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تحفيدفااتيالادلااالييد الاالي لد الدفاا هيدل اهتدديااليدفااعا د اال  ديا إلد  الحدلل  البحد  هدف 
 بدتن (0.05لاهلفا سي ااداللديا إتصلئا لوقاداليااهللك كلن إذا  ل إل  ي ل الوا ،ذ لاا ناوا يانظلهم

طبا دياال يد ،ا ، يدلال ،لد  ااالاييدله ال:الييغتدلاا ات د ا ،تلكااالتيالادلا ت ل اليفااعاهتدي هيل ا آاا 
ا.سل اااالخبلةالفااياال لياي،ا

هيل ا ا ناااي  ا(اه173(ا قلة،اتماتيباق لاهل ا 56وقفاط ااالبلتثلنااسيبلنياخلصيا ك نيا نا 
  لاالبح ااآلت :إلتات ص و نا هماالليلئجاالي اا،هتديااليفااعابجل  ياذ لا

إلد االييد الاالي لد ا د االيجدللاال لد ا  اال  ياذ دلااوا داتلايا"هللاي"الفاا هيل اهتديااليفااعا -1
ا سطابلغوه :ا جللاالبح اال لي ابييا،لليي الاو  اك ا جللا نا جلالاااليي الاالثالثيااللئاسي

،او جددددللاخف دددديااليجييدددد ابيي سددددطابلددددغا(2.49 ا،او جددددللااليددددفااعاالجددددل   ابيي سددددطابلددددغ(2.73 
 2.37). 

 هيدل ا(ا د ااتيالادلااالييد الاالي لد الدفاا0.05الفاللديا ا سدي اا هلفالإتصلئا ا لياد  لوقا هفماوا د -2
الفاادديا ،اييددله لدد  ااالال:ا يغتددلااإلدد اتدد ثتلا غا يغتددلا ددناااال  ددياذ ددلاات دد ا دد ااهتددديااليددفااع

 طبا ياال ي . ، يلالا،سل اااالخبلةال لياي،ا

االيي الاالي ل ،االي ل .ااتيالالا،االكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The aim of the current research is to determine the professional 

development needs of the faculty members of teaching staff at Thamar 

University according to their point of view. It also aims to identify whether there 

are statistically significant differences at a significance level (0.05) among the 

opinions of faculty members about those needs attributed to variables such as: 

gender, age, nature of work, academic degree, years of experience. 

The researchers developed a questionnaire consisting of (56) items and it 

was distributed to the sample of the study which encompassed 173 faculty 

members at Thamar University. The most important findings of the research are 

outlined below: 

1- The results of the study indicate that there is a “high level” of professional needs among the 

faculty members at Thamar University for professional development in the overall field 

and in each of the three main areas, namely: the field of scientific research with an 

average of "2.73", the field of university teaching with an average of "2.49", and the field 

of community service with an average of 2.37. 

2- The absence of a statistically significant difference at the level of significance (0.05) in the 

professional development needs of the members ofاteaching staff at Thamar University 

regarding the variables:  gender, age, nature of work, academic degree, years of 

experience. 

keywords: Needs, Development needs, Professional. 
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 وتدفاول ل، نشدلهل وسد  لي ه دلوتل ا الي ل دي  صلدا وت فداالييسلاهي وال لياي اليقلاي اليي ااا ظ    

  في ااالقالماب ل؛االيفااع هتدي  هيل هل ايلبغ ا الي  جييعاييوال والبحثاياكلديياياأل األدواا ت قف   اظ وا

 تيد ال بدلا ج ليقدفيم افيدف هد  هيدل تبحد   دلا ل  دل وهداا الجل  لا، تلشفه لاسيلاتاجا االهف  ا الي ل  اليي ال

ا. ل  قي هلياي و كلني ل ل تلل ساي  ت ة تحقتق نا ا اال م،  لايا
انجدل   د  الدلئاع وال ل د  ،يالي لاياد لل يلادي األسلسداي كدلئ اللا دنا بدل ا الجدل    األسديلذاي َ دف اكيدلا

ا جابدلا يلفداونا ادل  تتن  سدلتاة دونا ال  دي ادلمق ييكدن  دال ، نشدد   ال دل  دن اليد   هدفا  ل تحقتدقوا الجل  دي
ابلدل  ا شخصدالت م وابلد نا السدلام ال ليد  اإلهدفاد اليلبدي ي دفونا الداين   دم ،تقاقادي بصد اة كلديياياأل الجل  ي
 تلب ادي ااو  دلاا ت لايادي ااقدفاا  دن ا يل د ا بيدل و سديقبال ا اضدل اتل ل دم الال  دي اابدللخبلا واد ودون م ،ل ي ا ن د

ا(.123،ا2000،اسلقل   للسبي
وقدددفابدددف ااالهييدددلمابلألسددديلذاالجدددل   ا لدددااالقدددلنااليلسددد اهشدددلاوكلنددد ادوا ددد ااالهييدددلما ليلقددديا دددنا

اإلهدفادااألكدلديي .اإلد اابلو االحلاديإل اا دالالااال لياياواليلب اياواللفساي؛اوه ا لااليي اااا  االيج
سددي اااليددفااعا دد االجل  ددلاااال لاكاددياتددفن ا إلدد ااال ل دد ااألسلسدد االدداغا داا نإلدد ااوقددفا شددلا كلتبل(

يؤهل ماللقالمابي لمااليفااعا د االجل  دلااالخلص ااايلا ال  نا غلبايا هيل اهتديااليفااعالماي فوااإهفاد ا
وقدددفا خددداااالهييدددلمابييددد الا  دددلاااا هيدددل اال تددددلاااليفااسدددايا ددد االجل  دددلاايحظددد ابلهييدددلماكبتدددلا ددد ا

ددد لاكددددلاوبلايلنادددلاوكلدددفااو لا ال  دددلاا  ددد اال  دددلاادولاالخلددداج،او صددددل،االنسدددلاوال دددللماال لبددد اخص ص 
ا(.48،ا2002  لس ااواألادن،اوالج ائددل،اوال لاق

 هل  الجل  ياتق   اقفاش فاهصلنلاالحلل اتي ااااكثتلةاو يسلاهي،اا ل اهي اهتديااليفااعاوا

  ن وبيدل والي ل دي، ال لدم جدلل  تحفثا د  الي  اليي ااااوالسايلااليي ااا تجلهاتلك كبتلة  سؤولالا هلتقه

  دن الجل  دي  د  اليفااساي ال تدي ل ي   البف وسلا   سييل   اتي ا اليخصصلا ك     ال لياي الي ل ي

،ا2009ال يدلغ،ا الجدل   ا هيلده  جدلالا هلد  ان كلسدلا  دن ل دل ليدل    ل والي ل   هاهااليي ااا  يلب ي
ا(.ا535

 ددد اتيددد الاا-ولددد ابيلاقدددياغتدددلا بلشدددلة–صدددلنلاالحدددلل كيدددلا سددد ي اتلدددكاالييددد اااااليددد اشددد فهلاه
 سدددللتلااليدددفااعاالجدددل   اودخددد لات ل ل اادددلاالي لددداماإلددد اهلدددما سدددللتلااليدددفااعا ثددد اتصددديامااليدددفااعا

وغتلهددل؛اول دد ايسددييا ااألسدديلذاالجددل   االقاددلمابددفواهاالجفيددفابلجددل ،االبددفالددها ددنااالطددال ا…ااإلل يلوندد 
يييلددكاال فليددلااالال  ددياليحقتددقاذلددكاالددفوا،ا لددماي ددفايكفدد ا نااهلدد اكدد اافيددفا دد ا جددللاتخصصدده،او ن

قدي،ا ييقنا لدتهاال لياي؛اب ا ضح ا نااليلواغا نايك نا ييي دلابكفليدلااشخصدايا ي ل لدياوقدفااااخال 
ااهليا دلاوثقليا دلاو  لا دل،اوقدلدا ااهلد ا  دماتلادلاا اااتف  ااإهفاد  اشدلدهمالياسدتلاإوهلد اتد ات  ماوااطلبيدهو  ف 

قددلدا ااهلدد ااسدديخفاما  يدد اال سددلئ اواألسددللتلاليقددفيما لدتددهااليدد ااكدد ناكي ماالف للددياوتفدد ات لي ددم،اوا شددلاا
هلدد االدد ه ابيشددكالاا جيي ددلت ماواإلسدد لما دد اتل ددلااطلبيددهيقدد مابيفااسدد لاكيددلا صددبناهلاددها نايسددلهفا
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هاوتجفيددفا  ل  لتدده.اوت  اددفهمااالنيددبلذاالدداات اواتيددلامااآلخددل،اهددااابلإلضددل ياإلدد اقفاتددهاهلدد اتلياددياذاتدد
وبددالكا ددجنا جددلالااالييدد الاالي لدد األهيددل اهتددديااليددفااعاتدد ت ا دد اسددالقاوظددلئ االجل  ددلااالددثالثا

ا اليفااع،اوالبح اال لي ،اوخف يااليجيي (.
االييدد الاالي لدد ا تددفااليلت دد ااااألسلسددايال يلادديااإلصددال ااإلدااا ،او تددفااليددفاخ ااألسلسدداياغاوا ددف 

تددديااليددفااعاوتيكددتناالجل  ددلاا ددنابلدد ذا هددفا  ل؛اإذايسدد  االييدد الاالي لدد اإلدد اليحسددتنا دا ا هيددل اه
إكسدددلعا هيدددل اال تدددديااليفااسدددايا ددد االجل  دددلااالي دددلااااوالقدددفاااااليددد اتيكدددل ما دددناتحسدددتنا دا اتلدددكا
الجل  دددلااوإنجدددل ا هدددفا  لابكفليدددياواقيدددفاا،اإضدددل ياإلددد اإكسدددلب ما سدددللتلاهيددد اافيدددفةاو بي دددلةاليحسدددتنا

ا(.1ا،1997االخيتلاوالخيتل، لت م،اواالاتقل ابجل  لت ماإل ا شلا االيجفيفاواإلبفا ا يلاس
ولدددالكا قدددفابدددلدااا  ظدددماالجل  دددلاا ددد االدددفولاالييقف دددياواللل ادددياإلددد ااالهييدددلمابي ضددد  االيدددفاالا

هلدد اواليليادياالي لاددياوالي اددهانحدد ابددلا جااليليادياالي لادديااليدد ات ددف اإلدد ا سدلهفةا هيددل اهتددديااليددفااعا
تحقتقا  ي االليلئجا  االيجللااألكلديي ،اوس  اتلكاالجل  دلااليحقتدقاذلدكاالي اده،ا دناخداللاإنشدل ا
 لاكدد ا واوتددفاااذاااطددلب اخددلتات دديمابيلياددياقددفاااااألهيددل ،اوكددلنا دد ا قف ددياتلددكاالجل  ددلااهلدد ا

ادلاا دناالقدلناال شدلاناثدمانجليلااوذلدكا د االثيلنتلإاليسي ااال للي اال  لااال اليلااالييحفةااأل لاكاياوا
اتب ي لاال  لاا ليلنالاوه للفااوالس اف.ا

كيدلابدف ااالجل  دلااالايلاديااالهييدلمابي ضد  االيليادياالي لادياألهيدل اهتدديااليدفااعاوهقدفادواااا
ا ددد اادددل  ي اصدددل ل اوهدددفن،اثدددماا يدددفااإلددد اهدددفدا دددنا؛ا ددد ا جدددللاإهدددفاداالي لدددماالجدددل    إذابدددف اا وال 

قددفا دد ااتددلعاال  ددياذ ددلاااليددؤتيلاالددفول ااألولالييدد الا دا ااالجل  ددلااالايلاددي،   لدد اسددبت االيثددللاه 
م،ا2007 غسدديعاا14ا–ا13الدداغانظييددهاالجل  دديابيشددلاكياال  دديات دد اخدداللاالفيددلةاااألسدديلذاالجددل   

تحدد اشدد لاا"الجل  ددياوه ا دد االل دد ناب ددل"اوكددلنا ددنا هددمات صددالتهاضددلواةااالهييددلمابددلليي الاالي لدد ا
اهتديااليفااعاوإهفادابلا جاليي الاقفاات م.ألهيل ا

ليدددلاكلنددد االيشدددكالاااليددد ات اا  دددلابدددلا جاالييددد الاالي لددد اتيلكددد ابشدددك ا سلسددد ا ددد اهدددفماتحفيدددفا
اكدد نااليددفاالاالفلهدد ايبددف ابيحفيددفااتياددل اتددفااب  ا؛االتيالاددلاااليفاابادديااليدد اتخلطب ددلاتلددكاالبددلا جابفقددي

(؛ا قددفابددلاا ددنااليددلواغاتسددلاطا31،ا2001؛الاسددل ،ا38ا،1997تيدد الغا  ددتنا الخيتددلاوالخيتددل،ا
األضددد ا اهلددد ااتيالادددلااالييددد الاالي لددد األهيدددل اهتدددديااليدددفااع،اوذلدددكا دددناخددداللادااسدددي لاوتحلتل دددلا

؛اول دد اذلددكا تددفااألسددبلعااليدد اد  يلددلاإلدد ااالهييددلمابي ضدد  اتليادديا هيددل اال تددديااليفااسددايا دد الهليا دد
االبح االحلل .اإلاهوهااا لايس  اا،لالاااليي الاالي ل الفي مالجل  لااالايلاياوتحفيفااتيا

الجل  ددلااالايلادديا دد ا جددللاالييدد الاالي لدد األهيددل ااتبددال لهلدد االددلغما ددناالج دد داالحثتثدديااليدد ا
طبا دديااليسدديجفاااال لياددياواليقلاددياواليحددفيلااال صددلاياا لدد اهيدد اهتدددياا ددجن اال تددديااليفااسددايا ت ددل،ا

فااعابحلاددديا لَحدددياللييددد الاالي لددد الييلب دددياهددداهااليسددديجفاااو  اكبدددياالييددد ااااوخلصددديا ددد اظددد االيددد
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الظلو ااالسيثللئاياالي اييلاب لاال طناو لال لا ناان كلسلااسلباياهل االي لاماالجل   .ايؤكفاذلكا لا
ا.(2011 االخيتل(،اوا2008 السيلوغااب ضاالفااسلااو ل ل:ادااسي اإلاهاشلااا

الحلاددياإلدد االييدد الاالي لدد األهيددل اهتدديااليددفااعا دد االجل  ددلااالايلاددي؛اكدد ناالجل  ددلااوتد دادا
الحلعاوالحصلاااالقيصلدغاالخلنقااللايناتلالبيلتلياصعبيابف  ااالالايلاياو ل لاال  ياذ لااتيلاتللا ا

بلإلضدددل يادونااالسدددييلااا ددد اهيلادددياتليادددياوتيددد الا دوااا هيدددل اهتدددديااليدددفااعالي اكبددديااليسددديجفاا،ا
تيدد اهماا دد اليددؤثلاسددلب اااوالددفواااااليفاابادديا دد االخددلا ؛اوهدد ا ددلالصدد  بيا شددلاكي مابلللددفواااواليددؤتيلا

الي ل ؛االاسايلاو نااليي الاالي ل ا ييللاائداعاليحقتدقاالجد دةاوبفوندهنا دجناتحقتدقاالجد دةا د االي لداما
ا.لصعب اااالجل   اساك نا  ل ا

لييدددد الاالي لدددد ا وااالتيالاددددلاااليفااباددددياتيثدددد انقيددددياالبفايددددياوبيددددلا ناهيلاددددياتحفيددددفااتيالاددددلااا
واألسلسااألولاالاغاييكنا نايبل اهلاهاب فاذلكابلنل جاتفااب اي دف اإلد اتلياديا هيدل اهتدديااليدفااعا

وذلكاألناهيلاياتحفيفااالتيالالااه ا ول اهيلادلاااليخيداطاللبدلا جااليفاابادي،اال يل م،وتي الا دائ ما
 لجددل ا غابلنددل جاتددفااب اإنيددلايقددلسابيددفاااكل ددل،لاالددلئاعاوال اكلدد ا دد اهيلادديااليددفاالابدد اهدد اال لصدد

كفااسديااال ليادياسدلااالفاا  دن ال فيدف  وصد لداااا؛الي دل  اهلد ااالتيالادلاااليفاابادياوتصدلهلاوتجيا  دل
(اقددددلدةاالجل  ددددلا،ا2009 ادااسددددياتيددددلماوه افدددد (،اوا2006 ا(اودااسدددديابل ددددفه 1998 السدددد افغاوتتددددفا

ااسدييال   ا عاتحفيفااتيالالاااليي الاالي ل األهيل اهتديااليفااعا د االجل  دلاا دناخداللاتلفتداب
  ماتيالادلت اهلد اي دل اللسدل اا(اا5ا–ا3 بدتنا و اتيدلا   لادي  يدلة كد  اياليفااسد  تدديالا هيدل  دواغاآلاا 

ال  لا.لبلا جااليي الاالي ل ا  اتلكاالج اليخياط هلف االهيبلا    ووض  ل الجفيفة
د تلادي  قفاتبتناوا د،اونياجيال  ا لاسبق  ألهيدل  الي لد  الييد ال اتيالادلا هلد ياللي دل  ا لح 

او دناثدماالجل  يابلليي الااألكلديي اوضيلناالج دة. اهييلم ظ     سايل والاذ لا،ابجل  ي اليفااع هتدي
ااآلتتتن:االاغاتحفداا شكليها  االسؤالتنا قفاتبل ااا  لةاالقالمابللبح االحلل 

ال  دددياذ دددلااللييدددد الاالي لددد ا ددد ا جدددلالاااليددددفااعا ددد ا دددلادااددديااتيادددل ا هيدددل اهتددددديااليدددفااعا-1
 ؟الجل   ،اوالبح اال لي ،اوخف يااليجيي ا ناوا يانظلهم

(ابدددتنا ي سددديلااتقدددفيلااا هيدددل اهتدددديا0.05 اهلدددفا سدددي ااالفاللددديالهددد ات ادددفا دددلوقادالدددياإتصدددلئا ا-2
 ،لدد  ااالاييددله ال اإلدد اتدد ثتلا يغتددلاااااي ماللييدد الاالي لدد ات  دد اال  ددياذ ددلاالحددل دد االيددفااعا

 طبا ياال ي (؟ ، يلالا،سل اااالخبلةالفااياال لياي،اهفدا

ا:تيجل ا هياياهاااالبح ايايلايل 

ال ليادياالقلتلديااليد اوا د ااهييل  دلاإلد االبحد ا د اابحدلثإذاإندهاييثد اإتدفاااأل الدبن؛   ضد   تفاثدي -
 ولاا-بحسدلاهلدماالبدلتثتن-  االيي الاالي ل األهيل اهتديااليفااعا  االجل  لا؛ابد اهد ا  ض
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يدل اهتدديااليدفااعا د اال  دياذ دلا؛ابح ا  االايناييللولا  ض  ااتيالالاااليي الاالي لد األه
اا دللاكليلمايحَظاهاااالي ض  اب لليياالبلتثتنا  االجل  ي،اوهااا  اتفاذاتهاييكنا نايكد نا سد غ ااإذ

اليفاا هياياهاااالبح .
هاااالبح اسيس ما  ات  تلابالنلاادقاقيات لااتيالالااالييد الااهإناالليلئجاالي اييكنا نايسفلاهلا -

الي ل األهيل اهتديااليفااعا  اال  ياذ لا،اتيكدناالقدلئيتناهلد اهداهاالجل  ديا دناال قد  اهلد ا
اااباددديااليددد اتفددد اب ددداهااالتيالادددلااتي تدددف اهددداهااالتيالادددلا،او دددناثدددماوضددد االبدددلا جااليي الادددياواليفاا

 ليي الا دا ا هيل اال تديااليفااسايا  االجل  ي.

ادياالبدلا جااليي الادي؛اوذلدكاألناهلك ناهيلاياتحفيفااتيالالاااليي الاالي ل اهيلايا  يياوتلسييالفل -
لت ماالي لاددياإهددفادابلنددل جاتيدد الغا للسددلاألهيددل اهتددديااليددفااعايييلددلا والاالقاددلمابفااسدديااتيالادد

 وتحفيفهلابفقي.

إناالبحدد االحدددلل او دددناخددداللانيلئجدددهاوت صدددالتهاييكددنا نايسدددلهفا هيدددل اهتدددديااليدددفااعاهلددد اتيددد الا -
 قفاات م،اوكفليلت م،او  لاات ما  االيجلالاااليلتبيياب يل ماالي ل .

لييث اهاااالبح ا - لاالييد الاالي لد ا د اا دفااليكيبدياالايلاديابج دفاهليد ا د ا جدلاإس ل  لاهليا لا ي اضد  
االجل  لا،اخف ي الل لماوالي ل ي.  األهيل اهتديااليفااعا

تحفيفااتيالالاااليي الاالي ل األهيل اهتديااليفااعابجل  ياذ لا،اوذلكاإل ابح االااس  اهاي
ا ناخاللا لايل :

 دد ا جددلالاااليددفااعاال  ددياذ ددلااللييدد الاالي لدد ا دد اتحفيددفاداادديااتياددل ا هيددل اهتددديااليددفااعا-1
 الجل   ،اوالبح اال لي ،اوخف يااليجيي ا ناوا يانظلهم.

(ابدتنا ي سديلااتقدفيلااا0.05هلدفا سدي ااالفاللدي الال ش اهنا لاإذااكلناهللكا لوقادالدياإتصدلئا ا-2
لد  االإل ات ثتلا يغتدلاا:ا"االحلاي ماإل االيي الاالي ل ات  ا  اال  ياذ لاا هيل اهتديااليفااعا

 طبا ياال ي ". ، يلال سل اااالخبلة،ييله ،االفااياال لياي،ااالا

اي:اآلتاتيحفدانيلئجاهاااالبح ابلليحفدااا

 دد اال  ددياذ ددلاادااسدديااتيالاددلااالييدد الاالي لدد األهيددل اهتددديااليددفااعااهلدد االبحدد االحددلل اقيصدلا -
اهااالتيالادلاا كثدلا دنا اتحفيدفاهد دااإلسد لم ناوا يانظلهم؛اك ن ماالفدديااليسدي ف ياوالقدلداةاهلد ا

ا ديا خلا.ا غ
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 نادقددديانيدددلئجاالبحددد االحدددلل اوإ كلناددديات ياي دددلاتيحدددفدابيبا ددديااألداةااليسددديخف ياوشدددي لتي لاواليجدددلالاا -
اليددفااعاالجددل   ،االبحدد اال ليدد ،اخف دديااليجييدد (،اوطبا دديا وهدد ا جددلالا:اا، ت ددلالثالثددياالدد اادةا

 لنلاا  اهاااالبح .الي للجلاااليسيخف ياليحلت االبا

لااخدداللاال ددلما دد ا خيلدد اكلاددلااال  ددياذ ددالقيصددلاالبحدد اهلدد ا هيددل اهتددديااليددفااعاال ددل لتنا  لا ددا -
اليلديددياوالبشددلاياالييلتددي،اهدداااااوذلددكاألسددبلعا ل ددل:ا حفوديدديااإل كلنددلا(.2020-2019الجددل    

لحصدد لاهلدد االبالنددلاااليدد ايسددلاإاددلا االبحدد اواا؛ااأل ددلاالدداغ يدداَلاهددنا ن  ددلا كددلناهيدد االبددلتثتن
ااهييفاهلت ل.

 د ا دا اهيد اهتدديااليدفااعااهلاده يكد نا  ن ا يجدل و دل كدلئن، هد   دل بدتن القلئيدي الفجد ة  هد ت:االحتياجاا
 ييت ةاتيسمابللج دةاوت اكلا ييلبلااال صلاااا  لااوا   ل  لاواالي لا   ناا يالكه اال  ياذ لاا

ا  ،االبح اال لي ،اخف يااليجيي .  ا جلالاااليفااعاالجل 
ا لتبسددي ل دل اب ندده :اربددلاةاهدنا جي هدديا ددناالبدلا جااليدد اتقدد ماب دلاالجل  ددياإلكسددلعاي االتطاار ا المي:اا : 

،ا اليدفااع،االبحد اال ليد االييصدليابييلاسديا دوااهاالي لادي دناالي دلا اوالي دلااااواليقلادلاااا  اف ا
،ا2011هبددفاالييلددل،ا اتددفةايكلددها ددنا دا ادواهابصدد اةاياخف دديااليجييدد (،الل دد ا سددي اا دائددهابيددل

110)  
ه ااألسيلذاالجل   االاغايحي ادااياالفكي ااها  اتق ا ناتق لاالي ل دي،اواقد مااعضر هيئة التدر س:

هدددف  االيددد ا هدددفااليحقتدددقاااعا ددد اإتدددفااكلادددلااال  دددياذ دددلااوالددداغااسددديجلعاألداةاالبحددد فاابلليددد
ددددالبحدددد  كلاددددلااالجل  دددديا دددد  هتناهلدددد االيددددفااعاالييثلددددتناب دددداهاالبحدددد ددددديااهتا هيددددل بدددد ناال.اهلي 
ا.اليخيلفي

د لالجل  ديا د اال قد االحلضدلاييثد ا يلب د د اإناالييد الاالي لد ال يد اهتدديااليدفااعا   دن ل  ي 

 االهييدلم هلد  لو حلا د لالجل  دلااهلليا د تفد ا اليد  اليبدلااا  هدم  دن ول د  الجدل    الي لدام  ييلبدلا

 االنفجدلا ا سد ل هلد  تد ت  واليد  ال صدل   ل هدلااو  اليد  الييغتدلاا  دن هدفد بده واألخدا الي لد  بدلليي ال

 وت فد االتصلل تقلالا  يي ا اليفااع هتدي  هيل   دواا    الاغاتص  اليغتل ذلك إل  ييل  الي ل  ،

 نق االي ل ي وسلئ  تت   ن ي األكلدي الي ق   ييلبلا    ا هلاي تغتتلاا إتفاث  ديلاإل  الي لم  صلدا

 إلد  للي ل دي نلقد   جدلد ت دفااليدفاس اليد  اليقلتفيدي األدواا  دن تح لد  اليد  اليدفااع هتددي  هيدل  و دواا

 ت ظاف تت   ن كلديياياأل ال يلاي هل  اليقل اوان كلسلته اليي ا النل إل  هاا ،ليلبيه و لشف ل ل  اسل

 ألهيدل  الي لد  بدلليي ال االهييدلم  ادلدة يييلدل  دلو سللتبه،اوه ا م  االي لا واالتصلل الي ل  لا تقلالا

 الليد  تحقتدق  جدلل    لو حلا لهلليا لاهييل  هللكواليالتظا ناا.(207،ا2014اليفااسايا ي نع،ا ال تدي

 هتددي هيد  بده يقد م الاغ الفوا هيايأل انظل ا وذلك الجل  لا؛  خيل ا   اليفااساي ال تدي ألهيل  الي ل 
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 الدفكي ااهااداادي هلد  اليدفااع هتددي هي  تص ل  ن يخف  وال الجل   ، الي لام  هفا  تحقتقا   يفااعال

 تصد   دن كد  هلد  ييلدق لقدلاوهد  األكدلديي ، الي د ان    األول  اللبليي فااي لدل ل  ل  و اليخصص   

،ا2000لقل،ا سدادكيد ا لقدل واحيد  اليدفااعاهتددي هيد اي  د  للي تدتن الييلد ع ال ليد  اليؤهد  هلد 
ا(.223

نال يلددياواتددفة،ا قددفاتاناوا ددف  يددلاي دداه،نفسددإناالييدد الاالي لدد اواليلياددياالي لادديايحيددالناالي لدد ا
ربدلاةاهدنا جي هديا دناالبدلا جااليد اتقد ماب دلااه:ب ند(االيي الاالي ل ا110،ا2011 اهل   اهبفاالييلل

ا ددددناالي ددددلا اوالي ددددلااااواليقلاددددلااالييصددددليابييلاسدددديا دوااهاالي لادددديااسددددبت لا  اددددف ايإلكسددددلعا لاالجل  ددددي
ا اليفااع،االبح اال لي ،اخف يااليجيي (الل  ا سي اا دائهابيلاييكلها نا دا ادواهابص اةااتفة.

االبتددي    ييم نشلذ  غل:ا ن ب لات لاف كنالجل  لااياي  اااليفااع هتدي ألهيل   لااليلياياالي لايا
االيدفااعاهتددي ألهيدل  الي لادي الدي لم  سدي الا تحسدتن  و اليفااسد  األدا  ت  اد  يسدي ف  الجل عادي

 (Messina & Grassi, 2011, 4.ا
(اب ن دددل:ا"هيلادددلاا ؤسسدددايات دددف اليغتتدددلا  دددلااااو  اقددد اوسدددل كا23،ا2004 اكيدددلاهل  دددلاتدددفاد

ايا  ا قلب اتلالااالجل  ياوتلالاا نفس م".لاه هيل اهتديااليفااعالي  نا كثلاكفل ةاو ل
 بده ي قصدف  د االجل  دلا اليفااع هتدي ألهيل  الي ل  اليي ال و ناخاللا لاسبقاييكناالق لاب ن

  د  اليدفااع هتددي  هيدل  و  دلا  وتج ادفا  دلااا ليحسدتن الجل  دي اليد اتقدف  ل واألنشديي البدلا ج اياد 

والبح اال لي ،اوخف يااليجيي ،اوغتلهلا نااليجلالاااليلواايااليجلالاااليخيلفياكلليفااعاالجل   ،ا
ا.واه  كي  هل  اليللطي بي ل  م ليلبايااتيالالت ماالي لاي،اوبيلاييكل ما ناالقالم

الج انددل،ا وادهددلاات يددنا هياددياالييدد الاالي لدد ال يدد اهتددديااليددفااعا دد االجل  ددلاا دد اال فيددفا ددن
ا(:23،ا2018 ا  ا ب اسيلةاوط طناإلاه(االيشلاا2010ي س ا 

شدبل ال  دي،اوتحقتدقا هدفا  ل،اوتحقتدقااإللليي الاالي ل ا كلنياكبتدلةا د اتليادياال فليدلااالبشدلايا د االج -
 الشخص ال ي اهتديااليفااعانفسه.

داهي اهتديااليفااعابللي لااااالال  يالي -  حستنا دائهاال ظاف ا  االجل  ي.اليي الاالي ل اي و 

نجدل اااهلياديا دناخداللااالنفيدل اهلد ا   دلااإاليي الاالي ل ايسلهفاهي اهتديااليفااعاهلد اتحقتدقا -
 افيفةاواؤااافيفة.

ت ف اإل اتي الا  لاااا هيل اهتديااليفااعاوسل ك ماهيلايااك ن لاالي ل االيي الوتبل ا هيايا
تتد اا؛تلالااالجل  دياواليجييد اوتلادلاا هيدل اهتدديااليدفااعا نفسد مالايالسفه كثلاكفل ةاو لالاك ن ا
ا:اتاييسؤولالاااآلللهي اهتديااليفااعا ناالقالماباييكن
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،اوتشدددي االيدددفااع،اواليقددد ام،اواإلاشدددلداوالي ااددده،اواإلشدددلا اهلددد ابحددد ثااليلبدددياطلبيدددهتجدددلهاا سدددؤولتيه ا -1
،ا لوتسددد تلاتددد االيللادددي،اوتاسدددتلاهيلادددياالي دددددلمودااسدددلت ماسددد ا ا ددد االيلتلدددياالجل عاددديااألولددد ا وااليلا

اوإهفاداالي اداالي لاياياواألدلياالفااساي.
اتجددلهااليؤسسدديااليدد اي يدد اب ددل،اوتشدديي اال يلاددلاااإلدااادديابيددلا ت ددلا ددنا شددلاكيا دد ااتخددلذا سددؤولتيه ا -2

ل تددددلااالقدددلاااااواسدددماالسالسدددلااوتخيددداطاالبدددلا جاوالخيدددطاواليشدددلاكيا ددد ااالاييلهدددلااواللجدددلناوا
 الييخصصيا  االجل  ي،اوتيثت االجل  يا واكلالت لا  االيحل  االلسيايا واالش باي.

اتجدلهااليجييد االيحداطابده،اوتشدي اخف ديااليؤسسدلااذاااال القديا د االيجييد االيحلد اونشدلا سؤولتيه ا -3
 ا ل دددلاالثقل دددي،اوتقدددفيمااالسيشدددلااا،اوإادددلا االفااسدددلااواألبحدددلثااليددد ات دددللجااليشدددكالاااليددد اي دددلن

اليجييددد ،اوتدددفراماهالقدددياالجل  ددديابيؤسسدددلاااليجييددد االيحلددد ،اوتف تددد ادواااليؤسسدددددلااالحدددد   ايا
 الجل  ي.اطلبيواألهلايا  اخف يا

 ددناخددداللااالطدددال االاتجددلهانفسدده،اوتشددي اسددعاهانحدد اا دد ا سددي اات هتلدده،اوتيدد الاذاتددها  لا دد سددؤولتيه ا -4
 ادددلااا،اوتيدد ااتلقددلاااللقدددلت،اوالددفواااااليفاابادددي،اوالبحدد ،اواليشددلاكيا ددد االيددؤتيلاا،اوتلظدداماال

اوتبلدلاال الاااا  ا  ال ا  االجل  لاااألخلا.

ييث ااألسيلذاالجل   ا هماهللصلااليلظ  ياالي لاياياالجل   ؛اتت اإنه االيل ذابدهاالقادلمابد هما دوااهدلا -
،ا2005الددثالثا الي لددام،االبحدد اال ليدد ،اخف دديااليجييدد (،اوهددااا ددلايؤكددفها صدديف ا ا دد اال ظددلئ 

(؛اتت ايلاا نا جلالاااليي الاالي ل اتلت  اهلد اوظدلئ االجل  دياالدثالثااألنفدياالداكل،اكيدلا93
(ا جدلالاا116،ا2005يجي اهلت لا  ظماالبلتثتناوالي ييتنا  اهااااليجلل.اكيدلايفصد االقدلداغا 

  ا هيل اهتديااليفااعا  ااآلت :تي الا دا

 .الي لاياي الييلاسي وتحستن اليفااساي القفاة تلياي -

 .البحثاي القفاة تلياي -

 .الي لاياي  جاالبلا تي ال هل  القفاة تلياي -

 .اليجيي  وخف ي اإلنسلن  واليفله  اإلاشلد هل  القفاة تلياي -

 .اليشكالا وت  ااااقلاال واتخلذ ال ي  وضغ ذ ال ق  إدااة هل  القفاة تلياي -

 .   لل بشك  الحفيثي اليلب اي الي ل ل اال ت ظاف هل  القفاة تلياي -

  

 واابدلا  ن نجدف لداا ؛الجدل   االيللل به يحياغ الاغ األول واللي ذ  القفوة اليفااع هتدي هي  ي ف

 اليجييد ، تجدله األخالقادي بلليسدؤولاي الصدلدق اإلييدلنابي يتدق قد مي   د  وتيلد   تي دفد اليدفااع هتدي هي 

اتيد ال إل  تؤدغ الي  والي ل ل ااي وال لياي، والف لاي، واليلب اي، اليلي اي،  جاوالبلااالخيط وض      مواس
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  ن نجدف و ييلبلتدهااليجييد  وتلادلا ال دلل  الي لدام خيدط بدتن اليلسدتق غالع    ول ن ،اواليجيي اإلنسلن

ا.(22،ا2001 بشتل،اات ثتل ذاا ولاس    يشي س ل لتهإوا اليفااع هتدي هي  ا ف
 ذاتده تيد ال  د  الجدلدة  حلوالتهاخالل  ن ال لياي بسي يه واالاتقل  اليفااع هتدي هي   هياي وتبل 

 وذلدك تخصصده،  جدلل  د  افيدف بكد  اتصدلل هلد ايظد   ن الصدفد هداا  د  واابلتده  هدم  دن  دجن   لادل،

 وتيد ا ال ليادي، الجيعادلا  د  واليشدلاكي الييخصصدي، والدفواالاااليؤلفدلا هلد  اليبلشدل  بدلالطال

ا:و نا هماالصفلااالي ايجلا ناييحل اب لاهي اهتديااليدفااعا دلايلد ا.الصلي ذاااااواليؤتيلا اللفواا
ا(43،ا1997  لاه،ا

 الي ل ل اال.ا  االبح ثاالييباقاياالي ات اكلااليغتلاالسلا ا اا يالكاالقفاةاهل اإالا -

 يفله ا  االيجيي .وااه،اواي ااذاتهبيخصصا يالكاقلهفةاهلاييا ناال ل مااألسلسايااليي لقيا -

والفولددياواسددي ي ااالجل  ددياالسدديلاتاجاياليييدد ابقددفاةاهلدد اتقتددامااألطددلااليفااسدداياواليقلاددياوتي الهددلاو قددلا -
 كل ياال سلئ ا  اذلك.

 الجل  لا.اق اااللوابطاالي اتجي ابتنا سلتاةتلاال لماوتقفيعاالحلاياوال  لليا نا  -

 .هلوتي اااالش  ااب هيايااليشلاكيا  اني اال فل اااالجفيفةا  االيجيي  -

 يلماببتدياال ي اوال ي االجيله .االهي -

خف ددددياالبحدددد اال ليدددد ،اليددددفااع،اا الاالددددثالث ظلئف ددددللسددددللياالجل  دددديابااهيدددد االيددددفااعا لفددددا ااي َ ددددف ا
تييحد اا د اثالثدياالجل  دلاا نا دواااهيد اهتدديااليدفااعا د اا(43،ا1997 اتت ايدلاا لادها؛(اليجيي 

ا دواااه :

اااواليدؤتيلا  االلفوااااواي لقاهاااالفواابللبح اواليفااعاوخف يااليجيي اواليشلاكياالدور األكاديم : -1
 وا.لاحل ظاهل ا لهلاياهاااالفاذاتهتت ايجلاهل اهي اهتديااليفااعاتي الاا؛ال لياي

اليللصددلااإلدااادديااواييثدد اهداااالددفواا دد اقاددلماهيدد اهتددديااليدفااعابددلهيال اال فيددفا ددناالاادور اادار : -2
 دد ااألنشددييااليالباددياو هيددللااكاااالجل  ددي،اوكددالكااالشدديلااداااإ دد اشددي ا قسددلماوكلاددلااوااكلديياددياأل

اإلدااغال يد اهتدديااليدفااعاالايقيصدلاهلد اذلدك،ابد ااا ناالدفواوكيدلااللجلنااليخيلفيا د االجل  دي.ا
 ....اوغتلهلوالح ااايي فااإل اإدااةاالااااوال ق 

وضدد االسالسددلاااواظ ددلاهدداااالددفوااهلددفا شددلاكياهيدد اهتددديااليددفااعا دد االاادور الماارا  واليااالم : -3
ليشددكالاا دد اتدد ااااإلسدد لموكددالكااوالخيددطااليلي ادديالليجييدد االدداغايعدداجاياددها وا جيي ددلاا خددلا،

ا.ييخيلفسلااالاياها ناخاللاتقفييهالألبحلثاوالفاااالي اقفات ااهااليجيي ،ا واالظ اهلاالي اقفاتؤثل
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 نشدلط ل تيدلاس وبدف ام،ا1996 8 24(ا د ا158اقم  الجي  اغا القلاا ذ لاابي ال ال  ي  نشد 

 ا ييلت ل تم الي  اليلباي كلاي  فوت ا م،1997 1996الجل   ا لمال   ن ااهيبلا ا  سيقلي ب صف لاال  ي ال يل 

هدلما ادا االيلباي كلاي ا ييل  تالهل ثم للجل  ي، األول  الل اةا ه  صل ل  لجل  ي تلب ياكلاي ا م1991 90هلما
إضدل ياإلد ا   دفاهدلل ا-التللا داتيدم  صدبح  تيد  إلت دل الحلاي تسل ال لالا إنشل  وت ال  م1994 93

هلاؤاهشدلاكلادلااهليادياوإنسدلناي،اوهد اال لادلاااليبتلديا سديلا-ليلاك االي لاياياوالبحثادياوالخف اديوب ضاا
ا:اآلت و ه امات ساس لا  االجفولا

 كليات جااية ذاار (1جدول )

 التأسيس عام الكلية م
 ما1990 كلايااليلبايا 1
 ما1997 ا1996 كلايااآلداعاواأللسن 2
 ما1997 ا1996 كلاياال ل ماالييباقاي 3
 ما1997 ا1996 كلاياال ااهيا 4
 ما1998 ا1997 كلاياطلااألسللن 5
 ما1998 ا1997 كلاياال ل مااإلداااي 6
 ما1999 ا1998 كلاياال لفسي 7
 ما1999 ا1998 كلايااليلاوال ل ماالصحاي 8
 ما2002 ا2001 كلاياهل ماالحلس عاونظماالي ل  لا 9
ا2020 2019اكلايااليلاالبايلغا 10

ا(.ا10ما،ا2013ال  ياذ لا،اا، دلت االيلللااآلت : ف اال  ياذ لااإل اوت
ا.الي لاماالجل   االي لصلامئي اا  ييت اات لامااليخصصلااالجل عايا  اتقفيما تفثت هت اال  ادااال ليايا  ا -
تدياوتي الااليجيي ايجلبايالل ل ماوالي ل ل االاواالسيفلدةا ناذلكا  ات اقيليلاالباالهييلمابللل ات ااإل -

ا.الايل 
للييد الاااهلصدل ااالييخلاد ناالجي ابتناالي لا االلظلاياوال لد ماالييباقادياواليدفاالابيدلايدؤ نا نايكد نا -

ا.الي ل ل ا اواليقفماال لي 
إيجلدا لاك اهلياياتفيثياإلالا االبح ثاال ليايا  ا جللاال ل ماوالي ل ل االاوت ات  لالخف يااليجييد ا -

ا.ايوخيطااليلي
 .ت ثتقااللوابطاال لياياوالثقليايا  االجل  لاااألخلاابيلايسلهفاهل اتي الاالجل  ياوت  ا ا كلني لاال لياي -

اليجيي ا  اتقفيماالخف لاااألسلسايا  االي لامااليسييلاوت هت اال  ادااوتقدفيماالخدف لاالييد الااإس لم -
 .اليجيي الي هت االي ل اوخف يا
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ا بي ضد  ا الي لادي الج دي ،اهد لتللا د د اال  دياذ دلااالييد الااألكدلديي اوضديلناالجد دةا  لكد ي َ دف 
االيفااعاو سلهفي ما ناخاللااالاتقل اب دائ مااألكلديي . هتدي الي ل األهيل  اليي ال

القيسدب االا ناالجل  دلااالايلاديانح اضيلناالج دةاوكلن اال للي ا لاالي اكبياالي اهس  اال  ياذ
ماإنشدددل ا لكددد اضددديلناالجددد دةاواالهييدددلدا2009تدددما ددد اال دددلماإذاا؛ ددد ااالهييدددلمابيجدددللاالجددد دةاواالهييدددلد

كددد افاخل الليلاالدددلظدددلماالوااوصدددفاااهددفةاقدددلاااااتي لدددقابلهييدددلداال اكدد االيلظايددد االجل  دددي ددد اااألكددلديي 
اي ت :،او نا همااألنشيياالي اقلماب لا لا  اال لمانفسهاييلاسيانشلطلتهبوت تتناهيتفاله،اوبف االيلك ا

ماهفدا ناواتاال ي اللشلاثقل ياالج دةا  االيفلهاماوإهيدل اليحديا2011 2010بفايياهلماالا ااقفه ا -
 ددد اييتتناواإلداااددتناليجددلاعاب ددضااليلاكددد االيحلاددياواإلقلايادديا ددد اهددااااليجدددللاشددي اب ددضااألكدددلد

 الجل  ي.

 اسي يللاإهفاداالخييااالسيلاتاجاياليلك اضيلناالج دةا  االجل  ي.ا -

 اسي يللااألنظيياواألدلياالخلصيابييلناالج دةا  االجل  ياوغتلهلا نااألنشييااليي لقياب اااالجلنل. -

إذاتددماا؛ياوبصدد اةاشددفل يت تددتنااؤسددل اوتددفاااضدديلناالجدد دةا دد اال لاددلااواليلاكدد االيخيلفدديا دد االجل  دد -
 خلطبدددياال لادددلااليلشدددانااؤسدددل اوتدددفاااالجددد دةا ددد اال لادددلاا يدددناتيددد ا لا دددت ماالشدددلوذاوالي دددليتلا

 صفاااقلاااااالي تتنال م.إالييل بياوا

و هيدل االيلستقا  اقالدةاالجل  ياإلهفاداوت هتد اقادلدةاو هيدل ا لادقااد دةا دنا هيدل اهتدديااليدفااعا -
 جل  ي. لك اضيلناالج دةا  اال

الجل  ددديا ددد ا جدددللااليقتددداماواليلاا دددياالخلااادددياللبدددلا جا ددد ات هتددد اخبدددلا ا دددنا هيدددل اهتدددديااليدددفااعا -
 .كلدييايواليؤسسلاااأل

 .كلدييايت هت اخبلا ا ناالجل  يا  ا جللاتي الاالبلا جااأل -

تيد االيدلات قا اقادلدةاالجل  دياالتفلقاديا د ا جلدعااالهييدلدااألكدلديي اوضديلناالجد دةابشد ناتلشداناكل -
لي دليتلاالاليقتاماالاات اوالحص لاهل ااالهييدلدااألكدلديي او ق داي البشلغاوطلااألسللناإلنجل ادااس

 االهييلدااألكلديي ا  ابالدنل.وااليسي اااألولا نا سي الااضيلناالج دةا

 االددال ما دد اإهددفادا لاقدد االيقتدداماالدداات ابكلتيدد االيددلاالبشددلغاوطددلااألسددللناوتقددفيماالددفهماالفلددااإلسدد لم -
 ل يل.

 اليشلاكيا  اإهفاداالخييااالسيلاتاجايال لايااليلاالبشلغ. -

ضددماثددالثااقددفواا،م2013 ددلي اا7-5 دد ااتددلعاال  ددياذ ددلاا دد االفيددلةا ددناااألولاتلفتدداا سددب  االجدد دة -
 ذ لا.ا،البايل ،اإعا:ال  لاه ااال  لااتك  اي
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 م.2014 لي اا14-11ناإقل يا  للالاا سب  االج دةاالثلن ا  االجل  يا  االفيلةا  -

 تشكت الجلناللي تدياليقتامابلا جاالفااسلااال لالا  االجل  ي. -

 اإلشلا اوالييلب يالفلقااليقتاماالاات ا  االجل  يابص اةادوااي. -

دددد - لي ددددليتلااليسددددي اااألولا ددددناالالقاددددلماب يلادددديااليقتدددداماالدددداات ال لتيدددد االيددددلاالبشددددلغاوطددددلااألسددددللناو ق 
 هييلدااألكلديي . سي الااضيلناالج دةاواال

 .ي لوكيلباإهفاداوثاقيااليقتاماالاات ال لايااليلاوال ل ماالصحاي -

 دددنا اليلبادددي،ااآلداعاواأللسدددن،اال لددد مااإلدااادددي،ااي صدددافاالبدددلا جاواليقدددلااااالفااسدددايال ددد   اإقل دددياواتال -
لااللي لدامااليلاالبشدلغ،اطدلااألسدللن،اال لد ماالييباقادي،اال ااهدياواليدلاالبايدلغ،ا   دفاال  دياذ د

 اليسييل(.

ددللاألهيددل اهتددديااليددفااعابكلاددياال لدد ماالييباقادديابللي ددلونا دد ا لظيدديا - إقل ددياواشددياليددلقااليددفااعاالف  
 الصحياال للياي.

 إقل ياواشيالي صافااليقلااااالفااساياليلااألسللنابفهما نا لظيياالصحياال للياي. -

 تلفتااواشياإلهفاداخييااسيلاتاجايالجل  ياذ لا. -

   فاال  ياذ لااللي لامااليسييل.لفتااواشيالي صافاالبلا جاالفااساياليت -

دائدلةاالييد الااألكدلديي ابيلكد ااد دجا-الجل  دي جلدعااب دفا  ا قديا–ام2016 د اال دلماهاااوقفاتدم ا
 نا لك اضيلناالج دةاواالهييلدااألكلديي اإلد ا لكد االييد الااألكدلديي االهت في ا سيوااضيلناالج دة

ا.ج دةوضيلناال
  اددفا دناالييد الاواليحدفي الي اكبديااليسديجفاااال صددلاياإلد اابحلادياالاتد الهداهاالج د داا نغتدلا

هل لاال ثتلا نااالن كلسلااالسلباياايليجوخلصيا  اظ ااالوضل ااالسيثللئاياالي اييلاب لاال طناوالي ا
 لادديالل تددديااليفااسددايا دد اال  ددياهلدد االي لدداماالجددل   اوالسددايلا دد اظدد ات ايددفااالتياددل البددلا جااليلياددياالي

اذ لااكغتلهلا ناالجل  لااالايلاي.

 

اات ددفدااالفااسددلااوالبحدد ثااليدد اتللولدد   ددناالفااسددلااال لباددياااليلياددياالي لاددي،اوسددتيماهددلناهددفد 
تددهاالجل  ددلااوتحفيددفاتلال دد اواألالبادديااليدد اتللولدد ا  ضدد  االييدد الاالي لدد األهيددل اهتددديااليددفااعا

االفااسلاابحسلاتسلسل لاال  ل :اوهاااه بص اةا بلشله،ا

(ا  ا لسيتن:اهف  اإل االي دل اهلد االييد الاالي لد األهيدل ا2018 اسيلةاوط طنا دااسيا ب
و   قلتدها دناوا ديانظدلا هيدل اهتدديااليدفااعا نفسد م،ااههتديااليفااعا  اال  دياالقدفسااليفي تدياواق د

 اليشددل تنااالبلتثددلنااليددل جاال صددف ،اوت دد نا جييدد االفااسدديا ددناايادد ا هيددل اهتددديااليددفااعاواسدديخفم



 2021 

 

   202 

 د/نصر الحجيلي، د/علي قراضة     جامعة ذمار...في  احتياجات التطوير المهني لدى أعضاء هيئة التدريس

،ا د اتدتناكدلناهدفداا(اهيد  ا330ماوالبدللغاهدفدهم 2015ا 2014األكلدييتتن(االييفلغتنالل دلماالجدل   ا
ياليحقتدددقا هدددفا ا،اواسددديخفماالبلتثدددلنا داةااالسددديبلنل،اتدددمااخيالاهدددلاهشددد ائا اا(ا دددلد ا197 ا  دددلاداهتلدددياالفااسدددي

الفااسياو نا هماالليلئجاالي ات صل االفااسدياإلت دل:ا ناواقد االييد الاالي لد الدفاا هيدل اهتدديااليدفااعا
االيي سددطاالحسدلب اللفاادياال لاددي؛اإذابلدغا د اال  دياالقددفسااليفي تديا دناوا دديانظدلهماادل ابفااددياهللادي

لدفاا هيدل انا   قدلااالييد الاالي لد ا ا(،اكيدلا ظ دلاانيدلئجاالفااسدي0.69(اوبلنحلا ا عادلاغ 3.70 
(ا3.21ب  هتديااليفااعا  اال  ياالقفسااليفي تيا ناوا يانظلهماال ابفااديا ي سديي،ابيي سدطاتسدل

ا(.0.82وبلنحلا ا عالاغ 
(ا قددفاهددف  اإلدد اتحفيددفااالتيالاددلاااليفااباددياألهيددل اهتددديااليددفااعا دد ا2017  ددلادااسددياابلي دديا 
،ا620يايا د اضد  ا ييلبدلاااقيصدلداالي ل دياوت  ند اهتلدياالفااسديا دن الجل  لاااألادنايااللس (اهيد  

(ا قدددلةا   هدددياهلددد اثيلناددديا جدددلالا،اوتدددماالي كدددفا دددناصدددفقااألداةا72وطددد ااالبلتددد ااسددديبلنيا ك نددديا دددن 
وثبلت ل،او ناثمات  ا  لاهل اهتلياالفااسي،اوقفا ظ لاانيلئجاالفااسيا ناالحلايااليفااباياألهيدل اهتدديا

يددفااعا دد االجل  ددلاااألادنادديااللسدديايا دد اضدد  ا ييلبددلاااقيصددلداالي ل ددياكلندد ابفاادديا ي سددييا دد اال
اليخيدددداط،اواليددددفااع،اواالتصددددللاوالي اصددد ،اواسدددديخفاماالي ل ل ااددددل،اوالبحدددد اال ليدددد ،ا اليجدددلالاااآلتادددديا

الجل  دددلاااألادناددديا،او ناداادددياالحلاددديااليفاابادددياألهيدددل اهتدددديااليدددفااعا ددد ا(والي دددلمااإلدااادددي،اواليقددد ام
اللسيايا  اض  ا ييلبدلاااقيصدلداالي ل دياكلند ابفاادياهللاديا د ا جدللااليجييد االيحلد .اوقدفا وصد ا

 قدفادوااااتفااباديا د اكل ديا جدلالااالفااسدياتتد اكلند اداادياالحلاديااليفااباديابالفااسياإدااةاالجل  لاا
ا ي سيي.

الالاااليفااباياألهيدل اهتدديااليدفااعا د ا(اإل اتحفيفااالتي2017 ا  اتتناهف  ادااسياسلتلن
ال  ددياالبلقددل االييباقادديا ددناوا دديانظددلهم،ا دد ا جددلالاات ل ل ااددلاالي لددام،اكيددلاهددف  اإلدد ا  ل دديادواا
؛االييغتددلااا ال لاددي،االقسددماال ليدد ،االلتبددياال لياددي،اهددفداسددل اااالخف ددياالجل عاددي(اهلدد اتلددكااالتيالاددلا

تدمااليحقدقا دنا،اواللفااسيالت االيل جاال صف ،اوقلمابجهفادااسيبلنيا داة اوليحقتقاهف االفااسيااسيخفماالب
ا،اوقددفا ظ ددلاانيددلئجاالفااسدديا ناايادد ااالتيالاددلاا93صددفق لاوثبلت ددل،اوت  ندد اهتلددياالفااسدديا ددن  (ا ددلد 

اداةاالفااسيا  يدياألهيدل اهتدديااليدفااعا د اال  دياالبلقدل ،اكيدلا ظ دلااالليدلئج اليفااباياالي اتييلي لا
وادد دا ددلوقاذاااداللددياإتصددلئايا دد ا يغتددلغااللتبدديااألكلديياددياوهددفداسددل اااالخبددلةاوذلددكالصددللنااللتددلا

اسل اا.اا10األكلديياياال لالاوسل اااالخبلةاالي ا كثلا نا
(اإل اتقفيمااالتيالادلااالبحثادياوالي لايادياSalek & others, 2014نا اوهف  ادااسياسللكاوآخلا

طبقددد اوا،ا ددد اال  دددياتبلاددد ا ددد اإيدددلان،اهتيددد الاادائ دددماالبحثددد  نا اددد اتحسدددتناألهيدددل اهتدددديااليدددفااعا ددد
(اكلالاا  االجل  ي،اوكلن ا10(اهي اهتدياتفااعاتمااخيالاهمابص اةاهش ائايا نا 250الفااسياهل  

ا.هوتي الاادوا اا  ي لا  اتحستنا دا االيلقمااألكلديي او داالليلئجاإيجلباياو  لليا
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(ااالتيالاددلاااليفااباددياألهيددل اهتددديااليددفااعابكلادديااليلبادديا2012 لتددلن يايددلاتللولدد ادااسددياآلا
بجل  دديا ماالقددلاا دد اظدد ا دوااهددماالي لادديا ددناوا دديانظددلهم،اواسدديخفماالبلتدد االيددل جاال صددف ا دد اهدداها

ال لادي،اوتدماإهدفادا داةاليحفيدفا د ا نااياد ا هيدل اهتدديااليدفااعاايهالفااسي،اوت  نا جيي االفااسياوهتل
االتياددددل اوقددددفاتيدددديل ا ابدددد ا جددددلالااتيثدددد ااألدواااالي لادددديال يدددد اهتددددديااليددددفااعا دددد االجل  ددددياهددددااا

وه  اليفااع،اوالبح اال لي ،اواإلدااةااألكلدييادي،اوخف ديااليجييد (،او دنا هدماالليدلئجااليد ات صد اإلت دلا
يابكلادديااليلباددياالبلتدد :ا نا سددي اااالتيالاددلاااليفااباددياألهيددل اهتددديااليددفااعا دد اظدد ا دوااهددماالي لادد

ليددلئجاوادد دا ددلوقاذاااالبجل  دديا ماالقددلاا ددناوا دديانظددلهماكددلنابفااددياهللادديا دد االيجددلالااكل ددل.اكيددلا
داللياإتصلئاياليسي اااالتيالالاااليفاابايابتنا هيل اهتديااليفااعا د اضد  ا يغتدلغاسدل اااالخبدلة،ا

اوهفداالفواااااليفااباي.
 ل اهل ااالتيالالاااليفاابايال ي اااهتديااليفااعاو ناإل االيا(2012 اوهف  ادااسياال جي 

،ا دد ا جددللاالبحدد اال ليدد ،اإهددفادااليددل جااليفااسدد ،اوالقددل االيحلضددلاا،ا ا ددناوا دديانظددلهن   دد اتكي ددن 
هددفدا ددناإلدد او ددناخدداللااالسدديبلنيااليدد ا هددفت لاالبلتثددياواسدديخفا  لالليددل جاال صددف االيحلتلدد ،ات صددل ا

:اهدددفماوهددد اهيددد اااهتدددديااليدددفااعاب هياددديااليدددفاالالألسددديلذاالجدددل   الي اكبدددياالليدددلئجاكدددلنا دددنا بل هدددل
اليي ااااالحفيثيا  ا جللاهيله،اكيلابل ااالحلايالليفاالاهل ااسيخفامابدلا جاالبحد االي ل  لتاديا د ا

تلي ددلاالحلادديالليددفاالاهلدد ااسدديخفاما سددللتلاتددفااعات دديمابيليادديا  ددلااااوا جددللاإهددفاداالبحدد اال ليدد ،ا
اف تلاال لي ،اواليفاالاهل ااسيثلاةااليلللاط الا يلةااليحلضلةاب سللتلا ي فدة.الي

(ادااسديهااليد اكلند اب لد ان:اوضد ا  دليتلاللييد الاStes, et al, 2009نا واو ادلاااسديعاوآخدلا
خلددقابتدددياتتدد اهددف  االفااسددياإلدد ا سددلهفةا هيددل اهتددديااليددفااعا دد اا؛الي لدد األهيددل اهتددديااليددفااع

 م.اواسدديخف  االفااسدديااألسددل عاال صددف االيحلتلدد .اوقددفا كددفاانيددلئجاالفااسدديايبددلانشددلطلاليلت لايادديا كثدد
اليدفااع،او هيادياإشدلاكااألهيدل االجدفداهتددياهلد :ا هيادياالدفواااااليد ات ديمابدلليي الاالي لد األهيدل ا

يدد الاالي لدد ا دد اذوغاالخبددلةا دد اإتددفاثا   ددلااإبفاراددياتسدد ما دد االيلياددياالي لاددي،او ناتغيدد ا  ددليتلاالي
األهيل اهتديااليفااعاالبتدياالي لاياياواليللهجاوالي ل ل االاو لاهلةااتيالالاااليلبي.

(اإلدددد اتحفيددددفااالتيالاددددلاااليفااباددددياألهيددددل اهتددددديااليددددفااعا2007 اويايددددلاهددددف  ادااسددددياسدددد  ان
لي ق اال ظاف او  ظف اال  ياال ل ماوالي ل ل االا  اض  اب ضاالييغتلاااكللجلع،اوسل اااالخبلة،اوا

ااالسدديبلنيا داة ااسدديخف  اواا،اليددل جاال صددف هلدد االفااسددياااهييددفااوو دقااليجددلالاااإلداااددياوالي لاددي،اوقددف
نيلئجا نا هي ل:ا ناكل يااليسدي ف تنابحلاديا لسدياإلد االيدفاالاهفةالجي ابالنلااالفااسي،اوت صل اإل ا

ا  ا جللااليي الاالاات .
(ا ناهلدددلكااتجله دددلاإيجلبا دددلالدددفااهتلدددياالفااسددديانحددد ا  ضددد  ا2006وقدددفا ظ دددلاادااسددديابل دددفه ا 

 ثلددل االخف ددياب صددفهاوسددتليا  يدديا دددناوسددلئ االيلياددياالي لاددياألهيددل اهتددديااليددفااعا ددد ا دد االيددفاالا
الجل  ددي؛اإذا بددفاا  ددلاداهتلددياالفااسدديا دد االيي سددطا  ا قددياهللاددياهلدد اغللبادديا حددلوااالبلنددل جااليددفااب ا
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واااليي لقدديابيحيدد ااالبلنددل جا الي ددلا ،االي ددلااا،ااالَتجلهددلا(،او هفا ددهاو بلااتدده،االيقيددل اشدديل االيحددل
وا ددديااإلشدددلا اهلددد االبلندددل ج،او سدددللتلااليدددفاالاواليقتدددام،اواليسدددي ف تنابلليدددفاال،اوالحددد ا  اواال يادددل ااا

اسياوا  داتبلينااليقيلتياإلقلل ا هيل اهتديااليفااعابلليشلاكيا  ا نشيياالبلنل ج.او ظ لاانيلئجاالفاا
ا  اوا لاانظلا  لاداهتلياالفااسيات لا  اهتفاو  فدااليفاالااليقيلتيا  االبلنل ج.

(اإلددد االي دددل اهلددد ااالتيالادددلاااليفاابادددياألهيدددل اهتدددديا2005 ددد اتدددتناهدددف  ادااسددديابدددله انا 
اااليدفااع،اوقدفااليفااعا  اال لالاااليقلاياسليلياهيلن،ا ناتيليااليلاسيتلاوالفكي ااها  ا جللا  لاا

(اهي ا254تييل اسييا جلالااائاسياهل اهتليا ك نيا ن واللفااسياااسيخف  االفااسيااالسيبلنيا داة ا
هتدددياتددفااع،اوت صددل االفااسددياإلدد انيددلئجا هي ددل:اوادد داهالقددياذاااداللددياإتصددلئاياهلددفا سددي غاالفاللدديا

إلد ا يغتدلاال لاديابدتنااالااالي لاديات  د ا(ا  ااالتيالالاااليفااباياألهيدل اهتدديااليدفااعا د اال لاد5.05 
ظ ددلااالليددلئجاهددفماوادد دا ددلوقاذاااداللددياإتصددلئاياهلددفا كدد ا ددناكلاددياصدداللي،اوال لاددلاااألخددلا.اكيددلا

إلدد ا يغتددلاااااال لاددلاات  دد ا دد ا(ا دد ااالتيالاددلاااليفااباددياألهيددل اهتددديااليددفااعا0.05 ا سددي ااالفاللددي
االيؤه اال لي اوالخبلةاواليخصص.

   

 ييد الاالي لد ال اتيالادلا تحفيدف وهد  الدلئاعاال دف   د  السدلبقي الفااسدلا  د  بحد الااهدا يفدقي

 تليلدقااليد  واألسلسداي األولد  الخيد ةي فا االتيالالاك ناتحفيفاا؛الجل  لا  األهيل اهتديااليفااعا

 للسدبياتلبد اتلدكاابدلا ج وضد   اد   دن وذلدك يوبدلا جاالييد الاواليليادياالي لادااليفاابادي، ال يلادي  ل دل
  د  السدلبقي الفااسدلا هن ااالبح ها خيل ي بتليل اليللسل، األدا  إل  الاتقل االتيالالااوبيلايس ما  اا

اليددفااعا دد ا جددلالاا  دد اال  ددياذ ددلااالتيالاددلااالييدد الاالي لدد الددفاا هيددل اهتددديااليددفااعااتللولدده
اليجييدد (ا ددناوا دديانظددلهم.اكيددلا ناتلددكاالفااسددلااتيدد ا دد ابتدددلااالجددل   ،اوالبحدد اال ليدد ،اوخف دديا

يددل اهتدددياهدداااالبحدد ا ولابحدد اييلددلولااتيالاددلااالييدد الاالي لدد األهاييثدد و جيي ددلاا خددلا،ابتليددلا
االيفااعا  اال  ياذ لا.

قد االف لد االتيالادلااالييد الاالبح االحلل االيل جاال صف االيسدح ،الغدلناتشدخاصاال اااهييف
اال  ياذ لا.  االي ل الفاا هيل اهتديااليفااعا

ات ددددددد نا جييددددددد االبحددددددد ا دددددددنااياددددددد ا هيدددددددل اهتدددددددديااليدددددددفااعاال دددددددل لتناخددددددداللاال دددددددلماالجدددددددل   
هتددددياتدددفااع،اتسدددلاا هيدددل (ا307البدددللغاهدددفدهما م(ا ددد ا خيلددد اكلادددلااال  دددياذ دددلاا2020 2019 

 الجل  ي.  ااكلدييايشؤونااأللااالإتصلئا
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 ااااااا(ااآلتاي:اArkin, 1984, 21وليحفيفاتجماال تلياتمااسيخفاما  لدليا اكنا 

(انسددددبياالخيدددد او قددددفااهاSE و(،ا1.96(االفاادددديااليعالااددددياو قددددفااهلا t(اتجددددماال تلددددي،ا Nتتدددد ا 
(،اوبييبتقاتلكاالي لدلياهل اتجما جييد ا0.50(انسبياتحققاالخلصايااليحليفةاوتسلوغا P و(،ا0.05 

بلسددبيا دد اال  ددياذ ددلاا ددنا هيددل اهتددديااليددفااعاهيدد  اا(ا171هدداااالبحدد ات  ندد اهتلددياالبحدد ا ددنا 
تقد اا%(ا ناتجمااليجيي ،اوقفااخيتلااهتلياالبح ابيلاقياال تلديااليبقادياال شد ائاياوبلسدبياال55.70 

اا  انسبياتيثت االيبقلااذاااالحجماالصغتل.اا ناك اطبقي،ا  ا لاهلةال%(اتقلاب ا50هنا 
ياتددفااعاإلدد ا(اهيدد اهتددد17وليدديلنااسددي لدةاال ددفداال ددل  ا ددنااالسدديبلنلااالي  هددي؛اتددماإضددل يا 

(ا173(ااسددديبلني،اا سدددي تفا ل دددل 188،ا ددديمات  اددد ا ا(اهيددد  ا171للبحددد اوهددد ا اهتلدددي اال دددفدااليحدددفداسدددلبقلا
 دلادا جييد ا %(ا دناإايدلل ا56.35فااعااليسديجتبتنابلغد ا اسيبلني،اوبالكا دجنانسدبيا هيدل اهتدديااليد

(اي ضددنات  ادد ا  ددلاداال تلددياتسددلا يغتددلاااالبحدد :االلدد  ااالاييددله ،االفاادديا2البحدد .اوالجددفولااقددما 
اال لياي،اوهفداسل اااالخبلة،اال يل،اوطبا ياال ي .

 أفراد العينة حسب متغيرات البحث توزيع (2جدول )

 لدرجة العلمية، سنوات الخبرة، العمر، طبيعة العمل()النوع االجتماعي، ا

 المجمرع ال:سبة % اليدد المتغيا م

 ال:رع االجتماع  1
 95.4ا165اذكل

ا173
 4.6ا8ا نث 

 الدرجة اليلمية 2
 19.1 33ا سيلذ

 34.7 60ا سيلذا شلاك 173
 46.2 80ا سيلذا سلهف

 عدد س:رات الخباة 3
ا12.1 21اسل ااا  ق ا5

 26.6 46اسل ااا10إل اا6 نا 173
 61.3 106اسل ااا10 كثلا نا

 اليما 4

 1.7 3اسليا30 ق ا نا

173 
 8.7 15اسليا39سلياإل اا30 نا
 52.6 91اسليا49سلياإل اا40 نا

 37.0 64اسليا  كثلا50

 طبيية اليمل 5

 5.2 9اهيتف

173 
 13.9 24انلئلاهيتف
ا14.5 25اائاعاقسم

 66.5 115اهي اهتدياتفااع
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طدد ااالبلتثددلناا؛وبغادديا  ل دديااتيالاددلااالييدد الاالي لدد األهيددل اهتددديااليددفااعا دد اال  ددياذ ددلا
اسددديبلنيات  نددد ا ددد اصددد ات لاالل لئاددديا دددنااددد  ينا:ايشددديي االجددد  ااألولا ل دددلاهلددد ا  ل  دددلااهل دددياهدددنا

وال يدل،اوطبا دياال يد اواشديي االجد  اا،الفااياال ليادي،اسدل اااالخبدلةاليسيجتلا ث :االل  ااالاييله ،ا
ا،(ا قدددلةاتقددداعااتجلهدددلاا هيدددل اهتدددديااليدددفااعانحددد ادااددديااتيالادددلت ماللييددد الاالي لددد 56الثدددلن اهلددد  

(،او جللاالبح ا23-1وتي   اهاهاالفقلاااهل اثالثيا جلالااائاسياكيلاي ت :ا جللااليفااعاالجل    
(.او  ددلماكدد ا قددلةاسددلما56-45(،او جددللاخف دديااليجييدد اواشددي االفقددلاا 44-24الفقددلاا اال ليدد اواشددي 

اتلاديا ي سديياوت خدااالفااديا(،1 اإالبيا ك نا دناثالثديا سدي الااهد :اتلاديا لخفيدياوت خدااالفاادي
(؛ابحتدد ايخيددلااهيدد اهتددديااليددفااعا ل ددلااليقددفيلاالدداغاي يقددفا نددها3 اوتلاددياهللاددياوت خددااالفاادديا(،2 
اث ادااياتلايهالليي الا  اهاهاالي يي.يي

وقددفابلتدد اهدداهااالسدديبلنياوب ددفااللادد  اإلدد االقدد انتناواللدد ائنااليي ل قدديابللي ضدد  ،اوالسددايلاتلددكااليدد ا
تحفدااخيصلصلااهي اهتديااليفااعاو سؤولالتهاوواابلتها  االجل  لااالايلاي،او سدنااألدعااليلبد غا

ام(.2009 االيفااعاواتيالالت مااليي الاياو ل لاالقلئيياالي ا هفهلاال يلغاابي يلاا هيل اهتديواإلدااغااليي لقا

لليحققا ناصفقااألداة؛اقلماالبلتثلناب لنااألداةا  اص ات لااألولاياهل اب ضااألسلتاةاالخبلا ا
ياتحكاي ددلا(،اب غادد1  لحدقاالجل  دلااالايلاددي دد االيحكيدتنا ددناالييخصصدتنااليلبدد اتنا د اكلاددلاااليلباديا

وتحفيدددفا دددفاادقي دددلاو للسدددبي لاوصدددالتتي لالقادددلسا دددلاوضددد  ا دددنا الددده،او ددد اضددد  ا التظدددياالخبدددلا ا
%(ا دد كثلا ددنا  ا قددياالخبددلا اهلدد اكدد ا قددلةا ددنا قددلااااألداة؛اتددماتلفتددااالي ددفيالاا80وبلهييددلدا عاددلاا 

 صددبح ااألداةابصدد ات لااالال  ددي،اتتدد ااكدد ااالي ددفيالااهلدد االج انددلااللغ اددياوالشددكلايالددألداة،اوبددالك
ا(2الل لئاي.ا  لحق

،اهلد ا سدي اااليجدللا(Cronbach Alpha ا لفلكلونبدل ا  ل د لقادلساثبدلاااألداة،اتدمااسديخلا ا
ا:اآلت وذلكاكيلاه ا  ضنا  االجفولاة،اال ل اوهل ا سي ااك ا جللا نااليجلالااالثالثياهل اتف

 (3جدول )

 د ثبات أداة البحث على مستوى كل مجال واألداة ككلإليجا ألفاكرونباخ معامل

 اياال ألفاكاونباخ عدد الفماات المجال اسم رقم المجال
 0.941 23 اليفااعاالجل   ااألول
 0.942 21 البح اال لي االثلن 
 0.953 12 خف يااليجيي االثلل 

 0.970 56 بشك اهلماألداةا
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تتدددد ابلددددغا  ل دددد اثبددددلااا؛ت ددددلاالثالثدددديابثبددددلااهددددلل اتتدددد ايييددددنا ددددناالجددددفولاتييدددد ااألداةاو جلال
(،ا  اتتناتلاو ا  ل  ا لفلكلونبل الليجدلالااالثالثديااليك نديال داها0.970 ابشك اهلم لفلكلونبل الألداةا

(اوهددااا ددلايشددتلاإلدد اإنا داةاالبحدد اتيييدد ابفااددياهللادديا ددناالثبددلا،او ن ددلا0.953-ا0.941األداةابددتنا 
اح . للسبياليحقتقا هفا االب

يالل لد ماتصدلئاللحص لاهل اإالبلااألسدلياالبح اتما  للجياالبالنلاا ناخاللابلندل جاالحد مااإل
ا(ابلسيخفامااألسللتلااإلتصلئايااآلتاي:SPSSاالاييله ا 

 اليسيقلي.لييغتلاتهاالالي لاااااواللسلااليد ايالي ل ياخصلئصاهتلياالبح او ق ا -

 ب ف اإيجلدا  ل  االثبلااألدا االبح االحلل .ا لفلكلونبل   ل  ا -

اليي سيلااالحسلباياواالنحلا لاااليعالااي،الي ل ياداايااتيال ا  لاداال تلياللييد الاالي لد ا د ا جدللا -
 اليفااعاوالبح اال لي ،اوخف يااليجيي .

الفدلوقااإلتصدلئايابدتناإالبدلاا  دلاداال تلدياا(الي ل يانيلئجاداللديMann-Whitneyاخيبلاا لناوتل ا  -
دد التد لاتدلاي ماللييدد الاالي لد ا دد االيجدللاال لدد اوكد ا جدللا ددنا جدلالاااألداةااللئاسددياالثالثدياتب  

 لييغتلا الل  ااالاييله (.

(الي ل دياداللدياالفدلوقااإلتصدلئايابدتناإالبدلاا  دلاداال تلدياKruskal-Wallisاخيبلااكلوسكللاوال عا  -
ددتد لاتدل الاي ماللييدد الاالي لد ا دد االيجدللاال لدد اوكد ا جدللا ددنا جدلالاااألداةااللئاسددياالثالثدياتب  
  الفااياال لياي،اسل اااالخبلة،اال يل،اطبا ياال ي (.الييغتلاا

لاإل اإالبلااكيادي،ا دناخدالالاا  لاداال تليا ناإالبلااكا ايتماتح ا ااسيجلب تصحيح المقياس:
(اLوط لاالفديا ا(،R اليفا،اكيلاتماتحفيفاهلقياإل؛ابحت اي كعاداايا ااقمتح ا اك ابفي ا إالبي(اإل

 :اآلت ليحفيفاالحفوداال لالاوالفنالاالف لاياللفدلااوذلكاهل االلح ا
 .(1.66إل اا1.00واك نااليفاا  نا(،1وت خااالقاييا ا:ا:خفضة -

 .(2.33إل اا1.67واك نااليفاا  ناا(،2وت خااالقاييا ا:اترسطة -

 .(3.00اإل 2.34 ناواك نااليفاا ا(،3وت خااالقاييا ا:عالية -

للييددد الاالي لددد ا ددد ا جدددلالاااليدددفااعا ددد اال  دددياذ دددلاادااددديااتيادددل ا هيدددل اهتدددديااليدددفااعاا دددل
االجل   ،االبح اال لي ،اخف يااليجيي ا ناوا يانظلهم؟
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،اتدددماتسددلعااليي سددديلااالحسدددلباي،االيدد ايقدددفاهلا هيدددل اهتددديااليدددفااعاتيالادددلااالييددد الاليحفيددفا
،ابحسدلااليي سدطاالحسدلب الاللئاسدياالثالثدي،اوتلتتب دلاتلل لا دالليجللاال ل اول د ا جدللا دنا جدلالاااألداةا

 :اآلت وذلكاكيلاه ا  ضنا  االجفولا
 ة واالنحرافات المعياريةالحسابي اتالمتوسط (4جدول )

 .اللتطوير المهني مرتبة تنازلي  في جامعة ذمار أعضاء هيئة التدريس لمجاالت احتياج 

 اللفظي لالحتياج التقدير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الترتيب المجال اسم م

 هلل  0.61 2.73 األول البح اال لي . 2
 هلل  0.62 2.49 الثلن االيفااعاالجل   .ا1
 هلل  0.54 2.37 الثلل  خف يااليجيي . 3

 هلل  ا0.60 2.54 اليي سطاال لم

،ا ناداادياتقدفيلا  دلاداال تلدياليدفااتدلاي ماإلد االجدفولا هدالهايييدناليبتلديا د ااالليدلئجا ناخدالل
إذاا؛كلند اب ادهاهدلما"هللادي"ابشدك اهدلمالييد الاهلد ا جيد  االحلادلاااللئاسديااليد اتشديي اهلت دلااألداةا

ا(ا  خااالبفي االلفظ ا هلل (.2.54 اال تلياهل ااألداةابلغااليي سطاال لمالفااياتقفيلا  لادا
وبلللسددبياليددفااتلادديا هيددل اهتددديااليددفااعاإلدد االييدد الاهلدد ا سددي ااكدد ا جددللا ددنااليجددلالاا

(اتدلاي ماال للادياإلد االييد الا4 االلئاسياالثالثيااآلنفياالاكل؛ا قفا ظ لااالليلئجااليبتليا د االجدفولااقدم
(ا لتيدد ا73,2تتدد ابلددغا ي سدديهاالحسددلب  ا؛ئاسددياهدد :ا" جددللاالبحدد اال ليدد " دد االيجددلالااالثالثدديااللا

تيدد االيلتبددياالثلناددي،ال(ا 2.49اليلتبدديااألولدد ،او جددللا"اليددفااعاالجددل   "االدداغابلددغا ي سدديهاالحسددلب  
تيدد االيلتبدديااألختدلةابددتناايادد االيجددلالاا(ا ل2.37الداغابلددغا ي سدديهاالحسدلب  و جدللا"خف دديااليجييدد "ا

ا.الثالثي
 هيل اهتديااليفااعااالي ل الفاإناظ  ااهاهاالفااياال للايا نااتيالالاااليي الاايكناالق لاوا

إلد اايشدتلاالفلراياالثالثدي،ا واهل ا سي اااليجلالاابشك اهلمس ا اهل ا سي اااألداةا  اال  ياذ لاا
ا دلاب داااالشدك بدلوناهل لاا ل ماي ؛اوه الحلاي ماإل االيي الاالي ل  هيل اهتديااليفااعااإدااك فاا
انيدلقخبدلات ماالسدلبقيات ل دلا دنا اد ا يلاسدي لا د اال  ل ماهل االيفاعاهلت لاواكيسدلب لاواسديفهالتلص ا
قلديااهييدلماالجل  دلااالايلادياو ل دلاال  دياذ دلاانياجديا ليقادياوواقعاديات كدعااهداهااللياجدياوت فا،هيل م

اليبددللغااليلصدد دةااي،اوقلددل اهتددديااليددفااعاالي لادديتلبدد اتلاددلاا هيدداي الادديتاواليلفتدداالبددلا جبددلليخياطا
 دلاا ل دماي دلن نا ددنا؛اوهد اوضدل ااالسديثللئايااليد اييددلاب دلاالد طننياجديااألا؛والييد الاالي لد الليدفاال

لقاددلماب يل ددمااألكددلديي ،اواليدد اتيكددل ما ددنا دد ااقصدد اا دد اا دديالكاب ددضاتلددكاالي ددلاااااليدد اتسددلهفهما
الحفيثيا  االي لاماالجل   اخلصياونحنانعاجا د اهصدلااقيصدلداالي ل دياا  اكبيااليي ااااواالتجلهلا

اتفوا االي لام.ا ناسيلتهالاغا
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اا هيدل اهتدديااليدفااعا ن دما د اتلادياإلد االييد الاالي لدد ايد ايقدفولي ل ديااالتيالادلااالفلرادياال
،اوذلدكاةللاهلد اتدف ت ل،ات سلااليي سطاالحسلب ال  اتلايا لراي،اواتب ااالتيالالااالفلرايال  ا جد

ا(.7،ا6،ا5 اإل االيي سطاالحسلب اكيلاه ا بتنا  االجفاولاااسيللد ا

(ا قلةاتي لقابدد:ااتيالالاااليي الاالي ل ا  ا جدللااليدفااعاالجدل   ،اتدما23ييييناهااااليجلل 
ا:اآلت  سطاالحسلب ،اوذلكاكيلاه ا بتنا  االجفولاتلتتب لاتلل لالابحسلااليي

 (5جدول)

 التدريس الجامعي نحرافات المعيارية لحاجات التطوير المهني في مجالالمتوسطات الحسابية واال

 التدر س الجااي : اجال-أواًل  م
 :اآلتية ف  المرضرعاتالحاجة إلى التطر ا المي:   -

المترسط 
 الحساب 

االنحااف 
 المعيار  

اللفظ   لتمدياا
 التاتيب لالحتياج

ا1 هلل  0.59 2.66 ت ل ل االاالي لام.ا5
ا2 هلل  0.56 2.64 ق اهفااليفااعاوطلائقهاوتقلالتها  انظماالي لاماال لل اا17
ا3 هلل  0.58 2.64ابلل االيقلااااالفااساياوتلظاي ل.ا23
ا4 هلل  0.56 2.61  سللتلااليفااع.ا1
ا5 هلل  0.60 2.57  اماوتيباقلت لا  انظماالي لاماال لل . بلدئاالقالساواليقا9
ا6 هلل  0.61 2.54 اسيخفاما صلدااالي لم.ا6
ا7 هلل  0.60 2.54 اهييلدااليقلااااالجل عاي.ا11
ا8 هلل  0.65 2.50االيلبي. سللتلاالي اص اواليفله ا  اا14
ا9 هلل  0.61 2.50 اليق ام. سللتلااا22
ئاالي لماالاات ا  اتفااعا قلااااالي لامااالهييلمابيبلدا18

ا10 هلل  0.59 2.49اال لل اكل ي.ا

ا11 هلل  0.61 2.49  سلهفةااليلبياهل االي ل م،ا21
ا12 هلل  0.60 2.47  هفا االي لاماال لل اوسالسلته.ا16
ا13 هلل  0.64 2.47 الي ل مااليسيلفاإل االحلس ع.اا20
ا14 هلل  0.59 2.45 إهفادااالخيبلاااااليحصتلايا2
ا15 هلل  0.60 2.45 خصلئصااليي لما  االيسي ااالجل   .ا15
ا16 هلل  0.59 2.44اتحفيفااألهيايااللسبايالي ض هلاااليقلااااالفااسايا12
ا17 هلل  0.72 2.43 اسيخفاماالحلس عاواإلنيلن .ا7
ا18 هلل  0.66 2.43 تخياطاالفاس.ا8
ا19 هلل  0.71 2.40 الخ(…اإلنجلت اياللغلاااليخيلفيا ال لباي،اا4
ا20 هلل  0.67 2.38 ت لافاال يلاالجل عايااليقلاة.ا10
ا21 هلل  0.64 2.38اتحفيفااألهيايااللسباياليسي الاااألهفا االيخيلفي.اا13
ا22 هلل  0.63 2.36 اليفااعا  ا جي هلااصغتلة.ا19
ا23ا ي سط 0.66 2.32اإدااةاالقلهياالفااساي.ا3

 هلل  0.62 2.49اطااليلانالليجللال س
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  اداايااتيالالاااليي الاالي ل الفاا هيل اهتديااليفااعاا ناالسلبقاييينا ناالجفول
بلدغااليي سدطاال دلمااإذا؛ اليدفااعاالجدل   (اادل اابفاادياهللادياب ادهاهدلما  ا جللال  ياذ لاا

اليقددفيلا بدلاهلدهاتسددلب اي اا(،اوهد ا ي سدط0.62(ابدلنحلا ا عاددلاغابلدغا 2.49لفااديااالتيالادلا 
ا لايل :االاللفظ ا"اتيال اهلل "،او ناخاللااللظلاإل االجفولاييينا يي ا

(اتدددل ااهلددد ا كبدددلادااددديااتيادددل اهلددد ات ل ل اادددلاالي لدددام(االيي لقددديابي ضددد  ا 5الفقدددلااقدددما ا ن -
لنحلا ا عاددلاغا(ابدد2.66 بلددغا ي سددي لاالحسددلب اا؛اإذ سددي اا قددلااا جددللااليددفااعاالجددل   

(،اوهدد ا ي سددطاي بددلاهلددهااليقددفيلااللفظدد ا اتياددل اهددلل (.اوقددفاي دد داذلددكاإلدد ا هيادديا0.59 
التتددد ا صدددبنااالسددديلذاالجدددل   ا يللب دددالجدددل   ؛اات ل ل اادددلاالي لددداماواسددديخفا لت لا ددد االي لدددام

بييبتقاال سلئطااإلل يلونايا  اهلنااليحلضلاااو  االيشلاكيابلليؤتيلاااواللفواااال ليايا
والفولاي،او د اانيشدلااالي لدامااللقيد ااإلل يلوند ،اكيدلا نااللشدلاال ليد ا د االيجدلالاااليحلايا

 ال ليايااليل  قيايييللا  لااااتقلايا يي اة.

القلهدياالفااسداي(،اتصدل اهلد ا قد ادااديااتيادل اهلد اإدااةا(االي اتلصاهلد ا 3الفقلةااقما ا ن -
(ا0.66 ((ابدلنحلا ا عادلاغابلدغ2.32 بلدغا ي سدي لاالحسدلب اا؛اإذ سدي اا قدلاااهدااااليجدلل

ي دد داذلددكاإلدد اشددد  ااا نوهدد ا ي سددطاي بددلاهلددهااليقدددفيلااللفظدد ا اتياددل ا ي سددط(.اوايكدددنا
لاس اا طفدللاصدغلاايحيدلا ناإلد االيدبطاالصدف ،اوهد ا دلااطلبي م هيل اهتديااليفااعاب نا

دااةاالصد اي ب لاهنا ف  ماخلطئالفاا هيدل اهتدديااليدفااعاتد لا  ضد  اإدااةاالصد ؛ا دج
بدد اتشدددي اذلددكاوتسددد ما دد ااسددديثيلااقددفاااااليي ليدددتناا،تقيصددلا قددطاهلددد االيددبطاالصدددف اال

اوتحلاكاطلقلت ماال ل لياوإبفاهلت مااليخيلفياو  اتحقتقااللي االيي ل  الليي ل م.

ددددد:ااتيالالاااليي الاالي ل ا  ا جللاالبح اال لي ،ا(ا قلةاتي لقاب21ييييناهااااليجلل 
ا:اآلت تماتلتتب لاتلل لالابحسلااليي سطاالحسلب ،اوذلكاكيلاه ا بتنا  االجفولا
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 (6جدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لحاجات التطوير المهني في مجال البحث العلمي

 م
 البحث العلمي: مجال-ثاني ا

 :اآلتية في الموضوعاتة إلى التطوير المهني الحاج -
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

التقدير اللفظي 

 لالحتياج
 الترتيب

ا1 هلل  0.54 2.79  اسيقيلعااليي ا االيلل اإلهفاداالبح ثاال لياي.ا3
ا2 هلل  0.52 2.75ا  لاةااسيخفامااليقلالااالحفيثيا  االبح اال لي .ا14
ا3 هلل  0.54 2.72 .البحثاي نااليصلداااإلل يلوناياااالسيفلدةا6
ا4 هلل  0.53 2.72 .ت  لاالفلتاال ليايالحي اااليؤتيلاااواللفواااال ليايا13
ا5 هلل  0.51 2.71ا  لااااتقتامااألبحلثااليخصصاياالفلديياوالجيلراي.ا17
ا6 هلل  0.55 2.68اتليايااو االبح اال لي الفاا هيل اهتديااليفااعاالجفد.اا16
ا7 هلل  0.55 2.67  .اليبلدلاوالي لوناال لي ا11
 يلب يا لاييما  االيؤتيلاااال ليايا  حلال هلبال ادولال(ا يلااا19

الهاهالقيابلهييل لتك.
ا8 هلل  0.54 2.67

ا9 هلل  0.56 2.64ا) الخ...اليبلهي،االيص الت  تلاالخف لاااإلدااايااليسلنفةا ا4
ا10 هلل  0.58 2.64الاالبح ثاال لياي.ت  تلا لتانشا5
ا11 هلل  0.55 2.64ا  لااااال ي االبحث اضيناالفلاقاال اتف.ا9
ا12 هلل  0.55 2.64 .وض اخيياللبح اتييينااألول الاا  ا الديناالبح ثاال ليايا15
ا13 هلل  0.58 2.62ا سعااإلشلا اهل ااألبحلثاال لياياليلبياالفااسلااال لال.ا18
ا14 هلل  0.64 2.59ا الشيلاكابللفواالااال لياي.اا10
ا15 هلل  0.60 2.57ا(spss)تحلت انيلئجاالبح ثابلسيخفامااإلتصل اوالل مااإلتصلئايا12
ا16 هلل  0.65 2.54االيخيلفي.  سللتلاالبح اال لي ا1
ا17 هلل  0.62 2.54  اليس اقاللبح ثاال ليايا8
اليشيلكيا  ااألقسلمااآلالااإالا االفااسلااواألبحلثا20

اواليخصصلاااألخلا.
ا18 هلل  0.63 2.49

ا19 هلل  0.67 2.46  إهفاداالبح ثاال لياي.ا2
ا20 هلل  0.66 2.40اتصيامااالسيبلنيااالل يلوناياوااسلل لاواسيقبلل لا21
ا21  ي سط 0.68 2.26 اسيخفامااليكيبياو صلدااالي ل  لا.ا7

اهلل  0.61 2.73اال سطااليلانالليجلل

 ددد ا نادااددديااتيالادددلااالييددد الاالي لددد الدددفاا هيدددل اهتدددديااليدددفااعااالسدددلبقايييدددنا دددناالجدددفول
بلددغااليي سددطاال ددلمالفااددياا؛اإذ(،ااددل اابفااددياهللاددياب اددهاهددلم دد ا جددللا البحدد اال ليدد ال  ددياذ ددلاا
ت بدلاهل دلاافااديااالتيادل ايادهل(،اوهد ا ي سدطاتسدلب ا0.61(ابلنحلا ا عالاغابلغا 2.73 االتيالالاا

ا لايل :االالفالليااللفظاياهللاي،او ناخاللااللظلاإل االجفولاييينا يي ا
ا هل االيي ا االيلل اإلهفاداالبح ثاال لياي(اتصل اهل اسيقيلعا ا(االي اتلصاهل 3الفقلةااقما ا ن -

ا(،اوهدد 0.54لنحلا ا عاددلاغا بدد(،ا2.79 ابلددغا ي سددي لاالحسددلب ؛اإذااليجددللا دد اهددااداادديااتياددل ا
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ا ا نديهلل (.اوقفاي  داهاااإل اقليااليبللغااليلص دةا د ا اتيال ا االلفظ االيقفيل بلاهلهاي ي سطا
ياالجل  دياخداللا ا ندالج  االخلتابللبحد اال ليد ا دنا اوالغل ال لياي؛اب اابحلثيي ا ااأللالجل  يا
 (.2014 االحفاب ا،اوتيفقاهااااللياجيا  ادااسياألختلةاالخيعاالسل اا

(االيد اتدلصا7فقلةاالي اتصل اهل ا ق اداايااتيادل اهلد ا سدي اا قدلااااليجدللاهد االفقدلةااقدم الا ن -
(ابددلنحلا ا عاددلاغا2.26 االحسددلب لا ي سددي ؛اإذابلددغا(و صددلدااالي ل  ددلااهلدد ا اسدديخفامااليكيبددي

ب دددضا نااإلددد ايشدددتلوهددداااا اتيادددل ا ي سدددط(.االلفظددد االيقدددفيل بدددلاهلدددهاي(اوهددد ا ي سدددطا0.68 ابلدددغ
هتددددديااليدددددفااعاالايحيددددلا ناللييدددد الا ددددد ا جددددللا"اسدددديخفامااليكيبدددددياو صددددلدااالي ل  دددددلااا هيددددل 

االبحدد ا دد ا لتليدد ا ثلددل  دد االسددبقال ددما يلاسددي لاهيلا دداليخيلفددي"؛القلددلهي مابددل يالك ماهدداهاالي ددلاةاوا
لاب فاالحص اا ثلل اتلفتااالبح ثاوالفااسلاا  ا لتليا ل  ا واااليلاسيتلاوالفكي ااهااتحيتلادااي 

ا.هل ادااياالفكي ااها

(ا قدلةاتي لددقابدددددد:ااتيالادلااالييد الاالي لد ا دد ا جدللاخف ديااليجييد ،اتددما12يييديناهدااااليجدلل 
ا:ااآلت تلتتب لاتلل لالابحسلااليي سطاالحسلب ،اوذلكاكيلاه ا بتنا  االجفولا

 (7جدول)

 وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لحاجات التطوير المهني في مجال خدمة المجتمعالمت

 م
  جللاخف يااليجيي :-لثللث ا

 ة:اآلتي ف  المرضرعاتالحاجة إلى التطر ا المي:  

المترسط 
 الحساب 

االنحااف 
 المعيار  

التمديا اللفظ  
 التاتيب لالحتياج

ا1 هلل  0.57 2.68  .اليحلاياوخف يااليجيي ت ااهاب ضااألبحلثاليلياياالبتديا 7
ا2 هلل  0.59 2.64 .ال ل ياالسيفلدةا نااليقلالااالحفيثياليحفي ابلا جاالخف يا 11
ا3 هلل  0.57 2.62 .تقفيماب ضاالخف لااالي لاياواالسيشلااااال لياياوالفلايالليجيي  9
ا4 هلل  0.59 2.61 يلي اي.اسللتلاتلفتاادااسلااالجفواالليشلاا ااالقيصلديياوال 2
ا5 هلل  0.59 2.60 .االتصللابللخبلا اوالييخصصتنالإلس لما  ابلا جاخف يااليجيي  8
ا6 هلل  0.59 2.59 اليشيلكي.تصياماوتلفتاااليشلاا ا 3
ا7 هلل  0.56 2.57 .تلستقااألنشيياال ليايا  اال تدلااوالجيلهلااالخلاااي 10
ا8 هلل  0.58 2.57 ياي.اليشلاكيا  االلجلناال ل 1
ا9 هلل  0.60 2.57 .االشيلاكا  اهيلايااليفاالاوالي لامااليسييلاناألهيل االيجيي االيحل  12
ا10 هلل  0.62 2.53 اليجيي االيحل اذاااال القي.ا  ا ؤسسلاالي اص اواليفله ا 6
ا11 هلل  0.64 2.53 تفاالااليؤسسلاااليجييعايا وااليجيي االيفن . 4
ا12 هلل  0.63 2.49 .الشيلاكا  االجيعالااواليلظيلاااليحلاياذاااالصليابلليخصصا 5

  هلل  0.54 2.37 ال سطااليلانالليجلل



 2021 

 

   213 

 د/نصر الحجيلي، د/علي قراضة     جامعة ذمار...في  احتياجات التطوير المهني لدى أعضاء هيئة التدريس

 د اال  ديا ناداايااتيالالااالييد الاالي لد الدفاا هيدل اهتدديااليدفااعاا(:7 ييينا ناالجفول
االيي سطاال لمالفااديااالتيالادلاغا؛اإذابلال اابفااياهللاياب اهاهلمااليجيي (ا خف يا  ا جللذ لاا

هددلل (.ااتياددل ا االلفظدد االيقددفيلاهلددهال ب ددي(اوهدد ا ي سددطاتسددلب ا0.54(ابددلنحلا ا عاددلاغابلددغا 2.37 
ا لايل :االييينا يي اانفسه،االجفولبالنلاااو ناخالل

(،االبتدددديااليحلادددياوخف ددديااليجييددد ااألبحدددلثاليليادددي ت اادددهاب دددضااهلددد اليددد اتدددلصاا(7)الفقدددلةااقدددماا ن -
(،ا2.68 ي سي لاالحسلب ا ؛اإذابلغااليجللهااااداايااتيال اهل ا سي اا قلاا هل اتصل اهل ا
ا نهاإل اتشتلاهاهااللياجياايكنا نهلل (.اوااتيال ا لالتيال اااللفظ االيقفيل بلاهلهايوه ا ي سطا
 د االجل  دياال لياديبدتناإنيلاادياالبحد ثااالتللا دايا يقاهشب ا دال  لاداهتلياالبح ااإدااكبلللغما نا

خف ديااليجييد االيحلد اا نا دفاك ناا د اال قد انفسدها دجن م،اوتلالتده اااليحل اوبتنا ييلبلاااليجيي 
وتليتيهاتيث اال ظافياالثللثيااللئاسيا ناوظلئ االجل  ي؛اوه ااأل لاالاغايحيماهلت ماتي الا نفس ما

 .يي االيحل اوتليتيه  اهااااليجللاوبيلاييكل ما نات ااها بحلث مانح اخف يااليج

اقدفاتصدل ايخصدص(لل االشيلاكا  االجيعالااواليلظيلاااليحلاياذاااالصلياباونص ل:ا(5)الفقلةا نا -
ابلدددغا ي سدددي لاوادددل اابلليلتبددديااألختدددلةا ددد اهدددااااليجدددلل،اوبدددلللغما دددناذلدددكا قدددفااتيادددل دنددد اهلددد ا 

اي دد اوايكددنا نااهددلل (.ل ااتيادد لالتياددل اااللفظدد االيقددفيل بددلاهلددهاي(اوهدد ا ي سددطا2.49الحسددلب ا 
اليحلاددي؛ايددب ضااتفددلوااشددلوذاو ييلبددلاااالشدديلاكا دد االجيعاددلااواليلظيددلاااليخصصدداياإلدد اذلددك

وتجددلو االيلظيدلاا ثدد االيلظيددلاااليباددياوال لفسدداياتشدديلذاشدلوذا  تلددياتي لددقابددللخبلةاواليخصددصا
  الدددفوااااوبدددلا جا دددلايييلدددلا دددناال يددد االييقدددفماالخيددد؛اوهددد اال يددد االييقدددفماالخيبدددلاااا حدددفدة

االجيعادددلااواليلظيدددلاااليحلادددياب دددضااالشددديلاكا ددد ا نا جدددللااليخصدددص،ا ددد اتدددتنتي الاددديا ددد ا
اإنافااوالايحيل االييقفماإلت لا نايخي األغادواااا وابلا جاتي الاي؛اب ااياألخلاات  فاهيلاياس ل

ايحيل اتي اإل ات ا لاشلذااليخصص.ااالشيلاكا  اب ضاهاهااليلظيلااال

(ابدتنا ي سديلاا0.05 اهلفا سدي ااالفاللديالهل :اه ات افا لوقادالياإتصلئا اهاااالسؤالاوالصا
اإلدد اتدد ثتلا يغتددلاااالحددلاي ماإلدد االييدد الاالي لدد ات دد ا دد اال  ددياذ ددلااتقددفيلااا هيددل اهتددديااليددفااعا

اطبا ياال ي (؟ ، يلالا،ةسل اااالخبلاالفااياال لياي،ا ،ل  ااالاييله ال 
(الي ل دياداللدياالفدلوقاMann-Whitneyلإلالبياهناهاااالسؤالاتمااسيخفامااخيبدلاا دلناوتلد ا وا

د (اKruskal-Wallis  اللد  ااالاييدله (،اوتدمااسديخفامااخيبدلااكلوسدكللاوال دع الييغتدلالاإلتصدلئاياتب  
دد  لياددي،اسددل اااالخبددلة،اال يددل،اطبا ددياال يدد (:االفااددياال لييغتددلااااللي ل ددياداللددياالفددلوقااإلتصددلئاياتب  

اوذلكاهل االلح ا آلت :
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1

اإلتصدلئايابدتناتقدفيلااا  دلاداال تلديالفاادياتدلاي ماإلد االييد الاالي لد ا د االفلوقاداللياافحصول
دددددكددددد ا جدددددللا دددددنا جدددددلالااتلادددددلااالييددددد الااللئاسدددددياالثالثدددددياو ددددد االيجدددددللا لييغتدددددلااللددددد  االال لددددد اتب  

(،اوكلنددد االليدددلئجاكيدددلاهددد اMann-Whitneyاالاييدددله  ذكل  ثل (،اتدددمااسددديخفامااخيبدددلاا دددلناوتلددد  
ا  ضنا  االجفولااآلت :ا

 (8)جدول 

 النوع االجتماعيلمتغير  اداللة الفروق تبع  فحص نتائج اختبار مان وتني ل

 تائج اختبار اان وت:  للفاوق ن اترسطات الاتب واجمرعيا اتغيا ال:رع االجتماع 

 المجـــال
فئات 

 المتغير
N 

متوسط  

 الرتب 

مجموع  

 الرتب 
Mann-

Whitney U 
Z 

مستوى 

 الداللة

 نوع 

 الداللة

 اليجللااألول
 14409.00 87.33 165 ذكل

606.000 -.391- 0.696 

غتلا
 دالي

 642.00 80.25 8  نث 
   173اال ل 

 

 اليجللاالثلن 
 14609.00 88.54 165 ذكل

406.000 -1.840- 0.066 
غتلا
 442.00 55.25 8  نث  دالي

   173 ال ل 
 

 اليجللاالثلل 
 14471.00ا87.70 165 ذكل

544.000 -.848- 0.396 
غتلا
 580.00 72.50 8  نث  دالي

   173 ال ل 
 

 ال ل الألداةا
 14509.50 87.94 165 ذكل

ا0.264 -1.117- 505.500
غتلا
 541.50 67,69 8  نث  دالي

   173 ال ل 
 

 (.0.05قيمة مستوى الداللة عند )

هلدفا سدي ااداللددياالهددفماواد دا دلوقادالدياإتصدلئا ااالسدلبقاإلد االجدفول د اتشدتلاالليدلئجاالي ضدحيا
؛ا اللد  ااالاييدله (ايغتدللياا(ا  اتقفيلا  لاداهتلياالبح الفااياتلاي ماإل االييد الاالي لد ات د ا0.05 

هلدددفا سدددي ااال(،اوهددد اغتدددلادالدددياإتصدددلئا ا0.264 ا(،ابيسدددي ااداللددديابلغددد -1.117-(ا zبلغددد اقايدددي إذا
ا(.0.05 االفاللي

 يشدلبهابدتنا د اال  دياذ دلااوهداااي لد ا نااتيالادلااالييد الاالي لد الدفاا هيدل اهتدديااليدفااعا
اله .والاتخيل ابلخيال االل  ااالايي الاك ااواإلنلث
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2

اإلتصدلئايابدتناتقدفيلااا  دلاداال تلديالفاادياتدلاي ماإلد االييد الاالي لد ا د االفلوقاداللياافحصول
دد الييغتددلاالفااددياال ليادديالكدد ا جددللا ددنا جددلالااتلاددلااالييدد الااللئاسددياالثالثددياو دد االيجددللاال لدد اتب  

،ا(Kruskal-Wallis Test) وال دعذا سدلهف(،اتدمااسديخفامااخيبدلااكلوسدكللا سديلا سيلذا شلاك ا  سيلذ 
اوكلن االليلئجاكيلاه ا  ضنا  االجفولااآلت :

 (9جدول )

 الدرجة العلميةلمتغير  اداللة الفروق تبع  فحص ل والّسسكال ونتائج اختبار كر 

 متغير الدرجة العلمية
متوسطات 

 الرتب 

 فروقنتائج اختبار كروسكال والّس لل

 N فئات المتغير المجـــال
قيمة مربع كاي 

Chi-Square 
درجة 

 dfالحرية 

مستوى 

 الداللة 

 نوع 

 الداللة

 المجال األول

 72.26 33 أستاذ 

3.805 2 0.149 

 

 غير دالة

 

 غير دالة

 87.97 60 أستاذ مشارك

 92.36 80 أستاذ مساعد

 173 الكلي
 

 المجال الثاني

 75.09 33 أستاذ 

2.320 2 0.313 

 

 

 غير دالة
 90.15 60 أستاذ مشارك

 89.55 80 أستاذ مساعد

 173 الكلي
 

 المجال الثالث

 80.29 33 أستاذ 

.898 2 0.638 

 

 

 غير دالة
 90.45 60 أستاذ مشارك

 87.18 80 أستاذ مساعد

 173 الكلي
 

 المتوسط الكلي

 74.47 33 أستاذ 

2.555 2 0.279 

 

 89.83 60 أستاذ مشارك غير دالة

 90.05 80 أستاذ مساعد

 173 الكلي
 

 (.0.05قيمة مستوى الداللة عند )

 د اكد االإتصدلئاغتدلادالدياا(Chi-Square) لبد اكدلغا ناخداللاالجدفولاالسدلبقايييدنا ناقايديا
قايديا سدي ااالفاللدياا؛اإذاإنثدياو د االيجدللاال لد الدألداةا جللا نا جلالااتلالااالييد الااللئاسدياالثال

(،اوهدااايدفلاهلد اهدفما0.05 ا(اوهد اقايديا كبدلا دناقايديا سدي ااالفاللدي0.279بلغد  ابشدك اهدلملدألداةا
 واهلددد ااشدددك اهدددلمهلددد ا سدددي اااألداةا(ا0.05هلدددفا سدددي ااالفاللددديا ياإتصدددلئاواددد دا دددلوقاذاااداللددديا

االبح .ااهتليلفااالفااياال لياياالييغتلاات  االيي الاالثالثياا سي ااك ا جللا نا جلالااتلالا
3

اإلتصدلئايابدتناتقدفيلااا  دلاداال تلديالفاادياتدلاي ماإلد االييد الاالي لد ا د االفلوقاداللياافحصول
داك ا جللا نا جلالااتلالاااليي الااللئاسياالثالثدياو د االيجدللاال لد  ا5لييغتدلاسدل اااالخبدلةا التب  

 (،اتدددمااسددديخفامااخيبدددلااكلوسدددكللاوال دددعسدددل ااا10 كثدددلا دددناا سدددل ااا10إلددد اا6 دددنا  قددد  ااسدددل اا

(Kruskal-Wallis Test)ا،اوكلن االليلئجاكيلاه ا  ضنا  االجفولااآلت :ا
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 (10جدول )

 برةسنوات الخلمتغير  اداللة الفروق تبع  فحص ل والّسسكال ونتائج اختبار كر

اترسطات  اتغيا عدد س:رات الخباة
 الاتب 

 نتائج اختبار كاوسكال واّلس للفاوق 

قيمة اابع كا    N فئات المتغيا المجاااال
Chi-Square 

درجة 
الحا ة 

df 

استرى 
 الداللة 

 نرع 
 الداللة

 المجال األول

 62.76 21 سل ااا  ق اا5

 غيا دالة 057 .0 2 5.716
 92.35 46 سل ااا10إل اا6 نا

 89.48 106 سل ااا10 كثلا نا
  173 ال ل 

 المجال الثان 

 79.79 21 سل ااا  ق اا5

 غيا دالة 691 .0 2 0.740
 84.97 46 سل ااا10إل اا6 نا

 89.31 106 سل ااا10 كثلا نا
  173 ال ل 

 المجال الثالث

 78.00 21 سل ااا  ق اا5

 غيا دالة 530 .0 2 1.269
 84.02 46 سل ااا10إل اا6 نا

 90.08 106 سل ااا10 كثلا نا
  173 ال ل 

 اليي سطاال ل 

 69.69 21 سل ااا  ق اا5

 غيا دالة 223 .0 2 3.006
 87.01 46 سل ااا10إل اا6 نا

 90.42 106 سل ااا10 كثلا نا
  173 ال ل 

 (.0.05ة عند )قيمة مستوى الدالل

 د اكد االإتصدلئاغتدلادالدياا(Chi-Square) لبد اكدلغايييدنا ناقايديااالسدلبق ناخداللاالجدفولا
قايديا سدي ااالفاللدياا؛اإذاإنلدألداةااللئاسدياالثالثدياو د االيجدللاال لد اتلالااالييد الاا جللا نا جلالا

(،اوهدااايدفلاهلد اهدفما0.05 اقايديا كبدلا دناقايديا سدي ااالفاللديا(اوه 0.223 ابلغ ابشك اهلملألداةا
 واهلددد اابشدددك اهدددلمهلددد ا سدددي اااألداةا(ا0.05هلدددفا سدددي ااالفاللددديا ياإتصدددلئاواددد دا دددلوقاذاااداللددديا

االبح .اهتليا  لاداسل اااخبلةالييغتلاات  اا سي ااك ا جللا نا جلالااتلالاااليي الاالثالثي
4

ايابدتناتقدفيلااا  دلاداال تلديالفاادياتدلاي ماإلد االييد الاالي لد ا د ااإلتصدلئالفلوقاداللياافحصول
دد  قدد ا ددنالييغتددلاال يددلا الكد ا جددللا ددنا جددلالااتلاددلااالييد الااللئاسددياالثالثددياو دد االيجددللاال لد اتب  
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(،اتدمااسديخفامااخيبدلااسدليا50 كثلا دناا سليا49سلياإل اا40 ناا سليا39سلياإل اا30 ناا سليا30
ا،اوكلن االليلئجاكيلاه ا بتنا  االجفولااآلت :(Kruskal-Wallis Test) كلوسكللاوال ع

 (11جدول )

 العمرلمتغير  اداللة الفروق تبع  فحص ل والّسسكال ونتائج اختبار كر

 متغير العمر
متوسطات 

 الرتب 

 نتائج اختبار كروسكال والّس للفروق

 N فئات المتغير المجـــال
قيمة مربع كاي 

Chi-Square 

ة درج

 dfالحرية 

مستوى 

 الداللة 
 نوع الداللة

 المجال األول

 51.17 3 سنة 30أقل من 

5.933 3 0.115 
 غير دالة

 

 67.73 15 سنة 39سنة إلى  30من 
 85.08 91 سنة 49سنة إلى  40من 

 95.92 64 سنة فأكثر  50

  173 الكلي

 المجال الثاني

 35.33 3 سنة 30أقل من 

 غير دالة 0.189 3 4.781

 88.20 15 سنة 39سنة إلى  30من 

 83.74 91 سنة 49سنة إلى  40من 

 93.78 64 سنة فأكثر  50

  173 الكلي

 المجال الثالث

 30.00 3 سنة 30أقل من 

 غير دالة 0.119 3 5.855
 81.53 15 سنة 39سنة إلى  30من 

 84.51 91 ةسن 49سنة إلى  40من 
 94.50 64 سنة فأكثر  50

  173 الكلي

 المتوسط الكلي

 31.17 3 سنة 30أقل من 

7.280 3 0.063 
 غير دالة

 

 75.57 15 سنة 39سنة إلى  30من 

 83.88 91 سنة 49سنة إلى  40من 

 96.73 64 سنة فأكثر  50

  173 الكلي

 (.0.05لة عند )قيمة مستوى الدال

 د اكد االإتصدلئاغتدلادالدياا(Chi-Square) لبد اكدلغا ناخداللاالجدفولاالسدلبقايييدنا ناقايديا
قايديا سدي ااالفاللدياا؛اإذاإن جللا نا جلالااتلالااالييد الااللئاسدياالثالثدياو د االيجدللاال لد الدألداةا

(،اوهدااايدفلاهلد اهدفما0.05قايديا كبدلا دناقايديا سدي ااالفاللدي ا(اوهد 0.063بلغد ا ابشدك اهدلملدألداةا
هلددد ا واابشدددك اهدددلمهلددد ا سدددي اااألداةا(ا0.05هلدددفا سدددي ااالفاللددديا ياإتصدددلئاواددد دا دددلوقاذاااداللددديا

ا.البح اهتلياسل اااهيلا  لادالييغتلاات  ا سي ااك ا جللا نا جلالااتلالاااليي الاالثالثيا
5

اإلتصدلئايابدتناتقدفيلااا  دلاداال تلديالفاادياتدلاي ماإلد االييد الاالي لد ا د االفلوقاداللياافحصول
دد الييغتددلاطبا ددياال يدد الكدد ا جددللا ددنا جددلالااتلاددلااالييدد الااللئاسددياالثالثددياو دد االيجددللاال لدد اتب  

-Kruskal) (،اتدمااسديخفامااخيبدلااكلوسدكللاوال دعهيد اهتددياتدفااعا ائداعاقسدما نلئدلاهيتدفا هيتدف 

Wallis Test): ا،اوكلن االليلئجاكيلاه ا بتنا  االجفولااآلت
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 (12جدول )

 طبيعة العمللمتغير  اداللة الفروق تبع  لفحص  والّسسكال ونتائج اختبار كر

 متغير طبيعة العمل
متوسطات 

 الرتب 

 نتائج اختبار كروسكال والّس للفروق 

 N فئات المتغير المجـــال
قيمة مربع كاي 

Chi-Square 

درجة 

 dfرية الح

مستوى 

 الداللة

 نوع

 الداللة

 المجال األول

 116.72 9 عميد

 غير دالة 0.109 3 6.062

 70.50 24 نائب عميد
 92.24 25 رئيس قسم

 86.98 115 عضو هيئة تدريس

 173 الكلي
 

 المجال الثاني

 101.44 9 عميد

 غير دالة 0.771 3 1.126

 85.67 24 نائب عميد

 91.50 25 رئيس قسم

 85.17 115 عضو هيئة تدريس

 173 الكلي
 

 المجال الثالث

 98.11 9 عميد

 غير دالة 0.745 3 1.232
 90.40 24 نائب عميد

 92.48 25 رئيس قسم
 84.23 115 عضو هيئة تدريس

 173 الكلي
 

 المتوسط الكلي

 109.33 9 عميد

 غير دالة 0.317 3 3.530

 76.10 24 نائب عميد

 94.42 25 رئيس قسم
 85.91 115 عضو هيئة تدريس

 173 الكلي
 

 (.0.05قيمة مستوى الداللة عند )

 د اكد االإتصدلئاغتدلادالدياا(Chi-Square) لبد اكدلغايييدنا ناقايديااالسدلبق ناخداللاالجدفولا
قايديا سدي ااالفاللدياا؛اإذاإنلدألداةااللئاسدياالثالثدياو د االيجدللاال لد اتلالااالييد الاا جللا نا جلالا

اهدلملدألداةا (،اوهدااايدفلاهلد اهدفما0.05 اقايديا كبدلا دناقايديا سدي ااالفاللديا(اوهد 0.317 بلغد ابشدك  
هلددد ا واابشدددك اهدددلمهلددد ا سدددي اااألداةا(ا0.05هلدددفا سدددي ااالفاللددديا ياإتصدددلئاواددد دا دددلوقاذاااداللددديا

االبح .اهتلياطبا ياهي ا  لادات  االييغتل نا جلالااتلالاااليي الاالثالثيا سي ااك ا جللا

ا،ا  ااآلت :لنف اآييكناتلخاصاالليلئجاالي اتمااسي لاض لا

إلد االييد الاالي لد ا د االيجدللاال لد ا  اال  ياذ دلااوا داتلايا"هللاي"الفاا هيل اهتديااليفااعا -1
ا.(2.54 بيي سطاتسلب ابلغالليي الا

إل االيي الاالي لد ا د اكد ا جدللا دنا  اال  ياذ لااوا داتلايا"هللاي"الفاا هيل اهتديااليفااعا -2
ا،(2.73 ا:ا جدددللاالبحددد اال ليددد ابيي سدددطابلدددغهلددد االيددد ال ا جدددلالااالييددد الاالثالثددديااللئاسدددياوهددد 
 .(2.37 ،او جللاخف يااليجيي ابيي سطابلغا(2.49 او جللااليفااعاالجل   ابيي سطابلغ
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 هيدل اا(ا  ااتيالالااالييد الاالي لد الدفا0.05 هلفا سي ااالفاللياالهفماوا دا لوقادالياإتصلئا ا -3
إلدد اتدد ثتلا غا يغتددلا ددنا يغتددلاا:االلدد  ااالاييددله ،االفاادديااات دد ا دد اال  ددياذ ددلااهتددديااليددفااعا

اال لياي،اسل اااالخبلة،اال يل،اطبا ياال ي .

 :بلآلت ،اي ص االبلتثلناائلسياال  ياذ لاال  اض  انيلئجاالبح االي اتمااسي لاض لاآنف ا

اهييددلدااتيالاددلااالييدد الاالي لدد االيدد ا ظ لت ددلانيددلئجاالبحدد االحددلل ا دد ابلددل ابددلا جاتفاابادديالييدد الاا -
ا،اخف يااليجيي .وتلفتاهلا  ا جلالا:االيفااعاالجل   ،االبح اال لي ال هيل اهتديااليفااعا  لا ا

واليددد اخيدددد  اليحكدددداماالخبددددلا اا،االسددديفلدةا ددددناقلئيدددديااالتيالاددددلاااليددد اتيدددديلي لا داةاالبحدددد االحددددلل  -
 لاعاددددياو داةا دددد اهيلاددددياتقدددد اما دا اهيدددد اهتددددديااليددددفااعاب صددددف لا دددد االجل  ددددلا،ااالييخصصددددتن

 البحث .

داااياوال ليايا لاهل االيلقايااإل نا  ليتلاالحصاهييلداتي اابلا جااليي الاالي ل اواايال هلا عالااا -
 ال تديااليفااسايا  االجل  ي.األهيل 

لشددغ اااددلا اااالقبدد لاللييقددف تنإاهييددلداتيدد اابددلا جاالييدد الاالي لدد اواايال هددلا عاددلااالليفلضددليا دد ا -
 وظافيااليفااعا  االجل  ي.

جل  ددديات ددد ناإتدددفااوتدددفةا يخصصددديالليدددفاالاوالييددد الاالي لددد اواإلدااغا ددد االاضدددلواةاواددد داإدااةا  -
 دددناخددداللاتقدددفيماالبدددلا جااليفاابادددياال سدددؤولالت لات اادددهاوتيددد الا هيدددل اهتدددديااليدددفااعاالجدددفدا  لا ددد

االيللسبي.
وواتاضلواةاال ي اهل ات  ا اوت ثافا شلاكيااياد ا هيدل اهتدديااليدفااعا د االيدؤتيلاااواللدفواا،ا -

 تي الهماوصق ا  لا  ماوخبلات م.ال ي اال ليايااليحلاياوال لباياوالفولاياالي ات ي اهل ا

الجل  ددياالكيسددلعا دد اتدد  تلا ييلبددلااتصددياماوتلفتددااالبددلا جااليفااباددياالال  ددياألهيددل اهتددديااليددفااعا -
 الي لا اوالي ل  لااوالي لااااذاااالصليابلتيالالاااليي الاالي ل .

 ل.اشلاكا هيل اهتديااليفااعا  اتخياطاالبلا جااليفااباياوتلفتاهلاوتق اي  -

تحقتقاالي ل  اوالي ا نابتنااللظلاياوالييبتقا  ابلا جاتفاالا هيل اهتديااليفااعاوتل اد ا نشديياهداها -
 البلا ج.ا

بدمايديال ما د اال اقد اواليقدفماال ليد ،اوت وادفهماالال ي االيسييلاهلد اتلياديا هيدل اهتدديااليدفااعا  لا دا -
 اثي.بلليجالااوالفواالا،اواللشلاااال لياياواليلب اياالحفي

ت ماقفاا لاليليايافوت ظااتديااليفااعالليشلاكيا  ااسيخفامات ل ل االاالي لامهيا  لما هيل اصلافإتلتياال -
 .والبحثاياكلديياياأل
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ا:اآلتايإالا االبح ثااليسيقبلاياانقيل بي صالااالبح ،ااااسيلشلد ا

 الجل  لااالايلاي.  اديااليفااعابلل ابلنل جاتفااب ا قيل الليي الاالي ل األهيل اهت -

الجل  ددلااالايلادديا دد اإاددلا ادااسددلاا يلثلدديالل قدد  اهلدد ااتيالاددلااالييدد الاألهيددل اهتددديااليددفااعا -
االيخيلفي،اتي اييسل اتييتل لا  ابلنل جاتفااب اييبقاهل ا سي ااايا االجل  لااالايلاي.ا

تديااليفااعا  االجل  لااالحك  اياو هيل ادااسيا قلانيابتنااتيالالاااليي الاالي ل الفاا هيل اه -
 هتديااليفااعا  االجل  لاااألهلايا  االاين.
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1

 د اال  دياادديااليدفااعهتألهيدل ا(.االييد الاالي لد ا2018 ب اسيلة،ا حي دا تيف،اوط طن،الالندل  -
ااال لبادددياللبحددد ثا ددد االي لددداماالقدددفسااليفي تدددي:اال اقددد اوالي  قدددلا،ا جلددديااتحدددلداالجل  دددل

 .46ا–ا21(،ا1 38ال لل ،ا

ا،دااااللشدلاللجل  دلاا،4،اذ ا(،ا لدلهجاالبحد ا د اال لد مااللفسداياواليلب ادي2003 ب اهدالم،ااادل ا  -
 :ا صل.القلهلة

بكلاددياادديااليددفااعهتألهيددل ا(.ااالتيالاددلاااليفااباديا2012آلا لتدلن،ا حيددفابدما سددفلابدناهبددفا   -
  دديا ماالقددلاا دد اظدد ا دوااهددماالي لادديا ددناوا دديانظددلهم،ااسددلليا لاسدديتلاغتددلااليلبادديابجل

  لش اة،اكلايااليلباي،اال  يا ماالقلا،االييل ياال لباياالس  ديي.

اليقلاياا لالاالتحفيفااالتيالالاااليفااباياألهيل اهتديااليفااعا  اا(.2005  تيفاسلايلنا،بله ان -
 لا لش اة،اكلايااليلباي،اال  ياالتل  ك،ااألادن.ا  اسليلياهيلن،ااسلليا لاسيتلاغت

َتجلهدددلاااادددديااليفااسدددايادااسددديال تاليليادددياالي لادددياألهيدددل ا(.ا2006 بل دددفه ،اا قادددياإبدددلاهاما تيدددف -
 طلوتدديا هيددل اهتددديااليددفااعانحدد ابلنددل جا قيددل الليددفااعا ثلددل االخف دديابجل  ددياهددفن،ا

 .ال  ياهفندكي ااهاغتلا لش اة،ا

 ،اهللماال يل،االقلهلة.1(.االيلياياالي لاياألهيل اهتديااليفااعاالجل   ،اذ 2001بشتل،ا حيف  -

ااا  للايابلنل جاتفااب ا قيل ا د اتليادياقدفاااا(.2009 تيلم،اشلديياهبفاالحلام،اه اف ،ا  اييا حيف -
الي لدداما دد ااالسددلب ،اليددؤتيلاالددفول اااليفااباددي، هيددل اهتددديااليددفااعاقدد اضدد  ااتيالاددلت ما

ي لتدد ،االقددلهلة،اا16ا–ا15الددي لما ددفااالحاددلة،اا–اإلتلتددياا–االجدد دةاالثللثددي:األل ادديا يلدد ا
 .1224ا–ا1130

 آ لقاال  ياذ لا،ا جليا صلايا يل هي،اال فداالثلن .ا،(2007 ،اال  ياذ لا -

ماو دلاتدم اتلفتداها د ابلندل جا خل ديا2007ا 2006(،"اانجل اااال  ياذ لاالل لما2007دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد،ا  -
األ االدددلئاعااالنيخدددلب "،او ااةاالي لددداماال دددلل اوالبحددد اال ليددد ،اداااال  دددياذ دددلاالليبلهددديا

 واللشل،االاين.

 ل  ياذ لا،االاين.(،"ادلت االيلللاالجل   ا"،اداااال  ياذ لاالليبلهياواللشل،اا2010 ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، -

ا(،"ادلت االيلللاالجل   ا"،اداااال  ياذ لاالليبلهياواللشل،اال  ياذ لا،االاين.2013 ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، -
ادددددددددددددددددددددددددددددددددد،ا  -  الاين.ا(،"ادلت االيلللاالجل   "،اال  ياذ لا،2017ددددددددددددددددددد

(.اتشدخاصاال ضد االدلاهناللي لداماال دلل اوالبحد اال ليد ،ا شدلو ا2014الحفاب ،اداووداهبفااليلدكا  -
ا.اللؤايااليي ل لياللي لاماال لل ا  االاين،اصل ل 

 .ال يلاالقلهلة،اهللمالجل   ،ا اليفااع هتدي ل ي  الي لاي اليلياي .(2004 بشتلا  حيف تفاد، -
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 اليفااباي،ادااااليسيقب الللشلاوالي  ا ،اهيلن:ااألادن.االحقلئل(.ا1997دا  الخيتل،ااتيفاوالخيتل،ااا -

بجل  ددياصددل ل ا دد ااكلديياددي(.اواقدد االيلياددياالي لاددياللقاددلدااااأل2009الخيتددل،اخلتدد ا حيددفا ي ددل  -
ض  ا فخ اإدااةاالجد دةاالشدل ليا د االي لداماالجدل   ،ااسدلليا لاسديتلاغتدلا لشد اة،اكلاديا

 صل ل .اليلباي،اال  يا

(.ااالتيالالاااليفااباياألهيل اهتديااليفااعا  االجل  لاااألادنايا2017ابلي ه،اهيلاهبفااللتام  -
اللسددديايا ددد اضددد  ا ييلبدددلاااقيصدددلداالي ل دددي،االيجلدددياالفولادددياللبحددد ثااليلب ادددي،اال  ددديا

 .ا101-ا75(،ا3 41اال لااا،ا

هتددددديااليددددفااعابجل  ددددياالبلقددددل اا(.اتحفيددددفاالحلاددددلاااليفااباددددياألهيددددل 2017سددددلتلن،ا حيددددفاهيددددل  -
 .581ا–ا537(،ا1 176الييباقايا  ا جلالاات ل ل االاالي لام،ا جلياكلايااليلباي،اال  يااأل هل،ا

بلل ابلنل جالليلياياالي لاياألهيل اهتديااليفااعابجل  ديات د اا.(2008 االسيلوغ،اهبفااللقتلاهل  -
قسدددمااألصددد لاواإلدااةااة،لا لشددد اا طلوتددديادكيددد ااهاغتددد،ا ددد اضددد  ا دددفخ االجددد دةاالشدددل لي
 اليلب اي،اكلايااليلباياال  يات  .

اوت ا لتدهااليسديقبلاي،ا2000وتيد اا1970الي لاماال لل ا  اس االا دناهدلماا(.2000ه سلقل،اصللح -
 د شق.ا،اةاالي لاماال لل او ا

 ال  دي  و د ظف اليدفااع هتددي ألهيدل  اليفاابادي االتيالادلا تحفيدف(.ا2007  حيدف  دلاوقا ،ناسد  اا -

 ال  ياال ل ماوالي ل ل اال،االجي  ااياالايلاي.ا ،غتلا لش اةا لاسيتلاسلليا الي ل ل اال، ال ل م

 سددللتلاا دد اكفددل ةااألدا الددفاا هيددل اهتدددياا(.1998 تتددفا،اهبددفااللياددفاتسددتنواا؛السدد افغ،اخلافددي -
 .45ا–ا39ا(،48،ا  القلهلةسلاا  االيللهجاوطلقااليفااع،اااادبللجل  ي،ا جلياااليفااع

 ضد    د  الجدل    اليدفااع هتددي ألهيدل  الي لادي اليليادي) .٢٠١١ الييلدلا هبدف   د  الييلدل، هبدف -

 .136ا-ا105(،ا1 75 اليلص اة، ال  ي اليلباي، كلاي  جلي االسيلالاي، الخبلة

(.ا سددللتلاالليدد االي لدد االييب دديالددفاا هيددل اهتددديااليددفااعا دد اال  دديا2009ال يددلغ،ا دد ا اايددلل  -
-3 25لقدددددل االييباقاددددديا ددددد ا جدددددلل االيدددددفااعاوالبحددددد اال ليددددد ،ا جلدددددياال  دددددياد شدددددق،الب
4،)533-573. 

 ،اداااالشلوق،االقلهلة.1(.ا سيلذاالجل  ياالفوااوالييلاسي،اذ 1997 لاي،ا لاوقاهبفه  -

اليددفخ االيلظدد   ا دد اتيدد الا دا ا هيددل اهتددديااليددفااعاوتحقتددقاا(.2005 القددلداغ،اسددلايلنا تيددف -
 لي،االيددددؤتيلاال لبدددد االخددددل ع،ا"اليددددفخ االيلظدددد   ا دددد االيددددفااعاوالي لددددام"،االشددددلاالجدددد دة

 .123ا–ا111ال  ياهتناشيع،ااالقلهلة،ا لك اتي الاتفااعاال ل م،

تيدد ة،االيب ددياالثللثددي،اامقاددلسا لهلادديااليددفاال،اتلايددياتيدد ةاسددلاالخدديا(:اكا اددي2001 الاسددل ،ااآغ -
    فااإلدااةاال ل ي:االلالن.
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(.ااالتجلهددلااالحفيثدديا دد االي لدداماالجددل   االي لصددلاو سددللتلاتفااسدداي،ا2002لتددل  لسدد ،ا حيددفا  -
 هللماال يل،االقلهلة،ا صل.

إدااةااليلياددددياالي لادددديااليسدددديفا ياألهيددددل اهتددددديااليددددفااعاا.(2005 صدددديف ،اي سدددد اهبددددفاالي يدددد   -
اال لبدد (ابللجل  ددلاااليصددلاي،االيددؤتيلاال ليدد االسددلدس.ا اليلياددياالي لادديااليسدديفا ياللي لددم

 . صل،اكلايااليلبايابللفت ماليل قفاب

لجل  ددددلاابلاليلياددددياالي لادددديااليسدددديفا ياألهيددددل اهتددددديااليددددفااعاا.(2010اليلاجدددد ،ااضددددلاإبددددلاهاما  -
  سديقب اإصدال االي لداماااليصلايا  اض  ااتيالادلت مااليفاابادي،االيدؤتيلاالدفول االخدل ع

الليلك اال لبد اللي لداماواليليادي،ليل قدفابداتجدلاعاو  دليتلاواؤا(اا–ال لب اليجيي االي ل يا
 ي لت .ا15ا–ا13الفيلةاا، صل

واق االيلياياالي لاياألهيل اهتديااليفااعابجل  دياالقصداما د اضد  اا.(2014ي نع،ا جفغا حيفا  -
 .243ا–ا201(.ا15 2ا  ليتلاا دةاالي لاماالجل   ،ا جلياال ل مااليلب اياواللفساي،
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