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انًطتخهص
ذددع ه ذددػخ اسعؼاقددر ئسددص ؼيددع ا قددع ا اسلددط إددع غ اسة مةددعث ئسددص بمد ظؼ برحددر اسلددعؼظف ةددعاؼـ
اسةؽزمر اسةلسقطر ط ٍ ظزل اسطمعح اس ؽ ط زاسل ؽف عمص زخسظ ظاسر ئزً ئعر إلًل قع ا اسلط
إع غ اسة مةعث ئسص ذدؽ ذدػخ اسةرحدر إ دؿش ئسدص بلمعدؽ ساسددحف بز اسطعدؽ بز اسةإذدل ئسدص خ جد ؼيدع
اغث د ؼ اسةلؽإعددر عمددص إكددؽا اسة مةددعث بددث برحددلرة زإسعظددع ع عددر ا زل د رددة زاقددلعئ ئرة ظاضددل برحددر
اسلعؼظف زخػا اسةعلعئعث بحرة جسسذ زاعلةعت اسعؼاقر عمص اسةدحرح اسسيد ط زإدة حد ت اقدلع جر إل دست
بث بسسؼظث زاجلره اسعؼاقر ئسص ععظ بث اسحل ئح بذةر :
 إةثمه بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف دط :قمدر اسسدسا ؿ اسةهدد ر قدسات اسسدسا ؿ اسة سعدر بزاسس ع عر زاسةك زا عث اسة مة اسةعدع زاسةلةعدؿ بدغ اسة مدة اس د ظض زقمدر اسة د ل اسدػض ظسًدل عمعدد
اسة مة ع اسلئ عع ئسص خ ج اسلع ظث اسساَر عث آب ل اسة مة زِةسز إد ط عاظر اس ةل ز ع بة ؼقر
اس ةل ز ثؽ اإلخر ظ بث برحر اسلعؼظف علع ؼذ برحدر ند قر ئَد ر ئسدص إهدسظد يدسؼ اسة مدة دط
زقد ئل اإلعددوغ ز عد ا اسةكد زا ددط إسؾظددغ اسة مةددعث عمددص اسةحد ِر اسل معةعددر زاسةددعاؼـ زِؽظئددر
ب بمر بزسع ت ا بسؼ بغ اسة مةعث
سة مةعث زاقدلعئ ئرة ظاضدل برحدر اسلدعؼظف زخدػا اسةعلدعئعث بدحرة جسسذد
 عة ظل مر ع عر ا زلإةثمدده ددط :ا ؼإئ د ت ًددسؼ اسة مددة زب جلددد ا خلة ععددر زؾظ د ظ ؼزاإ د اسة مةددعث زب د ل اسلئ عددع
زإحسظددغ اسسددسا ؿ زاس ددوزات سدددػ رة جسددس برحددر اسلددعؼظف ئسددص خ ج د اقددلعابر إئددعظة اسددععة سمة مةددعث
سلطددسظؽ بظائرددة اسلعؼظكددط ززَددغ آسع د ت سلسايددل اسة مددة بددغ بزسع د ت ا بددسؼ ة د ظس د ب جلددد بددغ
َؽزؼ ئنؽاك اسة مة ط يح عر اسئؽاؼات ظاضل اسةعؼقر ئَ ر ئسص إس عؽ اسةساظ اسل معةعر اسوؾبر
سمة مةعث إلجد ؾ بر برة ظاضل اس ًل
إسخع عوقر غات ظاسر ئزً ئعر إلًل قع ا اسلط إع غ اسة مةعث ئسص ذدؽ برحر اسلعؼظف إ دؿش
ئسص بلمعؽ ساسدحف بز اسطعؽ بز اسةإذل
انكهًبد انًفتبحُخ :إكؽا اسة مةعث برحر اسلعؼظف ا زل

سة مةعث
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ظ ددع اسة مددة ؼ عددؿ اسس َددؽ زاسةكددلئعل ب د ف زعد ظكددرة ددط حد ت اسسُد ؼ زإسئعددر اسلئددعغ زئعددعاظ
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اسدعل زذة اسػض ظسًحست اسح ندةر بدث اغثد ؼ اسكدمععر سم سسةدر زظ دعزت اسح ندةر سةساخردر اسسعد
زقس زظكةست رة ئسص بكلسش اسلسعظّ ت اسلط إساخد اسسِث زا بر سبؽاظ 2002

دل ثئدر

ز ط ذػا اسكع ق؛ ظةثل اسة مة بذة عح يؽ جظ غ اسل معة اس غ اسػض ظ لةع عمعد ه ل بق قط ط إطععر
جظ غ اسدسظ ط اسل معة سمسًسل عمص جسععر غات خسظ ع سعر بث اسطوا سل معة غز اسدسظ اس سعر
بؽإعّ سة مة اس فت اسػض ظةلمك اس ظ ت اسهطًعر زاس حعر زاسةرحعر اسلط إد مد ق ظؼاف عمص إئعظة إ معة
جسعط بلةعؿ سانؼُسٌ 2222 ،زسئع إ عظت بظزاؼ اسة مة زؾاظت بكإزسع إد زإ ؽعه زاخع إد ظاضل
اسةإقكر اسل معةعر زلص بيعر ذح ك ععظع بث اس سابل زاسةإثؽات اسلط إُمّ عمص اسة مة ط بظائد
اسةرحط ئب سكم بز إلظد ا؛ أيعر اسلعؼظف برحر إلطم اسةث ؽ بث قعل اسة مةعث زاسععة بث قعل
بإقك ت عةمرة زبيعر اسل مة اسر ظف ظ حط اسسيسل ئسص إمععؽ ط ا ظات بز ئسص إمععؽ ط اسعح ت
اسة ؽ ط سإلجك ت ز ظة ث بت ظلة ئ ئغا ت سعش اس ؽظ ظزا غ قسظر سػسك ة ظة ث بت ظلة ئ ئغا
إسئئه سد اسهؽزِ اسةوئةر سرػا اسحس بث اسل مة ز ظلة ئ ئغا ت ذح ك ب مة بإذو عمةعّف زبرحعّ ف زب عا
ئععاظفا ع سعّف زإلسا ؽ سد عسابل برحعر زبدلة عر إإذمد ظات برحلد ه ل ب ُل.
ة ؽٌ اسلئعغ اسر ئل ط بد ل إ حسسسخع اسة مسب ت زا إً ت إمععؽا ط ن ل زِعع ر عةمعلط
اسل معة زاسل مة بة إؽإ عمعد إمعؽ بظزاؼ اسة مةعث زإحس زاخع إرة ة رؽت ظ ت خعظع ظد عمص
اسة مةعث ا لك ر زلص ظة حرة اسل عف بغ ذػا اسلئعغ اسةلك ؼ زع ئت ظ ت اسلعؼظف اسلئمععظر قع
إإظض ئسص اسحل ئح اسةؽ س ر ط عة ت اسل مة اس ؽظظر اسلط ظلس ة عر اسةل مة س Jukes & Crokett
 ,2010زذ ػا إلؿاظع ظسب ع ظسغ ا عع ت اسلط إئغ عمص ع إر اسة مة عؽا ئر إً عع َمسِ اس ةل
اسلط بثؽت قمع عمص ئجل خعر اسة مةعث ز تإرة بة ظح ف عزؼخ عمص خسظ اس ةمعر اسل معةعر
ز ط ل ذػخ اسظؽزف اسةلحسعر جهأت به مر إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ل بيعسه
إكع ذػخ اسةه مر قمئ سمةكإزسعث عث اسل معة ط ب ظة ظزل اس سة ز ط ير بغ إؿاظع بععاظ اسة مةعث
قحسظ اسػظث ظردؽزت برحلرة ئسص برث بضؽش زب ظً ز غسك بث ا قل جر ة مةعث بقل ضعؽ ز عؽ
بإذمعث سةة ؼقر اسلعؼظف عوز عمص ا قل جر ة مةعث عؽ بلطًًعث بة ظ ست سد اج ق ت قمععر
عمص خسظ اسةطؽخ ت اسل معةعر
زظ ع إح قى اسة مةعث به مر إساخد ب ظة ظزل اس سة ط اسس ظ ت اسةلسع جدع بت ب عل اسلكؽا
بث برحر اسلعؼظف بعمص بئ ؼجر عظع بث اسةرث ا ضؽش زع ظلؽك  364بث اسة مةعث اسدعظ عةمرة ط
اسكحسات اسطةف ا زسص بث اسطعبر ) (Ingersoll, 2002ة إععث اسعؼاقر اسةئ ؼجر اسلط بخؽاذ Stoel
 & Thanع غ س 2002ط ثة ٍت ظزل يح ععر بت  360بث اسةعؼقعث اسةعلعئعث ظلطمست عث اسةرحر ط
اسكحسات اسثوث ا زسص بث اسطعبر ز ط اسسقه ج كد نرعت بقلؽاسع ب عل اسلكؽا بث برحر اسلعؼظف
حكعر  381سعش اسحك ت اسمساإط إلؽازذ بعة ؼذث عث  22ز 22ع ب عؽ بت ٍ اسعمعات بثل ؽجك
زبسة جع زاسعؽإم ل قع ممه ب ع ت إح قى اسة مةعث ئسص بقل بث  32ز ط حعا ع غ 2006غ ظئعؼ إكؽا
اسة مةعث سساسط  300ط اسكحسات اسطةف ا زسص بث اسطعبر ز ط بكر بُخؽض عمص اسةعاؼـ ا لعائعر
زاسث جسظر ط ئجدملؽا ززظمؿ هف عث  04 610اقلئ سر بث عئسظ ظائةر عزاغ بل ز 82 110اقلئ سر بث
عئسظ بسعظ اسةع عئسظ عزاغ خؿئط بة ظةثل ب عل اقلئ سر قحسظر حكعر  %8251بض ؿظ ظ قعؼذ %6
عث اس غ اسك ر زبث عث ا قلئ ت ت جسس  26 600بث اسةلطم عث بز اسةلئ ععظث & (Alan
)Pamela, 2003
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زجلعدر سوذلة غ اسةلح بط ةم ظؼ اسة مةعث برحر اسلعؼظف ضول اسكحسات اسة َعر إؿاظعت اسعؼاق ت
اسلط ز زسه اسل ؽف عمص بقع ا غسك زإسمعمر زع ؼيعت ظؼاقر  McCreightس 2000بقع ا
إل مر لح قى بععاظ اسة مةعث اسع قعث ظاضل برحر اسلعؼظف بلةثمر ط اجط ٌ اسةؽإع ت؛ زبت ٍ
اسة مةعث عؽ بإذمعث سملعؼظف زا لئ ؼ ئسص ؽو اسلئعغ اسس ع ط ئَ ر ئسص قمر ا ذلة غ عؽابح
اسلحةعر اسةرحعر سمة مةعث؛ ئسص خ ج بة ؼق ت اسلس عف اس هسائط اسةل مئر سلأبعث اسًسط زاسلئ عع عحة
إهعؽ جل ئح ظؼاقر  Richardس 2001ئسص بت بزع ا قع ا اسةسسؼظر س عغ ظر ا ظات اسةعؼقط ذس ععغ
قعؼ اسةعاؼـ عمص إس عؽ ب ظ ط بث ب مةعث بإذمعث سدةعغ اس ًسل اسعؼاقعر زظ ؿش غسك ط اسةئ غ
ا زل ئسص اسؿظ ظات ا ضعؽ ط ب ع ت إئ عع اسة مةعث زعوز عمص غسك إهعؽ اسعع ج ت ئسص بت ةعر
إكؽا اسة مةعث جلعدر اسلئ عع َةعمر جكعع سةئ ؼجر بغ إمك اسةؽإعطر سابل بضؽش بثل ثؽ بعع ت
اس ةل زا إد ذ ت اسكمععر ط قمس ع ت اسطوا
زاقلرع ه ظؼاقدر  Johnsonس 2003زذدط ظؼاقدر ِسسعدر سد  20ب مةد خعظدعا دط ب ق إهسقدلف
اقلعُ ذ آؼائرة زسل اس سابل اسلط إس ة اقلةؽاؼظر اسة مةعث ط برحر اسلعؼظف زإةثمه ذػخ اس سابل ط
ن د سؼ اسة مةددعث سحد د ذ بددغ ِو رددة ئسددص خ ج د إئددعظة اسددععة اسةح ق د زاسةددساؼظ اس عددر بددث قعددل ئظاؼ
اسةعؼقر عحة ؼيعت ظؼاقر Alan, & Pamela,س 2003بذة ا قع ا اسلط إع غ اسة مةدعث ئسدص ذددؽ
برحددر اسلددعؼظف زذددط :عد ت اس ةددل زاسسَددغ اسةعؼقددط زاسةؽإعد ت اسةلعجعددر زاسظددؽزف اسهطًددعر زبت
اسكع اسةؽإعّ سسَغ ظاضل اسةعؼقر د ت ب ثدؽ بذةعدر زعد بند ؼ ثمد اسة مةدعث اسةلكدؽ عث بدث اسل مدعة
اسث جسض ز % 82بث اسة مةعث اسةلكؽ عث بث اسل معة ا لعائط ئسص غسك ئسص خ جد قدمسك اسةل مةدعث اسكدمعط
ئغ بن ؼ  %84بث اسة مةعث اسةلكؽ عث بث اسل مدعة اسثد جسض ز %8052بدث اسة مةدعث اسةلكدؽ عث بدث اسل مدعة
ا لعائط ئسص غسك
ز ددط اسكددع ق غاإددد؛ ب ددعت ظؼاقددر  Stokking et al.س 2003عمددص بت بزددع ا قددع ا اسلددط إد ددل
اسة مةعث اسةإذمعث اسدعظ ظم ظؼزت اسةرحر –بظُ  -ط اسكحسات ا زسص :ذط بت زاقغ اسلعؼظف ظلط ر بغ
إسق د إرة زظزا ردة سةل در برحدر اسلدعؼظف دط اسةؽزمدر ا زسدص ز دط ظؼاقدر Marston & Courtney
س 2003اسلددط بخؽظدده ددط س سع سؼجعد ز حكددم جع هد ه جل ئدرد  :بت ذحد ك ثوثددر بقددع ا ؼئعكددر إل ئد ت
اسة مةعث ط برحر اسلعؼظف زذط اسؽَ اسس ع ط زاسسسا ؿ اسة ظظر زاس سابل ا خلة ععر
عوز عمص غسك ب عت ظؼاقر  McKenzie et al,س 2004بت زساسط  %26بث اسة مةعث
ظلؽ ست اسةرحر ع بؼ غ قحسات بث اس ةل ز ط ير ط اسكحسات ا زسص سم ةل حمحعا زع ظعمغ ب عل
إؽك اسة مةعث اسطعبر ط اسل معة اسث جسض جكعر س %00ط اسل معة ا لعائط جكعر س %84زظ ع إؽك
اسطعبر بث اس سابل ا ق قعر اسةكإزسر عث اس دؿ ط اسة مةعث سةعاؼـ اس حمحعظر
ز سةثل؛ بزَسه ظؼاقر Chaplainس 2008بت بقع ا بم ظؼ اسة مةعث سةرحر اسلعؼظف إلةثل ط
ع ت اس ةل زجئى اسععة اسةئعغ بث ئظاؼ اسةعؼقر ئسص اسة مةعث ئَ ر ئسص اإلخر ظ اسح خة عث قمسك
اسطوا اسلطؽظعط عحة ب رؽت ظؼاقر  Clotfelter, et al.س 2008اسلط ابلعت سثوث قحسات بت بحر
ب مةط اسؽظ َع ت زاس مسغ زاسة مةعث اسػظث ظ ةمست ط بح ِر غات ئؽ نعظع بز بعاؼـ بلعجعر ا ظات خعا
ب أ قحسظر قعؼذ  8 100ظز ؼ ت سد بثؽ ععؽ ط اجط ٌ ب عل إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف
ئسص جكعر  382زقع بن ؼت جل ئح ظؼاقر  Mmbengwaس 2008ئسص ظزؼ اإلظاؼ اسل معةعر زاسةعؼقعر
ط ا زل زا قلعئ ت عمص اسة مةعث ط برحر اسلعؼظف بث ضول ز اسس سبر عمص ظ غ ؼزاإ بدؿظر
سمة مةع ث زئظض ل جظ غ ب أ ا ظات زاسل بل اس عل بغ ؾظ ظ ععظ اسطوا س ًل زجئى اسةساؼظ
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سعر بغ اس ك ظ زإسكعث ا جُع ِ
اسلؽ سظر زاسسع بث اس حف اسطو ط ظاضل اسةعاؼـ زاسل بل
اسطو ط ععا عث اس ئ ا اسععجط ز ط ظاؼقر بخؽاذ  Blockس 2008إععث أت ذح ك ععظا بث اسة مةعث
ظلؽ ست برحر اسلعؼظف ع بؽزؼ قحسات قمعمر ئّ ط اسةعؼقر زإ لهف اسعؼاقر أت إسئعر اسؽَ
سةرحر اسلعؼظف ببؽ به سك عد ز ظر بث اسل ئعع زاسً س ر
زبن ؼ إئؽظؽ ) The Department for Education (DFEس 2010ئسص زخسظ عوقر ع كعر
عث ا زَ ا قلً ظظر زبم ظؼ اسة مةعث سةرحلرة حعب إلسكث ا زَ ا قلً ظظر زإؽإ غ جكعر
اسعضل اسةسمط إلؿاظع جكعر اسة مةعث اسػظث ظم ظؼزت برحلرة زعحعب إلؽظش ا زَ ا قلً ظظر زإئل
جكعر اسعضل اسةسمط إئل جكعر اسة مةعث اسػظث ظم ظؼزت برحلرة ت غسك ظسئر سرة ا بث ا قلً ظض
زظسةعرة بث اسعط سر س عغ إسا ؽ ؽو عةل بز بً ظؼ ظضل سرة ز قؽذة
زقع بزَسه ظؼاقر Stephenس 2015اسلط بخؽإر سدحر اسة ظعؽ اسةرحعر ط خسؼخع عث ئزً ئعر
بثعؽ سمئمر أت جكعر  366بث ب مةط اسةعاؼـ اسس سبعر ط اسس ظر إؽ سا برحر اسلعؼظف ضول اسكحسات
اسطةف ا زسص بث اس ةل زق به اخؽات ظؼاقر اقلئً ئعر عمص ب ثؽ بث  20 000ب مة رعف اسل ؽف
عمص ا قع ا اس بحر زؼات ذػا ا قلحؿاف زإسيمه ئسص ؼيع ذػخ ا قع ا بحر َ :مسِ اس ةل اسلط
إساخد اسة مةعث زععغ إ زت اسرعةر اإلظاؼظر بغ اسة مةعث ة بخ ا ب مة ت بئ ل ب مة زازع بجد بث
اسةكلع ع بت ظحًر بزعا بث ِو د سلس ق ةرحر اسلعؼظف عحة بن ؼت ظؼاقر State Board of
Educationس 2015بجد بث بيل  24018ب مة إة إس ع رة ضول اس غ اسعؼاقط 2082-2086غ إة
اإل وغ عث إكؽا  86222ب مة بة بظش ئسص ب عل إح قى ع غ ط اسس ظر مغ جكعر  386516زذػا
ظةثل اسسع ا ظجص بث ا قلحؿاف ط ئخة سط اسئسش اس بمر ةد ل اسلعؼظف ط اسعزسر سةئ ؼجر بغ ب عل
اسلح قى ط اس غ اسة َط بث جكعر  %86582زإإ ع ظؼاقر  Tran & Buckmaس 2016بت إسكعث
ا خسؼ ظؽإعّ اؼإع ِف ئظد عف جط ٌ جكعر إكؽا اسة مةعث زإك ذة ه ل ععؽ ط إسكعث بظات اسة مة
زإدسظعخ ة اجر إةحغ إكؽا اسة مةعث بث اسةعؼقر اسث جسظر
ز ط اسحةك بزَسه ظؼاقر  Nairz-Wirt & Feldmannس 2017ئسص بت ععظعا بث اسة مةعث
ظكعةست ئظؼاك إأثعؽ اس وق ت عث اسة مة زاسط س عمص اسلكؽا بث اسةعؼقر زإكلحع اسعؼاقر ئسص قمكمر
بث  40بئ مر بغ ب مةعث بث اسةعاؼـ اسث جسظر اسحةك زظر ة هف إسمعل اسعع ج ت اسلدؽظععر بت اس سابل
اسهطًعر زاس ئمعر إ ع بزع بقع ا إكؽا اسة مةعث بث اسةعؼقر ط زعث بت بقع ا اسلكؽا بث اسةعؼقر
اسةؽإعطر رع ل اسةعؼقر زاسةساقف زاسكمسك إظل عؽ ب محر بز برةهر ط زعث ِسؼت ظؼاقر
 RATIU, POPOVICI, CODOREANس 2019ؽج بد إعؼظعع بعل ؽا زإح كع ظس ؽ
ئقلؽاإعدع ت زبظزات ظاعةر خعظع ززعظثر سةحغ إكؽا اسة مةعث بث بعاؼقرة بث ضول إسمعل ازلع خ إرة
ح فت عمص اقلد إرة زسل حسظ ا قلع ج ت اسةئعبر ئسعرة زثعه بت ذػا اسعؽج بح اسلعؼظعط ظإظض ظزؼفا بر فة
ط بحغ زب سر ذؽ إكؽا اسة مةعث بث اسةعؼقر ط قه ظزل بزؼ عر بث ضول ؾظ ظ زععرة
قع ا اس بحر زؼات ذػخ اسظ ذؽ زإ ؿظؿ قعؼإرة عمص اإط غ ئخؽاتات سةحغ ذػا اسلكؽا زظعة اسة مةعث
اسة ؽَعث سملكؽا
ز ط اإلِ ؼ غاإد؛ ق ه ظؼاقر  Özcanس 2020سلسعظع بسقف اسة مةعث اسةؽنسعث زبكلسظ ت
اقل عاظذة إد خ برحر اسلعؼظف بث زع اسدحف زاسعؼخر ززخسظ قؽظ سمة مة زا قل عاظ سمعؼاقر ط
ذػا اسئكة زإ سجه ععحر اسعؼاقر بث  013ب مة بؽنر ظعؼقست ط معر اسلؽ عر بث بقك غ زظؼخ ت
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بطلم ر ط اس غ اسعؼاقط  2082-2081إة اقلطعاغ بئع ـ بسقف اسة مةعث اسةؽنسعث زاقل عاظذة إد خ
بئ ظعف برحر اسلعؼظف أظا سدةغ اسعع ج ت زسلسمعل اسعع ج ت إة اقلطعاغ اضلع ؼ  tسمةلمعؽات اسةكلئمر
زاضلع ؼ  Mann-Whitney Uزاضلع ؼ  Kruskal-Wallis Hزإسمعل اؼإع ِ Spearman'srho
مغ بلسقّ ظؼخ ت بسقف اسة مةعث اسةؽنسعث إد خ برحر اسلعؼظف  0 16زبلسقّ
زز ئف سحل ئح اسعس
ظؼخر اقل عاظ اسة مةعث اسةؽنسعث سةرحر اسلعؼظف ذس  0 28عوز عمص غسك ب رؽ إسمعل اؼإع ِ
قععؽب ت بت ذح ك عوقر ب لعسر زئظد عر عث بسقف اسة مةعث اسةؽنسعث زبكلسظ ت ا قل عاظ إد خ برحر
اسلعؼظف ط زعث إهعؽ جل ئح ظؼاقر  Meriç, & Erdemس 2020ئسص بت إًسؼات اسة مةعث
سطً ئى اسس ع ر زبكلسظ ت اسلؿابرة اسةرحط ع سعر خعفا ة إهعؽ جل ئح إسمعل ا جسعاؼ اسططط اسةل عظ
ئسص زخسظ بكلسش بلسقّ بث اس وقر اإلظد عر عث إًسؼات اسة مةعث سطً ئى اسس ع ر زا سلؿاغ
اسةرحط زا سلؿاغ س ةل زا سلؿاغ إد خ اسطوا زبكلسش بحط ٍ بث اس وقر اإلظد عر عث اسلًسؼات
اسط ير طً ئى اسس ع ر زاس ةل اسةل جط ة إة اس هف عث بت ضً ئى اسس ع ر إ كؽ  306بث
ا سلؿاغ اسةرحط ة بت تات اسة مةعث زؼظزظ اس ل عمص بظات اسة مةعث زاقلئوسعر اسة مة بث اس سابل
اسر بر سملحعإ سلؿاغ اسةرحط ئسص خ ج بت إًسؼات اسة مةعث سطً ئى اسس ع ر زاسةكلسظ ت اس بر
سوسلؿاغ اسةرحط إطلمف بث زع اسدحف زاسةحطئر زاسةكلسش اسل معةط؛ عمص اسؽ ة بث بت إًسؼات
اسطً ئى اسس ع عر إطلمف بث زع اسس سر ا خلة ععر زقحر اسطعبر ئع زخع بت اسةكلسش اس غ
سوسلؿاغ اسةرحط ظطلمف سً سر اسة مةعث عؽ اسةلؿزخعث زاسة مةعث اسػظث سعظرة ضعؽ بث  80-8قحسات
ز سؽ ة بث اقل ظ اسعؼاقر اسس سعر بث اسعؼاق ت اسك ئر ئ بجد إسخع ظؼاقر بث اسعؼاق ت
اسك ئر إًعت سل ؽف بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحلرة بث بعاؼـ اسل معة اس غ ط ٍ ظزل اسطمعح
رة زخػ رة ئسص برحر اسلعؼظف زذس ب إك ص اسعؼاقر اسس سعر ئسص إسئعئد
اس ؽ ط زإسعظع ع عر ا زل
يشكهخ انذراضخ:
إساخد ٍ ظزل اس سة جئً ع سةع ط اسة مةعث اسةإذمعث سملعؼظف زع ب رؽت ظؼاقر
) Eurydice (2012أت ٍ اسعمعات ا زؼز عر إساخد جئً ضطعؽا ط اسة مةعث اسةإذمعث سمةساظ
ا ق قعر ة اضللة إئؽظؽ OECDس 2005بحظةر اسل زت ا قلً ظض زاسلحةعر؛ أت جًف اسعمعات ط
بزؼ إ عؽ عث اسئمر عة ظل مر ةس زسر اسس عمص ئبعاظات عر بث اسة مةعث عمص بكلسش ع ٍل بث
اسلأذعل زاإلععاظ زض ير ط اسةد ت اسلط ظ ست عر اسطم قسظ بثل اس عؿظ ت زاس عةع ت زاسممر
اإلجدمعؿظر
ز سةثل إساخد ب ظة ظزل اسطمعح اس ؽ ط إسعض جئى بععاظ اسة مةعث اسةإذمعث سملعؼظف ةعاؼـ
اسل معة اس غ ل زإأإط ط اسةؽإعر اسث جعر ةكلسش ب ع ت جئى اسة مةعث ط ظزل اس سة زغسك سل ُعل
ب ظة اسهع ا اس ةل ةإقك ت اسئط اسط و اسلط إلةعؿ سؽزاإ زا خسؼ اسةؽإ ر بئ ؼجر ةرحر
اسلعؼظف ئسص خ ج ذدؽ اسة مةعث اسةإذمعث إأذعو خععا ئسص اس ةل سةعاؼـ اسعزسعر غات اسؽزاإ
اسةؽإ ر بئ ؼجر ؽزاإ اسةعاؼـ اسس سبعر سAbbas, 2017
ز ط اسكع ق غاإد؛ بيعر إكؽا اسة مةعث ط ظزسر اس سظه ظةثل به مر إساخد اسةكإزسعث عث
اسةإقك ت اسل معةعر ر زع ؾاظت اقلئ ت اسة مةعث اس سظلععث بث  600ئسص  8300ب مة قحسظ ف
ساسؽاض  2083بة ظ غ ظظسات اسةس قعر ةط سعر ذػخ اسةإقك ت سملًعض سرػخ اسظ ذؽ ز ط ير بغ
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إسةل اسعزسر ج ئ ت ثعؽ إلععاظ ذإ ت اسة مةعث ط بإقك ت ئععاظ اسة مة زع إس ؽ اسل معة اسةد جط
عوز عمص إعؼظعرة سلأذعمرة سةرحر اسلعؼظف زإؿظاظ ذػخ اسةه مر ضطسؼ عحعب ظ ست سرػا اسلكؽا بثؽ
قمعط عمص اس ةمعر اسل معةعر زعحعب ظ ست ذإ ت اسة مةست اسةلكؽ ست بث برحر اسلعؼظف ئسص برث بضؽش
ظحلةست ئسص إطًً ت ج ظؼ ذػا بث خرر زبث خرر بضؽش ذح ك جئى ط ععظ اسة مةعث اسةسمععث بة
ظع غ سسؾاؼ ئسص ا قل جر ة مةعث بث ظزل عؽ عر بضؽش سكع اس دؿ ط ذػخ اسلطًً ت ئغ ظعمغ جكعر
اسة مةعث اس سظلععث سل معة اسث جسض  %62ز عؽ اس سظلععث جكعر  %21ز ط اسل معة اسةلسقّ إعمغ جكعر
اسة مةعث اس سظلععث  %20زإعمغ جكعر عؽ سظلط  %63ز ط اسل معة ا لعائط إعمغ جكعر اسة مةعث
اس سظلععث  %42ز عؽ اس سظلععث جكعر  %08ساإلظاؼ اسةؽ ؿظر سإلزً ت  2084ز ط ظزسر قطؽ
إ جط اسةعاؼـ اسةكلئمر بث إكؽا اسة مةعث اسئطؽظعث بث ذػخ اسةعاؼـ ئسص خ ج غسك ب رؽت ظؼاقر
ٍ بث بقع ا إكؽا اسة مةعث اسك سظظعث بث اسةعاؼـ ا ذمعر س عؽ ز سبعر
اس حؿض س8608ذ
جلعدر قمر اسؽاإ اسػض ظسًل عمع د اسة م ة رػخ اسةعاؼـ بغ إ زإر بث بعؼقر ضؽش ئسص خ ج جعؼ
اس ؽو اسةل زر بب غ اسة مةعث سمسًسل عمص اسلؽقط اسس ع ط ز ػسك جعؼ اس ؽو اسةل زر بب برة
سو ل ث اسط ؼخط إل ة ل ظؼاق إرة اس مع .ئَ ر ئسص اس ةل سك ع ت ب ثؽ بئ ؼجر بغ ب مةط اسةعاؼـ
اسس سبعر ز ط قع ق بلًل زظعه قُعر إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ذلة غ اسةدمف اسسِحط
ا إس ظض اإلب ؼاإط بث ضول بس زسر ئظد ظ آسعر سسقف إكؽا اسة مةعث ا ت بث اسةعاؼـ سقحعظل
ٍ اسةلطًًعث ئسص اسلأ عع عمص بت ذح ك جئً ع سةع ط اسة مةعث اسةإذمعث
 2083سػسك ظػذ
سملعؼظف س ئ سلئؽظؽ يعؼ بإضؽا عث  OECDس 2012بحظةر اسل زت ا قلً ظض زاسلحةعر؛ بت
رة
إس عف ضؽظدط غزض خسظ ع سعر ة مةعث زض ير ط اسةح ِر اسلط إ جط بث جئى زا زل
عحعب ظلة إس ع رة ظه ل برةر ي عر سحكعر سحظة اسل معة
زإؽ ؿ ٍ اسعؼاق ت عمص اسحئى اسئ ئة عمص إطًً ت ب عحر ة ذس اسس ل ط ب ظ اس مسغ
زاسؽظ َع ت زإ حسسسخع اسة مسب ت زا إً ت ز ٍ اسمم ت ا خحععر ز ط إسمعل اسػض بخؽإد
 OECDس 2009بحظةر اسل زت ا قلً ظض زاسلحةعر ب ظ ق ظ اسةعاؼـ :أت جئى اسة مةعث اسةإذمعث
ط اسؽظ َع ت بز اس مسغ ظ ؽقل اسل معة ط بعاؼقرة
زعمعد؛ جع ه ؽ ذػخ اسعؼاقر رعف اسل ؽف عمص ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر
اسلعؼظف بث بعاؼـ اسل معة اس غ ط ٍ ظزل اسطمعح اس ؽ ط
أضئهخ انذراضخ:
ظة ث يع ر به مر اسعؼاقر ط ا قةمر اسل سعر:
 -8ب اس سابل اسةإظظر سلكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف؟
 -2ب اغث ؼ اسةلؽإعر عمص إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف؟
 -0ب ضعؽات ٍ اسعزل ط بد ل إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف؟
 -6ب بذة آسع ت ا قلعئ ت عمص اسة مةعث زخػ رة ئسص برحر اسلعؼظف؟
 -2ب د زخرددر جظددؽ ب مةددط اسةؽزمددر اسةلسقددطر عزسددر اس سظدده زقددمطحر عة د ت عة د ظل مددر س سابددل
اسةإظظر ئسص إكؽ رة بث برحر اسلعؼظف؟
 -4ذدل إسخددع دؽزق ظاسددر ئزًد ئعر دعث ععحددر اسعؼاقددر زدسل اس سابددل اسةإظظددر سلكدؽا اسة مةددعث بددث
برحلرة ةعاؼـ اسةؽزمر اسةلسقطر إ ؿش ئسص بلمعؽ ساسدحف بز اسطعؽ بز اسةإذل ؟
 -3ب بذة اإلخؽاتات اسةئلؽزر سمسع بث إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف؟
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أهذاف انذراضخ:
إلةثل بذعاف اسعؼاقر عة ظمط:
 ؼيع اس سابل اسةإظظر سلكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف -ؼيع اغث ؼ اسةلؽإعر عمص إكؽا اسة مةعث بث برحلرة

 اقل ؽاٌ ضعؽات ٍ اسعزل ط بد ل إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف -إسعظع بذة آسع ت ا قلعئ ت عمص اسة مةعث زخػ رة ئسص برحر اسلعؼظف

 -اسل ؽف عمص زخرر جظؽ اسة مةعث عة ظل مر س سابل اسةإظظر ئسص إكؽ رة بث برحلرة

 اسل ددؽف عمددص زخددسظ ظاسددر ئزً د ئعر إلًددل س سابددل اسةإظظددر سلكددؽا اسة مةددعث بددث برحددلرةةعاؼـ اسةؽزمر اسةلسقطر إ ؿش ئسص بلمعؽ ساسدحف زاسطعؽ زاسةإذل
 إسعظع بذة اإلخؽاتات اسةئلؽزر سمسع بث إكؽا اسة مةعث بث برحلرةأهًُخ انذراضخ:
إحعغ بذةعر اسعؼاقر بث بس زسر اسل ؽف عمدص اس سابدل اسةإظظدر سلكدؽا اسة مةدعث بدث برحدلرة ةدعاؼـ
اسل معة اس غ ئسص خ ج عؽٌ سةه مر إكؽا اسة مةعث بث برحدر اسلدعؼظف دع ٍ ظزل اس د سة زبس زسدر
سة مةعث ظاضل برحر اسلدعؼظف زا قدلعئ ت عمدعرة زخدػا اسة مةدعث اسةعلدعئعث
اسلسيل ئسص ع عر ا زل
سةرحر اسلعؼظف علع ؼذة اسةسسؼ اسؽئعف ط اس ةمعر اسل معةعر زع ظُحظؽ ئسعرة سي رة اس حًؽ ا ذة
ط اسةحظسبدر اسل معةعدر ززددؽ اسؿازظدر دط عةمعد ت اإليدوذ اسلؽ دسض زسدػسك إعدػل خردسظ ععدؽ سؽ دغ
بكلسش بظائرة اسلعؼظكط زإسكعث تإرة اسةرحعر بث بخدل َدة ت خدسظ اسل مدعة اسدػض ظلمئد خ ا حد ت دط
اسةعاؼـ
زإلةثدل ا ذةعدر اسلطععئعددر سردػخ اسعؼاقددر دط بكد عع اسةكدإزسعث عددث اسل مدعة زيددح اسئدؽاؼ اسلؽ ددسض
سةساخرر ذػخ اسظ ذؽ بث ضو ل إسعظع ا قع ا اسلط إدع غ اسة مةدعث ًد ر ع بدر زاسةعلدعئعث بدحرة ًد ر
ض ير ئسص بم ظؼ برحلرة زا جلئ ل ئسص برث بضؽش قسات ا قع ا اسلط إل مر ثؽ ا عع ت اسعسبعر بز
اسؽزاإ زاسسسا ؿ بز اسلدط إل مدر دعغ إ د زت اسرعةدر اإلظاؼظدر بز اسلدط إل مدر دعغ إئدعظة اسدععة اسةح قد
سمة مةددعث بز عددعغ إددسا ؽ اسةددساظ اسلؽ سظددر اسوؾبددر سرددة ئَد ر ئسددص اقل هد ف ع عددر ا زل د د سة مةعث
زاإل ئ ت عمعرة ةرحر اسلعؼظف زخػا اسةعلعئعث بحرة ئسعر ز ع عر ئظئد ف اقدلحؿا رة زا قدلعئ ت عمدعرة دط
اسةكلئعل
يُهج انذراضخ :
اعلةع اسع ز ط ب سدلد عمص اسةحرح اسسي ط اسػض ظرلة " سيف ب ذس ئث زإ كعؽخ زظك عع
اسةحرح اسسي ط زاسلسمعمط عمص إئعظة يسؼ سمظؽزف زا إد ذ ت اسس سعر زإسمعل اس وق ت عث
اسةلمعؽات سملسيل ئسص اسحل ئح" سِ ظغ  2003و 20زظ عث ذػا اسةحرح اسع ز عمص إ ؽف اس سابل
سة مةعث زاإل ئ ت عمعرة ةرحر
اسةإظظر سلكؽا اسة مةعث بث برحلرة عوز عمص اقل ه ف ع عر ا زل
اسلعؼظف زخػا اسةعلعئعث بحرة ئسعر
أدواد انذراضخ:
اعلةعت اسعس ط نئد اسةععاجط عمص بظا ا قلع جر ط خةغ اسعع ج ت بث ضول إطععئر عمص ععحر
بث اسة مةعث ممه  822ب مة رعف اقل ه ف زخرر جظؽذة زسل ا قع ا اسلط إإظض ئسص إكؽا
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سة مةعث زخػ رة ئسص برحر
اسة مةعث زبم ظؼإرة برحر اسلعؼظف ئَ ر ئسص إسعظع ع عر ا زل
اسلعؼظف زإسمعل ب ئغا جه ذح ك ؽزق ف إ ؿش سةلمعؽ اسدحف زاسطعؽ زاسةإذل
حذود انذراضخ:
إئلًؽ زعزظ اسعؼاقر عة ظمط:
 انحذود انًىظىػُخ :بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ز ع عر ا زلعمعرة ةرحر اسلعؼظف

رة زاإل ئ ت

 -انحذود انجشرَخ :ب مةط اسةؽزمر اسةلسقطر

 انحذود انًكبَُةخ :إطعدر اسعؼاقدر اسةععاجعدر عمدص دٍ ظزل اسطمدعح زذدط :ظزسدر اس سظده زقدمطحرعة ت
 انحذود انسيُُخ :اس غ اسعؼاقط 2082/2081يصطهحبد انذراضخ:
 -2تطرة انًؼهًٍُ "" Teachers Drop Out
ظ ؽف إكؽا اسة مةعث " :أجد ضؽزج ق ر زاجد سمة مةعث بث برحر اسلعؼظف قسات ب ت ذػا
اسطؽزج ِسعع بغ " )(Thierry & Simon, 2013, p.,142
ظة ث إ ؽظف إكؽا اسة مةعث ئخؽائع أجد :بم ظؼ اسة مةعث سةرحر اسلعؼظف جلعدر زخسظ ععظ بث
اسلسعظ ت زاسً س ت زع سة ظلة حسا بث بساخرر ذػخ اسلسعظ ت بز ظلممعسا عمص ذػخ اسً س ت
 -2االحتفبظ ثبنًؼهًٍُ "" Teachers Retention
سة مةعث أجد" :ا قلعئ ت عمص اسة مةعث اس عمعث زبت خةعغ اسة مةعث سعظرة اس ؽو
ظ ؽف ا زل
اسةلك زظر سوؼإئ ت اسس ع ط ئسص خ ج إس عؽ اسععة زاسسسا ؿ سمة مةعث سةسايمر إسكعث ا ظات زلص إًل
ئسص بكلسظ ت ع سعر" )( OECD,"a", 2011,p.,5
سة مةعث ئخؽائع أجد :بدةسعر اسططسات اسلط إلطػذ زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة
زظة ث إ ؽظف ا زل
سُة ت ئ ت اسة مةعث ةرحر اسلعؼظف زإطسظؽ بر ؼاإرة زإسكعث بظائرة ً ر بكلعابر
 -3يهُخ انتذرَص "" Teaching Profession
إ ؽف برحر اسلعؼظف أجر " :ز ع ر إلطم ئععاظاف زإأذعوف ع سع ف زبئسب ت غاإعر ض ير زبضوقع ت
بسعظ إ حص عح ت بطلمف خساج نطًعر اس ؽظ زإحةعلر زئععاظخ سمسع بث ضول إؿزظعخ حكر بث
اسة ؼف زاسئعة زا إد ذ ت زاسةساقف زاسةر ؼات اسلط إة حد بث ا جعب ج ط اسةدلةغ اسػض ظحلةط
ئسعد أ ظخ اسسِحع ر زاإلجك جعر ؽظ عل عد ظكرة ط إطسظؽخ" ساسةدععل زاسهؽظغ 2082
و26
زظة ث إ ؽظف برحر اسلعؼظف ئخؽائع أجر  :اس ةل ظاضل اسةعاؼـ اسػض ظسل ج ئسص ئععاظ خعع زإأذعل ل
بث قعل بإقك ت ئععاظ اسة مة ز مع ت اسلؽ عر زظلطم ا لك ا ضعؽات بلحسعر زبر ؼات إعؼظكعر بل عظ
سعلة ث بث اسل عل زاسلسايل عمعر بغ ِو د سلسئعر بذعاف اسةحرح اسعؼاقط ز ة ظسئر اؼإئ ت ط
اسةكلسش ا ظظةط سطو د زإدسظع بطؽخ ت اس ةمعر اسل معةعر
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اإلغبر انُظرٌ:
ظهةل اإلِ ؼ اسحظؽض سمعؼاقر ععظا بث اسةس زؼ عمص اسحسس اسل سط:
انًحىر األول :انؼىايم انًؤدَخ نتطرة انًؼهًٍُ يٍ يهُخ انتذرَص
ظ ةث زؼات إح بط ذؽ إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف سعش ثعؽ بث ظزل اس سة ععظ بث اس سابل
اسةلحسعر زاسلط إع غ اسة مةعث ئسص بم ظؼ برحلرة ئ بت ذػخ اس سابل إطلمف بث ظزسر ئسص بضؽش زك
ؽزف ل ظزسر زز ئ س عظ بث اس ح يؽ بث بثل :ؼاإ اسة مةعث زبخسؼذة زاسسسا ؿ زاسة آت
زَمسِ اس ةل زق ع ت اسلةعؼـ زجسسخ سػسك ج ؽٌ ط ذػا اسةسسؼ بذة اس سابل اسةإظظر سلكؽا
اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف زاسلط إلةثل عة ظمط:
انؼبيم األول :غُبة انذػى اإلدارٌ نهًؼهًٍُ انًجتذئٍُ
ظُطمغ ل بدث بدعظؽ اسةعؼقدر زاسة مدة دأظزاؼخ اسةل دعظ زبر بدد اسةلحسعدر " سة د عظؽ بكدإزل عدث
إحظعة اس ةل اسةعؼقط زاسلططعّ سلطدسظؽخ زإسكدعحد ئظاؼظ د ف ز حع د ف زإحظعةع د ف زع د ظ د س ؽ اسظ د ؽزف
زاإلب ج ت اسة ظظ ر اسةك عع عم ص إسئع ر ؼؤظر اسةعؼق ر زؼق سلر زبذدعا ر " سع دعظث 2080
و 200زظأإط عمص ؼبـ ذػخ ا ظزاؼ إدس عؽ اسدععة اسةع ندؽ زاسكدؽظغ سمة مةدعث ًد ر ع بدر زاسةعلدعئعث
بحرة ً ر ض ير بدث ضدول إدس عؽ اسةدساظ اسلؽ سظدر زاإلب جد ت اسلدط إة دحرة بدث بظات عةمردة اسلعؼظكدط
ًددسؼ خعددع إددح ف ئظد د عمددص بكددلسش اسط دوا زبظُ د عمددص بكددلسش ؼ علددد ددط ا قددلةؽاؼ ةرحددر
اسلعؼظف زإةلع ذػخ اسؽع ظر سلهةل إحةع ر اسة مةعث برحع زاس ةل عمص اقلعابر ذػخ اسلحةعدر سؽ دغ د تإرة
زإطسظؽ بظائرة بث ضول إئعظة اسلمػظر اسؽاخ ر عمص بظائردة حد ت عمدص اإلندؽاف عمعدد ظاضدل اسععةدر اسًد عر
زإسعظع جسازط اسئس زجسازط اسئًسؼ ط بظائد اسلعؼظكط ز ط اسسقه ج كد إئدعظة اسلسخعرد ت زاإلؼند ظات
اسوؾبر سععة جسازط اسئس زإ ظض جسازط اسئًسؼ ئسص خ ج إسخعررة سسُسؼ اسعزؼات اسلعؼظععر ززؼل
اس ةددل اسلددط إكد ععذة عمددص إسددعظ ب مسبد إرة زإطددسظؽ برد ؼاإرة اسلعؼظكددعر زإة عددحرة بددث ئظاؼ اس ًددل
ه ل عل سجسعمط  2080زبت إطمط اسةعظؽ بز إأضؽخ عث اسئع غ رػا اسعزؼ اسسعدسض اسةلةثدل دط إئدعظة
اسددععة اسةع نددؽ زاسكددؽظغ سمة مةددعث ظددح ف قددمع عمددص بكددلسش اسطددوا ز ددط اسسقدده غاإددد ظؿظددع بددث بععد ت
زَمسِ اس ةل عمص اسة مةعث زظك ذة ًسؼ بع نؽ ط إ عؽ اسة مةعث ط بم ظؼإرة سرػخ اسةرحر
ز ط اسكع ق غاإد؛ غ ؽ اسة مةست ة زؼظ ط ظؼاقدر  Thierry & Simonس 2013بت بدث بذدة بقدع ا
بمد ظؼإرة سةرحددر اسلددعؼظف ذددس اسمدددست ئسددص اإلظاؼ اسةعؼقددعر سلئددعظة اس ددست زاسةك د عع سرددة زس ددث اإلظاؼ
اسةعؼقعر إئ عكه عث إئعظة ذػا اسععة ُو عث اعلئ ظ ٍ اسة مةعث بت اإلظاؼ اسةعؼقعر إكدلسع
ب ذعر زِعع ر اسععة اسػض ظطمعسجد ز ع ؼ بضؽش :ئت اسة مةعث ِمعسا اسةك عع بدث اسةدعظؽ زذدس سدة ظ دث
سعظد اقل عاظ سةك ععإرة ئسص خ ج بت ٍ اسة مةعث ظطمعست ظعة بث بعظؽ اسةعؼقر اعلئ ظا بحرة؛ بت
بثل ذػا اسطم ظسسع قح عر سعش اسةعظؽ ُ ف ت ذػا اسة مة زععغ ابلو د بر ؼات إإذمدد سئعد ظ عةمعدر
اسلددعؼظف زئظاؼ اسًددف بز ا علئد ظ ددأت اسسددعظ عددث ز خلددد سمددععة سةساخرددر اسةهد وت ظاضددل اس ًددسل
اسعؼاقعر ظ حط طؽظئر بز أضؽش ا علؽاف أت ذػا اسة مدة عدؽ خد ذؿ دع سةة ؼقدر ذدػخ اسةرحدر زظدؿظاظ
ا بؽ قستا عحعب ظلدد اسة مة ئسص ؾبوئد ا ثدؽ ضعدؽ سطمد اسدععة زاسةكد جع دو ظددع اقدلد ر لدؿظاظ
قح علد ظسب ع ظسب سلةكك ؽ بم ظؼ اسةرحر زا جلئ ل ئسص برحر بضؽش ب ثؽ خ غ عر زبقمر َمسِ
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انؼبيم انثبٍَ :ػىايم دًَىغرافُخ وتشرَؼُخ
إهةل اس سابل اسعظةس ؽا عر نعطسضر اسة مةعث زاؼإ جكعر اسة مةعث اس ع ؼ ط اسكث ة ذس بسخسظ
ط ٍ اسعمعات ا زؼز عر ئغ إعمغ بعة ؼ  300بث ب مةط اسةعاؼـ ا لعائعر  20ع ب بز ب ثؽ بغ
جكعر بعمص ثعؽ ط ٍ اسعمعات بثل :بسة جع زع إعمغ اسحكعر  320زإعمغ اسحكعر ط اسكسظع  36250ز
إعمغ بظُ ط ئظط سع جكعر  36356ط زعث إعمغ اسحكعر ط اسحؽزظح زساسط  380بث اسة مةعث ذة ط قث
 40زظلُر بث غسك بت سععر اسة مةعث قعلئ ععزت ط بقؽا زقه بة ث زظؿظاظ ا بؽ قستا كع
 320بث اسة مةعث ط اسلسقف عث اس ةل ط ُست  80ئسص
اسلئ عع اسةع ؽ ط اسحةك ز مدع ظؽ
 82قحر اسئ ظبر )(OECD, 2008
ة إهدغ ٍ اسلهؽظ ت اسلط إحظة اسة آت ط برحر اسلعؼظف اسة مةعث عمص بم ظؼ ذػخ اسةرحر
بث ضول إسعظع اسةع اسؿبحعر اسةل مئر اب جعر إئعظة اسة مةعث غزض اسطعؽ قلئ سلرة بثل اسة ظ اسط بكر
سئ جست ؼقة  2088/21ط نأت بحر ع ت زب آت عُ ت اسرعةر اسل معةعر اس سظلععث سؾاؼ اسلؽ عر
ئع جًه عمص بت  :ظةحر بعُ ت اسرعةر اسل معةعر اس سظلععث ب أ اقلسئ ق ة ظ ظل بؽإ قحر زجًف
اسكحر عث آضؽ بؽإ زًل عمعد عمص بت ظ ست قع بُص عمص ضعبلرة  00ع ب ف سمػ سؼ ز 22ع ب ف
سإلج ث ة ظكؽض ذػا اسس ة عمص اسػظث ظس سست سملئ عع اسطعط حكعر عدؿ ب ثؽ بث  % 20سبدمف
اسطعبر اسةعجعر 2088
انؼبيم انثبنث :ظؼف االَتًبء انًهٍُ
ا جلة ت اسةرحط عع ؼ عث "ا جكد غ زاإلزك ـ اإلظد ط اسةل ست عحع اسة مة ئؾات بعؼقلد زا سلؿاغ
ئعةر زاإلض وو ذ عا ر زا ؼإع ِ ب ر زاسسؽو عمص ععغ إؽ ر زاسعئ ت عر بث ضول ػل
اسدرع زا لط ؼ ةآثؽذ زضم ر اسلسا ر زاسل عل عث بذعا د زبذعا ر ".سقوبد  2000و 68زبث
ثة ات إ ؿظؿ اجلة ت اسة مة سةرحلد ظة حد ه ل بع نؽ بث ا قلةؽاؼ زاسعئ ت ط برحر اسلعؼظف زإؿظع
ؼ علد ط إطسظؽ بظائد زا ؼإئ ت تإد زب ظلؽإ عمعد بث ن سؼخ سؽَ زا بث اسس ع ط زإسئعر
اسدسظ ط بطؽخ ت اس ةمعر اسل معةعر زإسئعر بذعاف اسةعؼقر زؼؤظلر زؼق سلر
زظً ز َ ف اجلة ت اسة مة سةرحر اسلعؼظف ؼ عر ط اسلكؽا بحر زبس زسر بم ظؼإر ئغا بإعسه سد
اس ؽير سلسئعر غسك زع ب رؽت ظؼاقر  Thierry & Simonس 2013ععغ اذلة غ ٍ اسة مةعث
اسةلكؽ عث ةرحر اسلعؼظف بحػ ظضسسرة اسةرحر ئع ت ضع ؼ ا سلس ق ةرحر اسلعؼظف سع ٍ اسة مةعث سعف
ذس اسطع ؼ اسسزعع اسةأبسل بب برة زئجة ذس ضع ؼ بث َةث ضع ؼات بضؽش بل عظ ز ط ٍ ا زع ت
اعلعؽ ٍ اسة مةعث اسةلكؽ عث برحر اسلعؼظف زَ بإقل زلص إل ذ سرة ؽير ا جلئ ل ئسص برحر بضؽش
ب ُل بث زخرر جظؽذة زبث ثة ات ذإ ت اسة مةعث اسةلكؽ عث ظة ؼقست عةو ظؽ عست ط بة ؼقلد
ز ظث ةحسجد ثعؽا عحة ب عش ٍ اسة مةعث إح قُ عث آب سرة زِةسز إرة قعل ا سلس ق ةرحر اسلعؼظف
ز عث اسساقغ اسػض إععش سرة ط بثح ت اسةة ؼقر اس ةمعر سرػخ اسةرحر ئغ سة ظدعزا ا بسؼ بث سعر ة إسق سذ
زإطعمسذ قعل اسةة ؼقر أيععسا إلزع ِ بة ظ غ ُرة سمعس عث برحر بضؽش زا جلئ ل ئسعر
ز ط اسكع ق غاإد؛ حعب إسظص برحر اسل معة زلؽاغ ععؽ زظلةلغ اسة مة ة جر ع سعر ة ط حمحعا
ات غسك ظك ذة ط ؼ غ جكعر ؼَ اسة مةعث عث برحر اسلعؼظف ئغ ظؽش ب ثؽ بث  %20بث اسة مةعث
حمحعا بجرة ؼاَست عث اس ةل ط برحر اسلعؼظف ) (OECD, 2013ة ظك ذة ط اإلقع ل اس ععؽ بث
قعل ِوا اسل معة اسث جسض عمص ا سلس ق مع ت ئععاظ اسة مةعث بث بخل اس ةل ط بد ل اسلعؼظف
ز سؽ ة بث غسك إهعؽ ٍ اسعؼاق ت اسةكسعر اسسعظثر حمحعا ئسص بت برحر اسلعؼظف عبت إ ئع خ غ علر
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اسلط جه إلةلغ ر عث اسهع ا اسؽا ععث ط إسعظع بكلئعمرة اسةرحط؛ زغسك كع اسحظؽ ئسص برحر
اسلعؼظف سي ر برحر ي عر ئسص خ ج إؿاظع اسةه وت اسكمس عر سمطوا (Ministry of
)Education, 2003, p. 6
انؼبيم انراثغ :ظؼف اإلػذاد وانتأهُم فٍ يؤضطبد إػذاد انًؼهى
إأإط عةمعر إسكعث عةمع ت اسل معة زاسل مة عمص ؼبـ بزسسظ ت ثعؽ بث ظزل اس سة زغسك سوعلئ ظ
اسك ئع أت ذػخ اس ةمعر إك ذة ه ل عل ط إسئع ر ِةسز ت ذػخ اسعزل زآب سر اسةكلئعمعر زبث ثة " ات
اإلععاظ اسدعع سمة مة ظ ع بث بذة اس سابل اسلط إك عع ط إسئعر اسحرُر اسلؽ سظر اسةؽخس اسلط إإظض ئسص
جرُر اسةدلةغ عمص خةعغ ا ي ع ز ػسك ات اسة مة اس فت ذس اسة مة اسئ ظؼ عمص إسئعر بذعاف بدلة د
اسلؽ سظر عمعر زئإئ ت زع عبت إل ة بظزاؼ اسة مة بغ بؽزؼ اسكحعث زض ير ط عاظر اسئ ؽت اسساز ع
زاس هؽظث ئغ ظ ع ظزؼخ عو ط بساخرر إسعظ ت اسئؽت اسدعظع ط ل ثسؼ اسة مسب ت زا إً ت
ز رسؼ اسس قسا زاإلجلؽج ه ز ة بيعر اسل معة ط ذػا اس ًؽ برحر ك ئؽ اسةرث ا ضؽش سر
بر ؼاإر ز ظ إر س ػا بيعر سؿاب ا ذلة غ سة مة بث نلص اسدساج ط اضلع ؼخ زئععاظخ زإأذعمد
سةساخر ر ذػخ اسلسعظ ت".سق قة ز سخة ر  2001و 260
زظهرع زاقغ ئععاظ اسة مة ععظا بث اسً س ت اسلط إسسل ظزت إسئعر ؽابح ئععاظ اسة مة ذعا ر ئغ
ؾاسه إ جط ذػخ اسعؽابح بث َ ف زقًسؼ ة بجر ط بدةل ظزؼاإر ز ؽابدر إؿال عؽ بعحعر
عمص ا إد ذ ت اسة يؽ إلععاظذة  .إلَ ر ئسص بت اسةساظ اسلؽ سظر إعؼـ ط ٍ ا زع ت ًسؼ
ع بر ز عؽ بسخرر زقع ب عت ظؼاقر  Thierry & Simonس 2013بت ؽابح اسل معة اسد ب ط إلععاظ
اسة مة إ ع ه ل خعع سلطؽظح ب مةعث خعظ بإذمعث سةة ؼقر برحر اسلعؼظف ز إ كعرة اسةر ؼات
اسُؽزؼظر سلة عحرة بث اسحد ذ ط عةمرة ل إ ع بزع بقع ا بم ظؼ اسة مةعث ز ط ير اسةعلعئعث سةرحر
اسلعؼظف زإهعؽ ظؼاقر  Alzaydiس 2010ئسص بت اإلععاظ ا زسط سمة مةعث ط اسةةم ر اس ؽ عر
اسك سظظر عمص قععل اسةث ل ظ لئؽ ئسص اغسع ت اسةح قعر سؽ ّ اسد ب ت ؽابح ئععاظ اسة مة سمطعؽات
زا جهطر اسةعؼقعر
انؼبيم انخبيص :تصبػذ ظغىغ انؼًم وتعبػف األػجبء انىظُفُخ
إةثل برحر اسلعؼظف ئزعش اسةرث اسلط إسسض بً ظؼ بلحسعر سمُمسِ اسلط إع غ اسة مةعث ئسص اسئمر
زععغ ا ِةةح ت زععغ اسؽَ عث برحلرة بة ظإثؽ ط إسا ئرة اسح كط زظئمل بث ؼَ ذة اسس ع ط إد خ
اسةر غ اسلط ظ م ست ر .
زإل عظ بعع ت اس ةل اسلط إساخد اسة مة زإلحس بً ظؼذ لهةل ث ر اسط س ط اس ًل زضً ئى
اسطوا زاجط ٌ ظا علرة إد خ اسل مة زِعع ر اسةع جط زاإلب ج ت اسة ظظر زاسلدرعؿات زعوقر اسة مة
طو د زبكلسش ئععاظ اسة مة زإحةعلد برحع زبه وت ض ير ث ث زاسسق ئل اسل معةعر زبه وت
ض ير سةح ذح اسعؼاقعر ئسص خ ج بً ظؼ بؽإعطر حظ غ اس ةل ط اسةإقكر اسل معةعر زإهةل :بلطمع ت
اسعزؼ ز بكلسش اسععة اإلظاؼض سم مة زاس وقر بغ اسؿبوت زاس ت اس ةط زاسحسعط إلَ ر ئسص
بً ظؼ بل مئر سةدلةغ زإهةل :قست اس وق ت بغ بزسع ت ا بسؼ ئسص خ ج جظؽ اسةدلةغ اسةلعجعر
سمة مة زيسؼإد ط زق ئل اإلعوغ زععغ زخسظ إ زت عل عث ا قؽ زاسةعؼقر & .(Brill
)McCartney, 2008
زبث ثة ات زخسظ َمسِ اس ةل زإ سظث ا إد خ اسكمعط جسس برحر اسلعؼظف ظ حط سُؽزؼ
إؽ ر بز اسلطمط عحر ئع ظكلةؽ اسة مة ط بؿازسلر جلعدر بجر اسةرحر اسسزعع اسةل زر بب بد اغت بز
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سمظؽزف اسة عهعر اسةل عظ س ث ئجد ؾخ سةر غ اسةرحر زبلطمع إر قع ظ ست عمص اسةكلسش اسةؽ سا اسػض
ظسئر ا ذعاف ًسؼ خعع ؽ ة إؽإئط د اسةرحر ز ظؽإئط ذس بث ضوسر  .زس ث ط اسسقه ج كد
ئغ بإعسه اس ؽير بب غ اسة مة سوجلئ ل ئسص برحر بضؽش ئع ظلؽظظ ط بم ظؼ برحر اسلعؼظف زا جلئ ل ئسص
اسةرحر اسدعظع سملطمى بث ذػخ اسُمسِ اسةلحسعر
زعمعد؛ ئع إكرة ثؽ ا عع ت اسلط ظُطمغ ر اسة مة زاسُمسِ اسلط ظل ؽٌ سر ً ر ظسبعر ط
ععغ ا قلح ةرحر اسلعؼظف زععغ اإلضوو سر ل قع إإظض ئسص إ سظث اإد ذ ت قمععر جسس اسةرحر
ج كر زبث ثة؛ مة جه اإد ذ إرة جسس اسةرحر قمععر جه ظا علرة بقل زبظاؤذة بحط ُ زظوؾبد
ئزك ـ إلؼذ ق زا زلؽاق اسح كط زاج ق ت قمععر إد خ ِو د.
زظدددؽإعّ ذحددد ؼَددد اسة مدددة عدددث ز ع لدددد سابدددل ض يدددر " ععةدددر اس ةدددل دددط اسةعؼقدددر" ز"اسلحةعدددر
اسػاإعدددر" ز"ؼزذ اسؿب سدددر" ئغ ظدددإظض إسا ؽذددد ئسدددص نددد سؼ اسة مةدددعث " سؽَددد بز اإلندددع اسدددػاإط"
ببددد ع رددد عكدددع إًددد عع اسُدددمسِ اسح كدددعر سدددعش اسة مةدددعث ( )Lee, et al.,2011ز دددط اسسقددده
ج كدددد ؛ هددد ه جلددد ئح ظؼاقدددر  Kirimi, et al.س 2013عدددث زخدددسظ عوقدددر ئظد عدددر دددعث دددؽزف
اس ةدددل زبظات اسة مةدددعث؛ زعددد اإُدددر بجدددد مةددد إسكدددحه دددؽزف اس ةدددل إسكدددحه ظؼخددد ت اسة مةدددعث
عمددددص بإنددددؽ ا ظات اسددددػض اعلةعإددددد اسعؼاقددددر زب رددددؽت اسحلدددد ئح زخددددسظ عوقددددر قددددمععر ددددعث اس دددد ت
اسلعؼظكدددددط زبظات اسة مةدددددعث؛ زذدددددػا ظ حدددددط بجدددددد مةددددد اؾظاظ اس ددددد ت اسلعؼظكدددددط مةددددد اجط دددددٍ بظات
اسة مةعث زؾاظت ؼ علد ط بم ظؼ برحلد
انؼبيم انطبدش :كثبفخ انًهبو انتذرَطُخ واإلدارَخ انًكهف ثهب انًؼهى
بخؽظه ع غ 2002غ ظؼاقر اقلئً ئعر بث قعل اإس ظ جئ ت اس ة ل ط ؽظط جع زسل ق ع ت اس ةل
عؽ اسةع سعر ا خؽ زك اسةرحر إًعؼت برحر اسلعؼظف اسةرث ا ضؽش زك ق ع ت اس ةل عؽ
اسةع سعر ا خؽ زبثعله اسعؼاقر بت اسة مةعث ظ ةمست ب ثؽ بث  8852ق ع ت عؽ بع سعر ا خؽ ط
ط بئ ل ق علعث سع ٍ بعظؽض اسهؽ ت ز ع ؼ اسةس عث اسس سبععث اسػظث ازلمسا اسةؽ ؿ
ا قعس
ظئل عث  80ق ع ت ط
اسث جط ة ه ه بت سععر اسة مةعث ط بعاؼـ ذسجغ سجغ ظئُست ب
اسةعؼقر ل ظسغ عحة ظئُط اسة مةست ط اسةعاؼـ اسةلسقطر  82-88ق عر ظسبع ل زظة ب ظئؽا
بث جًف اسة مةعث زلص اسك عر  1بك ت زبث اسةوز بت غسك بنعد قلد ر خة ععر بكلةع بث
اإلزك ـ سساخ اسةرحط س John, 2012زبغ إؿاظع ذػخ اسةر غ ل عسابل بل عظ إله ك بغ
ُر ُ ؛ بحر اسلطسؼ اسر ئل ط بد ل إ حسسسخع اسة مسب ت زا إً ت زبس زسر ا قل ظ بحر ط
اس ةمعر اسل معةعر زا إد خ جسس إدسظع اسل معة زإسكعث بطؽخ ت اسةعاؼـ ظلً عع ععظ اسة مةعث اسؽا ععث
ط إؽك برحر اسلعؼظف س Surowiecki, 2004زظؽإعّ ػسك ععظ بظ غ اسلةعؼـ زع إسعظ ل ظزسر
ععظ ذػخ ا ظ غ ز ئ سكع قلر اسل معةعر زؼؤظلر اسةكلئعمعر زع إعمغ عزسر اس سظه  844ظسب سقط
اسل معة اس غ  2084زإعمغ ط قمطحر عة ت  812ظسب سزؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة كمطحر عة ت
 2084ط زعث إعمغ  843ظسب سةةم ر اس ؽ عر اسك سظظر سزؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة سةةم ر اس ؽ عر
اسك سظظر  2083زإعمغ عزسر قطؽ 812ظسب سزؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة عزسر قطؽ  2083زإعمغ ط
ظزسر ا ب ؼات اس ؽ عر اسةلسع  816ظسب سزؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة عزسر اإلب ؼات اس ؽ عر اسةلسع
 2083زإعمغ ةةم ر اسعسؽظث 846ظسب سزؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة ةةم ر اسعسؽظث 2083
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انؼبيم انطبثغ :اَخفبض أػذاد انطالة انراغجٍُ فٍ االنتحبق ثًهُخ انتذرَص ثبنًطتمجم
إهرع ٍ ظزل اس سة اجط َ ط ععظ اسطوا اسؽا ععث ط بت ظًعسسا ب مةعث ً ر ع بر ز ط
ٍ اسلطًً ت بثل اس مسغ زاسؽظ َع ت ً ر ض ير ئغ ظعمغ ععظ اسة مةعث اس سظلععث اسػ سؼ اس بمعث
لعائعر زاسةلسقطر زاسث جسظر  4808ب مة ط زعث
ط اسةؽازل اسل معةعر اسثوثر س غ 2084غ اسةلةثمر
ت ععظ اسة مةعث اسسا عظث ط غات اسةؽازل  2202ب مة زذس ب ظةثل جكعر  % 0152سم سظلععث
ز % 4851سمسا عظث زبت اسلطًً ت اسلط ظئل عر ععظ اسة مةعث اس سظلععث ذط :اسممر اس ؽ عر زاسممر
اإلجدمعؿظر زاسممر اس ؽجكعر زاسؽظ َع ت زاس مسغ ؽزعر بث عةع ت ز عؿظ ت زبزع ت زخعسسسخع زع
ظسخع  6ب مةعث عؿظ ت بث اسةساِحعث بئ ل  022ب مة بث اسسا عظث سانراٌ 2226 ،ة إئعؼ جكعر
اسرعؼ اسلؽ سض ط بإقك ت اسل معة اس سط زاس غ عمص بكلسش اسةةم ر اس ؽ عر اسك سظظر ب عث %00-20
ط زعث إئعؼ بطًً ت اسل معة حسس  20بمع ؼ لاير قحسظ زعمعد ات جكعر اسرعؼ ط ذػا اسئط ظلؽازذ
بث  %3-2بمع ؼات لاير قحسظ سي ئغ  2000عوز عمص غسك مغ ععظ اسةلكؽ عث بث "ِوا معر
اسة مةعث ط ب ر اسة ؽبر ضول ع غ 8622/8626ذ زع غ 8624/8622ذ س ِ 808سع بث
إطًً ت بطلم ر زذػا اس عظ ظئل عث جكعر س %2بث ئخة سط ععظ ِوا اس معر اسع سغ ععظذة 8400
ِ س زذط جكعر سعكه سئمعمر زز ئ سػسك ات إكؽا اسة مةعث بث برحلرة ظ ع ذعؼاف ط اقلثة ؼ اسئسش
اسعهؽظر اسلط إةثل اسم ظر ا ق قعر سملحةعر ززقعملر زبث ثة إ ع ذؽ اسلكؽا بث ب سق ت اسلحةعر ط
اسةدلةغ" سز عة 8621ذ و 2
زظة ث اعلع ؼ ذػا ا جط ٌ زاسلكؽا بإنؽا عمص ععغ خ غ عر ذػخ اسةرحر بز ؼ عر ٍ اسعمعات ط
إحظعة اس ؽٌ عمعر عث ِؽظر إئمعل ؽو اسسًسل عمص ذػخ اسةرحر ط اسعمعات اسلط ظلة عر اضلع ؼ
اسة مةعث بث ضول ا بلس ج ت اسلح كعر اسسِحعر بز اإلقمعةعر ظؽإعّ اجط ٌ ععظ اسطوا اسؽا ععث ط بت
ظًعسسا ب مةعث عظ اإلظض ت عمص ذػخ ا بلس ج ت ة ط ؽجك زاسعسج ت زئقع جع ز ط اسعمعات اسلط
ظلة عر إس عف اسة مةعث بق ق بث قعل اسعمعظ ت بز ؼؤق ت اسةعاؼـ ة ط حمحعا زاسةةم ر اسةلسع
إسخع يمر بع نؽ عث اسطم زاس ؽٌ ز ط اسسقه اسؽاذث
ز ٍ معات زقّ بزؼز ز عؽذ
إُغ اسعمعات ا زؼز عر نؽزِ ي ؼبر عة ظل مر حسععر اسةؽنسعث عحعب ظحط ٍ ععظ اسةؽنسعث
زعمص بكلسش اسل معة اس سط زعث اجط ٌ ععؽ ط جكعر اسطؽظدعث ط بد ل اسل معة بث بثل :اسعؽإم ل
س 34 3بظكمحعا س 34اسةدؽ س 32 2ز مدع س 36 2زبث اسةؽخر بت إه ل ذػخ ا جط َ ت
إسعظ ت بضؽش بب غ اس ؽٌ اسةكلئعمط سمة مةعث اسةإذمعث ) (Eurydice, 2012ز ط اسكع ق غاإد؛
ب رؽت ظؼاقر ز عة س 8621ذ بت بث َةث بقع ا إح قى ععظ اسطوا اسؽا ععث ط ا سلس ق ةرحر
اسلعؼظف :بجرة ظ لئؽزت ئسص ظا غ اسل مة زظا غ اإلجد ؾ زععغ اإلسة غ أق سع ا قلػ ؼ اسدعع زاس عمر
ة بجرة ظه ؽزت ُ ف قعؼاإرة عمص بساخرر اسةه وت اسلط إساخررة ط بثح ت ظؼاقلرة
انؼبيم انثبيٍ :انطهىكبد انطهجُخ نذي انطالة
ئت َعّ ئظئ اسسع اإلجك جعر زإح ة قعؽذ جلظ غ ظإإط ثة ؼخ ئ ُسا ّ بضوقعر إحظة
عوق ت اسح ـ ُرة ُ ط بطلمف نإزت زع إرة "زبث عث إمك اسُسا ّ اسلط إحظة قمسك اإلجك ت
ست ا ضوق ذط اس حًؽ ا ق ـ اسػض ظحظة اسسع
بضوقع ت اس ةل زاسس ع ر اس بر ئسص خ ج
ا خلة ععر زع ئت إؽ عر اس ؽظ بضوقع ف إحطسض عمص إحةعر اسسف ا ضوقط زاسه سؼ سةكإزسعر
ا ضوقعر ة ظإظض ئسص ا سلؿاغ بث زاقغ اسه سؼ سةكإزسعر" سزةسظ زاسه غسط  2080و . 32
ت اس بمعث عر زقعؼاإرة عمص ئجد ؾ اسةر غ
زإؽإعّ قعؼ اسةإقك ت اسل معةعر ط إسئعر بذعا ر
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اسةس مر سرة عمص بزكث زخد ئَ ر ئسص اجُع ِ اسطوا زإسمعرة سكمس ع ت اإلظد عر زاسةكإزسعر إد خ
بج كرة زإد خ بعؼقلرة زبدلة رة سػا ظلأثؽ ا ظات اسعهؽض ةحظسبر اسئعة اسلط ظلعح ذ اإلجك ت
زإ ع اسكمس ت اسكمععر زاسلًؽ ت عؽ اسةلؿجر اسلط ظة ؼقر اسطوا ظاضل اسً سف اسعؼاقعر
زض ؼخر بث اس سابل اسةإثؽ عمص بظات اسة مة زظةلع ذػخ اسلأثعؽ ئسص قؽاؼ اسة مة ط اسعئ ت ةرحر اسلعؼظف
بز بس زسر اسلكؽا بحر بز إسةل غسك زلص إل ذ سد اس ؽير سوجلئ ل ئسص برحر بضؽش سعف سر اسُمسِ
اسعسبعر ج كر ذلؿاؾ ب جر اسة مة زإح قى ازلؽابد زقمر اسسعط ئعاقر برحلد سعش اسطوا زاسحرسٌ
ةة ؼق ت قمععر بثل ععغ إح عػ بزابؽخ زا جًع سل معة إد زاس حف اسةلع ظل ًسؼخ اسةطلم ر عث
اسطوا زعح ز عث اسطوا زاسة مةعث زعح آضؽ زقمر ظا علرة جسس اسل مة ل غسك َمسِ إلؽا ة ظسبع
زإع غ اسة مة ئسص اسل عؽ ط بم ظؼ برحر اسلعؼظف زبس زسر اسسيسل ئسص ضع ؼات بضؽش عؽذ زع
ه ه ظؼاقر  Stephenس 2005عث ٍ بقع ا بم ظؼ اسة مةعث سةرحلرة ط بئعبلر ؛ قمر ا جُع ِ
اسطو ط زع إ ع بث بعمص اسحك ط اقلد ت اسة مةعث زسل بقع ا بم ظؼإرة سةرحلرة زع زًمه
عمص جكعر  381 4زجكعر س 32 3قععد ع ت اس ةل زاسه سؼ عغ اسئعؼ عمص اسكعطؽ عمص ق عر
اسعؼاقر
انؼبيم انتبضغ :تذٍَ راتت انًؼهى:
ظساخد اسلسقغ ط ا سلس ق ةعاؼـ اسل معة ا ق قط زاسث جسض إسعظ بلةثو ط اسئعؼ عمص ئععاظ
زإس عف بععاظ ععؽ بث اسة مةعث اسػظث سة ظ لةل إأذعمرة بز إعؼظعرة سمئع غ ةر غ اسلعؼظف زبغ غسك
ظُطؽ ثعؽ بث اسة مةعث ئسص اس ةل ط ز ئف بضؽش سلسكعث بزَ عرة اسة عهعر ة ظُطؽ ععظ بث
اسة مةعث اسةعؼ عث زاسةإذمعث زغزض اسطعؽات اسلعؼظكعر بث إؽك برحر اسلعؼظف كع إعجط اسؽزاإ اسػض
ظة حد بث اسسًسل عمص بك ث بح ق بز ظئعؼ عمص إمععر ز خ إد بقؽإد اسعسبعر بز ظلة ث بث
إ معة بز ظخ عمص جسس ب ُل )(Schwille & Dembele 2007
عوز عمص غسك بزَسه ظؼاقر  Dolton, et al.,س 2003بت اس سابل ا قلً ظظر اسةسعطر
سة مةعث إإثؽ عمص قؽاؼاإرة اسةل مئر سعضسل ئسص اسةرحر بز بم ظؼإر زع إلسقف ذػخ اسئؽاؼات عمص
ععظ بث ا بسؼ بذةر  :بئعاؼ اسؽاإ ط اسلعؼظف بئ ؼجر سةرث اسةسلةمر ا ضؽش زاسسقه اسػض ظكلمؽقد
ؽزف قسق اس ةل ة ط غسك ئب جع ت اسعضسل ئسص برث بضؽش
اسلعؼظ زإ م ر اسلعؼظ ئسص خ ج
زز ئف بضؽش ل ب عت ظؼاقر  (2009) Howsonط ئجدملؽا عمص زخسظ عوقر قمععر قسظر عث ععظ
اسةلئعبعث ئسص برحر اسلعؼظف ط ز ل اجط ٌ اسح إح اسةسمط بث ضول إسمعل ع ج ت  82ع ب اسة َعر
حعب ظؽإ غ اسح إح اسةسمط اإلخة سط ظئل ععظ اسةلئعبعث ئسص برحر اسلعؼظف زعحعب ظحط ٍ اسح إح اسةسمط
اإلخة سط ظؽإ غ ععظ اسةلئعبعث ئسص برحر اسلعؼظف ل زإًعر برحر اسلعؼظف ب ثؽ خػ سمطؽظدعث اسدعظ
زع إسئر سرة ا بث اسس ع ط ط ل ععغ إسا ؽ عائل بضؽش إلَ ر ئسص اسرؽزا بث اسعط سر زسئع
زيمه اسؿظ ظ ط ا سلس ق ةرحر اسلعؼظف ط ل اجط ٌ اسح إح اسةسمط ط ٍ اسعزل ئسص %02
إلَ ر ئسص اؼإ ععظ اسة مةعث اسؽا ععث ط اس سظ سةرحر اسلعؼظف ع
)Guardian, 2009
بم ظؼإرة سر ط ل اجط ٌ اسح إح اسةسمط زاؼإ جكعر اسعط سر )(TES, 2009
انًحىر انثبٍَ :اِثبر انًترتجخ ػهً تطرة انًؼهًٍُ يٍ يهٍ انتذرَص
ظحدة عث إكؽا اسة مةعث بث برحلرة زاجكس رة بث بعاؼقرة آث ؼ بل عظ بذةر :
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 -2آثبر يرتجطخ ثجىدح انتؼهُى
إساخد اسحظة اسل معةعر ط ظزل اس سة غزجر ا ضعؽ إسعظ ت بلحسعر ظأإط ط بئعبلر ؛ إسكعث خسظ
اسل معة ا بؽ اسػض ظلطم ئع ظ اسحظؽ ط اسكع ق ت اسل معةعر سرػخ اسعزل زبذعا ر زع سة ظ ع اسلسعض
بئلًؽا عمص اسةك زا ط ئإ زر ؽو اسل معة سمدةعغ ل إ عاخ سُة ت خسظإد زا ؼإئ ت ةعؿإد اسلح كعر؛
ئغ ظح ف بكلسش خسظ اسل معة سكم زاإلظد ا عمص ب ع ت اسلحةعر اسعهؽظر اسةكلعابر مة اؼإ غ
بكلسش خسظ اسل معة اؼإ ه ئجل خعلد زذس ب ظ ؽف سةؽظزظ اسلحةسض سمل معة زاسئعؼ عمص اسلح ف ط
ل اسكع ق اسسُ ؼض اسة يؽ؛ سػا إرلة ععظ بث اسةإقك ت اس سةعر بثل اسعسجك س زاسعحك اسعزسط
زبحظةر اسل زت زاسلحةعر ا قلً ظظر  OECDعح ت بإنؽات ظقعئر إًف زاقغ اسحظة اسل معةعر ط ٍ
اسعمعات ظة ث ا جطوق بحر عحع إسكعث خسظ اسل معة زاإط غ اسططسات اسًسعسر اسلط إسئر خسظ بظات
ذػخ اسحظة ) ( OECD, 2000
ز سةثددل؛ ظعددػل بض جظ د غ إ معةددط بدرددسظا بلسايددو سلسئعددر خددسظ اسل مددعة زا ؼإئ د ت ةكددلسش جددساإح
بإقك إد اسلؽ سظر بث ضول إسئعر بذعا ر زؼؤظلر زؼق سلر بز اسةطؽخ ت اسةحهسظ بحر زظكدرة اسة مدة
هد ل ععددؽ ددط إسئعددر إمددك اسدددسظ عمددص اعلعد ؼ برحددر اسلددعؼظف حد زعمةد ددط آت زازددع ظح د ت عددث
ُرة " مة اسلعؼظف ظ ك اسة مةعث ئظؼا سة ذعر اسةسقف اسل معةط زبلمعؽاإد زاس سابدل اسةدإثؽ عدد
ز ع عر اسلططعّ س د زإح عػخ زإئسظةد ط زعث بت ث اسلعؼظف َؽزؼض س ل ب مة؛ زع ظة حد بث اسل عل
ب د غ ذ د ػخ اسةلمعددؽات زا قددل ظ بددث ذددػخ اس سابددل ب لةددعاف عمددص زكددث اسلًددؽف زاسعًددعؽ اسح د ػ د ط
إسي عل اسة مسب ت زاسلسايل بغ ِو د" سا قطل زاسط سعض  2002و02
ز ط اسكع ق غاإد؛ ات إح قى بععاظ اسة مةعث بث ضول بم ظؼإرة سمةرحر ظإثؽ قمع عمص خسظ اسل معة
ل زظةثل بًعؼ قمر ؼئعف ةث ج زعر ات اؼإ ب عل اسلح قى ظد ل بث اسً إه عل ؽظر
بعؼقر بلة قك زبلد جف ز إلَ ر ئسص غسك ظحطسض إح قى اسة مةعث عمص جكعر ععؽ بث اسة مةعث
اسةعلعئعث؛ بض اسة مةعث اسػظث ظم ظؼزت اسةرحر قعل ا زات عحعب ظلئحست بر ؼاإرة اسةرحعر ز سل سط ظة ث
بت ج لؽٌ بت خسظ اسلعؼظف زجسععلد اسلط ظئعبر ذإ ت اسة مةست بقل بث اسة مةعث اسػظث زيمسا ئسص
بؽزمر ا قلئؽاؼ بَف ئسص غسك بت ا قلحؿاف ظحطسض سُؽزؼ عمص إس عف بؿظع بث اسة مةعث
اسةعلعئعث اسػظث ذة بظُ ط بؽزمر ح ت اسةر ؼات ة بت خسظ اسلعؼظف إلأثؽ ه ل بُ عف ت
اسة مةعث اسةعلعئعث اسػظث اقلئ سسا سة ظسئئسا بر ؼات اسلعؼظف اسةثمص ز ت ذػا ا بؽ ظلطم إس عف بؿظع
بث اسة مةعث اسةعلعئعث اسػظث ظعحست بظُ ضعؽاإرة ز ط جر ظر اسعسغ اسعؼاقط؛ ظ ست اسطوا ذة اسػظث
ظلسةمست إ سعف اقلحؿاف اسة مةعث زع ئت خسظ اسل معة اسػض ظلمئسجد بقل بة سس اقلةؽ اسة مةست ب رة
)(Alliance for Excellent Education, 2004
زظؽإعّ دسظ اسل معة ععظ قحسات ضعؽ اسة مة ط بة ؼقر برحر اسلعؼظف زع ب عت ظؼاقر
Riceس 2008بت اسطعؽ سر إأثعؽ ئظد ط عمص ت اسة مة زظظرؽ إأثعؽ اسطعؽ ًسؼ بزَر ط
اسكحسات ا زسص سملعؼظف؛ زسػسك إإ ع اسعؼاق ت اسك ئر عمص بذةعر "اسل مة بث ضول اسةة ؼقر" ط
إسكعث بظات اسة مةعث
 -2آثبر يرتجطخ ثبنكهفخ االلتصبدَخ انًرتجطخ ثئػذاد انًؼهًٍُ وتًُُتهى يهُُب
ظعئدددص بُددد ع ر اإلج ددد ق عمدددص اسل مدددعة زؼ دددغ بعؿاجعلدددد بذدددة بزسسظدددر سة ظدددة ظزل اس ددد سة سيددد ر
عةمعددددر حدددد ت زإحةعددددر اسة دددد ؼف زئ كدددد ا اسةردددد ؼات زإطددددسظؽ اسئددددعؼات ز ددددؽـ اسئددددعة سددددعش ب ددددؽاظ
اسةدلةددددغ ددددط اإددددد خ بؽ ددددسا سلسئعددددر ا ذددددعاف اسةؽخددددس بحددددد زذددددس ددددػسك اقددددلثة ؼ ددددط ز َددددؽ
اسةدلة ددد ت زبكدددلئعمر س سج ددد د ظةثدددل زددددؽ ا قددد ـ دددط إطدددسظؽ اسةدددساؼظ اسعهدددؽظر اسلدددط إ دددسظ عمدددص
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اسةدلةدددغ ددد سح غ زاس ئدددع ؛ سدددػسك إسددد زل ظزل اس ددد سة ؾظددد ظ ب دددعل بعؿاجعدددر اسل مدددعة دددل عددد غ ز ئددد سدددعضمر
اسئددددسبط زعدددد ظطًددددى اسدددددؿت ا عددددؽ بددددث ذددددػخ اسةعؿاجعددددر سؽزاإدددد اسة مةددددعث زإلحددددس اسسددددسا ؿ
زاسة دددآت اسلدددط إؽيدددعذ دددل ظزسدددر سلهددددعغ اسة مةدددعث عمدددص اسعئددد ت دددط برحدددلرة زإسكدددعث بظائردددة ةددد
ظطًدددى خدددؿت آضدددؽ بدددث اسةعؿاج عدددر سلدددعؼظ اسة مةدددعث زا ؼإئددد ت دددأظائرة بدددث ضدددول دددؽابح اسلحةعدددر
اسةرحعدددر زعددد ئت بهددد ؼ ر اسة مةدددعث عمعدددر دددط بجهدددطر دددؽابح اسلحةعدددر اسةرحعدددر ظة دددحرة بدددث إ مدددة
اسةرددد ؼات اسدعظدددع زإؿظدددع رةردددة سةسلدددسش اسةدددساظ اسعؼاقدددعر اسلدددط ظئسبدددست لعؼظكدددر زس ع عدددر إ مدددة
اسطمعددر سرددػا اسةسلددسش ز ع عددر عؽَددد طؽظئددر بح قددعر بةدد ظددح ف ئظد دد عمددص بكددلسش خددسظ إ مددعة
اسطوا(Ingvarson, et al., 2005).
ز ط ل اؼإ ب ع ت اسة مةعث اسةم ظؼظث سةرحلرة قحسظ ات ذح ك ذعؼا زاقلحؿا سمةساؼظ
ا قلً ظظر اسلط ضًًه إلععاظذة ظاضل مع ت اسلؽ عر زبإقك ت ئععاظ اسة مة بز إعؼظعرة سلأذعمرة
سوسلس ق ةرحر اسلعؼظف قعل اسطعبر بز ا ؼإئ ت أظائرة ط بثح ت اسطعبر بث ضول ؽابح اسلحةعر اسةرحعر
ط اسس ظ ت اسةلسع –عمص قععل اسةث ل -قعؼ اسلس سف بث بخل اسل معة اسةةل ؾ إ م ر اقلحؿاف اسة مةعث
حسس ثوثر بمع ؼات ظز ؼ ببؽظ ط ط ع غ 2006غ ) (OECD, 2005ز ط ئجدملؽا زخع بت ذح ك 800
بمعست خحعد ئقلؽسعحط إرعؼ عحعب إؽك  %81بث اسة مةعث اسةعلعئعث برحر اسلعؼظف ضول اسكحسات اسثوثر
ا زسص بث عةمرة ئغ ظلة إعؼظ جسس  00000ب مة ط اسكحر عسعث إكؽا  %00بث اسةلعؼ عث عمص
جر ظر اس غ بة ظكع ط زعزث ذعؼ سمةعؿاجعر اسةؽيسظ سملعؼظ زاسةئعؼ حسس  262بمعست خحعد
ئقلؽسعحط )(Alan &Pamela, 2003
انًحىر انثبنث :تطرة انًؼهًٍُ فٍ ثؼط دول انؼبنى
إ جط ٍ ظزل اس سة بث إح بط ذؽ إكؽا اسة مةعث بث برحلرة ز ط ذػا اسةسسؼ جكل ؽٌ
ُ بحر :
 -1انًُطب :إساخد اسحةك به مر جئى اسة مةعث قحسظ كع بت ععظا بث اسة مةعث ظحلئمست ئسص بعت
بضؽش بثل ؼظ س ظؽت بز ظت سؼت بععؽغ زع إدػ رة ؼزاإ بعمص زبغ غسك ات
اسلسق ت إععز بهد ر ئغ ظععض ععظ ععؽ ِوا اسل معة اسث جسض ؼ علرة ط ا سلس ق ةرحر
اسلعؼظف سةكل ئعل ز ط مدع  :ه ل ع غ ذح ك جئى ط اسة مةعث اسةإذمعث دةعغ اسةؽازل
اسل معةعر ز ط ير ط بح ِر اس مةح عر اسح ِئر سممر اسرسسحعظر ئغ ظحلئل اسة مةست سم ةل ةرحر
اسلعؼظف ط اسةح ِر اسح ِئر سممر اس ؽجكعر ئسص خ ج ععغ اسلحكعر عث اسدر ت اسةكإزسر عث
إسؾظغ اسة مةعث بة ظحلح عحد إُطة ط ععظ اسة مةعث ع ٍ اسةح ِر زعدؿ ط بح ِر بضؽش
زسئع ز زسه اسكمط ت اسعمدع عر اسسع بث ذػا اسلح قى بث ضول ظعس اسة مةعث ئسص اس ةل ئب
ه ل ِسعط ع ق ع ت اسعؼاقر اسعسبعر بز اس ةل اإلَ ط بز ا قلةؽاؼ ط اس ةل ع قث
اسلئ عع ز سةثل ط بسة جع  :سعش بسة جع عدؿ ط اسة مةعث اسةإذمعث دةعغ اسةؽازل اسل معةعر
ز ط ير ب مةط اس مسغ زاسؽظ َع ت زاسلؽ عر اسععجعر زظؽخغ ذػا اس دؿ ئسص اسلح ف ط خػا
اسة مةعث ط اسةئ ِ ت اسةطلم ر سػا سدة اسةه مر بقل ط ؽسعث اس يةر عث ئعر اسةح ِر ئسص
خ ج إسخد ععظ بث اسة مةعث ئسص اسلئ عع اسةع ؽ بث برحر اسلعؼظف سػا سدأت اسكمط ت ا سة جعر
ئسص ؾظ ظ اسؽاإ آسعر سدػا اسة مةعث ئسص اسةرحر ط زعث سدأت بئ ِ ت بضؽش ئسص إ ثعف بث
زةوإر اإلعوجعر سدػا اسة مةعث ئسص برحر اسلعؼظف بث ضول اإلعوت عث ا بلع ؾات اسط ير
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سة مة زا قل جر سة مةعث اسدعظ اسػظث سة ظحلرسا بث لؽ إعؼظعرة سكع ذػا اس دؿ (European
)Commission , 2013, p.,38
 -2انُروَج  :إ جط اسحؽزظح بث جئى ععظ ط اسة مةعث اسةإذمعث سةؽزمر اسث جسظر زاؼإ جكعر
اسة مةعث ع ؼ اسكث بة ظإ ع عمص اسس خر ئسص ععظ ععؽ بث اسة مةعث اسدعظ ط اسكحسات اسةئعمر
زض ير ط إطًً ت اس مسغ زاسممر اإلجدمعؿظر زاسؽظ َع ت زإ ع اسةح ِر اسؽظ عر زاسعمعات
اسًمعؽ بث ب ثؽ اسةح ِر إُؽؼا ئَ ر ئسص اؼإ ععظ اسة مةعث اسػظث ظلسسسست ئسص ز ئف
بضؽش (European Agency for Development in Special Needs Education,
) 2011,p.,63ز ػسك ئظط سع  :إلع ظث جك اس دؿ ط ئظط سع زك اسلطًً ت ئغ إؿظاظ ط
ط زعث اؼإ غ ععظ ق ع ت اس ةل سمة مةعث سػا سدأت
إطًىساسمم ت ا خحععر زاس مسغ
اسكمط ت ئسص اسل قع بغ ب مةعث عؽ بإذمعث سكع اس دؿ ئغ إة اسل قع بغ زساسط  80بسف إة إ عحرة
ط نرؽ قعلةعؽ زإة ًل  80آ ف بحرة ط نرؽ ظسجعد س عغ إة حرة بث بر ؼات اسلعؼظف زسة
ر بحرة قسش  %20بث اسةل قعظث اسةإذمعث سم ةل ةرحر اسلعؼظف عوز بت اسكمط ت بعت
ظع َ
قث اسلئ عع ئسص  43ع ب سعك ذة ط إئمعى به مر اسحئى ( European Commission ,
)2013, p.,39
 -3هىنُذا :ظ ع جئى اسة مةعث بزع اسلسعظ ت اسؽئعكر اسلط إساخد برحر اسلعؼظف رسسحعا زظ ع اؼإ
جكعر اسلكؽا ط اسل معة ا زسط سمة مةعث ط بثح ت عت اسسع اسةرحعر بزع بقع ا غسك زقع إؽاخ ه
ن ععر اسةرحر ززاخره ب ذع اسلعؼظ ي س ر ط اسل عف زقع اقلئ ل ععظع بث اسة مةعث اسدعظ
بث اسةرحر ط ُست لؽ قًعؽ زبحػ ع غ  8222إة إح عػ بهؽز عمص بكلسش اسعزسر ط
ذسسحعا ظرعف ئسص إئمعل اسلكؽا بث ضول ظبح لؽ بة ؼقر ب ث ر ط اسكحر اسحر ئعر بث ؽج بح
إعؼظ اسة مةعث ا زسط زئغا ت  300بث اسة مةعث ط اسس ظ ت اسةلسع ظلؽ ست اسعؼاقر ط
ُست ع بعث ز 360ضول ضةف قحسات عحة إعمغ جكعر إكؽا اسة مةعث رسسحعا  360ط
ظععب ععظع بث
ُست ع بعث زب ثؽ بث  320ط ُست قه قحسات عوز عمص غسك
اسطؽظدعث اس ةل ط برحر اسلعؼظف عمص اإلِوق ط اسحةك زاسحؽزظح زئقع جع ظعئص  340ئسص
 330ط اسل معة ز ط بسة جع زئظط سع زذسسحعا ئّ زساسط  320ظعئست زبة ؾاظ بث إً عع
ا ؾبر؛ ؾظ ظ ععظ اسةلكؽ عث ط بثح ت اسلعؼظ زع إعمغ  382-80ط اسكحر ا زسص بث
اسلعؼظ س STOKKING, LEENDERS, JONG, & TARTWIJK 2000زس ل
اسل كعؽ ا زل سػسك ذس بت اسةرحر إلطم ثعؽا بث اسةلطمع ت زع ع جص  320بث اسة مةعث ط
ئجدملؽا بث بؽٌ بؽإعّ إلخر ظ زضًى ععظع بحرة  30-22ق عر ط ا قعس س ةمرة بحر
اسل بل بغ ا جُع ِ ط اس ًل زإس عؿ اسطوا زاسل بل بغ ا ضلو ت عحرة زإئععة جل ئح
اسل مة زاسلسايل بغ بزسع ت ا بسؼ زاس ةل بغ اسةساظ اسةسخسظ ط بلح زل اسعع زاسل كعؽ اسث جط
ذس بت ثعؽظث قع إ ست سعظرة إسق ت ض ِةر عث اسةرحر زع إله ل زخر ت اسحظؽ اسط ير
زسل برحر اسلعؼظف طوا بثح ت اسط سسر زبغ غسك ات زاقغ اسلعؼظف ظطلمف اضلو ف ععؽفا
عحعب ظُحظؽ ئسعد بث بحظسؼ اسة مة زقع إ ست ثئ ر اسةعؼقر ئغ قع ظسعث يعا فب عث اسثئ ر
اسسعظثر ظاضل اسةعاؼـ ساسرع ل زاإلخؽاتات اسث لر زثئ ر ب ع اسسعاثر ض ؼخر بة ظ كر
ف زبت
اسةد ل سإلزع ِ ز ل كعؽ ث س ؼ ة ظلمئص اسة مةست ط بثح ت اسلعؼظ ئععاظفا عؽ
ٍ
ععظا بحرة ظلؽ ست اسةرحر جلعدر اسًعبر اسسلةعر اسلط إسعث بث ظضسسرة اسةة ؼقر ط ععظع بث
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اسةرث ظساخد اسةة ؼقست اسةعلعئست يعبر عحعب ظساخرست اسساقغ اس بل سة ت اس ةل
زظساخرست ي س ر ط اسلأقمة بغ اسلسسل س SNOEK, 2003
 -4انطىَذ :ذح ك جئى ط ب مةط اسل معة قعل اسةعؼقط زاسل معة اسةرحط زاسل معة اسث جسض ط إطًى
اسؽظ َع ت زاس مسغ زإ سظ ذػخ اسةه مر ئسص اجط ٌ اسؽزاإ بة ظع غ اسكمط ت ئسص ا قل جر
ة مةعث عؽ بإذمعث ئغ إهعؽ اسلئعظؽات بت زساسط  320بث اسة مةعث ط اسةعاؼـ اسس سبعر ز
 360ط اسةعاؼـ اسط ير عؽ بإذمعث خععا ئَ ر ئسص اؼإ بلسقّ اس ةؽ اسحكعط سمة مةعث
بة ظ غ اسةكإزسعث ئسص ؾظ ظ اسةؽإع ت سدػا اسة مةعث سةرحر اسلعؼظف زئعط ت ؼزاإ بعمص
سمة مةعث اسػظث ظحرُست سلعؼظف ط اسةح ِر اسح ئعر زا بؽ ػسك سع ٍ ب مةط ٍ
اسلطًً ت بثل اس مسغ زاسؽظ َع ت ) (OECD "a", 2011ز ط ذسسحعا :إ جط ذسسحعا
جئً بث اسة مةعث ط اسل معة ا لعائط زس ث ذح ك جئى ط ب مةط ٍ اسلطًً ت بثل
اسؽظ َع ت زاسممر ا سة جعر ز ٍ اسةساظ اسةرحعر سل معة اسث جسض زاسةرحط ة بت زساسط
3 22بث اسة مةعث عؽ بإذمعث ة عد اس ظر زقع ظ ست اسكع ط نؽِ اسلس ق اسة مةعث سل معة
اسث جسض اسسًسل عمص ب خكلعؽ ب لةع زغسك بحػ 2082غ رعف ا ؼإئ ت ةإذوت اسة مةعث
زخ ل اسةرحر ب ثؽ خػ ئَ ر بت قساعع اضلع ؼ اسطوا اسدعظ مع ت ئععاظ اسة مةعث بيعسه
ب ثؽ يؽابر ئسص خ ج ععغ زخسظ بض إططعّ بز قع ق ت ؼانع سل ععث اسة مةعث ز سةثل ط
ؼزب جع  :إساخد جئً ط ععظ اسة مةعث عمص خةعغ اسةكلسظ ت اسل معةعر ئغ مغ اس دؿ ع غ
 2088/2080زساسط  3 0ط اسةؽزملعث ا لعائعر زاسث جسظر ز جه اسةح ِر اسؽظ عر ذط ا ثؽ
إُؽؼا ئغ إة ا قل جر ة مةعث عؽ بإذمعث سكع ذػا اس دؿ ط إطًً ت اسمم ت ا خحععر
زاسؽظ َع ت زاس عؿظ ت زاس عةع ت )( European Commission , 2013, p.,39
انًحىر انراثغ :أهى آنُبد االحتفبظ واالضتجمبء ػهً انًؼهًٍُ ثًهُخ انتذرَص
سة مةعث ذع بمس عحع اسعزل اسلط إساخد إكؽ رة بث برحر اسلعؼظف زب
ظظل اسك ط ئسص ا زل
ظلؽإ عمص غسك بث آث ؼ قمععر إ ل مر حسععر بطؽخ ت اس ةمعر اسل معةعر زخسظ اسل معة زسلسئعر غسك
سة مةعث عمص اسحسس اسل سط(The :
اقلؽزه اسمدحر اسسِحعر سملعؼظف أبؽظ ثوث ِؽق سوزل
National Commission on Teaching and America's Future and NCTAF State
)Partners, 2001,p.,15
 -8إئمعى زدة اسةعاؼـ زئع ظ إحظعةر سععة بدلة ت اسل مة اس عمر
 -2إطسظؽ جظ غ ئععاظ اسة مة زإأذعمد ة ظمعط بلطمع ت عةمعر اسلعؼظف زازلع خ ت اسل مة سمطوا
ز ر ب ظعؽ عمةعر بسَسععر إإظض ئسص إأذعل خعع زئععاظ ل سمطوا اسة مةعث
 -0اإل عا ط ئظد ظ بك ؼات برحعر بةعؿ إلعر اسلسيل ئسص عائل عث بق سع اسلس عف اسلئمععظر
بض ظحعمط ا ل ؼ بك ؼات ز ع عر زاَسر زبدؿظر عمص قععل اسةث ل:
 oئظد ظ آسع ت بلحسعر سؽ غ ؼزاإ بيس ا برحر اسلعؼظف بئ ؼجر ةكلسش اسةرث ا ضؽش
 oا علة ظ عمص اسلحةعر اسةرحعر اسةكلعابر سمة مةعث
 oإ ؿظؿ ب ظعؽ ئععاظ اسة مةعث زإؽضعى بؿازسر اسةرحر
 oاقلطعاغ اسة ظعؽ اسسِحعر ة ع ؼ سألظات
 oزَغ زسا ؿ سمةعاؼـ اسلط إك ؼ ئسص إئعظة اسععة ئسص اسة مة
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رة إسل ج ئسص
زعمص غسك ات اسكع ق ت اسل معةعر اسر ظ ر ئسص اخلػاا اسة مةعث اسةلةعؿظث زا زل
إس عف بنط و بإذمعث ط ذػخ اسةرحر بغ اقلةؽاؼظر إئعظة اسععة زاسسسا ؿ سلة عحرة بث ا ؼإئ ت أظائرة
اسلعؼظكط زبث ثة ئع ظكلةؽ اسة مة ط برحلد ئغا سة إلسا ؽ اإلععاظات زاسععة زاسسسا ؿ اسةح قعر ة
إسل ج بع ظؼات اسكع ق ت اسل معةعر ئسص اسك ط ئسص إسكعث اسسَغ زاسئعؼ اسلح كعر ط قسق اس ةل
زإسكعث إطسظؽ اسة مةعث ز عة ت اس ةل اسةعؼقط سةرحر اسلعؼظف ل ة ظل عث عمعرة اسلؽ عؿ عمص
اخلػاا زاقلعئ ت بجسا ب عحر بث اسة مةعث غزض اسلطًً ت اسح ظؼ زخػ رة سم ةل ط بعاؼـ
ب عحر )(OECD "P", 2011,p.,5
وَشًم االضتجمبء ػهً انًؼهًٍُ ثًهُخ انتذرَص واالحتفبظ ثهى يب َهٍ يٍ آنُبد:
 -2تحفُس انًؼهًٍُ وزَبدح دافؼُتهى َحى انتذرَص انفؼبل:
ظ ع إس عؿ اسة مةعث ظاضل اسةعؼقر عمص اسحرسٌ أظزاؼذة بزع اس سابل اسةرةر إل ئ ئرة ط برحلرة
زسلسئعر اسؽَ اسس ع ط سعظرة ل زبزع بذة عح يؽ جد زرة ط ئجد ؾ بعة سرة ة ظ ع اسؽَ اسس ع ط
سمة مةعث بث بذة بإنؽات جد ذ اسةعؼقر سي ر بإقكر إؽ سظر زع ظةثل بدةس اسةه عؽ
زا إد ذ ت اإلظد عر اسلط ظظرؽذ اسة مةست جسس اس ةل سةعؼقر زع ظؿظاظ ن سؼذة س ت زإؿظاظ
ظا علرة سإلجد ؾ عحعب ظه ؽزت سؽَ عث عةمرة زظؿظاظ ذػا اسه سؼ عحعب ظ ست بًعؼخ اس ةل
زسعف اس ئع اسة ظض بث زؼات اسس ع ر ساسثععلط زاس حؿض 2086
زإهعؽ ظؼاقر  Muralidharan & Sundararamanس 2011ئسص بت اسئعةر اس ةمعر سعؽابح ؼ ّ
اسسسا ؿ اسة ظظر سمة مةعث ظات إ لةع ه ل بق قط عمص بعش ظعة اسة مةعث سرػخ اس ؽ زقعسسرة سر
زإئعغ اسعؼاقر ب مسب ت زسل آؼات اسة مةعث عة ظل مر ؽ ّ اسسسا ؽ اسة ظظر ظات بث ضول بئ وت
نطًعر إة ئخؽاؤذ ط ئِ ؼ اسلئسظة اسلدؽظعط سعؽج بح ظئعغ زسا ؿ ب ظظر سمة مةعث بغ ؼ طر أظائرة
اسةر حط ط ز ظر بجعذؽا ؽاظظم اسرحعظر زسئع إسيمه ذػخ اسعؼاقر ئسص بت ب ثؽ بث  %10بث اسة مةعث
ظهد ست ؽ ؼ ّ اسسسا ؿ اسة ظظر اسلط ظلمئسجر ةئ ظعف ا ظات اسةرحط زبت ضُس اسة مةعث مع زع
ؽابح ؼ ّ اسسسا ؿ اسة ظظر ظات ظؿظع بث ظعة اسة مةعث سرػخ اس ؽ ئَ ر ئسص زخسظ عوقر ئظد عر عث
اسععة اسةكعر سمة مةعث س ؽ ؼ ّ اسسسا ؿ ظات ز عث إسكث بظائرة اسةرحط عة ع زبت إطععر قع قر
ؼ ّ اسسسا ؿ اسة ظظر ظات ظة ث بت ظسظص ععة زاقغ بث خ ج اسة مةعث ة ظإظض إطععر بثل ذػخ
اسكع قر ئسص خػا ب مةعث ب ثؽ ت ئسص برحر اسلعؼظف
نك عد بت اسلس عؿ بث اس سابل ا ثؽ إأثعؽا ط اقلةؽاؼظر اسة مة ةرحلد جد ظؿظع بث
زبة
ظا علد زؼ علد ط ا قلةؽاؼ س ةل رػخ اسةرحر زئت ئعات اسس ؿ سوقلةؽاؼ ر ظع غ سة مة ئسص إؽ ر
زاسلكؽا بحر زاسعس عث عؽذ
 -2تطىَر يؼبَُر اختُبر انطالة انًهتحمٍُ ثكهُبد انترثُخ ويؤضطبد إػذاد انًؼهى
إ ع ؽابح ئععاظ اسة مة ط ز خر ئسص إطسظؽ سلًعر ب ثؽ قعؼ عمص بك ظؽ اسةكلدعات اسةلحسعر اسلط
ظهرعذ اس سة بغ ا قلةؽاؼظر لسعظ مك ر اسةح ذح زاسةئؽؼات زإة عث اسط س اسة مة بث اسل بل
اسدعع بغ إ حسسسخع اسة مسب ت زا إً ت زإعؼظعد عمص إس ع ر اس ل ط عةمعر اسل معة زاسل مة ظاضل
اسععةر اسً عر "ئسص خ ج اسلعؼظ اسةكلةؽ عمص اإلقلؽاإعدع ت اسسعظثر ط إعؼظف اسةح ذح زإًةعة
عمص إسكعحد زإطسظؽخ" سزكث 8603ذ و22
عددددوز عمددددص بت إطددددسظؽ ب دددد ظعؽ اضلعدددد ؼ اسطددددوا اسةملسئددددعث معدددد ت اسلؽ عددددر زبإقكدددد ت ئعددددعاظ
اسة مددة سدددد إدددأثعؽ ئظدددد ط ددط بظات اسة مةدددعث زقدددع ظ دددست غسدددك اج دد ـ سمئدددعؼات اسة ؽ عدددر اسلدددط ظةلم رددد
بجهطلر

اسلؽ سظر زإة عحد بث آسع ت اسلئسظة اسةطلم ر اسلط إإذمد سلسعظع بكلسش اسطوا اس مط زاس ةل
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اسة مدددة ئسددد ص خ جددد بت زًدددسل اسطدددوا اسةملسئدددعث معددد ت اسلؽ عدددر زبإقكددد ت ئعدددعاظ اسة مدددة عمدددص
ظؼخ ت عمةعر بلئعبر ط اسةؽزمر اسث جسظر سد إأثعؽ ئظد ط ط إسكعث بظائرة ()Rice, 2008
ز ط اسكع ق غاإد؛ ظ ع اسحظ غ اسل معةط ط حمحعا زازعا بث جظة اسل معة ا ثؽ سعر ز سؽ ة بث بجر
إطعر ب ظعؽ اضلع ؼ ي ؼبر سمطوا اسةملسئعث ةإقك ت ئععاظ اسة مة ئ بجد ظسخع سعظر به مر جئى
ط ععظ اسة مةعث اسةإذمعث زع ظملسر  %20بث ضؽظدط اسل معة اسث جسض مع ت ئععاظ اسة مة زظلة قعسل
ِ س زازع ئّ بث ل عهؽ بؽنسعث سعًعسسا ب مةعث زظؿظاظ ذػا اسة عل ط خ ب ر ذمكح ط زع
ظلة قعسل ِ س زازع ئّ بث ل ضةكر عهؽ بؽنس سعًعسسا ب مةعث ط اسةعؼقر ا لعائعر عوز
عمص غسك ظطم بث اسة مةعث اسسًسل عمص ظؼخر اسة خكلعؽ ط ؽج بح بعإد ضةف قحسات (Augste,
)et al, 2010
ز ح ت عمعد ات إطسظؽ ب ظعؽ اضلع ؼ اسطوا اسةملسئعث مع ت اسلؽ عر زبإقك ت ئععاظ اسة مة إة ث
بض بدلةغ بث إس عؽ ب مة ب عا ئععاظا خععا ب لكع سةر ؼات اسلعؼظف اس ل بة ظكرة ئقر ب عو ط
إسئعر بذعاف اسةحظسبر اسل معةعر ت ز عمعر
 -3هجرح انًؼهًٍُ يٍ ثهذ إنً آخر نطذ انُمص فٍ ثؼط انتخصصبد انُبدرح
إ ع ا قل جر ة مةعث بث ظزل بضؽش ظحلةست ئسص إطًً ت ج ظؼ بث بذة زق ئل بساخرر إكؽا
اسة مةعث اسةسمععث بث برحر اسل معة ة زعث ط بسة جع ئغ ند ه ب مةط اسمم ت بث ظزل ا إس ظ ا زؼ ط
سوسلس ق ةرحر اسلعؼظف سعظر زإ ر ط غسك اجلئ ل اسطوا اس ؽجكععث اسػظث سة ظدل ؾزا ئخؽاتات
اسل ععث ط وظذة ئسص اس ةل كسظكؽا ز ػسك اجلئل اسة مةست اسحةك زظست ئسص ز ئف إ معةعر ط ؼظ
ز ػسك اسلسر اسة مةست ا ز ؽاجعست سم ةل سلعؼظف ط سسحعا زبغ إؿاظع إكؽا اسة مةعث بث معاجرة
سم ةل عزل بضؽش؛ ِ سعه جئ ت اسة مةعث ُؽزؼ زة ظر اسة مةعث اسئ ظبعث بث ا قلمول زاإط غ
إعا عؽ ئظب خرة ط اسةعاؼـ اسةُع ر زَة ت بت ظ ست إعؼظعرة اسةرحط بط ئ زلع خ ت اسحظ غ
اسةُعف ئَ ر ئسص اسس خر ئسص زة ظر جظة اسل معة ط معاجرة بث ئعات ساظؼ اسة مةعث اسةعؼ عث
)(ETUCE, 2008, p.,15
ز ط ظزل اسطمعح اس ؽ ط إكل عث ظزسر اس سظه  1081ب مة بث ظزل عؽ عر بثل بًؽ زإسجف
زا ؼظت ز مكطعث ط اسةئ ل ظعمغ ععظ اسة مةعث اسةساِحعث  2230ب مة ساإلظاؼ اسةؽ ؿظر سإلزً ت
عزسر اس سظه  2084زإ قعت قمطحر عة ت بغ 25066ب مة بث ظزل عؽ عر بثل بًؽ زا ؼظت
عحة ظعمغ ععظ اسة مةعث اسةساِحعث ط قمطحر عة ت  645133ب مة ساسةؽ ؿ اسسِحط سإلزً ت
زاسة مسب ت كمطحر عة ت  2082زإ قعت زؾاؼ اسل معة عزسر قطؽ بغ  80632ب مة بث ظزل
عؽ عر بثل بًؽ زا ؼظت عحة ععظ اسة مةعث اسةساِحعث ظعمغ  6010ب مة سزؾاؼ اسل معة زاسل معة
اس سط عزسر قطؽ  2084زاقل جه بةم ر اسعسؽظث  2218ب مة بث ظزل عؽ عر بثل بًؽ
زا ؼظت ز ط اسةئ ل ظعمغ ععظ اسة مةعث اسةساِحعث  2330ب مة سبةم ر اسعسؽظث  2002زاقل جه
 88280ب مة بث ظزل عؽ عر بثل بًؽ زا ؼظت ز ط اسةئ ل ظعمغ ععظ
ظزسر اإلب ؼات اس ؽ عر
اسة مةعث اسةساِحعث  88843ب مة سزؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة عزسر اإلب ؼات اس ؽ عر اسةلسع 2084
زعمعد؛ ات ا قل جر ة مةعث بث مع آضؽ سكع اسحئى ط ٍ اسلطًً ت اسح ظؼ ظمعط ازلع خ ت
ذػخ اسعمع بث ب مةعث ظلكةست س ت زاس عمعر بة ظة حر بث ا ؼإئ ت سةحظسبر اسل معةعر زإسئعر
بذعا ر
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انؼذد انثبيٍ2222

 -4رثػ زَبدح رواتت انًؼهًٍُ ثتطىَر األداء:
ظ ع ؼ ّ ؾظ ظ اسؽاإ لطسظؽ بظات اسة مةعث بك ق خعظعا سلس عؿ اسة مةعث عمص اسعئ ت ط برحلرة ط
ئجدملؽا ظعمغ اسة مة "بكلسش اسؽاإ ا عمص" ئغا ب إد زؾ ب ظطمر عمعد "بكلسش ب سق اس لعر" Post
 Threshold Teachersات اسئ جست ظسعظ اسهؽزِ اسوؾبر سلد زؾ ذػخ اس لعر ز ط ذػخ اسس سر ظسًل
اسة مة عمص بئعاؼ بعمص بث اسؽاإ زس حد بس سغ بظُ سع بظجص زبقًص ة ظمط ط اسدعزل سؼقة8
):(Department for Education, 2014, pp. 19-20
خعزل س8
بكلسش اسؽاإ ا عمص سمة مةعث س غ 2086
اسؽاإ اسكحسض سدحعد اإلقلؽسعحط
ئجدملؽا ززظمؿ ب
ظاضل بحطئر سحعت ض ؼج بحطئر سحعت اسةح ِر اسؽظ عر
ععا بحطئر سحعت
02223
01022
62002
06142
اسسع ا ظجص
س 66032ظز ؼ س 20131ظز ؼ س 61184ظز ؼ س 62324ظز ؼ
01222
68263
62202
03624
اسسع ا قًص
س 63320ظز ؼ س 62202ظز ؼ س 22623ظز ؼ س 62038ظز ؼ
اسةًعؼDepartment for Education. (2014). School teachers’ pay and :
conditions document 2014 and guidance on school teachers’ pay and
conditions. London: Department for Education
زظؽ ّ جظ غ ؼزاإ اسة مةعث ط ئجدملؽا ززظمؿ عث ؼزاإ اسة مةعث زبظائرة اسةرحط زع إئسغ
اسكمط ت اسةسمعر اسةكإزسر عث اسل معة اخؽات بؽاخ ر قحسظر سؽزاإ اسة مةعث زإسعظع بئعاؼ اسؿظ ظ اسلط
قلُ ف ئسعر ط زعزظ اسسع ا ظجص زا قًص اسةععث ق ئ زغسك سحظؽ ئسص إئ ؼظؽ ا ظات اسط ير
سة مةعث )(Department for Education, 2014, p. 23
زظ ع ؼزاإ اسة مةعث ط ب ظة ظزل اسطمعح بث اسةؽإع ت اسةؽإ ر ئسص خ ج اسسسا ؿ اسةل عظ اسلط
إس ؽذ ل زؾاؼ سلهدعغ اسة مةعث عمص إطسظؽ بر ؼاإرة زإسكعث بظائرة زا ؼإئ ت تاإرة بثل اسة ظ
اسؽا ر اسط ير ظؼ اسة مةعث عزسر اس سظه سئ جست ؼقة  21سكحر 2088غ زع ظةحر بعُ ت اسرعةر
اسل معةعر ب أ بإذل  200ظظح ؼ سسةمر اسة خكلعؽ ز 600ظظح ؼ سسةمر اسع لسؼاخ ئسص خ ج بحر بعُ ت
اسرعةر اسل معةعر اسػظث ظلد زؾزت اسعزؼات اسلعؼظععر اسلط إة ا إ ق عمعر بغ ظظسات اسطعبر اسةعجعر ب أ
إلد زؾ 8000ظ ك سةث ظدل ؾ إمك اسعزؼات ضول اس غ اسعؼاقط اسسازع سبدمف اسطعبر اسةعجعر 2088
زقع اقلرع ه ظؼاقر  Goodman & Turnerس 2010س إأثعؽ اسسسا ؿ اسة ظظر اسلط إئعغ سمة مةعث
ًسؼ خة ععر بث ضول ؽج بح عوزات اسة مةعث ةعظحر جعسظسؼك ط َست بدةسعر بث اسحساإح
اسل معةعر بحر  :بظات اسة مةعث زإسًعل اسطمعر ط اسؽظ َع ت زاسئؽات زا جهطر اسً عر زإًحعف
اسة مةعث ععؽ اسةعاؼـ ط بعظحر جعسظسؼك ط ع غ 2003غ إة اضلع ؼ  818بعؼقر طؽظئر عهسائعر بث
عث بدةسعر بث اسةعاؼـ اس ئعؽ ط بعظحر جعسظسؼك زغسك بث بخل إطععر إدؽ ر اسكع قر اسدعظع
اسط ير سسسا ؿ زاسلط إلةثل ط ؼ ّ اس وزات اسلط إئعغ سمة مةعث ةكلسش إسًعل اسطمعر ط
اضلع ؼات اسسك ا زاسئؽات زقع إؽاززه جكعر ذػخ اس وزات عث  0ز  % 3بث ئخة سط ظضل اسة مة
قحسظ زسػسك ئع إة ئخؽات ذػخ اسعؼاقر سعس إأثعؽ ذػخ اسكع قر ط ععظ بث اس سابل بحر بظات اسة مة
ز ت يؽف ذػخ اس وزات ت ظ لةع عمص بظات اسةعؼقر ه ل ع غ ئع ت اسة مةست ظسًمست عمص
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اس وزات عحعب إسئر اسةعؼقر اسةكلرع ت زاسة ظعؽ اسةسعظ سػسك زسئع بظش غسك ئسص ن سؼ اسة مة أت
بظاتخ سث ظإثؽ ثعؽا ط ؽير زًسسد عمص اس وز زغسك س ثؽ بععاظ اسة مةعث اسػظث ظعؼقست سمطمعر
سةد ت" زظل ل عمص بظات ؾبوئد زسئع ه ه جل ئح
ززخسظ ازلة ل بت ظلعغ ُرة قع قر "اسؽا
اسعؼاقر عث إد زا اسة مةعث بغ ؽج بح اس وزات بث ضول ػل بؿظع بث اسدرع ط ا ظات مة قمه
سةد ت" ط اسةعاؼـ غات اس عظ اسئمعل بث اسة مةعث زخعت اسعؼاقر؛ بت
ؽو زخسظ قع قر "اسؽا
ؽج بح اس وزات زاسسسا ؿ قع بظش ئسص إسكعث بظات اسة مةعث زؾظ ظ جه ِرة
زظة ث إةععؿ قه بدةسع ت بث اسعمعات بث زع بكلسش اسؽاإ (OECD "a", 2011,a) :
 اسعمعات غات اسةؽإع ت اسةؽإ ر ط اسةؽزملعث ا لعائعر زاسث جسظر زاس سعر اسلئعغ :سس كةعسؼغزبظؽسحعا زذسسحعا زاسعؽإم ل
 اسعمعات غات اسةؽإع ت اسةؽإ ر ط اسةؽزملعث ا لعائعر زاسث جسظر زاسة لعسر اسلئعغ  :اسعجة ؼكزبسة جع اسحؽزظح زبقع جع
 اسعمعات غات اسةؽإع ت بعمص قمعو بز بقل بث بلسقّ ا إس ظ ا زؼز ط ط اسةؽزملعث ا لعائعرزاسث جسظر :اسحةك ز مدع ز ؽجك ز حمحعا زاق لمحعا
 اسعمعات غات اسةؽإع ت بعمص قمعو بز بقل بث بلسقّ ا إس ظ ا زؼز ط ط اسةؽزملعث ا لعائعرزاسث جسظر زاسلئعغ اسة لعل :ئجدملؽا زاسعسج ت زئظط سع زاسكسظع
 اسعمعات غات اسؽزاإ بقل ثعؽ بث بلسقّ ا إس ظ ا زؼز ط ط اسةؽزمر ا لعائعر زاسل معةاسث جسض زس ث بغ إئعغ برة :خةرسؼظر اسلهعك زذحم ؼظ ز سسحعا
 اسعمعات غات اسؽزاإ بقل ثعؽ بث بلسقّ ا إس ظ ا زؼز ط زاسة لعسر اسلئعغ :بقلسجع زقمس عنك عد بت ؾظ ظ ؼزاإ اسة مةعث إ ع ع بو ز قة ط اقلةؽاؼظر اسة مة رػخ اسةرحر بز
زبة
اسلكؽا بحر
حعب ظمعط اسؽاإ ازلع خ ت اسة مة ا ق قعر سد ز قؽإد اجد ظكلةؽ ر زئت سة ظم ِ
اسؽاإ ازلع خ ت اسة مة اجد قععس عث برحر بضؽش زظحلظؽ اس ؽير سعلؽك برحر اسلعؼظف
انذراضخ انًُذاَُخ
نةمه اسعؼاقر اسةععاجعر ب ظمط بث ضطسات:
 هذف انذراضخ انًُذاَُخ:إرعف اسعؼاقر اسةععاجعر ئسص اسل ؽف عمص زخر ت جظؽ اسة مةعث عة ظل مر س سابل اسةإظظر ئسص
إكؽا اسة مةعث بث برحلرة ةعاؼـ اسةؽزمر اسةلسقطر ع ٍ ظزل اسطمعح زاسل ؽف عمص ع عر ا زل
رة زخػ رة جسس برحر اسلعؼظف إلَ ر ئسص إ ؽف ب ئغا ت ذح ك ؽزق زسل اس سابل اسةإظظر ئسص
إكؽا ا سة مةعث بث برحلرة ةعاؼـ اسةؽزمر اسةلسقطر إ ؿش سةلمعؽ ساسدحف بز اسطعؽ بز اسةإذل
اسعؼاقط
 ثُبء أداح انذراضخ:إة ا علة ظ ط ئععاظ اسًسؼ اسةععئعر سوقلع جر عمص اسعؼاق ت اسك ئر ط ذػا اسةد ل ثة إة
عؽٌ ا قلع جر عمص ععظ بث ا ق إػ سد ب ت زاسةؽا ؿ اسعسثعر زيل ععظذة ئسص س 2قلطو
آؼائرة جسسذ زاسلأ ع بث يسلر زيعقر زع إة إ عظل ا قلع جر ط َست بئلؽز ت اسك ظ اسةس ةعث
ض ير عة ظل مر اع ظ يع ر ٍ اسعحسظ زئَ ر ٍ اسعحسظ اسدعظع زبث ثة إة ئععاظ ا قلع جر ط
يسؼإر اسحر ئعر
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 وصف االضتجبَخ:إل ست ا قلع جر بث ثوثر بخؿات؛ اسدؿت ا زل ض و سل معة ت زاسدؿت اسث جط ض و سعع ج ت
اس بر سمةكلدع زإهةل :ا قة اسحس زاسطعؽ اسةإذل اسعؼاقط اسل معةط بب اسدؿت اسث س عهةل حسظ
ا قلع جر اسلط ظعمغ ععظذ  63حعا بسؾعر عمص بسسؼظث زظسَر اسدعزل ؼقة س 2بس زؼ ا قلع جر
زععظ اسعحسظ ط ل بسسؼ
خعزل س2
بس زؼ ا قلع جر ز حسظذ
انًحىر
ػذد انجُىد
اس سابل اسةإظظر ئسص إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف
سة مةعث زخػ رة سةرحر اسلعؼظف
ع عر ا زل

32
22

زقع يةةه ا قلع جر ةئع ـ اسلئعظؽ اسحر ئط بث ضةكر إئعظؽات بق قعر زع زَغ بب غ ل ئؽ
بئع ـ بلعؼج زغسك سعئسغ اسةكلدع ضلع ؼ بزع اسلئعظؽات زإسعظ ذػخ ا قلد ت و بث جس اسلأثعؽ
سئظد عّف – قمععّف زظؼخر اسلأثعؽ سئسص زع ععؽ – ئسص زع ب – ظإثؽ زبث بخل إسَعر اسةئًسظ ل
اقلد ر بث ذػخ ا قلد ت اسطةف إة نؽزر سمةكلدعععث ط إ معة ت ا قلع جر عمص اسحسس اسل سط:
 أوافك تًبيب:

 أوافك ثذرجخ كجُرح:
 أوافك ثذرجخ يتىضطخ:
 أوافك إنً حذ يب:
 ال أوافك ػهً اإلغالق:

إ حط بت ذػا اس بل َُ ًَ ّكٍ اسة مة بث بظات بر بد ًسؼ ععؽ
زظك ذة ط إحةعر ضعؽاإد اسةرحعر زظإظض ع د ئسص إأثؽ بظات اسة مة
قمعع
إ حط بت ذػا اس بل َطبػذ اسة مة ط بظات بر بد س ث ع د
ظسعث بثؽا قمعع ط بظات اسة مة
إ حط بت ذػا اس بل نُص نه ػاللخ أظات اسة مة ز ظإثؽ عد قسات
سكم بز اإلظد ا
إ حط بت ذػا اس بل لذ َؼىق بظات اسة مة سةر بد ًسؼ ِ ع ر
إ حط بت ذػا اس بل َؼىق بظات اسة مة سةر بد ًسؼ ععؽ
زظسسل ظزت إحةعر ضعؽاإد اسةرحعر

 صذق االضتجبَخ:اعلةع قع ـ يعق ا قلع جر عمص اسًعق اسظ ذؽض سيعق اسةس ةعث زع إة اسلسئر بث يعقر
بث ضول عؽَر عمص بدةسعر بث اسةس ةعث زقع اضلعؽ اسةس ةست بث عث بعُ ت ذعةر اسلعؼظف
مع ت اسلؽ عر زبؽا ؿ اسعسسث اسلؽ سظر زِم بحرة اسس ة عمص ا قلع جر بث زع بعش اؼإع ِ حسظذ
سةس زؼ اسلط إحعؼج إسلر زبعش زَسذ يع لر زقوبلر اسممسظر زبعش يوزعلر سملطععر زب
ئغا جه ذح ك اقلؽاز ت سل عظل يع ر بض بث اس ع ؼات بز اسةس زؼ ز ع خةغ ا قلع جر زا ِو عمص
بوزظ ت اسةس ةعث إة ا ضػ ةوزظ إرة زإسيع إرة إلععاظذ ط يسؼإر اسحر ئعر ز ػسك إ ست ئؽات
ا قلع جر ي ظقر ط قع ـ ب زَ ه سئع قد
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انًجهذ 22

 ثجبد االضتجبَخ:إة ا علة ظ عمص ب بل اسثع ت " بس ؽزجع ش" سئع ـ حسظ ا قلع جر زغسك ة ظلُر بث اسدعزل اسل سط
زقع مغ ب بل اسثع ت س 051زذس ب ظعل عمص بت ظؼخر اسثع ت سوقلع جر بؽإ ر
ب بل بس

خعزل س0
ؽزجع ش سحكعر سةس زؼ ا قلع جر

اسةسسؼ
غ
8
2

اس سابل اسةإظظر ئسص إكؽا اسة مةعث بث
برحر اسلعؼظف
سة مةعث زخػ رة سةرحر
ع عر ا زل
اسلعؼظف

اس عحر

ععظ
اس ع ؼات

قعةر ب بل
بس
ؽزجع ش

قعةر يعق
ا قلع جر

822

00

0 220

0 143

822

83

0 188

0 208

بث ضول خعزل س 0ظلُر بت اؼإ خةعغ ب بوت قعةر اسثع ت قسات ط بس زؼ ا قلع جر بز اسعؼخر
اس معر زاسػض ظلؽازذ ب عث س 43ئسص س 05208زذط قعة ثع ت ع سعر بة ظهعؽ ئسص إد جف عع ؼات
ا قلع جر زبث ثة يوزعلر سملطععر
 ػُُخ انذراضخ:اعلةعت اسعؼاقر ط اسلطععر اسةععاجط عمص ععحر عهسائعر بث اسة مةعث زيل ععظذة ئسص س 822ب مة ف
بث ظزسر اس سظه زبث قمطحر عة ت ة ذس بسَر بث ضول ب ظمط:

انؼُصر

انًؼهًى
ٌ
اإلجًبنٍ

خعزل س6
إسؾظغ ععحر اسعؼاقر زك اسحس زاسعزسر
انُىع
اسةدةس
اس سظه
غ سؼ

ئج ث
اس ع
ظ
46

اسحكعر
6258
%

اس ع
ظ
11

اسحكعر

822

2352
%

822

اس ع
ظ
24

اسحكعر

انذونخ
ُعة ت
اس ع
ظ
24

0451
%
822

اسةدةس

اسحكعر
4052
%

822

ظععث اسدعزل ؼقة س 6إسؾظغ ععحر اسة مةعث زبعظؽض اسةعاؼـ زك اسحس زاسعزسر زع مغ ععظ
اسةه ؼ عث  822ب مة بحرة  11بث اسػ سؼ حكعر س %2352ز 46بث اإلج ث حكعر س %6258زبحرة
بث  24بث ظزسر اس سظه حكعر س %0451ز 24بث قمطحر عة ت حكعر س%4052
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انًؼهًىٌ

جذول ()5
إسؾظغ ععحر اسعؼاقر زك اسطعؽ
انخجرح
ب ثؽ بث عهؽ
بث قه ئسص عهؽ
اقل بث ضةف
قحسات
قحسات
قحسات
اسحكعر
اس عظ
اسحكعر
اس عظ اسحكعر اس عظ
%4052 24
%0854
61
%250
1

اإلجًبنٍ

822

انؼُصر

انؼذد انثبيٍ2222

اسةدةس

822

ظععث اسدعزل ؼقة س 2إسؾظغ ععحر اسة مةعث زبعظؽض اسةعاؼـ زك اسطعؽ زع مغ ععظ
اسةه ؼ عث 822ب مة بحرة  24ب مة سعظرة ضعؽ ب ثؽ بث عهؽ قحسات حكعر س %4052ز 61ب مة
سعظرة ضعؽ بث قه ئسص عهؽ قحسات حكعر س %0854ز 1ب مةعث سعظرة ضعؽ بقل بث ضةف قحسات
حكعر س%250
جذول ()6
إسؾظغ ععحر اسعؼاقر زك اسةإذل اسعؼاقط
اسةإذل اسعؼاقط
انؼُصر
اسةدةس
ظ لسؼاخ
ب خكلعؽ
ظ مسغ إؽ سض
خب ط
اسحكعر
اس عظ
اسحكعر
اس عظ اسحكعر اس عظ اسحكعر اس عظ
822
%8052
انًؼهًىٌ 84 %2053 04 %254 6 %4052 24
اإلجًبنٍ

822

ظععث اسدعزل ؼقة س 4إسؾظغ ععحر اسة مةعث زبعظؽض اسةعاؼـ زك اسةإذل اسعؼاقط زع مغ
ععظ اسةه ؼ عث  822ب مة بحرة  24ب مة سعظرة بإذل خ ب ط حكعر س %4052ز 6ب مةعث سعظرة ظ مسغ
إؽ سض حكعر س %254ز 04ب مة سعظرة ب خكلعؽ حكعر س %2053ز 84ب مة سعظرة ظ لسؼاخ حكعر
س%8052
انًؼبنجخ اإلحصبئُخ:
ع إطععر ا قلع جر عمص ععحر اسعؼاقر إة اإع اإلخؽاتات اسل سعر سة سدر اسعع ج ت:
 -8إة اقلع ظ ا قلع ج ت عؽ اسة لةمر بز اسلط سة ظلة إ عةلر طؽظئر يسعسر ثة عةل زًؽ أععاظ
ا قلع ج ت اسةلعئعر اسً سسر سمل ؽظغ زاسلسمعل
 -2إة إ ؽظغ ا قلع ج ت اسً سسر قلطعاغ خعازل اسعع ج ت بث بخل اسسًسل عمص اسل ؽاؼات اسط ير
سعع ج ت اس بر ساسحس زاسةإذل اسعؼاقط زععظ قحسات اسطعؽ زإ ؽاؼات اإلخ ر عث حسظ
ا قلع جر
 -0إة ا علة ظ عمص ؽج بح س SPSSسمة سدر اإلزً ئعر قلد ت ب ؽاظ اس عحر
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انؼذد انثبيٍ2222

انًجهذ 22

َتبئج انذراضخ انًُذاَُخ:
أوال :أضجبة تطرة انًؼهًٍُ يٍ يهُخ انتذرَص ثٍُ أفراد انؼُُخ
ح ت عمص ئخ ت ب ؽاظ اس عحر عمص اسدؿت اسث جط بث ا قلع جر خ تت بقع ا إكؽا اسة مةعث بث
برحر اسلعؼظف اسػض ظدع عث اسكإال ا زل بث بقةمر اسعؼاقر عمص اسحسس اسل سط
انجذول ()2
أوافك
تًبيب
غ

8

أوافك
ثذرجخ
يتىضط
ح

أوافك
إنً حذ
يب

ال
أوافك
ػهً
اإلغالق

ت
%
ت

10
2254
02

21
8156
04

20
8052
20

1
250
04

84
8052
21

%

2858

2053

8052

2053

8156

41

24

1

82

1

6653

0451

250

352

250

40

60

84

84

20

0252
04
2053
40
0252
41
6653
26
8251
6
254
66
2152
20
8052
82

2450
61
0854
24
0451
24
0451
16
2250
20
8052
60
2450
46
6258
02

8052
22
0652
84
8052
1
250
84
8052
32
6356
04
2053
66
2152
10

8052
1
250
82
352
82
352
82
352
20
8052
82
352
82
352
20

8052
1
250
1
250
1
250
84
8052
04
2053
20
8052
82
352
1

352

2858

2254

8052

250

66
2152
24
4052
26
8251
884
3450
82

24
0451
02
2858
10
2254
82
352
60

02
2858
6
254
02
2858
6
254
46

82
352
1
250
6
254
82
352
26

1
250
82
352
82
352
1
250
82

أضجبة تطرة انًؼهًٍُ يٍ يهُخ انتذرَص
ا ب ت اسة ظض

2

ععغ اسس خر ئسص اسس ع ر

0

اسلع ظث اسساَر عث آب ل اسة مة ت
زِةسز إد ط عاظر اس ةل ز ع
%
بة ؼقر اس ةل

6
2
4
3
1
2
80
88
82
80
86
82
84
83

إسا ؽ ز ع ر ب ُل بث برحر ت
اسلعؼظف
%
ثؽ ا عع ت اإلظاؼظر اسةس سسر ت
ئسص اسة مة د ج عةمعر اسلعؼظف %
إهسظد يسؼ اسة مة ط زق ئل ت
اإلعوغ
%
ثؽ اإلخر ظ بث برحر اسلعؼظف ت
علع ؼذ برحر ن قر
%
ت
اسحظ غ اسةلعغ ط إئععة بظات اسة مة
%
ت
قست اس وقر بغ ؼئعف اسئكة
%
ععغ إح ق اسعزؼات اسلعؼظععر ت
بغ ا زلع خ ت اس معر سمة مة
%
ا لئ ؼ ئسص ا جُع ِ زاسعا عر ت
سمل مة بث قعل ٍ اسطوا
%
ععغ زًسل اسة مةعث عمص اسععة ت
اس ط بث ئظاؼ اسةعؼقر إلجد ؾ
%
بر برة اسلعؼظكعر
ت
ثؽ ق ع ت اسلعؼظف ا قعسععر
%
اسةك زا عث اسة مة اسةعع ت
زاسةلةعؿ بغ اسة مة اس ظض
%
ت
إ عـ بععاظ اس ًسل سطوا
%
قمر اسسسا ؿ اسةهد ر قسات ت
اسسسا ؿ اسة سعر بز اسس ع عر
%
ت
ععغ ؼَ اسة مة عث برحلد

أوافك
ثذرجخ
كجُرح
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انًتىضػ
انحطبثٍ

االَحرا
ف
انًؼُبر
ٌ

انترتُ
ة

0523

8502

4

0502

8560

22

6503

8580

6

0541

8562

86

0540

8504

84

0523

8580

4

6503

8580

6

0523

8584

83

2523

8503

21

0520

8500

82

0566

8503

20

0502

8502

22

0534

8588

80

6524

8520

2

0542

8500

82

6562

8581

8

0580

8502

26
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81
82
20
28
22
20
26
22
24
23
21
22
00

%
قمر اسة ل اسػض ظسًل عمعد ت
اسة مة ع اسلئ عع
%
اسلمعؽات اسكمععر اسط ؼئر عمص ت
بضوقع ت زقمسك اسط س ج كد
%
َ ف قعؼ اسة مة عمص اسل عف ت
بغ اسلطسؼات اسدعظع عمص
%
اسةح ذح اسعؼاقعر
ععغ اسلأذعل اسةح ق
سةرحر ت
اسلعؼظف بة ظلؽإ عمعد جئى
%
ط بر ؼات اسلعؼظف
َ ف اسئعؼ عمص إس عف ت
اسة مسب ت
إ حسسسخع
%
زا إً ت ط اسلعؼظف
اج عاغ خ غ عر عةر اس ةل سةرحر ت
اسلعؼظف
%
إ معف اسة مةعث سلعؼظف ط ت
ظ سجست عر
اسةد ت اسلط
%
بإذمعث إأذعو بو
ط إسؾظغ ت
ع ا اسةك زا
اسة مةعث عمص اسةح ِر اسل معةعر
%
زاسةعاؼـ
اسُمسِ اسح خةر عث ا ضلع ؼات ت
ط
اسعزسعر بثل اسلةف
%
اسؽظ َع ت زاس مسغ
ععغ اسةك زا ط إسؾظغ ا عة ل ت
ظاضل اسةعؼقر
%
قمر اسل زت عث اسة مة زؾبوئد ت
ظاضل اسئكة
%
اسلطععر اسس ؾغ سوئسر ا جُع ِ ت
اسس ع ط بث قعل ئظاؼ اسةعؼقر %
ِؽظئر ب بمر بزسع ت ا بسؼ بغ ت
اسة مةعث
%
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352
24
4052
02
2858
-

2450
21
8156
34
2050
6

6258
82
352
02
2858
10

8251
6
254
6
254
02

352
82
352
1
250
04

-

254

2254

2858

2053

02

24

20

84

21

2858
1

0451
04

8052
46

8052
82

8156
02

250

2053

6258

352

2858

60
2450
21

41
6653
32

20
8052
84

1
250
26

84
8052
82

8156

6356

8052

8251

352

11

84

84

84

84

2352

8052

8052

8052

8052

1

32

02

20

20

250

6353

2858

8052

8052

84
8052
82
352
20
8052
46
6258

04
2053
02
2858
61
0854
66
2152

24
0451
66
2152
24
0451
84
8052

26
8251
21
8156
84
8052
1
250

20
8052
04
2053
82
352
20
8052

6524

8528

2

0531

0521

80

2506

0514

22

0580

8560

20

2516

8584

23

0538

8528

82

0522

8582

81

0526

8560

1

0581

8586

22

0502

8584

24

2538

8522

82

0508

8501

28

0518

8503

2

ً ر ع بر إؽاززه بلسقط ت ا قلد ت غات اسًمر أقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف
عث ب ؽاظ اس عحر بث  0502ئسص  6518بة ظ حط بت ذح ك ٍ ا قع ا غات اسًمر لكؽا اسة مةعث بث
برحر اسلعؼظف ز ؾت عمص بلسقّ بؽإ غ
بب إؽإع بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظكععث ب ؽاظ اس عحر ئع خ ت عمص ؼبقر اسعحع اسك ظـ
عهؽ :قمر اسسسا ؿ اسةهد ر قسات اسسسا ؿ اسة سعر بز اسس ع عر ةلسقّ س 6562زخ ت ط اسةؽإعر اسث جعر
و اسعحعظث :اسعحع اسؽا غ عهؽ :اسةك زا عث اسة مة اسةعع زاسةلةعؿ بغ اسة مة اس ظض زاسعحع اسث بث عهؽ:
قمر اسة ل اسػض ظسًل عمعد اسة مة ع اسلئ عع ةلسقّ س 6524ز عذ خ ت اسعحعات :اسعحع اسث س :
اسلع ظث اسساَر عث آب ل اسة مة زِةسز إد ط عاظر اس ةل ز ع بة ؼقر اس ةل زاسعحع اسك غ :ثؽ
اإلخر ظ بث برحر اسلعؼظف علع ؼذ برحر ن قر ط اسةؽإعر اسث سثر ةلسقّ س 6503ز ط اسةؽإعر اسؽا ر
خ ت اسعحعات :اسعحع ا زل :ا ب ت اسة ظض زاسعحع اسك ظـ :إهسظد يسؼ اسة مة ط زق ئل اإلعوغ ةلسقّ
س 0523ز عذة خ ت ط اسةؽإعر اسط بكر اسعحع اسط بف زاس هؽزت :ع ا اسةك زا ط إسؾظغ اسة مةعث
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انؼذد انثبيٍ2222

عمص اسةح ِر اسل معةعر زاسةعاؼـ ةلسقّ س 0526ز ط اسةؽإعر اسك ظقر زؼظ اسعحع اسثوثستِ :ؽظئر
ب بمر بزسع ت ا بسؼ بغ اسة مةعث ةلسقّ س0518
ز ط اسةؽاإ ا ضعؽ خ ت اسعحع اسث جط عهؽ :ععغ زًسل اسة مةعث عمص اسععة اس ط بث ئظاؼ
اسةعؼقر إلجد ؾ بر برة اسلعؼظكعر ةلسقّ س 0502اسعحع اسك غ زاس هؽزت  :ععغ اسةك زا ط إسؾظغ
ا عة ل ظاضل اسةعؼقر ةلسقّ س 0502ثة إوخ اسعحع اسث جط زاس هؽزت  َ :ف اسئعؼ عمص إس عف
إ حسسسخع اسة مسب ت زا إً ت ط اسلعؼظف ةلسقّ س 2516ثة عخ اسعحع اسل قغ :قست اس وقر بغ
ؼئعف اسئكة ةلسقّ س 2523ثة اسعحع اس هؽزت َ :ف قعؼ اسة مة عمص اسل عف بغ اسلطسؼات اسدعظع
عمص اسةح ذح اسعؼاقعر ةلسقّ س2506
قمطه جل ئح اسعؼاقر اسُست عمص بذة بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف بث زخرر جظؽذة
خ ت عمص ؼبقر  :قمر اسسسا ؿ اسةهد ر قسات اسسسا ؿ اسة سعر بز اسس ع عر زذػا ظلكر بغ ب ؼيعإد
ظؼاقر  McCreightس 2000بث بت قمر اسسسا ؿ اسة سعر اسةهد ر عمص ا قلةؽاؼ ةرحر اسلعؼظف زقمر
اسةؽإع ت بئ ؼجر ةرث بضؽش بث بذة ا قع ا اسةسسؼظر اسلط إع غ اسة مةعث ئسص ذدؽ برحر اسلعؼظف
زذط :ع ت اس ةل زاسسَغ اسةعؼقط زاسةؽإع ت اسةلعجعر زاسظؽزف اسهطًعر ط زعث ب رؽت
ظؼاقر  Clotfelter et alس 2008بت بحر ب مةط اسؽظ َع ت زاس مسغ زاسة مةعث اسػظث ظ ةمست ط
بح ِر غات ئؽ نعظع بز بعاؼـ بلعجعر ا ظات خعا ب أ قحسظر ت سد بثؽ ععؽ ط اجط ٌ ب عل
إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ئسص جكعر  382ئسص خ ج ب ب رؽإد  MMBENGWAس2008
ئسص بذةعر ظزؼ اإلظاؼ اسل معةعر زاسةعؼقعر ط ا زل زا قلعئ ت عمص اسة مةعث ط برحر اسلعؼظف بث
ضول ز اسس سبر عمص ظ غ ؼزاإ بدؿظر سمة مةعث زئظض ل جظ غ ب أ ا ظات
ز ه ه اسعؼاقر عث قع ث ٍت بث بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ظلةثل ع سةك زا عث
اسة مة اسةعع زاسةلةعؿ بغ اسة مة اس ظض زذػا ظلًل عاسر إئسظة بظات اسة مة ةًعاقعر زن عر زجؿاذر
ععا عث ا ذسات اسهطًعر سةعظؽض اسةعاؼـ زإل ر ذػخ اسحلعدر بغ ب ه ه عحد ظؼاقر & Alan
Pamela,س 2003بت بذة ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث ئسص ذدؽ برحر اسلعؼظف ذس اسكع اسةؽإعّ
سسَغ ظاضل اسةعؼقر ت ب ثؽ بذةعر زع بن ؼ ثم اسة مةعث اسةلكؽ عث بث اسل معة اسث جسض ز%82
بث اسة مةعث اسةلكؽ عث بث اسل معة ا لعائط ئسص غسك
زقع ب رؽت اسحل ئح قعع ث سث سلؽك اسة مةعث برحر اسلعؼظف ذس :اسلع ظث اسساَر عث آب ل اسة مة
زِةسز إد ط عاظر اس ةل ز ع بة ؼقر اس ةل زع ظةلمك اسة مة زضًسي اسةعلعب آب زِةسز ت
زعحع بة ؼقر اسةرحر ط بؼٌ اسساقغ ظًطعغ رػا اسساقغ زظه ؽ عغ قعؼإد عمص إسئعر ذػخ اغب ل
زاسطةسز ت زذػا ب ب عإد ظؼاقر  Stokkingس 2003أت بزع ا قع ا اسلط إد ل اسة مةعث اسةإذمعث
اسدعظ ظم ظؼزت اسةرحر ط اسكحسات ا زسص :ذط بت زاقغ اسلعؼظف ظلط ر بغ إسق إرة زظزا رة سةل ر
برحر اسلعؼظف
ز سةثل؛ ه ه اسعؼاقر عث بت ثؽ اإلخر ظ بث برحر اسلعؼظف علع ؼذ برحر ن قر إ ع بزع بقع ا
إكؽا اسة مةعث بث برحلرة زإل ر ذػخ اسحلعدر بغ ب ب رؽإد ظؼاقر  Richardس 2001زظاؼقر
Blockس 2008أت ععظا بث اسة مةعث ظلؽ ست برحر اسلعؼظف ع بؽزؼ قحسات قمعمر ئّ ط اسةعؼقر
جلعدر اسل زاإلخر ظ ز ثؽ بعع ت اس ةل
ثبَُب :كُفُخ االحتفبظ ثبنًؼهًٍُ ثًهُخ انتذرَص ثٍُ أفراد انؼُُخ
ح ت عمص ئخ ت ب ؽاظ اس عحر عمص اسدؿت اسث جط بث ا قلع جر ع عر ا زل
اسلعؼظف اسػض ظدع عث اسكإال اسث جط بث بقةمر اسعؼاقر عمص اسحسس اسل سط
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انجذول ()8

غ

8
2
0
6
2
4
3
1
2
80
88
82
80
86
82
84
83

كُفُخ االحتفبظ ثبنًؼهًٍُ ثًهُخ
انتذرَص
ت
بُ ع ر ؼزاإ اسة مةعث
%
إحسظغ اسسسا ؿ زاس وزات سدػا ت
اسة مةعث جسس برحر اسلعؼظف
%
إ ثعف اسعزؼات اسلعؼظععر ت
سمة مةعث اسةعلعئعث ة ظمعط
%
ازلع خ إرة اس معر
ئظاؼظر
ل
أعة
مة
ععغ إ معف اسة
ت
بثل اسةح ز ت بز اسةئًف
%
زجسسخ
ا ؼإئ ت ًسؼ اسة مة زب جلد ت
ا خلة ععر عث ب ؽاظ اسةدلةغ
%
ظعة اسل زت زإع ظل اسطعؽات ت
عث اسة مة زبقؽاجد
%
إس عؽ اسععة اسةع نؽ بث قعل ت
اإلظاؼ اسةعؼقعر إلجد ؾ بعة سد
%
ظاضل اسةعؼقر زض ؼخر
إط عف َمسِ اس ةل بث ضول ت
اسل ؿظؿ زاسلؽ عد زجسسخ
%
إأذعل اسة مةعث سلس عف بخرؿ ت
اسة مسب ت
إ حسسسخع
%
زا إً ت ط اسلعؼظف
زَغ ؽابح ئؼن ظظر سمطوا ت
سل عظل قمس رة اسكمعط زظعة
%
اسكمسك اإلظد ط
إئمعل ععظ ق ع ت اسلعؼظف ت
ا قعسععر
%
إئمعل بععاظ اسطوا ظاضل اس ًل ت
اسعؼاقط
%
ئنؽاك اسة مة ط يح عر ت
اسئؽاؼات ظاضل اسةعؼقر
%
زَغ آسع ت سلسايل اسة مة بغ ت
بزسع ت ا بسؼ ة ظس ب جلد
%
اقلعابر إئعظة اسععة سمة مةعث ت
سلطسظؽ بظائرة اسلعؼظكط
%
إس عؽ اسةساظ اسل معةعر اسوؾبر ت
سمة مةعث إلجد ؾ بر برة ظاضل
%
اس ًل
ت
ؾظ ظ ب ل اسلئ عع سمة مة
%

أوافك
تًبيب

أوافك
ثذرجخ
كجُرح

أوافك
ثذرجخ
يتىض
غخ

أوافك
إنً حذ
يب

826
1854
884
3450
60

84
8052
26
254
34

1
250
6
254
21

-

ال
أوافك
ػهً
اإلغال
ق
6
254
1
250
1

2450

2050

8156

-

250

22

10

1

6

1

0652
804
1252
10
2254
41

2254
82
352
40
0252
32

250
6
254
6

254
6
254
-

250
6
254
6
254
1

6653
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سة مةعث ةرحر اسلعؼظف بث خرر جظؽ ب ؽاظ اس عحر ئع خ ت عمص
ظععث اسدعزل اسك ر ع عر ا زل
ؼبقر اسعحع اسط بف :ا ؼإئ ت ًسؼ اسة مة زب جلد ا خلة ععر عث ب ؽاظ اسةدلة عةلسقّ س6518
زخ ت ط اسةؽإعر اسث جعر اسعحع اسك غ عهؽ :ؾظ ظ ب ل اسلئ عع سمة مة ةلسقّ س 6538ز عذ خ ت اسعحع
ا زل بُ ع ر ؼزاإ اسة مةعث ط اسةؽإعر اسث سثر ةلسقّ س 6541ز ط اسةؽإعر اسؽا ر خ ت اسعحعات:
اسعحع اسث جط :إحسظغ اسسسا ؿ زاس وزات سدػا اسة مةعث جسس برحر اسلعؼظف زاسعحع اسط بف عهؽ :اقلعابر
إئعظة اسععة سمة مةعث سلطسظؽ بظائرة اسلعؼظكط ةلسقّ س 6523ز عذة خ ت ط اسةؽإعر اسط بكر اسعحع
اسؽا غ عهؽ :زَغ آسع ت سلسايل اسة مة بغ بزسع ت ا بسؼ ة ظس ب جلد ةلسقّ س 6522ز ط
اسةؽإعر اسك ظقر زؼظ اسعحعاسث س عهؽ :ئنؽاك اسة مة ط يح عر اسئؽاؼات ظاضل اسةعؼقر س 6563ز ط
اسةؽإعر اسك ر زؼظ اسعحع اسك ظـ عهؽ :إس عؽ اسةساظ اسل معةعر اسوؾبر سمة مةعث إلجد ؾ بر برة ظاضل
اس ًل ةلسقّ س6502
ز ط اسةؽاإ ا ضعؽ خ ت اسعحع اس نؽ :زَغ ؽابح ئؼن ظظر سمطوا سل عظل قمس رة اسكمعط زظعة
اسكمسك اإلظد ط زاسعحع اسث جط عهؽ :إئمعل بععاظ اسطوا ظاضل اس ًل اسعؼاقط ةلسقّ س 6580ثة إوخ
اسعحع اسؽا غ :ععغ إ معف اسة مة أعة ل ئظاؼظر بثل اسةح ز ت بز اسةئًف زجسسخ ةلسقّ س 6503ثة عخ
اسعحع اسس ظض عهؽ :إئمعل ععظ ق ع ت اسلعؼظف ا قعسععر ةلسقّ س 0523ثة اسعحع اسث س  :إ ثعف
اسعزؼات اسلعؼظععر سمة مةعث اسةعلعئعث ة ظمعط ازلع خ إرة اس معر ةلسقّ س0522
سة مةعث ط
بزَسه جل ئح اسعؼاقر ععظا بث اغؼات زاسةئلؽز ت بث قعل سمة مةعث سإل ئ ت زا زل
برحر اسل عؼظف بحر  :ا ؼإئ ت ًسؼ اسة مة زب جلد ا خلة ععر عث ب ؽاظ اسةدلةغ زذس ب ظلًل
سد ج اسة حسض زبسقف ب ؽاظ اسةدلةغ زبإقك إد زبحظة إد ززق ئل ئعوبد عمص إع ظحر إد خ اسدرع
اسةعػزل بث قعل اسة مةعث إلععاظ ب ح ئرة زإحهةلرة إحهةر إؽ سظر قمعةر ة إ لعؽ برحر اسلعؼظف بث بخل
اسةرث زبي عر ط آت زازع قسات سة إئسغ د بث ئععاظ بخع ل إكرة ط ؼقط اسةدلة ت زإطسؼ ذ زقع
بن ؼت جل ئح ظؼاقر ا حعض س 2082ئسص بت بث بذة عسابل اسؽَ اسس ع ط سعش اسة مةعث ذس اسة جر
ا خلة ععر سمة مة زقع زعظت ظؼاقر  Hargreaves et al.,س 2006زسل ب جر اسة مةعث زبرحر
اسلعؼظف ثوثر عسابل إةثل اسطً ئى اسةةعؿ سمةرث غات اسة جر اس سعر زذط:
 oإلةلغ كمطر إسظص سلئعظؽ زا زلؽاغ
 oإلسا ؽ عر عةر عةل خعع
ق ظسظص ثئر اسح ـ
 oإحطسض عمص بظات ؼا ٍ
 بن ؼ ب ؽاظ اس عحر ئسص بجد بث عث ضً ئى اسةرث غات اسة جر اس سعر اسلط إلةعؿ ر برحراسلعؼظف "بجر برحر إحطسض عمص بة ؼقر ر قعؼ ععؽ بث اسةكإزسعر" ز"بجر ض َ ر
سملس ة زاسُعّ اسط ؼخط"
 زبث ضً ئى اسةرث غات اسة جر اس سعر اسلطاس عحر "بجر إلسا ؽ عر ؽزف عةل خعع "

إلسا ؽ ط برحر اسلعؼظف سك

ب ؽاظ

 زخ تت بسا ئر ب ؽاظ اس عحر عمص بت برحر اسلعؼظف إ ع بث اسةرث اسلط " إلةلغ كمطرإسظص سلئعظؽ زا زلؽاغ" عؼخر بلسقطر
 ؼبش سععر اسة مةعث بت ذح ك دس ععؽ عث برحر اسل معة زاسةرث ا ضؽش غات اسة جراس سعر بث زع اسلئعظؽ زا زلؽاغ اسػض ظسظص د اسة مةست
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سة مةعث ةرحر اسلعؼظف بحر ب بؽإعّ س ئع اسة ظض بث ذػخ
زذح ك بئلؽز ت بضؽش سوزل
اسةرحر قسات ؾظ ظ اسؽاإ زب ل اسلئ عع سمة مة زإحسظغ اسسسا ؿ زاس وزات سدػا اسة مةعث جسس برحر
اسلعؼظف زذػا ظلسا ر بغ ب بق ؽت عحد جل ئح ظؼاقر عععاسر نةط زاس ؿازض س : 2080أت ذح ك ععظا
بث اس سابل ا قلً ظظر اسلط إإثؽ عمص اإل ئ ت عمص اسة مة ةرحر اسلعؼظف بحر إئعظة اسسسا ؿ اسة ظظر سمة مة
ه ل ع غ زبح قعر اسؽاإ سمدرع اسػض ظعػسد اسة مة ززخسظ عوز قحسظر بح قعر سدرسظ اسة مة اسةعػزسر
ئسص خ ج زخسظ ب أ جر ظر اسطعبر سمة مة زئنؽا د ط بعة ل ض ؼخعر إس ؽ سد بؽظزظا ب سع ئَ ع
زإس عؽ بسايوت بؽظسر سمة مة بث اسةعؼقر زئسعر إلَ ر ئسص ئب جعر اسسًسل عمص ابلع ؾات ض ير
سة مةعث ئّ زإسا ؽ إأبعث يسط سمة مة ةكلسش خعع
ثبنثب :األضجبة انتٍ تذفغ انًؼهًٍُ نهتطرة يٍ يهُخ انتذرَص وفمب نًتغُر انجُص
سإلخ ر عث اسكإال اسث س بث بقةمر اسعؼاقر :ذل إسخع عوقر غات ظ سر ئزً ئعر عث ععحر اسعؼاقر
زسل ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر اسلعؼظف إ ؿش ئسص بلمعؽ اسدحف؟ اعلةع اسع ز عمص
ب بل اؼإع ِ عؽقست سمل ؽف عمص ظؼخر ا ؼإع ِ عح قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر
اسلعؼظف س اسعؼخر اس معر إلخ ت ل ؽظ بث ب ؽاظ اس عحر عمص حسظ ا قلع جر ز عث بلمعؽ اسدحف ؽاظ
اس عحر زخ تت اسحلعدر عمص اسحسس اسةععث ط اسدعزل اسل سط
انجذول ()9
يؼبيالد ارتجبغ ثُرضىٌ نمُبش انؼاللخ ثٍُ أضجبة تطرة انًؼهًٍُ يٍ يهُخ انتذرَص وفمب نًتغُر
انُىع
يطتىي وصف
يؼبيم
انًتغُر
انؼاللخ
انذالنخ
االرتجبغ
نعد
بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف × بلمعؽ
عؽ ظاسر
0 0208بح عبر
اسحس
ظععث اسدعزل س 2بت اس وقر نعد بث بح عبر عث ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر
ؽاظ اس عحر بة ظعل عمص ئسص ععغ زخسظ اؼإع ِ عث ا قع ا اسلط إع غ
اسلعؼظف ز عث بلمعؽ اسحس
ؽاظ اس عحر ز جه إمك اسحلعدر عؽ ظاسر
اسة مةعث سملكؽا بث برحر اسلعؼظف ز عث بلمعؽ اسحس
ئزً ئع
زسملسئر بث زخسظ عوقر غات ظ سر ئزً ئعر عث ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر
ؽاظ اس عحر اعلةع اسع ز عمص اضلع ؼ إسمعل اسلع ظث ا ز ظض سسك ا ظ سر
اسلعؼظف ز عث بلمعؽ اسحس
اس ؽزق عث ب ثؽ بث بدةسعلعث بكلئملعث زغسك سة ؽ ر اس ؽزق ط ئخ ت ععحر اسعؼاقر زسل ا قع ا
اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر اسلعؼظف ضلوف اسحس زخ تت اسحلعدر عمص اسحسس اسةععث ط
اسدعزل اسل سط
انجذول ()22
اختجبر تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفروق فٍ اضتجبثبد ػُُخ انذراضخ حىل أضجبة تطرة انًؼهًٍُ
يٍ يهُخ انتذرَص وفمب نًتغُر انُىع
يطتىي
درجبد يتىضػ
يجًىع
انتؼهُك
لًُخ ف
يصذر انتجبٍَ
انذالنخ
انحرَخ انًرثؼبد
انًرثؼبد
0 00
0
0 12
عث اسةدةسع ت
عؽ ظاسر
0 408 0540
0 62
202
ظاضل اسةدةسع ت 888 22
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ظلُر بث اسدعزل س 80بت قعةر سف عؽ ظاسر ب ظهعؽ ئسص ععغ زخسظ ؽزق غات ظ سر ئزً ئعر عث
اقلد ت ععحر اسعؼاقر زسل بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ز ئ إ ؿش ضلوف اسحس زبث
ثة إ هف ذػخ اسحلعدر عث إد جف ب ؽاظ اس عحر زإة ثمرة زسل بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف
راثؼب :أضجبة تطرة انًؼهًٍُ يٍ يهُخ انتذرَص وفمب نًتغُر انخجرح
سإلخ ر عث اسكإال اسؽا غ بث بقةمر اسعؼاقر :ذل إسخع عوقر غات ظ سر ئزً ئعر عث زسل ا قع ا اسلدط
إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر اسلعؼظف إ دؿش ئسدص بلمعدؽ اسطعدؽ ؟ اقدلطعغ اسع زد سمئعد ـ إمدك اس وقدر
ب بددل اؼإع د ِ عؽقددست ددعث ا قددع ا اسلددط إددع غ اسة مةددعث سملكددؽا بددث برحددر اسلددعؼظف ساسعؼخددر اس معددر
إلخ ت ل ؽظ بث ب ؽاظ اس عحر عمص حسظ ا قلع جر ز عث بلمعؽ اسطعدؽ دؽاظ اس عحدر زخد تت اسحلعددر
عمص اسحسس اسةععث ط اسدعزل اسل سط
اسدعزل س88
ب بوت اؼإع ِ عؽقست سئع ـ اس وقر عث بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ز ئ سةلمعؽ اسطعؽ
وصف
يطتىي
يؼبيم
انًتغُراد
انؼاللخ
انذالنخ
االرتجبغ
بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف × بلمعؽ
عؽ ظاسر نعد بح عبر
0 283
اسطعؽ
ظععث اسدعزل س 88بت اس وقر نعد بث بح عبر عث ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر
اسلعؼظف ز عث بلمعؽ اسطعؽ ؽاظ اس عحر بة ظعل عمص ئسص ععغ زخسظ اؼإع ِ عث ا قع ا اسلط إع غ
اسة مةعث سملكؽا بث برحر اسلعؼظف ز عث بلمعؽ اسطعؽ ؽاظ اس عحر ز جه إمك اسحلعدر عؽ ظاسر
ئزً ئع
زسملسئر بث زخسظ عوقر غات ظ سر ئزً ئعر عث ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر
اسلعؼظف ز عث بلمعؽ اسطعؽ ؽاظ اس عحر اعلةع اسع ز عمص اضلع ؼ إسمعل اسلع ظث ا ز ظض سسك ا ظ سر
اس ؽزق عث ب ثؽ بث بدةسعلعث بكلئملعث زغسك سة ؽ ر اس ؽزق ط ئخ ت ععحر اسعؼاقر زسل ا قع ا
اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر اسلعؼظف ضلوف ضعؽإرة زخ تت اسحلعدر عمص اسحسس اسةععث ط
اسدعزل اسل سط
اسدعزل س82
اضلع ؼ إسمعل اسلع ظث ا ز ظض سع سر اس ؽزق ط اقلد ت ععحر اسعؼاقر زسل بقع ا إكؽا اسة مةعث بث
برحر اسلعؼظف ز ئ سةلمعؽ اسطعؽ
يطتىي
درجبد يتىضػ
يجًىع
انتؼهُك
لًُخ ف
يصذر انتجبٍَ
انذالنخ
انًرثؼبد انحرَخ انًرثؼبد
0 16
2
8 41
عث اسةدةسع ت
عؽ ظاسر
0 833 8 40
0 20
ظاضل اسةدةسع ت 201 828 24
ظلُر بث اسدعزل س 82بت قعةر سف عؽ ظاسر ب ظهعؽ ئسص ععغ زخسظ ؽزق غات ظ سر ئزً ئعر
عث اقلد ت ععحر اسعؼاقر زسل بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ز ئ إ ؿش ضلوف اسطعؽ
زبث ثة إ هف ذػخ اسحلعدر عث إد جف ب ؽاظ اس عحر زإة ثمرة زسل بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر
ؽق ط غسك عث اسة مةعث غزض
اسلعؼظف ب حص غسك بت آؼات اسة مةعث زسل بقع ا إؽك برحر اسلعؼظف
قحسات اسطعؽ اس ععؽ بز اسة مةعث غزض قحسات اسطعؽ اسئمعمر
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خبيطب :األضجبة انتٍ تذفغ انًؼهًٍُ نهتطرة يٍ يهُخ انتذرَص وفمب نًتغُر انًؤهم انذراضٍ
سإلخ ر عث اسكإال اسث س بث بقةمر اسعؼاقر :ذل إسخع عوقر غات ظ سر ئزً ئعر عث ععحر اسعؼاقر
زسل ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر اسلعؼظف إ ؿش ئسص بلمعؽ اسةإذل اسعؼاقط؟ اعلةع
اسع ز عمص ب بل اؼإع ِ عؽقست سمل ؽف عمص ظؼخر ا ؼإع ِ عث ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا
بث برحر اسلعؼظف ساسعؼخر اس معر إلخ ت ل ؽظ بث ب ؽاظ اس عحر عمص حسظ ا قلع جر ز عث بلمعؽ
اسةإذل اسعؼاقط ؽاظ اس عحر زخ تت اسحلعدر عمص اسحسس اسةععث ط اسدعزل اسل سط
اسدعزل س80
ب بوت اؼإع ِ عؽقست سئع ـ اس وقر عث بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ز ئ سةلمعؽ اسةإذل
اسعؼاقط
يطتىي وصف
يؼبيم
انًتغُراد
انؼاللخ
انذالنخ
االرتجبغ
نعد
بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف × بلمعؽ
عؽ ظاسر
0 611بح عبر
اسةإذل اسعؼاقط
ظععث اسدعزل س 80بت اس وقر نعد بث بح عبر عث ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر
اسلعؼظف ز عث بلمعؽ اسدحف ؽاظ اس عحر بة ظعل عمص ئسص ععغ زخسظ اؼإع ِ عث ا قع ا اسلط إع غ
اسة مةعث سملكؽا بث برحر اسلعؼظف ز عث بلمعؽ اسةإذل اسعؼاقط ؽاظ اس عحر ز جه إمك اسحلعدر عؽ
ظاسر ئزً ئع
زسملسئر بث زخسظ عوقر غات ظ سر ئزً ئعر عث ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر
اسلعؼظكس عث بلمعؽ اسةإذل اسعؼاقط ؽاظ اس عحر اعلةع اسع ز عمص اضلع ؼ إسمعل اسلع ظث ا ز ظض
سسك ا ظ سر اس ؽزق عث ب ثؽ بث بدةسعلعث بكلئملعث زغسك سة ؽ ر اس ؽزق ط ئخ ت ععحر اسعؼاقر
زسل ا قع ا اسلط إع غ اسة مةعث سملكؽا بث برحر اسلعؼظف ضلوف خحكرة زخ تت اسحلعدر عمص اسحسس
اسةععث ط اسدعزل اسل سط
اسدعزل س86
اضلع ؼ إسمعل اسلع ظث ا ز ظض سع سر اس ؽزق ط اقلد ت ععحر اسعؼاقر زسل بقع ا إكؽا اسة مةعث بث
برحر اسلعؼظف ز ئ سةلمعؽ اسةإذل اسعؼاقط
يطتىي
درجبد يتىضػ
يجًىع
انتؼهُك
لًُخ ف
يصذر انتجبٍَ
انذالنخ
انحرَخ انًرثؼبد
انًرثؼبد
0 08
0
0 22
عث اسةدةسع ت
عؽ ظاسر
0 402 0540
0 20
260
ظاضل اسةدةسع ت 882 88
ظلُر بث اسدعزل س 86بت قعةر سف عؽ ظاسر ب ظهعؽ ئسص ععغ زخسظ ؽزق غات ظ سر ئزً ئعر عث
اقلد ت ععحر اسعؼاقر زسل بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ز ئ إ ؿش ضلوف اسةإذل
اسعؼاقط زبث ثة إ هف ذػخ اسحلعدر عث إد جف ب ؽاظ اس عحر زإة ثمرة زسل بقع ا إكؽا اسة مةعث بث
برحر اسلعؼظف
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انؼذد انثبيٍ2222

أهى َتبئج انذراضخ:
إلةثل بذة جل ئح اسعؼاقر عة ظمط:
 عة ظل مر أقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحر اسلعؼظف ئع خ ت سةئعبر قمر اسسسا ؿ اسةهد ر قسات اسسدسا ؿاسة سعر بز اسس ع عر ةلسقّ س 6562زخ ت ط اسةؽإعر اسث جعر و بث اسةك زا عث اسة مة اسةعدع زاسةلةعدؿ
بغ اسة مدة اس د ظض زقمدر اسة د ل اسدػض ظسًدل عمعدد اسة مدة دع اسلئ عدع ةلسقدّ س 6524ز دعذ اسلعد ظث
اسساَر عث آب ل اسة مة زِةسز إد ط عاظر اس ةل ز ع بة ؼقر اس ةل ز ثؽ اإلخر ظ بث برحر اسلدعؼظف
علع ؼذ برحر ن قر ط اسةؽإعر اسث سثر ةلسقّ س 6503ز ط اسةؽإعر اسؽا ر خ ت ل بث ا بد ت اسةد ظض
زإهددسظد يددسؼ اسة مددة ددط زق د ئل اإلعددوغ ةلسقددّ س 0523ز ددعذة خ د ت ددط اسةؽإعددر اسط بكددر ع د ا
اسةك د زا ددط إسؾظددغ اسة مةددعث عمددص اسةح د ِر اسل معةعددر زاسةددعاؼـ ةلسقددّ س 0526ززؼظ ددط اسةؽإعددر
اسك ظقر ِؽظئر ب بمر بزسع ت ا بسؼ بغ اسة مةعث ةلسقّ س0518
سة مةعث زاقلعئ ئرة ظاضل برحر اسلعؼظف زخػا اسةعلعئعث بحرة جسسذ  :ئع خ ت
 عة ظل مر ع عر ا زلسةئعبر ا ؼإئ ت ًسؼ اسة مة زب جلد ا خلة ععر عث ب ؽاظ اسةدلةغ ةلسقّ س 6518زخ ت ط اسةؽإعر
اسث جعر ؾظ ظ ب ل اسلئ عع سمة مدة ةلسقدّ س 6538ز دعذ خد ت بُد ع ر ؼزاإد اسة مةدعث دط اسةؽإعدر
اسث سثر ةلسقّ س 6541ز ط اسةؽإعر اسؽا ر خ ت ل بث إحسظدغ اسسدسا ؿ زاس دوزات سددػا اسة مةدعث جسدس
برحر اسلعؼظف زاقلعابر إئعظة اسععة سمة مةعث سلطسظؽ بظائرة اسلعؼظكط ةلسقّ س 6523ز عذة خ ت دط
اسةؽإعر اسط بكر زَغ آسع ت سلسايل اسة مة بدغ بزسعد ت ا بدسؼ ةد ظس د ب جلدد ةلسقدّ س 6522ززؼظ
ط اسةؽإعر اسك ظقر ئنؽاك اسة مة ط يح عر اسئؽاؼات ظاضل اسةعؼقر س 6563زخ ت ط اسةؽإعدر اسكد ر
إس عؽ اسةساظ اسل معةعر اسوؾبر سمة مةعث إلجد ؾ بر برة ظاضل اس ًل ةلسقّ س6502
إسخع عوقر غات ظاسر ئزً ئعر إلًل قع ا اسلط إع غ اسة مةعث ئسص ذدؽ برحر اسلدعؼظف إ دؿش ئسدص
بلمعؽ ساسدحف زاسطعؽ زاسةإذل زاسلطًى
تحهُم َتبئج انذراضخ:
عمص اسؽ ة بث بت ؼزاإ اسة مةعث بث اسةساِحعث ط ظزل اسطمعح بث اسؽزاإ اسةؽإ ر ئغا ب
قسؼجه ؽزاإ اسة مةعث ط ئعر اسعزل اس ؽ عر بز ٍ ظزل اس سة ئ بت ع بل اسؽاإ زاسة آت
زاسسسا ؿ ظ ع بث بذة بقع ا إكؽا اسة مةعث بث برحلرة ط ٍ ذػخ اسعزل زس ل غسل ظؽخغ بت ٍ
ظزل اسطمعح إلعر بب غ اسة مةعث ؽي بضؽش سم ةل بز إلعر بك ؼات عظمر جلئ ل اسة مةعث ئسص برث بضؽش
ؽزاإ قع إ ست بك زظر سؽزاإعرة زس حر بقل ئخر ظا زبقل عؽَر سمل ؽٌ سُمسِ ج كعر سلط ظساخرر
اسة مةست ط بعاؼقرة ئسص خ ج اجلئ ل ٍ اسة مةعث ئسص اس ةل سةعاؼـ اسعزسعر بز ا خحععر غات
اسؽزاإ اسةؽإ ر زاسسسا ؿ زاسة آت اس سعر ئَ ر ئسص ا جلئ ل ئسص ز ئف ئظاؼظر جلعدر اسل
زاسُمسِ اسح خةر بث بة ؼقر اسلعؼظف زاسل بل بغ اسطوا زبزسع ت ا بسؼ ً ر بكلةؽ بة ظثعؽ
بذةعر إةععؿ اسةحلكععث ةرحر اسلعؼظف ظؼ ض و زذػا ب ملد ٍ ظزل اسطمعح بثل ظزسر اس سظه
زاإلب ؼات ز سؽ ة بث غسك ئ بجر إ جط بث إكؽا ٍ اسة مةعث بث برحلرة بة ظإ ع بت بثل ذػخ
اسططسات عؽ عر ل إكلمؿغ ضطسات بضؽش سؿظ ظ اسؽزاإ بز اسسسا ؿ بز اسة آت سلد مر ب ثؽ خػ
سة مةعث ظاضل بعاؼقرة
سمة مةعث اسدعظ زا زل
زظ ع اإلؼذ ق زاسل اسػض ظساخد اسة مة ط بثح ت بة ؼقر برحلد زب ظحدة عحد بث َمسِ ج كعر
إإثؽ قمع عمص إطسظؽ بظائد بث بذة اسلسعظ ت اسلط إساخد يح اسئؽاؼ زاسةكإزسعث عث اسل معة ز ط ير
ئغا ت غسك بزع ا قع ا اسؽئعكر سلكؽا اسة مةعث بث برحلرة زذػا ظلطم زخسظ ؼؤظر زاَسر زضطّ
ئخؽائعر سلط عف ا عع ت عمص اسة مةعث ز ط ير اإلظاؼظر بحر زلص إل ذ اس ؽو بب برة سملؽ عؿ ب ثؽ عمص
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عةمعلط اسل معة زاسل مة ع بث اسئمر زا َطؽاا اسػض ظمسر رة جلعدر ا عة ل اإلظاؼظر اسةس سسر ئسعرة
ئَ ر ئسص بر برة اسلعؼظكعر زئععاظ ا ضلع ؼات زإًسعسر زاسلسايل بغ بزسع ت ا بسؼ زظؽإعّ رػخ
اسةكأسر– بظُ  -اضلع ؼ اسسقه اسةح ق إلسس ق اسة مةعث سعزؼات اسلعؼظععر سلسئعر اسلحةعر اسةرحعر
اسةكلعابر سرة سع إ ست بزق ت بح قعر سمة مة ز إةثل ععة عمعد بة إإثؽ عمص ظا عر اسة مة سوقل ظ
بحر بث ضول اسعس عث آسع ت بعل ؽ سلسِعث اسلعؼظ ظاضل اسةعؼقر بة ظهدغ اسة مةعث عمص إع ظل
اسطعؽات عة عحرة زظلعر اس ؽير بب غ اسةعلعئعث لك ا ضعؽات بلحسعر زاسسًسل عمص اقلد ت
زاق عر عث إك ؤ إرة اسةؽإعطر ةمعر اسلعؼظف زاإلظاؼ اسً عر ئت بثل ذػا اسلسِعث ظس ؽ ثعؽا بث
اسسقه زاسدرع زاسة ل زظ ست عظعة اس ئع ئغا ب حط عمص بقف عمةعر زسة ظلسسل ئسص ئخؽاتات ؼزإعحعر
إكدل عمص اسسؼق ض سعر بث اإل عا زا ل ؼ
ز ط اسسقه ج كد ات ب جر اسة مة ا خلة ععر إظل ع بو بإثؽا عمص قؽاؼات اسة مةعث سةم ظؼ برحر
اسلعؼظف سة مة ظه ؽ أجد بق ـ إئعغ اسةدلةغ زؼقعد مص ظعظد زجلعدر خرعخ ظلطؽج ثعؽزت بةث
ظحلكعست سةرث بطلم ر؛ بض بجد ظمعط ازلع خ ت اسةدلةغ بث اسةرث اسةطلم ر ئسص خ ج ب ظةعؿ ذػخ اسةرحر
علع ؼذ غات يمر ةرحر ا جعع ت زاسؽقل–عمعرة اسكوغ -زاسلط إرلة عح ت اإلجك ت بث خةعغ خساجعد
ا خلة ععر زاسح كعر زا ضوقعر زاسؽززعر زعحعب إرلؿ يسؼ اسة مة زإهسخ ؼق سلد بث ضول زق ئل
ئعوغ ظرةر قسش ك اسة ل لكطؽ بحد زإئمل بث قعةلد زإكلرؿب د ععؽ به ذع عؽ بكإزسر ات
ل ذػا ظإثؽ قمع عمص اسة مةعث ز ظئمل بث ظا علرة جسس إسكعث بظائرة ل قع ظع غ ِوا اسث جسظر عغ
ا سلس ق ةرحر اسلعؼظف زاسعس عث برحر بضؽش إلةعؿ ة جر اخلة ععر بعمص ط بزق ِ اسةدلةغ
ئت بس ز ت اسس عمص اسة مةعث زا قلعئ ت عمعرة ظاضل برحر اسلعؼظف زإهدعغ اسدعظ بحرة عمص
ا قلةؽاؼظر ر زععغ بم ظؼإر زاسلكؽا بحر ظسل ج ئسص زمسل بعل ؽ ز عؽ إئمععظر زإلطم ئع ظ
اسحظؽ ط اس ئع اسة ظض بحر زؼ غ ؼزاإعر سل ست ب ثؽ خػ بث اسةرث ا ضؽش ئَ ر ئسص زخسظ عع
بك ؼات بضؽش بلحسعر سمسع بث إكؽ رة ؛ بث بثل :إ ععث ب مةط اسةعاؼـ اسط ير زاسهطًع ت
ا سة لةع بث اسئط اسط و زإس عؽ بحر ظؼاقعر بهؽزِر سمة مةعث اسةلةعؿظث زإس عف اسة مةعث
اسةلئ ععظث؛ زإئعظة اسؽع ظر اسحر ؼظر ِ ل اسة مةعث ئسص خ ج ؾظ ظ ا خسؼ عحع ا جلئ ل بث بحطئر ئسص
بضؽش؛ زاس ةل عمص ئع ظ اسلأذعل ع ا جلئ ل ئسص ظزسر بضؽش ئَ ر ئسص اسل زت بغ اسةإقك ت
اسلؽ سظر سلسكعث ئععاظ اسة مةعث زإأذعمرة زإحةعلرة برحع ؛ زإسكعث ؽزف عةمرة؛ زؼ غ بكلسش
بة ؼق ت اسلس عف؛ زإس عؽ اسسقه اس ط سلطسظؽ بظائرة زإسكعث عة ت اس ةل اسةعؼقط سةرحر اسلعؼظف
ل ة ظلطم ا بؽ ا ذلة غ عمص خػا إطًً ت ب عحر بث اسة مةعث غزض اسلطًً ت اسح ظؼ
أهى اإلجراءاد انتُظًُُخ انًمترحخ نهحذ يٍ تطرة انًؼهًٍُ يٍ يذارش انتؼهُى انؼبو:
-8إجراءاد ترثىَخ ،وتشًم:
 فٍ يجبل يهبو انًؼهى: إة عث اسة مة بث اسل ؽغ ظات عةمد ط اسلعؼظف زاسحه ِ ت اسةؽإعطر د زب ظلطمعد غسك بث
زكث ئععاظ اسعؼزـ زإًسعر بعة ل اسطمعر زئؼن ظذة زغسك عغ إ مع د أعة ل ئظاؼظر بز ل عر
ض ؼج جط ق بر غ عةمد
 ا قل ظ بث اسطعؽات اسةععاجعر سمة مةعث ط إطسظؽ اسةحرح اسل معةط عث ِؽظر ئنؽا رة ط
عةمعر إئسظة اسةئؽؼات زاس ل اسعؼاقعر زإ عظمر
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 ععغ ئقح ظ إعؼظف ب ظ ظؼاقعر ئ سة مة بلطًى عر


فٍ يجبل انتًُُخ انًهُُخ نهًؼهًٍُ:
اعلع ؼ اسل مة زاسلعؼا اسةكلةؽظث ط بثح ت اس ةل عحًؽا بق قع بث ِعع ر اس ةل ط برحر
اسل معة زغسك عث ِؽظر ئإ زر اس ؽير بب غ اسة مةعث سوسلس ق سعؽابح اسل معةعر زاسلعؼظععر
اسةلًمر ةمرة زاسوؾبر سةسا عر اسةكلدعات اس مةعر زاسلؽ سظر زاسلئحعر
إ ؿظؿ جه ِ ت اسل مة اسل زجط عث اسة مةعث س ة ط غسك زؼل اس ةل زا خلة ع ت زاسعؼزـ
اسً عر عث ِؽظر ئظض سر ط ضطر عةل اسةعؼقر زإطًعى اسسقه اس ط سر زإس عؽ اسة ت
زاإلب ج ت اسوؾبر سلح عػذ
إ ؿظؿ اسه سؼ جلة ت اسةرحط سعش اسة مةعث عث ِؽظر اعلة ظ ب ظعؽ زِحعر سةرحر اسل معة
زنؽزِ سةؿازسلر زبعث ق ضوقع إر َةث ا ِؽ اسئ جسجعر سمعزسر
إ ؿظؿ اسعا عر سعش اسة مةعث عث ِؽظر إئعظؽ اسةلةعؿظث بحرة ط بظات اس ةل زإئعظة اسسسا ؿ
اسة ظظر زاسة حسظر سرة
ئعط ت اسةعاؼـ ظزؼفا ب عؽ سلإظظد ط إعؼظ اسة مةعث اسدعظ ط إ زت بزثر عث ب ذع إعؼظ
اسة مةعث زاسةعاؼـ
ظعة اسل زت عث اسة مةعث ظاضل اسةعؼقر زع بيعر اسة مةست ط ذػا اس ًؽ بل مةعث ئسص
خ ج سجرة ب مةعث زسػسك اجرة ظسل خست ئسص اسل زت بغ ُرة ُ سقعمر سملحةعر اسةرحعر
ئع بيعسسا اغت ظل زجست ظاضل بعاؼقرة زظل مةست بث ُرة ُ زظلع ظسست اسطعؽات عة
عحرة ئع بيعر اسة مةست ط بئعزؼذة اغت بت ظل مةسا بث ُرة ُ ًسؼ إع ظسعر ةث
ضول بدلة ت اسة مةعث اسةل زجعث ب ظاضل اسةعاؼـ ظحهأ بح ش إ معةط ب عع ظك عع ه ل
ل ط إطسظؽ بة ؼق إرة اسةرحعر
ا علة ظ عمص إعؼظ ا قؽات سلكرعل إ زت اسة مةعث عة عحرة زبك ععإرة عمص إع ظل اسطعؽات
زاسة ؼف زاسةر ؼات زظة ث سمة مةعث ا علة ظ عمص ب ظكةص لعؼظ ا قؽات علع ؼخ عوقر
إ زجعر عث اسة مةعث ط خس ظطمس بث اسلئععة زئيعاؼ ا ز غ زق ئة عمص اسل زت زاسسساؼ
اسحئعض زبث ضول إعؼظ ا قؽات ظة ث سمة مةعث إع ظل اسة ؼف زاسةوزظ ت عة عحرة زإئعظة
اسععة زاسةك عع سع ُرة ُ



فٍ يجبل ثُئخ انؼًم:
إس عؽ عةر اس ةل اسةوئةر سمة مةعث عث ِؽظر ا سلؿاغ سةساي ت اسرحعقعر اسة لةع ط إًةعة
ؽف اسة إ زق ع ت ا خلة ع ت زاسةؽا ر اسًسعر زاسلؽزظسعر اسةطًًر سرة
إس عؽ عةر اسل معة زاسل مة اسةوئةر ط ؽف اسً سف زبب ث جه ِ ت اسل معة زاسل مة ا ضؽش
عث ِؽظر ا سلؿاغ لطععر اسة ظعؽ اسة لةع اسةؽاععر سةك زر اسة ت زإح قعد بغ ععظ
اسةكلطعبعث سد زب ؽاٌ اقلطعاب إد
إسعظع اسسق ئل زا ظزات اسوؾبر سلح عػ اسةئؽؼات اسعؼاقعر زإطععر اسلد ؼا اس ةمعر عث ِؽظر
زَغ بئحث سسق ئل زا ظزات اسةطمس ر س ل بئؽؼ زإسعظع آسعر بح قعر سلس عؽذ سمةعؼقر
إؿزظع اسةعؼقر سق ئل إئحعر ا إً ل اإلس لؽزجط اسلط ظسل خر اسة مةست ط ب ؽاٌ اسلعؼظف
زاسلسُعؽ
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 إس عؽ اسطعب ت ا خلة ععر زاسح كعر اسعاعةر س ةل اسة مةعث ط بد ل إ ؽف ضً ئى اسطمعر
زازلع خ إرة زغسك سةؽاع إر ط إططعّ اسعؼزـ زإئسظة بظات اسطمعر زئؼن ظذة
 ئ ئ ت اسةح ش اإلظاؼض سمةعؼقر يسع عث ِؽظر إ ؿظؿ اس وق ت اإلجك جعر ط اسل بل عث اإلظاؼ
زخةعغ اس بمعث ط اسةعؼقر زاسطمعر زاسلط إئسغ عمص اسثئر زا زلؽاغ اسةلع ظل زاسل زت زاس ةل
اسدة عط
 ض ٍ ععظ ِوا اس ًل سعكرل عمص اسة مة َعّ اسًف زاسلس ة ط اسسقه زإح عػ ا جهطر
اسً عر طؽظئر بظكؽ
-2اجراءاد يجتًؼُخ ػٍ انًكبَخ وانتمذَر واالحتراو ،وتشًم:
 إسكعث اسًسؼ اسػذحعر سمة مة عحع ب ؽاظ اسةدلةغ علع ؼخ بذة عح يؽ اس ةمعر اسل معةعر زإدسظع
بطؽخ إر
 ئ ؽاؾ يسؼ اسة مة اسئعز زاس عل ي ز اسعزؼ اسسُ ؼض ط ح ت اإلجك ت زيح عر
اسسُ ؼات ط زق ئل اإلعوغ اسةطلم ر
 ئ ؽاؾ ٍ ئ عاع ت اسة مةعث ط زق ئل اإلعوغ اسةطلم ر
 إؽإعّ ب جر اسة مة ة ظئسغ د بث بر غ ززاخع ت إد خ بدلة د زسعف ذح ك برةر ب ُل بث
إ معة ب ح ئح
 ئ ؽاؾ ئجد ؾات اسة مة علع ؼخ ظسعو عمص قعقعر برحلد زعظةر ب جلد رس ظس ؽ سمةدلةغ ا ِع ت
زاسةرحعقعث زاسة مةعث زاسةس قععث زجرسذ بث اسةرث اسلط ر ظحرٍ اسةدلةغ
 ئ ؽاؾ بهئر برحر اسلعؼظف زع ظل ؽٌ اسة مة سُمسِ بلحسعر زبطلم ر قسات جه ئظاؼظر بز
إعؼظكعر إإثؽ عمص نطًعلد زبظائد
 بساخرر بض إهسظد سًسؼ اسة مة ط زق ئل اإلعوغ اسةلحسعر
 -3إجراءاد تُظًُُخ ػٍ انرواتت وانحىافس انًؼُىَخ وانًبدَخ ،وتشًم:









ظعة ِةأجعحر اسة مةعث هأت اسةكلئعل بث ضول إس عؽ ب ل اسلئ عع اسػض ظلح ق بغ ازلع خ إد
ط ذػخ اسةؽزمر اس ةؽظر
إس عؽ اسؽاإ اسػض ظمعط ازلع خ ت اسة مة زبقؽإد ظزت اسمدست سمعس عث برحر بضؽش ؽاإ
بعمص
اسلأ عع عمص بذةعر اس ظؼ اسط و سمة مةعث بة ظ ع ز ؿا ب ظظ سرة سمعئ ت ط برحلرة
بذةعر ؼيع ب آت سمة مةعث اسػض ظسًمست عمص ظؼاق ت عمع بز ظؼخر اسة خكلعؽ بز اسع لسؼاخ
بة ظ ع ز ؿا عمص جةسذة برحع
إ ؽظة اسة مةعث اسةلةعؿظث زاسةععععث زاسةطمًعث ط بظائرة اسلعؼظكط
ا زل ل عع اسة مة زئ ؽاؾ ظزؼخ ط ح ت ا خع ل زيح عر إئعغ اسةدلةغ زؼقعد
ظعة ؽابر اسة مة زععغ اسكة ذ سل ؽَد ض قطؽظر بز ئذ جر
ئنؽاك بإقك ت اسةدلةغ اسةعجط ط إ ؽظة اسة مةعث اسةلةعؿظث

يمترحبد انذراضخ:
ظة ث عؽٌ بئلؽز ت اسعؼاقر عمص اسحسس اغإط:
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ظؼاقر بكسعر عث بم ظؼ اسة مةعث اسةعلعئعث سةرحر اسلعؼظف
رة ةرحر اسلعؼظف
ظؼاقر عث ع عر خػا اسة مةعث زا زل
ظؼاقر عث بظزاؼ اسة مةعث اسةكلئعمعر زعوقلر لكؽ رة بث برحلرة
ظؼاقر إسمعمعر عث إكؽا اسطوا اسة مةعث بث مع ت اسلؽ عر زبإقك ت ئععاظ اسة مة
ظؼاقر عث ظعة جلة ت اسةرحط سعش اسة مةعث
ظؼاقر عث عوقر ؼاإ اسة مةعث لكؽ رة بث برحلرة
ظؼاقر عث اس سابل اسةإثؽ ط بظات اسة مةعث
ظؼاقر عث ظزؼ إدسظع اسل معة إل ئ ت عمص اسة مةعث ةرحر اسلعؼظف

انتىصُبد:
ط َست ب بق ؽت عحد اسعؼاقر بث جل ئح ظة ث اسطؽزج سلسيع ت اغإعر:
 .1ا ؼإئ ت سةكلسش اسة ظض سمة مةعث بث ضول ؾظ ظ اسؽزاإ زاسسسا ؿ زاسة آت زاس ساظؼ
اسة سعر اسط ير
 .2إة عث اسة مة بث اسل ؽغ ظات عةمد ط اسلعؼظف زاسحه ِ ت اسةؽإعطر د زععغ ئؼذ قد
عة ل اإلظاؼظر اسةطلم ر اسلط إكع سد ئؼذ ق عجط زب حسض
 .3اسلؽ عؿ عمص اسلحةعر اسةرحعر اسةكلعابر سمة مةعث ععؽ ئإ زر اس ؽير بب برة سوسلس ق
سعؽابح اسل معةعر زاسلعؼظععر اسةلًمر زلع خ إرة اس معر زز ئ ضلع ؼاإرة زؼ ع إرة
 .4ا سلؿاغ سةك زا عث اسة مةعث ط إسؾظ رة عمص اسةح ِر اسدمؽا عر اسةطلم ر
 .5إ ؿظؿ اسه سؼ جلة ت اسةرحط سعش اسة مةعث عث ِؽظر اعلة ظ ب ظعؽ زِحعر سةرحر
اسل معة
 .6إ ؿظؿ اسعا عر سعش اسة مةعث عث ِؽظر إئعظؽ اسةلةعؿظث بحرة ط بظات اس ةل زإئعظة
اسسسا ؿ اسة ظظر زاسة حسظر سرة
 .7إس عؽ بح ش يسط سلسئعر اسلسايل اس ل عث اسة مةعث زبزسع ت ا بسؼ ظكلحع عمص اسثئر
زا زلؽاغ اسةلع ظل زاسل زت عحرة
 .8إة عث اس مةعث بث اسلس عف اس ل سل حسسسخع ا إً ت زاسة مسب ت ط عةمعلط اسل معة
زاسل مة زا ؼإئ ت أظائرة ظاضل اسععةر اسً عر
 .9إسئعر اس عاسر ط إئسظة بظات اسة مةعث ظزت إةععؿ عحرة ض قع بث ا قع ا
 .11ح ت ؽابح زق ئعر زعوخعر سملًعض سمكمس ع ت اسكمععر سعش اسطوا بة ظئمل بث ا عع ت
اسلط ظساخرر اسة مةست ظاضل اسععةر اسً عر
 .11إؽ عؿ اإلعوغ اسلؽ سض سؾاؼات اسلؽ عر زاسل معة عمص ا ؼإئ ت ة جر اسة مة ا خلة ععر
زئ ؽاؾ ظزؼخ ط ؼقط اسةدلةغ زإطسؼخ
انًراجغ
 انًراجغ انؼرثُخ: -8اإلظاؼ اسةؽ ؿظر سإلزً ت س 2084بإنؽات عث اسل معة عزسر اس سظه اإلظاؼ اسةؽ ؿظر
سإلزً ت :ظزسر اس سظه
 -2اإلظاؼ اسةؽ ؿظر سإلزً ت عزسر اس سظه س : 2084اسةدةسعر اإلزً ئعر سمل معة -2082
2084غ اإلظاؼ اسةؽ ؿظر سإلزً ت ظزسر اس سظه
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 -0ا قطل ئ ؽاذعة زاسط سعض ؽظ ل س 2002برحر اسل معة زبظزاؼ اسة مة ط بعؼقر اسةكلئعل
ظاؼ اس ل ا اسد ب ط اس عث اإلب ؼات اس ؽ عر اسةلسع .
 -6ا حعض ئقة ععل س 2082عسابل اسؽَ اسس ع ط زإطسظؽ سعر بظات اسة مةعث ط اسةعاؼـ
اسث جسظر اسس سبعر ط بس ظر عه سسة زؼقر بئعبر ئسص اسةإإةؽ اسلؽ سض اسث س سةعظؽظر اسلؽ عر
زاسل معة اسػض عئع ط اس لؽ بث  83-84ب ظس  2082بعظحر اسطمعل مكطعث
 -2اسثععلط بسةع زاس حؿض ض سع س 2086عسابل اسؽَ اسس ع ط سعش ب مةط بس ظر اسئؽظ ت
بث زخرر جظؽذة انًجهخ انذونُخ انترثىَخ انًتخصصخ س881-22 4 0
 -4زكث ؼز س8603ذ ا إد ذ ت اسة يؽ إلععاظ ب مةط اسممر اس ؽ عر سلسئعر بط س
اسلحةعر اسةإإةؽ اسط بف إلععاظ اسة مة حسات :ئععاظ زإعؼظ اسة مة ط َست بط س اسلحةعر
زبكلدعات اس ًؽ ط اس لؽ بث 8603/6/22-20ذ اسةدمع اسث جط
ذؽ اسلكؽا اسعؼاقط مع ت اسة مةعث ساس سابل زا قع ا
 -3ز عة ععع اسسةعع س8621ذ
معر اسة مةعث ة ر اسة ؽبر
 -1زةسظ عطعر زاسه غسط بسةسظ س 2080ا ضوق ب عث عمةط اسلؽ عر زاسح ف عة ت ا ؼظت:
ظاؼ اسععاظر ج نؽزت زبسؾعست
 -2اسؽاض س 2084زؾظؽ اسلؽ عر 01 :ط اسة ئر ئّ ععظ اسة مةعث اس سظلععث اسػ سؼ بئ ؼجر
سسا عظث إة اقلؽخ عد ل ؼظص 2083/80/88غ
بث:
http://www.alraimedia.com/ar/article/omma/2016/07/28/697330/nr/kuwai
t
 -80قوبد اجلً ؼ س 2000بكلسش ا جلة ت اسةرحط زاسؽَ اسس ع ط زاس وقر عحرة سعش بعُ ت
اسرعةر اسلعؼظكعر ط اسد ب ت اس مكطعحعر ب خكلعؽ معر اسلؽ عر اسحد ذ اسسِحعر ح مف
مكطعث
 -88ي ئغ عععاسؽزةث س2000غ اسل معة زقسق اس ةل ط اسةةم ر اس ؽ عر اسك سظظر :ؼؤظدر بكدلئعمعر
سم غ 8668/60ذ س2020غ ظؼاقر بئعبر سمئ ت اسكحسض اسس ظض عهؽ سمدة عر اس ؽ عر اسكد سظظر
سم مسغ اسلؽ سظر زاسح كعر اسةح ئدع دط خ ب در اسةمدك قد سظ دط اس لدؽ 8626/2/21-23ذد اسةسا در
2000/6/00-22غ اسؽظ ٌ اسةةم ر اس ؽ عر اسك سظظر
 ِ -82ظغ ق بط س 2003بح ذح اسعس ز ل ر اسةهؽز اسةئلؽذ سمعس بهؽز اسطؽق اسةإظظر
سمل معة اس سط :خ ب ر اسئ ذؽ
 -80ع عظث بسةع س 2080ظؼخرُ ا سلؿاغ اسةرحط سعش ب ِعظؽض اسةعاؼـ اسث جسظ ِر اسس سبع ِر اس مكطعحع ِر
ت جظؽ اسة مّةعث زاسةعظؽظث انًجهخ األردَُخ فٍ انؼهىو انترثىَخ س0 4
زب مّةعر بث زخر ِ
283-200
 -86ععع اسر نةط ععع اسدؽزةث زاس دؿازض د ئؿ س 2080اس سابدل اسةدإثؽ دط بظات ب مةدط اسممدر
اس ؽ عر ط اسةعاؼـ اسس سبعر ط اسسِث اس ؽ ط زبئلؽز ت زمسسر س بئعغ ئسص اسةإإةؽ اسعزسط
اسث جط سممر اس ؽ عر  80-3ب ظس  2080ظ ط اإلب ؼات اس ؽ عر اسةلسع
 -82اس حؿض ج ظف س8608ذ بذة بقع ا اسلكؽا اسس ع ط سدعش اسة مةدعث اسكد سظظعث دط اسةدعاؼـ
اسث جسظر ا ذمعر ةعظحر اسؽظ ٌ بث زخرر جظدؽذة ب خكدلعؽ معدراس مسغ ا خلة ععدر خ ب در اإلبد غ
ث بك سظ اإلقوبعر
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 -84اس حؿض هؽش س 2003إطسظؽ ظ ت اسة مة ط َست ب ظعؽ اسددسظ دط اسل مدعة اس د غ سد
بئعغ سمئد ت اسكدحسض اسؽا دغ عهدؽ اسدػض إ لدؿغ اسدة عدر اسكد سظظر سم مدسغ اسلؽ سظدر زاسح كدعر سخكدلث
حسات " اسدسظ ط اسل معة اس غ " ،ظسبط اسثوث ت زا ؼ ت  22-21ؼ عغ ا ضؽ 8621ذ  ،اسةسا ر
84-82ب ظس2003غ
 -83ق قة سقد ع ز سخة در قدوغ س 2001ئعدعاظ اسة مدة دط َدست ا إد ذد ت اسلؽ سظدر اسسعظثدر
يجهخ انؼهىو اإلَطبَُخ واالجتًبػُخ ععظ ض و عث اسل سظث س ظ ت ط اسلؽ عر 222-260
 -81قطدددد اسل مددددعة اس دددد غ ددددسؾاؼ اسلؽ عددددر عزسددددر اس سظدددده س : 2084بظدددد غ اسعؼاقددددر اس معددددر سم دددد غ
2084/2082غ زؾاؼ اسلؽ عدددر زاسل مدددعة عزسدددر اس سظددده إدددة اقدددلؽخ عد لددد ؼظص 2081/80/1غ
بددددددددددددددثhttp://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/education/627667/21-02-
2016 -82قطدددد اسل مددددعة اس دددد غ ددددسؾاؼ اسلؽ عددددر عزسددددر اس سظدددده س : 2084بظدددد غ اسعؼاقددددر اس معددددر سم دددد غ
2084/2082غ زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة عزسر اس سظه
 -20قحعظل بزةع س 2083اسعؽسة ت اإلب ؼاإط :اسلسعظ ت اسلؽ سظر س خر ئسص زمسل ع خمر إة
اقلؽخ عد ل ؼظص 2081/3/22غ بث
http://elaph.com/Web/News/2017/2/1134298.html
 -28بدمددف اسطعبددر اسةعجعددر عزسددر اس سظدده س 2088سئدد جست ؼقددة  2088/21هددأت بددحر ب ددآت
زعددوزات عُد ت اسرعةددر اسل معةعددر ددسؾاؼ اسلؽ عددر ززؾاؼ ا زقد ف زاسهددإزت اإلقددوبعر بدمددف
اسطعبر اسةعجعر ظزسر اس سظه
 -22اسةدععل عععهللا زاسهؽظغ ق ع س 2082اإد ذ ت ِمعر مع ت اسلؽ عر جسدس برحدر اسل مدعة ظؼاقدر
بععاجعر بئ ؼجر دعث معدر اسلؽ عدر -خ ب در اس سظده ز معدر اسلؽ عدر سسكد ر -خ ب در اس دؽات بجةسغخد
يجهخ جبيؼخ ديشك س23-83 6 21
 -20بؽاظ ظؿ س 2002ظسعل اسلؽ عر اس ةمعر :اإلق حعؼظر ظاؼ اسس ت
 -26اسةؽ ؿ اسسِحط سإلزًد ت زاسة مسبد ت كدمطحر عةد ت س : 2082ئزًد تات اسل مدعة اس د غ سبعدعاظ
اسة مةعث اسةؽ ؿ اسسِحط سإلزً ت زاسة مسب ت قمطحر عة ت
 -22بةم ر اسعسؽظث س : 2002ئزً ئعر بةم ر اسعسؽظث -اس ئع ا زل بث ا س عر اسث سثر س-2000
 2002سبععاظ اسة مةعث إة اقلؽخ عد ل ؼظص 2081/2/86غ
بث
http://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/BahrainStatistics/5.pdf
 -24اسةحظةددر اسعزسعددر سمل مددعة زاسسةمددر اس سةعددر سمل مددعة س 2082ددل ِ ددل س خددر ئسددص ب مددة اسسةمددر
اس سةعر سمل معة خحسا ب ؽظئع
 -23جسعمددط عمددط س : 2080ظزؼبددعظؽض اسةددعاؼـ ددط ؼ ددغ ظددر اسة مةددعث بدمددر خ ب ددر ظبهددر
اسةدمع 24اس عظات ا زل زاسث جط
 -21زؾاؼ اسلؽ عدر زاسل مدعة س : 2084ظسعدل بساععدع اسعؼاقدر زا بلس جد ت زا خد ؾات سم د غ اسعؼاقدط
:2083/2084زؾاؼ اسلؽ عددر زاسل مددعة كددمطحر عة د ت إددة اقددلؽخ عد ل د ؼظص 2081/80/2غ بددث
https://www.nmisr.com/education/ %A7
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 هدأت اسلئدسظة اسةعؼقدط2084  سكدحر816 قؽاؼ زؾاؼض ؼقدة س: 2084 زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة س-22
ذدد8601/8603 سم دد غ اسعؼاقددط ظسعددل بساععددع اسعؼاقددر زا بلس جدد ت زا خدد ؾات سم دد غ اسعؼاقددط
زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة سدةرسؼظر اسعةحعر:
/8601  اسلئدددسظة اسعؼاقدددط س ددد غ: 2083 زؾاؼ اسلؽ عدددر زاسل مدددعة سةةم دددر اس ؽ عدددر اسكددد سظظر س-00
ذ زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة سةةم ر اس ؽ عر اسك سظظر8602
 اإلزًدددد ت اسةعؼقددددط: 2084 زؾاؼ اسلؽ عددددر زاسل مددددعة عزسددددر اإلبدددد ؼات اس ؽ عددددر اسةلسددددع س-08
غ زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة ظزسر اإلب ؼات اس ؽ عر اسةلسع2084/2082
 اسلئسظة اسةعؼقط سم د غ اسعؼاقدط: 2083 زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة عزسر اإلب ؼات اس ؽ عر اسةلسع س-02
 زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة عزسر اإلب ؼات اس ؽ عر اسةلسع2083 / 2084
 اسلئدسظة اسكدحسض سةدعاؼـ اسل مدعة اس د غ زاسلطًًدط: 2083 زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة عزسر قطدؽ س-00
 زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة عزسر قطؽ2081 / 2083 زاس حط سم غ ا ظظةط
 ظسعدل بساععددع اسعؼاقددر زا بلس جد ت زا خد ؾات: 2084 زؾاؼ اسلؽ عدر زاسل مددعة كدمطحر عةد ت س-06
 زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة كمطحر عة ت:2083/2084 سم غ اسعؼاقط
/ 2083  ظسعل ا بلس ج ت زاس طدوت اسةعؼقدعر: 2083 زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة ةةم ر اسعسؽظث س-02
 زؾاؼ اسلؽ عر زاسل معة ةةم ر اسعسؽظث2081
غ2084-2082  ئزًد تات اسل مدعة اسكدحسظر2084 زؾاؼ اسل معة زاسل مدعة اس د سط عزسدر قطدؽ س-04
زؾاؼ اسل معة زاسل معة اس سط ظزسر قطؽ
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Factors leading to teachers dropping out of their profession
A field study on middle school teachers in some Arab Gulf
countries.
Dr Ahmed Zenhom Nawwar
National Center for Educational Research and Development
Abstract
The aim of this study is to monitor the reasons that lead teachers to leave the
teaching profession and to identify the existence of a statistical function related to the
reasons that lead teachers to migrate the teaching profession due to the variable
(gender, experience, qualifications and specialization). In addition to monitoring the
effects of teachers' How to keep teachers and keep them within the teaching profession
and attract beginners to them. The study was based on the descriptive approach, and a
questionnaire consisting of two axes was constructed. The study ended with a number
of results:
-In terms of the reasons for the leakage of teachers from the teaching profession: The
lack of incentives encouraging both financial incentives or functional, and the equality
between the creative teacher and distinguished with the ordinary teacher, and the short
pension received by the teacher after retirement, in addition to the apparent disparity
between the hopes of the teacher and his ambitions at the beginning of work After the
exercise of work, and the frequent stress of the teaching profession as a difficult
profession, in addition to distorting the image of the teacher in the media, and the lack
of equality in the distribution of teachers on educational areas and schools, and the
treatment of parents with teachers
-To increase the teachers' salaries and pensions, to diversify incentives and allowances
to attract them to the teaching profession, to sustain support for teachers to develop
their teaching performance, and to develop mechanisms for teacher communication.
With the parents to maintain his position, with the need to involve the teacher in the
decision-making within the school, in addition to providing the necessary educational
materials for teachers to accomplish their duties within the classroom
- There is no relationship with a statistical function related to the reasons that lead
teachers to the migration of the teaching profession attributed to the variable (gender,
experience, qualification and specialization).

Keywords: teacher leakage, teaching profession, retention of teachers
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