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)درادةًؿقداـقةًيفًتؾؿيانًًؿؼاربةًؾواؼعًاؾمؽوقنًادلفين
ًدلؤدياتًاؾمؽوقنًادلفين(

م*ؿـورًؿعارقف

ضطاعماظؿؽقؼـماٌفينمأػؿقةمباظغةمازدادتمتدررمقامبعدماظطؾبماالجؿؿاسلممؼعرف
مأصؾقتماظدوظةمحباجةمعادةمإشمم اٌؿزاؼدميفمجماالتماظعؿؾماٌكؿؾػة؛ممبعـكمسـدعا
مظؾطؾبماالجؿؿاسلم معلاؼرة ماظؿققالتماظؿؽـقظقجقة ماظيتمصرضؿفا ماٌؤػؾة ماظعاعؾة اظقد

 وعراساةمظلققماظعؿؾ.م

اظؾداؼةمؼعؿؿدمسؾكمتؾؼنيمايرصةمبإذرافمعـمععؾؿنيمهلؿمخربةميفمطانماظؿؽقؼـميفم
مععريفم مرصقد محؿك مأو ماظلـ( ماظؿعؾقؿل، م)اٌلؿقى مذروط مأؼة معراساة مدون ايرصة،
ماٌؿـقسةم ماظؿؽقؼـ مأداظقب معع ماٌكؿؾػة ماظؿػاسالت مبعد مظؽـ مظالخؿصاص، غظري

أنمررؼؼةم،مطؿاممةأصؾقتمعؤدلاتماظؿؽقؼـماٌفينمتؿطؾبمضدراتمتؼـقةموصـقةمساظق
ماظشؾابم مايرفتـصقبمػؤالء مأوميفمعؤدلاتماظؿؽقؼـماٌؼؾؾمسؾكماظؿؽقؼـموتعؾؿ ،

سؾكممملمتؿؿ،مأيماالغؿؼاءماظصققحملمترقمإشمممحؿكماألداتذةماٌشرصنيمسؾكمتؽقؼـفؿ
مدؾقؿ متقزقػمأداسمتقجقف ممأو ماٌفـة معقاءعة مسؾكمؼراسل موال ماٌؽقن، مأو ظؾؿرتذح
انمعؿطؾؾاتماياجة،مممامخؾؼمبعضامعـماظصعقباتممتـؾتميفمدرادةمتأخذميفمايلؾ

ماٌؿعؾؼةمباىاغبماظؿؽقؼينمأوم جمؿقسةمعـماالخؿالالتمسؾكمصمقعماٌلؿقؼاتمدقاء
ماظؿلقريي.مم

إنماظؿؽقؼـماٌفينمأصؾحمآخرماحملطاتمباظـلؾةمٌلؿؼؾؾماظشابماظذيمملمُؼلعػفم
اظؿاظلمصؼدمأصؾقتمػذهماٌؤدلاتمايظميفمعقاصؾةمدرادؿفميفماٌؤدلاتماظرتبقؼةموب

ماٌـظقعةم معـ ماٌؿلرب ماظشؾاب مصؽة مبادؿؼؾال متؼقم ماٌفين مظؾؿؽقؼـ ماظؿابعة واٌعاػد
اظرتبقؼة،مأوماظؾطاظني.متقظدمسـمعـؾمػذهماٌكؾػاتموشريػامصعقباتمطـريةممتـؾتميفم
مس مؼـعؽسمدؾؾا ماظذيمأصؾحماظققم ماظعاعؾةماٌؤػؾةماألعر ؾكمصعقبةمايصقلمسؾكماظقد

ماىاغبماالضؿصاديمواالجؿؿاسلمعـمخاللمتزاؼدماظؾطاظة.م

الزاظتمإذؽاظقةماظعالضةمعامبنيماظؿؽقؼـماٌفينمودققماظعؿؾ،معطروحةمبلؾبمضؾةم
مواالدؿـؿاراتم ماالضؿصادي، ماإلغعاش مظربغاعج ماظالزعة ماظعاعؾة ماظقد متأػقؾ مسدم أو

                                                                                                                                          
*
 ظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةاعرطزم  
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ماظؾالد. موضعؿفا ماظيت ماظؿم.األجـؾقة معؤدلات مصإن مباظؿاظل مسؿقعامو ماٌفين ؽقؼـ
 أصؾقتمُتعاغلميفمداخؾفامعـمجمؿقسةمعـماظصعقباتمميؽــامإصماهلامصقؿؾمؼؾل:

 أسدادمضؽقؾةمجداميفمبعضممصعقبةمعـففقة،معـمحقثماظؿلقريماظؾقداشقجل(
 اظؿكصصات،مواطؿظازمطؾريميفمختصصاتمأخرى(.

 .سدممواغسماٌلؿقؼاتماظؿعؾقؿقة 

 اظؾشرؼةميفمبعضماألحقان.مسدممعراساةماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمظألرر 

 ماٌفينم مواظقدط ماٌعاػد( م)اٌراطز/ ماظؿؽقؼـ مأعاطـ مبني ماظؿـلقؼ صعقبة
 )اٌؤدلاتماإلغؿاجقة(.

 .مصعقبةماظؾقثمسـمايؾقلماٌـادؾةمجراءماظؿققالتماظؿؽـقظقجقة

يفمزؾمػذهماظصعقبات،محاوظـامإحداثمعؼاربةمواضعماظؿؽقؼـماٌفينمعلؿـدؼـمسؾكم
ماأل ماظعـاصر مظألدؾابمأحد مغظرا مااٌؽقننا موػق مأال ماظقضت مغػس ميف مواظػاسؾة دادقة

 اظؿاظقة:

 .طقغفمرمؿعمبنيماظؿؽقؼـماظـظريمواظؿطؾقؼل 

 ظقلاغس(.م–اظؿدرؼسمٌلؿقؼاتمتعؾقؿقةمخمؿؾػةم)دونماٌلؿقىم 

 ماظزعالء،م ماألداتذة م)اٌؿؽقغني، مسالضاتف مخمؿؾػ مخالل معـ معؾاذر ررف
 اٌلؤول...(.

م معؾلء مجق ميف ممباالخؿالالتاظعؿؾ مظؾلؾؿ مواألصؼقة مميؽـماظعؿقدؼة ماظيت اظرتاتيب
متصـقػفامطاآلتل:

 عؿعؾؿم)عـمدونمعلؿقىمإشممعلؿقىمجاععل(مؼدردقنميفمضلؿمواحد.م–عؿعؾؿم

 عؽقنم)عـمدونمعلؿقىمإشممعلؿقىماظؾقلاغس(م–عؽقنم

 عؿعؾؿم)ؼػققماٌؿعؾؿمعلؿقىمععؾؿفميفمبعضماألحقان(م–عؽقنم

سؾكماٌصاحلموحؿكمماٌلؤوظني)مندميفمبعضماألحقان،مماإلرار/اٌلؤولم–ؽقنماٌ
م موباضل ماٌعؾؿني معـ معلؿقى مأضؾ ماٌؤدلات مهتمماٌؤررؼـعدؼري مؼعؿؾقن اظذؼـ

م.ممم(إذراصفؿ

متـطؾؼمػذهماظدرادةمعـماظؿلاؤلماظؿاظلم:

ماالخؿالالتمعاػل مػذه ماٌرادمماغعؽاداتموغؿائج مواظؽػاءة، ماظؿأػقؾ معلؿقى سؾك
ماظقصقلم مؼؿؿ ممل مأغف ماظعؾؿ معع ماٌفين؟ ماظؿؽقؼـ موععاػد ممبراطز مظؾؿؿؽقن تؼدميفؿا
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باٌؿؽقنمإشممساعؾمعفين،مخاصةموأنمطالمعـماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمودققماظعؿؾمبأعسم
 ماياجةمهلذاماٌقردماظؾشري.م

ًؿراحلًتطورًاؾمؽوقنًادلفين

ماالرالعً مخالل معـذممعـ ماٌفين ماظؿؽقؼـ مظؼطاع محدثت ماظيت ماظؿطقرات سؾك
 االدؿؼاللمإشممؼقعـامػذا،ممميؽــامأنممنقزمأربعمصرتاتمأدادقةمومػل:

 :2:7 -2:73ًاؾػرتة 1.4.

م ماظػرتة ،مومضدمٌقاجفةماإلرثماالدؿعؿاريمادرتاتقفقةسـممباظؾقثممتقزتمػذه
ماظػرتة ماظؿؽقؼـميفمػذه معراطز م =8مبؾغمسدد مظؿؽقؼـمؼدمعؤدلة ماٌعؿر مترطفا تؽقؼـقة

ساعؾةمتلؿفقبمالحؿقاجاتف،مطؿاممتقزتمبإضاعةمعراطزمظؾؿؽػؾمبؿؽقؼـماظقدماظعاعؾةمعـم
ماظؿؽقؼـم متقزقػمعؽقغنيموإراراتمإدارؼةمظؿلقريمعراطز ضؾؾماٌؤدلاتماظصـاسقة،مو

 اٌفين.

ألجؾم)درادةمماظػرتةمذاتفاممتقزتمبإغشاءمحماصظةمظؾؿؽقؼـماٌفينموترضقةماإلرارات
ماظؽؾار متؽقؼـ مدقادة مسؾكوترضقة متعؿؾ مقتفقم( مظؾـفقضمماإلصالحاتئ اظضرورؼة

ماظقرين م1باالضؿصاد ميفمدـة مظؾؿؽقؼـمم8:=4،مو ماٌؤدلاتمالعؿالكمعصؾقة متمإجؾار
صؿؿمإغشاءماٌعفدماظقرينمظؾؿؽقؼـماٌفينمم;:=4اٌفينمواظؿـؿقةماظعؿاظقة،مأعاميفمدـةم

ظؾراذدؼـ،موإغشاءمععفدؼـمػؿا:ماٌعفدماظؿؽـقظقجلمظألذغالماظعؿقعقةمواظؾـاء،ماٌعفدم
م .اظؿؽـقظقجلمظؾصقاغةميفماإلظؽرتوغقؽ

 :2:8 -2:81ًاؾػرتةً.3.5

ماظؿؽقؼـماٌفينمغؿقفةمتقدعماظـشاطمممتقزت مبظفقرمضغطمسؾكمجفاز ماظػرتة ػذه
االضؿصاديمممامخؾؼمععاغاةميفماظؼطاعمجراءمغؼصماظقدائؾمومضؾةماظقدماظعاعؾةماٌؤػؾةم

 خصقصا.

ظؼدممتمإغشاءمجفازمظؾؿؽقؼـماٌفينمزمقيمعؤدلاتمعـشؽةمظؾعؿؾمواحملػزةمسؾكم
عؿدرب،موميفمػذهم 666:اٌفينمضدرةمادؿقعابفاماظؿـؿقة،مطؿاممتمإغشاءمعراطزماظؿؽقؼـم

اظػرتةممتماالسؿؿادمسؾكماظؿؽقؼـم)سؿالمعؤػؾني،معؿكصصني(ميفمخمؿؾػماظؿكصصاتم
ماٌقؽاغقؽ( ماظصقل، ماظرتصقص ماظـفارة، ماٌػاػقؿمم،2)اظؾـاء، مبعض موضع ممت م طؿا

 .اىدؼدةمحقزماٌداوظةمعـؾماظؿؽقؼـماظدائؿ،ماٌؿقاصؾ،ماظردؽؾةمواإلتؼان

                                                                                                                                          
1

م.7;م.دؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،مصماىزائر،م،اماظرتبقةمواظؿؽقؼـمباىزائرام،بقصؾفةم،د.مشقاث 
2

م.8;.اٌرجعماظلابؼ،مصم،د.مشقاث،مبقصؾفة 
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مبت ماظؿؽقؼـ مضطاع ماظؿؽقؼـدسؿ ماًاصمبفقؽؾة ماألدادل ماظؼاغقن ممتمظفقر مطؿا ،
م مظؾؼطاسات ماظؿؽقؼـ مأوظقؼات ماظقرينمماالدرتاتقفقةتقحقد ماالضؿصاد ميف ماألدادقة

 اظزراسة.مومماظؿصـقعاٌؿـؾؿنيميفم

،ماظؿؽققػمععمحمؿقىماىزأرةوضعمجفازمخاصمبؿؽقؼـماٌؽقغنيم)متميفماظػرتةم
م ممت مطؿا ماٌقحداظرباعج(، ماٌفين مظؾؿؽقؼـ مغظام مزفرت3إغشاء مطؿا معـمم، جمؿقسة

ماٌدراء، ماٌفينم)اٌػؿشني، ماظؿؽقؼـ مػقؽؾ مبؿـظقؿ ماًاصة ماٌصاحل،مماٌرادقؿ رؤداء
 اٌؽقغني.(

متضاسػم ماٌؤػؾةظؼد ماظعاعؾة مظؾقد ماٌادة مظؾقاجة ،موعاماظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـمغظرا
مػقمأعؽـ ماٌرحؾة مػذه ميف ممادؿـؿاجف مسدم ماظؿـؿقةمضدرة مٌؿطؾؾات ماظؼطاع ادؿفابة

م مطضعػ ماٌالحظة، ماظلؾؾقة مظؾـؿائج مغظرا مإنازمماٌردودؼةاالضؿصادؼة ميف واظؿأخر
ماٌشارؼع.

 1::2 -2:91ًاؾػرتةً.4.5ً

مععم ماظقرينماظذيمتزاعـ ماظؿقرؼر ماظرابعميزبمجؾفة ماٌؤمتر مبعد ماظؼطاع تقدع
،مطؿامذفدميفماظقضتمعرطزا :;6مؼطاعمبـاءاٌكططماًؿادلماألولمومضدمذفدماظبداؼةم
إسادةمػقؽؾةماٌؤدلاتماظعؿقعقةماظؽربىموهقؼؾفامإشمموحداتمصغريةموعؿقدطةمذاتفم
تقضػماٌشارؼعماظؿؽقؼـقةمبلؾبماظـؿطماالضؿصاديماىدؼد،مزفقرمعرادقؿممأدىمإشمممام

ماظؼط موزارة مصالحقات مأخرىمهدد مإشممجدؼدة ماهلادف ماظؿؿفني مضاغقن مزفقر مو اع
ماٌفينمظؾؽؾارم ماظؿؽقؼـ معراطز مهقؼؾ مإثره مسؾك مضدراتماٌؤدلاتماظيتممت ادؿغالل

 .ظؿصؾحمعراطزماظؿؽقؼـماٌفينمواظؿؿفني

يفمػذهماظػرتةمتضاسػمضدرةماالدؿقعابمبادؿؼؾالماظؿالعقذماٌؿلربنيمعـماٌـظقعةمم
متطقرتماهلقاطؾ مطؿا معرطز76;)ماظرتبقؼة، م( مادؿقعابمُتؼدر عؼعدمم6666=6مبـبؼدرة

معع مظؽـ ماظؿطقرممبقداشقجل، معع ماظؿقازي ماغعدام محاظة مزؾت ماىفقد مػذه طؾ
ماظؼقام مرشؿ مضائؿة مميؽـمم466.666مبؿؽقؼـماالضؿصاديمواالجؿؿاسل معا مدـقؼا. ذاب/

ضقظفمحقلمػذهماظػرتةمػقمزفقرمغقعمعـماالطؿػاءميفمبعضماظؿكصصاتماظقدوؼةم)اظؾـاء،م
 اظـلقج...(موغؼصميفماظؿؼـقنيمواظؿؼـقنيماظلاعني.

 3113 -1::2ًاؾػرتةً.5.5

االضؿصادؼةموباظؿاظلمماإلصالحاتإسادةمصؿحمعؾػماظؿؽقؼـماٌفينمععمزفقرممتتم
إغشاءمجفازمظؾؿقاورموؼشؿؾماظؼطاساتمماإلجراءاتممعـفامتـػقذمجمؿقسةمعـمحماوظةم

                                                                                                                                          
3 Bouslimani, C., « Chronique d’une évolution », Objectif  Formation, Déc. 1997, p.15. 
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ؼؿؿـؾميفماجملؾسممعـادؾةمظؾؿؽقؼـمواظؿشغقؾاٌؽقغةمواٌلؿكدعةمعـمأجؾمتقصريمذروطم
ماٌفين مظؾؿؽقؼـ ماالدؿشاري ماظقرين مطؿا مظؾؿؽقؼـم، مادؿشارؼة محمؾقة مجماظس إغشاء
م م،اٌفينمسؾكمعلؿقىماٌؤدلة مإشممجاغبمماظقالئقة ماظؿؽقؼـ مأخرىمعـ مأمناط إدراج

وضعمومممبإراراتمجاععقةمواظؿلقريؼةدسؿماٌقاردماظؾشرؼةماظرتبقؼةماالضاعل،ماظؿؽقؼـم
مععم مأصضؾ موتؽققػ ماألدادقة ماٌعارف م)تعزؼز ماٌفينمبفدف ماظؿعؾقؿ مبإدخال خطة

م.عؿطؾؾاتمدققماظعؿؾ(

 3113ًاؾػرتةًؿاًبعدً.6.5

 ذؾؽةموادعةمعـماٌؤدلاتماٌفؿةمباظؿؽقؼـمخاللماظػرتةماٌذطقرةمأسالهممتمإغشاء
تضؿمعؾقؼات،معراطز،مععاػدمعؿكصصة،مععاػدمظؾؿؽقؼـ،معرطزمورينمظؾؿعؾقؿماٌفينم

ضعػماظؿدابريماظيتمُوضعتمظؿؽققػماظؿؽقؼـمسـمبعد،مومظؽـمعامظقحظمرشؿمذظؽمػقمم
سدمماظؿقؽؿميفماظؼقاممباظؿؽقؼـمععم،ممععماحؿقاجاتماالضؿصادماظقرينمعـماظقدماظعاعؾة

ماظعؿؾ مظلقق مايؼقؼقة ماٌراساة مواٌؤدلاتمض، ماظؿؽقؼـ مضطاع مبني ماظؿـلقؼ عػ
ماالضؿصادؼة م ماظؿققالت، مٌقاطؾة مواظؿكصصات ماظشعب معدوغة ممعراجعة إدخالمو

 اظؿؽـقظقجقاتماىدؼدةمظإلسالممواالتصالميفماظؿؽقؼـ.

 اجلاـبًادلقداـيًؾؾدرادة

ًاخمقارًعقـةًاؾلوثً.2

ماٌفينمممل ماظؿعؾقؿ معؤدلات مبؿعداد مضؿت مصؾؼد مسشقائقا، ماظعقـة ماخؿقار ؼؽـ
اٌقجقدةمداخؾمعدؼـةمتؾؿلان،مواتصؾتمبؽؾمعؤدلةمسؾكمحدةمظؾقصقلمسؾكمصمقعم

ماٌعؾقعاتماظيتمختصمدؾؽماظؿعؾقؿماٌفين.م

ماظؿكصصم ماظؿدرؼس، ميف ماالداتذة ماألضدعقة محقل، ماٌطؾقبة ماٌعؾقعات ترطزت
مواظرتؾ معفينموأدؿاذماٌدرس، متعؾقؿ مأدؿاذ مثالثمرتب، متقجد مأغف مسؾؿا ماٌفـقة، ة

تعؾقؿمعفينمدرجةمأوشمموأدؿاذمتعؾقؿمعفينمدرجةمثاغقة،مؼعؿؾقنميفمعؤدلةمواحدة،م
مذفادةم موأضصاػا ماالبؿدائل، ماظؿعؾقؿ مذفادة مأدغاػا مخمؿؾػة، متعؾقؿقة ومبلؿقؼات

وجقدممنطنيمعـماظؿؽقؼـممعفـدسمدوظةمأومعاجلؿريميفمبعضماٌؤدلات،مباإلضاصةمإشم
محقثم ماظؿؿفني، مررؼؼ مسـ مواظؿؽقؼـ ماإلضاعل ماظؿؽقؼـ مػؿا ماظقاحدة، ماٌؤدلة داخؾ
ماٌعـقنيم ماألداتذة مسؾك ماظؼقائؿ ميف مأذرغا مصؼد موهلذا مبفؿا، ماظعؿؾ معـففقة ختؿؾػ

مباظدرادةمحماصظةمسؾكممتـقؾمسادلمظؾؿعاؼريماظيتمأخذغاػامبعنيماالسؿؾارم.

طؾماٌؤدلاتماٌعـقةمباظدرادة،ماظدائؿني،ماٌؿعاضدؼـمباظلاسةممضؿـامبإحصاءمأداتذة
ماٌؼابال موبعد مظؽـ ماظشؾاب، متشغقؾ مإرار مواظعاعؾنيميف مععممتواظققم، اظيتمأجرؼؿفا
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ماظدائؿنيم اٌلؤوظنيماٌؾاذرؼـ،ماتضحمظلمأغفمعـماألغلبماالضؿصارمسؾكمصؽةماألداتذة
م ماظعؿؾ ميف ماظػؽاتماألخرىمشريمعلؿؼرة مظؽقن ماظذيمُؼصعبمسؿؾقةممصؼط ماألعر مػق و

ماالتصالمععفا.

ممخسم ميف مرتؾفؿ، ممبكؿؾػ ماظدائؿني ماألداتذة مسؾك ماٌقداغقة ماظدرادة ادمصرت
ماٌفينم) م)69عؤدلاتمظؾؿعؾقؿ مواحد مععفد معـفا متؾؿلان، ممبدؼـة موأربعم)64( (م8(

لقنم(،ماخؿريمعـفؿممخ467وثالثةمأدؿاذام)مةعائ عراطزمظؾؿؽقؼـماٌفـينماٌشؿؿؾةمسؾك
م) مواظيتمعـؾتم96أدؿاذا ماظدرادة، مسقـة مظؿشؽقؾ ماىدولم%>98,8( ميف معقضقة ،
ماآلتلم:

متوزقعًأػرادًاؾعقـةًعؾىًؿؤدياتًاؾمعؾقمًادلفين:1ًًًاجلدولًرؼم

 اؾـيلةًادلكوقة اؾعقـةًادلدرودة اؾعددًاإلمجاؾيًادلرؽزً/ًادلعفد

 % 52.77 16 23 ادلعفدًاؾورينًادلمىصص

 %62.96 25 38 ادلفينًاؾمؿفنيًدقديًدعقدًنؿرؽزًاؾمؽوق

 %56.56 21 33 ادلفينًاؾمؿفنيًاؾؽقػانًنؿرؽزًاؾمؽوق

 %59.25 24 38 ىادلفينًاؾمؿفنيًعنيًاؾدػؾًنؿرؽزًاؾمؽوق

 %64.44 19 26 ادلفينًاؾمؿفنيًؿمشؽاـةًنؿرؽزًاؾمؽوق

 %59.65 61 214 جمؿوع

م) مرضؿ ماىدول معـ معلؿقىمعؤدلاتم4غلؿـؿج مسؾك ماظعقـة مألصراد ماخؿقارغا مأن )
اظؿؽقؼـماٌفينماظيتممتماخؿقارػامظؾدرادةماٌقداغقةممطانممتـقؾقا؛مأيمعامُؼؼاربمغصػم
 اظعددماإلصماظلمظألداتذةماظذؼـمُؼدردقنمبفذهماٌؤدلاتماٌؿقاجدةمبؿؾؿلانماٌدؼـة.

قدمتػاوتميفماٌلؿقىم(موج6غالحظمعـمخاللماظؾقاغاتماظقاردةميفماىدولمرضؿم)
اظؿعؾقؿلمظدىمأصرادمسقـةماظدرادة،محقثمتدلماظـلبماٌلفؾةمسؾكموجقدمصروضاتم
واضقةميفمػذاماىاغبماٌؿعؾؼميفماٌلؿقىماظؿعؾقؿل،ماألعرماظذيموجدغاهمؼـطؾؼمسؾكم

مصمقعمعؤدلاتماظؿؽقؼـماٌفين.م

م ماظرتبقي ماظـظام ميف مبفا ماٌعؿقل ماظؿؼدؼرات مخالل موعـ محقثموباظؿاظل، عـ
م مغلؾة مدفؾـا مصؼد ماظؿعؾقؿمم% 68اظشفادات، مذفادة ماٌؾققثنيمعؿقصؾنيمسؾك عـ

م مدت م)اجؿقاز مم:6االبؿدائل ماظدرادة(، معـ مذفادةمم%66دـقات مسؾك عؿقصؾني
عؿقصؾنيمسؾكمذفادةمم%>6دـقاتمعـماظدرادة(،مم46أومم=6اظؿعؾقؿماٌؿقدطم)اجؿقازم

ؾبمتؽقؼـامإضاصةمإشممعلؿقىماألوشممأومتؼين،مسؾؿامأنمايصقلمسؾكمػاتفماظشفادةمؼؿط
مدـةمعـماظدرادة(.مم46أومم44اظـاغقةمثاغقيماظذيمؼؿطؾبم)اجؿقازم

دـةمعـماظدرادة(مصؼدم47دـةمأومم46أعاماٌؿقصؾنيمسؾكمذفادةماظؾؽاظقرؼام)عزاوظةم
عؿقصؾنيمسؾكمذفادةمتؼينمداعل،م)ػؿمعـماظؿالعقذمم%78،مبقـؿام%:6عـؾقامغلؾةم

مؼلعػف ممل ميفماظذؼـ متؽقؼـ معؿابعة مإشم موتقجفقا ماظؾؽاظقرؼا ميفمذفادة ماظـفاح مايظ ؿ
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م) مثالثقن مٌدة مذفرا76اٌعاػد مظؾعقـةم(( مباظـلؾة ماظؿعؾقؿقة ماٌلؿقؼات مػذه متشغؾ .
م مغلؾة مبقـؿا ماٌفينا، ماظؿعؾقؿ مأدؿاذ مارتؾة مذفادةمم%46اٌدرودة واٌؿقصؾنيمسؾك

ماٌفينمعـماظدرجةم ماظؿعؾقؿ مأدؿاذ مأسؾكم؛مػل:مارتؾة اظؾقلاغس،مصفلمتشغؾمرتؾة
ماظصـػماظـاظث،مصؼدممتمحصرهميفمعلؿقؼني؛ماألولمعـماٌؿقصؾنيمسؾكم مأعا األوشما.

م مبـلؾة مومتـؾ مدوظة معفـدس مذفادةمم%46ذفادة مسؾك ماٌؿقصؾني معـ ماظـاغل ؛
م ماٌفينمعـم،ممي%:6اٌاجلؿريمبـلؾة معؿكصصميفماظؿعؾقؿ مأدؿاذ مارتؾة ـؾمطالػؿا
ماظدرجةماظـاغقةا.

ًتوزقعًأػرادًاؾعقـةًحيبًادليموىًاؾمعؾقؿيتلنيً:3ًًاجلدولًرؼمً

    ادليموىًاؾمعؾقؿي

 %  %  % 

 %15 13 %17,36 12 %49,20 12 ذفادةًاؾمعؾقمًاالبمدائي

 %31 21 %36 15 %28,75 17 اؾمعؾقمًادلمودطًذفادة

 %19 15 %11 11 %22,87 15 ذفادةًتؼين

 %17 14 %17,36 12 %16,99 13 ذفادةًاؾلؽاؾورقا

 %45 28 %42,36 40 %:46,3 23 ذفادةًتؼينًداؿي

 %21 16 %23,36 13 %19,93 14 ذفادةًاؾؾياـس

 %23 17 %23,36 13 %22,87 15 ذفادةًؿفـدسًدوؾة

 %17 14 %17,36 12 %16,99 13 ذفادةًادلاجيمري

 %211 61 %211 27 %211 45 جمؿوع

(م،موعـمخاللماظرتبماظيتممتممذطرػام7ؼؿؾنيمعـماظـلبماٌلفؾةميفماىدولمرضؿم)
م) مرضؿ ميفمم(،6يفماىدول معـعدعا مطان موإن مُؼشرفمسؾكماظؿدرؼس، مآخر مصـػا وجقد

مأؼضام ماظذيمُؼشرفمػق مصـػمااٌرتبصماٌؿكرجا ماظرمسقة؛مػق اظؿشرؼعاتماظؼاغقغقة
م ماٌدرودة مظؾعقـة مباظـلؾة ماٌؿؽقغنيماظذيمُؼؿـؾ مضؾقؾة،م %66سؾكمتؽقؼـ وػلمغلؾة

ماٌرتبصني مضؾؾ معـ ماظؿؽقؼـ ماالذرافمسؾك متقاجد ماظـادر معـ مطقنممألغف ماٌؿكرجني،
معؤػؾم مأو مؼؿطؾبمطؾمصـػمعلؿقىمتعؾقؿل، ٌُؾقة، ما مظؾضرورة مإال مؼؿؿ مإظقف اظؾفقء
عفينموصؼمذروطمععقـة.مأعامباظـلؾةمظؾعقـةماٌدرودة،مصُؿؿـؾمصقفامرتؾةمأدؿاذماظؿعؾقؿم

،موػلماظرتؾةماظغاظؾةميفمضطاعماظؿؽقؼـ،مخاصةميفم%6;اٌفينمأسؾكمغلؾة،مُضدرتمبـمم
ؿؽقؼـماٌفين،مسؽسمعامندهممبعاػدماظؿؽقؼـماٌفينمحقثمندمصؽةمرتؾةمعراطزماظ

ماألداتذةماٌؿكصصنيمػلماظرتؾةماظغاظؾة.م

ً  
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ً:ًتوزقعًأػرادًاؾعقـةًحيبًاؾرتبًادلفـقة4ًاجلدولًرؼمً

 اؾرتلةًادلفـقة
 اجملؿوع اإلـاث اؾذؽور

 % اؾمؽرار % اؾمؽرار % اؾمؽرار

 %13 12 %11 11 %5:,13 40 ؿرتبصًؿمىرج

 %81 46 %73,61 21 %84,63 36 أدماذًتعؾقمًؿفين

 %19 15 %23,61 13 %16,99 13 2أدماذً.ت.ًم.درجةً

 %31 21 %36 15 %28,75 17 3أدماذ.ت.م.درجةً

 %211 61 %211 27 %211 45 ؿـهؿوع

مرضؿ ماىدول ميف ماٌلفؾة ماظؾقاغات معـ ماألضدعقةم8)مؼؿؾني ميف مغلؾة مأسؾك مأن )
عـمسقـةماظؾقث،متؾقفاماٌدةمم%76دـة(مواظيتمعـؾتمم49-دـةم46ادمصرتمبنيم)

إضاصةمإشمماظػرتةماٌؿؿدةمعامبنيمم%م:6دـة(موعـؾتم46-دـة69احملصـقرةمعامبنيم)
م.%66دـقات(مبـلؾةمم69-دـة66)

ؼؼعمتػلريغامعـمخاللمػذهماظـلب،مأنمضطاعماظؿؽقؼـماٌفينممصلحمجمالماظشغؾم
اػدموأصقابمايرف،ميفمحنيمملمتؽـمػـاكمصرصمظؾؿؿكرجنيمعـماىاععاتمواٌع

م) مسشرؼـ ماٌفين،م66ظؾؿقزقػمعـذ ماظؿؽقؼـ مضطاع مصقف ميفموضتمطان معضت، مدـة )
 عؼؿصرامسؾكمبعضماظؿكصصاتماظؼؾقؾةميفمعراطزموععاػدمضؾقؾة.

ً:ًًتوزقعًأػرادًاؾعقـةًحيبًاألؼدؿقة5اجلدولًرؼمً

 اجملؿوع اإلـاث اؾذؽور األؼدؿقة

 % اؾمؽرار % اؾمؽرار % اؾمؽرار

 %31 21 %36 15 %28,75 17 دـة6ًً–1ًؿنً

 %37 24 %42,36 16 %34,63 19 دـة21ًً–6ًؿنً

 %41 26 %36 15 %43,46 22 دـة26ًً–21ًؿنً

 %29 :1 %17,36 12 %34,63 19 دـة31ًً–26ًؿنً

 %15 13 %23,61 13 %11 11 دـة36ًً–31ًؿنً

 %11 11 %11 11 %11 11 دـة41ًً–36ًؿنً

 %13 12 %11 11 %5:,13 12 دـة46ًً–41ًؿنً

 %211 61 %211 27 %211 45 جمؿـوع

(مأنماظؿكصصاتماظقاردةمواظيتمؼـؿؿلمإظقفامأصرادمسقـةم9ؼؿؾنيمعـماىدولمرضؿم)
ماٌفـقةم ماظشعب معدوغة ميف ماظقاردة ماٌفـقة ماظشعب مععظؿ متؼرؼؾا مميـؾقن اظدرادة
ظؿكصصاتماظؿؽقؼـماٌفين،موباظؿاظلمصإنماظؼصدمعـمػذاماظؿـقعمػقمألجؾمإبرازمعدىم

مسؾكمخمؿؾ مواغعؽاداتف معـمجفة، مظؽؾمأدؿاذ ماظؿكصصمباظـلؾة ػماظعالضاتمأػؿقة
معـؾم مصؼد موباظؿاظل ماألداتذة، مععفا ماظيتمؼؿعاعؾ مخمؿؾػماألرراف معع متربطف اظيت

م مغلؾة ماآلظل ماالسالم مختصص م%46أداتذة مإشممم%>6، ماٌعؿاري، ماظردؿ ختصص
عـمسقـةمم% 66وم% 68جاغبمختصصاتمأخرىمعؿؼاربةماظـلؾة،متراوحتمعامبنيم

ماظؾقث.
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ً:ًتوزقعًأػرادًاؾعقـةًحيبًاؾمىصص6ًاجلدولًرؼمًً

 اجملؿوع اإلـاث اؾذؽور اؾمىصص

 % اؾمؽرار % اؾمؽرار % اؾمؽرار

 %13 12 %11 11 %5:,13 12 إـماجًـلاتي

 %17 14 %23,61 13 %5:,13 12 ؽقؿقاء

 %13 12 %17,36 12 %11 11 ؿقؽروبقوؾوجقا

 %23 17 %23,61 13 %22,87 15 إعالمًآؾي

 %13 12 %11 11 %5:,13 12 اؾـوعقةًؿراؼلة

 %17 14 %29,86 14 %11 11 حالؼةًاؾـياء

 %15 13 %11 11 %16,99 13 اؾـؼشًعؾىًاخلشب

 %15 13 %11 11 %16,99 13 اؾـهارة

 %17 14 %29,86 14 %11 11 خقارة

 %17 14 %11 11 %19,93 14 ؿؽاـقك

 %21 16 %29,86 14 %16,99 13 حمادلة

 %13 12 %11 11 %5:,13 12 تدػكة

 %13 12 %11 11 %5:,13 12 رلاخة

 %17 14 %11 11 %19,93 14 اؾؽرتوـقك

 %15 13 %11 11 %16,99 13 اؾري

 %19 15 %17,36 12 %19,93 14 اؾردمًادلعؿاري

 %15 13 %11 11 %16,99 13 اؾـيقج

 %13 12 %11 11 %5:,13 12 اؾيقاحة

 %15 13 %11 11 %16,99 13 اؾلـاء

ءؽفربا  12 13,:5% 11 11% 12 13% 

 %13 12 %11 11 %5:,13 12 دلاؽة

 %15 13 %17,36 12 %5:,13 12 تشرقع

 %211 61 %211 27 %211 45 اجملؿوع

ًاؾـمائجً.6

 ذًاؾمؽوقنًادلفينًبادلمؽونعالؼةًأدماً.2.6

عـماٌؾققثنيمؼقاجفقنمصعقبةمتدرؼسم %86(مأنمغلؾةم:ؼؿؾنيمعـماىدولمرضؿم)
عرتبصنيمذوومعلؿقؼاتمتعؾقؿقةمعؿػاوتة،مذظؽمباظـظرمظؾعضماظؿكصصاتماظيتمتعؿؿدم
ماآلظل،م ماإلسالم مطاظؽقؿقاء، ماٌدرس مباظؿكصص معؿعؾؼة مغظرؼة مععارف سؾك

م م ماحملادؾة...، مغلؾة مدفؾـا مسدممم%76بقـؿا معشؽؾ معـ مؼعاغقن ماٌؾققثنيمال عـ
ماٌلؿ مسؾكماظؿفاغسميف مُؼشرصقن ماظذؼـ ماألداتذة مسـد ماظػؽة مػذه موجدغا قىماظؿعؾقؿل.

مسؾكمعقادم متعؿؿد مال ماظقدويماحملض،محقثمأغفا تدرؼسماظؿكصصاتمذاتماظطابع
ماظـؼشمسؾكم م) ماظؿؼؾقدؼة مععنيمطؿكصصاتماظػـقن متعؾقـؿل متؿطؾبمعلؿقى درادقة

ماًشب،ماًقارة،ماظطرز...(.
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ماظ ماألداتذة مسـد مادؿقاء مالحظـا متعؾقؿلمطؿا معلؿقى معرتبصنيمذوو مؼدردقن ذؼـ
وػؿمأداتذةماظؿعؾقؿماٌفينماٌؿكصصنيمعـماظدرجةماألوشممم،%:6ضعقػمومتـؾمبـلؾةم

ما مبؼقهلؿ مظـا محقثمسربوا متدرؼسمعرتبصنيميفمختصصاتمواظـاغقة، معـ ماالغؿؼال إن
متدرؼسمعرتبصنيم مإشم متؽقؼينماىاععل، متؿقاصؼمعع متؼـقاتمساظقة تؿطؾبمادؿكدام

ما.ؾؿقنمختصصاتمذاتمرابعمتؼؾقديممؼصعبمعـمعفؿيتمؼؿع

ًقلنيًتأثريًعاؿلًادليموىًاؾمعؾقؿيًعؾىًعالؼاتًاألدماذًبادلمؽون:7ًًاجلدولًرؼمً

 اؾـيلةًادلكوقة ادلالحظةًادليهؾة تصوراتًاألداتذةًحيبًختصصاتفم

اؾيتًتعمؿدًعؾىًادلعارفًاؾـظرقةً)احملادلة،ًًاؾمىصصات

 أؿاـةًؿؽملقة،ًاؾؽقؿقاء(

 53% صعوبةًاؾمدرقسًؾؾؿيموقاتًاؾمعؾقؿقةًادلمػاوتة

ًاخلشب،ً ًعؾى ً)اؾـؼش ًاؾقدوي ًاؾطابع ًذات اؾمىصصات

اؾطرز،ًاؾيراجة...(ًؾؽوـفاًالًتعمؿدًعؾىًرصقدًـظري،ً

 بلًجمردًاخلربة.

ًؾؾؿيموىًًال ًاؾمهاـس ًعدم ًؿشؽل ًؿن ُقعاـون

 اؾمعؾقؿي

%43 

ًاؾمؽوقنً ًإىل ًخضع ًاؾذي ًتؽوقـفم ًخالل ًؿن ًذؾك ؿعؾؾني

ًتدرقسً ًضؿريفم ًهلم ًقيؿح ًال ًوباؾماؾي اجلاؿعي،

 ؿرتبصنيًيفًختصصاتًالًتمطؾبًتؼـقاتًعاؾقة.

ًادليموىً ًذوو ًؿرتبصني ًتعؾقم ًؿن ؿيمائنيًمتاؿا

 اؾمعؾقؿقيًاؾضعقف.

%37 

م)مؼؿؾني مرضؿ ماىدول م;عـ مأن ماظؿكصصماظذيمم%48( مأن مؼرون ماٌؾققثني عـ
مبفم مدخؾ ماظذي ماظدرادل ماٌلؿقى معع مؼؿؿاذك مال مظؾؿؿؽقغني متؼدميف مسؾك ُؼشرصقن
اٌؿؽقنمإشممعرطزماظؿؽقؼـ،موباظؿاظل،محلؾفؿمصفقمؼؿطؾبمعلؿقىمدرادلمأسؾك.مُتؿـؾمم

مواظـ ماألوشم ماظدرجة ماٌؿكصصنيمعـ ماألداتذة ماظػؽة مبؿؼدؼؿمػذه مُعؽؾػقن موظؽقغفؿ اغقة.
دروسمغظرؼةمظقلتمعـماخؿصاصفؿ،مصؼدموجدوامصعقبةماظؿؽقػمععماظعؿؾ،مخاصةم

مسؾكماٌلؿقىماظعالئؼلمععمبعضماٌؿؽقغني.مم

عـماٌؾققثنيمسربوامظـامباظرضامسـمختصصاتفؿمغظرامظشعقرػؿمبقجقدم % 96بقـؿام
ماٌؿؽقغني،مادمصرتمػذ ماظؿكصصاتميفمغظر ماظؿكصصاتميفماالسالممتػضقؾمهلذه ه

مععم متؿؿاذك ماظؿكصصات مػذه مأن مباسؿؾار ماظـقسقة...، معراضؾة مختصص مثؿ اآلظل
 عؿطؾؾاتماظعصرمودققماظعؿؾ.م

ًقلنيًتأثريًعاؿلًختصصًاألدماذًعؾىًعالؼاتهًبادلمؽون:ً 8اجلدولًرؼمً

 اؾـيلةًادلكوقة ادلالحظةًادليهؾة األداتذةًادلعـقني
ًوجدواًًأداتذة ًاؾناـقة ًاؾدرجة ًؿن ًادلفين اؾمؽوقن

ًيفًختصصاتًؾقيتً ًـظرقة ًدرودا ًُقؼدؿون أـػيفم

  ؿنًاخمصاصفم.

قرونًأنًاؾمىصصًاؾذيًُقدردوـهًالًقمؿاذىًؿعً

 ادليموىًاؾدراديًادلطؾوب.

%59 

ًأداسًًأداتذة ًعؾى ًاؾـوعقة ًؿراؼلة ًاآلؾي، اإلعالم

اؾمصوراتًاؾماؾقة:ًؿياقرةًدوقًاؾعؿل،ًتمؿاذىًؿعً

 ؿمطؾلاتًاؾعصر(.

أؽدواًأنًاؾمىصصاتًاؾيتًُقدردوـفاًؾؼقتًتػضقالً

 ؽلريا

%63 
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(ماظصعقباتماٌفـقةماظيتمُؼعاغلمعـفاماألدؿاذميفمضطاعم>ؼؿؾنيممعـماىدولمرضؿم)
اظؿؽقؼـماٌفينماظـاوةمسـمدؾقطاتمبعضماٌؿؽقغني،موباظؿاظلمعاممتماظؿقصؾمإظقفمعـم

مخاللماظدرادةماٌقداغقة،موجقدمتصقرؼـمخمؿؾػني.

ماظلؾقطاتمم ميف ماٌؾققثني محلب محصره ممت ماظلؾيب ماظؿصقر ميف ماألول ؼؿؿـؾ
ماظؿأ ماظؿصقرماظالأخالضقة، مند مباٌؼابؾ ماظالعؾاالة، مإال مإضاصة مواظغقابات؛ خرات

مووسقفؿم مإدراطفؿ مضؾؾماٌؿؽقغنيمغؿقفة معـ محلـا مدؾقطا االرمابلماظذيمؼرىمصدور
ماألداتذةم معـ مبعضا محقثمأن ماالجؿؿاسقة، مايقاة ميف ماٌفـة ماظؿكصصمودور ألػؿقة

م ماظؿؼـقني مبؿدرؼس ماٌؽؾػني ماظـاغقة، ماظدرجة معـ مالماٌؿكصصني ماظلاعني واظؿؼـقني
 ؼعاغقنمطـريامعـمتدغلمدؾقكمعرتبصقفؿ.

ًعؾىًعالؼاتهًبأدماذهًقلنيًتأثريًعاؿلًدؾوكًادلرتبصً: 9جلدولًرؼمًا

 اؾمصورًاألول اؾمصورًاؾناـي

:ً ًخالل ًؿن ًاؾيؾلقة ًاؾـظرة ًيف ًوؿفارةًًوقمؿنل ًإتؼان عدم

األدماذًؾمىصصه،ًقـعؽسًعؾىًعدمًاـضلاطًادلرتبصنيًيفًؿعظمً

ًاألحقان.

ؿصدرًادمقاءًادلمؽونًيفًبعضًاألحقانًـمقهةً)عدمًاالفمؿام،ً

 ضعفًادليموىًاؾمعؾقؿي،ًضعفًيفًإتؼانًاؾؾغةًاؾػرـيقة(.

ًإدراكً ًؿدى ًخالل: ًؿن ًؾألداتذة ًاالجيابقة ًاؾـظرة ًيف وقمؿنل

ؿقةًاؾمىصص،ًأغؾلقمفمًذووًادليمووًاؾمؼينًواؾمؼينًادلرتبصًألف

ًداؿي.

 اإلحياسًبداػعقةًادلمؽونًحنوًتعؾمًاحلرػة.

ًعالؼةًأدماذًاؾمؽوقنًادلفينًباإلدارة .3.6

(ماخؿالصاميفموجفاتماظـظرمظدىماألداتذةمُتفاهماالدارة،م=ؼؿؾنيمعـماىدولمرضؿم)
تؼدؼؿمتػلريميفمثالثمصؽات؛متؼعماظػؽةموعـمخاللماظـؿائجماظقاردةميفماىدول،مميؽــام

األوشمميفمثالثةمتصقرات؛ماألولموُؼؿـؾمجمؿقسةمعـماألداتذة،مدؾؼمهلؿماالذرافمسؾكم
معشارطة،م مأو مادؿشارة مألي ماظرصض مظدؼفؿ ماتضح موباظؿاظل ماٌصاحل، مإحدى تلقري
دؼؿمالسؿؾارػؿمأنمعفـةماظؿعؾقؿماٌفينمعؿعؾةمجدا،موباظؿاظلمصفؿمشريمضادرؼـمسؾكمتؼ

مأعام مظؾؿؿؽقنمالمشري. مؼـصبمسؾكمتؼدؼؿمحرصؿفؿ أدغكمعلاسدة،مؼؽػلمأنماػؿؿاعفؿ
مذغقصنيمجدام ماالهاداتماظـؼابقة، ماٌـكررنيميف ماألداتذة معـ مجمؿقسة مصفؿ اظـاغل
بؿؼدؼؿمأدغكمخدعةمعـفؿ،مخاصةمسـدمرؾبمادؿشارتفؿمعـمررفماٌلؤول،مععؿربؼـم

سـدمإذراطفؿميفماٌشقرةمحبفةمأغفؿمايصـمأنماظـفاحمواظػعاظقةميفمأعرمعا،مؼؽؿـم
ماظذرؼعماٌداصعمسـمحؼققماظعؿال.

أعاماظؿصقرماظـاظثمصقؿؿمادؿشارتفامسؾكمأداسمصقرةمحلـةمُحضققاممبفامعـمررفم
اٌلؤولمجراءماغضؾارفؿموصراعؿفؿميفماظعؿؾ.مالؼرصضقنمإسطاءماٌلاسدةمعفؿامتعددتم

 االػؿؿاعاتمواظـشارات.م

سربوامسـماغعداممأؼةمادؿشارةمعـمررفماالدارةمغظرامم% 68ةموُتؿـؾمأعاماظػؽةماظـاغق
ظعدممضدرتفؿمسؾكماظؿدخؾميفمأعقرمالمُؼؿؼـقغفاممتاعا،مبقـؿاماظػؽةماظـاظـةمواظيتمُتؿـؾم
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صفؿمؼرصضقنماالدؿفابةمألؼةمادؿشارةمالمتعـقفؿ،مغؿقفةمادؿائفؿمظؾقضعماٌفينمم%18
ما مأن مطقن مصقفا، مؼشؿغؾقن ماظيت مباظـظرمواظظروف مؼـؿظرون، مطاغقا ممما مأضؾ ٌلؿقى

مظؾؿؽقؼـماىاععلماظذيمتؾؼقهمخاللمعلارػؿماظدرادل.

ًباإلدارةقلنيًرلقعةًعالؼةًأدماذًاؾمؽوقنًادلفينً:ًً:اجلدولًرؼمً

 اؾـيلةًادلكوقة ادلالحظةًادليهؾة اؾمصورات

ذغؾواًؿـاصبًًؽاـتًيفًاألصـافًاؾماؾقة:أداتذة
 ؽرؤداءًادلصاحلًأوًؿدراءًباؾـقابة.
 أداتذةًؿـمؿنيًؾالحتاداتًاؾـؼابقة.

أداتذةًُحضقوًبصورةًحيـةًؾدىًادليؤولًـمقهةً
 اـضلارفمًوصراؿمفم.

 69% عربواًعنًادمشارةًاإلدارةًهلم

بػؽرةًعدمًاؾؼدرةًعؾىًاؾمدخلًيفًأؿورًاإلدارةً"اؾطابعً
ؿنًاإلدارةًاـعدامًاالدمشارة االـعزاؾي".  %35 

ـمقهةًعدمًاؾرضاًادلفينًبادلؼارـةًؾؾمؽوقنًاجلاؿعيً
 18% عدمًادمهابةًؾالدمشارةً اؾذيًالًقمؿاذىًؿعًحمقطًاؾعؿل.

ًةًأدماذًاؾمؽوقنًادلفينًباؾزؿالءعالؼً.4.6

م) مرضؿ ماألداتذة،م46ؼؿؾنيمعـماىدول مبزعالئف ماألدؿاذ مسالضة معـمحقثمرؾقعة )
ُؼعربماألولمسـمسدمماالرتقاحمظؾعؿؾمععماظزعالءماألضؾمعلؿقىموجقدمذعقرؼـمخمؿؾػني،م

مأنم مؼرون مصفؿ ماٌؿكصصني، مبعضماألداتذة مسـد ماظؿصقر مػذا مواضؿصر تعؾقؿلمعـفؿ،
مواالجؿفاد،معـم ماٌـصبمتطّؾبمعـفؿمضطعمعشقارمرقؼؾمعـماظؽدن حصقهلؿمسؾكمػذا

كمذفادةماظؽػاءةمخاللمدرادؿفؿ،مُثؿمُوجدواميفمحمقطمسؿؾمبفمأداتذةممحمصؾنيمسؾ
ماظزؼاداتم مبعض مسدا مواظعالوات، مواظقاجؾات، مايؼقق مغػس مظف موطالػؿا اٌفـقة،

ماظطػقػةميفماألجقر.

ماألضؾم ماألداتذة مباالرتقاحمظؾعؿؾمععمزعالئفؿ مذعقرا مأبدوا ماظصـػماظـاغلمصؼد أعا
ماظؿصقرمسؾكمأداسموجقدماسرتافمباظؽػاءةميفمإتؼانم مدرادقا.مصلرغامػذا عـفؿمعلؿقا

ظؿكصصمأوماٌفـةمعـمررفمػؤالءماألداتذة،موإنمطاغقامميـؾقنمرتؾامخمؿؾػة.محؿكما
ماظعؿؾم ميف ماظطقؼؾة ماظؿفربة موذو مرتؾة معـف مأضؾ ماألدؿاذ مظزعقؾف مؼؾفأ مطان مبعضفؿ أن
االدؿعاغةمبفمألجؾماالدؿػلارمسـمعـففقةماظعؿؾ،موباظؿاظلمصإغـاماسؿربغامأنمظؾؿفربةم

معفـ مإتؼان ميف مطؾري مدور مععماظطقؼؾة ماظؿعاعؾ محقث معـ مخاصة ماٌفين، ماظؿعؾقؿ ة
ماٌرتبصنيماٌؿعؾؿني.م

سؿقعامملمؼؽـمظؾؿلؿقىماظؿعؾقؿلمتأثريامطؾريمسؾكماىاغبماظعالئؼلمبنيماألداتذة،م
ألنماألعرمسـدػؿمؼؿقضػمباظدرجةماألوشممسؾكمرابعماٌفـة.موعدىمإتؼانماظؿكصصمعـم

م مرتؾا مميـؾقن مطاغقا موإن ماألداتذة، مؼؾفأمررفمػؤالء مطان مبعضفؿ خمؿؾػة،محؿكمأن
ماظؿفربةماظطقؼؾةميفماظعؿؾمظالدؿعاغةمبفميفمررؼؼةم موذو ظزعقؾفماألدؿاذمأضؾمعـفمرتؾة
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ماظؿعؾقؿم معفـة مطؾريميفمإتؼان مدور ماظطقؼؾة مظؾؿفربة مأن ماسؿربغا موباظؿاظلمصإغـا اظعؿؾ،
ماٌفينمخاصةمعـمحقثماظؿعاعؾمععماٌؿؽقغني.

ًعالؼةًأدماذًاؾمؽوقنًبزؿالئهًاألداتذةًقلنيًرلقعة:21ًًاجلدولًرؼمً

 اؾـيلةًادلكوقة رلقعةًاالحياس اؾعواؿلًادلمدخؾة

 9% عدمًاالرتقاح تػاوتًادليموىًاؾمعؾقؿي

 67% اؾشعورًباالرتقاح اؾؽػاءةًوإتؼانًاؾمىصصًأوًادلفـة،ًاؾمهربةًاؾطوقؾة

 57% عربوًاًعنًثلاتًوادمؼرارًاإلحياسًؾدقفم. /

(مأنمعضؿقنماظعالضاتمبنيماألداتذةمتـقصرم44خاللماىدولمرضؿم)ؼؿضحمظـامعـم
معـفام يفمجمؿقسةمعـماظـؼاطموبـلبمعؿػاوتةمطؿامػلمعقضقةميفماىدول،مادؿـؿفـا
مظؽـرةماظؿققُّالتم مظؾؿعؾقعاتماىدؼدة،مغظرا أنمأداتذةماظؿؽقؼـماٌفينمؼرتضؾقنمدائؿا

بماظلؾطة،ماظشلءماظذيمدصعفؿماظيتمررأتمسؾكمغظامماظؿؽقؼـماٌفينمعـمخاللمتعاض
يبماظؿعرف،موتؾادلماٌعؾقعات،مجمردمصدورمضرارمأومعـشقرمؼفؿمذأغفؿماظشكصلم

مواظعؿؾل.

ًقلنيًحمموىًعالؼاتًاألدماذًبزؿالئه:22ًًاجلدولًرؼمً

 اؾذؽور اإلـاث اجملؿوع
 ادلواضقع

 اؾمؽرار % اؾمؽرار % اؾمؽرار %

ادلؤديةًؿشاؽل 21 52.:%3 16 %42.36 26 %41  

 األؿورًاؾلقداغوجقة 18 %31.69 15 %36 22 %33

 ؿعؾوؿاتًجدقدةًحولًاؾمىصص 16 %25.81 13 %23.61 18 %25

 ؿـاؼشةًاؾؼراراتًاجلدقدة 18 %31.69 15 %36 22 %33

 أخرى 16 %25.81 12 %17.36 7 %23

 اجملؿوع 45 %211 27 %211 61 211

ًادلؽاـةًادلفـقةًؾألدماذً.5.6

م)ؼؿؾنيم مرضؿ ماىدول معـ ماٌؽاغةم46ظـا مسؾك ماظؿكصصماٌفينمؼؤثر مرؾقعة مأن )
اٌفـقةمظدىماألدؿاذميفمودطمسؿؾف،موعـمخاللماظدرادةمتؾنيمظـاموجقدمتصقرؼـمطؿام
ػقمعقضحميفماىدول؛ماألولمميؽــاماظؿعؾريمسـفمباإلرمابلموادمصرميفماألداتذةماظذؼـم

م)اإل معـفا متدرؼسمبعضماظؿكصصات مسؾك ماظطؾخ،مؼشرصقن ماحملادؾة، ماآلظل، سالم
مػذام معصدر مأن ماطؿشػـا ماٌقؽاغقؽا(، ماًقارة، ماظـقسقة، معراضؾة ماظـفارة، ايالضة،
اإلحلاسمراجعمإشمماظطؾبماٌؿزاؼدمسربمطؾمدوراتماظدخقلمعـمررفمراظيبماظؿؽقؼـ،م
معالحظاتـام مخالل معـ موتأطدغا مؼدردقغفا، ماظيت ماالخؿصاصات ميف ماظؿؽقؼـ ٌزاوظة

غقةمباطؿظازماظقرذاتمواألضلاممباٌؿعؾؿنيميفمػذهماظؿكصصات.موباظؿاظلمادؿـؿفـاماٌقدا
محقثم ماالجؿؿاسقة، ماظػائدة مزاوؼة معـ مبؿكصصف مأصؾقتمعؿعؾؼة ماألدؿاذ معؽاغة أن
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ماحملرتعةم ماظعالضات موعـقؿف ماظدخؾ، مالدؿؿرارؼة موتػاؤال مباظـػس مثؼة مظدؼف وظدت
موايلـةمععمعلؽقظقف.

ماظـاغلمظ ماظؿصقر مظؽقغفؿمأعا مظؿكصصفؿ، ماحلاسمباالسرتافمواظؿؼدؼر قسمظدؼفؿ
معـمررفمراظيب،موباظؿاظلمصإنماظؿػاوتم ؼدردقنمختصصاتمالمتعرفمرؾؾاتمطـرية
مطؾم ماظيتمؼؽؿلؾفا ماظؾقثمؼؽؿـميفماظصقرة مبنيماظـظرتنيماٌكؿؾػؿنيمظعقـة اٌالحظ

مختصصمسـمآخر،معـمخاللمعلؿقؼاتماظطؾبمسؾقفاميفمجماالتمخمؿؾػة.

ًقلنيًتأثريًاؾمىصصًعؾىًادلؽاـةًادلفـقةًؾألدماذ:23ًًدولًرؼمًاجل

 رلقعةًاؾمصور االدمـماج
اؾـيلةً

 ادلكوقة
 اؾمصورات

األدماذًؿمعؾؼةًبمىصصهًؿنًزاوقةًاؾػائدةًًؿؽاـة

ًؿطؾوبًيفً ًاخلواص، ًؿطؾوبًعـد (ً االجمؿاعقة

اإلدارات،ًؿمعؾقًباحمقاجاتًاؾلالد،ًالًقمطؾبً

 ودائلًعؿلًؽلرية،ًؽوـهًختصصًجدقد(

إحياسًاجيابيًحنوًاؾمىصصً)اإلعالمً

ًاحلالؼة،ً ًاؾطلخ، ًاحملادلة، اآلؾي،

ًادلقؽاـقك ًاؾـوعقة، ًؿراؼلة ،ًاؾـهارة،

 اؾرتصقصًاؾصوي...(

 اؾمصورًاألول %79

ًراؾيبً ًررف ًؿن ًؽلريا ًإؼلاال ًالتعرف ؽوـفا

 اؾمؽوقن.
ؾقسًؾدقفمًاحياسًباالعرتافًواؾمؼدقرً

 ؾمىصصفم.
 اؾمصورًاؾناـي %61

م) مرضؿ ماىدول مظـا مؼقاجففا47ؼقضح ماظيت ماظصعقبات ماٌفين،مم( ماظؿعؾقؿ أدؿاذ
ماظعؿؾم معقدان مجملابفة مأطػاء معرتبصني موخترؼج محلـ، متؽقؼـ مدون مهقل واظيت

موعؿطؾؾاتف.

ًتصورًاألدماذًؾمىصصهًؿنًجاـبًاؾمؽوقنًقلني:24ًاجلدولًرؼمً

 اؾعواؿل اؾذؽور اإلـاث اجملؿوع

 اؾمؽرار % اؾمؽرار % اؾمؽرار %

ًاإلؿؽاـقاتًاؾالزؿة.ًعدمًتوػر 11 %34.37 06 %33.33 17 %34

 ؿدةًاؾمؽوقنًاؾغريًؽاػقة 09 %28.12 06 %33.33 15 %30

ًيفً 08 %25 14 %22.22 12 %24 ًاؾمطلقؼي ًاؾرتبص ًإجراء ـؼص

 ادلؤديات

 عدمًحتدقثًبرـاؿجًاؾمؽوقن. 12 %06.25 12 %11.11 04 %08

 أخرى 12 %06.25 10 %00 02 %04

 اجملؿوع 32 %100 18 %100 50 %100

ودائؾماظعؿؾم (مميؽــامأنمغػرقمبني48ضؾؾمهؾقؾماظـؿائجماظقاردةميفماىدولمرضؿم)
اًاصةمبأدؿاذماظؿؽقؼـماٌفين؛مأيمطؾمعامؼؿعؾؼمباظقدائؾماظعؿؾقة،معـمأدواتموسؿادم

موأجفزة،موعامؼؿعؾؼمباىاغبماظـظريمظؾؿكصص،ماٌؿعؾؼمباىاغبماظؾقداشقجل.

وعامالحظـاهمعقداغقامػقموجقدمصروضاتمسـدماألداتذةمعـمغاحقةمتقصرمػذهماظقدائؾم
أومسدممتقصرػا،مصاألدؿاذماظذيمؼالحظمزعقالمظفمميؾؽمطؾماظقدائؾماٌلاسدةمظؾعؿؾمالم
حماظةمأغفمدقؿأثرمباظـظرمظؾـؼائصماظيتمؼالحظفاميفماظؿكصصماظذيمؼدردف،محقثم

مختؾؼمظدؼفمتصقرامدؾؾقامظذاتف.م
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اظشؼماٌؿعؾؼمباىاغبماظؾقداشقجلمصؼدمموجدغامعـماألداتذةمعـمظدؼفؿماظربغاعجممأعا
اظرمسلمظؾؿعؾقؿ،موعاماطؿشػـاهمعقداغقامػقمأنماظربغاعجمعؿقصرمسـدماألداتذةماٌؿكصصنيم
عـماظدرجةماألوشممواظـاغقة؛مأيماظذؼـمؼدردقنمختصصاتمذاتمعلؿقىماظؿأػقؾماظرابعم

معشؽؾ مأن موجدغا محقث مبنيمواًاعس، معـ ماظؿكصصات مظؾعض ماظربغاعج ماغعدام ة
اغشغاالتماألدؿاذ.موعامتأطدمظـامعـمخاللماٌعاؼـةماٌقداغقةمأنماظلؾطةماظقصقةمأسطتم
اػؿؿاعامخاصامبؿشؽقؾمجماظسمسؾكمعلؿقىماٌعفدماظقرينمظؾؿؽقؼـمواظؿعؾقؿماٌفـقنيم

مظؿلطريمبراعجماظؿكصصاتموهدؼـفامبادؿؿرار.

مالم مأغف موجدغا مبرغاعجميفمحني، مبدون مؼعؿؾقن ماألداتذة معـ مبعضا ماآلن ميد زال
مظؾعضم ماٌدردني ماألداتذة مخاصة ماجؿفادػؿ، معـ مبرباعج مُؼدردقن مصفؿ رمسل،
ماظؿؽقؼـم ميف ماٌلفؾة ماظؿكصصات معـ موبعضا ماظؿؼؾقدي، ماظطابع مذات اظؿكصصات
لابفماٌلؿؿر،موباظؿاظلمصفلمظقلتمعقحدة،مممامأوضعماألدؿاذميفماظعؿؾماظروتقين،موإط

 غقسامعـماٌؾؾ.

أعامصقؿامسمصمودائؾماظعؿؾ،مصؼدمأدشممظـامغصػمسقـةماٌؾققثنيمإشممأنماألدؾابم
اظرئقلقةماٌؤدؼةمإشمماذمػاضمعلؿقىماظؿؽقؼـمظدىماٌرتبصمراجعةمإشممودائؾماظعؿؾ،م

بعضماألحقانمبقدائؾمضدميةمجدامالمتلاؼرممدمـمغعؿؾميفسؾكمحدمتعؾريمأحدػؿ:مام
ا.موجدغاػؿمؼربطقنمعلؿقىمحداثةمماظقدائؾماظيتمؼعؿؾقنمقجلماياصؾاظؿطقرماظؿؽـقظ

مخاصة،م مأم مطاغت مسؿقعقة ماألخرى ماإلغؿاجقة ماظؼطاسات ميف ماٌقجقدة مباظقدائؾ بفا
وحلؾفؿممإنماظطؾبماٌؿزاؼدماٌؼدممعـمررصفؿمٌلؽقظقفؿمؼدورمدائؿامحقلمتقصريمودائؾم

ماٌؾققثني مأحد متعؾري محد مسؾك مظؾعؿؾ محدؼـة مموعقاد ماٌاطـاتا مغؼص معـ مغعاغل
ما.واألجفزةمايدؼـة،موودائؾماظعؿؾماإلؼضاحقة

ًقلنيًـظرةًاألدماذًؾودائلًاؾعؿلً:25ًاجلدولًرؼمً

 ادلعاقري اؾذؽور اإلـاث اجملؿوع

 اؾمؽرار % اؾمؽرار % اؾمؽرار %

ًحتدقثًودائلًاؾعؿل 10 %34.48 10 %47.61 20 %40

 توػريًودائلًاإلقضاح 09 %31.03 04 %19.04 15 %30

%18 09 %19.04 04 %17.24 05 
ًاألوؾقةً ًادلواد توػري

 ألجلًاؾعؿلًاؾمطلقؼي

 أخرى 05 %17.24 03 %14.28 06 %12

 اجملؿوع 29 %100 21 100 50 100

م

م  
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م) مرضؿ ميفماىدول ماظقاردة ماًالصة مسقـةم49عـمخالل معـمخالل مدفؾـا م مصؼد )
م مغلؾة مأن محمقطم %>7اظؾقث ميف مظؽػاءتفؿ ماسرتاف مبقجقد ماٌؾققثنيمزملقن عـ

سؿؾفؿ،معـمررفماٌلؤوظنيموعـمخاللمتصرزماتماٌرتبصني،ماظذؼـمؼعؿربونماٌرآةم
مذطرم معلؿقىمطػاءتف،محبقثمؼؤديمجمرند مععرصة معـمخالهلا اظيتمؼلؿطقعماألدؿاذ

موإلثؾاتمصق مبشؽؾمآظل. مذػينمظؾؿقضعماٌفينمظف معا،مادؿقضار مأدؿاذ مذظؽمإدؿ ة
ممتؽـامعـمخاللماظدرادةماٌقداغقةمإبرازمغظرتنيمخمؿؾػؿني:

ماظطابعم مذات ماظؿكصصات مؼدردقن ماظذؼـ ماألداتذة مصؽة مسـد ماألوشم ادمصرت
اظقدوي،مسربوامسـمطػاءتفؿمعـمخاللممتؽـفؿماظقصقلمإشممإنازمعـفزاتمؼلؿطقعقنم

مؼعؿؿدون مأغفؿ مؼعين ماظلقق، ميف مُتؾاع ماظيت ماٌـفزات معـاصلة متطؾقؼاتفؿممبفا سؾك
ماٌقداغقةميفماظقرذات.

أعاماظـظرةماظـاغقةمصؿؿمصقفامربطمعلؿقىماظؽػاءةماٌفـقةمبـلؾةماٌرتبصنيماٌؿلربنيم
معـماظؼلؿ،مإضاصةمإشمماظـؿائجماإلرمابقةماظيتمؼـفلمبفاماٌرتبصقنمتؽقؼـفؿ.

 قلنيًـظرةًاألدماذًؾؾؿؽاـةًواؾمأفقلًادلفـقنيً:26ًاجلدولًرؼمً

ًاتًاؾعؿلعؿلًوـشاطًأدماذًاؾمؽوقنًادلفينًبعدًأوؼً.6.6

عـمبنيماجملاالتماٌػؿقحةمظؾعؿؾماالضايفمظدىماٌؾققثنيمطؿامػقمعؾنيميفماىدولم
م(معـقصرميف::4رضؿم)

يفماٌدارسماًاصةميفمختصصاتمحمدودةموسـدماألداتذةماٌؿكصصنيمم*اظؿدرؼس
معـماظدرجةماظـاغقة،موباظؿاظلمصفلمختصصاتمعطؾقبةمطاإلسالمماآلظلمواحملادؾة.

ماألداتذةم مخاصة ماظؾـاء، مجمال مإشم ماٌـؿؿقة ماظدرادات معؽاتب ميف ماظعؿؾ *
مهلـددةماٌعؿارؼة.اٌؿكصصنيمعـماظدرجةماألوشممواظـاغقةميفماألذغالماظعؿقعقةموا

ماظعؿؾم مػذا موأن مخاصة موايالضة ماًقارة مجمال ميف ماٌـزل ميف مرؾؾات متـػقذ *
ماالضايفمعقمسل.

مبعضماظؿكصصاتمطصقاغةم ميف مبعضماألداتذة مضؾؾ ماًقاصمعـ مسـد ماظعؿؾ *
ماٌعؾقعاتقة،ماظرتصقصماظصقل،مإشممجاغبماظؿربؼدمواظؿؽققػ.

 األصـاف اؾمصورًحمموى

ًدلـهزاتًقيمطقعونًبفاً ًؿنًخاللًإـماجفم قعربونًعنًؽػاءتفم

 ؿـاػيةًاؾيوق.

 أداتذةًُقدردونًؾمىصصاتًذاتًرابعًقدوي.

ًاإلدارة،ً ربطًاؾؽػاءةًبؼؾةًاؾميرباتًواؾـمائجًاالجيابقةًاحملصلًعؾقفا. ًتؼـقات ً)ادلعؾوؿاتقة، ًؾمىصصات ًُقدردون أداتذة

 أؿاـةًؿؽملقة...(
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وضتمصراشفؿمظؾعؿؾ،مإعامظؽقغفمؼػضؾممالمؼلؿغؾقنمعـماٌؾققثنيم%:9بقـؿامغلؾةم
مأنم مأو ماٌؾذول ماجملفقد معؼابؾ ماظدخؾ مضعػ ميف مذظؽ مععؾؾني ماظراحة، مإشم اظرطقن

ًختصصفؿمشريمعطؾقب.

ًقلنيًؿعرػةًؿؽاـةًادلفـةًباؾـيلةًألدماذًاؾمؽوقنًادلفينً:27اجلدولًرؼمًً

 اؾـيلةًادلكوقة اؾـشاط اؾػكة اؾمىصصاتًادلعـقة

اآلؾي،ًاحملادلةًاإلعالم 3أداتذةًؿنًاؾدرجةً   21% اؾمدرقسًيفًؿدارسًخاصة 

األذغالًاؾعؿوؿقة،ًاهلـددةً

 ادلعؿارقة

2،3ًأداتذةًؿنًاؾدرجةً  13% اؾعؿلًيفًؿؽاتبًاؾدرادات 

 17% تـػقذًرؾلاتًيفًادلـازل أدماذًاؾمؽوقنًادلفين اخلقارة،ًاحلالؼة

ختصصاتًتؼـقاتًاإلدارةً

 وادلعؾوؿاتقة

أداتذةًمبىمؾفًُرتلفم،الً

 تمعدىًجتربمفمًثالثًدـوات

تطوقرًادلعؾوؿاتًعنًررققً

 ادلطاؾعةًوادمعؿالًاألـرتـقت

%17 

 15% اؾعؿلًعـدًاخلواص أداتذةًمبىمؾفًاؾرتبً صقاـةًادلعؾوؿاتقة،ً

 67% الًقيمغؾونًوؼتًػراغفمًؾؽونًختصصاتفمًغريًؿطؾوبة

ًادلراجع

مباؾؾغةًاؾعربقةمأ.
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