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التنمية املهنية للمعلمني مبرحلة التعليم األساسي يف أثناء 

  اخلدمة بليبيا ملواكبة متغريات العصر

 تصور مقرتح

 نبيلة بلعيد شرتيل .أ

 امللخص

                                                                        تعٚؼ اهدٗي املتقدًٞ ٗاهِاًٚٞ عوٛ اهط٘ا١ يف اهطنِ٘ا  اخرين ٝ اهلنم  ًنّ     
ٍ       ٗاهيت   ،  ٚٞ           ً٘ٞ اهتعوٌٚ ظ                تؤثس يف عِاؾس املِ     اهيت                اهتػ ا  اهرتب٘ٙٞ     ،                ًّ أٌٓٔا املعون

        م     م         ميمنى زكِنام ًٌٔنام يف      ٕ                                                    حٚث أؾبح ًّ اهكسٗزٜ تط٘ٙس اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٍ كُ٘
                                                      فاهتٌِٚٞ املِٔٚٞ عٌوٚٞ ًطتٌسٝ ٗقسٗزٙٞ هوٌعوٌن  ون٘اي      .                    تط٘ٙس أٜ ُظاَ تعوٌٚٛ

                                                                                   حٚاتٍٔ املِٔٚٞ هتٌلٍِٚٔ ًّ ً٘اكبٞ اهتط٘زا  ٗاهسفن  ًنّ واتناتٍٔ ااُتا ٚنٞ  هنٛ      
  .    ختؿٟ      حدٓا ا

   ِ ِٕ        ٗتلِ٘ٙنن  ٖ           م            عنند اضننتلٌاعم اعنندا  ت                                                  هننرا فننلْ اهتٌِٚننٞ املِٔٚننٞ هوٌعوننٍ بوٚبٚننا  
       طنت٠٘   مل                             مبنا ققنا اهتخطن  املطنتٌس           املٔين     ٗمنٖ٘     ِ تِٕ                     ٗقسٗزٙٞ عضتٌساز فاعوٚ

                     تٔنتٍ بناملعوٍ ًنّ        أْ               م                عوٚٞ أؾبح هصاًام عونٟ اهدٗهنٞ      .ٍ ٚ                    ٗاعزتقا١ مبِٔٞ اهتعو   ،    ا١  اخ
                      ثِا١ اخلدًٞ ًنّ رينالي    أ    ٍٔ     م        ًِٔٚام ٗتدزٙبٚ       املعوٌ                              ريالي ًا تقدًٞ ًّ  ٔ٘  هتٌِٚٞ 

    أٗ   ،                                                      اهتندزٙب عنّ بعند باضنت داَ اهتلِ٘ه٘ ٚنا ا دٙمنٞ          أٗ                 اهتدزٙب املباغنس        بساًج 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

  .ٞكوٚٞ اهرتبٚٞ،  اًعٞ ًؿسات                           
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  .           ٗبػلى ًطتٌس   ،               اهبعما  اخلاز ٚٞ

  :         ض٣وٞ ًِٔا أ          ابٞ عوٟ  ا                                  ٗٓرا ًا ٓدفت  هٚٞ اهدزاضٞ ًّ ريالي ا
                                ٌاَ باهتٌِٚٞ املِٔٚنٞ هوٌعوٌن                                             ًا اهتػ ا  اهعاملٚٞ ٗاحملوٚٞ اهيت تطتدعٛ اعٓت  . 1

  ؟                   بوٚبٚا بؿ٘زٝ ًطتٌسٝ             أثِا١ اخلدًٞ                      ًسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ   يف

  ؟                                                           ًا أٍٓ اعجتآا  اهعاملٚٞ املعاؾسٝ يف جماي اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ   . 2
           ًن  ٗقن       ،                                                             ًا ٗات  اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ  مبسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ يف هٚبٚنا   . 3

  ؟          تٍٔ املِٔٚٞ ١         سحط  كاا      ٙطٍٔ يف    أْ              تؿ٘ز ًقرتح ميلّ 

                  م          مت اريتٚنازٍٓ عػن٘ا٢ٚام ًنّ       م ام        ( ًعوٌن   86 )        عند ٓا                           ٗتد تكٌِت اهدزاضٞ عِٚنٞ  
ٛ                 ًدازع اهتعونٍٚ      ،                 كند اٝ هودزاضنٞ    ٞ                     ٗاضنت دًت اعضنتباُ     ،                مبدِٙنٞ ًؿنساتٞ            اخضاضن

٘ا اضنت داَ       :           ُتا٢ج أٌٓٔا     ىل           ى اه٘ؾ٘ي  أ        ٗذهم ًّ                                          املعوٌْ٘ املتندزبْ٘ اضنتطاع
                                                             ٔنا١ اهنُناًج اهتندزٙر بنساًج اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ ضناعد                                وسق تدزٙظ  دٙدٝ بعد اُت

     ذ   ،                                                                  املعوٌ  يف ًعسفٞ  ٘اُب اهكعف يف أ ا٢ٍٔ ٗاهعٌى عوٛ تق٘ٙتٔنا ٗسحطنِٚٔا  
                           ت٘اكنب اهتقندَ ٗاهتطن٘ز           اهنيت                                                 تاتقس اهناًج ا اهٚٞ  هٛ اضت دَا اخضاهٚب املتط٘زٝ 

                       ِاٚر اهناًج اهتدزٙبٚٞ. ت        ثِا١                                   ً  توٞ اضت داَ اه٘ضا٢ى اهتلِ٘ه٘ ٚٞ             يف ٓرا اجملاي

 مكدمُ

                                                                             ْ ًعظٍ اهدٗي اهِاًٚٞ ٗاملتقدًٞ تعنٚؼ عونٛ اهطن٘ا١ ً٘ نا  ًتتاهٚنٞ ًنّ       
      حٚنث    -                   ٗاهيت ًّ أٌٓٔا املعوٍ-                                             اهتػ ا  اهرتب٘ٙٞ اهيت تؤثس يف املِظً٘ٞ اهتعوٌٚٚٞ 

                                                                                تتطوب اهتػ ا  اهتلِ٘ه٘ ٚٞ املتطنازعٞ ٗاهتطن٘زا  اهنيت ٙػنٔدٓا اهقنسْ ا ناهٛ       
                                                                      اهِظاَ اهرتبنٜ٘ مبدريالتنٕ ٗعٌوٚاتنٕ ٗخمس اتنٕ ُ٘ا ٔنٞ عِند اهتطن٘ز                  ٗاهيت واهت 

ٟ                اهطسٙ  يف جماي امل                ًنّ اهكنسٗزٜ           أؾنبح                                    عوً٘ا  ٗاملعازف ٗاهتلِ٘ه٘ ٚا حتن
                                         م     م                                      تط٘ٙس اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٍ كُ٘نٕ ميمنى زكِنام ًٌٔنام يف تطن٘ٙس أٜ ُظناَ تعوٌٚنٛ        

                     تٔندف  هنٛ  حندا                                                              ٗٙتاا ٓرا اهت٘ ٕ ً  اعجتآنا  اهعاملٚنٞ املعاؾنسٝ ٗاهنيت     
                                    م      م                                         تػ ا  أضاضٚٞ يف املِظً٘ٞ اهتعوٌٚٚٞ كٌام ٗكٚانام ٗأ ا١  عنّ وسٙنا اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ      

  .                                              هوٌعوٌ  اهرّٙ ٙعٌوْ٘ عوٛ سحط  اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ

   ،                                                                 حٚث ٙطتٌد اهتعوٍٚ أٌٓٚتٕ ًّ اهػاٙا  اهيت ٙطعٟ اجملتٌ  هو٘ؾ٘ي  هٚٔنا 
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   ،                                جتآا  اهيت ٙطٌنح  هٚٔنا اجملتٌن                                   م         هرا ِٙبػٛ أْ ٙلْ٘ اهتعوٍٚ تعب ام ٗتسمجٞ هال
                                                                                 ٗٓرا ًا  عا اهدٗي  هٛ اعٓتٌاَ باهتعوٍٚ حٚنث أؾنبح عٌوٚنٞ اضنتمٌازٙٞ تطنٍٔ يف      

                                                          ٗذهم آلُٕ  عاًٞ ت٘ٙٞ ملطاُدٝ اهنِظٍ اهعاًونٞ يف اهقطاعنا        ،                    سحقٚا اهتٌِٚٞ اهػاًوٞ
         بندٗزٓا                          ع ميلّ هلرٖ اهِظٍ أْ تقَ٘      ذ   ،                                      اعتتؿا ٙٞ ٗاهمقافٚٞ ٗاهؿخٚٞ ٗاع تٌاعٚٞ

ٜ            ً  اهتخ٘ع                                                           يف تػنلٚى اجملتٌعنا  ا دٙمنٞ  ع باكنى اهتعونٍٚ اهنرٜ                أهلنن
               م                                                                       ميِخٔا ًنا تتطوبنٕم ًنّ ًٔنازا  ًتدزبنٞ ٗضنو٘كٚا  ضن٘ٙٞ بندُٗٔا ٙقنف اهتٌ٘ٙنى           

  . (1 )       ٗأٌٓٚتٕ                       ِٓا تلٌّ فوطاٞ اهتعوٍٚ    ،              ٗٙتجٌد اهتط٘ٙس

                ّ أٓنٍ ع٘اًنى                                                       م   م    ٗٙعد املعوٍ اهدعاًٞ اهس٢ٚطٞ يف اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ اهيت تمع دم ًن 
                            هنٛ  فن  عجونٞ اهٌِن٘            فٚنٕ                ٗٙؤ ٜ اهتطن٘ز     ،                                   بِا١ زأع املاي اهبػسٜ هتخقٚا اهتٌِٚٞ

                                                                   اعتتؿا ٜ ٗاع تٌاعٛ ٗسحط  ًطت٘ٙا  املعٚػٞ عّ وسٙا شٙا ٝ  ري٘ي اخفنسا   
         ٗمبنا أْ     (2 )                                   ٗتػجٚ  ًٔازا  اابداع ٗاعبتلاز هدٍٙٔ   ،                        ٗحاصٍٓ عوٛ اهعٌى ٗااُتاج

   ،                      م              ٗاهطوب عوٚٞ ٙص ا  ًٙ٘نام بعند ٙنَ٘      ،                  عى ا ا ٞ  هٚٞ أكمس                     اهدٗز املتجد  هوٌعوٍ جي
     م       م                                                  عوٌٚام ًِٗٔٚام أثِا١ اخلدًٞ ع تقى أٌٓٚٞ عنّ اهعِاٙنٞ بلعندا ٖ        بٕ                  هرا أؾبخت اهعِاٙٞ 

                                                                       م               تبى اخلدًٞ حٚث تت٘تف تدزٝ اهِظناَ اهتعوٌٚنٛ ٗفاعوٚتنٕ عونٛ تٌِٚنٞ اهعونٍ ًِٔٚنام        
                         طنن٘ٙس بننساًج تدزٙبٚننٞ                                            ًٗطننت٘اٖ ًننّ ريننالي اهتنندزٙب املطننتٌس ٗت          أ ا٢ننٕ       ٗسحطنن  

                                                                          باعتبازٓا اهكٌاْ املِاضب هتخقٚا اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ٗتلّ٘ٙ ًاآٍٚ ٗاقخٞ ٗحمند ٝ  
                                 م                                                     هنندٜ املعوٌنن  حنن٘ي أريالتٚننا  املِٔننٞ ٗفقننام هلننا ٗتٌٚٔننا ٗأًاُننٞ اهِٔنن٘  بٔننا   

  . (3 )                       ٗاضرتاتٚجٚا  ٗريطط تط٘زٓا

    ٜ                                                                     ٗمبا أْ  ٘ ٝ اهتعوٍٚ ع ميلّ أْ تتخقا  ع ًنّ رينالي اعزتقنا١ مبطنت٘
                                                                           هننرا فننلْ دمنناح ًِٔننٞ اهتعوننٍٚ يف سحقٚقٔننا خٓنندافٔا ٙت٘تننف عوننٛ         .        املعوٌنن 

                                                                              ااضرتاتٚجٚٞ اهاعاهٞ اعدا  املعوٍ ٗتٌِٕٚ مبا ٙطنٍٔ يف سحقٚنا اخٓنداف اهتعوٌٚٚنٞ     
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

             ٗزتنٞ عٌنى      ، (                      ضنرتاتٚجٚا  ٗلهٚنا                                    تط٘ٙس اهتعوٍٚ اهعاَ بدٗهٞ تطنس )    ،              حمٌ٘  ًؿطاٟ تٌن  -1
  .  71 ف   ،    7991   ،      أكت٘بس   ،     ٞ تطس     اًع   ،           كوٚٞ اهرتبٚٞ   ،                                      ًقدًٞ  هٛ ُدٗٝ تط٘ٙس اهتعوٍٚ بدٗهٞ تطس

                   املؤضطنٞ اااًعٚنٞ      ،                                           اهت طٚط اهرتبٜ٘  واز ملدريى تٌِٜ٘  دٙد، بن ٗ     ،            أمحد عوٛ ا اج  -2
  .   771  ف    ،َ     1222   ،                        هودزاضا  ٗاهِػس ٗاهت٘شٙ 

                                                                    تط٘ٙس بسُاًج تدزٙب املعوٌ  أثِا١ اخلدًنٞ يف اهتعونٍٚ اهعناَ بدٗهنٞ        ،                 أمحد ريوٚاٞ ب٘غسبان  -3
  . 3  ف    ،    7999   ،              اًعٞ اهقآسٝ   ،                            عٔد اهدزاضا  ٗاهبخ٘  اهرتبً٘ٙٞ    ،             زضاهٞ  كت٘زاٖ   ،   تطس
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                                         ٗاُطالتا ًّ اهدٗز اهااعى اهرٜ ٙقنَ٘ بنٕ      (4 )                                      املطو٘بٞ ًِٕ باهلاا١ٝ ٗاهااعوٚٞ املِػ٘ ٝ
                                                         لْ اهدٗي عونٛ ارينتالف ُظٌٔنا تن٘هٛ اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ                                  املعوٍ يف اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ ف

                                                      فاٛ اه٘عٙا  املتخدٝ اخًسٙلٚٞ تتعد  املؤضطنا  املطن٣٘هٞ      ،              م     م هوٌعوٍ آتٌاًام كب ام
                                                                                     عّ اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعونٍ أثِنا١ اخلدًنٞ ٗتتٌمنى يف اا ازا  اهتعوٌٚٚنٞ باه٘عٙنا        

  .                   ًٗسكص تٌِٚٞ املعوٌ   ،               ٗاهسٗابط املِٔٚٞ   ،             ٗكوٚا  اهرتبٚٞ

                                                                             ٗيف بسٙطاُٚا تقَ٘ اااًعٞ املات٘حٞ ٗكوٚنا  اهرتبٚنٞ بتِظنٍٚ بنساًج اهتٌِٚنٞ      
                                                                           هوٌعوٍ عوٛ املطنتٜ٘ اهقنً٘ٛ ٗاحملونٛ، ٗيف ض٘ٙطنسا تاًنت ُقابنا  املعوٌن         
                                                                               بتدضٚظ ًساكص هتٌِٚٞ املعوٌ  باهتِطٚا ً  فسٗع اهِقابنا  باملقاوعنا ، فاهتٌِٚنٞ    

                   م                   تطٚ  أْ ٙعنصش تٌٚت نٕم ٗٙػن  ُظنسٝ                                                  املِٔٚٞ هوٌعوٍ قنسٗزٝ ًوخنٞ ًنّ ريالهلنا ٙطن     
       فنلذا     (5 )                                                                      اجملتٌ   هٕٚ، ًّٗ ٓرٖ اهصاٗٙٞ تعد اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ قسٗزٝ ا تٌاعٚٞ ٗتً٘ٚنٞ 

                                                                         ًا ت٘افس  يف أٜ جمتٌ  ًّ اجملتٌعا  مجٚن  ااًلاُنا  اهتعوٌٚٚنٞ ًنّ ًبناُٛ      
                                        ٗغ ٓا فنلْ مجٚعٔنا تبقنٛ ٗضنا٢ى غن          ،             ٗتقِٚا  حدٙمٞ   ،                   حدٙمٞ ًِٗآج ًتط٘زٝ

      . (6 )                  ًّ  ْٗ املعوٍ اهلف١      فعاهٞ 

                                                                                      ٗتٔننندف اهتٌِٚنننٞ املِٔٚنننٞ  هنننٛ تٌِٚنننٞ اهلانننا١ا  اهتعوٌٚٚنننٞ ٗاهتدزٙطنننٚٞ  
                                                  ٗزفن  واتناتٍٔ ااُتا ٚنٞ ا اهٚنٞ  هنٛ حندٓا          ،                                 ٗاهتلِ٘ه٘ ٚٞ ٗاهرتب٘ٙنٞ هوٌعوٌن   

 ٓ                                                             ٍٔ مل٘ا ٔننٞ ًننا قنند  ًننّ تطنن٘زا  تسب٘ٙننٞ ٗعوٌٚننٞ يف        ٚونن                 اختؿننٟ ثننٍ تد
      .               ٗاهتقٍ٘ٙ املطتٌس   ،              اهت طٚط اهعوٌٛ                 ٗٙتٍ ذهم ًّ ريالي   ،               ختؿؿاتٍٔ امل تواٞ

   ،                                      ال   م        م                                     هننرا فننلْ اهتٌِٚننٞ املِٔٚننٞ هوٌعوننٍ بوٚبٚننا تالع نندم اضننتلٌاعم اعنندا ٖ ٗتلِ٘ٙننٕ  
                                       حٚث جينب اهعٌنى عونٛ  عنى اهتٌِٚنٞ         ،                      ِ           ٗقسٗزٙٞ عضتٌساز فاعوٚتِٕ ٗمنٖ٘ املٔين

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
4- Yin Cheong Cheng and kwoktungtsui, total teacher effectiveness: new 

conception and improvement, international journal of educational 

management, the hongkonglnstitute of education, 1996, p7.  
        اهعند      ،                     جمونٞ كوٚنٞ اهرتبٚنٞ      ،                                           اهتٌِٚٞ املِٔٚنٞ أثِنا١ اخلدًنٞ يف اهرتبٚنٞ       ،                 محد زبٚ  عبد ا ٌٚد أ  -5

  .   751-   751    ف ف    ،    1222      فناٙس    ،       اهقآسٝ   ،            اًعٞ اخشٓس   ، (  11 )
ّ       :                                   اهدٗهٚٞ هورتبٚٞ هوقسْ ا ا ٜ ٗاهعػسّٙ              تقسٙس اهوجِٞ  -6          تعسٙنب:     :                                اهتعونٍٚ ذهنم اهلِنص اهلناً

  .  32-  19    ف ف   ، َ     7991   ،       اهقآسٝ   ،              اهِٔكٞ اهعسبٚٞ      ،  از                     ابس عبد ا ٌٚد  ابس
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   ٍ            ٗاعزتقنا١     ،                                                              املِٔٚٞ عٌوٚٞ ًتؿوٞ مبا ققا اهتخط  املطنتٌس مبطنت٠٘ أ ا١ املعون
                          فقدزا  ًٗٔنازا  اخفنسا                                             ٗتط٘ٙس بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ بؿاٞ ًطتٌسٝ   ،          ِٞ اهتعوٍٚ  مبٔ

                                                                            يف حا ٞ  ا٢ٌٞ  هٛ اهؿقى ٗاهدعٍ املطتٌس مبا ٙكنٌّ تٌِٚنٞ ًن٘آبٍٔ ٗكاناٙتٍٔ     
      . (7 )                                           بلكطابٍٔ ًعازف  دٙدٝ متلٍِٔ ًّ اهِٔ٘  مبِٔتٍٔ

    ِ    ٌِٚتنِٕ                                                                   ًّٗ ِٓا ٙؿبح ًّ اهكسٗزٜ تطن٘ٙس أ ا١ املعونٍ اهونٚر ًنّ رينالي ت     
                                                                     حٚث أؾبح هدٕٙ ًٔاَ  دٙدٝ ختتوف عّ توم املٔناَ اهتقوٚدٙنٞ املتٌمونٞ يف       ،     م ًِٔٚام

                                                         ٗتوق  اهطالب فعوٛ علظ ذهنم جينب أْ تلنْ٘ ًٌٔنٞ املعونٍ         ،            ُقى املعوً٘ا 
                                 ٗاهتدًى ًّ أ ى ً٘ا ٔٞ اهتخندٙا      ،        ٗاهتخوٚى   ،                           سح٘ٙى املدزضٞ  هٛ ًسكص هوتال 

     م                                      هصاًام عوٛ اهدٗهٞ أْ تٔتٍ باملعوٍ ًنّ رينالي             هرا أؾبح   ،     اهوٚر       اجملتٌ        ت٘ا ٕ    اهيت 
                           م               م                                         تقدًٕ ًّ  ٔ٘  هتٌِٚتٕ ًِٔٚام ٗزعاٙتٕ ثقافٚنام ٗتدزٙبٚنٕ أثِنا١ اخلدًنٞ ًنّ رينالي           ًا

                                                                                  اهتدزٙب املباغس ٗاهتدزٙب عّ بعند باضنت داَ اهتلِ٘ه٘ ٚنا ا دٙمنٞ ٗتدزٙبنٕ ًنّ       
       ٗزفن                             ًعونٍ اهتعونٍٚ اخضاضنٛ                                            ما   هنٛ اخلنازج فتخطن  ًطنت٠٘ أ ا١            ريالي اهبع

                    م                                                  ًطتٌسٝ ٗتٌِٚتٕ ًِٔٚام ًّ ريالي اهتٌِٚنٞ املطنتٌسٝ أثِنا١ اخلدًنٞ ٙعند            ٙؿإ       كااٙتٕ 
      .                                       قسٗزٝ ٙتطوبٔا  ؾالح غ٣ْ٘ اهرتبٚٞ ٗاهتعوٍٚ

 وأسئمتهامشكمة الدراسة 
                                                                            ٙعد تطن٘ٙس ٗسحندٙث اهتعونٍٚ ًنّ أٓنٍ اهتخندٙا  املعاؾنسٝ اهنيت ت٘ا نٕ          

                                       ٝ اهدافعٞ هعٌوٚنٞ اهتٌِٚنٞ ا قٚقٚنٞ                       َ                         حاقس اهبال  ًٗطتقبؤَا ذهم أْ اهتعوٍٚ ميمى اهق٘
      . (8 )                                                           فاهتعوٍٚ يف  ٘ٓسٖ ٓ٘ عٌوٚٞ ؾِاعٞ املطتقبى يف أٜ بود ًّ اهبوداْ   ،       اهػاًوٞ

                                                                            ٗتعتن اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ  ًنّ اهقكناٙا املٌٔنٞ اهنيت ِٙبػنٛ أْ تػنػى       
  ظ                                                           جماي اهرتبٚٞ ٗاهتعوٍٚ عوٛ اعتباز أْ املعوٌ  ٍٓ اهعاًى اهنس٢ٚ    يف             فلس اهباحم 

                                    م      م       م     ٗت٘ ٕٚ أ ا١ املعوٍ أثِا١ اخلدًٞ ت٘ ٚٔام ضنوٌٚام ًطنتٌسام      ،                       يف دماح اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

                                                                 ح٘ي تِطٚا ٗت٘حٚد اأ٘  ٗاهت٘ ٔا  اهعسبٚٞ يف جماي اهتعونٍٚ اهنتقين      ،                 عبد اهقا ز اهؿا ق  -7
                                                                           ٗزتٞ عٌى ًقدًٞ ًّ هٚبٚا  هٛ اع تٌاع ااتوٌٚٛ خلنا١ اهتعوٍٚ اهنتقين ٗاملٔنين يف      ،     ٗاملٔين

  .   112  ف   ،     7991   ،       اهبخسّٙ   ،             اهدٗي اهعسبٚٞ
                                                     ااضنرتاتٚجٚٞ اه٘وِٚنٞ هتطن٘ٙس اهتعونٍٚ اخضاضنٛ يف         ،                اأٌ٘زٙٞ اهٌِٚٚٞ   ،                     ٗشازٝ اهرتبٚٞ ٗاهتعوٍٚ  -8

  . 1    ، ف     1275-    1223   ًّ    ،     اهٌّٚ
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      . (9 )      ِ                           م                        ٗتٌِٚتِٕ ٗاعٓتٌاَ بٌِٖ٘ املٔين قٌاُام هِجاح اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ

                                                                                ٗ ٗهننٞ هٚبٚننا تعنند ًننّ اهبوننداْ اهننيت حققننت بعننل اادمنناشا  يف اهتعوننٍٚ   
 م                               ام يف املساحنى اهتعوٌٚٚنٞ رياؾنٞ                                       م        ٗاهتدزٙب حٚث غٔد تطاع اهتعوٍٚ ت٘ضعام ًوخ٘ظن 

         ، فوقند   (10 )                                                                    ًسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ اهرٜ تستب عوٚنٞ شٙنا ٝ اهطونب عونٛ املعوٌن      
                                              اخًس اهرٜ أ ٜ  هٛ ضد ا ا ٞ يف اهتعوٍٚ بلعندا      ،                          تػوبت ضٚاضٞ اهلٍ عوٛ اهلٚف

                            ٗمت تعٚ  عد  كم  ًنٍِٔ ًنّ      ،                                          اهلم  ًّ املعوٌ  اهرّٙ تِقؿٍٔ اخلنٝ ٗاهتدٓٚى
                   م                                                   ًاُٞ اهتعوٍٚ )ضابقام( ًعوٌ  يف ًسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ زغٍ تباّٙ ًطنت٘ٙا        تبى أ
                                   % يف عد  املعوٌ  يف ًساحنى اهتعونٍٚ     25                             فوقد ٗ د أْ ِٓان شٙا ٝ بِطبٞ    ،      أ ا٢ٍٔ

                                % ًّ اهعجنص اهلٚانٛ يف ُ٘عٚنٞ      15              َ ٗٙقابؤا ذم٘     2222                      اهعاَ )تبى اااًعٛ( عاَ
ْ  اهصٙا ٝ يف أعندا  املعوٌن                               ، ٗتتجوٛ أبعا  ٓرٖ املػلوٞ ً (11 )      املعوٌ                                       ّ حٚث  

          ٗأ ا٢ٔنا     ،                                م                                         ع تعين باهكسٗزٝ أُنٕ بلًلنأٍُ مجٚعنام سازضنٞ ًِٔنٞ اهتندزٙظ بااعوٚنٞ       
                                                    % ًنّ املعوٌن  اهنرّٙ اعتننتٍٔ أًاُنٞ اهتعونٍٚ         72                   ذ ٙ٘ ند حن٘اهٛ      ،        بػلى  ٚد

ٍ                                                  ًؤٓو  تدٓٚالم غ  كاٍف خٍُٔ قٌوْ٘   اشٝ اهتدزٙظ اهعاًٞ ُظاَ ضِت  ٗمخنظ              م      
                    ًعوننٍ غنن  ًننؤٓو         35222                فِٔننان حنن٘اهٛ    ،                          ٗ بوننَ٘ املعوٌنن  اهقنندٍٙ   ،  ا      ضننِ٘

                                                                ، سا ٙرتتب عوٚٞ قسٗزٝ ٗ ٘  ُظاَ تندزٙر ًتطن٘ز ٗفنا املطنتجدا       (12 )      م تسب٘ٙام
      .                             ٗاملتػ ا  ا دٙمٞ يف اجملاي اهرتبٜ٘

                                                                            ٗهقد أثبتت بعل اهدزاضنا  أْ اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ هوٌعوٌن  مبسحونٞ اهتعونٍٚ       
       بطنبب     ،                                                ُٛ ًّ تؿ٘ز ٗاقح يف تدزٙب املعوٌن  أثِنا١ اخلدًنٞ                    اخضاضٛ بوٚبٚا تعا

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
                                                                     أبعا  اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ملعوٌنٛ اهتعونٍٚ تبنى ااناًعٛ بن  اهِظسٙنٞ          ،               حمٌد اخؾٌعٛ حمسٗع  -9

   ،                                    قنً٘ٛ هوبخن٘  اهرتب٘ٙنٞ ٗاهتٌِٚنٞ            املسكص اه   ،         اجملود اخٗي   ،                جموٞ اهبخث اهرتبٜ٘   ،        ٗاملٌازضٞ
  .  13  ف    ،    1221   ،     ِٙاٙس   ،       اهقآسٝ

   ،                                                                            تقسٙنس ضنِٜ٘ خعٌناي اخًاُنٞ اهعاًنٞ هوتعونٍٚ اهعناَ ٗأٓنٍ  دماشاتٔنا            ،                       أًاُٞ اهتعونٍٚ اهعناَ    -10
  . 3  ف   ،     7991   ،             وسابوظ، هٚبٚا

    ، ف   22  12   ،       هٚبٚنا    ،        ونسابوظ    ،                           هٚبٚا تقسٙس اهتٌِٚٞ اهبػسٙٞ   ،                                اهل٣ٚٞ اه٘وِٚٞ هوٌعوً٘ا  ٗاهت٘ثٚا  -11
  .   711-   715  ف 

                                     اهتقطٍٚ اهعناَ ٗاهتخندٙا  ًقازُنٞ       ،                                                اجملوظ اهت طٚطٛ اه٘وين هوجِٞ اهػعبٚٞ اهعاًٞ هوتعوٍٚ  -12
  .  71  -    73      ، ف ف     1221   ،     ضبتٌن  ،      هٚبٚا   ،      وسابوظ   ،                               بدٍٓ املؤغسا  ببعل اهدٗي يف اهعامل
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                                                                                    قعف كانا١ٝ املعوٌن  ٗتونٞ اضنتاا ٝ املونتخق  باهندٗزا  اهتدزٙبٚنٞ ٗمبنا ٙقندَ          
                                                                          ، كٌا اُتقد بعل اخلنا١ اخلطٞ اهتدزٙبٚنٞ هوٌسكنص اهعناَ هتندزٙب املعوٌن        (13 )  هلٍ

                    دزٙبٚنٞ هوٌعوٌن ،                                                      ٗذهم خُٔا ع تعتٌد عوٛ سحوٚنى عوٌنٛ هالحتٚا نا  اهت      ؛      بوٚبٚا
                           َ كاُت تقناَ عونٛ أضناع        2229    عاَ      حتٟ                                ٗكرهم أْ ًعظٍ اهدٗزا  اهيت أ سٙت 

ـ       ،                                          سحقٚا أغسا  حمدٗ ٝ ٗع تقاَ بطسٙقنٞ ُظاًٚنٞ            املن٘از                             كٌنا تعناُٛ ًنّ ُقن
   ،                                                                               هوٌتدزب  ٗاملدزب  ُٗقـ يف ٣ٚٓنٞ اهتندزٙظ املؤٓونٞ ٗاهدا٢ٌنٞ اهتابعنٞ هوٌسكنص      

                                  ٗكنرهم اتتؿناز أضناهٚب تِاٚنر        ،                 طسٙقنٞ عػن٘ا٢ٚٞ                                 ٗأْ عٌوٚٞ اريتٚاز املدزب  تنتٍ ب 
     م                ٗأٙكام تونٞ ااعندا       ،                                                             اهناًج اهتدزٙبٚٞ عوٛ اخضاهٚب اهِظسٙٞ  ْٗ اهعٌوٚٞ أٗ اهتطبٚقٚٞ

         ٗ ٌٓناي     ،                                                                      ااٚد هدٗزا  املدزب  ٗغٚاب اعٓتٌاَ باهدٗزا  اهتدزٙبٚنٞ هقنا ٝ اهرتبٚنٞ   
                       املطننت٘ٙا  اهتعوٌٚٚننٞ                                              م                    عنندا  املِننآج ٗاهننناًج اهتدزٙبٚننٞ ٗ نندٗهتٔا شًِٚننام حطننب 

                                                                            كنرهم قنعف اعٓتٌناَ بلعندا  ريطنٞ تدزٙبٚنٞ هوطنِ٘ا  اهقا ًنٞ ٗاهنرٜ             ،         اهتدزٙبٚٞ
                                                                         ٙتطوب ًػازكٞ اأا  امل تؿٞ هوقطاع ٗذهم بتخدٙد احتٚا ناتٍٔ ًنّ اهتندزٙب    

      . (14 )               ٗتقدٍٙ ًقرتحاتٍٔ

                                                        ضننبا وسحننٕ ًننّ ًػننلال  ٗع٘ا٢ننا سحنن٘ي  ْٗ اضننتاا ٝ                     بِننا١ عوننٛ ًنناٗ 
      :                              اهتدزٙبٚٞ ميلّ وسح اخض٣وٞ اآلتٚٞ                   املعوٌ  ًّ اهدٗزا 

                                                                         ًا اهتػ ا  اهعاملٚٞ ٗاحملوٚٞ اهيت تطتدعٛ اعٓتٌاَ باهتٌِٚٞ املِٔٚنٞ هوٌعوٌن      . 1
  ؟                  وٚبٚا بؿ٘زٝ ًطتٌسٝ ب                                  ًسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ أثِا١ اخلدًٞ   يف

  ؟                                                           ًا أٍٓ اعجتآا  اهعاملٚٞ املعاؾسٝ يف جماي اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ   . 2
           ًن  ٗقن       ،         يف هٚبٚنا                      مبسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ                  ٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ                ًا ٗات  اهتٌِٚ  . 3

  ؟                         ٙطٍٔ يف سحط  كاا١تٍٔ املِٔٚٞ    أْ    ميلّ           تؿ٘ز ًقرتح 

 أهداف الدراسة

  .                                                             سحدٙد املتػ ا  اهعاملٚٞ ٗاحملوٚٞ ٗأثسٓا عوٛ اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ  ـ 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

         ٌآ ٙنٞ                                                          اعحتٚا ا  اهتدزٙبٚٞ ملدزا١ ًندازع اهتعونٍٚ اخضاضنٛ باا      ،               ًؿباح مجعٞ بوخاج  -13
  .  15  ف    ،    7991   ،                اًعٞ ااضلِدزٙٞ   ،           كوٚٞ اهرتبٚٞ   ،             زضاهٞ  كت٘زاٖ   ،       اهوٚبٚٞ

   ،                               ٗاهماُٜ٘ اهت ؿؿنٛ يف ااٌآ ٙنٞ     ،                             ًػسٗع سحط   ٘ ٝ اهتعوٍٚ اخضاضٛ   ،            زاُٚص ٓاًبٚى  -14
  .  11  ف   ،     1221       هٚبٚا،    ،      وسابوظ   ،           ريدًا   ٗهٚٞ  G+Z                             املؤضطٞ اخملاُٚٞ باهتعاْٗ اهاين 
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  .       هوٌعوٌ                                                            هقا١ اهك١٘ عوٛ أٍٓ اعجتآا  اهعاملٚٞ يف جماي اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ـ 

  .                                   ٗات  اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ  يف هٚبٚا          زؾد ٗسحوٚى  ـ 

                          ملعوٌنٛ ًسحونٞ اهتعونٍٚ                                                         اهت٘ؾى  هٛ تؿن٘ز ًقنرتح هتطن٘ٙس اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ       ـ 
  .       يف هٚبٚا       اخضاضٛ 

 أهمية الدراسة

  :                                        تِب  أٌٓٚٞ اهدزاضٞ ًّ عدٝ اعتبازا  أٌٓٔا

   ٗاملٔنين        ا ميٛ                                                        قسٗزٝ  حدا  تٌِٚٞ ًِٔٚٞ هوٌعوٌ  هوسف  ًّ ًطنت٘آٍ اخكن        
  .                             ً٘اكبٞ املتػ ا  اهعاملٚٞ ٗاحملوٚٞ                حتٟ ٙتٌلِ٘ا ًّ

 تطن٘ٙس بنساًج اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ          ْ  ِ ِ       حٚنث     ؛                                 م  ْ ٓرٖ اهدزاضٞ تتِاٗي ً٘ق٘عا ًٌٔام                                   
  .                                                               هوٌعوٌ  ٙطٍٔ يف زف  كاا١تٍٔ ٗفعاهٚتٍٔ اهعوٌٚٞ ٗاهتعوٌٚٚٞ يف هٚبٚا

 حدود الدراسة

  :                               تقتؿس اهدزاضٞ عوٛ ا دٗ  اهتاهٚٞ

  :                   ً٘ق٘عٚٞ تتٌمى يف   حدٗ  . أ  

                                                                              تدث  املتػ ا  اهعاملٚنٞ ٗاحملوٚنٞ عونٛ اهعٌوٚنٞ اهتعوٌٚٚنٞ ًٗتطوباتٔنا ًنّ         ـ 
                         اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٍ.  

                                                                                 فوطنناٞ اهتٌِٚننٞ املِٔٚننٞ ٗأٓنندافٔا ًٗداريوننٔا ٗأضنناهٚبٔا ٗأٓننٍ اعجتآننا      ـ 
  .                             املعاؾسٝ مل٘اكبٞ املتػ ا  ا دٙمٞ

  :          حدٗ  بػسٙٞ  . ب  

                                            ماُٚٞ ًّ ًسحونٞ اهتعونٍٚ اخضاضنٛ مبندازع                               تػٌى ًعوٌٛ ا وقٞ اخٗهٛ ٗاه ـ 
                ًدِٙٞ ًؿساتٞ.  

  :           حدٗ  ًلاُٚٞ  . ج  
                                                                        مت تطبٚا أ اٝ اهدزاضٞ املٚداُٚٞ يف ًدازع اهتعوٍٚ اخضاضنٛ مبدِٙنٞ ًؿنساتٞ     ـ 

  .      بوٚبٚا

  :           حدٗ  شًاُٚٞ  .    
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  .    2214                                                              مت تطبٚا اهدزاضٞ املٚداُٚٞ يف اهاؿى اهدزاضٛ اهماُٛ هوعاَ اهدزاضٛ  ـ 

 وأدواتهامنهج الدراسة 

                                                              اهدزاضٞ عوٛ املِٔج اه٘ؾاٛ اهتخوٚوٛ اهرٜ ٙقَ٘ عوٛ مج  اهبٚاُنا          تعتٌد
                           حٚث تتطونب اهدزاضنٞ مجن        ،       عهتٔا                ٗتاط ٓا عضت الف                    عّ اهظآسٝ ٗسحوٚؤا

                                   ثِنا١ اخلدًنٞ يف هٚبٚنا ٗسحوٚونٔا                                   اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ هوٌعوٌن  أ                          اهبٚاُا  املت٘افسٝ عنّ  
                         اضت دً ت اهدزاضنٞ اخ اٝ          املِٔٚٞ    ٚٞ                                           بااقافٞ  هٛ ًا ٙت٘افس ًّ أ بٚا  يف جماي اهتٌِ

  :       اهتاهٚٞ
                                                                             اعضتباُٞ هوتعسف عوٛ ٗات  اهتٌِٚٞ املِٔٚنٞ ملعوٌنٛ ًسحونٞ اهتعونٍٚ اخضاضنٛ       ـ 

      .                                        ٗأٍٓ املع٘تا  اهيت ت٘ا ٔٔا ًٗقرتحا  تط٘ٙسٓا

      .                                                    اعضتباُٞ  هٛ ًعوٌٛ ًسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ مبدِٙٞ ًؿساتٞ       ت٘ ٕٚ ـ 

 مصطمحات الدراسة
 Professional Development التينًُ املهيًُ

                                                 كى رينا  اهتعوٍٚ اهيت ٙصٗ  بٔا املتعوٌْ٘ ًنّ أ نى    =                   ٙعسفٔا اهبعل بدُٔا 
              هنرا فلُٔنا      ،                                                                حدا  تػ  يف اهطو٘ن ٙؤ ٜ  هٛ سحقٚنا أٓنداف املؤضطنٞ اهتعوٌٚٚنٞ    

                                                                                 عٌوٚٞ ًطتٌسٝ ًِٗظٌٞ ٗٓا فنٞ هالُتقناي باهعناًو   هنٛ ًطنتٜ٘ أفكنى بػنس  أْ        
      . (15 ) +    سغبٞ                      ٙت٘فس هدٍٙٔ اهقدزٝ ٗاه

                                                                      كٌا تعسف بدُٔا عٌوٚا  ًؤضطٚٞ تٔدف هتػ  اهتدزٙظ هٚلنْ٘ أكمنس كانا١ٝ    
      (16 )                                                  ٗفعاهٚٞ يف ًقابوٞ حا ا  املدزضٞ ٗحا ا  املعوٌ  أُاطٍٔ

                 عٌوٚنٞ ًطنتٌسٝ      :                            م                               تعسٙف اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ   سا٢ٚام يف ٓنرٖ اهدزاضنٞ عونٛ أُٔنا    
                   اهتعونٍٚ اخضاضنٛ                                                مجٚ  اأ٘  املبرٗهنٞ هتصٗٙند ًعوٌنٛ ًسحونٞ                 ًِظٌٞ تتكٌّ 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
-http:/www.vgse.nelwan.wdu.eg.9                           تعسٙننف اهتٌِٚننٞ املِٔٚننٞ    ،                      ً٘تنن   اًعننٞ حونن٘اْ  -15

         

   ،       اهقآسٝ   ،         عامل اهلتب   ،             زاضٞ ًقازُٞ   ،                                 اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ خعكا١ ٣ٚٓٞ اهتدزٙظ   ،            حمٌد بػ  حاًد  -16
  .  13  ف    ،    1221
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      حبٚننث    ،                 هتطنن٘ٙس أ ا٢ٔننٍ                                                          باملعننازف ٗاملاننآٍٚ ٗاهقننٍٚ ٗأضنناهٚب ٗوسا٢ننا تنندزٙظ
                                                                                      جتعوننٍٔ تننا زّٙ عوننٛ اهتعاًننى ًنن  املتطوبننا  اهرتب٘ٙننٞ ٗاهتعوٌٚٚننٞ ٗاع تٌاعٚننٞ  

                                                         ا دٙمٞ يف املدازضٞ ٗعوٛ اعزتقا١ باملِٔٞ ٗاهتعوٍ اهراتٛ.

 التعلًه األساسٌ

                                                ، ٗاهعسٙكنٞ هتعونٍٚ مجٚن  اهِاغن٣ٞ ًنّ ضنّ                          اهقاعندٝ اخضاضنٚٞ     :           ٙعسف بدُنٞ 
                                                                                اهطا ضٞ حتٟ اخلاًطٞ عػسٝ ٗٙٔندف  هنٛ تصٗٙند اهتالًٚنر باهقندز اهكنسٗزٜ ًنّ        

              ٗٓنن٘ ًاتنن٘ح    ،                                                                  اهقننٍٚ، ٗأمنننا  اهطننو٘ن ٗاملعننازف ٗاخلنننا  ٗاملٔننازا  اهعٌوٚننٞ 
               ٗٙنسبط حٚناٝ      ،                                                                   اهقِ٘ا  عوٛ ًساحى اهتعوٍٚ اهتاهٚٞ جبٌٚ  اهِ٘احٛ اهِظسٙنٞ ٗاهعٌوٚنٞ  

                          م                          ٗٙ٘ثا اهعالتنٞ بن  ًنا ٙدزضنُٕ٘م يف املدزضنٞ ًٗنا          ،                     ب٘ات  ب٣ٚاتٍٔ املتِ٘عٞ       اهطالب
  (17 )                 ٙت٘فس هلٍ يف اهب٣ٚٞ

                                                      تعوٍٚ  هصاًٛ ًدٝ اهدزاضٞ بٕ تط  ضنِ٘ا  ٗٙتلنْ٘ ًنّ       :             م     م ٗتعسف   سا٢ٚام بدُٕم
ٟ                                   غق  اهػا اخٗي ٗٙػنٌى اهؿنف اخٗي                                           اهؿنف اهطنا ع، أًنا اهػنا اهمناُٛ             حتن

                                                     اهتاض  ٗٙوتخنا بنٕ اهتالًٚنر اهنرّٙ أمتن٘ا اهطنت            اهؿف      حتٟ                  فٚػٌى اهؿف اهطاب  
  .              ضِ٘ا  ًّ اهعٌس

 الدراسات السابقة
                                                                       ت٘ؾوت اهباحمٞ  هٛ بعل اهدزاضا  اهطنابقٞ ذا  اهؿنوٞ مب٘قن٘ع اهدزاضنٞ     

                                                   ٗض٘ف ٙتٍ عسقٔا حطنب اهرتتٚنب اهنصًين ًنّ اختندَ                               هالضتاا ٝ ًِٔا يف  زاضتٔا
  :            اهِخ٘ اهتاهٛ                                              هٛ اخحد  يف اهدزاضا  اهعسبٚٞ ثٍ اخ ِبٚٞ عوٛ

 الدراسات العزبًُ :    أوال 

                                          اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ملعوٍ اهتعونٍٚ اهمناُٜ٘ يف    )   :      بعِ٘اْ   (    1002         دماح حطّ )       زاضٞ   . 1
  (18 ) (   ًؿس

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  . 2  ف    ،    1221   ،     ِٙاٙس   ،     هٚبٚا   ،      وسابوظ   ،         جموٞ اهعسب   ،               اهتعوٍٚ يف هٚبٚا  -17
   ،                 زضناهٞ  كتن٘زاٖ     (             تؿن٘ز ًقنرتح   )                              املِٔٚٞ ملعوٍ اهتعوٍٚ اهمناُٜ٘          اهتٌِٚٞ    ،             دماح زحً٘ٞ حطّ  -18

  َ .    1227   ،            اًعٞ ع  مشظ  ،            كوٚٞ اهبِا 
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                                                                        ٓدفت اهدزاضٞ  هٛ اهتعسف عوٛ ٗات  اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ملعوٌٛ اهتعوٍٚ اهمناُٜ٘  
          تدزٙبٚنٞ                                         ٗاملع٘تا  اهيت ت٘ا ٕ املعوٌ  ٗاعحتٚا ا  اه        املػلال       ٗأٍٓ      يف ًؿس 

     م   ٗضنعٚام     ،                                                                  بػٚٞ تقدٍٙ تؿ٘ز ًقنرتح ٙطنٍٔ يف تطن٘ٙس عٌوٚنٞ اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ             اهالشًٞ 
                                                                          هتخقٚا ٓرا اهلدف مت تطبٚا اعضتباُٞ عوٛ عِٚٞ عػن٘ا٢ٚٞ ًنّ املعوٌن  يف ثنال      

      .                حمافظا  يف اهقآسٝ

      :           ُتا٢ج أٌٓٔا    عدٝ                       ٗتد ت٘ؾوت اهدزاضٞ  هٛ 
  .              عوٛ اهٌِ٘ املٔين                                    قعف ٗتدُٛ  ٗز امل٘ ٕ يف ًطاعدٝ املعوٌ    . أ  

                                  اهكنعف يف ًطناعدٝ املعوٌن  عونٛ        ،                              ٗقعف أٌٓٚٞ اع تٌاعا  املدزضنٚٞ   . ب  
                                                                       اهتال  املبدع ٗ  ا ٝ اهتعاًى ً  اخ ٔصٝ ٗاملعندا  ٗتندزٙب املعونٍ عونٛ     

                                                              بِاطٕ ٗاهقدزٝ عوٛ اهتقٍ٘ٙ اهنراتٛ ٗسحدٙند اعحتٚا نا  ٗعنس            ُاطٕ      تعوٍٚ 
      .                                   ًػلال  اهب٣ٚٞ احملٚطٞ ٗ ٗز املعوٍ جتآٔا

                                                                       اهعٌى عوٛ اعزتقا١ باملطتٜ٘ املا ٜ ملعوٍ اهماُٜ٘ مل٘اكبٞ اهتط٘زا  اهعوٌٚنٞ    . ج  
                    م      م                                           ٗاا ازٙٞ ٗغ ٓا عاملٚام ٗحموٚام ًّ ريالي اهت طٚط اهػاًى هعٌوٚنا  اهتندزٙب   

      .               ٗاهتٌِٚٞ املِٔٚٞ

ْ    (    1002                  أًنٞ ا   حاُنا )         زاضٞ   . 2                                          تطن٘ٙس ُظناَ اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ ملعونٍ       )   :        بعِن٘ا
  (19 ) (        ٛ باهٌّٚ     اخضاض               ًسحوٞ اهتعوٍٚ

                                                                           ٓدفت اهدزاضٞ  هٛ زؾد اه٘ات  اهاعوٛ هِظاَ اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ ملعونٍ ًسحونٞ     
                                                                            اهتعوٍٚ اخضاضٛ يف اهٌّٚ ٗاهلػف عّ اهع٘اًى اهيت تعن٘ق سحقٚنا أٓنداف اهِظناَ     
                                                                          ا اهٛ هوتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ  ٗاهت٘ؾى  هنٛ بعنل املقرتحنا  اهنيت ميلنّ أْ      

      .                             ٗاضت دًت اهباحمٞ املِٔج اه٘ؾاٛ   ،           ِٚٞ هوٌعوٌ                              تاٚد يف تط٘ٙس ُظاَ اهتٌِٚٞ املٔ

  :                                                              ًّٗ أٍٓ اهِتا٢ج اهيت ت٘ؾوت  هٚٔا ٓرٖ اهدزاضٞ ضتٞ حماٗز أضاضٚٞ ٓٛ
                           رياؾٞ باخضناهٚب ٗاه٘ضنا٢ى   ٗ    ،       هوٌعوٌ                            رياؾٞ مبع٘تا  اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ       ُتا٢ج   . أ  

  .                                 املطت دًٞ يف اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ّ     ،                  أًٞ ا   حاُا ملطٔوٛ  -19    ،                                                               تط٘ٙس ُظاَ اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ملعوٍ ًسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضنٛ يف اهنٌٚ

  َ .    1221         اهقآسٝ،    ،                             ًعٔد اهبخ٘  ٗاهدزاضا  اهعسبٚٞ
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                  ٗرياؾنٞ بدضناهٚب      ، (        املتندزب   -    دزب     املن   -          )اهنناًج                            ُتنا٢ج رياؾنٞ بناهتقٍ٘ٙ      . ب  
  .                                    سحدٙد احتٚا ا  اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ 

                                ٗرياؾنٞ مبقرتحنا  تطن٘ٙس ُظناَ        ،                                           ُتا٢ج رياؾٞ بدٓداف ُظناَ اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ     . ج  
  .              اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ

                                     اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ ملعوٌنٛ اهتعونٍٚ      )   :      بعِ٘اْ  (     1002               ؾالح اهدّٙ حمٌد )       زاضٞ   . 3
  (20 ) (       اهماُٜ٘

ٍ                          ٓدفت اهدزاضٞ  ىل اه٘ت    ،                                                       ٘ف عونٛ ًأنَ٘ اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ ٗأٌٓٚتٔنا هوٌعون
                 أٓننٍ املع٘تننا      ،                                                                  ٗٗاتنن  اهتٌِٚننٞ املِٔٚننٞ ملعوٌننٛ املسحوننٞ اهماُ٘ٙننٞ يف ًؿننس    

                                     م                              ٗاملػلال  اهيت سح٘ي  ْٗ تٌِٚٞ املعوٍ ًِٔٚام ٗزؾد ٗسحوٚى املتػ ا  اهعاملٚنٞ  
ٛ    ،                                             ٗتدث ٓننا عوننٛ اهتٌِٚننٞ املِٔٚننٞ هوٌعوٌنن      .                                    ٗاضننت دَ اهباحننث املننِٔج اه٘ؾننا

  :                                  ٗت٘ؾوت اهدزاضٞ  هٛ اهِتا٢ج اهتاهٚٞ
                                  ٗقنعف ًطناٙسٝ بنساًج اهتٌِٚنٞ        ،                                      ت٘ د زؤٙٞ ٗاقخٞ هناًج اهتٌِٚٞ املِٔٚنٞ    ع  . أ  

                    ًنّ ريننا  اهندٗي                اعضنتاا ٝ      ٗقعف    ،                                املِٔٚٞ هوٌتػ ا  اهعاملٚٞ ٗاملعاؾسٝ
  .       املتقدًٞ

                                                                              تسكٚص اهناًج اهتدزٙبٚنٞ عونٛ اااُنب اهِظنسٜ  ْٗ اعٓتٌناَ باااُنب اهانين          . ب  
  .   تقين   ٗاه

                                                                                اه٘ضننا٢ى املطننت دًٞ يف توننم اهننناًج اهتدزٙبٚننٞ تقوٚدٙننٞ ٗع تتِاضننب ًنن       . ج  
  .                  ًتػ ا  اهعؿس ا دٙث

                                    تؿنن٘ز ًقننرتح هتطنن٘ٙس  ٗز ًعوٌننٛ     :        بعِنن٘اْ   (    1020                       زاضننٞ أمحنند أضننعد )  . 4
  (21 )                                               املسحوٞ اهماُ٘ٙٞ مل٘ا ٔٞ سحدٙا  اهع٘ملٞ مبخافظا  غصٝ

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ٜ      ،                 ؾالح اهدّٙ حمٌد حط   -20                         جمونٞ ًطنتقبى اهرتبٚنٞ       ،                                          اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ملعوٌنٛ اهتعونٍٚ اهمناُ٘

   ،        بسٙنى    ،           ااضنلِدزٙٞ    ،                        امللتنب ااناًعٛ ا ندٙث      ، (  52         اهعند  )    ،               اجملود اهساب  عػس   ،       اهعسبٚٞ
  .   111-   399    ف ف    ،    1221

                                                                تؿن٘ز ًقنرتح هتطن٘ٙس  ٗز ًعوٌنٛ املسحونٞ اهماُ٘ٙنٞ مل٘ا ٔنٕ           ،                  أمحد أضعد حمٌد غٔ٘اْ  -21
   ،              اًعٞ ع  مشنظ    ،           كوٚٞ اهبِا    ،         غ  ًِػ٘زٝ   ،             زضاهٞ  كت٘زاٝ   ،         خافظٞ غصٝ              سحدٙا  اهع٘ملٞ مب

1272    .  
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            هماُ٘ٙننٞ يف                                                               ٓنندفت اهدزاضننٞ  ىل زؾنند ًالًننح أ ٗاز ًعوٌننٛ املسحوننٞ ا     
                                                        ٗاهلػنف عنّ أٓنٍ اهتخندٙا  اهعاملٚنٞ ٗاحملوٚنٞ اهنيت           ،                   حمافظا  غصٝ باوطنط  

                                    ٗتعنس  هنو ٗاز املطنتقبوٚٞ ملعونٍ        ،                                         تاسقٔا اهع٘ملنٞ عونٛ اجملتٌعنا  اهعسبٚنٞ    
   ،                                                                           املسحوننٞ اهماُ٘ٙننٞ يف حمافظننا  غننصٝ باوطننط  يف ً٘ا ٔننٞ سحنندٙا  اهع٘ملننٞ  

  .                         داَ أضو٘ب اهتخوٚى اهاوطاٛ                                          ٗاضت داَ اهباحث املِٔج اه٘ؾاٛ  هٛ  اُب اضت 

  :   ٙوٛ                                             ًّٗ أٍٓ اهت٘ؾٚا  اهيت ت٘ؾوت  هٚٔا اهدزاضٞ ًا
                                                                        ً٘اكبٞ ًٗالحقٞ اهتط٘زا  املعسفٚٞ ٗاهتقِٚٞ ٗاهتلِ٘ه٘ ٚٞ ًّ رينالي اهندٗزا      . أ  

  .                                               املؤٓوٞ اٌٚ  ًعوٌٛ املسحوٞ اهماُ٘ٙٞ بلافٞ ختؿؿاتٍٔ

                    ملؿا ز اهنيت ٙسآنا                                                       عطا١ ًعوٍ املسحوٞ اهماُ٘ٙٞ ا سٙٞ يف اريتٚاز املسا   ٗا  . ب  
  .                 اخفكى ملا تٕ ٗوالبٕ

                                                                    املعوننٍ عوننٛ تٌِٚنٞ زٗح اابننداع هنند٠ اهطنالب ٗتػننجٚ  اهقنندزا               أْ ٙعٌنى   . ج  
                        هو٘ضنا٢ى اهتلِ٘ه٘ ٚنٞ               اضنت دإً                                          ٗااًلاُا  اابداعٚٞ ٗاعبتلازٙٞ ًنّ رينالي   

                                                                              ٗتقِٚاتٔا مبا ٙؤ ٜ  هٛ ريونا  ٚنى  دٙند تنا ز عونٛ اهتعاًنى ًن  ًعطٚنا          
  . (              ٗث٘زٝ املعوً٘ا    ،  ٚا                    اهعؿس )عؿس اهتلِ٘ه٘ 

 األجيبًُ                 ثاىًا : الدراسات 

  . (22 )                              اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌدازع اهػاًوٞ   :      بعِ٘اْ   Robyn  ( 1001    )     زٗبّ        زاضٞ   . 1

                 هوٌعوٌ  ميصج بن                                                      ٓدفت اهدزاضٞ  هٛ تقدٍٙ من٘ذج  بداعٛ هوتٌِٚٞ املِٔٚٞ
        اهنٞ يف      اهاع   ،                                  ٗتد تب  بندْ اهعناًو  يف املندازع      ،                  املدزضٞ ٗتعوٍ اهاس              عا ٝ تعوٍ

                                                                               كِ٘ٙصعُد ًوتصًْ٘ بابتلاز ٗتط٘ٙس ًِاخ ٙاكٛ  هٛ تطبٚنا ضٚاضنا  تعونٍ اهطوبنٞ     
               . ٗتند بِٚنت    ٠                                  ٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌن  اهط٘ٙونٞ املند                                       ٗتطبٚا ًبا ئ اهقٚا ٝ ٗاهقٚاَ باهتٌِٚ

      حٚنث     ،                                                                  ًسا عٞ عٌوٚا  تعوٍ املعوٌ  ٗ ٘  عدَ زقا عّ بساًج اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ  
   .                                 أكمس ًّ زغبتٍٔ بدْ تلنْ٘  تٚقنٞ     ،              ٗتابوٞ هوتطبٚا                            ٙسغب املعوٌْ٘ بدغلاي ًِاضبٞ

  :   ىل        اهدزاضٞ        ت٘ؾوت    ٗتد 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

22- Robyn Robinson and Suzanne Carington. professional development for 

inclusive schooling, The international Journal of educational 

Management, Australia, 2002, p239-          
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                      ٗ ذا كاُننت اهتٌِٚننٞ    ،                                                    أْ تعوننٍ املعوننٍ قننسٗزٜ ٗأضاضننٛ هتطنن٘ٙس املدزضننٞ
   أٜ -                                                                        املِٔٚٞ هوٌعوٍ حقٚقٚٞ ٗفعاهٞ ٗهلا أثس ٗاقح عوٛ فلس املعوٍ ٗضنو٘كٕ فلُٔنا   

         املعونٍ،                              ضٞ ًن  آتٌأًنا بتٌِٚنٞ                          جيب أْ تٔتٍ بتٌِٚٞ املدز  -      هوٌعوٍ               اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ 
                                                                                      أْ بننساًج اهتٌِٚننٞ تلننْ٘ فعاهننٞ أكمننس كوٌننا كاُننت ًستبطننٞ باهعٌننى اهاعوننٛ         كٌننا 

      .       هوٌعوٌ 

                            ريؿا٢ـ ًعوٌٛ املدازع اهعاًنٞ   )   :      بعِ٘اْ   Marion  ( 1005    )             زاضٞ ً٘زْٗ   . 2
  (23 ) (      املِٔٚٞ         اهتٌِٚٞ       أُػطٞ  -

         املتخندٝ                                      اَ جمٌ٘عٞ ًنّ اهبناحم  يف اه٘عٙنا     ٚ  ت                    ٓدفت اهدزاضٞ ًّ ريالي 
              َ ًٗننّ ًطننح     2222                                                               اخًسٙلٚننٞ جبٌنن  بٚاُنناتٍٔ ًننّ املنندازع يف اهعنناَ اهدزاضننٛ  

                                                                ٍٗٓ ٙسْٗ أْ املعوٌ  ٙت٘ت  ًٍِٔ املطآٌٞ بػنلى ًِنتظٍ يف ُػناوا        ،     ٗظٚاٛ
                                                                             اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ اهيت تتجٕ  هٛ ًطاعدٝ املعوٌن  يف تعونٍ أضناهٚب ٗونسق تندزٙظ      

ِٔ    ،      دٙدٝ                                       ٚنٞ اهنيت تنستبط بناهتػ  يف ًعنازف                                         ٗتد حد  عد  ًّ ًظآس اهتٌِٚنٞ امل
٘      :                                املعوٍ ٗسازضنتٕ اهرتب٘ٙنٞ ًِٔنا       ،                      ٗعونٛ ونسق اهتندزٙظ      ٠                     اهرتكٚنص عونٛ احملتن

      .                       املػازكٞ ااٌاعٚٞ هوٌعوٌ    ،                                 اعضتٌساز ًّ حٚث عد  ضاعا  اهتدزٙب

      :     أٌٓٔا      ُتا٢ج                    ت٘ؾوت اهدزاضٞ  هٛٗ 

                                                                       أْ مجٚن  اهنناًج زكنص  عونٛ حمتنن٠٘ املنِٔج كٌنا زكنص  عونٛ وننسق         
                                                                      ٗكاْ أتى ًّ ُؿنف ًعوٌنٛ املندازع اهعاًنٞ تند غنازن يف أكمنس ًنّ            ،    دزٙظ   اهت

                                         ٗأْ ح٘اهٛ ثالثٞ أزباع املعوٌن  اضنتاا ٗا      ،                                 مثاُٛ ضاعا  يف بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ
  .                                           م ٗكاْ املعوٌْ٘ اختى رينٝ ًّ بٍِٚٔ أتؤٍ تعاُٗام   ،                        ًّ فسف املػازكٞ اهتعاُٗٚٞ

َّهَٞ فٚندزاهٚام عونٛ بنساًج          تدث    :      بعِ٘اْ   (    1002                      زاضٞ زٙتػاز  أٗزفس )  . 3  ٌ       م   َّ َ          م                 ًِخٞ ًم
  : (24 )                                               اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ  ٗأٌٓٚٞ بساًج اهتلِ٘ه٘ ٚا

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
23- Marion Scotchmer, Daniel J. McGrath, andEllion Coder, Characteristics 

of Public School teacher Professional development- Activities:         , 

formatted By: Carol Rohr. issue Brief, NCES, August 2005, pp1-      
24- Richard over Bavghand Reviling Lu, the Lmpact Of a Fund ed Granton a 

= 
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         مت٘ٙونٕ                                                  اهبخث يف تدث  بنساًج اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ اهنرٜ مت          ىل             ٓدفت اهدزاضٞ 
                                                                          مبِخٞ فدزاهٚٞ ملعسفٞ آتٌاًا  املػازك  يف  ًج اهتلِ٘ه٘ ٚنا باهتندزٙظ  ارينى    

                  اهدزاضنٞ املنِٔج               ٗاضنت دًت    ،                         يف ًطنت٘ٙا  اعٓتٌناَ                        املِٔج ًٗعسفٞ اعريتالفنا 
      .      اه٘ؾاٛ

  :                                  ٗت٘ؾوت اهدزاضٞ  هٛ اهِتا٢ج اهتاهٚٞ

                                                         قسٗزٝ  ًج تلِ٘ه٘ ٚا اهتعوٍٚ يف اهتدزٙظ  اريى املِٔج املدزضٛ.  . أ  
            ( ٗاملطننت٠٘ ٟ             ذكننس ٗأُمنن                                                    ع ٙ٘ نند فننسٗق ذا   عهننٞ  حؿننا٢ٚٞ بنن  اهِنن٘ع )   . ب  

                         ( يف أٌٓٚٞ تدزٙب ٗتٌِٚنٞ        اهعوٚا           ٗاهدزاضا   -                             اهدزاضٛ )اهدز ٞ اهعوٌٚٞ اخٗىل 
  .            م                             املعوٌ  ًِٔٚام باضت داَ اهتلِ٘ه٘ ٚا امل تواٞ

                                     عٍ اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ  ًّ رينالي   )   :      بعِ٘اْ   Cook  ( 1002    )           زاضٞ ك٘ن   . 4
  (25 ) (                   املِاتػا  عوٛ ااُرتُت

                                                                ٓدفت اهدزاضٞ  ىل اضتلػاف اهقٌٚٞ احملتٌوٞ هوٌِاتػا  عوٛ ااُرتُت بن   
                                               ٗتند قنٍ املػنازكْ٘ يف اهدزاضنٞ جمٌ٘عنٞ ًنّ          ،                  هوتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ                 املعوٌ  كند اٝ  

  .                               ٗذهم باضت داَ تقِٚا  سحوٚى احملتٜ٘   ،                       ًعوٌٛ اهسٙاقٚا  امل كسً 

  :                             ٗتد أظٔس  اهدزاضٞ ُتا٢ج أٌٓٔا
                                                                       أْ ِٓان فاعوٚٞ يف املِتدٙا  اهيت أُػ٣ت هوٌعوٌ  عونٛ غنبلٞ ااُرتُنت ًنّ      ـ 

  .                أ ى اهتط٘ٙس املٔين
                                                         ك  كاُ٘ا تا زّٙ عوٛ اهسبط بن  اهِظسٙنٞ ٗاملٌازضنٞ عنّ                    أْ املعوٌ  املػاز ـ 

                        ٗتنند مت تاعٚننى تكنناٙا    ،                                                    وسٙننا اهت٘اؾننى بنن  اخوننساف املػننازكٞ يف اهدزاضننٞ
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

= 
Professional Development Program: Teahers, Stages of coneern Toward 

Thechnology Lntegration, journgl of compvting in tea cher Education, Vol.  

         No       ,         , P P 45-        
25- Cook, joseph, Denise Peker. Support Professional Development for 

Teachers Through Discussions on lnternet, Acase Study of A Group of 

Teachers Journal of APA Professional Development, November,         , 

AD.  
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                                                       م     م     رياؾٞ باملعوٌ  عن املِاتػا  عوٟ غبلٞ ااُرتُت ٗاهيت ًموت  عٌنام كنب ام   
  .              هوتٌِٚٞ املِٔٚٞ

 التعلًل علٌ الدراسات السابكُ

         ٙوٛ:                          قٞ ٗسحوٚؤا ميلّ اضت الف ًا                      بعد عس  اهدزاضا  اهطاب

      م                                                                             تتػابٕم ًعظٍ اهدزاضنا  اهطنابقٞ ًن  اهدزاضنٞ ا اهٚنٞ يف اهتدكٚند عونٛ أٌٓٚنٞ          ـ 
                                                                     اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ  يف ًسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ ٗاهعٌى عوٛ زف  ًطنت٠٘  

                  كدزاضنٞ أًنٞ ا       ،                                                         أ ا٢ٍٔ املٔين ٗتط٘ٙس كاا١ٝ اهعناًو  باملؤضطنا  اهتعوٌٚٚنٞ   
  . (    2222               ( ٗ زاضٞ زٗبّ )    2225             زاضٞ ً٘زْ )   ( ٗ    2228 )

                                                                             ختتوف بعل اهدزاضنا  ًن  اهدزاضنٞ ا اهٚنٞ يف تِاٗهلنا هوٌسحونٞ اهتعوٌٚٚنٞ         ـ 
         ٗ زاضنٞ     (    2212                         ( ٗ زاضنٞ أمحند أضنعد )       2221                        حٚث تِاٗهت  زاضٞ دمناح ) 

                               ٗتِاٗهننت  زاضننٞ ك ننى   ًننّ    ،                   املسحوننٞ اهماُ٘ٙننٞ         ًعوٌننٛ  (     2228               ؾننالح اهنندّٙ )
                                         قننسٗزٝ  ًننج تلِ٘ه٘ ٚننا اهتعوننٍٚ يف       (    2229          ( ٗكنن٘ن )    2228           زٙتػنناز  )

  .                                                      اهتدزٙظ ٗاكتػاف اهقٌٚٞ احملتٌوٞ ملِاتػا  املعوٌ  عن اعُرتُت

                                                                            اتاقت ًعظٍ اهدزاضا  اهطابقٞ ً  اهدزاضٞ ا اهٚٞ يف اعٓتٌاَ باهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ    ـ 
                                               ٗأْ اهتدزٙب أثِنا١ اخلدًنٞ ٙعتنن أحند أٓنٍ         ،          قسٗزٝ ًوخٞ      أُٔا           هوٌعوٌ  مبا 
  .     ملِٔٚٞ               ًداريى اهتٌِٚٞ ا

  .                                     اعتٌد  ًعظٍ اهدزاضا  عوٛ املِٔج اه٘ؾاٛ ـ 

                        حبمٔننا ٗاهتعننسف عوننٛ           ت٘ ٚننٕ                                                 أفننا   اهباحمننٞ ًننّ اهدزاضننا  اهطننابقٞ يف     ـ 
                                ٗت٘ؾنوت  ىل أْ ًعظنٍ اهِتنا٢ج       ،                                      اعجتآا  اهعاملٚٞ يف جماي اهتٌِٚٞ املِٔٚنٞ 

                                                                           ريس ت بٔا اهدزاضا  اهطنابقٞ تؤكند عونٛ أٌٓٚنٞ اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ ملعونٍ             اهيت
  .            تعوٍٚ اخضاضٛ        ًسحوٞ اه

التحديات العاملًُ واحمللًُ واىعكاسها علٌ ىظاو  :اإلطار اليظزٍ

 تطىيزهو التينًُ املهيًُ ودواعٌ

              ذ أ   توننم    ،                                                               ٙطنن٘  اهعننامل اهٚننَ٘ اهعدٙنند ًننّ اهتخنندٙا  يف جمنناي اهعوننٍ
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                                                                                اهتخ٘ع   هنٛ اهتندث  عونٛ حٚناٝ ااُطناْ ٗاجملتٌعنا  عونٛ ارينتالف وبا٢عٔنا          
            م                                        جملتٌعا  حاهٚام سح٘ع  اتتؿا ٙٞ ٗا تٌاعٚنٞ ٗتلِ٘ه٘ ٚنٞ             حٚث تػٔد ا   ،      ُٗظٌٔا

      قنعت  ٗ                                              فاهتخ٘ع  ٗاهتػ ا  اهطسٙعٞ املتالحقنٞ عاملٚنا                      ٗضٚاضٚٞ ًّ ُ٘ع  دٙد 
   ،                                                                               املؤضطنا  ٗاخُظٌنٞ اهتعوٌٚٚنٞ يف خمتونف بوننداْ اهعنامل أًناَ سحندٙا   دٙنندٝ       

              عونٛ اهعنٚؼ                                              يف ووٚعتٔا كٚاٚٞ بِا١ تدزا  اخفسا  ٗاجملتٌعا     ،               ًٗط٣٘هٚا  عدٙدٝ
      ٜ      م   ٗعاملنام     ،                                                                       يف ضسٙ  اهتػ ا  سحتد فٚنٕ املِافطنٞ بن  اهمقافنا  ٗاهتقندَ اعتتؿنا 

ٟ                                    تعتٌد ًقً٘ا  اهبقا١ فٕٚ عوٛ اهقدزٝ                                           املػنازكٞ اهاعاهنٞ يف أُػنطتٕ ٗعالتاتنٕ            عون
                                                                                   عوٛ   ازٝ اهػع٘ب ٗ بداعا  عق٘ي أبِا٢ٔا  ذ ٙعتن اهتعونٍٚ املٚنداْ اهس٢ٚطنٛ اهنرٜ     

      . (26 )                             توم اهتخ٘ع  ٗاهتخدٙا  املعاؾسٝ                  ميلّ ًّ ريالي جمابٔٞ

 ومن أهمها ،التحديات العالمية :     أول  
 العىملُ. 2

             دٙند ًننّ     م ام                                                                 تعتنن اهع٘ملنٞ  رينن٘ي اهمن٘زٝ املعوً٘اتٚننٞ ٗاهتلِ٘ه٘ ٚنٞ ونن٘ز    
                               فٔٛ تٔدف  هٛ ريدًنٞ اهبػنسٙٞ     ،                                          م اهتط٘ز ا كازٜ هٚؿبح فٕٚ ًؿ  ااُطاُٚٞ ً٘حدام

ٟ                                ٗمحاٙٞ ٓرٖ اهقٍٚ ًنّ  ٓندازٓا      ،                             ٗ غاعٞ اهقٍٚ ااُطاُٚٞ يف عاملٔا             ٗهن٘ كناْ          حتن
َّ   ت  م ٗم   ،                                 كٌا أُٔا تتٌٚص بدُٔا ع تقف عِد حد   ،            ًّ تبى اهدٗي                        ٓرٖ اهعٌوٚٞ ًنّ تنٜ٘      م ْم  َّ ل

                                                                           فاعوٞ ًتٌموٞ يف أفسا  ًٗؤضطا  عاًوٞ بدغلاي أٗ ؾٚؼ ًتػنابٔٞ ًنّ املٌازضنا     
      . (27 )                   ٗاهطو٘ن ٗبػلى ًرتابط

                                    ٗاهطٚاضٚٞ ٗاملطنآٌٞ عونٛ اُتػناز       ،          ٗاعتتؿا ٙٞ   ،                        ًٗا اهتط٘زا  اهتلِ٘ه٘ ٚٞ
                             ٗٓننرا ًننا ٙعطننٛ هوع٘ملننٞ     ،                                          ع ًظننآس هعٌوٚننٞ اهع٘ملننٞ ٗتط٘زاتٔننا    ،          املٌازضننا 

                                                     ٗختطنٛ ا ندٗ  هوتااعنى ًن  اهنتػ ا  اهنيت تنرٙب           ،                         ِٙاًٚلٚٞ ا سكٞ ٗاعُتػاز
                                  م     م            حٚث أؾبح اه٘عٛ بتخدٙا  اهع٘ملٞ أًنسام عشًنام اٌٚن        ،                ا دٗ  ب  اجملتٌعا 

                               املدزضنٞ ًنّ أكمنس املؤضطنا           تعد     ذ   ،                 م       ٗٙلْ٘ أكمس  هصاًام هوٌعوٍ   ،            أفسا  اجملتٌ
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

   ،             از اااًعنٞ    ،                                                   احملاٗز اخضاضٚٞ عتتؿا ٙا  اهتٌِٚنٞ ٗظنآسٝ اهع٘ملنٞ      ،              عٌسٗ حمٚٛ اهدّٙ  -26
  .  32 ف   ،َ     1223         اهقآسٝ

   ،                              از  ٔنا  هوطباعنٞ ٗاهِػنس      ،         اهقنآسٝ    ،                                  ٌِٚٞ اهتعوٍٚ قسٗزٜ مل٘ا ٔٞ اهع٘ملنٞ  ت   ،         حاًد عٌاز  -27
  .  21  ف   َ     7999
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                                                                      اجملتٌعٚٞ اهيت تعد اخفسا  مل٘ا ٔٞ اهتػ ا  اهيت ٙتعنس  هلنا اجملتٌن  يف ظنى     
      . (28 )                                                 ٗحماٗهٞ تسمجتٔا هد٠ اهطالب عوٛ غلى أمنا  ضو٘كٚٞ عٌوٚٞ   ،      اهع٘ملٞ

                 خُٕ ٙتطونب ًنّ      ،                                                   سا ضبا تتكح أٌٓٚٞ تط٘ٙس ُظاَ اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ 
                                                                               املعوٍ يف ٓرا اهعؿس أْ ٙلْ٘ ذا وبٚعٞ رياؾنٞ مل٘ا ٔنٞ اهع٘ملنٞ اهدٗهٚنٞ ٗ ذابنٞ      

ٛ    ،      ٗزٓا      ًنّ     ،                                                             ٗذهم هتدكٚد  ٗز املؤضطٞ اهيت ٙعٌى بٔا هوخااظ عوٛ وبعٔا اهقنً٘
                                                                       ريالي اهتط٘ٙس اهرٜ خيك  هلا املعوٌْ٘ بل رياي اهتلِ٘ه٘ ٚا عِد تِاٚنرٓا، ٗ زع  

      .                                  ض٘ا١ يف اجملاي اهت ؿؿٛ أٗ اجملاي اهرتبٜ٘   ، د                    كى ًا ٓ٘ ًطتخد  ٗ دٙ

 الجىرَ التكيىلىجًُ واملعلىماتًُ. 1

          املنتػ ا                                                ْ اهم٘زٝ اهعوٌٚٞ اهتلِ٘ه٘ ٚنٞ متمنى أبنسش        :                     اهتطبٚقا  اهتلِ٘ه٘ ٚٞ  . أ  
   ،                                  م       م                          اهعاملٚٞ اهيت تؤثس ٗضٚظى تدث ٓا فاعالم ًطتقبالم عوٛ اهلم  ًّ أٗ ٕ ا ٚناٝ 

   ،                ٗعوٛ اهلٌبٚن٘تس    ،                   ٗااهلرتُٗٚا  اهدتٚقٞ   ،     هبػسٜ                          فٔٛ ث٘زٝ تعتٌد عوٛ اهعقى ا
      . (29 )                                         ٗاهركا١ ٗت٘هٚد املعوً٘ا  ح٘ي كى غ٣ْ٘ ا ٚاٝ

  : (30 )          س٢ٚطٚٞ ٗٓٛ  اه    اع    اجمل                            ميلّ سحدٙد جماع  اهتلِ٘ه٘ ٚا يف 

               فٔٛ تقدَ عونٛ     ،                            ٗٓٛ ًّ أٍٓ جماع  اهتقدَ ا دٙث   :                  اهتلِ٘ه٘ ٚا ا ٚ٘ٙٞ ـ 
                      ٗتطنن٘ز اهتلِ٘ه٘ ٚننا    ،          امل و٘تننا                                           أضنناع فٔننٍ أ ا١ امللُ٘ننا  اهبٚ٘ه٘ ٚننٞ ب

  .              اجملٔسٙٞ اهدتٚقٞ

                           م               ٗاهتطبٚقنا  اهتلِ٘ه٘ ٚنٞ ُظنسام هتن٘ف          َ٘                  شا  اهطوب عوٛ اهعو   :           حالي امل٘ا  ـ 
                             ٗاهبخنث عنّ ًن٘ا  كاٚونٞ        ،                            ٗغصٗ اهاكا١ ٗمحاٙنٞ اهب٣ٚنٞ                    احتٚا ا  اهتطوٚح

      .                    برتغٚد اضت داَ اهطاتٞ

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
   ،                        جموننٞ اهرتبٚننٞ املعاؾننسٝ   ،                                   اهتعوننٍٚ املؿننسٜ ٗسحنندٙا  اهع٘ملننٞ   ،                       حمٌنند  بننسآٍٚ املِنن٘يف  -28

  .   711  ف    ،َ     7999   ،  12      اهعد     ،                   از املعسفٞ اااًعٚٞ   ،         ااضلِدزٙٞ
            از اااًعٞ    ،                                 ٌعوٍ يف ق١٘ رينا  بعل اهدٗي املتقدًٞ               اععتٌا  املٔين هو   ،              ِٙا عوٛ حاًد  -29

  .  12 ف  ، َ     1221   ،         ااضلِدزٙٞ   ،      اادٙدٝ
                                                                   يف تدزٙب ًعوٌٛ اهتعوٍٚ اعبتندا٢ٛ ٗااعندا ٜ يف  ٗهنٞ تطنس يف قن١٘         ،            حمٌد عوٛ اخً   -30

   ،                                                       عّ اهوجِٞ اه٘وِٚٞ اهقطسٙٞ هورتبٚنٞ ٗاهمقافنٞ ٗاهعونَ٘         تؿدز   ،          جموٞ اهرتبٚٞ   ،              املتػ ا  اادٙدٝ
  .   772 ف  ، َ    223 1
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ند عونٛ                       ٗاهنيت متٚنص  باععت     ،                                   تد أ   ٓنرٖ اهمن٘زٝ اهتلِ٘ه٘ ٚنٞ                          ٌنا  املتصٙا
                                                  هٛ أْ أؾبخت تندزٝ أٜ  ٗهنٞ تتٌمنى يف زؾنٚدٓا        ،                  املعسفٞ يف مجٚ  اجملاع 

                                                                     عوٛ اهتعوٍٚ ًط٣٘هٚٞ  عندا  أفنسا  تنا زّٙ عونٛ ً٘اكبنٞ اهتػنٚ              أؾبح     ذ   ،     املعسيف
                                                                أٜ ًمقا  تلِ٘ه٘ ٚا هدٍٙٔ اهقدزٝ عوٛ اهتعاًى ً  أ ٔنصٝ ا اضن٘ب      ،         ٗاهتط٘زا 

                                       حٚننث ٙتخنن٘ي  ٗز املعوننٍ ًننّ ًوقننّ     ،               ٙنند ااهلرتُٗننٛ                        املتطنن٘زٝ ٗااُرتُننت ٗاهن
                               ٗٓنرا ٙتطونب فٔنٍ املانآٍٚ        ،                                                هوٌعوً٘ا   هٛ ً٘ ٕ ًٗسغد هلٚاٚنٞ اهبخنث عِٔنا   

  .                                       ُتٚجٞ هم٘زٝ اهتلِ٘ه٘ ٚا ٗاخثس اهعٌٚا هلا                 اادٙدٝ اهيت ظٔس 

                                      ذ ٙتطننٍ اهعؿننس ا نناهٛ باعُاجنناز    :                                      ثنن٘زٝ املعوً٘اتٚننٞ ٗاعُاجنناز املعننسيف  . ب  
                                      ٗاعضتعٌاي املتصاٙد هوخاض٘ب اخًس اهنرٜ     ،             ز ُظٍ اعتؿاع       ٗاُتػا   ،     املعسيف

                          تقِٚٞ ٗااُرتُت يف اهتعونٍٚ    اه            ٗٙعتن ت٘ظٚف    ،                              عى اهعامل تسٙٞ كُ٘ٚٞ  هلرتُٗٚٞ
  ٛ    ؛                                                           ٗتدزٙب املعوٌ  ًّ أٍٓ ًؤغسا  سح٘ي اجملتٌ   هٛ جمتٌن  ًعوً٘نات

        هِظنناَ                              ٗباهتنناهٛ شٙننا ٝ فاعوٚننٞ ا   ،                                           خْ ذهننم ضٚطننٍٔ يف شٙننا ٝ كاننا١ٝ املعوٌنن 
                                                               فٌ٘اكبٞ اهتط٘زا  املتالحقٞ يف تقِٚا  املعوً٘نا  ٗاهتعاًنى ًعٔنا       ،        اهتعوٌٚٛ

  . (31 )                                                    بلاا١ٝ ًٗسُٗٞ ًّ أٍٓ اهتخدٙا  اهيت ت٘ا ٕ املعوٍ اهعسبٛ

 التحديات المحمية :       ثانيا  

   ،                                               يف ظى اهستعٞ ااػسافٚٞ اهػاضعٞ املرتاًٚنٞ اخونساف     :                    اهتخدٙا  اهدمي٘غسافٚٞ  . 1
                                              ْٚ٘ كٚوً٘رت ًسب  ٗٓٛ ًطاحٞ هٚبٚا ً  حجٍ ضنلاْ      ( ًو 2                ٗاهيت تقدز بِخ٘ )

                ضنلاُٚٞ ؾنػ ٝ                                                   فلْ اهت٘شٙ  اهطنلاُٛ ًتِناثس ٗٙػنلى جتٌعنا        ،         م ؾػ  ُطبٚام
                                                                   ًٗتباعدٝ عّ بعكٔا اهبعل أٗ بت عوٛ املط٣٘ه  يف تطاع اهتعونٍٚ ت٘ؾنٚى   

                                         ٗأهقننٟ ٓننرا بمقننى كننب  عوننٛ كآننى     ،                                        اخلنندًا  اهتعوٌٚٚننٞ  هننٛ كننى اهطننلاْ
ٜ     ،                                هبعد ٓنرٖ املِناوا ٗاُعصاهلنا                 املػسف  ٗاملعوٌ                  أ ٠  هنٛ تونٞ                  اخًنس اهنر

       ٗٓنرٖ     ،                                                                   ُٗدزٝ اهصٙازا  املٚداُٚٞ هتوم املدازع املت٘ا ندٝ يف املِناوا اهبعٚندٝ   
                                                                                اهع٘اًى اهدمي٘غسافٚٞ ٗاهطنلاُٚٞ تكن  اهِظناَ اهتعوٌٚنٛ أًناَ سحندٙا  كنب ٝ        

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
                                                                                 ااغنساف اهانين يف اهتعونٍٚ اعبتندا٢ٛ بن  اه٘اتن  ٗاملٌلنّ يف هٚبٚنا، زضناهٞ             ،         ضعا  ٓاغٍ  -31

  .  11     َ، ف     7991                         كوٚٞ اهرتبٚٞ،  اًعٞ وِطا،   ،         كت٘زاٖ
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  ًِ       اضنب                                                             اجيا  حو٘ي ًِاضبٞ هوتػوب عوٛ املػلال  ًّ ريالي تن٘ف  تعونٍٚ 
  . (32 )        وا اهبال             ٙػطٛ مجٚ  ًِا

                                                            هٚبٚا تعند ًنّ اهندٗي اهنيت تعنٚؼ ًسحونٞ سحن٘ي ٗتػنٚ             :                اهتخدٙا  اهطٚاضٞ  . 2
                                                                    أعطنٟ تطن٘ٙس اهِظناَ اهتعوٌٚنٛ ٗاهتندزٙر أٗه٘ٙنٞ ًطوقنٞ كنٛ               ٗذهم   ،     ضٚاضٛ

                                                      ً  اهتدكٚد عوٛ عاملٚنٞ املعسفنٞ ٗحنا اعُتاناع بٔنا         ،      اهدٗهٞ               ِٙطجٍ ً  ًبا ئ 
ٍ    .   ًٚٞ                       ٗفا املؿاحل اه٘وِٚٞ ٗاهق٘    ،                                           ٗمبا أْ ِٓان عالتٞ ٗثٚقٞ ب  اهرتبٚٞ ٗاهتعونٚ

                                                                            ٗب  اهِظناَ اهطٚاضنٛ يف اجملتٌن ،  ذ تؿنبح ٓنرٖ اهعالتنٞ أكمنس قنسٗزٝ يف         
                                   ذ  ْ  ن٘ٓس اهِظناَ اهندميقساوٛ       ؛                                   اجملتٌ  اهدميقساوٛ ًمى اجملتٌن  اهونٚر  

   دٝ                            ٗٓ٘ ُظاَ ٙقَ٘ عونٛ اهقاعن     ،                                         ٙلٌّ يف املػازكٞ ااٌاعٚٞ ٗاحرتاَ ذاتٚٞ اهاس 
  . (33 )                    اهلن٠ ًّ أفسا  اجملتٌ 

                                                           ٙ٘ د ازتبنا  ٗثٚنا بن  اهتعونٍٚ ٗاهع٘اًنى اعتتؿنا ٙٞ          :                  اهتخدٙا  اعتتؿا ٙٞ  . 3
            ًننّ رينننا                 ًننا ٙلتطننبٕ                                           خُننٕ قنند   ُتا ٚننٞ اخفننسا  عننّ وسٙننا    ؛        بنناجملتٌ 

                                                               ٗخُٕ ضتلْ٘ اخٗه٘ٙٞ ملّ هدٕٙ ًٔازٝ ٗتدزٝ عونٟ اكتطناب املعنازف       ،      ٗتدزا 
                                                 ٟ املعوٍ ًط٣٘هٚٞ  عن٘ٝ اهطنالب هرتغنٚد اعضنتٔالن                   ًّٗ ِٓا تق  عو   ،      ا دٙمٞ
   .                                                                  ٗاهتدكٚد عوٛ اتباع أضنو٘ب اهت طنٚط اهعوٌنٛ يف كنى ضنبى ا ٚناٝ         ،       ٗااُااق
          م       بنى ٓن٘ أٙكنام       ،                                              ْ بِا١ اتتؿا  ضوٍٚ هٚظ جمس  ًػلوٞ اتتؿا ٙٞ فخطب ِ ِ     حٚث 

                                                               خْ اهتٌِٚٞ اعتتؿنا ٙٞ يف حا نٞ ًاضنٞ  هنٛ اهطاتنا  اخلالتنٞ          ؛           ًػلوٞ بػسٙٞ
                                                            ٗمبا أْ ُظاَ اهتعوٍٚ ٙتدثس بدز ٞ كب ٝ باهع٘اًنى اعتتؿنا ٙٞ      ،        ي املدبسٝ      ٗاهعق٘

                                                حٚث ختتوف ٗتتِ٘ع أمنا  ًٗطت٘ٙا  اهتعوٍٚ يف اهنبال      ،               اهطا٢دٝ يف اجملتٌ 
  . (34 )            م                                         امل تواٞ تبعام هطبٚعٞ اهظسٗف اعتتؿا ٙٞ اهيت متس بٔا اهبال 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
                                                                          حنن٘ي اعوننالع اهرتبننٜ٘ ًننّ ريننالي اه٘اتنن  ٗاهسؤٙننٞ املطننتقبوٚٞ هوٗقنناع    ،              عوننٛ اهػننسٙف  -32

ٍ                 تقسٙس ًقدَ  هٛ    ،                 اعتتؿا ٙٞ هوٌجتٌ     ،       هٚبٚنا    ،        ونسابوظ    ،                                   ااٌعٚٞ اعضتػازٙٞ هت طنٚط اهتعونٚ
  . 1 ف   ،َ     7995

         املقدَ  ىل    ،                    اهتقسٙس اه٘وين هوٚبٚا   ،  92 /  91                        تط٘ٙس اهتعوٍٚ يف اهطِ٘ا     ،               عوٛ اهلا ٜ ا ٘ا   -33
  . 1  ف    ،َ     7991      ِٚف    ،  15       اهدٗزٝ    ،                  ًؤمتس اهرتبٚٞ اهدٗهٛ

         زاضنٞ     ،                           ا ٙٞ ٗ ًلاُٚنٞ اضنتٚعابٔا                                     اهعٌاهٞ اهعا٢ندٝ ٗلثازٓنا اعتتؿن      ، م       عبد املو              ٙصٙظ   ٗاز    -34
= 
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              دٙا  ًٗػننلال                                           ٙ٘ا ننٕ اهِظنناَ اهتعوٌٚننٛ يف هٚبٚننا سحنن   :                      اهتخنندٙا  اهتعوٌٚٚننٞ  . 4
                 ٗعؿنس اعُاجناز      ،                                                      خمتواٞ تاسقٔا وبٚعٞ اهعؿنس اهنرٜ ٙتؿنف باملعوً٘اتٚنٞ    

                            ٗاهتلِ٘ه٘ ٚنٞ ٗغ ٓنا ًننّ      ،                                        ٗاهتلِ٘هن٘ ٛ، ٗعؿنس اهمن٘زٝ اهعوٌٚنٞ       ،       املعنسيف 
                                                               ٗمل٘ا ٔننٞ ٓننرٖ اهتخنندٙا  ٗاملػننلال  عبنند أْ ٙتؿننف اهِظنناَ     ،         املطننٌٚا 

                         اهقندزٝ عونٛ اهتطن٘ٙس               ٗاْ ميتونم     ،                                            باهااعوٚنٞ ٗاملسُٗنٞ ٗاه٘ظٚاٚنٞ ٗاملعاؾنسٝ    
  . (35 )                                                             ٗاهتجدٙد باضتٌساز مل٘اكبٞ اهتػ ا  اهطٚاضٚٞ ٗاع تٌاعٚٞ ٗاهتقِٚٞ

                                                                     حٚث ٙ٘ا ٕ ُظاَ اهتعوٍٚ يف هٚبٚا بعل اهتخدٙا  اهيت تِعلظ عونٛ اهِظناَ   
  :             اهتعوٌٚٛ ًِٔا

ٛ         ، ١                 عدا  املعوٍ اهلف ـ       ًنّ                                                       حٚث ٙعاُٛ ُظناَ اهتعونٍٚ ًنّ ُقنـ كٌنٛ ُٗن٘ع
  .                                         ا١ ٣ٚٓٞ اهتدزٙظ يف املساحى اهدزاضٚٞ امل تواٞ                   املعوٌ  ٗاملدزب  ٗأعك

        أٗ ًنّ                                م       م     % ًّ عد  املعوٌ  املؤٓو  تندٓٚالم ًت٘ضنطام      82                ٗ ٘  ُطبٞ تقازب  ـ 
                                                                    ريس ٛ اهماُ٘ٙا  اهت ؿؿٚٞ اخًس اهرٜ ٙتطوب  عا ٝ تدٓٚؤٍ مبا ميلٍِٔ ًنّ  

  .          اخ ا١ ااٚد

      عونٛ    -  ٍٚ                                           متمنى ُطنبٞ عاهٚنٞ ًنّ ًٚصاُٚنٞ اهتعون      -                          باهسغٍ ًّ ؾسف ًباهؼ ًاهٚٞ  ـ 
             ع أْ بعنل     ،                                                           غسا١ ٗت٘و  املعدا  ٗاهتجٔٚصا  امللٌونٞ هوعٌوٚنٞ اهتعوٌٚٚنٞ   

  .                               املؤضطا  عشهت تعاُٛ ًّ ُقـ يف ذهم

ٍ      ـ         اخًنس     ،                                                                      تصاٙد أعدا  املوتخق  باهتعوٍٚ اهعناهٛ  ْٗ حا نٞ ضن٘ق اهعٌنى  هنٚٔ
                 ٗشازٝ اهرتبٚنٞ ٗ                               ٗباهتناهٛ  زٓناق ًٚصاُٚنٞ       ،                           ٠  هٛ شٙا ٝ عند  اااًعنا       أ        اهرٜ

  .                اهتعوٍٚ يف اهدٗهٞ

 دواعي تطوير نظام التنمية المهنية لممعممين :       ثالثا  

  : (36 )                                           ًّٗ أٍٓ  ٗاعٛ ًٗنزا  اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
= 

  .   153    َ، ف    1227          اهصتاشٙا،         اًعٞ   ،    بِٔا   ،            كوٚٞ اهتجازٝ   ،      سحوٚوٚٞ
  .         ًس   ضابا   ،         ضعا  ٓاغٍ  -35
36-    ٜ                                     أٗه٘ٙنا  احتٚا نا  ًندزع ًسحونٞ        ،                                          جمٌ٘عٞ اهرتب٘ٙ  مبؤمتس املعوٌ  مبدِٙنٞ بِػناش

= 
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 العنل علٌ تينًُ وتطىيز املعلنني ملىاجهُ مكتضًات العصز

                                                                       يف عؿننس اهع٘ملننٞ أؾننبح عوننٛ اهرتبٚننٞ يف جمتٌعِننا أْ تكنن   ضننرتاتٚجٚٞ 
              ٗتعٌنى عونٛ      ،                                             اخفنسا  هٚطنتطٚع٘ا اهتلٚنف ًن  اهتخندٙا                            ٗاقخٞ املعنامل اعندا    

                                             ًٗٔازا  اهتلِ٘ه٘ ٚا املتقدًنٞ هو٘ؾن٘ي  هنٛ       ،             ٗلهٚا  اهتقدَ   ،                 تطوخٍٔ بوػٞ اهعؿس
                                                                  م         حو٘ي عوٌٚٞ هوٌػاكى اهيت ٙتع  عوٍٚٔ أْ ٙ٘ا ٔ٘ٓنا يف ًطنتقبى مل تتخند  بعندم     

  م           عام يف اخلننا       ٗتِ٘   ،                    م      م                  ٗكى ذهم ٙقتكٛ تدزٙبام خمتواام ٙعتٌد عوٛ اعُاتاح   ،     ًعاملٕ
                                                                     ٗتقبى كى ًنا ٙطنتجد يف تدٓٚنى املعوٌن  اهنرٜ ٙطنتٌس ًعٔنٍ ًندٜ            ،        ٗاهقدزا 

  .     ا ٚاٝ

 التدريب وسًلُ لتحكًل التينًُ املهيًُ للنعلنني

                                                                 ٙٔدف اهتدزٙب  ىل جتدٙد ًعنازف ًٗٔنازا  ٗاجتآنا  املعوٌن  بػنلى      
   ٍ               أٙنٞ عٌوٚنٞ                      م     م           ٗٙػنلى اهتندزٙب عِؿنسام ٓاًنام يف        ،                                  ًطتٌس هتدٓٚونٍٔ هوقٚناَ مبٔنأً

                     ٗا ؿ٘ي عوٛ ًصٙد ًنّ     ،               ٗضبى اهٌِ٘ املٔين   ،                             منا٢ٚٞ بقؿد زف  ًطت٠٘ املعوٌ 
                                                                            ٗباهتاهٛ زف   ُتا ٚٞ اهتعوٍٚ اهنرٜ ٓن٘ زكٚنصٝ اا٘اُنب اخرينس٠ هوتٌِٚنٞ          ،     اخلنا 

                                                       هرا فٌّ اهكسٗزٜ أْ تتكٌّ اهنناًج اهتدزٙبٚنٞ ا دٙمنٞ       ،                       املِٔٚٞ اهيت غاٙٞ اهتدزٙب
      .                          ب ٗٗضا٢ى تلِ٘ه٘ ٚا اهتعوٍٚ                    كى  دٙد يف وسق اهتدزٙ

 التجاهات العالمية في مجال التنمية المهنية لممعممين :       رابعا  
ِ                             ِ ْ اهتندزٙب  ارينى املدزضنٞ       :                                          اعجتاٖ اهقا٢ٍ عوٛ تٌِٚٞ املعوٍ  اريى املدزضنٞ   . 7

                                                                          بنندأ  بساجمننٕ تقنندَ  اريننى املنندازع يف ًِتؿننف اهطننبعِٚا  يف اه٘عٙننا    
            باعتبننازٖ   ،                               ملتخندٝ ٗاضنرتاهٚا ُٗٚ٘شٙوِندا                      ٗكِندا ٗاملٌولننٞ ا    ،                   املتخندٝ اخًسٙلٚنٞ  

  .                         هتدزٙب املعوٌ  أثِا١ اخلدًٞ            ٗ ضرتاتٚجٚٞ      م      م ًأً٘ام  دٙدام 

                                                                  ٗتد ازتبط ظٔ٘ز بساًج اهتدزٙب  اريى املدزضٞ حبسكا  ااؾنالح اهتعوٌٚنٛ   
                                         اهتط٘ز املٔين هوٌدازع يف اهبوداْ اهيت أرينر               ٗبدٙده٘ ٚٞ                    ٗ عا ٝ تػلٚى املدزضٞ 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
= 

ٜ                                      حبنث ًٚنداُٛ ًقندَ مبنؤمتس اابنى        ،                ااهصاَ يف اهتدزٙب    ،َ     1222   ،       هٚبٚنا    ،                 اخريكنس، بِػناش
  .  35 ف
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                               ٗاهتط٘ٙس املٔين هلنا كنس  فعنى       ،                       عا ٝ تػلٚى املدزضٞ              ٗهقد  ا١  حسكا   (37 )  بٕ
                                                        ُنتج عنّ حسكنا  ااؾنالح ٗاهتجدٙند يف املِنآج ٗونسق              اهرٜ             هوتدث  احملدٗ  

           ًٗنّ ثنٍ      .                     يف املندازع ٗاهتالًٚنر            ْ                         ٗاهيت مل تْد  باهتدث  ٗاهتػٚ  املت٘ت    ،       اهتدزٙظ
             عونٟ فلنسٝ           ٗٙقنَ٘    .                                                   بدأ اهتال  يف قسٗزٝ ختطٟ حدٗ  اهاؿى اهدزاضٛ ٗاملنِٔج 

                                                                      أْ املدزضٞ تا زٝ عوٟ سحدٙد اعحتٚا نا  اهتدزٙبٚنٞ هوٌعوٌن  رياؾنٞ  ذا             أضاضٔا
ٛ                      هتقنٍ٘ٙ باهتندزٙب،            اهلنايف                               ت٘فس  هوٌدزضٞ املؿا ز ٗاهندعٍ                   اهندٗي اهلنن٠          فان

                            ٌِٙا ٙرتن احملت٠٘ ٗاهتِظنٍٚ يف     ،                                  ت٘ د ضٚاضٞ تً٘ٚٞ هتِاٚر توم اهناًج          ٗاملتقدًٞ
                                                 ادمونرتا ٗٙس ن  ذهنم  ىل ُظنسٝ تونم اهندٗي  ىل                                 ٙد املدزع، كٌا ٓ٘ ا ناي يف  

                                          ًٗطننتقى ٗتننا ز عوننٟ سحدٙنند احتٚا اتننٕ    ،                                     املعوننٍ عوننٟ أُننٕ ًت ؿننـ يف ًِٔتننٕ
  يف    ،                                                  اهتط٘ٙس ًّ رينالي بنساًج اهتندزٙب  ارينى املدزضنٞ             حدا   ٟ        تا ز عو          ٗباهتاهٛ

                                                                              ح  أْ اهندٗي اهِاًٚنٞ ًنّ حٚنث ً٘قن٘عا  اهتندزٙب حمندٗ ٝ ٗحمند ٝ بطنسق          
                                                     اهانسف ا قٚقنٞ هوٌعونٍ هوٌػنازكٞ يف تؿنٌٍٚ تونم              تناج    ٗاُ   ،               ٗأضاهٚب اهتدزٙظ

   ،                                      ٗٙس   ذهم ه٘ق  املعوٍ يف تونم اجملتٌعنا      ،                م بساًج ًعدٝ ًطبقام     فٔٛ   ،      اهناًج
                                                                              حٚننث ًنناشاي املعوٌننْ٘ جيآنندْٗ هوخؿنن٘ي عوننٟ اعننرتاف باملِٔننٞ عننّ وسٙننا  

                                                                             ًٗاشاهننت اهِظننسٝ اهطننا٢دٝ هلننٍ أُٔننٍ ً٘ظاننْ٘ عوننٍٚٔ اتبنناع اهطٚاضننا    ،           ًِظٌنناتٍٔ
    .   (38 )     قً٘ٚٞ  اه

                                ٗٙعد أحد اعجتآا  ا دٙمٞ يف جمناي     :                               اعجتاٖ اهقا٢ٍ عوٛ اهتدزٙب ًّ بعد  . 1
                                              م       م                          اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٍ أثِا١ خلدًٞ كٌنا أُنٕ ًطوبنام قنسٗزٙام عضنتلٌاي أٗ نٕ       

                                                             ت٘ا نٕ ُظنٍ اهتعونٍٚ ٗاهتندزٙب اهتقوٚدٙنٞ ًٗن  اهطونب               اهنيت                  اهِقـ أٗ اهعجنص  
                                      ِ٘ه٘ ٚا ٗاهتػ ا  املطنتخدثٞ ٗاادٙندٝ                                     املتصاٙد هوناًج اهتجدٙدٙٞ بطبب اهتل

  ٍ                                م     م                   حٚنث توعننب تلِ٘ه٘ ٚنا اهتعونٍٚ  ٗزام ًٌٔنام يف جمنناي        (39 )                 يف جمناي اهتعونٚ
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

                                                                      تدزٙب املعوٌ  أثِا١ اخلدًٞ  اريى املدازع ٗفنٟ اهندٗي اهِاًٚنٞ ٗاهندٗي        :              بسآٍٚ ٙ٘ ٚف  -37
    751  ف    ،    7991   ،    ًازع   ( 7       اهعد  )   ،  11   ،              ًطتقبوٚا  اجملود  ،                        اهؿِاعٚٞ ًّ ًِظ٘ز ًقازْ

  .         ًس   ضابا   ،              بسآٍٚ ٙ٘ ٚف  -38
                                    ًنّ بعند يف ضنسٙالُلا ٗاُدُٗٚطنٚا                                       ضٚاضا   عندا  ٗتندزٙب املعوٌن       :              كٌاي حطّ بًٚ٘ٛ  -39

   ، 3      نن     ،                                                         املؤمتس اهقً٘ٛ هتطن٘ٙس  عندا  املعونٍ ٗتدزٙبنٕ ٗزعاٙتنٕ        ،                      ٗ ًلاُٚٞ اهتطبٚا يف ًؿس
  .   221  ف    ،    7992   ،       اهقآسٝ
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                 ٙعتنن اهتعونٍٚ        ذ   ،                                                      اهتعوٍٚ بؿاٞ عاًٞ ٗ عدا  ٗتدزٙب املعوٌن  بؿناٞ رياؾنٞ   
                                          حندثت ثن٘زٝ تعوٌٚٚنٞ يف ُظنٍ اهتعونٍٚ           اهيت                              ًّ بعد أحد تلِ٘ه٘ ٚا  اهتعوٍٚ 

           كاملٔنازا      ،                                                 ت داَ عدٝ ٗضا٢ط تعوٌٚٚٞ ًتلاًونٞ فٌٚنا بٌِٚٔنا              ٙقَ٘ عوٟ اض     خُٕ
                                                                            املطب٘عٞ ٗأغسوٞ اهتطنجٚى اهطنٌعٚٞ ٗاعتؿناي عنن اختٌناز اهؿنِاعٚٞ ًٗنّ        

  :     أٌٓٔا

                 اهتدزٙب باملساضوٞ  -          اهتعوٌٚٛ         اهتوٚاْ٘   -                    اهتواصْٙ٘ اهتعوٌٚٛ

                                              م                        ٗٙتٌٚص اهتدزٙب ًّ بعد إُٔ ميلّ أْ ٙطت٘عب أعندا ام كنب ٝ ًنّ املعوٌن      
                                                                           ٗتت ٗاحد  ْٗ أْ ٙلنْ٘ ِٓنان أ ُنٟ متٚٚنص قند ٓنؤع١ اهنرّٙ ٙعٚػنْ٘ يف            يف

                                                      كٌا ٙعٌى عوٟ ٗؾ٘ي اخلدًٞ اهتدزٙبٚنٞ هوٌعونٍ يف ًلناْ       ،                       اخًاكّ اهبعٚدٝ ٗاهِا٢ٚٞ
ٟ  اهصًناْ ٗامللناْ فكنالم عونٟ أْ        ،                     ٗفٟ اه٘تت اهرٜ ِٙاضبٕ   ،       تاًتٕ                               م                ٗبٕ ميلّ ختط

                حبٚنث ٙنؤ ٜ  ىل      ،               جتاٖ املِٔنٞ                                          ٓرا اهِ٘ع ًّ اهتدزٙب ٙػ  ًّ اجتآا  اهدازض
      .                         ٗمن٘ اهسقا اهِاطٛ عّ اهعٌى   ،                    شٙا ٝ اهلاا١ٝ املِٔٚٞ

                                                                        ذ ِٓان اهعدٙد ًّ اهٌِاذج امل تواٞ عضت داَ اهتدزٙب ًّ بعند يف اهتٌِٚنٞ   
         أٙسثننا )                                                                            املِٔٚننٞ هوٌعوٌنن  ٗرياؾننٞ اهتنندزٙب أثِننا١ اخلدًننٞ حٚننث تقنندَ  اًعننٞ   

Aberta)   ٗاهنرّٙ ًنس     ،                      عد هوٌعوٌ  أثِا١ اخلدًٞ                            يف اهنتػاي بساًج اهتدزٙب عّ ب               
              عِند تقندٍٙ                                            ٗذهم باضنت دَا اه٘ضنا٢ط اهتلِ٘ه٘ ٚنٞ      ،                       عوٍٚٔ ضت ضِ٘ا  باهتدزٙظ

٘    ،                      اهناًج ًمى اهلٌبٚن٘تس  ٘    ،                                ٗاهتوٚانْ٘، ٗاملن٘ا  اهقسا٢ٚنٞ      ،          ٗاهاٚندٙ           ٗاهنناًج     ،          ٗاهسا ٙن
                                                                         ُٗظنٍ اهتقننٍ٘ٙ اهنراتٛ ٗذهننم هت٘ظٚنف اهنتعوٍ مبننا ققنا املتنندزب         ،              اهتوٚاصُٙ٘ٚنٞ 

    ِ                                   ٗعوٚننِٕ دمنند أْ تلِ٘ه٘ ٚننا املعوً٘ننا     ،                                         باهتػرٙننٞ اهسا عننٞ هلننٍ يف ُاننظ اه٘تننت
                                                                                    ٗاعتؿاع  ًّ أكمنس املنتػ ا  اهنيت كناْ هلنا اُعلاضناتٔا عونٟ اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ          
                                        َّ                                    هوٌعوٌ  ًّ رينالي اجملناي اهتندزٙر اخًنس اهنرٜ أ َّٜ  ىل ظٔن٘ز ؾنٚؼ  دٙندٝ         

          اهتنندزٙب   -                 تنندزٙب املباغننس   اه  -                     اهتنندزٙب اعفرتاقننٛ   :                            هوتنندزٙب عننّ بعنند ًِٔننا 
                     باه٘ضا٢ط املتعد ٝ

 التعلًه األساسٌ يف لًبًا

          اهقاعندٝ   =                               ٙعسف اهتعونٍٚ اخضاضنٛ بدُنٕ           هٚبٚا                             ٗفا تؿ٘زا  اهِظاَ اهتعوٌٚٛ يف   . 1
                                                                      اخضاضٚٞ ٗاهعسٙكٞ هتعوٍٚ مجٚ  اهِاغ٣ٞ ًّ ضّ اهطا ضٞ حتنٟ ضنّ اخلاًطنٞ    
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                        هقنٍٚ ٗأمننا  اهطنو٘ن                                                    عػسٝ، ٗٙٔدف  ىل تصٗٙد اهتالًٚر باهقدز اهكسٗزٜ ًّ ا
                       ا       ا        حٚث ٙلْ٘ اهتعونٍٚ  هصاًٚانا ٗجماُٚانا       ،                                ٗاملعازف، ٗاخلنا  ٗاملٔازا  اهعوٌٚٞ

                                                                 ، حٚث أضاع اهتعوٍٚ عّ وسٙا فتح ًطازا  تعوٌٚٚٞ ملساحنى ًتتاهٚنٞ،        هٚبٚا  يف 
                                                                              ٗإُٔ جيٌ  كال ًّ املٚا ّٙ اهِظسٙٞ ٗاهعٌوٚنٞ، ٗٓن٘ ٙنسبط بن  حٚناٝ اهتالًٚنر       

  . (40 ) +                                           ٗتٌِٚتٔا مبا ٙع٘  عوٍٚٔ ٗعوٟ اآلريسّٙ باهاا٢دٝ                   ٗاهب٣ٚٞ احملٚطٞ بٍٔ، 

  : (41 )                                                           فوطاٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ: تتٌخ٘ز فوطاٞ ًسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ ح٘ي  . 2
 .) ٌاهدّٙ ااضالًٛ ٓ٘ املؿدز اه٘حٚد هوتػسٙ  )عقٚدٝ، ٗغسٙعٞ هوٌجت                                                              
  ٜٗا كاز ٗا كازٜ هوٌجتٌ  اهوٚر كخافص هوتط٘ٙس اهالسٜ                                                                 ااز  اهمقايف 

             اريى اجملتٌ .
       اهتعوٍٚ، ٗٓ٘ ري  أ اٝ هتلّ٘ٙ اهػ ؿٚٞ، ٗتٌِٚنٞ امل٘آنب ٗاملٚن٘ي، هوسفن                                                                         

                                         ًّ ًطت٠٘ ًعٚػٞ اخفسا ، ُٗػس اه٘عٛ هدٍٙٔ.
      اح،                                                                        أْ اهتعوٍٚ ٓ٘ أ اٝ اهتٌِٚٞ باجملتٌ  هٚنتٌلّ ًنّ ً٘ا ٔنٞ ًػنلالتٕ بِجن    

                                               ٗ غباع احتٚا اتٕ ٗتمبٚت ريطاٖ ذم٘ اهتقدَ ا كازٜ.
   ٞاهتعوننٍٚ ٓنن٘ اخ ٝا اهاعاهننٞ اعنندا  اهقنن٠٘ اهبػننسٙٞ اهكننسٗزٙٞ هتخقٚننا اهتٌِٚنن                                                                                        

ٗاعتتؿا ٙٞ.                       اع تٌاعٚٞ 

                            أٓداف ًسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ:  . 3

                                                          ًّ اهدٗي اهسا٢دٝ يف تعٌٍٚ اهتعوٍٚ اخضاضٛ حمققٞ بنرهم مجونٞ          هٚبٚا      تعتن
                  ف تتٌمى فٌٚا ٙوٛ:        ًّ اخٓدا

     ٍت٘ف  ا د اخ ُٟ ٗاهكسٗزٜ ًّ املعازف ٗاملاآٍٚ، ٗت٣ٚٔنٞ املِناخ املال٢ن                                                                     
                                                                   عكتطاب املٔازا  ٗاعجتآا  اهالشًٞ هوٌ٘اوِٞ اهؿا ٞ كٛ ٙطتطٚ  اهتوٌٚنر  

      .                                   سحٌى ًط٣٘هٚاتٕ اهلاًوٞ يف ًسحوٞ اهِكج
       ً ٚن٘هلٍ ذمن٘                                                                    تِػٚط اهقدزا  اعبتلازٙنٞ هند٠ املنتعوٌ  عنّ وسٙنا اضنتمٌاز            

                               م                                              اهوعننب يف جمنناع  عٌننى ُٗػننا  ًمٌننس وبقمننا هٌِنن٘ تنندزاتٍٔ ااطننٌٚٞ       
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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   (.  72                                    تِظٍٚ اهوجِٞ اهػعبٚٞ هوتعوٍٚ، ًا ٝ )        َ بػدْ    1222       ( هطِٞ   23          تساز زتٍ )  -41
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  . (42 )        ٗاهعقوٚٞ
       ٌٍٔٚتسضننٚإ  مينناْ اهتالًٚننر بقننً٘ٚتٍٔ اهعسبٚننٞ، ٗعقٚنندتٍٔ ااضننالًٚٞ، ٗتنن                                                                                   

         ا كازٙٞ.
         ٍااٌ  ب  اهدزاضٞ اهِظسٙنٞ ٗاهتطبٚقٚنٞ يف  وناز ٗاحند ًتلاًنى، عونٟ أْ ٙنت                                                                                

                                          ا    عاَ يف ًسحوٞ ٙلْ٘ اهتوٌٚر فٚٔا تد اكتطب تندزاا                             تقدٍٙ اهتعوٍٚ اهاين ٗاملٔين اه
  . (43 )    ا                            كافٚاا ًّ ًٔازا  اهقسا١ٝ ٗاهلتابٞ

 ا: معممو مرحمة التعميم األساسي      سادس  
                                                                      املعوٌْ٘ يف ًسحوٞ اهتعوٍٚ اخضاضٛ ٍٓ اهرّٙ مت تعٍِٚٚٔ هوقٚناَ باهتندزٙظ   
    ٍ                                                                         يف ًسحوٞ أعوٟ ًّ ًسحوٞ )زٙا  اخوااي(  ارينى املندازع، حٚنث مت تدٓٚونٔ
                                                                              اريى كوٚا   عدا  املعوٌ ، ٗكوٚا  اهرتبٚٞ ملدٝ ع تقنى عنّ أزبن  ضنِ٘ا  ٗفنا      
                                                م                            ختؿؿا  تسب٘ٙٞ خمتواٞ ميازضْ٘ بعندٓا ًِٔنٞ اهتندزٙظ ٗفقمنا هق٘اعند ًٗعناٙ        
                                                                                    سحد ٓا اهوجِٞ اهػنعبٚٞ اهعاًنٞ هوتعونٍٚ اهعناَ يف املؤضطنا  اهتعوٌٚٚنٞ ا لً٘ٚنٞ        

  . (44 )      بوٚبٚا

              زان بعنل           هٚبٚنا                          ظ ٙتطونب ًنّ املعونٍ يف                                هرا فلْ اهِجاح يف ًِٔٞ اهتدزٙ
  : (45 )                                  املط٣٘هٚا  ٗاهقٚاَ ببعل املٔاَ، ًِٔا

ٗاز املتِ٘عنٞ هوٌدزضنٞ،       . 1 ٘اتف اهاوطاٚٞ اهنيت تؤكند اخ  ٌاا بامل                  ا                                                            أْ ٙلْ٘ املعوٍ ًو
      م         ًٗدزكما ملٔأًا.

             م                                            أْ ٙلْ٘ ًدزكما خٓداف املسحوٞ اهتعوٌٚٚٞ، ٗاهعٌى عوٟ سحقٚقٔا.  . 2
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

  .  11                                                     املسكص اه٘وين هوبخ٘  اهتعوٌٚٚٞ ٗاهتدزٙبٚٞ، ًس   ضابا، ف  -42
                                                                                  ًسٍٙ ضعد اهِا٢وٛ، أٍٓ املػلال  اهيت ت٘ا ٕ ًعوٌٛ اهتعوٍٚ اخضاضنٛ يف ًنا ٝ ااػسافٚنا      -43

  .   771    َ، ف    1227                                                                مبدِٙٞ اهصاٗٙٞ، زضاهٞ ًا طت ، كوٚٞ اآل اب،  اًعٞ اهطاب  ًّ أبسٙى، 
                                                                                  عبد اهقا ز املؿساتٛ، اهتعوٍٚ ٗاملعوٍ، ًِػ٘زا  اااًعٞ املات٘حٞ، ونسابوظ، ااٌآ ٙنٞ،     -44

  .  72   ، ف    7993
  www.education.ly.com.20/11/20                                                         اهوجِننٞ اهػننعبٚٞ اهعاًننٞ هوتعوننٍٚ ٗاهبخننث اهعوٌننٛ    -45

                          اهل٣ٚنٞ اهقً٘ٚنٞ هوبخنث       ،                                      جمونٞ اهعونَ٘ اع تٌاعٚنٞ ٗااُطناُٚٞ       ،                              اهتدزٙب ٗتٌِٚٞ اهق٠٘ اهعاًونٞ 
  .  29  ف    ،َ     1222   ،     هٚبٚا   ،      وسابوظ   ،      اهعوٌٛ

http://www.educayion/
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                                                    اهت ؿـ اهعوٌٛ، ٗكنرهم املعسفنٞ ٗاهمقافنٞ اهعاًنٞ                           عوٟ املعوٍ ااملاَ مب٘ا   . 3
                                                              اهيت قتاج  هٚٔا اهتالًٚر يف اهتعاًى ً  تكاٙآٍ ًٗػلالتٍٔ ا ٚاتٚٞ.

                                                 م                اهعٌى عوٟ ت٘ ٕٚ اهتعوٍ جتاٖ تعصٙص ًعسفٞ اهرا  بدهما ًّ حاظ ا قا٢ا.  . 4

                                                                                  اعٓتٌاَ اابداعٛ ٗاهتجدٙندٜ، ٗاضنت داَ ًبنا ئ اهنتعوٍ هتخاٚنص ٗاُتقناي أثنس          . 5
     زٙب.    اهتد

                                                   تقٍٚٚ ُتا٢ج ٗخمس ا  اهتدزٙظ يف ق١٘ اهتػ ا  اهطو٘كٚٞ.  . 6

واقع التينًُ املهيًُ ملعلنٌ مزحلُ التعلًه األساسٌ أثياء اخلدمُ يف 

 لًبًا

                                                                        ًا ٙصاي اعجتاٖ اهطا٢د يف هٚبٚا ٓ٘ اضت داَ ًؿطوح اهتندزٙب أثِنا١ اخلدًنٞ    
ـ                                  ًّٗ ثٍ فنلْ اهػنا٢  يف جمناي اهت      ،   م                  بدعم ًّ اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ                ٗعنن اهطنط٘ز      ،      ؿن

                                                                              ٓن٘ اضنت داَ اهتندزٙب أثِنا١ اخلدًنٞ هوٌعوٌن  ٗٓن٘ املعتٌند ٗاهطنا٢د يف                   اهتاهٚٞ
                                                                            مجٚ  املساكص اهيت تعٌى عونٟ اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ هوٌعوٌن  ٗ اهتندزٙب يف خمتونف       
  .                                                                                 ًِاوا هٚبٚا ًّ ريالي  تاًٞ بعل اهندٗزا  اهتدزٙبٚنٞ بػنلؤا اهتقوٚندٜ هوٌعوٌن      

                                      م                    ٗاهتعوٍٚ باهتدزٙب يف هٚبٚا ٗأؾدز  تسازام بلُػنا١ أٗي   ازٝ                       حٚث عِت ٗشازٝ اهرتبٚٞ 
                  كاُنت ً٘ ن٘ ٝ يف          اهنيت                        َ(، تعٌى عوٟ ضد اهمػسٝ     1972 )                      عاًٞ هوتدزٙب يف ُٙ٘ٚ٘

                                                       م   رياؾٞ تطاعٔا اهتعوٍٚ ٗهتطٍٔ يف اعزتقا١ مبطت٠٘ املعوٌ  سحطنِٚام     ،             ٔاش اه٘شازٝ
                          ٠ تػطنٛ كافنٞ اهعناًو                                                      هِ٘عٚٞ اهتعوٍٚ ًّ ريالي ريطٞ عػسٙٞ هوتدزٙب و٘ٙوٞ املد

                                                    ثنٍ اُتقونت   ازٝ اهتندزٙب  ىل اهوجِنٞ اهػنعبٚٞ         ،                               يف جماي اهتعونٍٚ يف ذهنم اه٘تنت   
                              َ ٗٓٛ املطنؤٗهٞ عونٟ بنساًج        1986                                   م      اهعاًٞ هوتلّ٘ٙ ٗاهتدزٙب املٔين )ضابقام( عاَ 

   ،                                                            ذ مل تلنّ ِٓنان بنساًج تندزٙب تسب٘ٙنٞ رياؾنٞ بناملعوٌ           ،                   اهتدزٙب أثِا١ اهعٌى
                           ( ًساكنص تندزٙب ٗ عنا ٝ     7                          حٚث بندأ افتتناح عند  )         1994   اَ                 ٗاضتٌس ا اي  ىل ع

                             ٗٓلرا اضتٌس تندزٙب املعوٌن       ،                                        تدٓٚى هوٌعوٌ  ً٘شعٞ عوٟ خمتوف ًِاوا هٚبٚا
                                                                                          سحت  غنساف أًاُنٞ اهتلنّ٘ٙ ٗاهتندزٙب حتنٟ ؾ ند ز  تنساز اهوجِنٞ اهػنعبٚٞ اهعاًنٞ           

    زٙب                                        َ بػنندْ  ُػننا١ املسكننص اهعنناَ هتنند     2226         ( هطننِٞ   82              م              هوتعوننٍٚ )ضننابقام( زتننٍ ) 
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  : (46 )       ٙٔدف  ىل       ٗاهرٜ               املعوٌ  يف هٚبٚا 

                                                                     شٙا ٝ كاا١ٝ املعوٍ ٗزف  ًطت٠٘ أ ا٢ٕ عّ وسٙا اكتطاب املٔنازا  ٗاخلننا     ـ 
  .                اهاِٚٞ ٗاهمقافٚٞ

                 ملالحقننٞ اهتقنندَ   ،                                                      جتدٙنند ٗسحنندٙث ًعوً٘ننا  املعوٌنن  املننؤٓو  ٗتٌِٚتٔننا ـ 
ٟ     ،                                                       اهعوٌٛ ٗاهتط٘زا  اهنيت سحند  يف جمناي اهعونَ٘ اهرتب٘ٙنٞ                        ًٗطناعدتٕ عون

  .                       تقٍ٘ٙ أ ا٢ٍٔ بػلى ًطتٌس

                        مت سحقٚقٔنا بػنلى عناَ           اهنيت                                        ٗعوٟ اهسغٍ ًّ أْ ِٓان اهعدٙد ًّ اخٓداف 
                                                 ٗذهنم هعندَ ٗ ن٘  اه٘ضنا٢ى ٗاهتقِٚنا  اهنيت          ،                                ع إُٔ ٙ٘ د اهعدٙد ًِٔا مل ٙتخقا

                                        تعتٌند عونٟ اهتندزٙب  ارينى املدزضنٞ             اهنيت                                  تؤ ٜ  ىل سحقٚقٔا كدضاهٚب اهتندزٙب  
                                رياؾنٞ بناملعوٌ  حطنب املساحنى        ،                  قٍٚ بنساًج حمند ٖ        ٗعدَ ت  .                ٗاهتدزٙب ًّ بعد

  .                       اهدزاضٚٞ اهيت ٙدزضْ٘ بٔا

                م       حٚنث ع تػطنٛ ُطاتنام       ،                                          ٗكرهم عدَ سحدٙد اعحتٚا ا  اهتدزٙبٚٞ هوٌعوٌ 
                                           أضاهٚب تدزٙبٚٞ تقوٚدٙٞ ٗغن  فعاهنٞ ًمنى              ٗاضت داَ   ،     م                   ٗاضعام يف خمتوف ًِاوا هٚبٚا

                           توٞ اهعِاٙٞ بلعدا  ٗختطنٚط    ،    ٘ٙ                                        احملاقسٝ ٗحوقا  اهِقاؽ ٗشٙازٝ امل٘ ٔ  اهرتب
ٛ       اهيت                 اهناًج اهتدزٙبٚٞ               عندَ ٗ ن٘      ،                                            تٔتٍ باااُب اهِظسٜ أكمس ًّ اااُنب اهعٌون

         ٗتنن٘ف ا                                                                                ريطننٞ ٗاقننخٞ هتقٚننٍٚ اهننناًج اهتدزٙبٚننٞ ًننّ حٚننث اهت طننٚط ٗاا ازٝ     
   ،                                                                          خريؿا٢ٚ  اهالشً  اعدا  أ ٗا  اهتقٍ٘ٙ ٗتطبٚقٔنا سحوٚونٔا ٗاضنت الف اهِتنا٢ج    

                                                                    عدا  ٗتدزٙب املعوٍ تبى اخلدًٞ ٗتدزٙب ٗتدٓٚى املعوٍ أثِا١ اخلدًنٞ         اهاؿى ب
                                                                                ٗٙتجوٟ ٓرا اعُاؿاي ًّ ريالي تٚاَ كوٚنا  اهرتبٚنٞ مبطن٣٘هٚٞ  عندا  املعونٍ تبنى       

                                                            ازا  اهتدزٙب ًّ ريالي املسكنص اهعناَ ًطن٣٘هٚٞ اهتندزٙب                      اخلدًٞ يف ح  تت٘ىل
                                 تِطٚا أٗ تعاْٗ ٗتبنا ي هو ننا                               ٗٙكاف  ىل ذهم إُٔ ع ٙ٘ د أٜ    ،           أثِا١ اخلدًٞ

                      اخًس اهنرٜ ٙنؤ ٜ  ىل      ،                                                 ب  كوٚا  اهرتبٚٞ ًّ  ٔٞ ًٗساكص اهتدزٙب ًّ  ٔٞ أريس٠
   ،                                                                            خمس ا  هوِظاَ اهتدزٙر غ  فعاهٞ خُٔا تقاع ًّ اهِاحٚٞ اهلٌٚنٞ ٗهنٚظ اهلٚاٚنٞ   

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
                               أكا ميٚنٞ اهدزاضنا  اهعوٚنا،       ،                ٗعِاؾس فعاهٚتنٕ    ،                      اهت طٚط هوتدزٙب أٌٓٚتٕ   ،              أمحد عوٛ باهتٌس  -46

  9  -   1  ف    ،َ     1229  ،             وسابوظ هٚبٚا
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                                                                          ٗاهيت ع ٙتٍ تٚاضٔا  ع يف ًلاْ اهعٌى اهاعوٛ ملعسفٞ ًدٜ اضتاا ٝ املتندزب ًٗنا   
  .               هلا يف ًلاْ اهعٌى        تطبٚقٕ      م                       كتطب ٕم ًّ ًٔازا  ًٗعازف ًٗد٠  ا

 إجراءات الدراسة الميدانية

                   هطبٚعنٞ اهدزاضنٞ             ملال١ًتنٕ    ،                               اعتٌد  اهباحمٞ عوٛ املِٔج اه٘ؾاٛ   :            ًِٔج اهدزاضٞ ـ 
            ٗأٓدافٔا.  

َّْ جمتٌ  اهدزاضٞ ًنّ مجٚن  املعوٌن  مبسحونٞ اهتعونٍٚ         :            جمتٌ  اهدزاضٞ ـ     َّ                                                     تل
          ٗاهبناهؼ     ،  م                                            ٚام هنناًج اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ مبدِٙنٞ ًؿنساتٞ                           اخضاضٛ اهرّٙ ريكع٘ا فعو

ٛ     222       عد ٍٓ )   (   86                                    َ(، ٗتلُ٘نت عِٚنٞ اهدزاضنٞ ًنّ )        2214 )                     ( هوعناَ اهدزاضن
  .     م                   م ًعوٌام مت اريتٚازٍٓ عػ٘ا٢ٚام

      م                        م                        اتطنناتام ًنن  وبٚعننٞ اهدزاضننٞ ٗسحقٚقننام آلٓنندافٔا مت     :                          أ ٗا  اهدزاضننٞ ٗأعنندا ٓا ـ 
                حٚننث مت تؿننٌٍٚ    ،          املٚداُٚننٞ                                                      اععتٌننا  عوننٛ اعضننتبٚاْ كنند اٝ ا ننسا١ اهدزاضننٞ  

  :                                  اعضتبٚاْ حبٚث تكٌّ  صأّٙ أضاضٚ  ٌٓا

        املؤٓنى     :                                                      ٗٙػٌى عوٛ اهبٚاُا  اخضاضٚٞ خفنسا  اهعِٚنٞ ًنّ حٚنث       :         ااص١ اخٗي
                عند  اهندٗزا      -                             عد  ضِ٘ا  اخلنٝ يف ٗظٚاٞ املعوٍ   -           ُ٘ع ااعدا    -       اهعوٌٛ 
           اهتدزٙبٚٞ.

   ،           احملن٘ز اخٗي    :             اٝ متمونت يف                                  ٗٙتكٌّ أزبعٞ حمناٗز ز٢ٚطنٚٞ هن       :           ااص١ اهماُٛ
   ،             احمل٘ز اهماهنث   -                      أضاهٚب اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ    ،           احمل٘ز اهماُٛ  -                     أٓداف اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ 

         ٗيف قن١٘     ،                     ًع٘تا  اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ   ،           احمل٘ز اهساب   -                           تقٍ٘ٙ بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ 
             ٗأًناَ كنى     ،                                                            ٓرٖ احملاٗز تاًت اهباحمٞ بؿٚاغٞ اهاقنسا  اخلاؾنٞ بلنى حمن٘ز    

          حد ًا(.       ىل   ،       ع أٗافا   ،                             ثال   ز ا  ًّ اعضتجابا  )أٗافا     فقسٝ 

                                                               عسقت اهباحمٞ اهؿ٘زٝ اخٗهٚٞ هنو اٝ عونٟ جمٌ٘عنٞ ًنّ اهطنا ٝ         :         ؾدق اخ اٝ ـ 
                                  ٗذهنم بٔندف اهتدكند ًنّ ؾندق         ،                              احمللٌ  ًّ ذٜٗ اخلنٝ يف جماي اهرتبٚٞ

      ٗتند     ،                                                        ٗسحدٙد ًد٠ اتطاق بِ٘ ٖ ٗفقساتٕ ً  حماٗز اهدزاضنٞ ا اهٚنٞ     ،        اعضتبٚاْ
                                                                 متموت أٍٓ ًالحظا  اهطا ٝ احمللٌن  ًٗقرتحناتٍٔ ًػنل٘زّٙ يف اهتعندٙى     

  .         أٗ ااقافٞ      ا رف                       ض٘ا١ بلعا ٝ اهؿٚاغٞ أٗ 
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ٍ    :                         اعضتبٚاْ يف ؾ٘زتٕ اهِٔا٢ٚٞ ـ     ،    م                                وبقام ملالحظا  اهطا ٝ احمللٌ  ًٗقرتحناتٔ
                       فدؾبح ٙكٍ أزبعٞ حمناٗز     ،                يف ؾ٘زتٕ اهِٔا٢ٚٞ    ٓٛ                       ِ  مت تعدٙى اعضتبٚاْ ٗ عدا ِٖ 

  .                     ( فقسٖ هوٌخاٗز اخزبعٞ  44                                      ضٚٞ هلى حم٘ز عد  ًّ اهاقسا  بوؼ عد ٓا )   أضا

          ًٗعاًنى   ،                                                        مت حطاب ًعاًى اهمبا  باضنت داَ اريتبناز أهانا كسُبناخ       :          ثبا  اخ اٝ ـ 
                                                                ٗهوتخقا ًّ ثبا  اعضتبٚاْ تاًت اهباحمٞ باريتٚاز عِٚٞ عػ٘ا٢ٚٞ ًنّ             ثبا  أهاا، 

ٍ      مت تطب   ،       م ( ًعوٌام  22                          أفسا  اجملتٌ  اخؾوٛ ٗعد ٍٓ )       ًٗنّ     ،                   ٚا اعضتبٚاْ عونٚٔ
       ٗبونؼ     ،                         هومبا  باملعا هٞ اهطنابقٞ       أهاا                                   ريالي ُتا٢ج ٓرا اهتطبٚا مت حطاب ًعاًى 

                             ٗٙتكنح ًنّ ذهنم أْ تٌٚنٞ        7 . 2                   ( ٗٓنٛ أكنن ًنّ      94 . 2                   تٌٚٞ ًعاًى اهمبا  )
     ْ                      ًٗنّ ثنٍ ؾنالحٚتٔا       ،                                                     املعاًى ًقب٘هٞ ٗتػن   هنٛ جتناُظ عبنازا  اعضنتبٚا

  .       هوتطبٚا

                      عننّ تاسٙننؼ بٚاُننا                               ًعااننٞ اهبٚاُننا  اهِاجتننٞ      متننت   :                   املعااننٞ ااحؿننا٢ٚٞ ـ 
                 ٗذهم باعضنتعاُٞ     ،                عوٛ  فسا  اهعِٚٞ   ،              اعضتبٚاْ امل٘شع                     اعضتٌازا  اهؿا ٞ ًّ

      :                باخضاهٚب اهتاهٚٞ

        
     اه٘ضط       املس ح

      اهدز ٞ        اهقؿٜ٘
       اه٘شْ       امل٣ٜ٘  

   ن       3   ن     2   ن      

 ْ
            اه٘ضط       املس ح

 نتائج الدراسة الميدانية
                                                      تطاؤع  اهدزاضٞ مت زؾد اهِتا٢ج يف ؾ٘زٝ  نداٗي  حؿنا٢ٚٞ               هإل ابٞ عوٛ

  :                        ٗتاط ٓا عوٛ اهِخ٘ اهتاهٛ
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 أهداف التينًُ املهيًُ :ىتائج احملىر األول. 2

 (2 دٗي )

 .ٙ٘قح  عهٞ اهاسٗق ب  اضتجابا  أفسا  اهعِٚٞ ذم٘ سحقٚا أٓداف اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ

          اه٘ضننننط         اهاقسا       اهستٍ
      املس ح

            اهنننننن٘شْ 
      امل٣ٜ٘

  %     83572     2551                                        تٌِٚٞ اعجتآا  ااجيابٚٞ ذم٘ ًِٔٞ اهتعوٍٚ    1

  %     86582     2562                              سحط  أ ا٢م اهتدزٙطٛ بػلى ًطتٌس  2

  %     86582     2562                                تعسفم عوٛ أضاهٚب اهتدزٙظ ا دٙمٞ  3

  %     77551     2532                              تصٗ ن مبٔازا  اهت٘اؾى اهاعاي    4

  %     64572     1594                                 حى املػلال  اهيت ت٘ا ٔم  اريى املدزضٞ  5

  %     79584     2539                                        ق٘ٙٞ اعجتآا  اعبتلازٙٞ ٗاابداعٚٞ هدٙم   ت  6

  %     84549     2553                                   ًعسفٞ  ٘اُب اهق٘ٝ ٗاهكعف يف أ ا٢م    7

                                            ً٘اكبٞ املطتجدا  ٗاهتط٘زا  اهعوٌٚٞ املتعوقنٞ    8
                   باهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ

2532     77551     %  

     ٙوٛ:                         ٙتكح ًّ اادٗي اهطابا ًا

                                ذمن٘ سحقٚنا أٓنداف اهتٌِٚنٞ                                              اضتجابا  أفسا  اهعِٚٞ ًّ املعوٌ  املتندزب  
                                                                               املِٔٚٞ هدٍٙٔ ًٗطناعدتٍٔ عونٛ اكتطناب املٔنازا  ٗتٌِٚنٞ اعجتآنا  ااجيابٚنٞ        

  (   51 . 2                                                                  جتاٖ ًِٔٞ اهتعوٍٚ  ا١  تٌٚتٔا عاهٚٞ حٚث سحؿنوت عونٛ ٗضنط ًنس ح )    
                                                       ٗاضننتجاباتٍٔ حنن٘ي سحطنن  أ ا٢ٔننٍ اهتدزٙطننٛ بػننلى      ،  %(  72 .  83             ٗٗشْ ٣ًننٜ٘ )

                          سحؿنوت عونٛ ٗضنط ًنس ح       ،                  دزٙطنٚٞ ا دٙمنٞ                               ًطتٌس ٗتعسفٍٔ عوٛ اخضاهٚب اهت
                                                     %( ٗٓننرا ٙنندي عوننٛ ضننعٛ املعوٌنن  اهنندا٢ٍ  هننٛ    82 .  86 )               ( ٗٗشْ ٣ًننٜ٘  62 . 2 )

   ،                                                 اهطسق ٗاخضاهٚب اهتدزٙطٚٞ اهاعاهٞ يف غسفنٞ اهاؿنى        أفكى                  سحط  أ ا٢ٍٔ ًٗعسفٞ 
     ٗٗشْ     53 . 2                                                                 كٌا سحؿوت فقنسٝ ًعسفنٞ  ٘اُنب اهقن٘ٝ ٗاهكنعف يف أ ا٢نم عونٛ        

ْ                % سننا ٙنندي ع  49 .  84       ٣ًننٜ٘  ٘م                                      م                 وننٛ أْ بننساًج اهتنندزٙب اهننيت خيكنن  هلننا املعوٌنن
   .                                                                                   تطاعدٍٓ عونٛ اعبتلناز ًٗعسفنٞ  ٘اُنب اهقؿن٘ز هندٍٙٔ ٗكٚاٚنٞ اهتػونب عوٚٔنا         

                                                                 ٗاهاقسٝ حى املػلال  اهيت ت٘ا ٔم  اريى املدزضٞ سحؿوت عونٛ ٗضنط ًنس ح    
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                                        بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚنٞ تطناعد املعوٌن         أْ           % ٗتدي عوٛ   72 .  64          ٗٗشْ ٣ًٜ٘     94 . 1
  .                                      ٕٔ اهؿع٘با  ٗختطٛ اهعقبا  اهيت تد تعرتقٍٔ        عوٛ ً٘ا 

 (1 دٗي )

 ٙ٘قح  عهٞ اهاسٗق ب  اضتجابا  أفسا  اهعِٚٞ ذم٘ أضاهٚب اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ٗٗضا٢ؤا.

             اه٘ضنننننننط         اهاقسا       اهستٍ
      املس ح

              اهنننننننن٘شْ 
      امل٣ٜ٘

  %     52562     1541                                       تبا ي اهصٙازا  ب  املعوٌ   اريى املدزضٞ    1

  %     45589     1542                  وٌ  ريازج املدزضٞ                       تبا ي اهصٙازا  ب  املع  2

  %     34582     1524  (      املدزضٞ                      اهتدزٙب يف ً٘ت  اهعٌى )  3

  %     41572     1515                 اهتدزٙب عّ بعد    4

  %     92569     2572                  ا وقا  اهِقاغٚٞ        5

  %     62596     1527               اهتعوٍٚ اهراتٛ  6

  %     34582     1524                                  اضت داَ اهتقِٚا  اهرتب٘ٙٞ ا دٙمٞ    7

  %     34582     1524              ا٢ط اهاٚدٙ٘                                اضت داَ اهتواصْٙ٘ اهتعوٌٚٛ ٗغس  8

  %     62596     1527                               اضتعٌاي ااُرتُت ٗغبلا  اعتؿاي    9

                                 اضنتجابا  أفنسا  اهعِٚنٞ ًنّ         أْ                  اادٗي اهطابا ُالحظ       هٛ              ًّٗ ريالي اهِظس 
                                                                        املعوٌ  ذم٘ اخضاهٚب املتبعٞ يف بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ تند سحؿنوت عونٛ ُطنب     

                           عوٌ   اريى املدزضٞ عوٛ ٗضنط                                سحؿوت فقسٝ تبا ي اهصٙازا  ب  امل     ذ       ًِ اكٞ 
                                         % سا ٙدي عوٛ عدَ سازضٞ ٓرا اخضنو٘ب ًنّ     62 .  52          ٗٗشْ ٣ًٜ٘     41 . 1     ًس ح 

                                                             كٌا سحؿوت اهاقسٝ تبا ي اهصٙازا  بن  املعوٌن  رينازج املدزضنٞ        ،          تبى املعوٌ 
                       ٗاهاقنسا  اهتندزٙب يف       89 .  45            ٗٗشْ ٣ًنٜ٘    39 . 1           ٗضط ًنس ح      أٜ             عوٛ ُطبٞ أتى 
٘       ٗاضت    ، (      املدزضٞ            ً٘ت  اهعٌى )            ٗاضنت داَ     ،                                         دَا اهتواصْٙ٘ اهتعوٌٚٛ ٗغنسا٢ط اهاٚندٙ

        % ٗٓنٛ    82 .  34            ٗٗشْ ٣ًنٜ٘      24 . 1                   عونٛ ٗضنط ًنس ح       ،                       اهتقِٚا  اهرتب٘ٙٞ ا دٙمٞ
               م                                                                  ُطبٞ ًِ اكٞ  دام تدي عوٛ عدَ اتباع بساًج اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ هوضناهٚب ٗاهتقِٚنا      

         ٗشٙنا ٝ                                                                   ا دٙمٞ يف ٓرا اجملاي ٗاهيت تعٌى عوٛ اهسف  ًنّ ًطنتٜ٘ أ ا١ املعوٌن     
  .      ريناتٍٔ



 نبيلة بلعيد شرتيلأ. 

 31السنة    العدد 
444 

 (3 دٗي )

 ٙ٘قح  عهٞ اهاسٗق ب  اضتجابا  أفسا  اهعِٚٞ ح٘ي تقٍ٘ٙ بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ.

         اه٘ضنننط         اهاقسا       اهستٍ
      املس ح

            اهنننننن٘شْ 
      امل٣ٜ٘

  %     91528     2573                                         تقٍ٘ٙ اهنُاًج اهتدزٙر يف ق١٘ أٓداف اهتعوٍ  1

  %    5565 8     2556                                         تقدٍٙ ا ٘افص اثازٝ  افعٚٞ املعوٌ  هوتدزٙب  2

  %     41572     1515                        اهتِ٘ع يف أضاهٚب اهتدزٙب  3

                                            اعحتٚا ننا  اهتدزٙبٚننٞ بلتبنناع اخضنناهٚب          سحدٙنند  4
                  اهعوٌٚٞ اهدتٚقٞ  

1512     32548     %  

                                                       ًساعنناٝ ٗتننت تِاٚننر اهننناًج اهتدزٙبٚننٞ هظننسٗف      5
          املتدزب   

1542     45589     %  

  %     52529     1534                              اهرتكٚص عوٛ اا٘اُب اهتطبٚقٚٞ    6

               ٞ حٚنث سحؿنوت      ِن                              جابا  أفسا  اهعِٚٞ  ا١  ًتباٙ   اضت    أْ              ٙتكح ًّ اادٗي 
    73 . 2                                                                            اهاقسٝ تقٍ٘ٙ اهناًج اهتدزٙبٚنٞ يف قن١٘ أٓنداف اهنتعوٍ عونٛ ٗضنط ًنس ح        

                                                           % ٗاهاقسٝ تقدٍٙ ا ٘افص اثازٝ  افعٚٞ املعوٌ  هوتندزٙب عونٛ     82 .  91          ٗٗشْ ٣ًٜ٘ 
                                           % ٗٓٛ ُطنب عاهٚنٞ تندي عونٛ أْ تقنٍ٘ٙ        65 .  85          ٗٗشْ ٣ًٜ٘     56 . 2         ٗضط ًس ح 

                             م                                   دزٙب ٙتٍ ٗفا أٓداف حد   ًطبقام ٗا سف عوٛ تقندٍٙ حن٘افص ًا ٙنٞ             بساًج اهت
                                                                              ًّ أ ى اهطنعٛ هتخطن   تبناي املعوٌن  عونٛ عٌوٚنٞ اهتندزٙب ٗاعضنتٌساز يف         

                                                                           كٌننا سحؿننوت اهاقننسٝ ًساعنناٝ ٗتننت تِاٚننر اهننناًج اهتدزٙبٚننٞ هظننسٗف     ،         املػننازكٞ
                    % ٗاهاقننسٝ سحدٙنند    89 .  46            ٗٗشْ ٣ًننٜ٘     42 . 1        ًننس ح      ٗضننط   ٟ                املتنندزب  عونن 

    12 . 1                                                                            حتٚا ا  اهتدزٙبٚٞ بلتبناع اخضناهٚب اهعوٌٚنٞ اهدتٚقنٞ عونٛ ٗضنط ًنس ح          اع
                    م                                       % ٗٓٛ ُطنب ًِ اكنٞ  ندام ًنّ اعضنتجابا  تندي عونٛ أْ          48 .  32          ٗٗشْ ٣ًٜ٘ 

                                                                        عٌوٚٞ اهتٌِٚٞ ٗتط٘ٙس املعوٌ  تتٍ بؿ٘زٝ عػ٘ا٢ٚٞ  ْٗ سحدٙد  تٚا هالحتٚا نا   
                         ٗتنا  تِاٚنر اهنُناًج                                           ٗعدَ ًساعناٝ ظنسٗفٍٔ أثِنا١ سحدٙند أ       ،               ًٗتطوبا  املعوٌ 

  .                        م                                     اهتدزٙر، ٗذهم ِٙعلظ ضوبام عوٛ عٌوٚٞ اهتدزٙب ٗتط٘ٙس اخ ا١ هدٍٙٔ
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 (4 دٗي )

 تقٍ٘ٙ املدزب . ٙ٘قح  عهٞ اهاسٗق ب  اضتجابا  أفسا  اهعِٚٞ ح٘ي

          اه٘ضننننط         اهاقسا       اهستٍ
      املس ح

            اهنننننن٘شْ 
      امل٣ٜ٘

  %     87589     2563                                 اهقدزٝ عوٛ   ازٝ اه٘تت بااعوٚٞ    1

  %     68521     2524                          اهاسٗق اهاس ٙٞ ب  املتدزب         ًساعاٝ  2

  %     79545     2538                          اهتٌلّ ًّ املا ٝ اهعوٌٚٞ    3

                                                 تػلٚى ب٣ٚٞ ًال٢ٌٞ هونتعوٍ تػنج  عونٛ اهتبنا ي       4
           ا س هوفلاز

2545     81578     %  

  %     87598     2563                     اهقدزٝ عوٛ حى املػلال   5

  %     81539     2544                         زبط اااُب اهِظسٜ باهعٌوٛ  6

           تعوٌنٖ٘ يف               ٘ظٚنف ًنا                       تػجٚ  املتدزب  عونٛ ت   7
                       غلى تطبٚقا  ٗتدزٙبا   

2563     87598     %  

                                          اريتٚاز أضو٘ب اهتدزٙب املال٢ٍ اهرٜ ٙتِاضب ً    8
                        تدزا  ًٗٔازا  املتدزب   

2563     87589     %  

ِ  م     ِٙندمي                                                          م       ًّ اادٗي ٙتكح أْ مجٚ  اضتجابا  أفسا  اهعِٚٞ ًستاعٞ  دام ٗذهنم 
                            هقندزٝ عونٛ   ازٝ اه٘تنت                                                            عوٛ فاعوٚٞ بنساًج تقنٍ٘ٙ املندزب   ذ سحؿنوت اهاقنسٝ ا     

                           % ٗٓرا ٙدي عوٛ أْ املندزب     98 .  87          ٗٗشْ ٣ًٜ٘     63 . 2                     بااعوٚٞ عوٛ ٗضط ًس ح 
           كٌا سحؿنوت     ،       اهتدزٙر                                                  هدٍٙٔ اهقدزٝ عوٛ اعضتاا ٝ ًّ اه٘تت امل ؿـ هونُاًج

            ٗٗشْ ٣ًنٜ٘      24 . 2                                                      اهاقسا  ًساعاٝ اهاسٗق اهاس ٙٞ ب  املتدزب  عوٛ ٗضط ًس ح 
            ٗٗشْ ٣ًنٜ٘      38 . 2                                  ًّ املا ٝ اهعوٌٚٞ عوٛ ٗضنط ًنس ح                    % ٗاهاقسٝ اهتٌلّ   21 .  68
                                                                   % ٗٙدي ذهم أْ املعوٌ  ٙسْٗ أْ املدزب  ميتولْ٘ اهقندزٝ عونٛ اهتندزج      45 .  79

             كٌنا سحؿنوت     ،                                                  م          ٗاهتِقى باملا ٝ اهعوٌٚٞ ً  ًساعاٝ تدزا  املتعوٌ  كالم عوٛ حندٝ 
          ٍٚ تػنج          هوتعون                                                                اهاقسا  زبط اااُب اهِظسٜ باهعٌوٛ ٗاهاقسٝ تػلٚى ب٣ٚنٞ ًال٢ٌنٞ  

         % تؤكند    78 .  81            ٗٗشْ ٣ًنٜ٘      45 . 2                          هوفلاز عونٛ ٗضنط ًنس ح                    عوٛ اهتبا ي ا س 
                                                                    عوٟ أْ املدزب  ٙػجعْ٘ املعوٌ  عوٛ اهتال  ٗاهعٌى ااٌاعٛ مبنا ٙطناعدٍٓ   

  .                               عوٛ ختطٛ املػلال  ٗبػلى عوٌٛ ًدزٗع



 نبيلة بلعيد شرتيلأ. 

 31السنة    العدد 
444 

 (5 دٗي )

 ٙ٘قح  عهٞ اهاسٗق ب  اضتجابا  أفسا  اهعِٚٞ ح٘ي تقٍ٘ٙ املتدزب .

         اه٘ضنننط         اهاقسا     ستٍ  اه
      املس ح

           اهننننن٘شْ 
      امل٣ٜ٘

                                             سا١ اعريتبازا  ملعسفٞ ًدٜ اكتطاب املتندزب     1
                 هوٌعازف ٗاملٔازا 

255    83533     %  

                                                  تدزٝ املتندزب  عونٛ   نسا١ اهبخن٘  ٗاهدزاضنا         2
          اهعوٌٚٞ  

2525     75519     %  

                                                    ًنندٜ ًػننازكٞ املتنندزب  ٗتااعوننٍٔ ًنن  املننا ٝ      3
          اهتدزٙبٚٞ

2552     84512     %  

                                               ا١ املتدزب  هؤٌناَ املطو٘بنٞ ًنٍِٔ أثِنا١            تقٍ٘ٙ أ  4
                        تِاٚر اهنُاًج اهتدزٙر  

2543     81  %  

                                            تدزٝ املتدزب  عوٛ ااُتاج اهاس ٜ ٗااٌاعٛ ًنّ    5
                ريالي ٗزؽ اهعٌى  

2533     77566     %  

                                                               ٙتكح ًّ اادٗي أْ اضتجابا  املعوٌ  املتدزب   نا١  ًستاعنٞ حٚنث    
                                  ْ بساًج تقنٍ٘ٙ املتندزب  فعاهنٞ           تؤكد بد   ،                              سحؿوت مجٚ  اهاقسا  عوٛ ُطب عاهٚٞ

                                                      حٚث سحؿوت ًعظٍ اهاقسا  ًِٗٔا   سا١ اعريتبنازا  ملعسفنٞ      ،               ٗتتٍ بطسق عوٌٚٞ
            ٗٗشْ ٣ًنٜ٘     5 . 2                                                     ًدٜ اكتطاب املتدزب  هوٌعازف ٗاملٔازا  عوٛ ٗضنط ًنس ح   

                                                                          ٗاهاقنسٝ تنندزٝ املتنندزب  عوننٛ   نسا١ اهبخنن٘  ٗاهدزاضننا  عوننٛ ٗضننط      %  33 .  83
                                        % ٗٙدي ذهم عوٛ أْ املعوٌ  املتدزب  أؾنبح    19 .  75          ٗٗشْ ٣ًٜ٘     25 . 2     ًس ح 

                                                           م           هدٍٙٔ اهقدزٝ عوٛ اهبخث عّ كى  دٙد يف جمناي ختؿؿنٍٔ ٗاعضنتاا ٝ ًِنٕم يف     
                                                 ًعسفننٞ ًنندٜ اهتقنندَ اهننرٜ حؿننى هلننٍ ُتٚجننٞ      ىل              كٌننا ميٚوننْ٘    ،               جمنناي اهتنندزٙظ

  .                           تعسقٍٔ هناًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ
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 هعِٚٞ ذم٘ ًع٘تا  اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ.ٙ٘قح  عهٞ اهاسٗق ب  اضتجابا  أفسا  ا

         اه٘ضنننط         اهاقسا       اهستٍ
      املس ح

            اهنننننن٘شْ 
      امل٣ٜ٘

                                                 توٞ اهناًج اهتدزٙبٚٞ املت ؿؿٞ ٗاهاعاهنٞ هتندزٙب     1
                     ًعوٌٛ اهتعوٍٚ اخضاضٛ

2569     89566     %  

                                                عنندَ ٗ نن٘   ضننرتاتٚجٚٞ ٗاقننخٞ ذا  أٓننداف      2
                                حمد ٝ جتاٖ بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ  

255    83533     %  

                                        ٗتوٞ  تباهلٍ عونٛ بنساًج اهتٌِٚنٞ              عصٗف املعوٌ  3
              املِٔٚٞ ا دٙمٞ

2529     96567     %  

                                      توٞ ٗ ٘  املدزب  املت ؿؿ  يف جماي اهتٌِٚٞ   4
       املِٔٚٞ

2553     84549     %  

                                                  توٞ اضنت دَا ونسق تندزٙظ حدٙمنٞ تتٌاغنٛ ًن          5
                  تلِ٘ه٘ ٚا اهتعوٍٚ

2559     86543     %  

                                                توٞ اهتِ٘ع يف اهناًج اهتدزٙبٚٞ املقدًٞ ٗاعتتؿناز    6
                  املػاغى ٗٗزؽ اهعٌى     عوٛ

2551     83572     %  

                                                اهرتكٚص عوٛ اااُب اهِظسٜ أكمنس ًنّ اهتطبٚقنا       7
                              اهعٌوٚٞ أثِا١ تِاٚر اهنُاًج  

2537     79526     %  

  %     84512     2552                                         عدَ اهرتكٚص عوٛ اعحتٚا ا  اهاعوٚٞ هوٌعوٌ   8

                                                                           ًٗننّ اانندٗي ٙتكننح أْ ًعظننٍ فقننسا  حمنن٘ز ًع٘تننا  اهتٌِٚننٞ املِٔٚننٞ   
           م                                                        عاهٚنٞ  ندام ٗٙندي ذهنم عونٛ أْ بنساًج اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ                           سحؿوت عوٛ اضنتجابا 

    ذ    ،                                        تقنف أًناَ فعوٚتٔنا أثِنا١ تِاٚنرٓا          اهيت                                  تعرتقٔا اهلم  ًّ املع٘تا  ٗاهعساتٚى 
                                                                          سحؿوت اهاقسا  عوٛ ُطب ًتقازبٞ ًِٔا توٞ اهناًج اهتدزٙبٚٞ املت ؿؿٞ ٗاهاعاهنٞ  

            ٗٗشْ ٣ًنٜ٘      69 . 2                                                      ملعوٌٛ اهتعوٍٚ اخضاضٛ ٗاهنيت سحؿنوت عونٛ ٗضنط ًنس ح      
                                         ٗاقنخٞ ذا  أٓنداف حمند ٝ جتناٖ بنساًج                  ضرتاتٚجٚٞ                 % ٗفقسٝ عدَ ٗ ٘    66 .  89

                        % ٗٓنرا ٙندي عونٛ أْ      33 .  83            ٗٗشْ ٣ًنٜ٘     5 . 2                                اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ عوٛ ٗضنط ًنس ح   
   ،                                                                             بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ا اهٚٞ قعٚاٞ ٗع تتِاضب ً  اهنتػ ا  ٗاهتطن٘زا  ا اهٚنٞ   
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  .                    ٝ ًِٔا يف جماي اهتدزٙب                                   ً  عدَ اضت داَ اهتلِ٘ه٘ ٚا ٗاعضتاا 

                                                                   كٌا سحؿوت كى ًّ اهاقسٝ تونٞ املندزب  املت ؿؿن  يف بنساًج اهتٌِٚنٞ      
                                %ٗاهاقنسٝ عندَ اهرتكٚنص عونٛ       49 .  84            ٗٗشْ ٣ًنٜ٘    53 . 2                      املِٔٚٞ عوٛ ٗضط ًنس ح  

  %   12 .  84            ٗٗشْ ٣ًننٜ٘     52 . 2                                                   اعحتٚا ننا  اهاعوٚننٞ هوٌعوٌنن  عوننٛ ٗضننط ًننس ح 
                                    ٚننٞ تِاننر ًننّ تبننى ًنندزب  غنن                             أْ اهننناًج باهتٌِٚننٞ املِٔ                         ٗٓننٛ ُطننب تنندي عوننٟ

   ،                                                                 حٚث ع تت٘افس ااًلاُٚا  ٗاخضاهٚب املتط٘زٝ هتِاٚر اهنناًج بااعوٚنٞ          ًت ؿؿ 
                                                              تطبنا عونٛ املعوٌن  ع تنم   افعٚنٞ املعوٌن  جتناٖ عٌوٚنٞ              اهيت              كٌا أْ اهناًج 

                                                                                  اهتدزٙب كٌا إُٔ ترتكص عوٛ اااُنب اهِظنسٜ أكمنس ًنّ اا٘اُنب اهتطبٚقٚنٞ ٗذهنم        
      .                     عوٛ اهعٌوٚٞ اهتدزٙبٚٞ           م ٙؤثس ضوبام

  :                                                ًّٗ ريالي ًا ضبا ت٘ؾوت اهدزاضٞ  هٛ اهِتا٢ج اهتاهٚٞ

                                                                         ًعظٍ املعوٌ  اهرّٙ ريكع٘ا هناًج اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ أؾنبح هندٍٙٔ اجتآنا        ـ 
  .                 م                      ٗٓرا ِٙعلظ اجيابٚام عوٛ أ ا٢ٍٔ  اريى اهاؿى                         جيابٚٞ ذم٘ ًِٔٞ اهتعوٍٚ

                             ظ  دٙدٝ بعد اُتٔا١ اهنُناًج                                            املعوٌْ٘ املتدزبْ٘ اضتطاع٘ا اضت داَ وسق تدزٙ ـ 
  .       اهتدزٙر

                                                                     بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ضاعد  املعوٌ  يف ًعسفٞ  ٘اُنب اهكنعف يف أ ا٢ٔنٍ     ـ 
                    ٗاهعٌى عوٛ تق٘ٙتٔا.

        ت٘اكنب       اهيت                                                              بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ا اهٚٞ تاتقس  هٛ اضت دَا اخضاهٚب املتط٘زٝ  ـ 
                اهتقدَ ٗاهتط٘ز.

                                            تِاٚنر اهنناًج اهتدزٙبٚنٞ ٗعندَ اتبناع                                                   توٞ اضت داَ اه٘ضنا٢ى اهتلِ٘ه٘ ٚنٞ أثِنا١    ـ 
  .                                                                بساًج اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ا اهٚٞ هالجتآا  املعاؾسٝ يف جماي اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ

                                                                               توٞ آتٌاَ اأا  املت ؿؿٞ بتقندٍٙ بنساًج اهتٌِٚنٞ املِٔٚنٞ هوٌعوٌن  أثِنا١        ـ 
   ٛ                                 تعتٌند اهنناًج ا اهٚنٞ عونٛ          ذ   ،                                          اخلدًٞ بػلى ًتط٘ز ٙ٘اكنب اهتقندَ اهعوٌن

  .                                 هتقوٚدٙٞ يف تِاٚر اهناًج اهتدزٙبٚٞ       اهطسق ا

                                ًنّ اا٘اُنب اهعٌوٚنٞ أثِنا١             أكمنس                                         اعتٌا  اهناًج ا اهٚٞ عوٛ اا٘اُب اهِظسٙٞ  ـ 
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                                                       ٗذهم قد  ًوال هد٠ املتدزب  ٗٙقوى ًنّ آتٌنأًٍ بنناًج       ،             تِاٚر اهنُاًج
  .              اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ

  .      املِٔٚٞ                                                       ا وقا  اهِقاغٚٞ ًّ أكمس اخضاهٚب املتبعٞ يف بساًج اهتٌِٚٞ  ـ 

  .                                                    توٞ املدزب  ًّ ذٜٗ اخلنٝ ٗاعريتؿاف يف جماي اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ـ 

   د              اععتبناز عِن                                                          عدَ اهتعسف عوٛ اعحتٚا ا  اهتدزٙبٚٞ هوٌعوٌ  ٗأريرٓا بعن    ـ 
                       تؿٌٍٚ اهناًج ٗتِاٚرٓا.

                                                       اهتلِ٘ه٘ ٚننٞ ا دٙمنٞ ٗاهننيت تتِاضننب ًنن  اهت٘ ٔننا                              تونٞ اضننت داَ اخضنناهٚب  ـ 
  .               ا دٙمٞ ٗاملعاؾسٝ

 املكرتحُ للتينًُ املهيًُ املستنزَ للنعله يف لًبًا الزؤيُ

          هوٌعوٌن                          ٗات  اهتٌِٚٞ املِٔٚنٞ                                        تقَ٘ ٓرٖ اهسؤٙٞ املقرتحٞ عوٟ أضاع  زاضٞ
   ،            اعتتؿنننا ٙٞ            ٗاهنننتػ ا     ،                                                     يف هٚبٚنننا ٗاعجتآنننا  اهعاملٚنننٞ يف جمننناي اهتننندزٙب

    بٔا                                                  ٗسا تاسقٕ ًنّ كااٙنا  ًٗٔنازا  عبند أْ ٙلتطن        ،            ٗاهتلِ٘ه٘ ٚٞ            ٗاع تٌاعٚٞ
  .     املعوٍ

 البرنامج المقترح

 الفئُ املستهدفُ

                                                                          تػ  اهبٚاُا  ٗااحؿا١ا  اهؿا زٝ ًّ ٗشازٝ اهرتبٚٞ ٗاهتعونٍٚ  ىل أْ غاهبٚنٞ  
  .                                                                           املعوٌ  هدٍٙٔ ريواٚٞ تسب٘ٙٞ ض٘ا١ عونٟ ًطنت٠٘ ااعندا  ااناًعٛ أٗ املت٘ضنط     

 ٍ       أهنف       422  -      2213                              ٙبونؼ عند  املعوٌن  يف عناَ                                فاٛ خمتوف املساحى اهتعونٚ
ٍ  ًننٍِٔ  م ًم              ع أُٔننٍ مل   .                                                  % حاؾننوْ٘ عوننٟ ًؤٓننى تسبننٜ٘ عنناي أٗ ًت٘ضننط     85  َ             عوَ نن

٘ا  ىل تدزٙب ٗتدٓٚى أثِا١ اخلدًٞ بػلى كاٍف ٗفعاي ٍ       خيكع                                          .  

 األهداف

                                                                 بِا١ عوٟ سحدٙد ااٌاعٞ املطتٔدفٞ ميلّ سحدٙد اخٓداف اهعاًنٞ هونُناًج   
  :             املقرتح يف  اُب 
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   ،                                   ى بتخقٚا اهٌِن٘ اهػناًى هوٌعوٌن                              أٓداف عاًٞ بعٚدٝ املد٠ ٗتتؿ   :          اااُب اخٗي
                                                                             ٗتننستبط بعٌوننٍٔ يف املؤضطننا  اهتعوٌٚٚننٞ ٗتتٌػننٟ ًنن  ًطننتخدثا  اهعؿننس يف 

  .                       اهتلِ٘ه٘ ٚا ٗاملعوً٘اتٚٞ

                                                                   أٓنداف ضنو٘كٚٞ أٗ أ ا٢ٚنٞ تؿنف ضنو٘ن املعونٍ املتندزب كِناتج            :            اااُب اهماُٛ
  .     ٗتػٌى   ،       هوتدزٙب

                   املعونٍ ًنّ جمنس                                    ٗٙتطوب اهتدزٙب عوٟ تػنٚ   ٗز    :                    اهت طٚط ٗ  ازٝ اهاؿى  . أ  
                   م       أْ ٙلنْ٘ املعونٍ ًسغندام       ،                                               اهتوق  ُٗقى املعسفٞ  ىل أ ٗاز أرينسٜ ًنّ أٌٓٔنا   

                                             ٗتندزٙب املعونٍ عونٛ اهت طنٚط هوٌنِٔج أٗ         ،      م       م                    ٗتا٢دام ًِٗظٌام هوعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚنٞ 
  .     هودزع

           اضننت داَ                                              : ٙطنناعد اهنُنناًج اهتنندزٙر املعوننٍ عوننٟ                         اضننرتاتٚجٚا  اهتنندزٙظ  . ب  
                                              تسفن  ًنّ ًطنت٘ٙا  اهنتال  اهعوٚنا هند٠          يت  اه                          اضرتاتٚجٚا  اهتدزٙظ ا دٙمٞ 

                ٗاهعؿف اهرٓين.     ،        املػسٗعا    ،         حى املػلال    ،                  املتعوٍ ًمى اهتعاْٗ

      ٗكرهم    ،                                        ٙتعسف املعوٍ عوٟ اضرتاتٚجٚا  تعوٍٚ اهتالًٚر   :                ضٚل٘ه٘ ٚٞ املتعوٍ  . ج  
                                         حبٚث تِاضب اضرتاتٚجٚا  اهتندزٙظ امل تنازٝ      ،                         أمنا  اهتعوٍ اخلاؾٞ باملتعوٍ

  .                    حتٟ سحقا أكن عا٢د سلّ                  ً  ُ٘عٚٞ اهدازض 

                                           ٙطاعد اهتدزٙب املعونٍ عونٟ اهتعاًنى ًن         :                               ًؿا ز اهتعوٍ ٗتلِ٘ه٘ ٚا اهتعوٍٚ  .    
              اهلٌبٚنن٘تس يف            اضننت داَ   ،                                                    ًطنتخدثا  اهعؿننس ًنّ اهتلِ٘ه٘ ٚننا ا دٙمننٞ ًمنى   

                         ٗٙ٘ظنف ًؿنا ز اهنتعوٍ              اعتؿناي        ًٗؿا ز    ،       اعُرتُٚت            ٗكرهم غبلا     ،      اهتعوٍ
  .                       املتاحٞ يف املدزضٞ ٗاهب٣ٚٞ

                                                              ٙطاعد املتدزب عوٟ أْ ٙطت دَ أضاهٚب ًتعد ٝ يف اهتقنٍ٘ٙ ع تقنَ٘      :   ٍ٘ٙ    اهتق  .ٖ   
                                                 بى تػٌى تقٍ٘ٙ  ٘اُب أرينس٠ يف اهنتال  ٗاابنداع                        عوٟ ا اظ ٗاعضتظٔاز،

  .       اعبتلاز  ٗ 

 احملتىى

ٛ        اهنيت                                      ٙبِٟ احملت٠٘ عوٟ أضاع احتٚا ا  املتدزب                 سحدٙندٓا ًنّ            ِٙبػن
      كٌنا     ،                          املعوٌ  املتجد ٝ ٗاملتػ ٝ               هوتعسف عوٟ حا ا   ،                     ريالي اهدزاضا  املٚداُٚٞ
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                                                   ٗت٘ف  اهل٘ا ز املت ؿؿٞ يف ًساكنص اهتندزٙب يف خمتونف       ،                  ٙعنْٗ عِٔا بدُاطٍٔ
ٛ                                          هدزاضنٞ هند٠ ًعوٌنٛ ًسحونٞ اهتعونٍٚ         ،                      املِاوا ٗاملدْ اهوٚبٚنٞ          أظٔنس      .        اخضاضن

                                                                               حا ٞ ٓؤع١ املعوٌ   ىل اهتدزٙب عونٟ  عندا  اهندزع ٗتِاٚنرٖ ٗاملنا ٝ اهعوٌٚنٞ       
ٍ          هعوٌٛ ا       ٗاهٌِ٘                       كنرهم ٙبِنٟ حمتن٠٘       ،                                             ٗاهعالتا  ااُطناُٚٞ ٗ  ازٝ اهاؿنى ٗاهتقن٘ٙ

                                                                                 اهنُنناًج عوننٟ اهلااٙننا  املطونن٘ب ت٘افسٓننا يف املعوننٍ ٗتػننٌى اهت طننٚط ٗ  ازٝ 
   ٍ        اهنيت                                    ٗكااٙنا  ًعسفٚنٞ رياؾنٞ باملنا ٝ        ،                                        اهاؿى ٗاضنرتاتٚجٚا  اهتندزٙظ ٗاهتقن٘ٙ

  .            ٙدزضٔا املعوٍ

                  ٗكااٙناتٍٔ ميلنّ      ،                هتدزٙبٚٞ هوٌعوٌ                                     ٗبِا١ عوٟ اهدزاضٞ املٚداُٚٞ هوخا ا  ا
  :                              أْ ٙتِاٗي احملتٜ٘ امل٘ق٘عا  اآلتٚٞ

                ٗختطنٚط اهندزع      ،                     ٗختطٚط ٗحندٝ  زاضنٚٞ     ،     املِٔج               ٗٙػٌى اهت طٚط   :       اهت طٚط  . 1
  .                                        ٗاهت طٚط هناًج اخُػطٞ املدزضٚٞ ٗاهتدزٙبٚٞ

                                     تتٌػٟ ًن  اهندٗز املتجند  ٗاملنتػ                                              ازٝ اهاؿى ٗأ ٗاز املعوٍ املتعد ٝ اهيت  . 2
  .ٍ      هوٌعو

ٛ    ،                                    ًّ غدُٔا أْ تسف  ًّ ًطت٠٘ أ ا١ املعوٍ     اهيت                   اضرتاتٚجٚا  اهتدزٙظ   . 3             ٗباهتناه
  .                              ً  ًطت٘ٙا  اهتال  اهعوٚا هدٍٙٔ                                      تؤثس عوٟ أ ا١ اهتالًٚر ًّ حٚث اهتعاًى

                                                                             تقٍ٘ٙ أ ا١ املتعوٍ باهطسق ا دٙمٞ عريتباز ًطنت٘ٙا  اهنتال  اهعوٚنا ٗاابنداع       . 4
  .           هد٠ اهتالًٚر

                                                  ى يف  زاضٞ ضٚل٘ه٘ ٚٞ املتعوٍ ٗاضنرتاتٚجٚا  اهنتعوٍ                       اااُب اه٘ داُٛ ٗٙتٌم  . 5
  .      ٗأمناوٕ

  .                                                           زاضٞ ًا ٙطسأ عوٟ املا ٝ اهعوٌٚٞ اهيت ٙقَ٘ بتدزٙطٔا ًّ اهتػ   . 6

                                                ًّ ًٔازا  هتخقٚنا أٓنداف املدزضنٞ ٗضٚاضناتٔا             تتطوبٕ    ًٗا    ،              اا ازٝ املدزضٚٞ  . 7
  .                                            حبٚث ٙتٌلّ املعوٍ ًّ حاظ اهِظاَ ٗزعاٙٞ اهتالًٚر

 عً تيفًذ الربىامج وتيظًنهاجلهات املسئىلُ 

                                                    ٗاجتآنا  تطن٘ٙس اهتعونٍٚ يف هٚبٚنا عونٟ أٌٓٚنٞ          ،                    تتاا اعجتآا  اهعاملٚٞ
                                         م                          ًّٗ ثٍ ِٙبػٛ تِاٚر بنساًج اهتندزٙب ع ًسكصٙنام، ٗٙنتٍ ذهنم ًنّ          ،              عٍ اهالًسكصٙٞ

  :   ريالي
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                                                   م                          كوٚننا  اهرتبٚننٞ حٚننث تطننٍٔ يف ختطننٚط ٗتِاٚننر اهنُنناًج ًطننتعِٚٞم يف ذهننم   ـ 
  .         يف اهلوٚا                     بدعكا١ ٣ٚٓٞ اهتدزٙظ 

                                                                             ًساكص اهتدزٙب احملوٚٞ باملدْ ٗأتطاَ اهتدزٙب اهتابعٞ هنإل ازٝ اهعاًنٞ هوتندزٙب     ـ 
  .                      ب٘شازٝ اهرتبٚٞ ٗاهتعوٍٚ

  .                                                    املدازع حٚث ٙتٍ تطبٚا ًا ٙتدزب عوٕٚ املعوٍ  اريى املدزضٞ ـ 

                                                                         ِٗٙبػٛ أْ ٙتٍ اهتِطٚا ٗاهتعاْٗ بن  اأنا  اهنمال  حتنٟ ميلنّ اهتػونب       
                                                       اااًعننا  ٗٗشازٝ اهرتبٚننٞ ٗاهتعوننٍٚ سموننٞ يف ًساكننص                                  عوننٟ اهاجنن٘ٝ اهقا٢ٌننٞ بنن  

            عنّ وسٙنا      ،                                                      ٗكرهم هكٌاْ اضتٌسازٙٞ تدزٙب املعوٍ تبى ٗأثِنا١ اخلدًنٞ     ،       اهتدزٙب
  .                                   جيا  عالتٞ ًػرتكٞ ب  اااًعا  ٗاملدازع

 أسالًب تيفًذ الربىامج

      :                                                               ٙقرتح أْ ٙتٍ تِاٚر اهنُاًج باضت داَ أضاهٚب ًتِ٘عٞ ًٗتلاًوٞ ٗتػٌى

                                     م                    ٗميلنّ عقندٓا يف ًساكنص اهتندزٙب احملوٚنٞ ٗ ٔنام ه٘ نٕ           ،             زا  اهتدزٙبٚٞ    اهدٗ ـ 
  .                                  ٗتتكٌّ ٗزؽ اهعٌى ٗاحملاقسا  ٗاملِاتػٞ

                                                                        اهتدزٙب  اريى املدزضٞ حٚث ٙقنَ٘ املتندزبْ٘ يف أًناكّ عٌونٍٔ )ًدازضنٍٔ(       ـ 
                               اكتطنب٘ٓا يف اهنُناًج ٗتوقنٛ           اهنيت                                       بتطبٚا املٔازا  ٗ اضرتاتٚجٚا  اهتندزٙظ  

  .             كى ًا ٓ٘  دٙد

                                                                                 زٙب عنّ بعند ٗذهنم بلعندا  حقا٢نب تعوٌٚٚنٞ تقنَ٘ عونٟ اهنتعوٍ اهنراتٛ،               اهتد ـ 
                                                                          ٗتػٌى ً٘ا  ًطب٘عٞ ًٗس٢ٚٞ ًٗطنٌ٘عٞ تتِناٗي ً٘قن٘عا  اهتندزٙب اهطنابقٞ      

      .     اهركس

                ٗزؤ٠ ًطنتقبوٚٞ     ،                                                   تقِٚٞ اع تٌاع عنّ بعند باهاٚندٙ٘ اجينا  حن٘ازا              ضت داَ ا ـ 
  .             رياؾٞ باهتدزٙب

      عونٟ     ،                        ٚث ٙدعٍ كى ًِٔنا اآلرينس                                        ٗميلّ اهسبط ب  أضاهٚب اهتدزٙب اهطابقٞ حب ـ 
                                                               م         ضبٚى املماي ميلّ اهبد١ بتدزٙب املعوٌ  هارتٝ شًِٚنٞ ًندتٔا أضنب٘ع  ٗ ٔنام     

                          اهتعوٌٚٚٞ هوتعوٍ عّ بعند          ا قا٢ب         اضت داَ        ٙوٛ ذهم    ،                    ه٘ ٕ يف ًساكص اهتدزٙب
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                                                                           ٗتطبٚا حمت٘آا يف أثِا١ عٌى املعونٍ يف املدزضنٞ ًٗندتٔا ضنتٞ أغنٔس أثِنا١       
          اهاٚندٙ٘            ا تٌناع                                          ي ٓرٖ اهارتٝ ٙتٍ تِظٍٚ هقنا١ا  بدضناهٚب      ٗريال   ،             اهعاَ اهدزاضٛ

              ٗٓن٘ اعجتناٖ      ،                                     ٗبرهم تتلاًى أٗ ٕ تِاٚر بساًج اهتدزٙب   ،                 ملتابعٞ ض  اهتدزٙب
                                 حبٚنث تتقنازب أغنلاي اهتندزٙب        ،            م                              اهطا٢د حاهٚام يف بنساًج اهتندزٙب يف اهعنامل   

ٗ      ،            م     امل تواٞ ٗ ٔام ه٘ ٕ           اهتندزٙب                                    م           ٗاهتدزٙب اهرٜ ٙت ر ًّ املدزضنٞ ًسكنصام هنٕ 
  .      عّ بعد

                                                                    ٗميلّ يف حاهٞ عدَ ت٘افس ااًلاُا  املا ٙٞ ٗاهبػسٙٞ اهالشًٞ هلنرا اهػنلى   
                                                                      املتلاًى ًّ اهتدزٙب أْ ٙلتاٛ بتدزٙب ًلمف هوٌعوٌ  ٙسكص عوٟ اضنرتاتٚجٚا   

  .                     اهتدزٙظ ًٗؿا ز اهتعوٍ

ٍ         املٔنين                                        ٗبعد ًا اهرٜ ُدًى أْ ٙتخقا يف جماي اهٌِ٘               ٗاا ابنٞ أْ     ؟        هوٌعون
                                           تنساٗ  املعوٌن  ٗاهرتبن٘ٙ  فٌٚنا ٙتعونا           اهيت                       دٙد ًّ اآلًاي ٗاهطٌ٘حا          ِٓان اهع

  :                       باهٌِ٘ املٔين هوٌعوٍ ًِٔا

                                                   املطتٌس هوٌعوٍ  ص١ا ًّ اهمقافٞ اهطا٢دٝ هدٜ املعوٌن         املٔين              أْ ٙؿبح اهٌِ٘  ـ 
      .                                                                 حبٚث ٙطعْ٘  هٕٚ ٗٙطاهبْ٘ بت٘ف  ااًلاُا  املا ٙٞ ٗ اهبػسٙٞ اهالشًٞ هٕ

ٍ          املٔنين                       أٗ ح٘ا ص يف ضبٚى اهٌِ٘       ع٘ا٢ا     أٜ       أع تقف  ـ         ضن٘ا١     ،                 املطنتٌس هوٌعون
  ْ                                                ذهنم أْ ِٓنان ًنّ اهتقِٚنا  ٗأضناهٚب ًنا          ،                               أكاُت ح٘ا ص اهصًناْ أٗ امللنا

  .            شًاْ أٗ ًلاْ    أٜ                         حبٚث ٙؿى اهتدزٙب هوٌعوٍ يف    ،               خيتـ بتوم ا ٘ا ص

ٍ  ـ                    لزا٢ٔنٍ ٗ زاضنٞ                     ٗذهنم باضنتطالع     ،                                       أْ ٙػازن املعوٌْ٘ يف بِا١ بساًج تندزٙبٔ
                                                             ٗتوبٚتٔا يف غلى بساًج تقدَ هلنٍ يف امللناْ ٗاهصًناْ املِاضنب         ،  ٍٔ        احتٚا ات

                                                                           ٗٙتطوننب ذهننم تنن٘ف  املت ؿؿنن  يف ًساكننص اهتنندزٙب هوقٚنناَ باهدزاضننا    
  .                              املطتٌسٝ هتخدٙد احتٚا ا  املعوٌ 

                  حبٚنث ٙعونٍ كنى       ،                          م                          أْ تؿبح بساًج اهتدزٙب  ص١ام ًّ اخلطٞ اهطِ٘ٙٞ هوٌدزضنٞ  ـ 
                                              د  أٙناَ اهتندزٙب امل ؿؿنٞ هنٕ ًٗ٘قن٘عاتٕ                                      ًعوٍ ًِر بداٙٞ اهعاَ اهدزاضٛ عن 

                                                           م                     ًٗلإُ حتٟ ٙنتٌلّ ًنّ تطبٚنا ًنا تعوٌنٕ ًنّ اهنُناًج اهتندزٙر عٌوٚنام يف          
  .      املدزضٞ
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  ،  ز        اعُتػنا                            باعتبازٖ ؾٚػٞ عاملٚٞ أرير  يف    ،                            اعجتاٖ  ىل اهتدزٙب  اريى املدزضٞ ـ 
                         يف املدزضنٞ تطناعد عونٟ                                                        ٗٙتطوب ذهنم تن٘ف  ااًلاُنا  املا ٙنٞ ٗاهبػنسٙٞ     

                                 ًن  اااًعنا  ٗكوٚنا  اهرتبٚنٞ              اتؿناي                    ٗكرهم  جيا  تِن٘ا      ،       اهتدزٙب      تقدٍٙ 
                                                                      هتقدٍٙ املطاعدٝ اهاِٚٞ هوٌدزضٞ يف سحدٙد حا ا  املدزضن  ٗبِنا١ اهنُناًج    

        تاٚند             فاملدزضٞ ض٘ف                                            ٗبٔرا اهػلى تطتاٚد ك ى  ًّ املدزضٞ ٗاااًعٞ   ،       ٗتِاٚرٖ
ٓ     ،                                        ًّ اااُنب اخكنا ميٛ املتن٘فس يف اااًعنٞ                     ٣ٚنٞ اهتندزٙظ                     كٌنا أْ أعكنا١ 

                        ٗاهتعنسف عوٚنٕ ٗعندَ       ،                                                 بلوٚا  اهرتبٚٞ ضتتاح هلٍ فسؾٞ اهِنصٗي خز  اه٘اتن   
                                                                      اعكتاا١ باهِ٘احٛ اهِظسٙٞ ٗاخكا ميٚٞ ٗباهتاهٛ ُبدأ يف ٗق  أضناع جملٌ٘عنٞ   

   ،                                                     ُبِنٟ عونٟ ريننٝ املعوٌن  اهعٌوٚنٞ  ارينى املدزضنٞ             ٗاهيت             ًّ حب٘  اهاعى 
  .            ى بٔا اااًعٞ   تعٌ     اهيت                            ٗعوٟ اخضظ اهِظسٙٞ ٗاخكا ميٚٞ 

                                                                       أْ ٙعٌى املسكص اهعاَ هتدزٙب املعوٌ  كوجِٞ عوٚا عوٟ اهتِطنٚا بن   ٔنا      ـ 
                                                                      اهتدزٙب امل تواٞ ٗتك  ضوطوٞ ًنّ اخلطنط اخلٌطنٚٞ ً٘قنخٞ فٚٔنا  ٔنا        

  .                                اهتِاٚر ٗأضاهٚب اهتقٍ٘ٙ ٗاهتلواٞ

        بعٚندٝ                ٗ ضنرتاتٚجٚٞ    ،                      مل تلّ ِٓان ريطط هوتدزٙب                        ٗٓرٖ اآلًاي هّ تتخقا ًا
                                 ٗسحد  كرهم ًقداز اهتٌ٘ٙنى اهنرٜ      ،                         ضا  سحد  اجتآاتٕ يف املطتقبى         املد٠ ٗضٚا

      خُنٕ     ،       اهن٘وين           اهتٌ٘ٙنى    ٞ       ًطؤٗهٚ                                              ضٚ ؿـ هٕ ًّ ًٚصاُٚٞ ٗشازٝ اهرتبٚٞ ٗاهتعوٍٚ خُٞ 
                    اهتػٚ  ٗاهتط٘ٙس يف             عضتٌسازٙٞ              اهكٌاْ اه٘حٚد 

ٜ                   ٗٙتن٘افس اهندعٍ      ،                   فٌا مل تتػ  اهطٚاضا    ،      هوٌعوٍ      املٔين          جماي اهٌِ٘           املنا 
                                                       فط٘ف تع٘  أٗقاع اهتدزٙب ملا كاُت عوٕٚ رياؾٞ يف عدَ ٗ ن٘      ،            الشَ هتِاٚرٓا  اه

ٍ     عٍ كاٍف هلا       .  



 

 

 


