گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،3.ساڵى 3102

مدي دطتٌق مذطلتاخ مفهىم إدارج الجىدج الشاملح يف كلٌذٍ الرتةٌحوالعلىم ةجامعح املسذنرصًح
)(PP 370 - 389
https://doi.org/10.21271/zjhs.23.s3.25

منذهى عتد الزهرج العزواي
اَظامػح املٌذنرصًح /يٌُح اَرتةٌح
muntaha51@yahoo.com
Supplementary Vol.23, No.3, 2019
Second Education Conference of Colleges of Basic
Education in Kurdistan Region
ملخص
دًمن مًُِح اَتؼص يف اَؼاطح بىل دهىًم األقاء ودؼىًهه وما ًربن وطىق ؤومح دػٌِها ماًٌادنا اَظامػٌح نذٌظح َظػل نكندها يف االًذظاةح اَرسًػح
واملذالػهح َُمذؿرياخ املظذمػٌح واَػاملٌح ،قظالً غن اَذؼكًاخ املؼُىةح َُمظذمؼ ةصىنج دؼهو َها اَكاغٌُح واًَكاًح ،يٌل ان اهمٌح اَتؼص دايت يىن مكهىّ
اقانج اَظىقج اَِامُح ًػك من املكاهٌم االقانًح اَؼكًشح اَذٍ دهكف اىل دؼٌني ودؼىًه واَنهىض من مٌذىي االقاء االقاني ةصكح مٌذمهج  ،ولٌَ من ؿالٍ
االًذظاةاخ ملػؼٌاخ املٌذكٌكًن.
وان هما اَتؼص ًذُـص يف َذػهف غىل مكي دؼتٌو مذؼُتاخ اقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح من وطهح نظه
اَذكنًٌٌني  ،ويمٌَ اَذػهف غىل اَكهوم ةني اَذكنًٌٌني ةؼٌث املذؿري اَظنٍ (ليىن – اناز) واَذـصص (غُمٍ – انٌاين) يف نظهدهم ملكي دؼتٌو مذؼُتاخ
اقانج اَظىقج اَِامُح  ،ال دؼكق اَتؼص ةاَذكنًٌٌني واَذكنًٌٌاخ من اَمًن ًػمُىن يف انٌاّ يٌُاخ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح واَتاَـ غكقهم
( )406قهقا َُػاّ اَكنايس (. )8002 -8002
نامر اَتاػشح ةذؼكًك مظمىغح من املصؼُؼاخ اَـاصح ةاَتؼص وغهطاً َُمىاطٌؼ واالقةٌاخ يف اَظانث االقب اَنظهي اَذٍ َها غالنح ةاملىطىع ،
واَذؼهم اىل مظمىغح من اَكناًاخ اَػهةٌح واالطنتٌح اَذٍ دـص مىطىع اَتؼص اَؼايل .
ونك ادتػر اَتاػشح مظمىغح من االطهاءاخ من ػٌص وصل مظذمؼ اَتؼص املًىن من اَذكنًٌٌني واَذكنًٌٌاخ من اَمًن ًػُمىن يف انٌاّ يٌُاخ
اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح  ،ال دم اَؼصىٍ غىل غٌنح ماَكح من ( )800قهقا وةنٌتح ( )% 40.16اىل مظذمؼ اَتؼص  ،ال دم ةناء اقاج ؿاصح ةاَتؼص من
ؿالٍ االػالع غىل االقةٌاخ واَكناًاخ اٌَاةهح قظال غن اٌَااٍ املكذىغ  ،ال دم اطهاء اَصكم واَشتاخ غىل االقاج  ،ونك وطؼ ةػكق من االًذنذاطاخ واَذىصٌاخ
واملهرتػاخ اَذٍ دـص اَتؼص.
الكلٌلخ املفذاحٌح  :دؼتٌو ـ اقانج  .طىقج .يٌُذٍ اَرتةٌح .اَػُىّ .املٌذنرصًح.

املقدمح:
ن املظذمؼ املػارص ًىاطه غكقا ً من اَذؿرياخ االطذٌلغٌح ،االنذصاقًح ،اَذًنىَىطٌح ،اَذٍ ًُػث قٌها اَذػٌُم قونا ً ؤًاًٌاً يف بغكاق
األقهاق اَهاقنًن غىل اَذًٌل مؼ دٌُ اَذؿرياخ من ناػٌح ،وؤن ًًىنىا قاغُني وماسهًن يف ؤػكاز همه اَذؿرياخ ،قال ميًن اَنهىض
ةاملظذمؼ وان اَذمًني املػهيف واَذؼىٍ بىل االنذصاق اَهاثم غىل املػانف اَذٍ دػاظم ُإنها يف اَؼٌاج ،واَذٍ ميًن اغذتانها
ًتٌالً َذؼهٌو اَذٌمٌح اإلنٌانٌح يف طمٌؼ مظاالدها.
ومبا ؤن اَذػٌُم اَظامػٍ هٍ ؤقاج اَذؿري األًاًٌح ةٌك املظذمؼ ،قهك ةادر اَظامػح منؼُها ً َذتنٍ مكاهٌم اَظىقج اَِامُح
ودؼتٌهادها ةهكف اَػمِ غىل اَذؼٌني ودؼىًه املٌذمه يف املنذع اَذػٌُمٍ ومـهطاخ اَػمٌُح اَذػٌُمٌح ،ويمٌَ نقؼ يكاءج اَػامُني
ةها مبا ًظمن اَؼصىٍ غىل ؿهًظني َكًهم املػانف واملهاناخ األًاًٌح اَذٍ داهُهم بىل اَذناقٍ يف ياقح املظاالخ اَػمٌُح ةًكاءج
غاٌَح غىل املٌذىي املؼًل واَػاملٍ.
قاإلقانج اًٌَُح دًِِ ؤػك اَهياثى األًاًٌح املهمح ألي مظذمؼ يف املظذمػاخ َتُىؽ اًَكاًح ،بل الةك ان دـص ةاَػناًح
واالهذٌلّ ةاغذتانها ػهِ اَىصِ ةاملهئوًني واَػامُني واملٌكان ،وبىل نقؼ يكاًادهم من ؤػكاز نهُه نىغٌح يف ؤًاٌَث اإلقانج مبا
ًؼهو ؤهكاف اَػمٌُح اَرتةىًح ةًِِ ؤقظِ ،قاإلقانج هٍ املٌاوَح غن اَكِِ وغىل قاغٌُذها ويكاءدها ًذىنل اَنظاغ يف دؼهٌو
األهكاف املنِىقجَ .ما قٌذؼُث منها ان دذؼمِ املٌاوٌَح يف اَذإنُم واَذًٌل ودهتِ األًاٌَث اإلقانًح اَؼكًشح واًذٌػاةها َُمهاػِ
اَؼاٌَح واملٌذهتٌُح واَنظه يف دؼكًص اَذػٌُم واَتؼص غن ػهًو االًذػٌلٍ ألقظِ إلمًانٌاخ املاقًح واَترشًح اَىانػٌح املذؼُتاخ
اَذنمٌح ،وؤن يِ ما دهكّ اًذكغى اَتاػشح بىل دٌٌُؽ اَظىء يف هما اَتؼص َُػمِ غىل دؼٌني وانؼ ماًٌادنا اَذػٌُمٌح ودؼٌني
وانؼ اَظىقج اَذػٌُمٌح قٌها وهى ما دصتى بٌَه وبىل دؼهٌهه مٌذهتالً.
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مشكلح التحث :
ًِهك اَػرص اَؼايل دؼىنا ً رسًػا ً مذالػها ً يف ُذى مظاالخ اَؼٌاج ولٌَ نذٌظح َُشىنج املػُىمادٌح واَذهنٌح وسىنج االدصاٍ .
األمه اَمي ًكغى بىل غمٌُح دؼىن طمٌؼ غنارص منظىمح اَذػٌُم ودؼكًشها ودظكًكها ػذى دٌذظٌث ملهذىض دٌُ اَذؿرياخ واَذٍ
دٌاغك غىل مىايتح ملذؼُتاده  ،ويانر بقانج اَظىقج اَِامُح يف مهكمح دٌُ األقًان واَذٍ ًُُر اَىغاء املناًث غىل دٌُ املػؼٌاخ
واَهاقنج غىل مىاطهذها ةكاغٌُح .
ومٌل الٌُ قٌه ان مكهىّ بقانج اَظىقج اَِامُح واػكا ً من املكاهٌم اإلقانًح األيرث ػكاسح وغرصًح  ،وغىل ػك دػتري ةإنها
املىطح اَشىنًح اَشاَشح ةػك اَشىنج اَصناغٌح وسىنج اَؼىاًٌث هما املكهىّ اَمي ةكؤ دؼتٌهه يف اَػكًك من املاًٌاخ اَذػٌُمٌح
واإلقانًح َذؼٌني ودؼىًه نىغٌح ؿكمادها وبنذاطها واملٌاغكج يف مىاطهح اَذؼكًاخ وةؼٌث نطا اَظمهىن (غتٌك . )717 : 8006 ،
وينذٌظح ػذمٌح طهاء اَذؿرياخ اَرسًػح اَذٍ مته ةها اَهؼاغاخ االطذٌلغٌح واالنذصاقًح ياقح  ،ةهوخ األصىاخ املناقًح
ةاَظىقج اَذػٌُمٌح وقػاٌَذها غىل ؾهان اَهؼاغاخ األؿهي وغىل نؤًها االنذصاقًح ،قًانر نهؼح اَذؼىٍ هامح غن ػهًو غمٌُاخ
اإلصالغ واَذػٌُم االهذٌلّ اًَتري يف طمٌؼ ؤنؼاء اَػامل  ،ودإيت اَظىقج يادظاه دؼىًهي مػارص ميشِ بػانا ً مؼىنًا ً يف مػظم قوٍ
اَػامل يف مظاالدها اٌَىّ  ،من اطِ دهىًم األقاء ودؼىًهه ؤو ًهطؼ لٌَ بىل األومح اَذٍ دػٌِها ماًٌادنا اَذػٌُمٌح  ،نذٌظح َظػل
نكندها واالًذظاةح اَرسًػح واملذالػهح َُمذؿرياخ املظذمػٌح واَػاملٌح واَذؼكًاخ املؼُىةح َُذنمٌح اَذٍ دٌذكغٍ دؿريا ً يف ػهًهح
دػامِ املاًٌاخ اَذػٌُمٌح مؼ مًِالخ املظذمؼ ةصىنج دؼهو َها اَكاغٌُح واًَكاًح (اَهةٌػٍ . )80 : 8002 ،
بن اَىصىٍ بىل نظاّ دػٌُمٍ مذًامِ ومذِتؼ ةاَظىقج ًذؼُث دؿريا ً طمنًا ً يف املناؾ اَذنظٌمٍ اَهاثم ومؼكقاده  ،يٌل
ًذؼُث هما املكهىّ دكنًتا ً مًشكا ً من اطِ ةناء سهاقح اَظىقج  ،قذهٌجح املناؾ املالثم رشػا ً ؤًاًٌا ً َذؼهٌو بًرتادٌظٌح اَظىقج
مبكهىمها اَؼكًص  ،يٌل ًذؼُث ؤًظا ً اَذكاغِ مؼ األنظمح املظذمػٌح املًىنح َُمظذمؼ  ،وهٍ ال ميًن ان دذؼهو بالّ من ؿالٍ نظاّ
دػٌُمٍ يلء ناقنا ً غىل بنذاض املػهقح ودؼىًهها  ،ودؼ هٌو لٌَ ًؼذاض بىل اَتؼص غن هٌايِ دهةىًح ػكًشح ونئًح طكًح َُماًٌح
اَذػٌُمٌح وقونها اَرتةىي من ؿالٍ نٌاقج بقانًح ودهةىًح واغٌح  ،ومذػكقج اًَكاًاخ  ،دذمٌى ةاملهونح واَهكنج غىل اَذًٌل مؼ
املػؼٌاخ اَظكًكج يٌل دذمٌى ةاَهكنج غىل بقناى ودؼٌُِ اَػالناخ وادـال اَههاناخ(اَؼايئ)20 : 8000،
َما قةن بقانج اَظامػاخ دػك اَهيٌىج األًاًٌح َُذػٌُم اَػايل  ،بل دهىّ ةذنمٌح املىانق اَترشًح وةناء نكناخ اإلنٌان
املػهقٌح واَشهاقٌح  ،واملهانادٌح يف ياقح اَذـصصاخ ةهكف دؼٌني طىقج األقاء ودؼهٌو اَذنمٌح وًك مذؼُتاخ ًىم اَػمِ اَكاؿًل
واَـانطٍ  ،ودؼهٌو ػمىػاخ املاًٌاخ اَذػٌُمٌح ػارضا ً ومٌذهتالً و ةكظِ اَكون اَهاثك َُظامػاخ يف دؼهٌو مذؼُتاخ اَذنمٌح يف
ياقح اَهؼاغاخ قظالً غن دِظٌؼ اَتؼص اَػُمٍ يف املظاالخ اَنظهًح واَذؼتٌهٌح واَذهنٌح  ،طاءخ قًهج دؼتٌو مذؼُتاخ طىقج يف
ؿكماخ اَذػٌُم اَػايل يف ماًٌاده َُؼصىٍ غىل االغذٌلقًح (اَؼىًِ  ،واًَىناين . )00 : 8001 ،
َما قةن اقانج يٌُاخ من املاًٌاخ اَرتةىًح واَذػٌُمٌح اَذٍ ًػىٍ غٌُها يف ةناء اإلنٌان ودؼىًه مهانده ووًاقج نكناده
ودنمٌح ُـصٌذه  ،ومن سم دـهًظه بىل مٌكان اَػمِ اَصناغٍ واَىناغٍ واَـكمٍ وؾريها من املٌاقًن اَذٍ ًظمها املظذمؼ اَؼكًص .
ودؼذِ يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ يف طامػح املٌذنرصًح مىنػا ً هاما ً يف منظىمح اًٌَُاخ املذىاطكج يف طامػادنا  ،بل دهذم
ةةقانج مىانقها املاقًح واَترشًح ودكغمهم ودىقه َهم اَكهص واَذهكّ واَنمى ودهٌإ َهم اَتٌجح املناًتح اَؼاقىج َإلنذاض يف اَظىقج
واَذػٌُم  ،ونظها ً َُذؼىناخ اَؼاصُح واَذؼكًاخ املٌذهتٌُح يف ياقح املٌاقًن قةن قونها ًذؼُث مٌلنًح اَذؿٌري واَذؼىًه ةاَػمٌُاخ
اإلقانًح واَكنٌح من اطِ اَؼصىٍ غىل ؤقظِ اَنذاطاخ اَهاقنج غىل اَذًٌل مؼ مٌذظكاخ املٌذهتِ ومذؼُتاده  ،وَمٌَ قةن ؤهكاف
اإلقانج اَناطؼح وطؼ اَـؼؽ اإلًرتادٌظٌح َذؼهٌو اَذؿٌري واَذؼىًه واَذؼٌني املٌذمه .
بل بن اإلقانج يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةإوطاغها اَهاهنح وان يانر مؼصُح ما قٌها دػك مكؿِ ؤو غامالً نثٌٌاً يف صنؼ
املٌذهتِ اَذػٌُمٍ ودؼكًكه  ،وةهكن دهكمها ؤو دـُكها ػاٌَا ً ًًىن دهكّ ؤو دـُل املٌذهتِ ةكنطح يتريج  ،يٌل انه وةهكن اآلماٍ
املػهىقج غىل املٌذهتِ ًًىن اَؼًم غىل نكندها او نصىنها (اًَناين . )6: 8001 ،
َما دهي اَتاػشحانه ًذؼذم غىل ماًٌاخ اَذػٌُم اَػايل ان دؿري من هٌايُها اَنمؼٌح واإلقانًح واَكنٌح ةًِِ رسًؼ ػذى
دٌذؼ ٌؼ مىاطهح اَذؿرياخ االطذٌلغٌح واالنذصاقًح واَذًنىَىطٌح املؼٌؼح ةها  ،ومل ًػك اَنمؽ اَذهٌُكي اٌَاثك يف اإلقانج ًصُؽ َهمه
اَظامػاخ  ،قالةك منها اَتؼص غن ؤمناغ بقانًح طكًكج ؤيرث مهونح ونكنج غىل االًذٌػاب واالنذِان واإلقاقج من اَذًنىَىطٌح اَؼكًشح
املػارصج .
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َ ما قةن بقانج اًٌَُاخ دذؼمِ اَظانث األيرب من املٌاوٌَح غن اَكظىج املىطىقج ما ةني األهكاف املػُنح واملنِىقج واَىانؼ
اَكػًل ؿاصح غنك املٌذىي اإلطهايئ واَػمٌُايت َ ،ما ًًىن َىاما ً غىل بقانج اًٌَُاخ ؤن دِظؼ غىل االةذًان وال دػذمك غىل املٌلنًاخ
اَذهٌُكًح واَػاقاخ املذىانسح واَنمؼٌح اَذٍ دكهض ػتٌػح اَنظاّ اإلقاني وؾٌاب اَكاقػٌح  ،واَهؾتح يف اَذؿٌري  ،قظالً غن داليف
املًِالخ اإلقانًح واَنمؼٌح واَكنٌح اَذٍ دػاين منها املاًٌح اَذػٌُمٌح غىل املٌذىي اَذـؼٌؼٍ واَذنكٌمي ومًِالخ اَذىطٌه
واَهناةح ونٌاي األقاء اَكػًل .
وغ ىل وقو ما دهكّ دتُىن َكي اَتاػشح نناغح اَذؼهي غىل مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح
واَػُىّ طامػح املٌذرصًح دٌذؼو اَكناًح ألهمٌذها يف دؼىًهها ،ووًاقج نكندها غىل املناقٌح واَتهاء واَنمى  ،األمه اَمي ًذؼُث
دؼكًك مكي دىاقه املذؼُتاخ األًاًٌح واإلمًانٌح دؼتٌو اَظىقج يف اًٌَُاخ وؤنٌامها اَػُمٌح َ ،ما قالةك من دىقه اَهناغح اَذامح َكي
اإلقانج اَػٌُا ةإهمٌح هما املكهىّ واملكؿِ وطػِ اَظىقج يف مهكمح قٌُكذها واًرتادٌظٌذها اإلقانج اَػٌُا واَػمِ غىل نرش اَهناغح ،
يٌل ًذؼُث ناقج بقانًني غىل دىطٌه ا َػامُني ةادظاه دؼهٌو ؤنظانهم وادظاهادهم املذإَهح وٌٍَ هناى طامػح ؤو ماًٌح دػٌُمٌح
ؤػهوخ دهكما ً طمن مكهىّ بقانج اَظىقج اَِامُح قون نٌاقج  ،لاخ نكنج نٌاقًح وبقانًح غاٌَح اًَكاءجَ ،ما قاألؿم ةهما املكؿِ ملا
ًؼمُها يف ػٌادها من ػُىٍ ُكاقٌح ناقنج غىل دؼىًه وبصالغ اَظهاو اإلقاني واَرتةىي اَمي اػكز صٌؼح يف غُم اإلقانج املػارص
اَؼكًص .
أهمٌح التحث :
متثل أهمٌح التحث ةأنها سٌسهم ةاآليت :
 .0بن مكهىّ بقانج اَظىقج اَِامُح ًػك من املكاهٌم اإلقانًح اَؼكًشح اَذٍ دهكف بىل دؼٌني ودؼىًه واَنهـىض مـن مٌـذىي
األقاء اإلقاني ةصكح مٌذمهج ولٌَ من ؿالٍ االًذظاةاخ ملػؼٌاخ اَػمٌِ .
 .8ؤن ًٌهم يف دإيٌك غىل قػاٌَح اَهٌاقج اإلقانًح وقونه األًاي يف دؼتٌو بقانج اَظىقج ،قاَهاثك اإلقاني ًػـهف ةإنـه ُــص
َكًه اَهكنج واإلمًانٌح يف دإسريه غىل اآلؿهًن من ؿالٍ مهاناده اَهٌاقًـح واإلقانًـح يف دكػٌـِ املِـانيح واَػمـِ غـىل نوغ
اَكهًو ومتًني اَػامُني اَمًن ًػذمك دؼتٌو هما املكؿِ غىل اَهٌاقج اإلقانًح اًَكىءج .
 .6دٌاغك بقانج اًٌَُاخ واإلقاناخ األؿهي َظٌلن اًذمهان نكندها غىل اَذظكق واالةذًان سم اَتهاء واَنمى ودؼهٌو لٌَ الةك من
اغذٌلق األًاٌَث اَػُمٌح ومنها اَظىقج ودـُص من األًـاٌَث اَذهٌُكًـح  ،قظـالً غـن ةـمٍ طهـك املذىاصـِ مـن نتـِ بقانج
اًٌَُاخ إلقناى قٌُكذها واَذػهف غىل ؤهكاقها ومذؼُتادها  ،بل ةػك لَـٌ دـإيت اَـؼـىج اَؼاًـمح نؼـى بمًانٌـح دؼتههـا يف
اَظامػاخ ويٌُادها .
ًٌ .6اغك غىل بميان بقانج اًٌَُاخ ةإهمٌح ومبكػىٍ دؼتٌو مذؼُتـاخ اَظـىقج واَػمـِ غـىل مػـهقذهم وبملـامهم ةػُـم بقانج
اَظىقج واملػهقح اَصؼٌؼح اَذٍ دنري َهم اَؼهًو ودؿري يف دىطٌهادهم ومٌانادهم وادظاهادهم االًظاةٌح نؼى نظهدهم اىل
هما االدظاه ةاغذتانها اػك املكاؿِ اَؼكًشح اَذٍ طاء ةها اَكًه اإلقاني املػارص.
ًٌ .1هم يف وًاقج مػهقح صناع ا َههان إلقانج اًٌَُح ومهئوًٌهم ألهمٌح دؼتٌو مذؼُتاخ اَظـىقج يف بقانج اًٌَُـح يف االندهـاء
مبٌذىي اَـكمح اًٌَُاخ واَػامُني قٌها .
ًٌ .4هم يىن اإلقانج اَظىقج اَِامُح غنرصا ً ؤًاًٌا ً وؤيرث ؤهمٌح من اَػنارص اإلقانًح األؿهي يف دؼهٌو اَنظاغ وما مل ًؼتـو
يف غاملنا اَػهيب ػذى اآلن ةصىنج واطؼح واًػح وقػاَح .
 .7ػاطح بقانج اًٌَُاخ َألًاٌَث اَػُمٌح اَؼكًشح اَذٍ ًىف دٌهم يف دؼهٌـو اَذؼٌـني واَذؼـىًه ودؼهٌـو ؤهـكاقها ةًكـاءج
وقاغٌُح .
ًٌ .2اغك همه اَتؼص املٌاوٌَني اَرتةىًني يف اَذػهف غىل مكي دؼتٌو مذؼُتاخ اَظىقج يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػـح
املٌذنرصًح ما ًًٌىن َه نذاثع اًظاةٌـح يف غمٌُـح اَذـؼـٌؽ َُذػُـٌم وغمٌُـح اإلصـالغ اَرتةـىي اَذـٍ دٌـػى املاًٌـاخ
اَظامػٌح بىل ػكاسح يف ؤنظمح اَذػٌُم من ؿالٍ دىٌَها املهاّ اإلقانًح يف اٌَُؼح .
ًٌ .2هم يف دًٌِِ قهصح َإلقانج واَػامُني يف بقانج اًٌَُاخ واالػالع غن نذاثظها اَذٍ دٌـاغكهم غـىل اَذػـهف غـىل نهـاغ
اَهىج واَظػل اَذٍ دصاػث غمٌُح دؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح  ،وؤًظا ً اَذػهف غىل مكي ؤهمٌح اَظىقج اَـكمٌح املهكمح
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َُىةاثن يإًاي َذؼهٌو اَذمٌٌى يف مىاطهح املناقٌح يف املاًٌاخ اَرتةىًح وةاَذايل دٌاغكهم غـىل وطـؼ اًـرتادٌظٌاخ
وًٌاًاخ مٌذهتٌُح ودؼهٌو األهكاف املهًىمح .
ًٌ .00هم من ؤهمٌح اَذؼتٌو هما اَتؼـص مـن اَنذـاثع واَذىصـٌاخ اَذـٍ ًـىف ًٌٌـكه غنهـا  ،واَذـٍ ًامـِ ان ًٌـذكٌك منهـا
ماًٌادنا اَظامػٌح ويٌُادها يف قغم ودؼتٌـو مذؼُتـاخ اَظـىقج ودـمٌَِ اَػىاثـو واملػىنـاخ اَذـٍ دؼـىٍ قون دؼتٌههـا
ودػكًِ ادظا هاخ ونؾتاخ اَػامُني َذًىن ؤيرث اًظاةٌح يف دؼتو هـمه اَكٌُـكح واإلًـرتادٌظٌح اَؼكًشـح مـن اطـِ دؼـىًه
اَـكماخ املهكمح ةصكح غامح ؤو دؼىًه بقانج اًٌَُاخ ومن همه اَكٌُكح واملكؿِ اَؼكًص ملا ًًىن َها من مهقوق اًظايب
َذؼهٌو ؤهكاقها املهطىج َها.
أهداف التحث :
ًهدف التحث الحايل إىل الذعرف عىل :
 .0مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح من وطهح نظه اَذكنًٌٌني .
 .8اَكهوم ةني اَذكنًٌٌني ةؼٌث املذؿري اَظنيسـ (ليـىن – بنـاز) واَذـصـص (غُمـٍ انٌـاين) يف نظـهدهم ملـكي دؼتٌـو
مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح .
ػكوق اَتؼص :
ًهذرص اَتؼص اَؼايل غىل اَذكنًٌٌني واَذكنًٌٌاخ املذىاطكًن يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػحاملٌذنرصًح َُػاّ
اَكنايس (. )8002-8002
دحدًد املصطلحاخ :
إدارج الجىدج الشاملح :management Quality total
 .0غهقه ( " : ) Bester field et. al, 1995ةإنها مظمىغح اَـصاثص واملظاهه اَذٍ دتكو غىل املنذع ؤو اَـكمح ونكنج همه اَـصاثص
واملظاهه غىل بُتاع ػاطاخ اَىةىن املػُنح واَكنٌح (. )Bester Field et. al, 1995: 6
.8وغهقه اَػًل ( " : )0224هٍ نىغٌح مـهطاخ اَػمٌُح اَذػٌُمٌح ةاَظامػاخ غىل انها ناغكج املػهقح اَذٍ ةةمًانه اًذـكامها يف ػِ
املٌاثِ املذػُهح ةاملِايِ ػهِ اَػمِ من ؿالٍ اَىظاثل اَػُمٌح اإلقانًح وهٍ اَذـؼٌؽ واَذنظٌم واملذاةػح وادـال اَههان ودهىًم
األقاء" (اَػًل . )06 :0224 ،
 .6وغهقه ( " : )Oakland, 2000ةإنها منهع ُامِ َذؼٌني اَذناقٌٌح واَكاغٌُح واملهونح من ؿالٍ اَذـؼٌؽ واَذنظٌم وقهم يِ نِاغ
واُرتاى يِ قهق يف يِ مٌذىي  ،ؤو هٍ دذظمن دتنٍ اإلقانج نظهج بًرتادٌظٌح َظىقج  ،ودهدًى غىل املنؼ ال املػاَظح َُمِايِ،وهٍ
دذؼُث يف اَؿاَث االهذٌلّ ةاَذؿٌري إلواَح اَؼىاطى املىطىقج"()Oakland, 2000: 79
.6وغهقها اًَناين ( ": ) 8001ان اَظىقج اَِامُح هٍ قٌُكح وبقانًح ودكًري طكًك دِمِ ؤًاٌَث بقانج املىانق اَترشًح واملاقًح  ،ودػذمك
املِانيح اَىاًػح يف اَذـؼٌؽ واَذنكٌم واَذػاون من نتِ طمٌؼ منذٌتٍ املاًٌح اَظامػٌح مبا ًؼهو اَظىقج املالمئح ملـهطادها"
(اًَناين . )00 :8001 ،
 .1وغهقه (اٌَامهايئ واَنارص  " )8008 ،ةإنها غتانج غن قٌُكح بقانًح َهٌاقج اَظامػاخ دهدًى غىل بُتاغها ػاطاخ اَؼالب واملظذمؼ ،
ودؼهو اَظامػح اَنمى واَذؼىن املٌذمهًن  ،وداهُها بىل دؼهٌو ؤهكاقها  ،وهٍ دظمن اَكػاٌَح اَػظمى واًَكاءج املهدكػح يف اَؼهِ
اَػُمٍ واَتؼشٍ وداقي يف اَنهاًح بىل اَذكىم واَذمٌى واملناقٌح  ،ودِمِ اَظىقج اَِامُح اَظامػٌح يف يٌُاخ  ،اإلقاناخ واَػامُني ،
واَؼالب  ،واملٌذكٌكًن يف غمٌُاخ اَذؼٌني املٌذمه  ،واملٌذكٌكًن من مـهطاخ هما اَهؼاع " (اٌَامهايئ  ،واَنارص . )20 : 8008 ،
ويف طىء اَذػانًل اٌَاةهح ميًن ان دذتنى اَتاػشح دػهًل"( اًَناين) دػهًكا ً نظهًاً َػالنذه اًَتريج ةاَتؼص اَؼايل .
الذعرًف اإلجرايئ :
هى مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف ؤنٌاّ يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ يف طامػح املٌذنرصًح  ،ومن ؿالٍ
اَذًامِ واالنٌظاّ ما ةني طهىق اَػامُني واملِانيح يف اَذؼٌني املٌذمه ودىظٌل اإلمًاناخ َذؼهٌو األهكاف املهطىج ًٌَُُح وهى
ما ًذؼهو من ؿالٍ اًذظاةاخ ؤقهاق غٌنح اَتؼص .
األدب النظري وادراساخ ساةقح :
مكهىّ بقانج اَظىقج اَِامُح
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ًػك مكهىّ بقانج اَظىقج اَِامُح من اػكز املكاهٌم اإلقانًح اَذٍ دهىّ مظمىغح من األقًان واملتاقت اَذٍ ميًن ألي
بقانج ان دذتناها ولٌَ من اطِ دؼهٌو ؤقظِ ؤقاء ممًن  ،ونك اؿذُل اًَشري من املنظهًن واَتاػشني واًَذاب ػىٍ بةهاو مكهىّ مؼكق
إلقانج اَظىقج اَِامُح ،بل ان اَظىقج نكٌها دؼذمِ مكاهٌم مـذُكح من ػاَح بىل ػاَح ومن ُـص آلؿه .
قهك ؤيك (هالٍ " ) 8000،قاَظىقج  :هٍ ًُِ طٌلغٍ ألقاء اإلغٌلٍ  ،دنؼُو من ادؼاق واًذشٌلن اَهكناخ واإلمًانٌاخ
املِرتيح َإلقانج ةصكح غامح ؤو قهم اَػمِ ةصكح ؿاصح َذؼٌني مٌذىي اَظىقج ووًاقج اإلنذاض" (هالٍ . )06 :8000 ،
ةٌنٌل ًهي ( ) Juran, 1993غىل هما املكهىّ ةإنها مالمئح اٌَُؼ واَـكماخ الًذـكاّ اَػمالء ،ومؼاةهذها َُمىاصكاخ اَذٍ
دُتٍ اػذٌاطادهم ودىنػادهم .
وًاؿم ( )Benhard Robert, 1991غىل انها ؿُو سهاقح مذمٌىج يف األقاء دذظاقه قٌها طهىق املكًهًن واملىظكني ةًِِ
مذمٌى َذؼهٌو دىنػاخ اَػمالء ولٌَ ةاَرتيٌى غىل طىقج األقاء يف مهاػُه األوىل وصىالً بىل اَظىقج املؼُىةح ةإنِ يُكح وانرص ونر
( . )Benherd, 1991: 31ةٌنٌل ًنظه اَتػع بىل بقانج اَظىقج اَِامُح ( )Drummond, 1992غىل ؤنها قٌُكح بقانًح دهىّ غىل ؤًاي
دؼهٌو نىض املٌذكٌك  ،ؤي ؤنها اَذصمٌم املذهن َُـكماخ ؤو املنذظاخ واَذإيٌك غن اًذمهانًح هما املنذع (. )Drummond, 1992: 19
يف ػني غهقها املػهك األمهًيك َُمػاًري ( ) ANSاَظىقج ةإنها " طمُح اٌٌَلخ واَـصاثص َُمنذع ؤو اَـكمح اَذٍ دظػُها
ناقنج غىل اَىقاء ةاػذٌاطاخ مػٌنح (غتك املؼٌن  " . )06 : 0224 ،ؤما اَظىقج ػتها ً َُذػهًل اَهٌايس اَمي ًؼمِ ننم اًىو ()2608
قهٍ دًامِ املالمؽ واَـصاثص املنذع ؤو ؿكمح ما ًصىنه متًن من دُتٌح اػذٌاطاخ ومذؼُتاخ مؼكقج ؤو مػهوقح طمناً "(ًالمح ،
. )010 : 0221
قاَظىقج يٌل ًهاها ( )Davidمبػناها اَىاًؼ هٍ غتانج غن ؿاصٌح او صكح ممٌىج َُمنذع ؤو اَـكمح اَذٍ ميًن
دؼٌٌنها(. )David , 1994 : 2
ةٌنٌل غهقها (اَـكاطٍ  )0221 ،غىل ؤنها " دًامِ مىطه نؼى دؼهٌو اػذٌاطاخ املٌذهًُني وبغؼاء صالػٌح ايرب َُمىظكني
دٌاغكهم يف ادـال اَههان واَذإيٌك غىل اَذؼٌني املٌذمه َػمٌُاخ بنذاض اٌَُؼ واَـكماخ واَمي ًاقي بىل دؼهٌو والء اَػمٌِ يف
اَؼارض واملٌذهتِ ولٌَ طمن يُكح دناقٌٌح مػهىَح" (اَـكاطٍ . )01-06 : 0221 ،
ومن ؿالٍ ما دهكّ ونك دػكقخ ودتاًنر نئي اَتاػشني واملـذصني ػىٍ دػهًل اقانج اَظىقج اَِامُح  ،بل ان ًَِ ةاػص
مصؼُؼاده اَـاصح َهما املكهىّ  ،قمنهم من قصِ ةني مًىناخ اَظىقج اَِامُح  ،ػٌص ًهي ان اإلقانج ( )Managementدػنٍ
اَذؼىًه واملؼاقظح غىل بمًانٌح املنظمح من اطِ دؼٌني مٌذمه َُظىقج .
ؤما اَظىقج ( ) Qualityقذػنٍ دؼهٌو نؾتاخ ومذؼُتاخ املٌذكٌك ةِ ودظاووها  ،وهٍ داليف اَػٌىب منم املهاػِ األوىل
َُػمٌُح مبا ًهيض املٌذكٌك .
وؤما يُمح ُامُح ( )Totalقذػنٍ اَتؼص غن اَظىقج يف ؤي مظهه من مظاهه اَػمِ ةكءا ً من ػاطاخ املٌذهٌُ ؤو املٌذكٌك
وانذها ًء ةذهىًم نطاه غن اَـكماخ املهكمح َه (اَرتدىني )01: 8006 ،
ومن طهح ؤؿهي نظك ان هناى يشريا ً من اَتاػشني نك دػامُىا مؼ هما املكهىّ ةاغذتانه وػكج واػكج  ،قهك غهف ةػظهم
بقانج اَظىقج اَِامُح غىل انها قٌُكح بقانًح دهىّ غىل ؤًاي نطا املٌذكٌك واَذصمٌم املذهن َُـكماخ ؤو املنذظاخ  ،واَذإيك من
اًذمهانًح هما املنذع ( . )Cohen & Ronald, 1993 :
َما ميًن اَهىٍ ةإن اَظىقج اَِامُح غىل انها سىنج سهاقٌح مػهقٌح ولٌَ ةنكٍ اَؼهًهح اَذٍ ًكًه قٌها اإلقاني قٌٌل ًذػُو
ةاَػمِ غىل دؼٌني اَظىقج ةاًذمهان ؤو اَرتيٌى غىل غمِ اَكهًو ودِظٌؼ مِانيح اَكهق ًىطؽ األهكاف ةادـال اَههاناخ اإلقانًح وما
َها من مهقوق اًظايب َُماًٌح اَذػٌُمٌح.
ؤهمٌح بقانج اَظىقج اَِامُح :
بن ؤهم ما ميٌى بقانج اَظىقج هى دؼٌني مٌذىًاخ اَظىقج يف املاًٌح ًىاء يانر ؿاصح ؤو غامح  ،ونك ؤصتؼر اإلقانج
اَِامُح يف هما اَػرص ؤًاًا ً َالدصاالخ ةني اَكوٍ وهٍ اَذٍ دؼكق نظاغ ؤو قِِ املاًٌاخ اإلنذاطٌح واَـكمٌح يف اَػامل  ،وميًن
بطٌلٍ ؤهمٌح بقانج اَظىقج قٌٌل ًًل ةٌانه :
 .0دـكٌع اَذًُكح ووًاقج اإلنذاطٌح (. )Thomas & Robert, 1994: 241
 .8اَظىقج داقي بىل دؼهٌو نطا املٌذهٌُ ودهكّ األقظِ من اٌَُؼ واَـكماخ.
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 .6دؼهٌو مٌىج دناقٌٌح وغاثك مهدكؼ (. )Dale, 1991: 39
 .6دنمٌح اَِػىن ةىػكج املظمىغح وغمِ اَكهًو واَشهح املذتاقَح ةني األقهاق واَِػىن ةاالنذٌلء يف ةٌجح اَػمِ .
 .1دؼٌني اٌَمػح اَؼٌتح َُماًٌح يف نظه اَػمالء اَػامُني .
 .4قهم ُامِ َُذؿٌري ةػٌك غن اَنظاّ اَذهٌُكي اٌَاثك غىل ًُِ بطهاءاخ ونهاناخ نودٌنٌح .
 .7دؿٌري ٌَُىيٌاخ ؤقهاق املاًٌح دظاه مكهىّ دؼتٌو اَظىقج .
 .2متًن من اَهٌاّ مبهاطػح ودهٌٌم َألقاء ةًِِ مٌذمه (ُُتٍ . )04-00 : 0226 ،
 .2قناًح مذؼُتاخ املظذمؼ واػذٌاطاخ ؤقهاقه واَىقاء ةذٌُ االػذٌاطاخ .
 .00ةناء اَشهح ةني اَػامُني ةاملاًٌح اَذػٌُمٌح يًِ ودهىًح انذٌلثهم َها .
 .00دؼهٌو املًاًث املاقًح واَـرباخ اَنىغٌح َُػامُني يف املاًٌح اَذػٌُمٌح واألقهاق واملظذمؼ املؼًل واالًذكاقج من همه
املًاًث ؤو اَـرباخ ودىظٌكها يف اَؼهًو اَصؼٌؽ َذؼهٌو اَذنمٌح اَِامُح َُمظذمؼ .
 .08دؼهٌو اَرتاةؽ اَظٌك واالدصاٍ اَكػاٍ ةني األنٌاّ واإلقاناخ واَىػكاخ املـذُكح يف املاًٌح اَذػٌُمٌح .
 .06دىقري املػُىماخ ووطىػها َكي طمٌؼ اَػامُني يف املاًٌح (غتك اَػىًى . ) : 0222 ،
 .06دؼىًه املهاناخ اَهٌاقًح واإلقانًح اَؿك .
 .01وًاقج اَػمِ ودهٌُِ اَهكن ؤو اَكانك .
 .04غكّ طكوي ةػع األنظمح واألًاٌَث اإلقانًح اٌَاثك يف دؼهٌو اَظىقج املؼُىةح .
 .07غاملٌح نظاّ بقانج اَظىقج اَِامُح ةاغذتانها ًمح من ًٌلخ اَػرص اَؼكًص (ةكوي . )82 : 8000 ،
فىائد دطتٌق إدارج الجىدج الشاملح :
بن دؼتٌو واًذـكاّ متاقت مكاهٌم بقانًح مػٌنح ال ميًن ان ًؼظى ةاهذٌلّ اإلقانج اَػٌُا بال بلا دهدث غىل دؼتٌو
واًذـكاّ همه املتاقت قىاثك مػٌنح  ،وقٌٌل ًإيت ةٌانه :
 .0دؼٌني نىغٌح اَـكماخ واٌَُؼ املنذظح .
 .8نقؼ مٌذىي األقاء غنك اَػامُني يف املاًٌح .
 .6دـكٌع دًاٌَل اَـكماخ واَذِؿٌِ .
 .6اَػمِ غىل دؼٌني ودؼىًه ػهم وؤًاٌَث اَػمِ .
 .1وًاقج اَىالء واالنذٌلء غنك اَػامُني َُماًٌح .
 .4اًذمهان وًاقج نكنج املاًٌح غىل اَتهاء واملناقٌح (ناًر والنك وآؿهون . )627 :0224 ،
يف ػني نكّ (اَُىوي  )0222 ،قىاثك ًظنٌها األقهاق اَػامُىن يف املاًٌح نذٌظح اَذىامهم ةذؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح
منها :
 .0اًذـكاّ اَػامُني َـربادهم ونكنادهم وبغؼاثهم قهصح َمٌَ .
 .8دنمٌح مهاناخ اَػامُني يف املاًٌح من ؿالٍ برشايهم يف دؼىًه ؤًاٌَث وبطهاءاخ اَػمِ يف املاًٌح .
 .6دىقري ودٌهٌِ اَذكنًث اَالوّ َُػامُني .
 .6بغؼاء اَػامُني اَؼىاقى نذٌظح َُظهىق اَذٍ ًتمَىنها َُهٌاّ ةإغٌلَهم (اَُىوي . )87 : 0222 ،
وةناء غىل ما دهكّ ًػذمك نظاغ دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح غىل اَػنرص اَترشي  ،بل ان دكنًث األقهاق اَػامُني
يف املاًٌح ووًاقج بمً انٌادهم ومهانادهم ونكنادهم ووًاقج اَؼىاقى املهكمح َهم ةًِِ ًٌاغك غىل بًظاق املناؾ اَذنظٌمٍ املالثم
واملناقٌح َُماًٌح .
مربراخ دطتٌق إدارج الجىدج الشاملح :
بن بقانج اَظىقج اَِامُح نك ؤستذر نذاثظها االًظاةٌح يف دؼهٌو املهيى اَذناقيس َػكق من اَرشياخ اَصناغٌح وماًٌاخ
اَذػٌُم اَػايل مٌاوٌَح مِرتيح يف دػٌُم ومٌلنًح بقانج اَظىقج اَِامُح  ،ومبًن بةهاو ؤهم املربناخ اَذٍ دٌذكغٍ األؿم مبكؿِ
بقانج اَظىقج اَِامُح َذؼىًه اإلقانج اَظامػٌح ويٌُادها قٌٌل ًإيت ةٌانه :
ؤوالً – دىاًك املًِالخ واملػىناخ اَذٍ دىاطه غمٌُاخ بصالغ ودؼىًه اإلقانج اَظامػٌح ويٌُاده مشِ :
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 .0اَهودني اإلقاني ويرثج اَذػٌٌُلخ واَهىانني املؼُىب دنكٌمها من نٌاقج اَظامػح ويٌُادها .
 .8بدتاع ؤًُىب املهيىًح يف بقانج اَظامػح واَذـؼٌؽ ةًِِ غاّ .
 .6نهص ونُح اإلمًاناخ املاقًح اَالومح َذؼىًه األنِؼح واملرشوغاخ اَظامػٌح ويٌُاده.
 .6طػل اَػالنح ةني اَظامػح وماًٌاخ املظذمؼ املؼًل .
 .1نصىن يف اًَكاًاخ واَهكناخ اإلقانًح ونهص ةهامع اَذكنًث واإلغكاق املهنٍ.
 .4مهاومح ةػع اَهٌاقاخ اإلقانًح يف اَظامػاخ ويٌُادها َُذؿٌري ومىايتح اَذؼىناخ اَؼاصُح اٌَىّ واَذػصث ةاَهؤي .
سانٌا ً– اندكاع مػكالخ اَذهكّ اَػُمٍ واَذًنىَىطٍ واملػُىمايت وانكظان املػهقح .
ساَشا ً -ظهىن اَذؼىالخ اًَربي يف اَههن اَػرشًن اَذٍ دهًم َنا ػهًو املٌذهتِ  ،ومن ؤهم همه اَذؼىالخ ما ًإيت :
 .0دؼىَها من مظذمؼ صناغٍ بىل مظذمؼ مػُىمايت ومػهيف ودًنىَىطٍ .
 .8من اَذًنىَىطٌا اَذهٌُكًح اَهودٌنٌح بىل اَذًنىَىطٌا قاثهح اَظىقج .
 .6من اَنظاّ املهيىي بىل اَنظاّ اَالمهيىي .
 .6من اَنمؽ اَهٌاقي اَكميههاػٍ اَذٌُؼٍ بىل ؤمناغ نٌاقًح املِانيح اَذػاونٌح.
 .1من اَهًٌٌُح بىل اَِتًٌح .
 .4من االؿذٌان اَىاػك االؿذٌاناخ املذػكقج .
ناةػا ً -ظهىن اَذًذالخ واَذكاغٌاخ واَذكؿالخ االنذصاقًح ووًاقج املناقٌح اَػاملٌح  ،وهما ًكهض االهذٌلّ مبـهطاخ اَذػٌُم
واملاًٌاخ اَذػٌُمٌح  ،والًٌٌل اَظامػح ويٌُاده ةاغذتانها األقاج اَذنكٌمًح إلصالغ مـهطاخ اَنظاّ اَذػٌُمٍ ةًِِ غاّ .
ؿامٌا ً -االنكذاغ اإلغالمٍ واَؿىو اَشهايف واَؼظاني من سىنج االدصاالخ ودكقو املػُىماخ من ؤهم اَذؼكًاخ اَذٍ دىاطه اَرتةٌح
واَذػٌُم ةًِِ غاّ واإلقانج اَظامػٌح ويٌُاده يظىء من اَنظاّ اَذػٌُمٍ  ،قذؼكًاخ اَػىملح دِمِ ؤًُاالً مذػكقج
انذصاقًح وسهاقٌح واطذٌلغٌح ودهةىًح  ،اَذٍ دهكف يف مكاها اَتػٌك دؼىًِ هما اَػامل بىل نهًح يىنٌح صؿريج ًذـىل قٌها
اَظمٌؼ غن اَـصاثص اَشهاقٌح واالطذٌلغٌح واَرتةىًح واالنصهان قٌٌل ًؼُو غٌُه دهانح غاملٌح (اػمك . )76-78 : 0222 ،
وفٌٌل ًًل ةٌان مربراخ اسذخدام إدارج الجىدج الشاملح يف النظام الذعلٌمٍ :
 .0اندتاغ اَظىقج ةاإلنذاطٌح .
 .8اندتاغ نظاّ بقانج اَظىقج ةاَِمىٌَح يف املظاالخ ياقح .
 .6غاملٌح نظاّ بقانج اَظىقج ًمح من ًٌلخ اَػرص اَؼكًص .
 .6نظاغ دؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح يف اَػكًك من املاًٌاخ اَذػٌُمٌح واَرتةىًح ًىاء يف اَهؼاع اَؼًىمٍ بىل اَهؼاع
اَـاص مػظم قوٍ اَػامل.
 .1اندتاغ نظاّ بقانج اَظىقج اَِامُح ةاَذهىًم اَِامِ َُذػٌُم يف املاًٌاخ اَذػٌُمٌح (قنةاي . )86 : 0226 ،
َما ميًن اَهىٍ ان دؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح يف األنظمح اَذػٌُمٌح واَرتةىًح وهمه ما دايكه املربناخ اَذؼتٌو اَذٍ
دؼذاض طهىقا ً ال دذىنل َُذؼٌني واَذؼىًه املٌذمه َألقاء ودؼٌني املكؿالخ واَػمٌُاخ واملـهطاخ اَذػُمٌح.
املذؼُتاخ األًاًٌح َنظاغ دؼتٌو بقانج اَِامُح:
وقٌٌل ًإيت بةهاو ؤهم املذؼُتاخ األًاًٌح َنظاغ يف دؼتٌو طىقج اَِامُح ؤهمها :
 .0انذناع وقغم ودإًٌك اإلقاناخ اَػٌُا َنظاّ بقانج اَظىقج اَِامُح ومػهقذها اَذامح مبكهىمه وغنارصه وقىاثك دؼتٌهٌح .
 .8رضونج ان املاًٌح اَذػٌُمٌح مُذىمح ةذؼتٌو بػكي منظىماخ دايك اَظىقج ومنها (االًىو  )2000اَمي ًػك األًاي
واَـؼىج األوىل األًاًٌح َنظاغ دؼتٌو نظاّ بقانج اَظىقج اَِامُح يف املاًٌاخ .
 .6اَػمِ غىل دهٌجح مناؾ ةٌجح اَػمِ واَشهاقح اَذنظٌمٌح مالمئح َذؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح غن ػهًو اَذػٌُم وغهك
اَكوناخ اَذكنًتٌح وبنامح ونَ اَػمِ ةًِِ مٌذمه َظمٌؼ اَػامُني غىل متاقت وغنارص ومكاهٌم ومذؼُتاخ دؼتٌو بقانج
اَكوقج اَِامُح من ؿالٍ :
ؤ -دنمٌح وغٍ طمٌؼ اَػامُني يف ماًٌادهم ةإهمٌح اَذنٌٌو املٌذمه َُظىقج ورشغ اَكىاثك واَؿاًح منه ورشغ اَكىاثك اَذٍ
ًذػىق من طهاء لٌَ مٌل ًًىن َها املهقوق اًظايب .
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ب -دؼهٌو اَتريونهاػٌح ودػكق املٌذىًاخ اَهًًٌل اَذنظٌمٍ .
ض -مِانيح اَػامُني يف غمٌُح صنؼ اَههاناخ املذػُهح ةذؼٌني اَظىقج ودؼىًهها .
ق-ػص اَػامُني غىل دنمٌح ودؼىًه مهانادهم ونكنادهم ةًِِ مٌذمه ودهكًم ياقح ؤنىاع اَكغم املاقي واملػنىي َهم .
هـ-االهذٌلّ ةتناء قهم اَػمِ ملىاطهح مِايِ اَػمِ ودنمٌح اَىغٍ ةاَػمِ اَظٌلغٍ َكي طمٌؼ اَػامُني .
 .6وطىق هٌايِ دنظٌمٌح مالمئح َذؼتٌو نظاّ بقانج اَظىقج اَِامُح .
 .1دنمٌح املهاناخ اَهٌاقًح ودىقري ؤمناغ اَهٌاقج واإلرشاف اإلقاني املناًث دؼتٌو نظاّ بقانج اَظىقج اَِامُح .
 .4بنِاء نظاّ مػُىماخ إلقانج اَظىقج اَِامُح (مٌا . )14 : 8001 ،
مػىناخ دؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح يف اَهؼاع:
نك دىاطهنا ةػع اَػىاثو ؤسناء دؼتٌو مكاهٌم وؤًاٌَث بقانج اَظىقج اَِامُح يف اَهؼاع اَرتةىي  ،واَذٍ ميًن اَذؿُث
غٌُه ا ةاإلناقج اَظاقج واَهٌاقج اَهىًح اَهاقنج غىل اَذؼىٍ بىل منؼى بقانج اَظىقج اَِامُح غىل املكي اَتػٌك  ،ومن همه اَػىاثو هٍ :
 .0طػل ةنٌح نظم املػُىماخ يف اَهؼاع اَرتةىي يف اَػهةٌح  ،مؼ ان اَتٌاناخ هٍ مبشاةح اَظهاو اَػصتٍ َنمىلض بقانج
اَظىقج اَِامُح َ ،ما ًهًض ا ٌَػٍ َذؼىًه ؤنظمح مػُىمادٌح قػاَح دٌػى َذىقري املػُىمح غىل نؼى قنٌو ورسًؼ ودػذمك
غىل همه اَذهنٌاخ اَؼكًشح يف نهِ املػُىماخ ودكاوَها  ،ودىصٌُها بىل صانػٍ اَههان اَرتةىي يف اَىنر املناًث .
 .8نهص اًَىاقن اَذكنًتٌح املاهُح يف مٌكان دؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح يف اَهؼاع اَرتةىي َ ،ما قةن اَذكنًث ًًِِ نيٌىج
ؤًاًٌح يف منىلض بقانج اَظىقج اَِامُح نتِ غمٌُح اَذؼتٌو وؤسناثها .
 .6املهيىًح يف نًم اٌٌَاًح اَرتةىًح وصنؼ اَههان اَرتةىي ال دذؼُث اقانج اَظىقج اَِامُح اَالمهيىًح يف صٌاؾح اٌٌَاًاخ
وادـال اَههاناخ  ،يٌل دػذمك غىل اَتٌاناخ واملػُىماخ اَصاقنج غن اَهاقج  ،ؤي اَػامُني يف املٌكان (املػُمني)
واملٌذكٌكًن (اَؼُتح وؤوٌَاء األمىن واملظذمؼ املؼًل)  ،واَمًن ًًُِىن مصاقن نثٌٌح َُتٌاناخ بىل طانث نىاغك
املػُىماخ مٌل ًٌاهم يف ةُىنج اٌٌَاًاخ وادـال اَههاناخ (اَرتدىني وطىًؼان . )42 : 8004 ،
ةٌنٌل نكّ (اَىهريي  )8002 ،غكق من املػىناخ يف دؼتٌو بقانج ُامُح يف املاًٌاخ ؤهمها :
 .0غكّ اَذىاّ وقغم اإلقانج اَػٌُا ةذؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح .
 .8اَرتيٌى غىل ؤًاٌَث مػٌنح طىثٌح يف بقانج اَظىقج اَِامُح  ،وٌٍَ غىل اَنظاّ يًِ  ،قال ًىطك ؤًُىب واػك َظٌلن دؼهٌـو
اَظىقج اَِامُح ةِ ًظث اَنظه بىل بقانج اَظىقج غىل انها نظاّ مذًامِ من األطىاء املـذُكح واملرتاةؼح مػاً .
َ .6ظٌلن نظاغ اَذؼتٌو الةك من مِانيح طمٌؼ اَػامُني واَذىامهم وُػىنهم ةاملٌاوٌَح دظاهه .
 .6غكّ االدٌام ةني ًُىيٌاخ اَهاقج وؤنىاَهم .
 .1طػل اَنظاّ املػُ ىمايت ةاملاًٌح  ،ويمٌَ نكنج دىقري اَتٌاناخ واملػُىماخ غن اَنظاّ اَذػٌُمٍ غىل نؼى قنٌـو ورسًـؼ
وغكّ اَذهكّ اًَايف ألهمٌح املىانق اَترشًح ودكنًتها .
 .4دكظٌِ اَتػع إلدتاع األًاٌَث اَذهٌُكًح يف دػٌُم اإلقانج .
 .7دههًه اَذؼتٌو نتِ بغكاق اَتٌجح املالمئح َذكػٌُها (اَىهريي . )71-76 : 8002 ،
ودإًٌٌا ً غىل ما دهكّ قةن دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف اَظامػاخ ويٌُادها ًىاطه ةػع اَصػىةاخ ًنتؿٍ ان
دًىن مذىنػح مٌتها ً من نتِ طهاو اإلقانج اَػٌُا (بقانج اًٌَُح) ػذى ال دًىن مؼتؼح َألقهاق ومػٌهح َُنظاّ يف ةكاًح دؼتهه .
دراساخ ساةفح :
ًىف ًذم ةػهض غكق من اَكناًاخ املذػُهح مبىطىع مكي دؼتٌو اَظىقج اَِامُح وػٌث دٌٌُُها اَىمنٍ وياآليت :
.0قناًح (ؤةى نتػح  ،ومٌػك )8000 ،
" بمًانٌح دؼتٌو مكهىّ قناًح اَظىقج اَِامُح يف طامػاخ غٌلن األهٌُح "
دهكف همه اَكناًح بىل اَذػهف غىل بمًانٌح دؼتٌو اَظىقج اَِامُح يف ماًٌاخ اَذػٌُم اَػايل ؤو نك دم اؿذٌان طامػح
غٌلن األهٌُح ودىصُر نذاثع اَكناًح بىل ػاطح اَظامػح بىل دؼتٌو مكهىّ بقانج اَظىقج اَِامُح  ،وان اَػمِ غىل دؼتٌهها ًىف
ًٌهم يف دؼىًهها (ؤةى نتػح ومٌػك . )28-17 : 8000 ،
 .8قناًح ()Freed et. al., 1997
" دؼتٌو متاقت بقانج اَظىقج اَِامُح يف اَذػٌُم اَػايل "
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دهكف همه اَكناًح دؼكًك مظمىغح االمذٌاواخ اَذٍ دٌهم يف دؼتٌو متاقت اَظىقج يف اَذػٌُم اَػايل ةاًَِِ املؼُىب .
ودىصُر اَكناًح بىل متاقت غكًكج منها دؼكًك اَنذاثع اَذٍ دهًك اَىصىٍ بٌَها ةكنح  ،واالندتاغ اَهىي ةني األنظمح اَصؿريج قاؿِ
املاًٌح  ،ومهاغاج مذؼُتاخ األقهاق وةناء اَههاناخ غىل اَىانؼ اَكػًل  ،واملِانيح يف صنؼ اَههاناخ واَذػاون من اطِ اَذؿٌري
واَهٌاقج (. )Freed et. al., 1997 : 107-199
 .6قناًح ()Rappaport, 1993
" مذؼُتاخ طىقج اَـكمح يف نظاّ اَذػٌُم "
دهكف اَكناًح بىل دؼكًك مهٌاي مذؼُتاخ طىقج اَـكمح اَذػٌُمٌح  ،دىصُر نذاثع اَكناًح بىل وطىق اَذىاّ من نتِ
اَهٌاقاخ اإلقانًح اَػٌُا يف املاًٌاخ اَذػٌُمٌح  ،قظالً بىل دىاقه اَهئًح واطؼح َُػامُني يف ماًٌادهم ياقح  ،وؤًظاً دكنًث األقهاق
املٌاوَني يف بقاندهم غن اَظىقج اَػُمٌح اَذػٌُمٌح قظالً غن اًذـكاّ ةػع األًاٌَث اَؼكًشح يف ػِ مًِالخ اَظىقج مشِ
اَػصل اَمهنٍ ودؼٌُِ ةانًذى واٌَتث واألسه (. )Roppaport, 1993: 16-20
6ــ قناًح (اًَناين :)8001،
" مذؼُتاخ دؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح (اةن اَهٌشم  ،واةن نُك) طامػح ةؿكاق .
هكقر اَكناًح بىل دؼكًك مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح (اةن اَهٌشم  ،واةن نُك)طامػح ةؿكاق.
واًذػهطر اَكناًح اَذؼكًاخ اَذٍ دىاطه اَذػٌُم اَػايل اَػهانٍ يف اَههن اَؼاقي واَػرشًن  ،واًذػهطر مكهىّ بقانج
اَظىقج اَِامُح ومؼاونها يف اَذػٌُم اَظامػٍ .
اًذـكّ اَتاػص املنهع اَىصكٍ اَذؼًٌُل وادـم االًذتانح (ؤقاج) وًٌُح َذؼهٌو ؤهكاف ةؼشه  ،ناّ ةذصمٌم األقاج ودًىنر
من ( )21مؼُتا ً مىوغح غىل ًتػح مػاًري هٍ (اَهٌاقج اإلقانًح  ،اَذـؼٌؽ االًرتادٌظٍ َُظىقج  ،نظم املػُىماخ اإلقانًح  ،بقانج
املىانق اَترشًح  ،دصمٌم اَػمٌُاخ  ،نٌاي ودهىًم اَظىقج  ،اَرتيٌى غىل نطا املٌذكٌك) .
واغذمك اَتاػص اَؼهًهح اَػِىاثٌح اَتٌٌؼح يف اؿذٌان غٌنح اَتؼص املًىنح من ( )20غظى هٌجح دكنًٍ ةنٌتح ( )%81من
مظذمؼ اَتؼص .
واغذمك اَتاػص اَىًاثِ اإلػصاثٌح املؼُىةح َُتؼص من مذىًؼاخ ػٌاةٌح واَذتاًن واالؿذتان اَذايئ ( )T-testوؾريها .
ودىصُر اَكناًح بىل دؼكًك مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح (اةن اَهٌشم  ،واةن نُك) طامػح ةؿكاق .
(اًَناين. ) 8001 ،
منهجٌح التحث وإجراءاده
منهج التحث:
ادتؼ املنهع اَىصكٍ َذؼهٌو ؤهكاف ةؼشها  ،وادـمخ مظمىغح من اَـؼىاخ اًذًٌلالً إلطهاءاخ اَتؼص وياآليت:
مظذمؼ اَتؼص:
ادكو املذـصصىن غىل ؤنه ال ميًن ان دـذان غٌنح اَتؼص ما مل ًظهي وصل يامِ ملظذمؼ اَتؼص ؤوالً َيك نالػظ اَؼهًهح
املالمئح يف اؿذٌان اَػٌنح)Broq, 1981, P.170(.
 ،ػٌص دإَل مظذمؼ اَتؼص من ( )06041اَذكنًٌٌني واَذكنًٌٌاخ املذىاطكًن يف األنٌاّ اًٌَُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةاَظامػح
املٌذنرصًح ةىانؼ (َُ )860ميىن و(َ )864إلناز واَتاَؿح ( )2انٌاّ يف يٌُح اَرتةٌح ةىانؼ (َُ )861ميىنو(َ ) 666إلناز واَتاَؿح ()4
انٌاّ يف يٌُح اَػُىّ َُػاّ اَكنايس ( ) 8002 -8002ويٌل متني يف اَظكوٍ ()0
ميثل مجذمع التحث من الذدرًسٌني والذدرًسٌٌاخ كلٌذٍ الرتةٌح والعلىم يف جامعح املسذنرصًح د ةحسث مذغري الجنس والذخصص

انٌاّ اَرتةٌح
غُىّ اَههآن
اَُؿح اَػهةٌح
اَذانًف
اَظؿهاقٌح
انُاق اَنكيس
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املظمىع اَػاّ
غٌنح اَتؼص:
دإَكر غٌنح اَتؼص من (  )800دكنًيس ودكنًٌٌح ممن ًػمُىن يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ يف طامػح املٌذنرصًح وَهك اؿذريوا
ةؼهًهح غِىاثٌح منهم ( )000دكنًيس و( )000دكنًٌٌح  ،وان هما اَػكق ميشِ نٌتح( )%02 .77من املظذمؼ األصًل .ودػك همه اَنٌتح
مهتىَح ػٌتٌل ؤُان بٌَها (غىقج وؿٌُِ  ،0222 ،ص )072غن ػظم اَػٌنح ،وَهك ناغر ااَتاػشح ؤسناء اَذىوًؼ اَذظانٍ من ػٌص
املذؿري اَظنٍ (ليىن -بناز) ًَِ يٌُذٍ واَظكوٍ (ً )8ىطؽ لٌَ.
ميشِ غٌنح اَتؼص من اَذكنًٌٌني واَذكنًٌٌٌاخ يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ يف طامػحاملٌذنرصًح ةؼٌث مذؿري اَظنٍ واَذـصص
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4
6
6
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اَػُىّ اَرتةىًح
واَنكٌٌح
7
6
6
نًاطٌاخ
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7
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غُىّ طى
اَؼاًتاخ
اَكٌىًاء
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املظمىع اَػاّ
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ؤقاج اَتؼص ويٌكٌح بغكاقها:ـ
َؿهض دؼهٌو ؤهكاف اَتؼص قهك دؼُث لٌَ ةناء ؤقاج ملػهقح مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح
واَػُىّ ةظامػحاملٌذنرصًح  .وَهك دم بغكاق ؤقاج اَتؼص ومن ؿالٍ ما ًإيت:
 -0اإلػالع غىل األقةٌاخ واملصاقن املذػُهح مبىطىع مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح.
 -8دىطٌه ًااٍ مكذىغ بىل غكق من اَذكنًٌٌني ومن املذـصصني يف مظاٍ اإلقانج اَػامح واَرتةٌح وغُم اَنكٍ َؿهض مػهقح
مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح.
 -6اإلػالع غىل غكق من اَكناًاخ واألقةٌاخ املذػُهح مبىطىع اَتؼص واالًذكاقج من قههاخ األقواخ واملهاًٌٍ.
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ومٌل دهكّ قهك ػصُر اَتاػشح غىل مظمىغح من اَكههاخ دظمنر مك ًذؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح
و اَػُىّ ةظامػحاملٌذنرصًح من وطهح نظه اَذكنًٌٌني  ،ويان غكق اَكههاخ َألقاج ةصىندها األوٌَح (  )11قههج.
ونك دم االغذٌلق اَتؼص غىل مهٌاًا ؿٌلًٌا ؤماّ يِ قههج وهٍ (ؤواقو طكا ً ،مىاقو ،مىاقو بىل ػك ما ،ؾري مىاقو ،ؾري
مىاقو  ،ؾري مىاقو طكا) ودذمٌى همه اَؼهًهح ةًىنها ًهُح اَذصؼٌؽ ودٌمؽ ةإيرب دتاًن ةني اإلطاةاخ ةػك بغؼاءها ؤووان ويٌل ًًل (،6
 )0،0، 8 ،6 ،غىل اَذىايل.
صكم األقاج:
ؤن اَصكم ميشِ ؤػكي اَىًاثِ املهمح يف اَؼًم غىل صالػٌح األقاج ،بل ان اَصكم من اَػىامِ األًاًٌح اَذٍ ًنتؿٍ
ملٌذـكّ األقاج اَذإيك منه ،بل ًِري اَصكم بىل نكنج األقاج غىل نٌاي ما وطػر ؤصالً َهٌاًه ( .اَظاهه،8006،ص.)068
بل ًِري ( ) Ebellبىل ؤنه ًظث غهض األقاج غىل مظمىغح من املؼًمني َُؼًم غىل مكي صالػٌح األقاج َهٌاي ما وطػر من
ؤطُه)Ebell, 1992, P.555( .
وَؿهض اَذػهف غىل صكم ؤقاج مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح دم
اًذـكاّ اَصكم اَظاههي غن ػهًو غهض األقاج غىل غكق من املؼًمني واَتاَـ غكقهم( )06مؼًمني من املذـصصني يف مظاٍ
اَرتةٌح وغُم اَنكٍ واإلقانج اَرتةىًح ،ويف طىء آناء املؼًمني سم ؤطهاء اَذػكًالخ غىل غكق من اَكههاخ ودم قمع اَتػع منها
قظالً غن ػمف غكق من اَكههاخ اَذٍ ؤُان بٌَها املؼًمني ،وةهما قهك اًذههخ قههاخ األقاج ةصٌؿذها اَنهاثٌح غىل( )64قههج ةػك ؤن
يانر( )11قههج ،ػٌص اغذمكخ ةاػشح نٌتح ؤدكام ( )%26قإيرث يف آناء املؼًمني َُكههج املهتىَح مُؼو (. )6

ثتاخ األداج:
ًهصك ةاَشتاخ ؤن ًػؼٍ االؿذتان اَنذاثع لادها ؤو نذاثع مذهانةح غنك دؼتٌهه غىل نكٍ األُـاص ودؼر اَظهوف لادها ؤو ظهوف
مـذُكح)Anastasi and Susana, 1988, 84( .
ػٌص اًذـكمر ةاػشح ػهًهح ؤغاق االؿذتان ( )T-testدم ةذؼتٌو األقاج غىل غٌنح دذإَل من ( )10دكنًيس ودكنًٌٌح من (ؾري غٌنح
اَتؼص) مىوغني غىل األنٌاّ اًٌَُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح ملٌذنرصًح ،ودم بغاقج اَذؼتٌو غىل اَػٌنح نكٌها ةػك مهون ؤًتىغني
من اَذؼتٌو األوٍ ،ودم بًظاق مػامِ االندتاغ ما ةني اَذؼتٌهني ودتني ؤنه مبهكان ( )0624وهى مػامِ اندتاغ طٌك وػٌتٌل ؤُان بٌَه
(طاةه)608 ،0276 ،
عرض النذائج ودفسريها :
ًىف ًذم غهض َُنذاثع املذػُهح ةإهكاف اَتؼص ودكٌريها وغىل وقو اَنذاثع اآلدٌح :
َؿهض دؼهٌو اَهكف األوٍ اَمي ًهمٍ بىل اَذػهف غىل مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح
املٌذنرصًح ومن وطهح نظه اَذكنًٌٌني  ،ػتهر األقاج غىل غٌنح اَتؼص املًىنح من ( )800دكنًيس ودكنًٌٌح ،ودؼهٌها َمٌَ دم
اًذـكّ االؿذٌان اَذايئ َػٌنح واػكج ( )T – testوًىطؽ اَظكوٍ ()6
ًىطؽ اَظكوٍ اَىًؽ اَؼٌايب واالنؼهاف املػٌاني واَهٌمح اَذاثٌح املؼٌىةح َُذػهف غىل مكي دؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح يف
يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح من وطهح نظه اَذكنًٌٌني
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ًذظؽ من اَظكوٍ ( )6ان اَنذاثع ةًِِ غاّ دتني ان اَىًؽ اَؼٌايب مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح اَتاَـ
( )061.6800وهى انِ من اَىًؽ اَكهيض ( )062وةكالَح بػصاثٌح غنك مٌذىي ( )0.01وةكنطح ػهًح ( )022وةانؼهاف مػٌاني
( .)08.47061وه ما ًِري بىل ان مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح .يان
مبٌذىي طػٌل مهاننح ةاملذىًؽ اَكهيض  ،وهى ما ًكرس َنا بىل اَؼاطح ملشِ همه اَذىطهاخ اَؼكًشح يف مشِ همه اًٌَُاخ  ،وًكغى
اَهامئىن واملِذؿُىن غىل بقانج اًٌَُاخ بىل بغاقج اَنظه يف نهظها اإلقاني واَكنٍ يف غمٌُادها اإلطهاثٌح واَذىطه نؼى اإلميان
واَذؼتٌو ملكهىّ اَظىقج ألطِ اَذىصِ مؼ دؼىناخ اَػرص واملؼاوَح َُؼام ةاَهيث ًٌَُُاخ يف اَظامػح .
وًذظؽ يف اَظكوٍ ( )6املذػُو مبظاٍ (اَهٌاقج اإلقانًح) بل ةُـ مذىًؽ اَؼٌايب ( )86.6210وةانؼهاف مػٌاني ()6.80214
وةىًؽ قهيض ( )86وةكالَح بػصاثٌح غنك مٌذىي ( )0.01وةكنطح ػهًح ( )022وهى ما ًكٍ غىل ان اَذؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج
اَِامُح َكي اَهٌاقاخ اإلقانًح واَهامئىن غىل همه اًٌَُاخ مبٌذىي مهتىٍ وهما مٌل ًكٍ غىل وطىق وغٍ مذىاًك ةإهمٌح اَظىقج
اَِامُح واالهذٌلّ ةها ملىايتح اَذؼىناخ اَذًنىَىطٌح واَذهنٌاخ اَؼكًشح ػذى دؼاقظ غىل مًانذها يًٌُاخ مذؼىنج وػكًشح .
وًذظؽ من اَظكوٍ املميىن ؤغاله غكّ وطىق قهوم لاخ قالَح بػصاثٌح مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف
يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح ا ملٌذنرصًح من وطهح نظه اَذكنًٌٌني يف مظاالخ (دهٌجح اَتٌجح اَذنظٌمٌح وؤغظاء هٌجح اَذكنًٌٌح ،
وُاون اَؼُتح) بل ةُؿر اَهٌم اَذاثٌح املؼٌىةح َُمظاالخ املميىنج ( ، 0.011و  )0.462 6 0.600وهٍ اصؿه من اَهٌمح اَذاثٌح اَظكوٌَح
واَتاَؿح ( )0.24قنطح غنك مٌذىي قالَح ( )0.01وةكنطح ػهًح ( )022مٌل ًكٍ غىل غكّ وطىق قهوم ةني مذىًؼاخ قنطاخ اَػٌنح
واَتاَـ ( 87.0010و  80.4400و  07.1210و  )6.66278واملذىًؼاخ اَكهيض ( 87و  80و  02و  )01ويانر اَنذٌظح َصاَؽ مذىًؽ اَػٌنح
وهما ًػنٍ ان ؤقهاق اَػٌنح يف طمٌؼ األنٌاّ ًنظهون نظهج مذِاةهح ومذٌاوًح ػىٍ مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف
يٌُادهم وهى ما ًكرس َنا وطىق ؤًاٌَث بقانًح دهٌُكًح مذتػح يف اًٌَُاخ دًاق دًىن ساةذح ال دذؿري وال دامن ةاَذؿٌري واَذظكًك واَذؼىًه
َألقظِ من اطِ دؼٌني املٌذمه ومل دىايث اإلقانج املػارصج اَؼكًشح ودهانح .
وًذظؽ من اَظكوٍ املميىن يف مظاٍ (اَػالنح اًٌَُح ةاملظذمؼ ودهىًم األقاء) ان األوًاغ اَؼٌاةٌح مكي دؼتٌو مذؼُتاخ
بقانج اَظىقج اَِامُح اَتاَـ(00.0410و  )02.2418وةانؼهاقاخ مػٌانًح ( 8.60028و  )6.66746وهى ؤنِ من األوًاغ اَكهطٌح ()80608
وةكالَح بػصاثٌح غنك مٌذىي ( )0.01وةكنطح ػهًح ( )022وهما مٌل ًكٍ ان وانؼ دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ
اَرتةٌح واَػُىّ يان مبٌذىي طػٌل مهاننح ةاملذىًؽ اَكهيض.
ةهما ميًن اَهىٍ ان املاًٌح اَظامػٌح اَرتةىًح اَذٍ ال دػمِ يف ظِ بقانج اَظىقج اَِامُح وهما مٌل ًكٍ بمنا ال دٌذنك
ؾاىل قٌُكح بقانًح مػارصج وػكاسح  ،ودنؼُو يف بقاندها وبطهاءادها من ؤًُىب مؿاًه َُنظهج واَكٌُكح اَتريونهاػٌح اٌَاثكج اَذٍ ال
دذٌلىش مؼ اَذؼىن اَكًهي واإلقاني اَؼكًص يف مٌكان اإلقانج وهما مٌل ًٌذُىّ من اَهٌاقاخ اإلقانًح اَػٌُا يف يٌُاخ بل الةك اَذػهف
غىل امل ػىناخ واَصػىةاخ ومػهقح املِايِ اَذٍ دذهاػؼ مؼ املظذمؼ ودُتٌح اػذٌاطاده ومػهقح اَػىامِ اَذٍ دٌاغك غىل دىظٌل
مكهىّ اَظىقج ؿكمح َُمظذمؼ واملٌذكٌك من ؿكماخ همه اًٌَُاخ قظالً غن اَىنىف غىل اَػىامِ اَذٍ دهل ػاثال قون دؼتٌو هما
املكؿِ واملكهىّ  ،بطاقح بىل وطؼ بً رتادٌظٌح مالمئح َُظىقج اَِامُح ػٌص ًػذمك دؼهٌو ؤي ماًٌح ملٌذىي ممٌى من اَظىقج من
اطِ دهكًم اَـكمح َُػمٌِ.
دؼهٌها ً َُهكف اَشاين من ؤهكاف اَتؼص اَؼايل اَمي ًهمٍ بىل اَذػهف غىل اَكهوم لاخ قالَح اإلػصاثٌح ةني اَذكنًٌٌني
ةؼٌث مذؿري اَظنٍ (ليىن – بناز) واَذـصص (غُمٍ انٌاين) يف نظهدهم ملكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ
اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح  ،ناّ اَتاػشان ةذؼتٌو األقاج غىل غٌنح اَتؼص واَتاَؿح ( )800دكنًيس ودكنًٌٌح ةىانؼ ()000
دكنًيس و ( )000دكنًٌٌح مٌل ًػمُىن يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح ودؼهٌها ً َمٌَ اًذػمِ االؿذتان اَذايئ َػٌنذني
مٌذهُذني واَذىصِ بىل اَنذاثع اآلدٌح واَظكوٍ (ً ) 1- 6ىطؽ لٌَ .
ًىطؽ املذىًؽ اَؼٌايب واالنؼهاف املػٌاني واَهٌمح اَذاثٌح املؼٌىةح َُذػهف غىل مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف
يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػحاملٌذنرصًح ةؼٌث اَظنٍ  .طكوٍ ()6

اَظكوٍ ()1
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ًىطؽ مذىًؽ اَؼٌايب واالنؼهاف املػٌاني ونٌمح اَذاثٌح املؼٌىةح َُذػهف غىل مكي دؼتٌو مذؼُتاخ اَظىقج اَِامُح يف
يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ طامػح املٌذنرصًحةؼٌث اَذـصص
(*)
الدالح
القٌمح الذائٌح
االنحراف املعٌاري
الىسط
الذخصص العدد
املذغري
.0.0
الحسايب
محسىةح الجدولٌح
علمٍ

0..

0.03...

30001.0

القٌادج
االدارًح

انساين

0..

0.063..

3.03.1.0

علمٍ

0..

06000..

30011.1

انساين

0..

01000..

.0031..

علمٍ

0..

0.016..

303331.

انساين

0..

0.006..

300.010

علمٍ

0..

010.0..

.0..0..

انساين

0..

01000..

30.33.1

علمٍ

0..

0.001..

30.30.3

انساين

0..

0.031..

006010.

عالقح الكلٌح
ةاملجذمع

علمٍ

0..

00001..

00.3301

انساين

0..

00006..

000.6.0

الذقىًم

علمٍ

0..

0.000..

303..3.

انساين

0..

0.060..

300.066

علمٍ

0..

030000..

030.3000

انساين

0..

03.016..

00033.66

دهٌئح التٌئح
الذنظٌمٌح
اعضاء الهٌئح
الذدرًس
شؤون
الطلتح
املىاد
املادًح
والترشًح

واقع اداج
الجىدج
الشاملح

.0630
.06.3
.0.00
00306
.01..

.0.30
00..6
.00.

00.6
00.6
00.6
00.6
00.6

00.6
00.6
00.6

غري دالح
غري دالح
غري دالح
غري دالح
غري دالح

غري دالح
غري دالح
غري دالح

ًذظؽ من اَظكوٍ ( ) 1-6ةًِِ غاّ من اَنذاثع املػهوطح يف اَظكوٍ ان اَهٌم اَذاثٌح املؼٌىةح اَكهم ةني مذؿرياخ (اَظنٍ
واَذـصص) َىانؼ مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصًح ةُؿر ()06620
و( )0.486قنطح بل نظك ان همه اَهٌمح ؾري قاَح بػصاثٌا ً غنك مٌذىي قالَح ( )0601وةكنطح ػهًح ( )022ؤي ان اَهٌمح اَذاثٌح املؼٌىةح
انِ من اَهٌمح اَذاثٌح اَظكوٌَح واَتاَؿح ( )0624مٌل ًػنٍ غكّ وطىق قهوم لاخ قالَح بػصاثٌح ةني مذؿري اَظنٍ (اَميىن – اإلناز)
واَذـصص (غُمٍ – انٌاين) يف نظهدهم ملكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح  ،وهى ما ًكرس َنا ان اَنظهج مذٌاوًح من نتِ
األياقميٌني ًىاء يان ليىنا ؤّ بناسا او غُمٍ او انٌاين ولٌَ َذكهمهم واػالغهم غىل مشِ همه اَكٌُكح اَذٍ ًًاق ًًىن اَظمٌؼ
ةؼاطح بىل دؼتٌهها قون اًذشناء.
وًذظؽ من اَظكوٍ املميىن يف املظاالخ (اَهٌاقج اإلقانًح  ،ودهٌجح اَتٌجح اَذنظٌمٌح  ،وؤغظاء هٌجح اَذكنًٍ ،واملىانق
املاقًح واَترشًح  ،واَػالنح اًٌَُح ةاملظذمؼ ودهىًم األقاء) ان اَهٌم اَذاثٌح املؼٌىةح اَكهم ةني مذؿرياخ اَظنٍ (ليىن – بناز)
ةُؿر ًَِ املظاالخ املميىنج ( 06260و  06286و  06626و  06464و  06641و  06627و  )06461واَذـصص (غُمٍ – انٌاين) ةُؿر ًَِ
املظاالخ املميىنج (0.462و  0.406و  0.600و  0.684و  0.760و  0.060و  0.064و  ،)0.486بل نظك ان همه اَهٌم ؾري قاَح بػصاثٌاً غنك
مٌذىي قالَح ( )0.01وةكنطح ػهًح ( ) 022ؤي بل اَهٌم اَذاثٌح املؼٌىةح َُمظاالخ انِ من اَهٌمح اَذاثٌح اَظكوٌَح واَتاَؿح ( )0624مٌل
ًػنٍ غكّ وطىق قهوم لاخ قالَح بػصاثٌح ةني مذؿرياخ اَظنٍ واَذـصص يف نظهدهم ملكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح
يف يٌُذٍ املميىنج .
(*)

القيمة التائية الجدولية تساوي ( )0.21عند مستوى ( )1.10وبدرجة حرية (. )021
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وةنا ًء غىل لٌَ ميًن اَهىٍ ان اَظىقج اَِامُح متهك اَؼهًو ؤماّ اًٌَان اَظامػٍ َتناء هًٌِ وغمٌُاخ وًُىيٌاخ ناقنج
غىل مىاطهح دؼكًاخ اَههن اَؼاقي واَػرشًن او اَظىقج اَِامُح بلا ما ػتهر ةاًَِِ اَصؼٌؽ دـكل من ػكج اَنهك املىطه
َُظامػ اخ غاقج ياَهىٍ ةانها دػمِ من ةهض غاطٍ ةػٌكا غن اػذٌاطاخ ومذؼُتاخ املظذمؼ ؤو انها دـهض مهاناخ ال ًذؼُتها ًىم اَػمِ
.
االسذنذاجاخ
يف طىء اَنذاثع اَذٍ اقهوها اَتؼص قانه ةاإلمًان اَذىصِ بىل ةػع االًذنذاطاخ املذػُهح ةاَىانؼ اَظىقج وغىل اَنؼى اآليت :
ً .0ػك مكهىّ بقانج اَظىقج اَِامُح قٌُكح بقانًح غرصًح دهدًى غىل غكق من املكاهٌم اإلقانًح اَؼكًشح وما واٍ هناى دهصريا ً
ةاالهذٌلّ ةهما املكؿِ يف املاًٌاخ اَظامػٌح.
 .8ان مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح واَػُىّ ةظامػح املٌذنرصـًح يـان ًػًـٍ دصـىنا ً مهطـٌاً
َكي غٌنح اَتؼص يف ؤنٌاّ اًٌَُاخ واَمي غربوا غنه من ؿالٍ بطاةادهم غىل همه األقاج يف مظـاٍ اَهٌـاقج اإلقانًـح وهـما
ًكٍ غىل وطىق وغٍ ةإهمٌح اَظىقج اَِامُح وهما مٌل ًػًٍ مىايتح اَذؼىناخ واملٌذظكاخ اَؼاصُح هما اٌَىّ .
 .6بن مكي دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج يف مظـاالخ (دهٌجـح اَتٌجـح اَذنظٌمٌـح  ،وؤغظـاء هٌجـح اَذـكنًٍ  ،وُـاون اَؼُتـح و
واملىانق املاقًح  ،واَػالنح اًٌَُح ةاملظذمؼ ودهىًم األقاء) طاءخ وطهاخ نظه ؤقهاق اَػٌنح مذِاةهح ػىٍ مكي دؼتٌو بقانج
اَظىقج اَِامُح يان مبٌذىي طػٌل .
 ٌٍَ .6ملذؿري اَظـنٍ واَذـصـص اسـه يف وصـل مـكي دؼتٌـو بقانج اَظـىقج اَِـامُح يف يٌُذـٍ اَرتةٌـح واَػُـىّ ةظامػـح
املٌذنرصًح .
 .1ان اَهكف املنِىق ملكهىّ إلقانج اَظىقج اَِامُح يف دِظٌؼ وقغم اَذؼٌني املٌذمه يف األقاء اَذنظٌمٍ وبًظـاق مػـاًري
َألقاء ودؼٌني اإلطهاءاخ يف اَػمِ اَهودٌنـٍ ودػتجـح طهـىق األقـهاق مـا هـٍ اال بًـرتادٌظٌح ًنظمهـا مـكؿِ بقانج اَظـىقج
اَِامُح من اطِ ؿُو اًَكاءج واَكاغٌُح َػمٌُاخ املاًٌح .
 .4اَرتيٌى غىل مِانيح اَػامُني ودكنًتهم ؤو دهىًح اَؼاناخ واإلمًاناخ َذنكٌم مػكالخ اَظىقج اَػاٌَح .
 .7اغذتان مذؼُتاخ دؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح يف ماًٌـاخ اَذػُـٌم اَػـايل يف املظـاالخ هـٍ دهٌجـح اَظـىقج يف اَذػُـٌم
اَػايل ومذاةػح غمٌُاخ اَذػٌُم واَذػُم ودؼىن اَهىي اَترشًح وادـال اَههان وؿكمح املظذمؼ .
 .2ان اَظىقج يف ماًٌاخ اَذػٌُم اَػايل دػنٍ االندهاء ةاملٌذىي اَػُمٍ واملىاصكاخ اَنىغٌح َـهطٍ اَظامػاخ مـن ػٌـص
املػانف واالدظاهاخ واَـرباخ املالمئح َهوغ اَػرص .
الذىصٌاخ :
يف طىء اَنذاثع اَذٍ دىصِ بٌَها اَتؼص اَؼايل اىل مظمىغح من اَذىصٌاخ ةااليت :
 .0رضونج اإلميان َكي اَهٌاقاخ اإلقانًح اَػٌُا ةرضونج دهيٌى غىل املكؿِ اإلقاني اَؼكًص واملػارص إلقانج اَظـىقج اَِـامُح
ةاغذتانها سهاقح ممٌىج يف األق اء قةنه ًِري بىل األًُىب اَمي ًظهي قٌه األقاء ودظاقه اَظهىق من اطِ دؼهٌو اَظـىقج ةإنـِ
يُكح وؤرسع ونر .
 .8اَذإيٌك غىل بنامح املامتهاخ واَنكواخ اَػُمٌح وغهـك ونَ غمـِ واَـكوناخ اَذكنًتٌـح َذؼـىًه مهـاناخ ونـكناخ اَهٌـاقاخ
اإلقانًح يف نقؼ اَظىقج ودؼٌني األقاء .
 .6دإيٌك غ ىل اَػمِ اَظٌلغٍ ؤي اَػمِ ةهوغ قهًو اَػمِ من اطـِ بًظـاق اَؼُـىٍ َُمِـًالخ واملػىنـاخ ومنانِـذها ةِـًِ
طٌلغٍ واَػمِ غىل اُرتايهم ةإنِؼح دؼٌني ػهم بقانج األغٌلٍ اَذٍ ًهىمىن ةها وبةكاء نؤًهم .
 .6اَػمِ غىل دػمٌو اَىغٍ ًٌَُُاخ املتؼىسح َكي اَػامُني ػىٍ مكهـىّ دؼتٌـو مذؼُتـاخ بقانج اَظـىقج اَِـامُح وؤهـكاقها
وؤهمٌذها واَكاثكج املهطىج َها ةصىنج مٌذمهج .
 .1اَهظاء غىل يِ املػىناخ واملًِالخ اَذٍ دؼىٍ قون دؼهٌو اَذػاون ةني ؤنٌاّ اًٌَُاخ وقهوغها ووػكادها واإلقانج اَػٌُا
َؿهض دؼهٌو ؤهكاقه املنِىقج .
 .4رضونج دكنًث اَهٌاقج اإلقانًح اَػٌُا غىل املًِالخ ان لٌَ ًاقي بىل نقؼ مٌذىي اَظىقج ودؼٌني اَذنمٌح املهنٌح َُهٌـاقج
اإلقانًح وصهِ نكنادهم يف اإلقانج .
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املقرتحاخ :
يف طىء نذاثع اَتؼص اَؼايل نظؼ مظمىغح من املهرتػاخ وهٍ :
 .0بطهاء قناًح مٌلسُح يف يٌُاخ اَظامػح املٌذنرصًح ةكهغٌها اَػُمٍ واإلنٌاين دتػـا ملذؿـرياخ (اَظـنٍ – املهدتـح اَػُمٌـح
وًنىاخ اَـكمح).
 .8بطهاء قناًح مٌلسُح اسه دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح وغالنذه ةاَذمٌى االقاني يف ماًٌاخ اَذػٌُم اَػايل .
 .6بطهاء قناًح مٌلسُح مػىناخ دؼتٌو مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُاخ طامػاخ اَهؼه .
 .6اطها ء قانًح مٌلسُح دهىًم اقاءا َنىغٍ يف دؼتٌو مكهىّ مذؼُتاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُاخ اَظامػح املٌذنرصًح .
املصادر :
.0
.8
.6
.6
.1
.4
.7
.2
.2
.00
.00
.08
.06
.06
.01
.04
.07
.02
.02
.80
.80
.88
.86
.86
.81

.84

ؤةى نتػح  ،غتك اَػىًى  ،وًػك  ،قىوًح ( ، )8000نؼـى دؼتٌـو اقانج اَظـىقج اَِـامُح يف اَذػُـٌم  ،مظُـح يٌُـح املنامـح  ،املظُـك ( ، )1اَػـكق (، )0
طامػح اَتٌر  ،األنقن.
ؤػمك  ،بةهاهٌم ؤػمك ( ، )0222نقؼ يكاءج اإلقانج املكنًٌح  ،مًذتح املػانف  ،اَهاههج .
ةكوي  ،مؼمىق ( ، )8000بقانج اَذػٌُم واَظىقج اَِامُح  ،قان اَذػٌُم اَظامػٍ  ،اإلًًنكنًح .
اَرتدىني  ،مؼمك غىض ( ، )8006بقانج اَظىقج اَِامُح يف ماًٌاخ اَذػٌُم اَػايل ،املظٍُ اٌَػىقي َُظىقج  ،املنؼهح اَػهةٌح ةظكج .
اَرتدىني  ،مؼمك غىض  ،وطىًؼان ؤؾاقًه غهقاخ ( ، )8004بقانج اَظىقج اَِامُح يف ماًٌاخ اَذػٌُم اَػايل واملًذتاخ ومهايـى املػُىمـاخ  ،غ0
 ،قان املٌرسج َُنرش واَذىوًؼ واَؼتاغح  ،غٌلن.
طاةه غتك اَؼمٌك ( ، )0276مناهع اَتؼص يف اَرتةٌح وغُم اَنكٍ  ،قان اًَذث  ،اَهاههج.
اَـكاطٍ ،غتاي ( ، )0221اَظىقج اَِامُح ،طامػح اإلرساء  ،غٌلن  ،األنقن.
قنةاي  ،ؤػمك ًػٌك ( ، )0226بقانج اَظىقج اًٌَُح – مكهىمها ودؼتٌهادها اَرتةىًـح وبمًانٌـح اإلقـاقج يف اَهؼـاع اَذػٌُمـٍ اٌَـػىقي  ،مظُـح نًـاَح
اَـٌُع اَػهيب  ،اَػكق ( ، )1مًذتح اَرتةٌح اَػهةٌح َكوٍ اَـٌُع  ،اَهًاض .
ناًر  ،والنك وآؿهون ( ، ) 0224غاثك اَظىقج َهٌاي اَنذاثع املاٌَح َربنامع اَظىقج يف رشيذٌ  ،اَرشيح اَػهةٌح َإلغالمٍ اَػُمٍ ُػاع اَهاههج .
اَهةٌػٍ ،قالغ ؿُل ( ، )8002اَظىقج اَِا مُح يف اَذػٌُم اَظامػٍ وبمًانٌاخ دؼتٌهها يف اَػهام ،اَؼىان املذمكن ،اَػكق (. )8668
اَىهريي ،بةهاهٌم غتاي ( ، )8002اإلقانج املكنًٌح واَصكٌح منظىن اَظىقج اَِامُح  ،قان اَكًه اَػهيب  ،غ ، 0اَهاههج.
اٌَامهايئ  ،مهكي صاَؽ مهكي ،واَنارص ،غالء طاًم مؼٌن ( ،)8008دؼتٌهاخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف اَذػٌُم اَظامػٍ  ،مًذتـح اَـمايهج َُنرشـ
واَذىوًؼ ،غ ، 0ةؿكاق ،اَػهام .
ًالمح  ،ؤًـامح ػٌـن ( ، )0222بقانج اَظـىقج اَِـامُح يف نؼـاع اَــكماخ اَصـؼٌح يف األنقن  ،قناًـح ػاَـح مٌذِـكى اَظامػـح األنقنٌـح  ،نًـاَح
ماطٌذري (ؾري منِىنج)  ،يٌُح اإلقانج واالنذصاق واَػُىّ اإلقانًح  ،طامػح آٍ اَتٌر  ،غٌلن .
ُتًل  ،مؼمىق ًامٍ ( ، )0226نتمج مـذرصج غن اَظىقج  ،مظُح األًمكج اَػهةٌح ،اَػكق (. )6
اَؼايئ ً ،ىًل ػظٌم ( )8000قون دؼتٌو متاقت بقانج اَظـىقج اَِـامُح يف دؼهٌـو اًَكـاءج اإلنذاطٌـح  ،ؤػهوػـح قيذـىناه يف بقانج األغـٌلٍ  ،يٌُـح
اإلقانج واالنذصاق  ،اَظامػح املٌذنرصًح .
اَؼىًِ  ،ؤيهّ ؤػمك  ،واًَىناين  ،قاني ًىًل ( ، )8001بمًانٌح دؼتٌو ؤقاج اَظىقج اَِامُح يف طامػح املىصِ  ،قناًح غىل مظمىغح مـذـانج مـن
يٌُاخ اَظامػح ،يٌُح اإلقانج واالنذصاق  ،طامػح املىصِ  ،اَػهام  ،مظُح دنمٌح اَهاقكًن  ،اَػكق ( ، )28املظُك (. )82
اَظاهه  ،نؼؼان ؤػمك ( ، )8006مصؼُؼاخ ونصىص انًٌُىًح يف اَرتةٌح  ،غ ،0قان اٌَاووني اَػُمٌح  ،غٌلن  ،األنقن .
غتك اَػىًى  ،ؿاَك ( ، )0222بقانج اَظىقج اَِامُح  ،اَػتًٌان َُنرش واَذىوًؼ  ،اَهًاض  ،اٌَػىقًح .
غتك املؼٌن  ،دىقٌو ( ، )0224دـؼـٌؽ ومهانتـح طـىقج املنذظـاخ  ،مـكؿِ بقانج اَظـىقج اَِـامُح  ،مػهـك اًَكاًـح اإلنذاطٌـح  ،طامػـح اَىنـاوًو ،
اَهاههج.
غتٌك  ،غتك اٌَالّ ( ، )8006قٌُكح بقانج اَظىقج ( )Q. M.وؤسهها يف األقاء االًـرتادٌظٍ  ،ؤػهوػـح قيذـىناه (ؾـري منِـىنج) يف بقانج األغـٌلٍ  ،يٌُـح
اإلقانج واالنذصاق  ،طامػح ةؿكاق .
اَػًل  ،غتك اٌَذان ( ، )0224دؼتٌهاخ بقانج اَظىقج اَِامُح  ،قان اَنرش املرسج  ،غٌلن .
غىقج  ،ؤػمك ًٌُلن ؿٌُِ ًىًل ( ، )0222اإلػصاء َُتاػص يف اَرتةٌح واَػُىّ اإلنِاثٌح  ،قان اَكًه  ،غٌلن  ،األنقن .
اًَناين  ،صتٌؽ يهّ وامِ مىىس ( ، )8001مذؼُتاخ دؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح  ،اةن اَهٌشم  ،واةن نُك  ،طامػـح ةؿـكاق  ،نًـاَح
ماطٌذري (ؾري منِىنج) .
اَُىوي  ،مىىس ( ، )0222اَذؼىًه اَذنظٌمٍ ؤًاًٌاخ مكاهٌم ػكًشح  ،غ ، 0قان واثِ َُنرش  ،غٌلن .
مٌا  ،غًل ( ، )8000بقانج اَظىقج اَِامُح وامًانٌح دؼتٌهها يف ماًٌاخ ورشياخ اَهؼـاع اَػـاّ اَصـناغٍ يف اَظمهىنًـح اَػهةٌـح اٌَـىنًح (قناًـح
دؼتٌهٌح غىل اَرشـيح اَػامـح َصـناغح األملنٌـىّ واَرشـيح اَػامـح َصـناغح املؼهيـاخ اًَههةاثٌـح يف اَاللنٌـح  ،مظُـح درشـًن َُكناًـاخ واَتؼـىز
اَػُمٌحً ،ىنًح  ،املظُك ( ، )88اَػكق(.)8
هالٍ  ،مؼمك غتك اَؿنٍ ػٌن  ،)0224( ،مهاناخ بقانج اَظىقج اَِامُح يف اَذـكنًث دؼتٌهـاخ ( )2000يف اَذػُـٌم واَذـكنًث  ،مهيـى دؼـىًه األقاء
واَذنمٌح طرس اٌَىًٍ ،اَهاههج .
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اَظامػح املٌذنرصًح
يٌُح اَرتةٌح
نٌم اَػُىّ اَرتةىًح اَنكٌٌح

بەرگى ، 32 .ژمارە ،4.ساڵى 3102
ةٌم هي اَهػمن اَهػٌم

اًذتانح اَنهاثٌح

االًذال اَكاطِ.............................................املؼرتّ .
االًذالج اَكاطُح...........................................املؼرتمح.
دؼٌح ػٌتح :
دهوّ ةاػشح اَهٌاّ ةكناًح مٌكانٌح ةػنىان " مكي دؼتٌو مذؼُتاخ دؼتٌو بقانج اَظىقج اَِامُح يف يٌُذٍ اَرتةٌح وغُىّ ةظامػح املٌذنرصًح من وطهح نظه اَذكنًٌٌني".
وملا دػهك ةاػشح قًٌم من ؿربج وًػح اػالع ،نىق ان نٌذػني ةأناثًم اٌَكًكج يف دؼكًك ؤهمٌح يِ قههج من قههاخ االًذتانح َىصل مذؼُتاخ دؼتٌو اَظىقج ولٌَ ةىطؼ غالمح
( ) ؤماّ اَكههج اَذٍ دهونها مناًتح
غٌُل ةان ا َتكاثِ اَذٍ ًذٌذـكّ هٍ املكنض اَـٌليس يف بطاةاخ غٌنح اَتؼص
( رضوني متاما  ،رضوني يشريا  ،رضوني بىل ػك ما  ،ؾري رضوني يشريا  ،ؾري رضوني متاما ).
وبل دهكن دػاونًم مػنا يف اإلطاةح غىل قههاخ همه االًذتانح ُايهًن دػاونًم ومن هي اَذىقٌو .
بقانج اَظىقج اَِامُح يف اَذػٌُم اَػايل  :هٍ دـؼٌؽ  ،ودنظٌم  ،ودنكٌم ،ومذاةػح اَػمٌُح اَرتةىًح  ،وقو نظم مؼكقج ومىسهح دهىق بىل دؼهٌو نًاَح اًٌَُح يف ةناء اإلنٌان اَػرصي  ،من ؿالٍ
دهكّ اَـكمح اَذػٌُمٌح املذمٌىج.
مالػظح :
ـ اَظنٍ  :ليه( ) ؤنشى ( )
ال قاغٍ َميه االًم :ـ
أوالً  -مجال القٌادج اإلدارًح:
غري مىافق جداً
غري مىافق
مىافق إىل حد ما
مىافق
أوافق جداً
الفقراخ
خ
 .0دػمِ بقانج اًٌَُح غىل االَذىاّ ةاَظىقج ودؼتٌهادها
 .8دىقه اَتٌجح واملناؾ املالثم َُظىقج ةٌنها وةني اَؼُتح واَذكنًٌٌني.
 .6دؼهص غىل اؿذٌان اَػامُني واَذكنًٌٌني مبىطث مػاًري نٌاًه يف طىء ؤَؼاطح واَذـصص.
 .6دكىض صالػٌادها ملػاونني ونئًاء األنٌاّ يف ؤقاء مهامهم يف اًٌَُح.
 .1دػمِ غىل دكػٌِ االدصاالخ اإلقانًح واَذا يك من بًصاٍ املػُىماخ املذػُهح ةكٌُكح ودؼتٌو
اَظىقج يف اًٌَُح.
 .4دامن ةهوغ اَكهًو ؤًُىةا َُػمِ واَنظاغ.
 .7متذٌُ اٌٌَلخ اَهٌاقًح واَذٍ دناًث مؼ مذؼُتاخ دؼتٌو اَظىقج يف اًٌَُح.
 .2دؼاوٍ دؼهٌو ًهىٍ بًصاٍ ًُاوي َذكنًني اىل اَهٌاقاخ اَػٌُا يف اَظامػح.
ثانٌا:ـ مجال دهٌئح التئٌح الذنظٌمٌح:ـ
غري مىافق جداً
غري مىافق
مىافق إىل حد ما
مىافق
أوافق جداً
الفقراخ
خ
دػمِ بقانج اًٌَُح غىل مهاطػح مؼذىي وؤهكاف املناهع املههن مؼ ةهامع اَظىقج اَِامُح.
.0
دػهك ؤَهاءاخ ودهكًم املٌاغكاخ َُػامُني َكهم دؼتٌهاخ اَظىقج
.8
دىوق اَهٌاقاخ االقانًح واَرتةىًح واَذكنًٌٌح ةًِ ماًذػُو مبكهىّ اَظىقج.
.6
دؼهص غىل مػهقح املًِالخ اَـاصح ةاَؼُتح وَُمنهع اَكنايس وغالطها وقها ملتاقت اَظىقج.
.6
دػمِ من دؿري اَِامِ ةكا من مٌذىي دهٌجح اَهاغاخ اَكناًٌح املناًتح واَؼُتح يف اًٌَُح.
.1
دػمِ غىل نقؼ اَهوغ املػنىًح َُػامُني واَذكنًٌني واألقاء املنـكع َُؼُتح .
دؼهص غىل دؼٌني املٌذمه َُىصىٍ اىل طىقج املـهطاخ َُػمٌُح اَذػٌُمٌح.
دذٌؽ املظاٍ ةذؼتٌو ؤقًان َظكًكج من اطِ االًذكاقج يف غمِ املرشوغاخ اَهامح من هٌجح
اَذكنًٌٌني يف اًٌَُح.
دًِِ َظنح دنٌٌهٌح دهانث ودصمم ودؼتو من اطِ دؼٌني غمٌُح اَظىقج ًٌَُُح.

.4
.7
.2
.2

ثالثا:ـ مجال اعضاء هٌئح الذدرًس:
خ

الفقراخ

.0

دٌػى بقانج اًٌَُح غىل مِانيح اَذكنًٌٌني ةاملامتهاخ واَنكواخ اَػُمٌح َذؼىًه
نكنادهم.
دُذىّ ةهٌم ؤؿالنٌاخ املهنح يف اَػمِ .
دؼكق املػاًري اَـاصح ةاًَاقٌاخ واملهاناخ اَذٍ ًذىنؼ ان ميذًُها اَذكنًيس.
دػمِ غىل دُتٌح ػاطاخ اَذكنًٌٌني َذؼهٌو ػمىػادهم.

.1
.4
.7

ًذصل مبتكؤ اَػكاَح يف دػامُه مؼ اَذكنًٌٌني قون متٌى.
ًؼُؼ ةاًذمهان غىل مٌذظكاخ دـصصه وًذكٌك يف غمُه.
ًىقه األنِؼح اَذػٌُمٌح اَذٍ دٌهم يف دؼهٌو ؤهكاف اَكناًٌح َُذكنًٌٌني يف اًٌَُح
ملىايتح املٌذظكاخ اَرتةىًح اَؼكًشح.

.8
.6
.6
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أوافق جداً

مىافق

مىافق إىل حد ما

غري مىافق

غري مىافق جداً
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راةعا:ـ مجال شؤون الطلتح:ـ
خ

أوافق جداً

الفقراخ

.0

دذػمك بقانج اًٌَُح غىل مػاًري اَظىقج ةاؿذٌان نتىٍ اَؼُتح َُكناًاخ َػٌُا واألوٌَح .

.8

بغكاق ؿؼح اَظمةح اَؼُتح واؿذٌان املذمٌىًن قهم االَذؼام ةاَظامػح وةربامع
اَكناًاخ اَػٌُا.
دؼهص غىل اَػناًح ةاَنِاغ َالصهٍ َُؼُتح .
دكني ادظاهاخ اَؼُتح نؼى اَػمٌُح اَذػٌُمٌح نتِ اَذـهض .
دػنٍ ةاإلنُاق املهنٍ اَؼُتح املهػُح اَظامػٌح ومٌاغكدهم يف اؿذٌان اَذـصص.
دذهم ةأناء ممشًل اَؼُتح يف مظٍُ اًٌَُح.

.6
.6
.1
.1

دؼهص اىل االًذٌلع ًَِاوي اَؼُتح وبًظاق اَؼُىٍ َها.
.4
خامسا:ـ مجال املىارد املادًح والترشًح:
الفقراخ
خ
دؼهص بقانج اًٌَُح غىل يكاًح املتنى واإلمًانٌاخ املذىاقهج ألقاء مهمح ًٌَُح .
.0
دؼهص غىل اَهكنج يف اًذٌػاب بغكاق اَؼُتح مبىطث وػكاخ نٌاًٌح ملاًؼذاطح
.8
اَؼاَث اَىاػك.
دػمِ غىل مهاطػح اَرشوغ اَهتىٍ َُمهػُذني ةصكه قونًح.
.6
دٌػى اىل اَذكنًث املٌكاين َظمٌؼ اَػامُني يف اًٌَُح.
.6
دنظم االطذٌلغاخ اَكونًح َُمهئوًني َذإيك مكهىّ ؤقاء اَظىقج وًتِ دؼىنها
.1
ونظاػها.

خ
0

سادسا:ـ مجال العالقح الكلٌح ةاملجذمع املحًل:ـ
الفقراخ
دػمِ بقانج اًٌَُح غىل نةؽ اَذـصص يف اًٌَُح ةاػذٌاطاخ املظذمؼ.

8

أوافق جداً

أوافق جداً

مىافق

مىافق

مىافق

مىافق إىل حد ما

مىافق إىل حد ما

مىافق إىل حد ما

غري مىافق

غري مىافق

غري مىافق

غري مىافق جداً

غري مىافق جداً

غري مىافق جداً

دٌػى اىل اَذكاغِ ةني اًٌَُح مبىانقها اَترشًح واَتؼشٌح واَكًهًح وةني املظذمؼ
َهؼاغاده اإلنذاطٌح.
دؼهص نةؽ اَتؼص اَػُمٍ مبًِالخ املظذمؼ املؼٌؽ ةه ةؿٌح بًظاق اَؼُىٍ َها.
درشى املاًٌاخ واملنظٌلخ املظذمػٌح يف نًم اٌٌَاًاخ اَذػٌُمٌح يف اًٌَُح.

6
6

ساةعا:ـ مجال دقىًم األداء:
الفقراخ
خ
دػمِ بقانج اًٌَُح يف برشاى اَػامُني ةًِِ دػاوين يف غمٌُح دهىًم َألقاء.
0
8
6
6
1
4
7

أوافق جداً

مىافق

مىافق إىل حد ما

غري مىافق

غري مىافق جداً

دايك غىل مكي ًالمح بطهاءاخ اَذهىًم وؤقواده املٌذـكمح.
دؼهص غىل قاغٌُح دهىًم األقاء يف دؼٌني مهاناخ اَػامُني يف اًٌَُح.
دػمِ غىل وطؼ مىاصكاخ ملـهطادها يف طىء مذؼُتاخ املىاصكح اَػاملٌح.
دهذم ةإقاء اَؼُتح يف مٌذىي ؤقاء اَذكنًٌٌني.
دؼهص يف مهاغاج اَكنح واملىطىغٌح واَػكاَح يف غمٌُح دهىًم.
دؼهص مكي اَهكنج غىل االًذظاةح اَرسًػح َنذاثع اَذهىًم.
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The extent to which the requirements of TQM concept are applied
In the Faculty of Education and Science at Mustansiriya University
Montaha Abuul-Zahra
College of Education / Mustansirya University
muntaha51@yahoo.com
Abtract
The research problem is the need to evaluate and develop the performance and that create a crisis in our
university foundations as a result to their weakness in quick response to the society and world changes as well as
the demanded challenges for the society in the way that make it active and effective . Also the importance of the
research comes from that the concept of comprehensive quality management is considered one of the modern
administrative concepts that aims to improve . develop and promote administrative performance level in
contentious manner through respond to the client inputs .
The aim of this research is to learn the range of applying the requirements of comprehensive quality
management in college of Education For Mustansiriya and the College of Sciences, University of Baghdad from
teachers point of view . Also to learn the differences among the teachers according to gender variable ( males ,
females ) and major (scientific, human) in their view of the range of applying comprehensive quality managing
requirements .The research was limited by male and female teachers in the department of College of Education
For Mustansiriya, the College of Sciences in University of Baghdad (806) in the studying year ( 2019-2018).
The researchers identified some of special terms for the research and introducing the subjects and literatures
in the theoretical aspect of the subject and mention some of Arabic and Foreign studies concerning the subject of
this research .
The researchers followed some of procedures through description of the research society that contains male
and female teachers who work in the departments of College of Education for Mustansiriya and the College of
Sciences. A sample of (200) subjects were obtained represented )%86 .75) of the research society .The
researchers made a special instrument for the research through studying the previous studies and literatures as
well as the open question through applying true and validity on the instrument. The researchers made some
conclusions , recommendations and suggestions.
Keywords: management application. Quality. Overall. Faculty of Education.
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