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 ستخلص:الم
ُلفذ اللهاٍخ الؾبل٘خ الٔ الزؼوف ػلٔ ّاقغ هوبهٍةخ الوةلٗوٗي ثوةلاهً الزؼلة٘ن ااثزةلاوٖ ثلّلةخ 

رؾلٗةل هةْاؽي الؼةؼم لوؾبّلةخ الزعلةت ػلِ٘ةب ّرؾَةٌِ٘ب الكْٗذ لجواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ، ّملك هي فةل  

ا ٍةةةبل٘ت الؾلٗضةةةخ الَةةةبولح ، ثبإلػةةةبفخ الةةةٔ الزؼةةةوف ػلةةةٔ ّهةةةْاؽي ال ةةةْح لزةةةلػ٘وِب لزؾ ٘ةةة  ا ُةةةلاف

ثوةلاهً  رطْٗو ثةواهظ الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ للوةلٗوٗي ّالوَزقلهخ فٖ ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ، ّرؾلٗل هزطلجبد

الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ثوب ٗلون ّاقغ الوغزوغ الكْٗزٖ. ّقل اٍزقلهذ الجبؽضةخ الوةٌِظ الْطةلٖ لوٌبٍةجزَ لطج٘ؼةخ 

( اٍزوبهح, ّقل ثلغ 62للهاٍخ )ااٍزجبًخ( ػلٖ أفواك الؼٌ٘خ ّػلكُن )ّأُلاف اللهاٍخ. ّقل رن رْىٗغ أكاح ا

( اٍةةزوبهح، هةةي هةةلٗوٕ الوةةلاهً الؼةةبهل٘ي ثبلوةةلاهً 55ػةةلك أفةةواك الؼٌ٘ةةخ الزةةٖ رةةن اٍةةز٘لب  اٍةةزوبهارِن )

ااثزلاو٘خ ثبلؼبطوخ ثلّلخ الكْٗذ ّالنٗي رن افز٘بهُن ثطوٗ خ ه ظْكح . ّقل رْطلذ اللهاٍةخ الةٔ هطةل 

ٗل هي الووبهٍبد ّا كّاه ّالوؼْقبد فٖ ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘ةخ للوةلٗوٗ٘ي ثوةلاهً الزؼلة٘ن ااثزةلاوٖ الؼل

رطةْٗو الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ لوةلٗوٕ هةلاهً الزؼلة٘ن ااثزةلاوٖ ػةوّهح ّأظِةود الؾبعةخ الةٖ ثلّلخ الكْٗةذ، 

الزْطة٘بد لسٍةبل٘ت ، ثباػةبفخ الةٔ الو زوؽةبد ّثبلكْٗذ فٖ ػْ  ثؼةغ الوةلافا اإلكاهٗةخ الوؼبطةوح

الؾلٗضخ الزةٖ ٗوكةي اٍةزقلاهِب لزؾَة٘ي ثةواهظ الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ للوةلٗوٗ٘ي ثوةلاهً الزؼلة٘ن ااثزةلاوٖ ثلّلةخ 

 الكْٗذ

هلٗوٕ هلاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ثلّلخ  -الزٌو٘خ الوٌِ٘خثواهظ   -الزطْٗو –هزطلجبد اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ: 

 الكْٗذ.
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 :ِمذِخ

ّر لهِب ٗؼزول ػلٔ قلهرِب فٖ هْاعِخ هقزلم الزع٘واد، ّهؼِ٘ب قلهب فٖ اى ًغبػ إٔ هئٍَخ 

الزطْٗو اللؼب  ّالوَزوو لؼول٘برِب ّأُلافِب ّفططِب الزٌوْٗخ. ّلؼا ملك ٗوكي رؾ ٘ َ ثٌغبػ الوئٍَخ 

فٖ رجٌٖ الٌظوٗبد اإلكاهٗخ الوؼوّفخ ّالَبولح ّرطج٘ ِب فٖ شزٔ الو٘بكٗي ّػلٔ هقزلم ا طؼلح فٖ ُنٍ 

الوئٍَخ، لِنا ف ل ّعت ػلٔ عو٘غ الوئٍَبد أى رٌزِظ ا ٍلْة ا ًغؼ فٖ اإلكاهح ثوب ٗزٌبٍت ّؽج٘ؼخ 

الؼوا فِ٘ب، كوب ٗغت ػلِ٘ب أى ا رزْأً فٖ رطج٘  الٌظوٗبد اإلكاهٗخ الؾلٗضخ ّريّٗل اإلكاهٗ٘ي ّطٌبع 

ال واه ثِب
(1).

 

 ى روك٘يٍ ٌٗظت ػلٔ رٌو٘خ الوْاهك  ّٗؼل الزؼل٘ن فٖ ه لهخ هٌطل بد رؾ ٘  الزٌو٘خ الشبهلخ

الجشوٗخ ا هو النٕ ٗؼل ف٘بها اٍزوار٘غ٘ب للزٌو٘خ الوَزلاهخ للوغزوؼبد الجشوٗخ، لنا فبى هي أّلْٗبد 

الوقطط٘ي ّطٌبع ال واه رطْٗو ُنا الوْهك ّالوقٖ ثولفلرَ ّػول٘برَ ّهقوعبرَ
(2)

. 

ٌٗجعٖ رقوٗظ ًْػ٘خ هي الوزؼلو٘ي ال بكهٗي ٗزوكي الزؼل٘ن هي رلج٘خ هزطلجبد الؼظو، فبًَ ّلكٖ 

ػلٔ رٌو٘خ أًلَِن ثبٍزوواه، ّا ٗزن ملك اا ثزْف٘و الوٌبؿ الزؼل٘وٖ الوٌبٍت ّرْف٘و الولٗوٗي الوئُل٘ي، 

ُّنا هب رَؼٖ الَ٘ اللّ  الوز لهخ ّهي ُنا الوٌطل  رؤرٔ أُو٘خ ّػوّهح اؽلاس ً لَ ًْػ٘خ فٔ رؼل٘وٌب، 

وبهٍبد الز ل٘لٗخ، ّااًطلق الٔ آفبق أهؽت ثولبُ٘ن ػظوٗخ ثبرذ رلوع ًلَِب، رزغبّى الولبُ٘ن ّالو

ّالزٖ ٗؼوا الؼبلن الوز لم هي فللِب
(3)

 . 

ّل ل ثبد الزوك٘ي ػلٔ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للوْهك الجشوٕ فٖ هقزلم عْاًجِب ٍوخ ثبهىح للٓ الكض٘و 

ْ ّالزطْه ّهَبٗوح كا الغلٗل فٖ هغباد هي الوئٍَبد الزؼل٘و٘خ لزلج٘خ اؽز٘بعبد اإلًَبى فٖ الٌو

الوؼوفخ، ّا شك فٖ أى ػول٘بد الزٌو٘خ أطجؾذ ُلفب هؼلٌب فٖ كض٘و هي الوئٍَبد ؽ٘ش أطجؾذ هي 

الولافا الزٖ رشعا الوِزو٘ي ث ؼبٗب اطلػ الزؼل٘ن فٖ الْقذ الؾبلٖ لكًِْب روكي ػلٔ ااهر ب  ثب فكبه 

الغْاًت الوؼوف٘خ، ّالوِبهٗخ ّالْعلاً٘خ لوْاعِخ رلك  ّرؼيٗي القجواد ّرغْٗل الوِبهاد فٖ

الزؾلٗبد
(4)

 . 

                                                 

اإلكاهح الزؼل٘و٘خ: ث٘ي هؼط٘ةبد الٌظوٗةخ ّهؼْقةبد الزطج٘ة  الوغلةخ الؼوث٘ةخ  (.2021( ػجلالؼيٗي هط٘و ٍل٘وبى الؼٌيٕ )1)

(، ص 61 -40، ٌٗةبٗو)4, ط19للؼلْم ااعزوبػ٘ةخ الوئٍَةخ الؼوث٘ةخ للٍزشةبهاد الؼلو٘ةخ ّرٌو٘ةخ الوةْاهك الجشةوٗخ، ع

41. 

رطْٗو ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘ةخ ل ةبكح الوةلاهً ثبلوولكةخ الؼوث٘ةخ الَةؼْكٗخ فةٖ (. 2016( هشؼبى ػ٘م هللا ه جا الشووی )2)

 -350، ْٗل٘ةْ )3, ع32كل٘ةخ الزوث٘ةخ، هةظ -ػْ  اارغبُبد الؼبلو٘خ: كهاٍخ رؾل٘ل٘خ هغلخ كل٘خ الزوث٘خ عبهؼخ أٍةْ٘ؽ 

 . 353(.،   ص 387

الزْع٘ةةَ اللٌةةٖ ّرلؼ٘ةةا ًظةةن الغةةْكح فةةٖ الزؼلةة٘ن قجةةا (. هةةئروو 2015( الِ٘ئةةخ ال ْه٘ةةخ لؼةةوبى عةةْكح الزؼلةة٘ن ّااػزوةةبك )3)

 .100كَٗوجو، ص  28 - 27الغبهؼٖ، ال بُوح، 

كهاٍخ ر ْٗو٘خ لجواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ  ػؼةب  ُ٘ئةخ الزةلهٌٗ ثبلغبهؼةبد الوظةوٗخ (. ٕٓٔٓ( أهبًٖ الَ٘ل الَ٘ل غجْه )4)

 -212، الوئروو القبهٌ، أثوٗةا ) 1ثبلوٌظْهح، هظ  فٖ ػْ  ثؼغ الزغبهة الؼوث٘خ ّالؼبلو٘خ، كل٘خ الزوث٘خ الٌْػ٘خ

 .215(، ص 257
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ثبلنكو أى الؾبعخ الٔ الٌوْ الوٌِٖ ؽبعخ قبووخ ثبٍزوواه فبلزٌو٘خ الوٌِ٘خ رؾ   الزؼل٘ن ٚعذ٠ش       

الوَزوو هلٓ الؾ٘بح، ّر بثا ؽبعبد الولٗوٗي الٌلَ٘خ كًَْ ٗجؼش الض خ فٖ ًلٍِْن ثؼل أى أطجؾْا ػلٔ 

كهعخ هي الكلب ح ّاإلر بى  كّاهُن كافا الولهٍخ، هوب ٗشؼوُن ثبلزلْق ّااهز٘بى ّال ٘وخ النار٘خ، لِنٍ 

ا ٍجبة ّغ٘وُب ٗليم أى ركْى الزٌو٘خ الوٌِ٘خ فٖ ثئهح اُزوبم الزوثْٗ٘ي أصٌب  ٍؼِ٘ن لزؾَ٘ي أؽْا  

 الزوث٘خ ّالزؼل٘ن فٖ هلاهٍِن.

ّشقظ٘خ رزؼبفو هؼب فٖ ُجْؽ أكا  هلٗو الولهٍخ، ُّْ ّصوخ ػْاها ػلٗلح هغزوؼ٘خ ّهلهٍ٘خ 

هب أفؼٖ ثبلوؼٌ٘٘ي هي ق٘بكاد الْىاهح، ّالوزقظظ٘ي الٔ الؼٌبٗخ ثجواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ الزٖ ر لم لولٗو 

الولهٍخ ّهؾبّلخ رؾٌَِ٘ب فٖ ػْ  الوَزغلاد فٖ هغب  اإلكاهح ّالزٌظ٘ن الولهٍٖ، ّالزْظ٘م الؾلٗش 

(.2014هٗخ )ًبكٗخ ٍبلن ٍؼل اللٍّوٕ، للزكٌْلْع٘ب اإلكا
(5)

 

( أى ثْػغ ًظبم للزطْٗو الوٌِٖ 2014ّقل أّطٔ ر وٗو الزؼل٘ن للغو٘غ للّلخ الكْٗذ فٖ الؼبم )

أصٌب  القلهخ للوؼلو٘ي ّقبكح الولاهً ٌٗلن ثلقخ؛ ام هي الوِن أى ٗكْى رطْٗو الوِبهاد للٓ الوؼلو٘ي 

ػلٔ اؽلع ثوَزغلاد الوٌبُظ اللهاٍ٘خ ّؽوق الزلهٌٗ ّالز ٘٘ن ّهإٍبوِن ثشكا هَزوو؛ ل٘كًْْا كاووب 

ّال ٘بكح، ّأى ٗكْى رْف٘و الجٌ٘خ الزؾز٘خ للزكٌْلْع٘ب ثزْاى هغ رْف٘و الوِبهاد ا ٍبٍ٘خ للوؼلو٘ي، 

ّالوزؼل خ ثك٘ل٘خ اكهبط ركٌْلْع٘ب الوؼلْهبد ّاارظباد فٖ ػول٘بد الزؼل٘ن ّالزؼلن، ّا ٗزؤرٔ ملك اا 

ٗت الوؼلو٘ي ثشكا هٌزظن، هب ٗئُلِن  ى ٗكًْْا أكضو اثزكبها فٖ اٍزقلام ركٌْلْع٘ب الوؼلْهبد ثزله

ّاارظباد. ّكنلك ؽوٕ ثوِبهاد اٍزقلام ركٌْلْع٘ب الوؼلْهبد ّاارظباد أى رؼيى فٖ هغباد 

اإلكاهح ّالزٌظ٘ن
(6)

. 

ك لوب لِب هي أُو٘خ ثبلعخ فٖ ّرؼل الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي هي أٍبٍ٘بد رؾَ٘ي الزؼل٘ن، ّمل

رطْٗو أكا  الولٗوٗي، فبلزٌو٘خ الوٌِ٘خ ُٖ الولزبػ ا ٍبٍٖ اكزَبة الوِبهاد الوٌِ٘خ ّا كبكٗو٘خ، ٍْا  

ػي ؽوٗ  ا ًشطخ الوجبشوح فٖ ثواهظ الزلهٗت الوٍوٖ، أّ ثبٍزقلام أٍبل٘ت الزؼلن النارٖ، ّل ل ٍبػلد 

اإللكزوًّ٘بد ّالؾبٍجبد ّأٍبل٘ت اارظباد الٔ ظِْه أٍبل٘ت الطلوح الِبولخ فٖ ًظن الوؼلْهبد ّ

علٗلح فٖ هغب  الزوث٘خ ّالزؼل٘ن، ّظِْه الكض٘و هي اارغبُبد الزوثْٗخ الؾلٗضخ فٖ هغب  الزٌو٘خ الوٌِ٘خ 

كٌز٘غخ هجبشوح
(7)

. 

ً كج٘واً  ٠ٚزضح ملك هي فل  عِْك ّىاهح الزوث٘خ ّالزؼل٘ن ثلّلخ الكْٗذ الزٖ رْلٔ اُزوبهب

ثؼوّهح ااٍزلبكح هي الزطْه الؼلوٖ ّالزكٌْلْعٖ فٖ اٍزقلام الزؼل٘ن اإللكزوًّٖ، ّػوّهح رؼو٘ن ُنٍ 

الغلٗلح فٖ  الٌْػ٘خ هي الجواهظ فٖ الزؼل٘ن ّالزلهٗت ػلٔ اٍزقلام الؾبٍت، ّاكزَبة ّرٌو٘خ الوِبهاد

                                                 

(. رؾَةة٘ي الزٌو٘ةةخ الوٌِ٘ةةخ لوةةلٗوٕ الوةةلاهً الضبًْٗةةخ فةةٖ ػةةْ  أفؼةةا الووبهٍةةبد 2014( ًبكٗةةخ ٍةةبلن ٍةةؼل اللٍّةةوٕ )5)

اٍةبد الؼل٘ةب للزوث٘ةخ، كل٘ةخ الله -، عبهؼةخ ال ةبُوح ٕالزلهٗج٘خ )كهاٍخ رؾل٘ل٘خ(، هغلخ الؼلْم الزوثْٗخ، الؼلك الضةبًٖ، ط 

 (60. هوعغ هكوه ص) 76 -75(، ص ص 80 -57اثوٗا)

 -1، كّلخ الكْٗذ، هةبْٗ )2015(. ر وٗو ااٍزؼواع الْؽٌٖ للزؼل٘ن للغو٘غ ثؾلْ  ػبم 2015( ّىاهح الزوث٘خ ّالزؼل٘ن )6)

 .97(، ص 119

ّرٌو٘زَ هٌِ٘ب فٔ ػْ  الزؾلٗبد الوَز جل٘خ، ه ةلم (. اػلاك الوؼلن 2009( طلػ أؽول الٌبقخ أثْ ّهك اِٗبة دمحم أثْ ّهك)7)

 . 4للوئروو الزوثْٕ، الوؼلن الللَطٌٖ٘ الْاقغ ّالوؤهْ ، ًْْٗ٘، ص 
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ُنا الوغب  ّالنٕ ٗؼل رطج٘ بً ػول٘بً لزؼو٘ن الزكٌْلْع٘ب الؾلٗضخ ّالوزطْهح ثبلكْٗذ ّروك٘ي ا ع٘ب  الغلٗلح 

هي فِوِب ّار بًِب، ّملك  ى الزؼل٘ن لإلر بى ٗؼزجو هي ٍوبد الزؼل٘ن الغ٘ل ف ل أطجؼ هي الؼوّهٕ 

 ٕ هلاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ثلّلخ الكْٗذ. هؼوفخ الْاقغ اللؼلٖ لجواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗو

 ِشىٍخ اٌذساعخ: 

 : ِٓ خالي ِب ٠ٍٟعبء اٌٛعٟ ثّشىٍخ اٌذساعخ اٌحب١ٌخ 

 أٚالً: اٌّّبسعخ اٌع١ٍّخ ٚاٌٛظ١ف١خ ٌٍجبحضخ:

اؽظذ الجبؽضخ هي فل  ػولِب، ّهي فل  ؽؼْهُب للؼلٗل هي ااعزوبػبد هغ الولٗوٗي  ٌمذ

ّهْعِٖ الؼوْم، أى ٌُبك قظْها ّاػؾب فٖ هَزْٕ رلبػا الولٗوٗي هغ الزكٌْلْع٘ب اللاػوخ لإلثلاع 

فٖ ػولِن الْظ٘لٖ، ّهي ملك ٗغت أى ًكشم ػي كّه ال ٘بكاد الزوثْٗخ فٖ ملك هي فل  هطل ّاقغ 

الووبهٍبد اإلشواف٘خ للولٗوٗي ثولاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ثلّلخ الكْٗذ ّارقبم ملك ً طخ اًطلق لْػغ 

 القطْؽ الؼوٗؼخ لزْػ٘ؼ هزطلجبد رطْٗو ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي لزٌو٘خ قلهارِن. 

 صب١ٔبً: اٌضٛسح اٌزىٌٕٛٛع١خ فٟ عصش اٌّعشفخ:

غباد الؾ٘بح كبفخ، هي أثوىُب الوغباد الزكٌْلْع٘خ ّهب شِل ال وى الؾبلٖ رع٘واد كض٘وح فٖ ه

ٗواف ِب هي الزطْهاد الؾلٗضخ، ّالزؾلٗبد الغلٗلح، الزٖ ًزظ ػٌِب رلشٖ الؾْاعي الوكبً٘خ ّاليهبً٘خ، هوب 

 ّفو ارظبا ٍوٗؼب ّفؼبا هي فل  كّه ركٌْلْع٘ب اارظباد ّالوؼلْهبد فٖ رلف  الوؼلْهبد.

الوؼلْهبد ّر ٌ٘بد الزؼل٘ن الوزياٗلح فٖ الْقذ الؾبلٖ رؾلٗب للزوثْٗ٘ي ّال بوو٘ي ّرشكا صْهح 

ػلٔ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ هي ػوّهح ااٍزلبكح هي الز ٌ٘بد الزؼل٘و٘خ لوْاكجخ الؼظو الوؼلْهبرٖ، ّالزٖ قل 

رَِن فٖ اٍزؾلاس أٍبل٘ت ّؽوق علٗلح للزؼل٘ن
(8)

ل ؼبٗب الوٌِ٘خ الزٖ ، ّرؼل الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للوؼلن اؽلٓ ا

شعلذ ّهب ىالذ رشعا الوغزوغ ّالوِزو٘ي ثشئّى الزؼل٘ن، فِٖ هظله هي هظبكه اػلاك الكْاكه 

الجشوٗخ، ّرطْٗو كلبٗبرِن الوٌِ٘خ، ؽ٘ش رؼوا الزٌو٘خ الوٌِ٘خ ػلٔ ريّٗل الوؼلو٘ي ثبلوِبهاد 

خ الزع٘واد، كوب رؼوا ػلٔ رؤُ٘ا ّالوَزؾلصبد الؼلو٘خ ّالزكٌْلْع٘خ الزٖ رغؼلِن أكضو قلهح ػلٔ هْاكج

الوؼلو٘ي ّف  هؼبٗ٘و ّقْاػل هؾلكح
(9)

. 

ّهي صن رظِو ؽبعخ الوؼلن للزٌو٘خ الوٌِ٘خ ثبٍزوواه ّفٖ ػْ  ُنا ٗزؼؼ ّعْك هشكلخ رزوضا فٖ 

ّعْك الؼلٗل هي ًْاؽٖ ال ظْه)الوؼ٘ بد(، هٌِب هب ُْ اكاهٕ ّرٌظ٘وٖ، هضا قلخ ػلك كّهاد الزٌو٘خ 

الوقظظخ للولٗوٗي، ػؼم الكلب ح الوٌِ٘خ للولٗوٗي هي ؽ٘ش الزؼبها هغ الزكٌْلْع٘بد الؾلٗضخ الوٌِ٘خ 

هي أعِيح الؾبٍْة ّشجكبد الوؼلْهبد ّاإلًزوًذ.
 

                                                 

(. ّاقغ اػلاك الوؼلو٘ي ػوي الزع٘واد الزكٌْلْع٘خ الؾلٗضخ ثلّلخ الكْٗذ هةي ّعِةخ ًظةو 2019( ًبٗم افٖ الوط٘وٕ )8)

 -628، أثوٗةا )2, ع74كل٘ةخ الزوث٘ةخ، هةظ -هغلةخ كل٘ةخ الزوث٘ةخ عبهؼةخ ؽٌطةب هؼلوٖ الوةلاهً الضبًْٗةخ الؾكْه٘ةخ فِ٘ةب 

 .631(، ص646

(. الوٗةبكح ااٍةزوار٘غ٘خ كوةلفا لزطةْٗو الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ للوؼلوة٘ي ثلّلةخ الكْٗةةذ 2020( كلضةْم ؽَة٘ي ػةْع ثِةياكٕ )9)

 .389(، ص 478 -389) ، هبه125ً, ع27هَز جا الزوث٘خ الؼوث٘خ الووكي الؼوثٖ للزؼل٘ن ّالزٌو٘خ، هظ
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 صبٌضبً: ٔزبئظ ٚرٛص١بد اٌجحٛس ٚاٌّؤرّشاد ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ: 

(2008كشلذ كهاٍخ ػوٗجبد ّالؼٌيٕ) ٌمذ
 :
ظخ ا ؽولٕ ثلّلخ الوؼْقبد فٖ الولاهً فٖ هؾبف"

الوْعِ٘ي اللٌ٘٘ي ّهلٗوٕ الولاهً"، ف ل أظِود ًزبوغِب ارلبقب فٖ اٍزغبثبد  الكْٗذ هي ّعِخ ًظو

الوْعِ٘ي اللٌ٘٘ي ّهلٗوٕ الولاهً، ثز لٗو رواّػ هب ث٘ي قْٗخ ّهزٍْطخ، ؽْ  أُن الوؼْقبد الزٖ 

ٙر٘خ: غ٘بة الزقط٘ؾ الَل٘ن، رؼزوع الولٗوٗي ثلّلخ الكْٗذ، ؽ٘ش روؾْهد الزؾلٗبد ثبلوغباد ا

الٍْبوا الزكٌْلْع٘خ، الوٌِظ اللهاٍٖ، اافزجبهاد، ًظبم الزْعَ٘، الؼلقبد اإلًَبً٘خ ث٘ي الوْعِ٘ي هي 

عبًت ّثٌِ٘ن ّث٘ي الوؼلو٘ي هي عبًت أفو، ثٌ٘وب ؽظا هغب  اإلكاهح الولهٍ٘خ ػلٖ ر لٗو رواّؽذ هب 

الولاهً كوؼْق لؼوا الزْعَ٘ اللٌٖ. ّأّطذ كهاٍخ  ث٘ي الوزٍْطخ ّالؼؼ٘لخ هي ّعِخ ًظو هلٗوٕ

(2015دمحم کواشی )
(10) 

: " ثؼوّهح ااُزوبم ثبللّهاد الزلهٗج٘خ الزٖ ر لهِب ّىاهح الزوث٘خ ّاكاهاد 

الوٌبؽ  الزؼل٘و٘خ الٔ هلٗوٕ الولاهً ااثزلاو٘خ ثلّلخ الكْٗذ، ّػوّهح ىٗبكح ػلك الٌلّاد 

الولاهً ّهَبػلِٗن ف٘وب ٗزؼل  ثوشكلد هغزوغ الولهٍخ، ّركض٘م ّالوؾبػواد الزٖ ر لم لولٗوٕ 

 الل ب اد ث٘ي هلٗوٕ الولاهً ّهَبػلِٗن.

( 2018) ّقل أشبهد ًزبوظ كهاٍخ الؼطوّىٕ؛ ّػجبٌٗخ
(11) :

" الٔ ّعْك هؼْقبد للزٌو٘خ الوٌِ٘خ 

ٌِبط ّا ًشطخ، ّاكاهح ّثلهعخ هورلؼخ ّهورجخ رٌبىل٘ب أٍبل٘ت الزٌو٘خ الوٌِ٘خ، ّالزْعَ٘ اللٌٖ، ّالو

الوّػخ، ّاػلاك الوؼلوخ، كوب أّطذ اللهاٍخ أى ر ْم الغِبد الوَئّلخ ػي الزٌو٘خ الوٌِ٘خ فٖ كّلخ 

الكْٗذ ثزْف٘و كّهاد رلهٗج٘خ هزٌْػخ ػلٔ هَزْٓ ػب  هي الزظو٘ن ّاإلػلاك ّالزٌل٘ن هضا الزلهٌٗ 

٘ت الزٌو٘خ الوٌِ٘خ الوزجؼخ ّاٍزقلام أٍبل٘ت ثبٍزقلام ركٌْلْع٘ب الوؼلْهبد ّاارظباد، ّرع٘٘و أٍبل

 ؽلٗضخ رزٌبٍت ّهّػ الؼظو ّؽبعبد الوؼلوبد.

(2019) كوب أظِود كهاٍخ الوط٘وٕ
(12):

أى ّاقغ اػلاك الوؼلو٘ي ػوي الزع٘واد الزكٌْلْع٘خ " 

ّثوزٍْؾ الؾلٗضخ ثلّلخ الكْٗذ هي ّعِخ ًظو هؼلوٖ الولاهً الضبًْٗخ الؾكْه٘خ عب  ثلهعخ هٌقلؼخ، 

(، كوب أظِود الٌزبوظ ػلم ّعْك فوّق ماد كالخ اؽظبو٘خ فٖ ر لٗواد أفواك ػٌ٘خ 2022ؽَبثٖ )

اللاهٍخ لْاقغ اػلاك الوؼلو٘ي ػوي الزع٘واد الزكٌْلْع٘خ الؾلٗضخ ثلّلخ الكْٗذ هي ّعِخ ًظو هؼلوٖ 

اللهاٍخ ثؼوّهح ػ ل  الولاهً الضبًْٗخ الؾكْه٘خ رجؼب لوزع٘وٕ الغٌٌ ّالوئُا الؼلوٖ. ّقل أّطذ

ّىاهح الزوث٘خ ّالزؼل٘ن لويٗل هي اللّهاد ّالْهُ الزلهٗج٘خ الوزقظظخ فٖ عو٘غ الوغباد الزكٌْلْع٘خ 

الؾلٗضخ فٖ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ للوؼلو٘ي، ّاُزوبم ّىاهح الزوث٘خ ّالزؼل٘ن ّؽش ّرؼيٗي الوؼلو٘ي ثزْظ٘م 

بثؼزِب، ًّشو الْػٖ للٓ ؽلجخ الغبهؼبد ؽْ  اٗغبث٘خ الزؤُ٘ا الزكٌْلْع٘ب الؾلٗضخ فٖ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ ّهز

                                                 

(. كهعخ رْافو آل٘بد الزٌو٘خ الوٌِ٘خ ّػلقزِةب ثلبػل٘ةخ ارقةبم ال ةواه لةلٓ هةلٗوٕ 2015( دمحم ٗؼ ْة ػلٔ هل کواشی )10)

 (. 15 -1الولاهً ااثزلاو٘خ ثلّلخ الكْٗذ، هٍبلخ هبعَز٘و ،عبهؼخ آ  الج٘ذ، كل٘خ الؼلْم الزوثْٗخ ،ااهكى، )

(. هؼْقةبد الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ لةلٓ هؼلوةبد هٗةبع ا ؽلةب  2018ثشبٗو ٍل٘وبى ٍؼل الؼطوّىٕ؛ طبلؼ أؽول ػجبٌٗخ )( 11)

 (. 88 -51، هبهً )126, ع32هغلٌ الٌشو الؼلوٖ ،هظ -فٖ كّلخ الكْٗذ الوغلخ الزوثْٗخ عبهؼخ الكْٗذ 

لزكٌْلْع٘ةخ الؾلٗضةخ ثلّلةخ الكْٗةذ هةي ّعِةخ (. ّاقةغ اػةلاك الوؼلوة٘ي ػةوي الزع٘ةواد ا2019( ًبٗم افٖ الوط٘وٕ )12)

 -628، أثوٗةا )2, ع74كل٘خ الزوث٘خ، هظ -ًظو هؼلوٖ الولاهً الضبًْٗخ الؾكْه٘خ فِ٘ب هغلخ كل٘خ الزوث٘خ عبهؼخ ؽٌطب 

646 .) 
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ّالزلهٗت الوٌِٖ الزؼل٘وٖ، ّػوّهح الزْاف  ث٘ي الؾبعبد ااكبكٗو٘خ ّالوٌِ٘خ للوؼلن هغ القطؾ 

 اللهاٍ٘خ الغبهؼ٘خ.

 ٚثٕبء عٍٟ ِب عجك ٠ّىٓ ص١بغخ ِشىٍخ اٌذساعخ فٟ ا٤عئٍخ اٌزب١ٌخ:

 الوٌِ٘خ لولٗوٕ هلاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ؟هب ا ؽو الٌظوٗخ للزٌو٘خ  .1

هب ّاقغ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ ّااؽز٘بعبد الزلهٗج٘خ لولٗوٕ هلاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ثبلكْٗذ ّهب  .2

 عِْك الْىاهح لزؾ ٘ ِب ؟

هب الولافا اإلكاهٗخ الوؼبطوح الزٖ ٗوكي فٖ ػْوِب رطْٗو الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ هلاهً  .3

  الزؼل٘ن ااثزلاوٖ؟

ث٘ي هزٍْطبد ر لٗواد أفواك ػٌ٘خ  0.001ُا رْعل فوّق ماد كالخ اؽظبو٘خ ػٌل هَزْٓ  .4

اللهاٍخ لْاقغ رطْٗو الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ هلاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ثبلكْٗذ فٖ ػْ  ثؼغ 

 الولافا اإلكاهٗخ الوؼبطوح؟

ثزلاوٖ ثبلكْٗذ فٖ ػْ  هب الزظْه الو زوػ لزطْٗو الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ هلاهً الزؼل٘ن اا .5

 ثؼغ الولافا اإلكاهٗخ الوؼبطوح؟

   أ٘ذاف اٌذساعخ:

 ٘ذفذ اٌذساعخ إٌٝ:

الزؼوف ػلٔ ّاقغ هوبهٍخ الولٗوٗي ثولاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ثلّلخ الكْٗذ لجواهظ الزٌو٘خ  (1

 الوٌِ٘خ.

 لزؾ ٘  ا ُلاف.رؾلٗل هْاؽي الؼؼم لوؾبّلخ الزعلت ػلِ٘ب ّرؾٌَِ٘ب ّهْاؽي ال ْح لزلػ٘وِب  (2

 الزؼوف ػلٔ ا ٍبل٘ت الؾلٗضخ الَبولح ّالوَزقلهخ فٖ ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ. (3

رؾلٗل الٍْبوا أّ الطوق الزٖ ٗوكي ثِب رطْٗو أٍبل٘ت الولٗوٗي ثولاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ثلّلخ  (4

 الكْٗذ ػلٔ ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ.

لولٗوٗي ثولاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ثوب ٗلون ّاقغ رؾلٗل هزطلجبد رطْٗو ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ ل (5

 الوغزوغ الكْٗزٖ.
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 حذٚد اٌذساعخ: 

 الزصشد اٌذساعخ اٌحب١ٌخ عٍٝ:

ٗزوضةةا فةةٖ رؾلٗةةل هزطلجةةبد رطةةْٗو ثةةواهظ الزٌو٘ةةخ الوٌِ٘ةةخ للوةةلٗوٗي ثوةةلاهً الزؼلةة٘ن : اٌحددذ اٌّٛعددٛعٟ

 ااثزلاوٖ. 

 اللهاٍخ.اللزوح اليهٌ٘خ اللىهخ إلعوا  : اٌحذ اٌضِٕٟ

 رزوضا أُو٘خ اللهاٍخ الؾبل٘خ ف٘وب ٗوكي أى ر لهَ ف٘وب ٗؤرٖ:: أ١ّ٘خ اٌذساعخ

  ٌقل رَِن ُنٍ اللهاٍخ فٖ رْػ٘خ الولٗوٗي ثب ٍبل٘ت اإلكاهٗخ الؾلٗضخ للزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ، هوةب ٗةٌؼك

 اٗغبث٘ب ػلٖ هوبهٍبرِن الْظ٘ل٘خ. 

 وَزقلهخ فٖ ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ. قل رل٘ل ُنٍ اللهاٍخ فٖ رطْٗو ا ٍبل٘ت الَبولح ّال 

  قل رل٘ل ُنٍ اللهاٍخ الوِزو٘ي ثبلؼول٘بد الزؼل٘و٘خ ّػول٘ةبد الوزبثؼةخ ّاإلشةواف ّالزْع٘ةَ ثةْىاهح

الزوث٘خ ثلّلخ الكْٗذ ثوؼلْهبد ّر ٌ٘بد علٗةلح رَةبػلُن فةٖ الزْاطةا ػةي ثؼةل ّرظةو٘ن ثةواهظ 

 ه زوؽخ َٗزل٘ل هٌِب الولٗوٗي.

  إلٗغةبك الؾلةةْ  فةٖ الزعلةت ػلةةٔ ثؼةغ الوشةكلد الزةٖ رؼ٘ةة  اارظةب  الغ٘ةل ثةة٘ي رؼزجةو هؾبّلةخ

 الولٗوٗي ّالوؼلو٘ي ػي ؽوٗ  رْظ٘م الشجكخ الؼٌكجْر٘خ.

  ِٕٙظ اٌذساعخ:

 اعزخذِذ اٌذساعخ اٌحب١ٌخ:

ُّْ الوٌِظ النٕ ٗ ْم ػلةٖ ّطةم كق٘ة  للظةبُواد، ّٗؼزوةل ػلةٖ ّطةم هةب إٌّٙظ اٌٛصفٟ: 

ِّٗزن ثزؾلٗل الظةوّف ّالؼلقةبد الزةٖ رْعةل ثة٘ي الْقةبوغ، ُّةْ ا ٗ زظةو ػلةٖ عوةغ ُْ كبوي ّٗلَوٍ، 

الج٘بًبد ّرجْٗجِب ّاًوب ٗوؼٖ الٖ هب ُةْ أثؼةل هةي ملةك  ًةَ ٗزؼةوي قةلها هةي الزلَة٘و، ّالوِةن أًةَ لةٌ٘ 

هغوك ّطم هب ُْ ؽبكس أّ هب ُْ كبوي فبلغُْو ُْ الوِن فٖ الجؾش الْطةلٖ، ّلكةي ػول٘ةخ الجؾةش ا 

ركزوا ؽزٔ رٌظن ُنٍ الج٘بًبد ّرؾلا ّرَزقوط هٌِب ااٍةزٌزبعبد ماد اللالةخ ّالوعةيٓ ثبلٌَةجخ للوشةكلخ 

الوطوّؽخ للجؾش
(13)

كوب ِٗزن ثزؾل٘ا ّرؾلٗل الووبهٍبد الشبوؼخ ّالَبولح. ّاٍزقلم ُنا الوٌِظ للزؼوف  ،

ثوةلاهً الزؼلة٘ن ااثزةلاوٖ ثلّلةخ الكْٗةذ، ػلٔ الوزطلجبد اللىهخ لزطْٗو ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للوةلٗوٗي 

ّملك هي أعةا اثةواى الَةلج٘بد ّالوشةكلد الزةٖ رْاعةَ الوةلٗوٗي، ّهؾبّلةخ اٗغةبك الؾلةْ  الو زوؽةخ هةي 

 فل  ّػغ رظْه ه زوػ لزطْٗو ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي ثولاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ثلّلخ الكْٗذ

 

 

                                                 

 .55ص(. هِبهاد الجؾش الؼلوٖ فٖ اللهاٍبد الزوثْٗخ ّااعزوبػ٘خ، ػبلن الكزت، ال بُوح، 2009( ؽبفع فوط أؽول )13)
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 ِصطٍحبد اٌذساعخ: 

ععخ ثعض أدث١بد اٌّغبي ٚاالطالع عٍٝ اٌّعبعُ اٌزٟ ُعشعذ ثٙب ٌزعش٠ف فٟ عٛء ِشا

 ِصطٍحبد اٌذساعخ اٌحب١ٌخ عٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:

   Requisitesِزطٍجبد : 

: هزطلجبد فٖ هؼغن الوؼبًٖ الغبهغ هلوك ُهزَطلَّت، ّاٍن هلؼْ  هي رطلََّت ّهؼٌبُب أهو أّ اٌّعٕٟ اٌٍغٛٞ

ؽلت الوغل ٍؼٖ للؾظْ  ػلَ٘ػوا ُٗطلَت رؾ ٘ َ هضب  هي 
(14.)  

فِْ هب ُٗطلت ثبػزجبهٍ ػوّهٗب لَل ؽبعبد ّرلج٘خ هغجبد أّ هؾبّلخ الؾظْ   :أِب اصطالحب

ػلٖ الشٖ 
(15)..

  

ثؤًِب هغوْػخ هي الشوّؽ ّالؼٌبطو الوَز بح هي الغْكح الزٖ ٗغت  ٚرُعشف اٌّزطٍجبد إعشائ١ب:

 رْافوُب لزؾ ٘  الزٌو٘خ الوٌِ٘خ.

   Developmentاٌزط٠ٛش: 

: ؽْه رطْٗوا الشٖ : ً لَ هي ؽْه الٔ ؽْه، إٔ هي ؽب  الٔ ؽب اٌّعٕٟ اٌٍغٛٞ
(16)

. 

فبلزطْٗو ُْ ًوؾ هي أًوبؽ الزع٘٘و الزٖ ٗوو ثِب اللوك ٗزظم ثبلٌوْ لجٌ٘خ هؼٌ٘خ أّ  أِب اصطالحب:

لْظ٘لخ هؼٌ٘خ أّ هِبهح هؼٌ٘خ هؼزولا ػلٔ هواؽا
(17)

. 

ّرؾلٗش ّاكفب  رغلٗلاد، ّهَزؾلصبد ػلٔ الشٖ  الوواك رطْٗوٍكوب ٗؼٌٖ الزطْٗو رؾَ٘ي 
(18).

 

ثؤًةةَ: الْطةةْ  ثبلشةةٖ  الوطةةْه الةةٔ أؽَةةي طةةْهح هةةي الظةةْه، ؽزةةٔ ٗةةئكٕ العةةوع ٠ٚعددشف 

الوطلْة هٌَ ثكلب ح ربهخ، ّٗؾ   ا ُلاف الوٌشْكح هٌةَ ػلةٖ أكوةا ّعةَ ّثطوٗ ةخ اقزظةبكٗخ فةٖ الْقةذ 

ّالغِل ّالزكبل٘م
(19).

 

اعواو٘ب ثؤًَ: ػول٘خ هٌظوخ ّهقططَ، لزؾَ٘ي أكا  الولٗوٗي الٖ ا ؽَي ثِلف رؾ ٘  الِلف  ٠ٚعشف   

 الوٌشْك هي ػول٘خ الزْعَ٘ ّالوزبثؼخ. 

 

 

                                                 

   http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar( هؼغن الوؼبًٖ الغبهغ هزبػ ػلٖ 14)

(. هؼغةةةن هظةةةطلؾبد الزوث٘ةةةخ، كاه الْفةةةب  للٌشةةةو ّالطجبػةةةخ، 2004( فةةةبهّق ػجةةةلٍ فل٘ةةةَ ّأؽوةةةل ػجةةةل اللزةةةبػ ىكةةةٖ )15)

 .248اإلٍكٌلهٗخ، 

 https://www.maajim.com/dictionaryاول هزبػ ػلٖ ( هؼغن الو16)

 . 103(. هؼغن هظطلؾبد الزوث٘خ، هوعغ ٍبث ، ص2004( فبهّق ػجلٍ فلَ٘ ّأؽول ػجل اللزبػ ىكٖ )17)

(. هؼغةةن الوظةةطلؾبد الزوثْٗةةخ ّالٌلَةة٘خ، الةةلاه الوظةةوٗخ اللجٌبً٘ةةخ، ال ةةبُوح، 2003( ؽَةةي شةةؾبرخ ّىٌٗةةت الٌغةةبه )18)

 .107ص

 .15(. رطْٗو الوٌبُظ، هكزجخ ا ًغلْ الوظوٗخ، ال بُوح، ص1991ول الْك٘ا )( ؽلوٖ أؽ19)
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   Programاٌجشٔبِظ

ثؤًَ هغوْػخ أّ ٍلَلخ هي ا ّاهو رؼطٖ لزٌل٘ن هِوخ هؼٌ٘خ فٖ اؽبه ىهٌٖ، ّٗش٘و ُنا ٠عشف   

رٌل٘نُب أّ ػول٘خ هٌِغ٘خ لْػغ اإلعوا اد ّالقطْاد الْاعت ارقبمُب الوظطلؼ الٖ فطخ هٌظوخ ٗزن 

لزؾ ٘  أُلاف هؾلكح ثظْهح فؼبلخ
(20).

 

هب ٗزن الزقط٘ؾ لَ ث ظل رٌل٘نٍ فِْ هغوْػةخ هةي الزؼل٘وةبد ّا ّاهةو الزةٖ  ثأٔٗ: ٠ٚعشف إعشائ١ب

 رج٘ي رَلَا القطْاد ثطوٗ خ هؼٌ٘خ لزؾ ٘  الِلف الوٌشْك.

 The Professional Developmentاٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ: 

ٌِْوٖ ًَْو٘بً ًُِّوّ٘بً ًَّوةبَ : ىاك ّكضةو، ّهثوةب قةبلْا  اٌّعٕٟ اٌٍغٛٞ ٌٍز١ّٕخ:  ُٖ الٌَّوبُ : اليٗبكح. ًََؤ َٗ

ُْ٘ذ الشَٖ  ػلٔ الشٖ : هفؼزَ ػل٘ب. ا. ًََّو٘زَُ: َهفَْؼزَ ًََّو ًّْ ٌُْوْ ًُُو َٗ 

ٌَخُ كلَ: الِؾْنق ثبلقلهخ ّالؼوا ًّؾٍْ،  ِِ ٌَخ ّالَو َِ ٌَخ ّالَو ِْ ٌَخ ّالِو ِْ ّأًَكو ا َطوؼٖ الكَو. ّقل  الوٌِ٘خ: الو

ٌَخً إَٔ فلهِن ِْ ٌبً َّه ِْ ٌُِن َه ُِ ٌُِن َّْٗو َِ ن َْٗو ُِ ٌَ َِ ٌبً اِما ػوا فٖ طٌؼزَ. َه ِْ ُي َه ُِ َي َْٗو َِ َه
(21)

. 

خ هٌظوخ ّهقططَ ّهَزووح لجٌب  ّرطْٗو ّرؤُ٘ا قبكح ّرُؼوف الزٌو٘خ الوٌِ٘خ ثؤًِب ػول٘

الولاهً ّّكلوِن، ّرِلف الٔ هفغ كلبٗبرِن الوٌِ٘خ هي فل  أٍبل٘ت ٍّّبوا الزٌو٘خ الوٌِ٘خ الوقزللخ
 

(22)
ّرزؼوي كا فجواد الزؼلن الزٖ ٗيّك ثِب الولٗو ثظلخ هَزووح ّهَزؾلصخ فٖ اؽبه هغوْػخ ، 

الجواهظ، ّاللّهاد الطْٗلخ، أّ ال ظ٘وح، ّالجؼضبد اللافل٘خ، أّ القبهع٘خ الزٖ رِلف الٖ هفغ ّرؾَ٘ي 

ٗغبث٘خ، ّرغلٗل كلبٗخ الولٗو هي فل  ريّٗلٍ ثبلوؼبهف، ّالولبُ٘ن، ّالوِبهاد، ّاارغبُبد اإل

ّهَبػلرَ ػلٖ الز لم ّالٌوْ الوٌِٖ، ّاؽلاس رع٘٘و فٖ ٍلْكَ ٗئكٕ الٔ رؾ ٘  أغواع ّأُلاف 

 الوئٍَخ الزؼل٘و٘خ. 

كوب رُؼوف أٗؼب ثؤًِب ػول٘خ هَزووح ٗ ْم فِ٘ب الولٗو ثؼوا رؤهلد ػي هوبهٍبرَ، ّٗؾلك قلهارَ لل ٘ةبم    

ثؤًشطخ هقزللخ ّهب َٗزط٘غ رؼلوَ ثٌلََ هي أعا اعوا  رع٘٘واد فٖ هوبهٍبرَ الزؼل٘و٘خ
(23)

. 

٘ت، ّاارغبُةبد، ّرؼوف الزٌو٘خ الوٌِ٘خ اعواو٘بً ثؤًِب: هغوْػخ القجواد، ّالوِةبهاد، ّا ٍةبل 

ّالووبهٍبد، ّالوؼبهف الزٖ ٗكزَجِب الولٗوٗي ثطوٗ خ هجبشوح، ّغ٘و هجبشوح؛ ه ظْكح، ّغ٘و ه ظْكح 

                                                 

 هوعغ ٍبث .    http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar( هؼغن الوؼبًٖ الغبهغ هزبػ ػلٖ 20)

د أػؼب  ُ٘ئةخ الزةلهٌٗ ّال ٘ةبكاد فةٖ ػةْ  فجةواد ثؼةغ م(. ر ْٗن هشوّع رٌو٘خ قلها 2007( ّفب  ؽَي هوٍٖ)21)

الةةلّ  الوز لهةةخ، الوةةئروو ال ةةْهٖ الَةةٌْٕ الواثةةغ ػشةةو )الؼوثةةٖ الَةةبكً( ثؼٌةةْاى: أفةةبق علٗةةلح فةةٖ الزؼلةة٘ن الؼوثةةٖ 

 .451، هوكي رطْٗو الزؼل٘ن الغبهؼٖ، عبهؼخ ػ٘ي شوٌ، ص1الغبهؼٖ، ط

(. رطْٗو ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ ل بكح الولاهً ثبلوولكخ الؼوث٘ةخ الَةؼْكٗخ فةٖ 2016ػ٘م هللا ه جا الشووی )( هشؼبى 22)

 . 356ػْ  اارغبُبد الؼبلو٘خ: هوعغ ٍبث ، ص 

(23) Palacio C. G., Vargas D. E., Taborda H. P. (2019). Coaching as a Professional 

Development Strategy for Adjunct Instructors in a Colombian University". Profile: issues 

Teach, Vol.(21), No.(1),p(122- 125),p:122 
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ثِلف رؾَ٘ي أكاوِن، ّهفغ قلهارِن الؼلو٘خ، ّالزوثْٗخ ثِلف الْفب  ثوزطلجبد الوٌِخ اللىم رْافوُةب لةلٓ 

 هلٗوٕ الولاهً ااثزلاو٘خ.

 خطٛاد اٌذساعخ:

 واد اللهاٍخ هي فل  اؽبه ًظوٕ ٗزٌبّ  الغْاًت الوقزللخ لوْػْع اللاهٍخ. رٌبّ  هزع٘ -

رٌبّ  ا ثؾبس ّاللهاٍبد الوورجطخ ثوْػْع اللهاٍخ ثِلف الزؼوف ػلٔ هب رْطلذ الَ٘ هي  -

 ًزبوظ ّااٍزؼبًخ 

اٍزقلص الٌزبوظ ّرؾل٘لِب ّرلَ٘وُب ّهٌبقشزِب فٖ ػْ  اإلؽبه الٌظوٕ ّاللهاٍبد الوورجطخ  -

 ثوْػْع اللهاٍخ.

 ط٘بغخ الزْط٘بد الزوثْٗخ ّالجؾْس الو زوؽخ الزٖ ٗوكي ااٍزلبكح هٌِب .  -

 اإلطبس اٌفىشٞ ٌٍذساعخ:  

ٌُبك الؼلٗل هي الوظطلؾبد الوورجطخ ثبلزٌو٘خ الوٌِ٘خ ّرزؼوي؛ الزؼل٘ن أصٌب  القلهةخ، ّالزطةْٗو 

وو. ّالِلف هي عو٘غ الؼول٘بد الوزؼل ةخ ثِةنٍ الْظ٘لٖ، ّرطْٗو الوْظل٘ي، ّالزؼلن الوٌِٖ، ّالزؼل٘ن الوَز

الوظطلؾبد ُْ فٖ الٌِبٗخ رَِ٘ا ّرؾَ٘ي الزؼلن للوؼلو٘ي ّهلٗوٕ الولاهً ّالطةلة. ّرزؼةوي الؼلٗةل 

أهةب ثبلٌَةجخ  .هي أًْاع القجواد الزؼل٘و٘خ الوزؼل ةخ ثبلؾ٘ةبح الؼول٘ةخ للووةبهً فةٖ الزطةْٗو الوٌِةٖ الوَةزوو

قلام هظطلؼ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لإلشبهح الٔ هغوْػخ هزٌْػخ هي الزةلهٗت ّالزؼلة٘ن لوغب  الزؼل٘ن، ف٘وكي اٍز

الوٍوٖ الوزقظض، أّ الزؼلن الوٌِٖ الوز لم لزؾَ٘ي الوؼوفخ الوٌِ٘خ ّال لهح ّالوِبهح ّاللؼبل٘خ لوةلٗوٕ 

الولاهً ّالوؼلو٘ي ّالوْعِ٘ي الزوثْٗ٘ي
(24)

. 

كج٘وا فٖ ااهر ب  ثوَزْٕ الولٗوٗي الٔ هَةزْٕ هاق رئكٕ ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي كّها 

هي الغْكح ّاللؼبل٘خ ّأى ؽبعخ ًظن الزؼل٘ن ثبلكْٗذ لسفن ثٌظبم ااػزوبك ّالغْكح ُْ ثوضبثخ آل٘خ لوْاعِةخ 

الزؾلٗبد الوؼبطوح الزٖ رلوػِب ػوّهح ااهر ب  ثوَزْٕ الولٗوٗي، ا هو النٕ أكٕ الٔ الزةيام ثةواهظ 

 ٘خ للولٗوٗي ثبلغلٗل فٖ ػظو ااًلغبه الوؼوفٖ.الزٌو٘خ الوٌِ

ّقةل أشةبهد كهاٍةخ ثوّكوةبى ّآفةوّى
(25)

 Brauckmann, S.et al. (2020)  الةٔ ػةوّهح

 رؤُ٘ا هلٗوٕ الولاهً ّكػوِن، ؽزٔ ٗزوكٌْا هي أكا  ُنا كّهُن فٖ رطْٗو الغْكح ّٗزؼوي ملك:

خ الوٌِ٘ةخ، هوةب ٗةئكٕ الةٔ أًشةطخ ق٘بكٗةخ أى ٗزؼلن هةلٗوٕ الوةلاهً هلةبُ٘ن ال ٘ةبكح فةٖ كّهاد الزٌو٘ة -

 هؼللخ.

                                                 

(24) Nasreen, A., & Odhiambo, G. (2018). The Continuous Professional Development of 

School Principals: Current Practices in Pakistan. Bulletin of Education and 

Research, 40(1), 245-266. p: 246. 

Brauckmann, S., Pashiardis, P., & Ärlestig, H. (2020). Bringing context and educational  )25(

leadership together: Fostering the professional development of school 

12.-1, Professional development in education principals. p(4) 
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أى ٗكةةْى لسًشةةطخ ال ٘بكٗةةخ الغلٗةةلح رةةؤص٘و اٗغةةبثٖ ػلةةٔ اؽزةةواف الوؼلةةن ّثبلزةةبلٖ رؾَةة٘ي الزةةلهٌٗ  -

 ّالزؼلن النٕ ٗؾلس فٖ الولاهً.

ّػةغ رظةْه  ؽةو الزؤُ٘ةا ال بووةخ ػلةٔ الكلةب ح، ّرةورجؾ هضةا ُةنٍ ا ؽةو ثبلوواؽةا الوٌِ٘ةخ ماد  -

 وٕ الولاهً الوؼٌ٘٘ي.الظلخ ثولٗ

كوب أشبه ثًْذ ّآفوّى
 (26)

 Pont, B. et al. (2008)  ٔالٔ أى هلٗوٕ الوةلاهً ٗؾزةبعْى الة

هِبهاد ق٘بكٗخ أكجو إلكاهح الوةْاهك ااٍةزوار٘غ٘خ ّلزْع٘ةَ الزةلهٌٗ ّالةزؼلن. ّا ٗوكةي رطةْٗو الوِةبهاد 

ف ةؾ، ثةا فةٖ هةيٗظ هةي الةزؼلن ّالزةلهٗت  اللىهخ لوضا ُنا اللّه، ّالزٖ ٗوكي رْىٗؼِب، فٖ ثوًبهظ ّاؽل

ّالووبهٍخ الزٖ رزطْه ثشكا هٍوٖ ّغ٘و هٍةوٖ. ّالوطلةْة ُةْ هؼوفةخ أفؼةا الَةجا للغوةغ ثة٘ي ُةنٍ 

 ا ٍبل٘ت لزْف٘و رغوثخ رؼل٘و٘خ شبهلخ لزلج٘خ اؽز٘بعبد الولٗوٗي فٖ الوواؽا الوٌِ٘خ الوقزللخ "

بم ثزٌو٘ةخ أكا  الوةلٗوٗي الوٌِةٖ أُوِةب الزطةْه ٌُّبك الؼلٗل هةي ا ٍةجبة الزةٖ كفؼةذ الةٔ ااُزوة

الزكٌْلْعٖ الؼبلوٖ ّالزع٘واد الوؼبطوح ّاًؼكبٍِب ػلٔ الزؼل٘ن ّاكفب  الؼلٗةل هةي الٍْةبوا الزكٌْلْع٘ةخ 

الٔ الولهٍخ هوب عؼا اٍةزقلاهِب هةي قجةا الوةلٗوٗي هطلجةب ػةوّهٗب ؽزةٔ َٗةزط٘غ الوةلٗو الْطةْ  الةٔ 

ٗضخ الوجلػخ، كوب أى الزطْه الِبوا فٖ ٍّبوا اارظب  ّرؼبػم الوؼوفخ أكٓ عْكح الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ الؾل

الٔ رع٘٘و كّه الولٗو ؽ٘ش أطجؼ الووشل ّالوْعَ للؼبهل٘ي كافا الولاهً ]اػبفخ الٔ ؽبعخ الولٗو الةٔ 

 الؾبفي الوٌِٖ ّالوبكٕ ّا كثٖ ل٘لفؼَ الٔ الؾوص ػلٔ عْكح ا كا [.

ّهي أُن هجوهاد ااُزوبم ثزٌو٘خ الوِبهاد الوٌِ٘خ للولٗوٗي ثبلووؽلخ ااثزلاو٘خ ثلّلخ الكْٗذ    

ّعْك الؼلٗل هي الوشكلد الزؼل٘و٘خ ّالزٖ رؾزبط رٌو٘خ هٌِ٘خ هٌِب هب ٗلٖ
 (27)

. 

ام رش٘و ثؼغ اللهاٍبد الو٘لاً٘خ الزٖ أُعوٗذ ثبلكْٗذ الٔ رلًٖ ًْػ٘خ  رذٟٔ ٔٛع١خ اٌزع١ٍُ: -1

الزؼل٘ن، ّػؼم الطبلت ّالولهً ػلٔ الَْا ، ّالو ظْك ٌُب ثٌْػ٘خ الزؼل٘ن ػؼم ال لهاد الزٖ 

ٗجٌِ٘ب الزؼل٘ن فٖ ػ ا ّشقظ٘خ الزلو٘ن، فبلزؼل٘ن الؼوثٖ اػزبك أى ٗؼلن الزلو٘ن ال وا ح ّالكزبثخ ّثؼغ 

٘بد الؾَبث٘خ ّرلهََٗ ص بفخ ػبهخ هزؤصوح ثبلوبػٖ أكضو هي الؾبػو، ثا ُٖ ص بفخ رقبف الؼول

الؾبػو ّهشكلرَ ّرؼوا ػلٔ الزِوة هٌَ، ّرؾَ٘ي ًْػ٘خ الزؼل٘ن رزطلت ااُزوبم ثجٌب  ال لهاد 

ػ٘خ ّالوِبهاد الزٖ ٗؾزبعِب ؽبلت الْ٘م، ّهْاؽي العل، ّلؼا هي أُن ال لهاد الوورجطخ ثزؾَ٘ي الٌْ

ثٌب  قلهاد الزؾل٘ا، ّالزوك٘ت، ّااٍزٌزبط، ّالزطج٘ ، ّرلهٗت الطبلت ػلٔ رْظ٘م الوؼلْهبد 

ً ّٗويط الؼلْم  ّالوؼبهف الزٖ ٗزل بُب فٖ كا ًظبم ػ لٖ ّهٌط ٖ هزٌبٍ  هورجؾ ثجؼؼَ ثؼؼب

 الوقزللخ ثجؼؼِب ثؼؼبً.

الزؼل٘ن ا ٍبٍٖ هْؽل ّهزشبثَ الٔ فبلزؼل٘ن ٗزجغ ًلٌ الجواهظ فبطخ ثبػزجبه أى ّٔط١خ اٌزع١ٍُ:  -2

 ثا الؾ ٘ ٘خ لسهن الز لم ثلاٗخ أى للشك هغب  ٗلع ا ثوب أصجزذ الوؼبطوح اللّل٘خ ؽل كج٘و، فبلزغبهة

                                                 

(26) Pont, B., Moorman, H., & Nusche, D. (2008). Improving school leadership (Vol. 1, pp. 

1-199). Paris: OECD. p 211. 

م(. الزؼلةة٘ن الؼوثةةٖ الْاقةةغ ّالوَةةز جا، الوولكةةخ الوعوث٘ةةخ: الووكةةي الةةْؽٌٖ 2003( ػجةةل الؼيٗةةي ثةةي ػضوةةبى الزةةْٗغوٕ)27)

 .238للزْص٘ ، ص 
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الزؼل٘ن  ،ّٗوضا ٍّ٘بٍزِب ثواهغِب أّلْٗخ فٖ الزؼل٘ن رؼغ الوز لهخ الزؼل٘ن، فبللّ  ُٖ الْؽ٘لح

 اللّ  رلك لوَزَ ًظًوا لوب ٍْا  ؽل ػلٔ ّالٌبهٖ الوز لم الؼبلن للّ  الكجوٓ ال ْه٘خ ااٍزوار٘غ٘بد

 ثؤًِب الزؼل٘ن هٌِخ ،ّااقزظبكٗخ، ّرزو٘ي ،الَ٘بٍ٘خ الزٌوْٗخ الؼول٘بد فٖ للزؼل٘ن هلوٍْخ أكّاه هي

 هٌِخ. ّلؼا إٔ فٖ الزقظض الٔ ٍي ٗظلْا أى قجا ا فواك شقظ٘خ ركْٗي فٖ ا فوٓ الوِي رَج 

 ثبلؼٌبطو الوِي، ّرولُب عو٘غ رَج  ا م الزٖ الوٌِخ ثؤًَ الزؼل٘ن ٗظلْا الٔ أى الجبؽض٘ي كفغ هب ُنا

 ّؽوٗ خ لنارَ ّاؽزواهَ الوغزوغ فٖ الولٗوٗي ّأفلقً٘ب. ّرؼل هكبًخ ّفًٌ٘ب ّاعزوبػً٘ب ػلوً٘ب الوئُلخ

الؾ٘بح فٖ الوغزوغ الزؼل٘ن، أهب اٙى ثشكا أّ آفو ف ل رطْهد  ّػغ ػلٔ كج٘وح ثلهعخ لؼولَ أكاوَ

الؼوثٖ ّثٌ٘زَ ااقزظبكٗخ، لنلك اثل أى رئٌٍ شؼت ّر َ٘وبد أكبكٗو٘خ علٗلح رَزغ٘ت لجٌ٘خ 

الوغزوغ الؼوثٖ ااقزظبكٗخ، ّٗوكي فٖ ماد الْقذ أى رْفو أٗلٕ ػبهلخ للزقظظبد ّر َ٘وبد 

فٖ رٌْٗغ ّرؾَ٘ي رؼل٘وِن الؼوا الغلٗلح الزٖ ظِود فٖ الؾ٘بح الؼوث٘خ الوؼبطوح، ّهب لن ٗجلأ الؼوة 

ّثواهغَ فَ٘ظا ُنا الزؼل٘ن ٗؼ٘ل اًزبط ًلٌ الؼ ْ  ّالوِبهاد الزٖ ُٖ فٖ الْاقغ ثؼ٘لح ػي الؼبلن 

 الوؼبطو ّؽوكزَ ااقزظبكٗخ ّااعزوبػ٘خ.

ً ػلٔ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ، ّفٔ  رذٔٝ ِغزٜٛ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٌٍّذ٠ش٠ٓ: -3 هوب ٗئصّو رؤص٘واً ٍلج٘ب

كبى هي الؼوّهٕ رجٌٔ اٍزوار٘غ٘بد ؽلٗضخ رَبُن فٖ رطْٗو الزؼل٘ن فٖ ػْ  الوزع٘واد ػْ  ملك 

الوَزغلح ػلٔ الَبؽخ الؼبلو٘خ ّالكْٗز٘خ هي فل  اارغبُبد اإلكاهٗخ الؾلٗضخ ّهٌِب الزقط٘ؾ 

ظواً ااٍزوار٘غٖ فٖ الزؼل٘ن ف٘وب رزياٗل الؾبعخ الٔ رطْٗو الزؼل٘ن فٖ الجلك أكضو هي إٔ ّقذ هؼٔ ً

للزطْهاد الزكٌْلْع٘خ ّالوَزغلاد الؼظوٗخ الزٖ رَزليم الزؾْ  هي الؾلع ّالزل ٘ي ّالوؼوفخ 

الٌظوٗخ الٔ رؤٌٍ٘ فكو هٌِغٖ ّػولٖ ل بكح الوَز جا ّطٌبع الوؼبهف ّالؼلْم. ػٌلون رجوى ػلح 

 لزلهٌٗ. رؾلٗبد ثوْاعِخ الْاقغ الزؼل٘وٖ فٖ الكْٗذ أُوِب ػيّف الوْاؽٌ٘ي أًلَِن ػي هٌِخ ا

ّٗورجؾ ػوا اإلكاهح ثبلْظبوم اإلكاهٗخ الؼبهخ، ؽ٘ش ٗغت رْعَ٘ ُنٍ الْظبوم ًؾْ رؾ ٘  

الوَبّاح ّعْكح ا كا  الزؼل٘وٖ ، ّاكاهح الوْاهك الجشوٗخ ّالوبكٗخ ، ّكنلك الؾلبظ ػلٔ ااًؼجبؽ، 

وشوف٘ي ، ّهؼلو٘ي فٖ لنا فبى أكّاه هلٗوٕ الولاهً آفنح فٖ ااىكٗبك، ؽ٘ش ٗؼوا الولٗوّى ؽبلً٘ب ك

اللظْ  اللهاٍ٘خ ، ّقبكح هغزوغ ، ّهوضل٘ي ػي الؾكْهخ ّهب الٔ ملك 
(28 .)

 : 

ّقل ا َٗزط٘غ هلٗوٕ الولاهً ال ٘بم ثبلوِبم اإلشواف٘خ ّااكهاٗخ الوْكْلخ الِ٘ن ػلٔ الْعَ  

و ػلٔ الوِبم ا كوا، ُّْ هب ٗؼيٓ الٔ ػلم رْافو الْقذ الكبفٖ لل ٘بم ثِب، ّروك٘يُن ثشكا أكج

اإلكاهٗخ. أكضو هي الزوك٘ي ػلٔ الغبًت اللٌٖ ّالزٌو٘خ الوٌِ٘خ للوؼلو٘ي، اػبفخ الٔ طؼْثبد أفوٓ 

هزؼل خ ثؼلم ال لهح ػلٔ فل  رْاىى ث٘ي الزْعَ٘ ّاإلشواف الزوثْٕ ّث٘ي الزوك٘ي ػلٔ اللّه ال ٘بكٕ 

ا ٍبٍٖ القبص ثِن)
29

 الؼيّف ػي رْلٔ الوِبم ااكهاٗخ.(، ّثؼل ملك هي ااٍجبة الزٖ رئكٕ الٔ 

                                                 

(28 )Okoli, O. S. (2015). Major leadership roles of school principals for effective inclusive 

education programme in Nigeria. P: 176. 

 

(. أٍجبة الؼيّف ػي الْظبوم اإلشواف٘خ هي ّعِخ ًظو الوؼلو٘ي فٖ هلاهً كّلخ الكْٗذ: 2019ٍلطبى اللٗؾبًٖ ) 29

 (.460، ص)474-459، 4، ػلك 15هكً٘خ فٖ الؼلْم الزوثْٗخ، هغلل كهاٍخ رٌجئٗخ، الوغلخ ا 
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كوب أى ٌُبك هشكلخ فٖ اٍز لام ثؼغ الوؼلو٘ي ّالولٗوٗي الْافلٗي ؽ٘ش ْٗاعَ الطلة هشكلد 

فِن لِغزِن هي كّ  )كبلغياوو ّالوعوة ّرًٌْ(، كوب أى الوؼلن ّالولٗو الْافل غ٘و هلن ػبكح 

ؽلح ٗؾظا ػلِ٘ب هي ّىاهح الزوث٘خ ا ثؤٍبل٘ت الزلهٌٗ الزٖ رلهً فٖ الكْٗذ، ّكّهح رلهٗج٘خ ّا

ً ثض بفخ الوغزوغ الطلثٖ الكْٗزٖ. ّكا ُنا ٗئصو ػلٔ عْكح الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ  ركلٖ لزؼوٗلَ روبهب

 ثبلكْٗذ.

ّلنا ٗزؼؼ أى الٌظبم الزؼل٘وٖ ٗؼبًٖ هي رلًٖ فٖ ثؼغ الكلبٗبد الوٌِ٘خ، ُّنا ا ٗورجؾ ثب ٍجبة    

 ثؾ٘ش القلهخ الوٌِ٘خ أصٌب  ّالزٌو٘خ رزؼل  ثبإلػلاك ا كبكٗوٖ ّالزوثْٕ،ااقزظبكٗخ، ثا ٌُبك أٍجبة 

 الؼوا فٖ الوٌِ٘خ ّرطْٗوُب ااُزوبم ثبلزٌو٘خ أُو٘خ رؤرٖ ٌُب ّهي قجا القلهخ اإلػلاك ثواهظ رؼكٌ

 ّالوٌِ٘خ ا كبكٗو٘خ الٌْاؽٖ الغ٘ل للولٗوٗي هي ؽْ  اإلػلاك الغبك الؼلوٖ الؾْاه رَزلػٖ الزؼل٘وٖ

 هئٍَبد الزؼل٘و٘خ  كافا ّالض بف٘خ

 كوب كافا الوئٍَخ الزؼل٘و٘خ، الزؼل٘ن أُلاف رؾ ٘  هي روكٌِن قلهاد ٗكزَت الولٗوٗي ّلكٖ  

 ثوب أكّاهُن ّرطْٗو الوؼلْهبد ػظو ر ٌ٘خ هؼط٘بد هقزلم هغ ّالقلق الغبك الزلبػا هي روكٌِن

أصجزذ اللاهٍبد ال ظْه ّالقلا الكج٘و  الوؼط٘بد فٖ الؼوا الزوثْٕ، ؽ٘ش ُنٍ الٔ رْظ٘م ٗئكٕ

فٖ ثوًبهظ اإلػلاك ّػلم هلؽ خ الوئٍَبد الزؼل٘و٘خ للزع٘واد الزكٌْلْع٘خ، كوب رِلف الزٌو٘خ 

الوٌِ٘خ الٖ ر ل٘ا الؾبعخ لإلشواف ّالوزبثؼخ هي اإلكاهح الؼل٘ب ]هجلأ الوقبثخ النار٘خ[ ّرؼْٗغ ًْاؽٖ 

ؼوٗلِن ثوب َٗزغل هي رع٘واد فٖ الزؼل٘ن ّهٌبُغَ ّأُلافَال ظْه فٖ هزبثؼخ الولٗوٗي هٌِ٘ب ّر
(30)

 . 

 :اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذأٔٛاع ثشاِظ 

الزٌو٘خ الوٌِ٘خ ثبفزلف الِلف هٌِب ّهغ رؼلك ا ُلاف رزؼلك أًْاع ّثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ رقزلم ثواهظ 

ّهٌِب هب ٗلٖ 
(31 )

: 

 ثشاِظ اٌزأ١ً٘ : -أ

رزوضا ُنٍ فٖ الوَبػلح فٖ رؤُ٘ا الوؼلن الوَزغل ّالوؼلو٘ي النٗي ٗؾولْى هئُلد غ٘و روثْٗخ 

فزؼ ل لِن ثواهظ أّ كّهاد رَبػلُن ػلٔ ااؽلع ػلٔ أٍبل٘ت ا كا  ّؽوق الزلهٌٗ، ّاإلثلاع فٖ 

 اٍزقلام الٍْبوا ّفي رْط٘ا الوؼلْهخ. 

 ثشاِظ اٌعالط : -ة

ّركْى الوؼبلغخ إٔ قظْه فٖ الوؼلو٘ي ٍْا  هي الٌبؽ٘خ الشقظ٘خ أّ اللٌ٘خ أّ اإلكاهٗخ أّ 

 الزوثْٗخ. 

 : ثشاِظ اٌزغذ٠ذ -ط

رؼ ل ػبكح ثشكا كّهٕ لزؼوٗم الوؼلو٘ي ثبلٌظوٗبد الزوثْٗخ الؾلٗضخ ّالوؼبهف الغلٗلح فٖ 

 هغب  رقظظِن فٖ الزوث٘خ ّالزؼل٘ن. 

 
                                                 

(. الزٌو٘ةةخ الوٌِ٘ةةخ لوؼلوةةٖ الووؽلةةخ الوزٍْةةطخ ثلّلةةخ الكْٗةةذ فةةٖ ػةةْ  اارغبُةةبد 2010( ػجةةلهللا ٍةةبلن الؼةةبىهٖ )30)

، ْٗل٘ةةْ 28كل٘ةةخ الزوث٘ةةخ، ط -الوؼبطةةوح : ركٌْلْع٘ةةب اارظةةب  ّالوؼلْهةةبد ًوْمعةةب الوغلةةخ الزوثْٗةةخ عبهؼةةخ ٍةةُْبط 

 151 -150(، ص 184 – 139)

 .151-150( الووعغ الَبث ، ص ص 31)
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 : ثشاِظ اٌزشلٟ -ك 

 رؼ ل للوزْقغ روقِ٘ن الٔ هٌبطت اكاهٗخ ثِلف رؼوٗلِن ثوزطلجبد الؼوا الغلٗل. 

 

ٕٚ٘بن أسثعخ أٔٛاع ِٓ اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ ٠ّىٓ رٛع١حٙب ف١ّب ٠ٍٟ
(32)

: 

: ّرش٘و الٔ الوؼلْهبد ّالوِبهاد الؼ ل٘خ الؼوّهٗخ  كا  اللوك )ال بول الزوثْٕ( اٌىفب٠بد اٌّعشف١خ. ٔ 

 الزؼلوٖ(.  -فٖ شزٔ هغباد ػولَ )الزؼل٘وٖ 

: ّرش٘و الٔ اٍزؼلاكاد اللوك )ال بول الزوثْٕ( ّهْ٘لَ ّارغبُبرَ ّق٘وَ ّهؼز لارَ، اٌىفب٠بد اٌٛعذا١ٔخ. ٕ 

: ؽَبٍ٘خ اللوك )ال بول الزوثْٕ( ّص زَ ثٌلََ ّارغبَُ ًؾْ  ُّنٍ الكلبٗبد رعطٖ عْاًت هزؼلكح هضا

 الوٌِخ الزلهٌٗ. 

: ّرش٘و الٔ كلب اد ا كا  الزٖ ٗظِوُب اللوك )ال بول الزوثْٕ( ّرزؼوي الوِبهاد اٌىفب٠بد ا٤دائ١خ. 3

الوِبهاد  الٌلٌ ؽوك٘خ )كزْظ٘م ٍّبوا ّركٌْلْع٘ب الزؼل٘ن ّاعوا  الؼوّع الؼول٘خ. .. الـ( ّأكا  ُنٍ

 ٗؼزول ػلٔ هب ؽظلَ اللوك )ال بول الزوثْٕ( ٍبث ب هي كلبٗبد هؼوف٘خ. 

: ّرش٘و الٔ أصو أكا  اللوك )ال بول الزوثْٕ ( للكلب اد الَبث خ فٖ الو٘لاى اٌىفب٠بد اإلٔزبع١خ. 4 

 ٌِن.الولهٍٖ،. إٔ أصو كلبٗبد الولهة فٖ الوزلهث٘ي، ّهلٓ رك٘لِن فٖ رؼلوِن الوَز جلٖ أّ فٖ هِ

كوب أشبهد ًزبوظ كهاٍخ الؼبىهٖ 
(33)

 Alazmi, A. A. (2020).  ٕالٔ الؾبعخ الولؾخ اهزلك هلٗو

الولاهً هَزْٓ هٌبٍت هي الوؼوفخ ال بًًْ٘خ؛ ؽ٘ش أظِود ُنٍ اللهاٍخ أى هلٗوٕ الولاهً فٖ 

الكْٗذ للِٗن هؼوفخ هؾلّكح ف ؾ ث بًْى الولاهً. فبما كبى هلٗو الولهٍخ ا ٗؼوف ال بًْى الولهٍٖ 

ولهٍخ اٙفوّى، ُّنا قل ٗكْى ػبًها للغو٘غ ػلٔ ع٘لًا، فوي الوؾزوا أا ٗؼوفَ الوؼلوْى ّهْظلْ ال

الؼلٗل هي الوَزْٗبد، فلّى هؼوفخ قْٗخ ثبل بًْى )الؾ ْق ّالْاعجبد(، ٌُبك اؽزوبل٘خ كج٘وح إلٍب ح 

اٍزقلام الَلطخ ّػْاقت أفوٓ. ّأشبهد الؼلٗل هي اللهاٍبد ثْػْػ الٔ أى فِن ال بًْى الولهٍٖ ُْ 

ٗغت أى ٗوزلكِب الوَئّلْى الزوثْْٗى ّهلٗوّ الولاهً ػلٔ ّعَ عي  هي الوؼوفخ الوٌِ٘خ الزٖ 

القظْص. كوب ّعلد ُنٍ اللهاٍخ، ّغ٘وُب أى اللّهاد الزلهٗج٘خ فٖ ال بًْى الولهٍٖ رورجؾ اهرجبًؽب 

اٗغبثً٘ب ثبلوؼوفخ ال بًًْ٘خ. لنلك، فبى الٌوبمط الزٖ رلهظ هكْى ال بًْى الولهٍٖ ػوي ثواهظ الزٌو٘خ 

ٌب  القلهخ لولٗوٕ الولاهً هِوخ، ّٗوكي أى روكي ُنٍ اللّهاد ػلٔ الوْػْػبد ا ٍبٍ٘خ الوٌِ٘خ أص

الوزؼل خ ث بًْى الؼوه اللٍزْهٕ، أّ هَئّل٘خ الطبلت، أّ الؾوٗخ ا كبكٗو٘خ للوؼلن، أّ ااٍزوار٘غ٘بد 

 الوٌبٍجخ إلًشب  ث٘ئخ هلهٍ٘خ آهٌخ ّلزلج٘خ اؽز٘بعبد ؽ ْق الطلة ّالوؼلو٘ي. 

 

                                                 

(. رطْٗو ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ ل بكح الولاهً ثبلوولكخ الؼوث٘ةخ الَةؼْكٗخ فةٖ 2016( هشؼبى ػ٘م هللا ه جا الشووی )32)

 .364ػْ  اارغبُبد الؼبلو٘خ: كهاٍخ رؾل٘ل٘خ، هوعغ ٍبث ، ص

33( (Principals’ knowledge of school law in Kuwait: implications for Alazmi, A. A. (2020). 

.International Journal of Educational Management professional development.   -p: 290
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 ع اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌّذ٠شٞ اٌّذاسط ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ:ٚال

رش٘و ىٌٗت الؾَبّٕ
(34)

الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ الولاهً ثلّلخ الكْٗذ، ؽ٘ش  ( الٔ ّاقغ2017) 

ٗزن رؾلٗل ااؽز٘بعبد الزلهٗج٘خ لغو٘غ الولٗوٗي الؼبهل٘ي ػي ؽوٗ  رْىٗغ ًشواد ػبهخ روٍا هي قجا 

الزؼل٘و٘خ ثبلزؼبّى هغ قَن الزقط٘ؾ ّالوؼلْهبد لغو٘غ هلاهً هواؽا الوٌبؽ  اإلكاهح الؼبهخ للوٌط خ 

الزؼل٘و٘خ ؽ٘ش َٗغا كا الؼبهل٘ي اللّهاد الزٖ ٗوغجْى االزؾبق ثِب ًظوا لز ٘٘وِن النارٖ لل ظْه النٕ 

لؼبهل٘ي للِٗن، ّهغجزِن ثزطْٗو فجوارِن، ّٗ ْم هوكي الزلهٗت ّالزطْٗو ثزْف٘وُب لِن ّر لٗوِب لغو٘غ ا

ّالولٗوٗي هغ افزلف أًْاػِن، ّّف  كّهاد هؾلكح ثلزوح ىهٌ٘خ ؽ٘ش ٗؾظا كا الؼبهل٘ي الو ٘لٗي 

ّالولٗوٗي ػلٔ شِبكح اعز٘بى اللّهح هي فل  ؽؼْهُن رلك اللّهاد ف ؾ، أهب ثبلٌَجخ للولٗوٗي 

الو لهخ الٔ رع٘٘و أّ ال لاهٔ، فِن ٗزل ْى الزلهٗت ًلََ النٕ ٗ لم للولٗوٗي الغلك، ّرِلف اللّهاد 

رطْٗو هِبهاد، ّكلبٗبد الولٗوٗي، ّالؼبهل٘ي، ثٌبً  ػلٔ هغجبرِن فٖ رطْٗو مّارِن، ًظواً ل ٌبػبرِن 

الشقظ٘خ، كوب ر لم أٗؼب ًشواد للؼبهل٘ي الواغج٘ي فٖ الزؾظ٘ا اللهاٍٖ لللهاٍبد الؼل٘ب )الوبعَز٘و / 

 الولً٘خ.اللكزْهاح(، ّف ب لشوّؽ الْىاهح، ّكْٗاى القلهخ 

ّٗزن الزلهٗت لغو٘غ الولٗوٗي هؼب هغ افزلف أًْاع الولٗوٗي، ّٗزن ر ٘٘ن الولٗوٗي ًِبٗخ كا ػبم كهاٍٖ 

هي قجا هواقت الوٌط خ الزؼل٘و٘خ ف ؾ كّى ا فن ثوإٔ الوغزوغ أّ أّل٘ب  ا هْه، ّركْى الزوق٘خ الٔ 

بثلخ ّاللّهح، ُّنا ثبلٌَجخ للولٗوٗي هٌظت الولٗو ػلٔ أٍبً ا قله٘خ ٌٍّْاد القجوح ّاعز٘بى الو 

 الغلك، أهب الولٗوٗي ال لاهٔ فِن هَزووٗي فٖ ػولِن كّى شوؽ ؽظْلِن ػلٔ إٔ شِبكح هٌِ٘خ هؾلكح.

 دٚس ِذ٠ش اٌّذسعخ فٟ رفع١ً اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ:

لك اى رٌو٘خ الوؼلو٘ي فٖ الولهٍخ هٌِ٘ب هي أُن ّظبوم الولٗو فٖ الوغبل٘ي : اللٌٖ ّاإلكاهٕ؛ لن

اثل هي أى ِٗزن الولٗوٗي ثولؽظخ هؼلوِ٘ن فٖ ثؼغ الوْاقم الزؼل٘و٘خ ثع٘خ الزؾ   هي هؼوفزِن ثوبكح 

اللهً، ّأٍبل٘ت الزلهٌٗ، ّاٍزقلام الٍْبوا الزؼل٘و٘خ الوٌبٍجخ، ّرْظ٘لِب فٖ الوْاقم الزؼل٘و٘خ 

 ُلافَ، ّهوبهٍزِن ا ٍبل٘ت  الوقزللخ. ّػلٔ الولٗو الزؼوف ػلٔ كلبٗبد هؼلوَ٘ فٖ الزؼل٘ن، ّاكهاكِن

الَل٘وخ فٖ أكاوِن، ّٗؼوا الولٗو ػلٔ أى ٗلن الوؼلوْى ثطج٘ؼخ الوؼوفخ ّرظٌ٘لبرِب الووَ٘٘خ ف٘و٘يّى ث٘ي 

الوؼلْهبد ّالؾ بو ، ّث٘ي الوجبكة ّالولبُ٘ن الووَ٘٘خ ّث٘ي هغباد الؼوا ّالزطج٘  ّٗغؼلِن ٗو٘يّى 

لاع ّااثزكبه، ّااٍز وا  ّال ٘بً، ل٘زوكٌْا هي هوبهٍخ رلك ث٘ي ػول٘بد الؾلع ّااٍزظِبه، ّاإلث

الوجبكة ّالؼول٘بد عو٘ؼِب، ّهي أثوى هغباد اإلشواف هٍن ٍ٘بٍخ للؼبهل٘ي فٖ الوئٍَبد الزوثْٗخ 

ثٌب  ػلٔ هَزْٗبرِن ّهئُلرِن ّر ْٗوِن الَبث ، ٍْا  ثبلٌَجخ لزؾلٗل ااؽز٘بعبد الزلهٗج٘خ، أّ هٍن 

 ، أّ هوبهٍخ أٍبل٘جَ الوقزللخ، أّ هزبثؼخ الوزلهث٘ي ّر ْٗوِن.ثواهظ الزلهٗت

ُّنا ٗزطلت هي الولٗو أى ٗزؼوف ػلٔ هلٓ ق٘بم الوؼلو٘ي ثْاعجبرِن، ّا ٍبل٘ت الزوثْٗخ الزٖ 

ٗزجؼًِْب، ّهلٓ فبػل٘زِب، ّؽوق رؾٌَِ٘ب ّرطْٗوُب، ّهلٓ ػجؾ كا هؼلن لطلة طلَ، ّهلٓ قلهرَ 

، ّملك ػي ؽوٗ  ىٗبهرَ للظلْف، ٍّوبػَ لللهًّ ّرلّٗي الٌ بؽ اإلٗغبث٘خ ػلٔ علت اًزجبُِن لللهً

                                                 

(. اٍزوار٘غ٘خ ه زوؽةخ للزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ لوةلٗوٕ هةلاهً الةلهظ ثلّلةخ الكْٗةذ فةٖ ػةْ  2017( ىٌٗت ػلٖ الؾَبّٕ )34)

 .299 -298، ص ص )314 – 283هؼبٗ٘و الغْكح. كهاٍبد ػوث٘خ فٖ الزوث٘خ ّػلن الٌلٌ، ػلك فبص، هبهً ) 
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ّالَلج٘خ فٖ ػوا الوؼلن، ثع٘خ الؼوا ػلٔ رطْٗوُب، ّرؼو٘ن اإلٗغبث٘خ هٌِب، ّرظؾ٘ؼ الغْاًت الَلج٘خ 

 هٌِب، ّملك فل  اعزوبػبد هغلٌ الوؼلو٘ي.

لََ هٌِ٘ب قجا أى ٗ ْم ثزٌو٘خ الؼبهل٘ي ّلكٖ َٗزط٘غ الولٗو ال ٘بم ثِنٍ الوِوخ فبى ػلَ٘ رٌو٘خ ً

رؾذ اكاهرَ ّاشوافَ، ّػلَ٘ أى ٗكْى ػلٔ اؽلع هَزوو ػلٔ هب ٗغوٕ فٖ الؼبلن هي رطْهاد روثْٗخ. 

ّلزؾ ٘  ُنٍ الوِوبد ٗوكي ال ٘بم ثلهاٍخ هللبد الؼبهل٘ي فٖ الولهٍخ هي الٌبؽ٘خ اللٌ٘خ، ّا فن ثآها  

وؼلو٘ي ثِلف رؾلٗل ؽبعبرِن الوٌِ٘خ، ّىٗبهاد طل٘خ اٍزطلػ٘خ، الوشوف٘ي الزوثْٗ٘ي، ّاٍزج٘بى لل

ّافز٘به الوغباد اللٌ٘خ الزٖ ٗوكي رٌو٘خ الؼبهل٘ي فِ٘ب فٖ ػْ  اإلهكبًبد الوبكٗخ ّاللٌ٘خ الوزْافوح، 

ّرؾلٗل أُلاف الزٌو٘خ الوٌِ٘خ الوٌشْكح للؼبهل٘ي
(35)

. 

الوٌِ٘خ لولٗوٕ الولاهً فٖ الكْٗذ ف٘وب ٗلّٖٗوكي اٗؼبػ أُن الوَبهاد الؼول٘خ لزطْٗو الزٌو٘خ 
(36)

: 

  ىٗبكح أػلاك الوئٍَبد هغ ّػغ هؼبٗ٘و هؾلكح شبهلخ لوب ٗزطلجَ ّظ٘لخ هلٗو الولهٍخ، ّؽوػ

ًظن علٗلح للوّارت ّالزٖ ر ْم ػلٔ الزوقٖ ػلٔ أٍبً الغْكح الزلهٗج٘خ ّالكلب ح الوٌِ٘خ الزٖ 

 ٘خ الوٌِ٘خ أكضو هي اهركبىُب ػلٔ ا قله٘خ. ٗؾظا ػلِ٘ب الولٗوّى هي فل  ثواهظ الزٌو

  أى رلػن ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ رجبك  الولٗوٗي للقجواد ّاٙها  ؽْ  ا هْه الوزؼل خ ثبلؼول٘خ

 الزؼل٘و٘خ ّالزٌظ٘و٘خ فٖ الولاهً هغ ىهلوِن. 

 قغ رلؼ٘ا ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ الزٖ ؽظا ػلِ٘ب الولٗو ػي ؽوٗ  رطج٘ ِب ػلٔ أهع الْا

 ّرؾ ٘  الزؤص٘و ثِب ػلٔ عو٘غ الؼبهل٘ي. 

  اشزوب  ثواهظ الزٌو٘خ ػلٔ ًظن الز ٘٘ن غ٘و الز ل٘لٗخ، ّالزٖ رِلف لز ٘٘ن القجواد ّالوِبهاد

 القبطخ ثكا هشزوك هي فل  اٍزقلام هغوْػخ هي ااٍزوار٘غ٘بد الوقزللخ.

 ّاثلغِن ثبلز بهٗو ؽْ   رْص٘  ثٌ٘بد الزْاطا ث٘ي الغِخ الولهثخ ّالولٗوٗي ثظْهح ّص٘ خ

 أػوبلِن أّاً ثؤّ . 

  .رؾَ٘ي هلِْم الزٌو٘خ الوٌِ٘خ الوَزووح للكلب اد، ّالزيام عو٘غ الولٗوٗي ثبلزؼلن هلٕ الؾ٘بح 

  أى ر ْم الوئٍَخ الزٖ رقطؾ ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ الولاهً ثلؾض هَزوو لوؼبٗ٘وُب

 ّرطج٘ ِن لِب. 

  الزٍْغ فٖ رطج٘  الجؼضبد القبهع٘خ ّاللافل٘خ لوفغ هَزْٕ ا كا  ّااٍزلبكح هي الزطْهاد

 الؼلو٘خ 

                                                 

ثزلؼ٘ةا الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ ّالوغزوؼ٘ةخ للوؼلوة٘ي فةٖ (. كّه هةلٗوٕ الوةلاهً الضبًْٗةخ 2019( ػجلالِبكٕ هيٗل الوط٘وٕ )35)

 (.85 -1كّلخ الكْٗذ، هٍبلخ هبعَز٘و، عبهؼخ آ  الج٘ذ، كل٘خ الؼلْم الزوثْٗخ، ا هكى، )

(. اٍزوار٘غ٘خ ه زوؽةخ للزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ لوةلٗوٕ هةلاهً الةلهظ ثلّلةخ الكْٗةذ فةٖ ػةْ  2017( ىٌٗت ػلٖ الؾَبّٕ )36)

 .312 -311ص ص  هؼبٗ٘و الغْكح، هوعغ ٍبث ،
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  هفغ الكلبٗخ اإلكاهٗخ ّالزؼل٘و٘خ للولٗوٗي ثبلزؼبّى اإلكاهح الووكيٗخ للزلهٗت ّهوكي الزطْٗو

 الزكٌْلْعٖ )الل٘لْٗ كًْلواًٌ(. 

 ػلٔ ر ٘٘ن ّافز٘به ّرؼ٘٘ي ّرٌو٘خ ال ٘بكاد  اًشب  ّؽلح اكاهٗخ فٖ كا هٌط خ رؼل٘و٘خ رشوف

 الزوثْٗخ ّاإلكاهٗخ.

كوب أكٓ الزطْه الِبوا فٖ ٍّبوا اارظب  ّرؼبػم الوؼوفخ الٔ رع٘٘و كّه الولٗوٗي كافا 

الولاهً ل٘لفؼِن الٔ الؾوص ػلٔ عْكح ا كا ، كوب أى الؾبعخ الٔ ثواهظ رٌو٘خ ا كا  الوٌِٖ للولٗوٗي 

 الوٌِ٘خ الؼبهل٘ي كلب اد الٔ رؾَ٘ي لكٖ رئكٓ الزؼل٘ن ه ْهبد هٌِخ لغو٘غ ّشبهلخ ووحهَز ًوْ ػول٘خ ُٖ

الزٖ  الوٌِ٘خ ّالَلْك٘بد ّالوِبهاد الوؼبهف هغب  فٖ ثبلغلٗل الزوثْٗخ ّريّٗلُن هوبهٍزِن ّرغْٗل

 الوٌِٖ ا كا هَزْٓ  هفغ أعا هي هٌِب للِٗن ٗزْافو هب الٔ اصوا  ثبإلػبفخ الزؼل٘وٖ، ػولِن ٗزطلجِب

الولهٍخ، ّفٔ الَ٘بق مارَ رْعل ؽبعخ هلؾخ لؼول٘خ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ  فٖ اليهل  هغ اللؼب  ّالزْاطا

ّا كا  الوٌِٖ الوزو٘ي للولٗوٗي هي فل  ااٍزقلام ا هضا لزكٌْلْع٘ب الزؼل٘ن ػلٔ كبفخ الوَزْٗبد 

زووح ّالزٖ رِلف الٔ رٌو٘خ هِبهارِن ّالزٖ ّرطْٗو ّرؾَ٘ي أكا  الولٗوٗي هي فل  ثواهظ الزلهٗت الوَ

 ٍْف رَبػلُن ػلٔ هْاكجخ الزع٘واد الؾبكصخ كافا ّفبهط الولهٍخ
(37)

 . 

ّقةةل كةةبى للزطةةْه الزكٌْلةةْعٖ ّاًؼكبٍةةبرَ ػلةةٔ الؼول٘ةةخ الزؼل٘و٘ةةخ، هةةي ؽ٘ةةش رْظ٘ةةم ركٌْلْع٘ةةب 

اكّاه أػؼةةب  ُ٘ئةةخ الزةةلهٌٗ الوؼلْهةةبد ّاارظةةباد ّر ٌ٘ةةبد الزؼلةة٘ن ّالةةزؼلن، ّالزع٘ةةو الةةنٕ ؽةةلس فةةٖ 

ّالٌوْ الوؼوفٖ فٖ عو٘غ الزقظظبد ّرؾلٗبد الغْكح الٌْػ٘خ، فزؾ ٘  الغْكح فةٖ الزؼلة٘ن أطةجؼ رؾةلٗب 

ْٗاعَ عو٘غ الؼبهل٘ي، كا ملك فوع ػلٔ الوئٍَبد الزؼل٘و٘خ الزطْٗو الوٌِٖ للؼبهل٘ي
(38).

 

ا الوقزللخ ّالوزٌْػخ، اا أى ّعْك هلٗو ّهغ أى ًغبػ ػول٘خ الزؼل٘ن ٗزْقم ػلٔ كض٘و هي الؼْاه      

كم  ٗؼل ؽغو الياّٗخ لِنا الٌغبػ، لنلك ًغل أى ا هن الوز لهخ رْلٖ اُزوبهِب لزيّٗل ال ٘بكاد ثبلكلبٗبد 

الزٖ رَزط٘غ هي فللِب اكَبة الؼبهل٘ي القجواد الوزٌْػخ، ّرؼوا ػلٔ رِنٗت شقظ٘برِن ّرٍْ٘غ 

ت رلك٘وُن ّقلهارِن، ّثبلطجغ فبى ُنا لي ٗزؾ   كّى رٌو٘خ هٌِ٘خ شبهلخ هلبُ٘وِن ّهلاهكِن ّرٌو٘خ أٍبل٘

 ّهَزووح. 

ٕٚ٘بن ِغّٛعخ ِٓ اٌّزغ١شاد اٌعب١ٌّخ ٚاٌّح١ٍخ اٌزٟ رحزُ عشٚسح رط٠ٛش اٌجشاِظ      

 اٌزذس٠ج١خ ِٓ أّ٘ٙب: 

   الؼلٗل هي الزطْه الزكٌْلْعٖ الؼبلوٖ ّالزع٘واد الوؼبطوح ّاًؼكبٍِب ػلٔ الزؼل٘ن ّاكفب

الٍْبوا الزكٌْلْع٘خ الٔ الولهٍخ هوب عؼا اٍزقلاهِب هي قجا الولٗوٗي هطلجب ػوّهٗب ؽزٔ 

َٗزط٘غ الولٗو الْطْ  الٔ عْكح الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ، كوب أى الزطْه الِبوا فٖ ٍّبوا اارظب  

                                                 

(37) "Beetham& Baily )2002): academic & educational development, kogan page, London, 

Voll 3, No,3. 

(: هؼغةةن الوظةةطلؾبد الزوثْٗةةخ ّالٌلَةة٘خ، الةةلاه الوظةةوٗخ اللجٌبً٘ةةخ، ال ةةبُوح، 2003( ؽَةةي شةةؾبرخ ّىٌٗةةت الٌغةةبه )38)

 .107ص
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لؾوص ّرؼبػم الوؼوفخ أكٓ الٔ رع٘٘و كّه الولٗو ؽ٘ش أطجؼ الووشل ّالوْعَ ل٘لفؼَ الٔ ا

 ػلٔ عْكح ا كا .

  الزع٘واد ّالزطْهاد الوؼوف٘خ ّالزكٌْلْع٘خ الزٖ فوع ػلٔ هئٍَبد الزلهٗت هْاكجزِب، كوب

فوع ػلِ٘ب ال ٘بم ثؼول٘بد هواعؼخ لَ٘بٍبرِب ّأُلافِب ّاٍزوار٘غ٘برِب ّر ٌ٘برِب ًّشبؽبرِب 

طلجِب أكّاهُن الغلٗلح فٖ الوزؼل خ ثبلزلهٗت ثِلف ٗوكي الولٗوٗي هي اكزَبة ااثزكبهاد الزٖ رز

 هغزوغ الضْهح الؼلو٘خ ّالزكٌْلْع٘خ. 

  ْٕالزع٘واد الؾلٗضخ فوػذ ػلٖ الولٗوٗي ّاعجبد ّهَئّل٘بد كض٘وح ًؾْ الٌِْع ثوَز

الزؼل٘ن، فؤطجؼ هي ّاعجبرِن ااُزوبم ثزطْٗو ّرغلٗل هؼبهفِن ّهِبهارِن ّفؼل ػي ملك اثل 

 قبد اًَبً٘خ ًبعؾخ. لِن أى ٗكًْْا قبكهٗي ػلٖ ثٌب  ػل

  ٖالزع٘واد الوغزوؼ٘خ الض بف٘خ الزٖ رزطلت ثبٍزوواه رع٘٘وا فٖ أكّاه الولٗوٗي ّثبلزبلٖ رع٘٘وا ف

 ؽبعبرِن الزلهٗج٘خ ؽزٔ َٗزط٘ؼْا هْاكجخ ُنٍ الزع٘واد.

  الزع٘واد الزؼل٘و٘خ الزٖ فوػذ ػوّهح رٌو٘خ الولٗوٗي هٌِ٘ب ثٌب  ػلٔ اؽز٘بعبرِن الزلهٗج٘خ

الؼظو الوزَبهع النٕ ؽوأ ػلٔ ؽج٘ؼخ الوِي ّا ػوب  ّالْظبوم ّا كّاه الزٖ  ّؽج٘ؼخ

ٗؼطلغ ثِب الولٗو، ا هو النٕ ٗزطلت أى ر ْم ػول٘بد الزلهٗت ػلٔ أٍبً ااؽز٘بعبد الزلهٗج٘خ 

 ّأى رَ٘و للولٗوٗي فوص الزلهٗت الوَزوو.

  للولٗو ػلٖ أؽلس ا ٍبل٘ت الوَزؾلصبد الؼلو٘خ فٖ هغب  الزلهٗت فوػذ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ

الزكٌْلْع٘خ الؾلٗضخ ّفوػذ ػوّهح الزؼبّى ث٘ي الولاهً ّهئٍَبد الزلهٗت لوْاكجخ 

 .الزطْهاد الزكٌْلْع٘خ الؾلٗضخ

اللٍّوٕ  ّر لم كهاٍخ ًبكٗخ   
(39)

( ػلكاً هي اإلعوا اد الزٖ رؼ٘ي فٖ رغلٗل ّرؾلٗش ّرطْٗو 2014) 

 :ٚرٌه عٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟثواهظ الزٌو٘خ لولٗوٕ الولاهً، 

 ِٓ ح١ش ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌّذ٠ش اٌّذسعخ: -1

فل ثل هي رغبّى الولِْم الز ل٘لٕ لجواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗو النٕ ٗ زظو ػلٔ الزلهٗت أصٌب  

زلج٘خ القلهخ ّالزؾْ  الٔ هلِْم الزؼل٘ن الوٌِٖ الوَزوو ال بون ػلٔ ركبها القجوح الزلهٗج٘خ ّالزؼل٘و٘خ ل

 الؾبعبد الوزغلكح للّه الولٗو، ّلوطبلت الوغزوغ ّالج٘ئخ، ّلوْاكجخ هغزوغ الوؼوفخ الوؼبطو.

 ِٓ ح١ش رخط١ظ ٚرص١ُّ ثشاِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ: -ٕ

 صّخ ششٚط ِٚعب١٠ش ٌزص١ُّ ٘زٖ اٌجشاِظ الثذ أْ رٍزفذ إ١ٌٙب ٚأّ٘ٙب:

  .ٖهواػبح ؽبعبد الولٗوٗي ًّوُْن الشقظ 

  .هواػبح الوطبلت الوٌِ٘خ للولٗوٗي 

  .هواػبح شوّؽ ّهؼبٗ٘و رَ٘٘و الوٌظْهخ الولهٍ٘خ 

                                                 

رؾَة٘ي الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ لوةلٗوٕ الوةلاهً الضبًْٗةخ فةٖ ػةْ  أفؼةا الووبهٍةبد  (.2014( ًبكٗخ ٍبلن ٍؼل اللٍّةوٕ )39)

كل٘ةخ اللهاٍةبد الؼل٘ةب للزوث٘ةخ،  -، عبهؼةخ ال ةبُوح ٕالزلهٗج٘خ )كهاٍخ رؾل٘ل٘خ(، هغلخ الؼلْم الزوثْٗخ، الؼةلك الضةبًٖ، ط 

 .76 -75(، ص ص 80 -57اثوٗا)
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  .الزْظ٘م اللبػا للز ٌ٘خ اإلكاهٗخ 

  .هواػبح ال ٘ن الوغزوؼ٘خ ّالض بف٘خ 

  هواػبح فظبوض هوؽلخ الٌوْ للطلة فٖ فزوح الوواُ خ 

 .هواػبح ا ُلاف الزوثْٗخ للولهٍخ الضبًْٗخ 

 طشائك اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ. ِٓ ح١ش رغذ٠ذ -3

 فبٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌّذ٠شٞ اٌّذاسط ٠غت أْ رزجع اٌطشق ا٢ر١خ: 

 الزلهٗت ػلٔ هأً الؼوا.  -

 لؼت ا كّاه ّالوؾبكبح.  -

 الزؼلن فٖ هغوْػبد ّف  اٍزوار٘غ٘خ الزؼلن الزؼبًّٖ.  -

 رْظ٘م الز ٌ٘خ الؾلٗضخ.  -

 رْظ٘م ا ؽلاس ّالوْاقم ااعزوبػ٘خ.  -

 ؽوق ااٍز ظب  -

 ثؾْس الؼوا  -

 الزلهٗت ػلٔ ارقبم ال واهاد.  -

 الزؼل٘و٘خ.  ٘خاٍزقلام ه٘ياً٘خ ّقذ الؼول -

  ِٓ ح١ش رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛع١ب اإلداس٠خ : ٠زُ رٌه ِٓ خالي : -4

 الزلهٗت ػلٔ رظو٘ن قْاػل الج٘بًبد ّالوؼلْهبد.  -

 رَغ٘ا الج٘بًبد ّاٍزؼبكرِب.  -

 رْظ٘م اإلؽظب .  -

 الؼ ا.فواوؾ الزْقؼبد ّفواوؾ  -

 رْظ٘م الؾبٍت اٙلٖ. -

 هؼبلغخ الج٘بًبد. -

 : ِٓ ح١ش إرمبْ ِٙبساد اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ : ٠ٚزُ رٌه ِٓ خالي -5 

 الزلهٗت ػلٔ رْظ٘م ر ٌ٘خ الزقط٘ؾ ااٍزوار٘غٖ. -

 رغو٘غ ّرظٌ٘م الوْاهك الوبل٘خ ّالوبكٗخ ّالجشوٗخ.  -

 ّػغ الوإٗخ ّالوٍبلخ ّا ُلاف ااٍزوار٘غ٘خ.  -

 هاٍخ النار٘خ. اعوا  الل -

 . SWOTهِبهاد الزؾل٘ا الج٘ئٖ  -

 اٍزقلام الٌَ٘بهُْٗبد.  -

 اعوا  الوَؼ الو٘لاًٖ. -
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 : ر١ّٕخ ِٙبساد ٚوفب٠بد اإلثذاع اإلداسٞ : ٠ٚزُ رٌه ِٓ خالي -6

 رٌو٘خ هِبهاد الزلك٘و الٌبقل ّالزلك٘و اإلثلاػٖ.  -

 رٌو٘خ هِبهاد ؽا الوشكلخ.  -

 رٌو٘خ الوِبهاد الوطلْثخ للزلْٗغ فٖ الَلطبد اإلكاهٗخ.  -

 رٌو٘خ هِبهاد ال ٘بكح اإلثلاػ٘خ للٓ الؼبهل٘ي فٖ الولهٍخ.  -

 ؽوق هؼبلغخ الِله فٖ الْقذ ّالوب  ّالغِل.  -

 رٌو٘خ هِبهاد اإلكاهح اإلثلاػ٘خ للناد. -

عٍٟ ا٤ٔصبسٞ؛ ٚأًِ ا٤ٔصبسّٞقل قلهذ كهاٍخ كل هي 
(40)

ػلكا هي الزْط٘بد لوْاعِخ ( 2022)

 ٠ّىٓ إ٠ضبحٙب ف١ّب ٠ٍٟ:الوشكلد الزٖ رْاعَ هلٗوٕ الولاهً ااثزلاو٘خ ثلّلخ الكْٗذ، 

  اػزوبك ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ، ّملك لزطْٗو ال ٘بكاد الزؼل٘و٘خ ّالزطْٗو الوٌِٖ ثؾَت اؽز٘بط

قخ اهرجبؽ٘خ كالخ هْعجخ ث٘ي الولٗوٗي ّالؼبهل٘ي فٖ الولهٍخ؛ ام رْطلذ اللهاٍخ الٔ ّعْك ػل

 الوشكلد الزٖ رْاعَ اكاهاد الولاهً اللبػلخ ّق٘بكح الزطْٗو الوٌِٖ

  .الزشغ٘غ ػلٔ الزؼبّى ّّػغ فطؾ لزٌو٘خ هِبهاد الزْاطا ث٘ي الولٗوٗي ّالؼبهل٘ي 

 .ّػغ فطخ لزؼيٗي هّػ الؼوا الغوبػٖ ث٘ي الوؼلو٘ي ّص زِن فٖ أًلَِن 

 غلٌ اإلكاهح الولهٍ٘خ ّرشغ٘ؼِن ػلٔ الزْاطا الوَزوو هغ اإلكاهاد اشواك أّل٘ب  ا هْه فٖ ه

الولهٍ٘خ للهر ب  ثبلوَزْٓ الزؼل٘وٖ  ثٌبوِن؛ ف ل ثٌ٘ذ اللهاٍخ ػؼم الزْاطا ث٘ي أّل٘ب  

 ا هْه ّاإلكاهاد الولهٍ٘خ.

  ٕللوؼلو٘ي ر لٗن ثواهظ رٌو٘خ هٌِ٘خ للولٗوٗي فٖ الولاهً لوؼوفخ ؽوق رطج٘  الزوك٘ي اإلكاه

 ّالؼبهل٘ي فٖ الولهٍخ، ّملك ل٘زٌَٔ للولٗوٗي رطْٗو أٌٍ ال ٘بكح للٓ الؼبهل٘ي فٖ هلاهٍِن.

  اشواك الوؼلو٘ي ّهَبػلٕ الولٗوٗي فٖ ارقبم ال واه، هي فل  الزوك٘ي اإلكاهٕ ّلٌ٘ ااقزظبه

 ػلٔ رلْٗغ الظلؽ٘بد.

 .رظو٘ن أكّاد ر ٘٘و٘خ  كا  الوؼلو٘ي ّاإلشواف ػلِ٘ن 

 هلٗوٕ الولاهً ػلٔ رطج٘  اللْاوؼ ّال ْاً٘ي ػي ؽوٗ  الزشغ٘غ ّالزؼيٗي لزؾ ٘   ؽش

 ااًؼجبؽ الولهٍٖ ّالز ل٘ا هي هشكلخ طؼْثخ رطج٘  اللْاوؼ فٖ الولاهً. 

 .ريّٗل الولاهً ثٌظبم هؼلْهبرٖ ّأهٌٖ للؾلبظ ػلٔ ث٘ئخ الولهٍخ 

 لوفغ هي كافؼ٘خ الوؼلو٘ي ّرؼيٗي هفغ قلهح الولٗوٗي ػلٔ الزؼبها ثشكا كٗو واؽٖ ّرشبّهٕ ل

 الض خ فٖ أًلَِن. 

                                                 

(. الوشةكلد الزةٖ رْاعةَ هةلٗوٕ الوةلاهً ااثزلاو٘ةخ اللبػلةخ 2022( ػلٖ دمحم ا ًظبهٕ؛ أها اٍةوبػ٘ا ا ًظةبهٕ )40)

 48هغلةٌ الٌشةو الؼلوةٖ، ً -ثلّلخ الكْٗذ: كهاٍخ ه٘لاً٘خ، هغلخ كهاٍبد القل٘ظ ّالغيٗوح الؼوث٘خ، عبهؼخ الكْٗذ 

 .191 -190(، ص ص 198 -153، هبهً )184ع
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 .ٖريّٗل الولاهً ثبلٍْبوا ّا عِيح الزٖ رَِن فٖ هفغ اًزبع٘خ الطبلت ثشكا أكبكٗو 

 ٕٚ٘بن اعزجبساد ٠غت ِشاعبرٙب عٕذ اٌزخط١ظ ٌٍجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ ِٕٙب:

 ًغبػ الجوًبهظ  هغجخ الوزلهث٘ي ّهْ٘لِن ّقلهارِن ّكّافؼِن ّالزٖ رؼزجو هي أُن ػْاها

 الزلهٗجٖ.

 .هواػبح ااؽز٘بعبد الزلهٗج٘خ الزٖ ٗظون هي أعلِب الجوًبهظ الزلهٗجٖ للوزلهث٘ي 

 .ٖ ٘ٗغت اى ٗزؼوي الجوًبهظ الزلهٗجٖ الغبًج٘ي الٌظوٕ ّالزطج 

 .هواػبح اإلهكبً٘بد الوزبؽخ لوظون الجوًبهظ الزلهٗجٖ للولٗوٗي 

 ؽغن الو٘ياً٘خ الوقظظخ لجوًبهظ الزلهٗت 

 ..رؾلٗل ؽغن ااٍزضوبهاد الزٖ ٗغت أى رقظض لجوًبهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي 

 .رؾلٗل أفؼا الَجا ّالٍْبوا ّا ٍبل٘ت لزوْٗا فطؾ ّثواهظ رٌو٘خ الولٗوٗي هٌِ٘ب 

  .ر لٗن ؽلْ  ّثلاوا ه زوؽخ ّٗوكي رؾ ٘ ِب لزؾ ٘  الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي 

  فل  ٍغلد ا كا  ثبلولهٍخ ّهٌؼ الولهٍخ عبويح ر ْٗن أكا  الولٗوٗي ثبلولاهً هي

 ههيٗخ لولٕ الزياهِب ثوزطلجبد الغْكح ّااػزوبك.

 .هواػبح اللوّق اللوكٗخ ث٘ي الوزلهث٘ي 

 ٍِخص إٌزبئظ:

 أعفشد ٔزبئظ اٌذساعخ عٓ:

  الزٌو٘خ ّعْك ػلقخ اهرجبؽَ٘ هْعجخ ث٘ي أُو٘خ ثواهظ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي ّهزطلجبد رطْٗو

 الوٌِ٘خ لولٗوٕ هلاهً الووؽلخ ااثزلاو٘خ ثلّلخ الكْٗذ.

  ّعْك ػلقخ اهرجبؽَ٘ هْعجخ ث٘ي هجوهاد الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي ّهزطلجبد رطْٗو الزٌو٘خ

 الوٌِ٘خ لولٗوٕ هلاهً الووؽلخ ااثزلاو٘خ ثلّلخ الكْٗذ.

 ٗوٕ الولهٍخ ااثزلاو٘خ ّث٘ي ّعْك ػلقخ اهرجبؽَ٘ هْعجخ ث٘ي آل٘بد الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لول

 ّهزطلجبد رطْٗو الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ هلاهً الووؽلخ ااثزلاو٘خ ثلّلخ الكْٗذ.

  ّعْك ػلقخ اهرجبؽَ٘ هْعجخ ث٘ي ث٘ي هَزْٓ الشلبف٘خ اإلكاهٗخ فٖ الؼوا اإلكاهٕ للٕ الولٗوٗي

 ثلّلخ الكْٗذ.ّهزطلجبد رطْٗو الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ هلاهً الووؽلخ ااثزلاو٘خ 

  ّعْك ػلقخ اهرجبؽَ٘ هْعجخ ث٘ي هلٓ رْافو الكلبٗبد الوٌِ٘خ لل ٘بكح الزشبهك٘خ للٓ الولٗوٗي

ثولاهً الزؼل٘ن ااثزلاوٖ ّهزطلجبد رطْٗو الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ هلاهً الووؽلخ ااثزلاو٘خ 

 ثلّلخ الكْٗذ.

 الزؼل٘ن ااثزلاوٖ لل ٘بكح ّعْك ػلقخ اهرجبؽَ٘ هْعجخ ث٘ي كهعخ هوبهٍخ هلٗوٕ هلاه ً

اإللكزوًّ٘خ ّث٘ي ّهزطلجبد رطْٗو الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ هلاهً الووؽلخ ااثزلاو٘خ ثلّلخ 

 الكْٗذ.

 



(2022اٌعذد اٌشاثع )إثش٠ً   

 

 ""اٌعٍَٛ اٌزشث٠ٛخ 

 

  

 

 

       
 اٌعٍَٛ اٌزشث٠ٛخ – اٌشاثعاٌعذد                                                 2022 -ِغٍخ ثحٛس   156

 

 ِغٍخ ثحٛس

 

 

 ِمزشحبد اٌذساعخ:

  .اعوا  الويٗل هي اللهاٍبد الو٘لاً٘خ ػي ّاقغ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ الولاهً ثلّلخ الكْٗذ 

 ؼْقبد الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ الولاهً ثلّلخ الكْٗذ.ػوا رظْه ه زوػ للزعلت ػلٔ ه 

  .ػوا ثوًبهظ رلهٗجٖ ه زوػ لوفغ الكلب ح الوٌِ٘خ لولٗوٕ الولاهً ثلّلخ الكْٗذ 

 .اعوا  كهاٍخ ػي كّه ال ٘بكح اإللكزوًّ٘خ فٖ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لولٗوٕ الولاهً ثلّلخ الكْٗذ 

 كاهٗخ الوؼبطوح ) اإلكاهح الزشبهك٘خ، اإلكاهح اعوا  كهاٍخ ه٘لاً٘خ ػي هلٓ رطج٘  الولافا اإل

 االكزوًّ٘خ، اإلكاهح ثبلشلبف٘خ( لولٗوٕ الولاهً ثلّلخ الكْٗذ. 

 رٛص١بد اٌذساعخ:

  ػوّهح رْف٘و هزطلجبد الزٌو٘خ الوٌِ٘خ ّالوبكٗخ ّالوؼٌْٗخ للولٗوٗي ػي ؽوٗ  اًشب  اكاهح

 رْف٘و ه٘ياً٘خ فبطخ لِب.هَز لخ فبطخ ثبلزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي ّللوؼلو٘ي ّ

  ٖػوّهح هفغ ّػٖ الولٗوٗي ثبلزٌو٘خ الوٌِ٘خ ػي ؽوٗ  ػ ل اللّهاد ّالجواهظ الزلهٗج٘خ الز

 رَِن فٖ رؾ ٘  ملك.

 .ااٍزلبكح هي الٌوبمط الؼبلو٘خ ّالزغبهة الؾلٗضخ ثبللّ  الوز لهخ فٖ هغب  الزٌو٘خ الوٌِ٘خ 

  ىٗبكح ّػٖ ال بوو٘ي ػلٔ هٍن الَ٘بٍخ الزؼل٘و٘خ فٖ الزؼل٘ن ثؤُو٘خ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي

 ّالوشبهكخ اللؼل٘خ للوَئْل٘ي ػي رؾ ٘ ِب. 

  الؼوا ػلٔ رٌو٘خ الْػٖ اإلثلاػٖ للٕ كبفخ الولٗوٗي ثبلزْاطا ّهِبهاد الزْاطا ّك٘ل٘خ

 ل ٘بكٗخ.اٍزقلام الٍْبوا الزكٌْلْع٘خ اللىهخ للؼول٘بد ا

  ػوّهح ىٗبكح اُزوبم الوَئْل٘ي الزوثْٗ٘ي ثبل ٘بكاد الزوثْٗخ، ّرٌو٘زِن هٌِ٘ب هي فل  ػ ل

الوئروواد ّالٌلّاد ؽْ  ا ٍبل٘ت الؾلٗضخ فٖ ال ٘بكح الزوثْٗخ ّالٌوبمط الؼبلو٘خ فٖ ملك 

 ثبٍزقلام الٍْبوا الزكٌْلْع٘خ ّك٘ل٘خ رطج٘  رلك الٌوبمط فٖ ال ٘بكاد الزوثْٗخ.

 .ّػغ آل٘بد اعواو٘خ للزعلت ػلٔ هؼْقبد الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي 

  ػ ل كّهاد رلهٗج٘خ للولٗوٗي ّالوشوف٘ي ّالؼوا ػلٔ هفغ هَزْٓ أكا  الولٗوٗي ّالوشوف٘ي

 الزوثْٗ٘ي هي قجا فجوا  هَزشبهٗي روثْٗ٘ي ّالؼوا ػلٔ رٌو٘خ قلهارِن اإلشواق٘خ ّال ٘بكٗخ. 

 ّ الوِبهاد ثشكا ٗؼوي رؾ ٘  الزٌو٘خ الوٌِ٘خ الوَزلاهخ اػبفخ رؾلٗش الوؼبهف ّالٌظوٗبد

للوئُا الزؼل٘وٖ الولون النٕ ٗلجٔ هزطلجبد هوبهٍخ هِبم الوٌِخ ّالزٖ رؼوا ػلٔ اًلهبط 

 الولٗوٗي فٖ رلك الوٌِخ، هوب ٗئصو فٖ ؽوٗ خ ق٘بكرِن الولهٍ٘خ.
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 لولهٍخ للزؤكل هي رٌل٘ن ثواهظ رطْٗو الوزبثؼخ الغبكح هي قجا ّىاهح الزوث٘خ ّالزؼل٘ن هغ اكاهح ا

فٖ  -اى ّعلد  -الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي ّّػغ الَجا الوٌبٍجخ للْطْ  الٔ اىالخ الؼْاو  

 ػْ  اإلهكبً٘بد الوزبؽخ.

  .ااٍزلبكح هي اارغبُبد اإلكاهٗخ الؾلٗضخ فٖ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ 

  ُ٘ا الطلة لَْق الؼوا هي فل  رلؼ٘ا ىٗبكح ال لهح الزٌبفَ٘خ لزظجؼ الولهٍخ قبكهح ػلٖ رؤ

 هٌظْهخ عْكح ا كا .

 .ٖعؼا الزٌو٘خ الوٌِ٘خ هزطلجبً أٍبٍ٘بً هي هزطلجبد الزوق 

   الؼوا ػلٖ هْاعِخ الزؾلٗبد الوَز جل٘خ للوٌِخ ثبهلاك هلٗوٕ الولاهً ثبلغلٗل ّاكَبثِن

 لٗبد.الوِبهاد اإلكاهٗخ اللىهخ ارقبم ال واهاد الوٌبٍجخ ّهْاعِخ الزؾ

  رلؼ٘ا ا ٍبل٘ت ال ٘بكٗخ الوؼزولح ّالزٖ هي شؤًِب رٌو٘خ الولٗوٗي هٌِ٘ب فٖ ػْ  ا ًوبؽ ال ٘بكٗخ

 ّؽَت القجوح الوٌِ٘خ للولٗوٗي. 

   ْرشغ٘غ ػول٘بد الٌ ل النارٖ لوب أًغي هي فطْاد لزؾ ٘  الزؾَ٘ي الوَزوو ّؽزٔ ٗوكي الْط

 خ الوٌِ٘خ للولٗوٗي ّف ب لوزطلجبد الغْكح ّااػزوبك.الٔ أفؼا الٍْبوا الزٖ هي فللِب رزن الزٌو٘

  افز٘به ق٘بكاد اثلاػ٘خ ركْى قبكهح ػلٔ رِ٘ئخ ث٘ئخ ػوا هلووخ، ّرْف٘و الوؼبهف الوٌبٍجخ

ٍّوػخ رلف ِب لزْاكت رطْهاد الؼظو، ّرْافو اللػن ّص بفخ ػوا اٗغبث٘خ كاػوخ للزٌو٘خ الوٌِ٘خ 

 للٓ عو٘غ الؼبهل٘ي.

 لهٍخ هِبهاد ااؽلع ػلٔ الغلٗل فٖ هغب  الؼوا اإلكاهٕ، ّالنٕ ٌٗؼكٌ اكَبة هلٗو الو

ػلٔ رؾ ٘  اإلًغبى ا كبكٗوٖ فٔ ظا الزع٘واد الَوٗؼخ الوزلؽ خ، لزؾلٗش هؼبهف هلٗوٕ 

 الولاهً ّط ا فجوارِن ّهِبهارِن اإلكاهٗخ.
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 لبئّخ اٌّشاعع

م(. كهاٍخ ر ْٗو٘خ لجواهظ الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ  ػؼةب  ُ٘ئةخ الزةلهٌٗ ٕٓٔٓأهبًٖ الَ٘ل الَ٘ل غجْه ) .1

ثبلغبهؼبد الوظوٗخ فٖ ػْ  ثؼغ الزغبهة الؼوث٘خ ّالؼبلو٘خ، كل٘خ الزوث٘خ الٌْػ٘خ ثبلوٌظةْهح، 

ٖ رطةْٗو اارغبُةبد الؾلٗضةخ فة -الةلّلٖ الضةبًٖ  -، الوئروو الؼلوٖ الَةٌْٕ الؼوثةٖ القةبهٌ 1هظ 

ااكا  الوئٍَٖ ّااكبكٗوٖ فٖ هئٍَبد الزؼل٘ن الؼبلٖ الٌْػٖ فٖ هظةو ّالؼةبلن الؼوثةٖ ، أثوٗةا 

 (212- 257 .) 

م(. هؼْقبد الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للٓ هؼلوبد 2018ثشبٗو ٍل٘وبى ٍؼل الؼطوّىٕ؛ طبلؼ أؽول ػجبٌٗخ ) .2

, 32هغلةٌ الٌشةو الؼلوةٖ ،هةظ -هٗبع ا ؽلب  فٖ كّلخ الكْٗةذ الوغلةخ الزوثْٗةخ عبهؼةخ الكْٗةذ 

 (.88 -51، هبهً )126ع

م(. الوؼْقةبد فةٖ الوةلاهً ااثزلاو٘ةخ فةٖ هؾبفظةخ ا ؽوةلٕ 2008ثش٘و ػوٗجبد ّظةبُو الؼٌةيٕ) .3

رطةْٗو  -ثلّلخ الكْٗذ هي ّعِخ ًظو الوْعِ٘ي اللٌ٘٘ي ّهلٗوٕ الولاهً، الوئروو الؼلوٖ الضبلش 

 (. 161 -140خ الزوث٘خ الٌْػ٘خ ثبلوٌظْهح، ص)الزؼل٘ن الٌْػٖ فٔ هظو ّالْؽي الؼوثٖ، كل٘

م(. هِةةبهاد الجؾةةش الؼلوةةٖ فةةٖ اللهاٍةةبد الزوثْٗةةخ ّااعزوبػ٘ةةخ، ػةةبلن 2009ؽةةبفع فةةوط أؽوةةل ) .4

 الكزت، ال بُوح.

م(. هؼغةةن الوظةةطلؾبد الزوثْٗةةخ ّالٌلَةة٘خ، الةةلاه الوظةةوٗخ 2003ؽَةةي شةةؾبرخ ّىٌٗةةت الٌغةةبه ) .5

 اللجٌبً٘خ، ال بُوح،.

م(. اٍزوار٘غ٘خ ه زوؽةخ للزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ لوةلٗوٕ هةلاهً الةلهظ ثلّلةخ 2017ّٕ )ىٌٗت ػلٖ الؾَب .6

الكْٗذ فٖ ػْ  هؼبٗ٘و الغةْكح. كهاٍةبد ػوث٘ةخ فةٖ الزوث٘ةخ ّػلةن الةٌلٌ، هظةو )ثٌِةب(: هاثطةخ 

 .(314 – 283الزوثْٗ٘ي الؼوة ، ػلك فبص، هبهً ) 

رلهٗج٘ةخ للْظةبوم اإلشةواق٘خ. ّىاهح  م(. أٍبل٘ت الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للوؼلوة٘ي. كّهح2008ٍكٌ٘خ ػلٖ ) .7

 الزوث٘خ ّالزؼل٘ن، الكْٗذ.

(. أٍجبة الؼيّف ػةي الْظةبوم اإلشةواف٘خ هةي ّعِةخ ًظةو الوؼلوة٘ي فةٖ 2019ٍلطبى اللٗؾبًٖ ) .8

-459، 4، ػلك 15هلاهً كّلخ الكْٗذ: كهاٍخ رٌجئٗخ، الوغلخ ا هكً٘خ فٖ الؼلْم الزوثْٗخ، هغلل 

474 

م(. اػةلاك الوؼلةن ّرٌو٘زةَ هٌِ٘ةب فةٖ ػةْ   2009ّهك اِٗبة دمحم أثةْ ّهك )طلػ أؽول الٌبقخ، أثْ  .9

الغبهؼةةةةةةةةةةةةةخ  الزؾلٗبد الوَز جل٘خ، ه لم للوئروو الزوثْٕ، الوؼلن الللَطٌٖ٘ الْاقغ ّالوؤهْ ، 

 (.29 -1ااٍله٘خ ثعيح، ًْْٗ٘)

ولكخ الوعوث٘خ: م(. الزؼل٘ن الؼوثٖ الْاقغ ّالوَز جا، الو2003ػجل الؼيٗي ثي ػضوبى الزْٗغوٕ) .10

 الووكي الْؽٌٖ للزْص٘ .
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م(. ظبُوح ػيّف الوْاؽٌ٘ي الكْٗز٘٘ي ػي هٌِخ 2016ػجلالوؽوي ػٌ٘ياى ؽولاى صبهو الوش٘لی ) .11

الزلهٌٗ ّأٍجبثِب ّؽوق الزعلت ػلِ٘ب، هٍةبلخ هبعَةز٘و، عبهؼةخ آ  الج٘ةذ، كل٘ةخ الؼلةْم الزوثْٗةخ، 

 (.98 -1ااهكى، )

م(. اإلكاهح الزؼل٘و٘ةةخ: ثةة٘ي هؼط٘ةةبد الٌظوٗةةخ ّهؼْقةةبد 2021) ػجةةلالؼيٗي هط٘ةةو ٍةةل٘وبى الؼٌةةيٕ .12

الزطج٘  الوغلخ الؼوث٘خ للؼلْم ااعزوبػ٘خ، ال ةبُوح: الوئٍَةخ الؼوث٘ةخ للٍزشةبهاد الؼلو٘ةخ ّرٌو٘ةخ 

 (.61 -40، ٌٗبٗو)4, ط19الوْاهك الجشوٗخ، ع

ٍطخ ثلّلخ الكْٗذ فةٖ ػةْ  م(. الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لوؼلوٖ الووؽلخ الوز2010ْػجلهللا ٍبلن الؼبىهٖ ) .13

 -اارغبُبد الوؼبطوح : ركٌْلْع٘ب اارظب  ّالوؼلْهبد ًوْمعةب الوغلةخ الزوثْٗةخ عبهؼةخ ٍةُْبط 

 (. 184 – 139، ْٗلْ٘ )28كل٘خ الزوث٘خ، ط

م(. كّه هةةةلٗوٕ الوةةةلاهً الضبًْٗةةةخ ثزلؼ٘ةةةا الزٌو٘ةةةخ الوٌِ٘ةةةخ 2019ػجةةةلالِبكٕ هيٗةةةل الوط٘ةةةوٕ ) .14

ّلةخ الكْٗةذ، هٍةبلخ هبعَةز٘و، عبهؼةخ آ  الج٘ةذ، كل٘ةخ الؼلةْم الزوثْٗةخ، ّالوغزوؼ٘خ للوؼلو٘ي فٖ ك

 (.85 -1ااهكى، )

م(. الوشكلد الزةٖ رْاعةَ هةلٗوٕ الوةلاهً 2022ػلٖ دمحم ا ًظبهٕ؛ أها اٍوبػ٘ا ا ًظبهٕ ) .15

ااثزلاو٘خ اللبػلخ ثلّلخ الكْٗذ: كهاٍةخ ه٘لاً٘ةخ، هغلةخ كهاٍةبد القلة٘ظ ّالغيٗةوح الؼوث٘ةخ، عبهؼةخ 

 (.198 -153، هبهً )184ع 48هغلٌ الٌشو الؼلوٖ، ً -الكْٗذ 

م(. هؼغن هظطلؾبد الزوث٘ةخ، كاه الْفةب  للٌشةو  2004فبهّق ػجلٍ فلَ٘؛ أؽول ػجل اللزبػ اليكٖ ) .16

 ّالطجبػخ، اإلٍكٌلهٗخ.

(. الوٗةةةبكح ااٍةةةزوار٘غ٘خ كوةةةلفا لزطةةةْٗو الزٌو٘ةةةخ الوٌِ٘ةةةخ 2020كلضةةةْم ؽَةةة٘ي ػةةةْع ثِةةةياكٕ ) .17

, 27ثلّلخ الكْٗذ، ال بُوح: هَز جا الزوث٘ةخ الؼوث٘ةخ الووكةي الؼوثةٖ للزؼلة٘ن ّالزٌو٘ةخ، هةظللوؼلو٘ي 

 (.478 -389، هبهً )125ع

م(. كهعخ رْافو آل٘ةبد الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ ّػلقزِةب ثلبػل٘ةخ ارقةبم 2015دمحم ٗؼ ْة ػلٔ هل کواشی ) .18

َز٘و ،عبهؼخ آ  الج٘ذ، كل٘خ الؼلْم ال واه للٓ هلٗوٕ الولاهً ااثزلاو٘خ ثلّلخ الكْٗذ، هٍبلخ هبع

 (.15 -1الزوثْٗخ ،ااهكى، )

م(. رطةْٗو ثةواهظ الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ ل ةبكح الوةلاهً ثبلوولكةخ 2016هشؼبى ػ٘م هللا ه جا الشووی ) .19

 -الؼوث٘خ الَؼْكٗخ فٖ ػْ  اارغبُبد الؼبلو٘خ: كهاٍخ رؾل٘ل٘خ ،هغلخ كل٘خ الزوث٘خ ،عبهؼخ أٍةْ٘ؽ 

 (.387 -350، ْٗلْ٘ )3, ع32كل٘خ الزوث٘خ، هظ

     http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arهؼغن الوؼبًٖ الغبهغ هزبػ ػلٖ  .20

م(. رؾَة٘ي الزٌو٘ةخ الوٌِ٘ةخ لوةلٗوٕ الوةلاهً الضبًْٗةخ فةٖ ػةْ  2014ًبكٗخ ٍبلن ٍؼل اللٍّةوٕ ) .21

، عبهؼةةخ ٕالضةةبًٖ، ط أفؼةا الووبهٍةةبد الزلهٗج٘ةخ )كهاٍةةخ رؾل٘ل٘ةةخ(، هغلةخ الؼلةةْم الزوثْٗةةخ، الؼةلك 

 (80 -57كل٘خ اللهاٍبد الؼل٘ب للزوث٘خ، اثوٗا) -ال بُوح 
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Abstract 

The current study aimed to identify the reality of the practice of principals in 

primary education schools in Kuwait of professional development programs, 

through identification weaknesses to try to overcome and improve them and 

strengths to support them to achieve the goals, in addition to identifying the 

prevailing modern methods used in professional development programs, and 

determining the requirements Developing professional development programs 

for principals in primary schools in a manner that suits the reality of Kuwaiti 

society. The researcher used the descriptive approach due to its relevance to the 

nature and objectives of the study. The study tool (the questionnaire) was 

distributed to the sample members and they numbered (62) forms, and the 

number of the sample members whose forms were completed reached (55) 

forms from school principals working in primary schools in the capital in 

Kuwait, who were chosen in a deliberate manner. The results of the study 

monitored many practices, roles and obstacles in professional development 

programs for principals in primary schools in Kuwait and it showed the need to 

develop professional development for principals of primary schools in Kuwait 

in the light of some contemporary administrative approaches, in addition to 

suggestions and recommendations for modern methods that can be used to 

improve professional development programs for principals in primary schools 

in Kuwait. 

Keywords: Requirements - Development - Professional development programs 

- Principals of primary education schools in Kuwait. 
 


