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.ظاهسة الدظسب اإلادزس ي وأثسها على الخىميت ودوز اإلادزطت واإلاؤطظاث اإلاجخمعيت في الحد منها
 وصوع اإلاؤؾؿاث، والخهغٍ إلى ٗل مً صوع اإلاضعؾت،هضَذ الضعاؾت حهغٍ ؤؾباب قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي:اإلالخص
 والخهغٍ نلى ؤزغ مخًحر الجيـ،اإلاجخمهُت في الخض منها مً وحهت هكغ مضعاء اإلاضاعؽ واإلاهلمحن وؤولُاء ؤمىع الؿلبت
ً
ً
)مضًغا ومهلما وولي144( ًىهذ نُىت الضعاؾت مٙ ج، الكاهغةٛواإلاؿمى الىقُُي نلى اؾخجاباث ؤَغاص نُىت الضعاؾت خى
 باؾخسضام اؾدباهه لإلحابت نً ؤؾئلت، واجبو الباخث اإلاىهج الىضُي اإلاؿحي، جم ازخُاعهم بالؿغٍٓت الٓطضًت،ؤمغ
( وؤقهغث هخائج الضعاؾت ؤن صعحت جٓضًغ ؤَغاص نُىت الضعاؾت ألؾباب الدؿغب، وجم الخإٖض مً ضضْها وزباتها،الضعاؾت
 وصوع اإلاؤؾؿاث،) ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت، الاحخمانُت والاْخطاصًت والؿالب) وصوع اإلاضعؾت(البِئت اإلاضعؾُت،التربىٍت
 ٖما ؤقهغث الىخائج نضم.لٖٙ اإلاجخمهُت للخض مً قاهغة الدؿغب حاءث مخىؾؿت نلى حمُو اإلاجاالث ونلى ألاصاة
. واإلاؿمى الىقُُي،وحىص َغوّ طاث صاللت إخطائُت حهؼي ألزغ مخًحر الجيـ
. الخىمُت، صوع اإلاؤؾؿاث اإلاجخمهُت، صوع اإلاضعؾت، ؤؾباب الدؿغب، الدؿغب:الهلماث اإلافخاحيت
School drop-out phenomenon and its impact on development, the school role, and
community institutions in reducing it.
Abstract :This study aimed to identify the causes of the phenomenon of school drop-out, and
attempted to know the school's role, and the role of community institutions in reducing it from
the views of school principals, teachers and parents of students. It also tried to identify the sex
variable impact and the job title effect on the responses of the sample of study which consisted
of 144 school principals, teachers and parents who were purposely chosen. The researcher
followed the descriptive method survey, using a questionnaire to answer the questions of the
study. Validity and reliability of the tool were confirmed. The results of the study showed that
the degree of the sample's estimation of the reasons for school dropping-out(the educational,
social and economic reasons and the student's role) and the role of the school (the school
environment and the administrative procedures), and the role of the community institutions to
reduce the phenomenon of dropping out was medium on all areas and at the tool as a whole.
The results also showed no statistically significant differences due to the impact of variable sex
neither to the job title.
Key words: School drop-out, reasons for dropping out, the role of the school, the role of
community institutions, development.
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مقدمت:
حهض قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي مً ؤضهب اإلاشاٗل التي حهاوي منها صو ٛالهالم بطُت نامت والضو ٛالىامُت
بطُت زاضت إلاا لهظه الكاهغة مً آزاع ؾلبُت جؤزغ في جٓضم اإلاجخمو وجؿىعه ،وال ؾُما ؤنها حؿاهم بشٙل ٖبحر وؤؾاس ي
في جُش ي ألامُت ونضم اهضماج ألاَغاص في الخىمُت ،بدُث ًطبذ اإلاجخمو الىاخض زلُـ مً َئخحن َئت اإلاخهلمحن وَئت
ألامُحن مما ًؤصي إلي جإزغ اإلاجخمو نً اإلاجخمهاث ألازغي وطل ٚهدُجت لطهىبت الخىأَ بحن الُئخحن في ألاَٙاع وآلاعاء
َ٘ال ٌهمل خؿب شاٗلخه .
وؤزظث قاهغة الدؿغب مً اإلاضاعؽ التي حهض مً الكىاهغ الخؿحرة ،وجدُذ للؿالب الخغوج مً الىكام الخهلُمي ْبل
الاهتهاء مً اإلاغخلت الخهلُمُت التي ٗان ْض ابخضؤ َيها ،جؿُى نلى الؿؿذ في ال٘ثحر مً صو ٛالهالم ومنها الضو ٛالهغبُت،
لخطبذ بظل ٚمً الكىاهغ الخؿحرة التي تهضص مؿخٓبل الشباب في اإلاجخمو الهغبي ،زاضت بحن ضُىٍ الؿلبت الظٗىع،
ؤٖثر منها بحن ؤلاهار ،خُث ؤن يالبُت هؤالء الؿلبت ًترٗىن اإلاضعؾت للخىحه للهمل ،ؤو إلاطاخبتهم لغَاّ الؿىء،
وبساضت ممً ً٘برونهم ؾىا ،ؤو ممً اغؿغوا لترٕ اإلاضعؾت ألؾباب نضًضة ،منها الاْخطاصًت والاحخمانُت والتربىٍت،
وألاؾغٍت ،عيم الجهىص التي جبظلها وػاعة التربُت والخهلُم ،واإلاؤؾؿاث ألازغي في اإلاجخمو ؾىاء منها الخٙىمُت ؤو ألاهلُت
للخض مً هظه الكاهغة.
ً
وجبضو قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي للىهلت ألاولى مشٙلت زاضت بالؿالب اإلادؿغب صعاؾُا ال جسغج نً هؿاّ َغصًخه بِىما هي
في الىاْو مشٙلت طاث حىاهب مخهضصة باليؿبت للُغص هُؿه مً خُث ْلٓه نلى مؿخٓبله ؤو مً خُث ْضعجه نلى
الخهاٌش والاوسجام مو باقي ؤَغاص اإلاجخمو .ومً هىا جبرػ زؿىعة هخائجها وزاضت جل ٚالتي جخهلٔ باججاه الؿالب للهمل
ً
وآزاعها التي جىؿبٔ خخما نلى الؿالب ونلى ؤؾغجه والبِئت التي ٌهِش َيها وجؤزغ نلى اإلاجخمو نلى شٙل غُام للؿاْاث
البشغٍت واإلااصًت في الىكام الخهلُمي (مىس ى.)2005 ،
وحهض قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي قاهغة طاث ؤبهاص احخمانُت واْخطاصًت زؿحرة ،وهي لِؿذ قاهغة مدضصة بمؿخٓبل
الؿالب اإلادؿغب وخضه ،ؤو ختى باإلاضعؾت التي حؿغب منهاَ ،ما جدخاحه الضولت في ٖثحر مً ألاخُان مً ؤحل إناصة جإهُل
اإلادؿغبحن ،ؤو نالج ما ًيخج مً جضانُاث جىبثٔ نً قاهغة الدؿغب مً الُٓغ والبؿالت ،ونً بهؼ آلاَاث الاحخمانُت
التي ْض ًدؿبب بها بهؼ ؤولئ ٚاإلادؿغبىن في مجخمههمًٓ ،و في نهاًت اإلاؿاٍ نلى ٗاهل ٗل مىاؾً ،مً زال ٛألامىاٛ
الهامت اإلاطغوَت نلى جضانُاث الدؿغب.

أطباب حظسب الطلبت:
هىال ٚبهؼ ألاؾباب وعاء حؿغب الؿلبت منها ؤؾباب حهىص إلى اإلاضعؾت مثل حؿلـ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،واوهضام
الخسؿُـ ،ونضم الثباث في الاؾخجاباث وعصوص ألاَها ،ٛوالاغؿغاب في إنؿاء الىنىص والتهضًضاث ،واؾخهما ٛالهٓاب
بشٙل زاؾئ ويحر مجضي ،وضهىبت اللًت التي ٌؿخسضمها اإلاهلم في حهلُمه الطُي (ْؿامي.)2007 ،
وهىال ٚؤؾباب حهىص للؿالب واإلاىهج التربىي منها:
 مؿخىي الٓضعة الهٓلُت للؿالب :خُث جىحض الهضًض مً الازخالَاث الىاؾهت اإلاضي بحن الؿلبت في الٓضعةً
الهٓلُت ْض ال جىاؾبها هىنُت اإلااصة الخهلُمُت التي ًٓضمها اإلاهلم َئطا ٗان مؿخىي اإلااصة الخهلُمُت مىسُػا
ً
ؤصي طل ٚإلى ؾإم اإلاخُىْحن وضجغهم وإطا ٗان مغجُها ؤصي إلى شغوص طهً الؿالب مىسُؼ الظٗاء ،وفي ٖال
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ً
ً
ً ً
الخالخحن ًٙىن طل ٚمبرعا ْىٍا وصاَها خاؾما للؿلبت في إخضار مش٘الث ضُُت جؤصي إلى نضم الاهػباؽ
(الٙاًض.)2013 ،
ً
 ال٘خاب اإلاضعس ي :اإلاغحو ألاؾاس ي الظي ال ٌؿخٓي مىه الؿالب مهلىماجه ؤٖثر مً يحر مً اإلاطاصع َػال نً ؤهههى ألاؾاؽ الظي ٌؿدىض إلُه اإلاهلم في إنضاص صعوؾه ْبل ؤن ًىاحهه ؾالبه صازل الُطل الضعاس ي(ْؿامي،
.)2007
ً
 اإلاىهج اإلاضعس ي الخبراث التي جٓضمها اإلاضعؾت لؿلبتها جدُٓٓا لغؾالتها وؤهضاَها وؤَ زؿتها في جدُٓٔألاهضاٍ اإلاغحىة (إبغاهُم والٙلؼه)2000 ،
ؤما ألاؾباب اإلاخهلٓت باألؾغة َاألهل الظًً ًٓضعون اإلاضعؾت ًدترمىن حهىص اإلاهلمحن إهما ٌصجهىن جبجي
اججاهاث إًجابُت هدى اإلاضعؾت وؤهكمتها لضي ؤوالصهم ،ونلى اله٘ـ مً طل ٚألاهل الظًً ًٓللىن مً ؤهمُت اإلاهلم
والخهلُم ،وال ًم٘ىىا ججاهل ألازغ الظي ًترٖه ألاْغباء ويحرهم مً مىاضغي الخهلُم اإلاضعس ي ،مما ٌؿانض في جٙىًٍ هكغة
ً ً
إًجابُت ججاه اإلاضعؾت ،وٍسلٔ في هُـ الؿالب صاَها ْىٍا في الغيبت في الخهلم والالتزام بالىكام اإلاضعس ي (الٙاًض،
.)2013
وجطىع وؾائل الانالم اإلاغاهٓحن نلى انهم اشخاص مخمغصون نلى اإلاجخمو ويغٍبي ألاؾىاع ،وٖإنهم مً نالم آزغ،
وهظا ًجهل الُجىة بحن اإلاغاهٔ ويحره ٖبحرة وٍضَو به الى الشهىع بإهه في زالٍ مو ؤهله ومجخمهه ،الا ان اإلاغاهٔ حؼء
مً مجخمهه ،ولضًه ال٘ثحر مً الخحر والبراء والؿُب ل٘ىه ًمغ بمغخله زاضه ججهل الخُاهم بِىه وبحن ال٘باع ضهبا
(بٙاع.)2011 ،
ومً ألاؾباب التربىٍت اإلاخهلٓت بالدؿغب ما ًلي (خمُض:)2001 ،
 بهض اإلاضعؾت نً مٙان الؿً٘ وضهىبت اإلاىاضالث.
 نضم إزؿاع ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ألولُاء ألامىع بًُاب ؤبىائهم.
ْ ض ال جمثل اإلاىاهج ا لضعاؾُت اخخُاحاث الؿلبت واهخماماتهم وْضعاتهم.
 هٓظ اإلاضعؾحن لُترة ؾىٍلت مً الؿىت وٖظل ٚخالت اإلاضعؾحن الىُؿُت.
 وؾائل الخٓىٍم الخٓلُضًت اإلاخبهت واإلاخمثلت باالزخباعاث َٓـ.
 الىٓظ في حهمُم التربُت ْبل اإلاضعؾت خُث ال يهخم الىكام الخهلُمي بغٍاع ألاؾُا ٛمما ًجهل الُجىة واؾهت بحن
البِذ واإلاضعؾت مما ًطِب الؿُل بالُجىة الثٓاَُت.
 غهِ ُٖاًت اإلاهلم مً خُث إنضاصه وجضعٍبه ؤزىاء الخضمت وحمىص ؤؾالُب الخهلُم التي ًدبهها.
 جضوي اإلاؿخىي الخدطُلي للؿلبت وعؾىبهم مو ْلت جىَغ البرامج الهالحُت اإلاىاؾبت.
 صَععو ألاؾععغة ألوالصهععم للخهلععُم الثععاهىي الهععام صون صعاًععت مؿععبٓت بمهععاعاث ؤوالصهععم ومععا هععي هىنُععت الخهلععُم الععظًً
ًُػ ععلىهه نل ععى الخهل ععُم الث ععاهىي َٓ ععض ج ٙععىن هىنُ ععت الخهل ععُم الُج ععي ؤٖث ععر ؤهمُ ععت باليؿ ععبت إل ععيهم وْ ععض ج ٙععىن ل ععضيهم
مهاعاث ًضوٍت حؿانضهم في الخُاة الهملُت ؤٖثر مً الضعاؾت الىكغٍت.
 إهدُاػ ألاؾغ لٙلُاث الٓمت ( الؿب -الهىضؾعت – الهلعىم الاْخطعاصًت) ٗعل هعظا ًعؤصي فعي النهاًعت إلعى وحعىص غعًـ
ٖبحر نلى ألابىاء مما ًعؤصي فعي النهاًعت إلعى َشعل الؿالعب فعي الضعاؾعت ؤو نعضم إٖمعا ٛمغخلخعه الضعاؾعُت نلعى الىدعى
الظي ًغٍضه.
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مشهلت الدزاطت:
ؤضبدذ قاهغة الدؿغب والًُاب في مسخلِ مؿخىٍاث الخهلُم اإلاضعس ي مً الكىاهغ الىاضخت في مجخمهىا ألاعصوي
ً
ً
وهي مىحىصة في مهكم اإلاجخمهاث ؤًػا ،ؤضبدذ حشٙل زؿغا ٖبحرا نلي اإلاجخمو وإهضاع ٖبحر إلاحزاهُاث الضولت مما
حهل منها قاهغة حؿخىحب مً الهاملحن في الخٓل الاحخماعي الضعاؾت ومهغَت ألاؾباب والهىامل اإلاؤصًت إليها
ووغو هخائج هظه الضعاؾت ؤمام اإلاؿؤولحن ختى ًمً٘ وغو الخلى ٛاإلاىاؾبت لها مً زال ٛالىخائج التي جم الخىضل
إليها مً زال ٛمثل هظه الضعاؾاث ،ألامغ الظي ًخؿلب غغوعة الهمل نلى صعاؾتها للخهغٍ نلى ألاؾباب اإلاؤصًت إليها
وجٓضًم بهؼ اإلآترخاث للخسُُِ مً خضتها .مً مىؿلٔ الخُاف نلى مىاعص الضولت والتي هي زحراث البلض ونىامل
بىاء الخىمُت الشاملت واإلاؿخضامت .
وٍمً٘ ضُايت مشٙلت الضعاؾت بالؿؤا ٛآلاحي:
ما قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي وؤزغها نلى الخىمُت وصوع اإلاضعؾت واإلاؤؾؿاث اإلاجخمهُت في الخض منها ؟.
ؤؾئلت الضعاؾت:
خاولذ الضعاؾت ؤلاحابت نً ألاؾئلت آلاجُت:
الؿؤا ٛألاو :ٛما ؤؾباب قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي مً وحهت هكغ مضعاء اإلاضاعؽ واإلاهلمحن وؤولُاء ؤمىع الؿلبت؟.
الؿؤا ٛالثاوي :ما صوع اإلاضعؾت في الخض مً قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي مً وحهت هكغ مضعاء اإلاضاعؽ واإلاهلمحن؟.
الؿؤا ٛالثالث :هل هىإ َغوّ طاث صاللت إخطائُت نىض مؿخىي الضاللت ( )0.05≥ في اؾخجاباث ؤَغاص نُىت
الضعاؾت لضوع اإلاضعؾت للخض مً قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي حهؼي إلاخًحراث (الجيـ ،واإلاؿمى الىقُُي)؟.
الؿؤا ٛالغابو :ما صوع اإلاؤؾؿاث اإلاجخمهُت ألاهلُت والخاضت في الخض قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي مً وحهت هكغ مضعاء
اإلاضاعؽ واإلاهلمحن وؤولُاء ؤمىع الؿلبت؟.
الؿؤا ٛالخامـ :ما ؤزغ قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي نلى الخىمُت؟.

هدف الدزاطت
تهضٍ الضعاؾت الخالُت الخهغٍ إلى قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي ،والخهغٍ إلى ؤزغ هظه الكاهغة نلى الخىمُتٖ ،ما تهضٍ
الضعاؾت الخهغٍ إلى صوع اإلاضعؾت واإلاؤؾؿاث اإلاجخمهُت في الخض قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي.

أهميت الدزاطت
ًمً٘ إبغاػ ؤهمُت الضعاؾت بالىٓاؽ آلاجُت :
 جيبو ؤهمُت الضعاؾت في ؤهمُت اإلاىغىم طاجه ،وهى قاهغة الدؿغب. ًؤمل إَاصة الٓاصة التربىٍحن مً خُث حهغَهم نلى ؤؾباب قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي واجساط ؤلاحغاءاث الالػمتللخض مً هظه الكاهغة.
 ًؤمل إَاصة الٓائمحن نلى إصاعة اإلاؤؾؿاث الخاضت مً هخائج هظه الضعاؾت للمؿاهمت في الخض مً قاهغةالدؿغب.
 ًؤمل إَاصة الٓائمحن نلى الخسؿُـ للخىمُت اإلاجخمهُت للخهغٍ إلى ؤهم اإلاهىْاث التي جىاحه زؿـ الخىمُتواإلاؿاهمت في الخض مً هظه اإلاهىْاث وهي قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي.
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الخعسيفاث الاصطالحيت وؤلاحساةيت:
اؾخسضمذ الضعاؾت مطؿلخاث مً الػغوعي حهغٍُها:
الدظسب " :جغٕ مٓانض الضعاؾت بشٙل ٖلي ؤو حؼئي ْبل إنهاء ؤي مغخلعت حهلُمُعت معً ؾعلم الخهلعُم الهعام" (نابعضًً:2001،
.)316
ً
أطببباب الدظببسب :حهععغٍ إحغائُععا بالضعحععت الٙلُععت الؾععخجاباث ؤَعغاص نُىععت الضعاؾععت نلععى الاؾععدباهت اإلاهععضة لععظل ٚواإلادععضصة
باإلاجاالث آلاجُت( التربىٍت ،والاحخمانُت والاْخطاصًت ،وشخطُت الؿالب).
ً
دوز اإلادزطت :ألاصواع التي جىاؽ بالهعاملحن َيهعا معً معضًغ ومهلمعحن وحهعغٍ إحغائُعا بالضعحعت الٙلُعت الؾعخجاباث ؤَعغاص نُىعت
الضعاؾت نلى الاؾدباهت اإلاهضة لظل ٚواإلادضصة باإلاجاالث آلاجُت(البِئت اإلاضعؾُت ،وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت).
صوع اإلاؤؾؿعاث اإلاجخمهُععت :مععا جٓععىم بععه اإلاؤؾؿععاث ألاهلُععت والخاضععت للخععض مععً حؿععغب الؿلبععت ؾععىاء بععالىنل وؤلاعشععاص ؤو
ً
بالضنم اإلاهىىي واإلااصي .وَهغٍ إحغائُا بالضعحت الٙلُت الؾخجاباث ؤَغاص نُىت الضعاؾت نلى الاؾدباهت اإلاهضة لظل.ٚ

حدود الدزاطت ومحدداتها:
جخدضص الضعاؾت الخالُت بالخضوص واإلادضصاث آلاجُت:
 حببدود مىعببىعيت :اْخطععغث الضعاؾععت نلععى مىغععىم قععاهغة الدؿععغب اإلاضعسع ي وؤزغهععا نلععى الخىمُععت وصوع اإلاضعؾععتواإلاؤؾؿاث اإلاجخمهُت في الخض منها.
 حدود شماهيت :اْخطغ جؿبُٔ الضعاؾت نلى الُطل الضعاس ي الثاوي للؿىت الضعاؾُت 2016/2015م. حدود مهاهيت :اْخطغ جؿبُٔ الضعاؾت نلى مضاعؽ ْطبت مداَكت اإلاُغّ في ألاعصن. حدود بشسيت :اْخطغث الضعاؾت نلى نُىت مً مضعاء اإلاضاعؽ واإلاهلمحن وؤولُاء ؤمىع الؿلبت اإلادؿغبحن.-

إن حهمُم هخائج الضعاؾت الخالُت ًخم في غىء اإلادضصاث آلاجُت :

 ضضّ وزباث ؤصاة الضعاؾت. -صْت ومىغىنُت اؾخجاباث ؤَغاص نُىت الضعاؾت نلى َٓغاث ؤصاة الضعاؾت.

الطسيقت وؤلاحساءاث
ًخػ ععمً ه ععظا الج ععؼء م ععىهج الضعاؾ ععت ومجخمهه ععا ،ونُىته ععا ،وؤصاة الضعاؾ ععت ،وإحع عغاءاث الط ععضّ ،والثب ععاث ألصاة
الضعاؾت.
ً
مىهجيت الدزاطت :جم اؾخسضام اإلاىهج الىضُي اإلاؿحي هكغا إلاالءمخه ؾبُهت وؤهضاٍ الضعاؾت.
مجخمع الدزاطت :جٙىن مجخمو الضعاؾت مً حمُو مضعاء اإلاضاعؽ واإلاهلمحن وؤولُاء ؤمىع الؿلبت اإلادؿغبحن في معضاعؽ
ْطبت اإلاُغّ.
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ً
عيىت الدزاطت :جم ازخُاع نُىعت الضعاؾعت بالؿغٍٓعت الٓطعضًت معً مجخمعو الضعاؾعت وبلًعذ ()100مهلمعا ومهلمعت ،و()24
ً
مضًغا ومضًغة و( )20ولي ؤمغ مً ؤولُاء ؤمىع الؿلبت.
أداة الدزاطببت :بهععض مغاحهععت ألاصبُععاث والضعاؾععاث الؿععابٓت طاث الهالْععت بمىغععىم الضاعؾععت ومخًحراتهععا ،جععم جؿععىٍغ ؤصاة
الضعاؾ ععت ،ومغان ععاة م ععو م ععا ًخىاَ ععٔ م ععو ؤه ععضاٍ الضعاؾ ععت ومخؿلب ععاث الاؾ ععخجابت لهباعاته ععا ف ععي الخط ععمُم وطل عع ٚم ععً ز ععالٛ
مغاحهع ععت ألاصب الىكع ععغي والضعاؾع ععاث الؿع ععابٓتَٓ ،ع ععض جٙىهع ععذ ألاصاة مع ععً زالزع ععت ؤح ع عؼاء :ألاو ٛؤشع ععخمل نلع ععى اشع ععخمل نلع ععى
اإلاهلىم ععاث الضًمًغاَُ ععت الالػم ععت ن ععً اإلاؿ ععخجُب ،والج ععؼء الث ععاوي اش ععخمل نل ععى ( َٓ )16ععغة مىػن ععت نل ععى زالز ععت مج ععاالث ه ععي
(التربىي( البِئت اإلاضعؾُت ،ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،اإلاهلم ،اإلانهاج ) ،الاحخماعي والاْخطاصي ،والؿالب(شخطُت الؿالب) ) .ؤما
اإلادىع الثاوي اشخمل نلى (َٓ )14عغة مىػنعت نلعى مجعالحن همعا (:البِئعت اإلاضعؾعُت ،ؤلاحعغاءاث ؤلاصاعٍعت ) ؤمعا اإلادعىع الثالعث
اشخمل نلى (َٓ )8غاث ،وطل ٚبالغحىم إلى ألاصب الىكغي والضعاؾاث الؿابٓت طاث الهالْت ،واشخملذ الاؾدباهت نلى:
الجؼء ألاو :ٛاشخمل نلى اإلاهلىماث الضًمًغاَُت الالػمت نً اإلاؿخجُب وهي (الجيـ ،واإلاؿمى الىقُُي).
الجؼء الثاوي :اؾدباهت ؤؾباب قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي.
الجؼء الثالث :صوع اإلاضعؾت في الخض مً قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي.
الجؼء الغابو :صوع اإلاؤؾؿاث اإلاجخمهُت
ً
ً
وْض جم جدضًض ؤلاحاباث بسمؿت صعحاث هيٖ( :بحر حضاٖ ،بحر ،مخىؾـْ ،لُلْ ،لُل حضا).
صببدأ أداة الدزاطببت :نغغععذ ؤصاة الضعاؾععت نلععى مجمىنععت مععً اإلاد٘مععحن ونععضصهم ( )10مععً اإلاسخطععحن وطوي الخبععرة
ف ععي مج ععا ٛؤلاصاعة التربىٍ ععت ،ونل ععم ال ععىُـ ،والُٓ ععاؽ والخٓ ععىٍم ،واإلاى ععاهج والخ ععضعَـ وطل عع ٚللخإٖ ععض م ععً مىاؾ ععبت الُٓع عغاث
للمجا ٛالظي جيخمي إلُه ،وحهضًل الطُايت اللًىٍت ،والخهضًالث اإلاىاؾبت ،وبُان معضي مالءمتهعا للضعاؾعت .وبهعض اؾعخهاصة
الاؾدباهت مً اإلاد٘محن جم ألازظ بأعائهم ومٓترخاتهم وانخماص الُٓغاث التي هالذ وؿبت اجُاّ (َ )%80إٖثر مً اإلاد٘محن.
ثببباث أداة الدزاطببت :للخإٖععض مععً زبععاث ؤصاة الضعاؾععت جععم خؿععاب مهامععل الثبععاث بؿععغٍٓخحن :ألاولععى :اؾععخسضام
ً
ؾغٍٓت الازخباع وإناصة الازخباع ( )test-retestنلى نُىعت معً زعاعج نُىعت الضعاؾعت وبلعٌ نعضصها (َ )20عغصا بُعاعّ ؤؾعبىنحن
ب ععحن الازخب ععاعًٍ .ؤم ععا الثاهُع ععت :خؿ ععاب مهام ععل الثب ععاث باؾ ععخسضام مهاصل ععت ٖغوهب ععار ؤلُ ععا ( )cronbach alphaلالحؿ ععاّ
الضازلي ،وبلٌ مهامل الثباث ( 0.95و )0.91نلى الخىالي.
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الدزاطت ومىاقشتها
هخاةج ِّ
ً
ً
نغغا لىخائج ّ
الضعاؾت وَٓا لدؿلؿل ؤؾئلتها ،وطل ٚنلى الىدى آلاحي:
جىاو ٛهظا الجؼء
ِ
الظؤال ألاول :ما أطباب ظاهسة الدظسب اإلادزس ي مً وحهت هظس مدزاء اإلادازض واإلاعلمين وأولياء أمىز الطلبت؟.
لإلحابت نً هظا الؿؤا ٛجم اؾخسضام اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت إلاجاالث الضعاؾت ،والجضو) 1( ٛ
ًىضح طل:ٚ
الجدول ()1

اإلاخىططاث الحظابيت والاهحسافاث اإلاعيازيت ودزحت الخقدًس والسجبت الطخجاباث أفساد عيىت
الدزاطت إلاجاالث أطباب ظاهسة الدظسب اإلادزس ي مسجبت جىاشليا
السجبت

السقم

1

3
1

3

2

2

اإلاجال
الؿالب(شخطُت الؿالب)
التربىي( البِئت اإلاضعؾُت ،ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،اإلاهلم،
اإلانهاج )
الاحخماعي والاْخطاصي
ألاصاة ٖٙل

اإلاخىطط
الحظابي

الاهحساف
اإلاعيازي

دزحت
الخقدًس

3.58
3.50

0.69
0.76

مخىؾؿت
مخىؾؿت

3.45
3.51

0.62
0.58

مخىؾؿت
مخىؾؿت

ًبععحن الجععضو )1( ٛؤن صعحععت جٓععضًغ ؤَعغاص نُىععت الضعاؾععت ألؾععباب قععاهغة الدؿععغب اإلاضعسع ي لع صاة ٖٙععل
ح ععاءث مخىؾ ععؿت ،وبمخىؾ ععـ خؿ ععابي ( )3.51واهدع عغاٍ مهُ ععاعي ( .)0.58خُ ععث جغاوخ ععذ اإلاخىؾ ععؿاث
الخؿ ععابُت ب ععحن ( ،)3.58 – 3.45وحع ععاء ف ععي الغجبع ععت ألاول ععى مج ععا ٛالؿالب(شخط ععُت الؿال ععب) بمخىؾع ععـ
خؿ ععابي ( )3.58واهدع عغاٍ مهُ ععاعي ( )0.69وبضعح ععت جٓ ععضًغ مخىؾ ععؿت ،ج ععاله الترب ععىي( البِئ ععت اإلاضعؾ ععُت،
ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،اإلاهلم ،اإلانهاج ) في الغجبت الثاهُعت بمخىؾعـ خؿعابي ( )3.50واهدعغاٍ مهُعاعي ()0.76
وبضعح ععت جٓ ععضًغ مخىؾ ععؿت ،وح ععاء مج ععا ٛالاحخم ععاعي والاْخط ععاصي ف ععي الغجب ععت ألازح ععرة بمخىؾ ععـ خؿ ععابي
( )3.45واهد عغاٍ مهُ ععاعي ( )0.62وبضعح ععت جٓ ععضًغ مخىؾ ععؿت .وْ ععض حه ععؼي ه ععظه الىدُج ععت إل ععى الهضً ععض م ععً
ألاؾباب منها نعضم إزؿعاع ؤلاصاعة اإلاضعؾعُت ألولُعاء ألامعىع بًُعاب ؤبىعائهم ،وْعض ال جمثعل اإلاىعاهج الضعاؾعُت
اخخُاحعاث الؿلبعت واهخمامعاتهم وْعضعاتهم ،وجعضوي اإلاؿعخىي الخدطعُلي للؿلبعت وعؾعىبهم معو ْلعت جعىَغ
البعرامج الهالحُععت اإلاىاؾععبت .بااغععاَت إلععى ْلععت ألاوشععؿت الالضععُُت اإلاضعؾععُت ممععا ًععضَو بععبهؼ الؿلبععت
ال ععظًً ًمخل ٙععىن ؾاْ ععاث م٘بىج ععت للبد عث ن ععً ب ععضًل لخُغَ ععٌ ه ععظه الؿاْ ععاث وٍ ٙععىن طل عع ٚز ععاعج ؤؾ ععىاع
اإلاضعؾت ألامغ الظي ًؼٍض مً وؿبت حؿغب الؿلبت.
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الظؤال الثاوي :ما دوز اإلادزطت في الحد مً ظاهسة الدظسب اإلادزس ي مً وحهت هظس مدزاء اإلادازض واإلاعلمين؟.
لإلحابت نً هظا الؿؤا ٛجم اؾخسضام اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت لُٓغاث ومجاالث الضعاؾت ،والجضوٛ
(ً ) 2ىضح طل:ٚ
الجدول ()2
اإلاخىططاث الحظابيت والاهحسافاث اإلاعيازيت ودزحت الخقدًس والسجبت الطخجاباث أفساد عيىت
الدزاطت لدوز اإلادزطت للحد مً ظاهسة الدظسب اإلادزس ي مسجبت جىاشليا
السجبت

السقم

1
2

1
2

اإلاجال
البِئت اإلاضعؾُت
ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت
ألاصاة ٖٙل

اإلاخىطط
الحظابي

الاهحساف
اإلاعيازي

دزحت
الخقدًس

3.71
3.53
3.62

0.65
0.57
0.54

مغجُهت
مخىؾؿت
مخىؾؿت

ًبحن الجضو )2( ٛؤن صعحت جٓضًغ ؤَغاص نُىت الضعاؾت لضوع اإلاضعؾت للخض مً قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي
لع ع صاة ٖ ٙععل ح ععاءث مخىؾ ععؿت ،وبمخىؾ ععـ خؿ ععابي ( )3.62واهدع عغاٍ مهُ ععاعي ( .)0.54خُ ععث جغاوخ ععذ
اإلاخىؾ ععؿاث الخؿ ععابُت ب ععحن ( ،)3.71 – 3.53وح ععاء ف ععي الغجب ععت ألاول ععى مج ععا ٛالبِئ ععت اإلاضعؾ ععُت بمخىؾ ععـ
خؿع ععابي ( )3.71واهد ع عغاٍ مهُع ععاعي ( )0.65وبضعحع ععت جٓع ععضًغ مغجُهع ععت ،جع ععاله مجع ععا ٛؤلاح ع عغاءاث ؤلاصاعٍع ععت
بالغجب ععت الثاهُ ععت بمخىؾ ععـ خؿ ععابي ( )3.53واهد عغاٍ مهُ ععاعي ( )0.57وبضعح ععت جٓ ععضًغ مخىؾ ععؿت .وحه ععؼي
هظه الىدُجت إلى ؾبُهت الجهىص التي جٓىم بها وػاعة التربُعت والخهلعُم معً زعال ٛججهحعز معضاعؽ مخٙاملعت
ً
في اإلاغأَ والخجهحزاث التي ْض حهؿي صاَها للخض مً قاهغة حؿغب الؿلبت.
خُث حؿدثمغ إصاعة اإلاضعؾت اإلاؤؾؿاث الغٍاغُت والثٓاَُت في اإلاجخمو اشبام خاحاث الؿلبت  ،واحتهاصها في
ؤن ٗل مضعؾت ججتهض في جُهُل صوع مجلـ ؤولُاء ؤمىع الؿلبت ،إال إنّ
جُهُل صوع مجلـ ؤولُاء ألامىع َ ،هلى الغيم مً ّ
نضم حهاون ال٘ثحر مً ؤولُاء ألامىع ًدى ٛصون طل ٚمً حهت ،ومً حهت ؤزغي َئن بهؼ اإلاضاعؽ جداو ٛإشغإ
اإلاجخمو اإلادلي في مىاحهت بهؼ مش٘التها ومنها مشٙلت حؿغب الؿلبت نً مخابهت صعاؾتهم ،وجىاضل إصاعة اإلاضعؾت مو
ؤولُاء ؤمىع الؿلبت مخ٘غعي الًُاب ،ؤلا ان هظا الضوع لم ًطل بهض الى اإلاؿخىي اإلاإمى ٛمً ْبل مضًغي اإلاضاعؽ ل٘ثرة
الانباء الاصاعٍت والُىُت اإلالٓاة نلى ناجٔ مضًغ اإلاضاعؽ.
الظؤال الثالث :هل هىاك فسوأ ذاث داللت إحصاةيت عىد مظخىي الداللت ( )0.05≥ في اطخجاباث أفساد عيىت
الدزاطت لدوز اإلادزطت للحد مً ظاهسة الدظسب اإلادزس ي حعصي إلاخغيراث (الجيع ،واإلاظمى الىظيفي)؟ .لإلحابت نً
هظا الؿؤا ٛجم اؾخسضام اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت ،وجم اؾخسضام ازخباع جدلُل الخباًً الثىائي
إلاهغَت َّ
ؤن ٗان هىإ َغوّ طاث صاللت إخطائُت في اؾخجاباث ؤَغاص نُىت الضعاؾت لضوع اإلاضعؾت للخض مً قاهغة
الدؿغب اإلاضعس ي حهؼي إلاخًحراث (الجيـ ،واإلاؿمى الىقُُي) والجضوً )3( ٛىضح طل:ٚ
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الجدول ( )3
اإلاخىططاث الحظابيت والاهحسافاث اإلاعيازيت الطخجاباث أفساد عيىت الدزاطت لدوز اإلادزطت للحد مً ظاهسة
الدظسب اإلادزس ي حعصي إلاخغيراث الجيع ،واإلاظمى الىظيفي
ألاداة لهل
ؤلاحساءاث
البيئت
ؤلادازيت
اإلادزطيت
َئاث اإلاخًحر
اإلاخًحر
ؽ
م
ؽ
م
ؽ
م
ؽ
م
م

طٖغ
ؤهثى
الجيـ
اإلاؿمى الىقُُي

مضًغ
مهلم

3.64
0.62
3.65
0.56
3.61
0.61
3.68
0.57
0.61

3.70
0.51
3.79
0.59
3.71
0.56
3.80
0.55
0.57

3.66
0.53
3.66
0.48
3.62
0.52
3.70
0.48
0.57

ؽ= اإلاخىؾـ الخؿابي م=الاهدغاٍ اإلاهُاعي

ً
ً
ًبحن الجضو ) 3( ٛجباًىا قاهغٍا في اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت الؾخجاباث ؤَغاص نُىت الضعاؾت
لضوع اإلاضعؾت للخض مً قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي حهؼي إلاخًحراث (الجيـ ،واإلاؿمى الىقُُي) ،في اإلاجاالث وفي ألاصاة ٖٙل.
ولبُان صاللت الُغوّ ؤلاخطائُت بحن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت جم اؾخسضام جدلُل الخباًً الثىائي نلى اإلاجاالث ٖما في
حضو.)4( ٛ
الجدول ( )4
جحليل الخباًً الثىائي إلاجاالث دوز اإلادزطت في الحد مً ظاهسة الدظسب اإلادزس ي حظب مخغيراث الجيع ،واإلاظمى
الىظيفي
مصدز الخباًً

اإلاجاالث

الجيع
هىجلىج=0.401
ح=0.000

دزحاث
الحسيت

مجمىع
اإلاسبعاث

مخىطط
اإلاسبعاث

قيمت ف

الداللت
ؤلاحصاةيت

البِئت اإلاضعؾُت

.169

1

.169

.54

.46

ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت

.093

1

.093

.27

.61

ال٘لي

.115

1

.115

.45

.51

اإلاظمى الىظيفي
هىجلىج=0.608
ح=0.000

البِئت اإلاضعؾُت

.062

1

.062

.20

.66

ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت

.206

1

.206

.59

.44

ال٘لي

.198

1

.198

.77

.38

الخؿإ

البِئت اإلاضعؾُت

42.269

105

.315

ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت

46.877

105

.350

ال٘لي

34.510

105

.258
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مصدز الخباًً

اإلاجاالث

ال٘لي

مجمىع
اإلاسبعاث

دزحاث
الحسيت

البِئت اإلاضعؾُت

2209.630

124

ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت

2089.586

124

ال٘لي

2090.606

124

مخىطط
اإلاسبعاث

قيمت ف

الداللت
ؤلاحصاةيت

ًدبحن مً الجضو )4( ٛنضم وحىص َغوّ طاث صاللت إخطائُت نىض مؿخىي الضاللت
( )0.05 ≥ الؾخجاباث ؤَغاص نُىت الضعاؾت لضوع اإلاضعؾت للخض مً قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي حهؼي إلاخًحراث (الجيـ،
واإلاؿمى الىقُُي).
وْض حهؼي هظه الىدُجت إلى شهىع مضًغي اإلاضاعؽ باإلاؿؤولُت اإلالٓاة نلى ناجٓهم هدى صوعهم في الخض مً قاهغة
الدؿغب الضعاس ي.
ؤقهغث الىخائج نضم وحىص َغوّ طاث صاللت إخطائُت في جٓضًغاث ؤَغاص نُىت الضعاؾت
حهؼي إلاخًحر اإلاؿمى الىقُُي ،وْض حهؼي هظه الىدُجت إلى ٗىن مضًغي اإلاضاعؽ واإلاهلمحن لكاهغة حؿغب الؿلبت في
مضاعؾهم وإؾالنهم ؤٖثر مً يحرهم نلى مضي زؿىعة حؿغب الؿلبت نً مخابهت صعاؾتهم ،وحجم هظه الكاهغة وؤؾباب
الدؿغب لضي الؿلبت ،ألامغ الظي ًجهلهم ًخُٓىن نلى صوع اإلاضعؾت في الخض مً قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي.

الظؤال السابع :ما دوز اإلاؤطظاث اإلاجخمعيت ألاهليت والخاصت في الحد ظاهسة الدظسب اإلادزس ي مً وحهت هظس
مدزاء اإلادازض واإلاعلمين وأولياء أمىز الطلبت؟ .لإلحابت نً هظا الؿؤا ٛجم اؾخسضام اإلاخىؾؿاث الخؿابُت
والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت لُٓغاث ؤصاة الضعاؾت ،والجضوً )5( ٛىضح طل:ٚ
الجدول ()5
اإلاخىططاث الحظابيت والاهحسافاث اإلاعيازيت ودزحت الخقدًس والسجبت لفقساث دوز اإلاؤطظاث اإلاجخمعيت في الحد مً
ظاهسة الدظسب اإلادزس ي مسجبت جىاشليا
دزحت
اإلاخىطط الاهحساف
الفقساث
السجبت السقم
اإلاعيازي
الخقدًس
الحظابي
1

8
6

2
1
3

جىنُت ؤولُاء ألامىع بإهمُت اجطالهم باإلاضعؾت ومىاضلت الؼٍاعاث
للخهغٍ نلى ؤخىا ٛومؿخىي جدطُل ؤبىائهم الؿلبت
إًجاص آلُت للخهغٍ نلى الؿلبت اإلاهغغحن لخؿغ الدؿغب وحصجُههم
وعَو مهىىٍاتهم وبظٗ ٛل حهض إلاؿانضتهم بالبٓاء في اإلاضعؾ ععت
وإجمع ععام حهععلُمهم
حشُ٘ل مجالـ مً وحهاء اإلاضًىت ؤو الٓغٍت ؤو الحي إلاخابهت الؿلبت
اإلادؿغبحن ،وعبـ هظه اإلاجالـ مو اإلاىؿٓت الخهلُمُت واإلاضعؾت ختى
جٙىن هىإ ضلت بحن الجمُو للخض مً مشٙلت الدؿغب
11

3.69

0.68

3.65

0.78

مغجُهت

مخىؾؿت
3.60

0.87

مخىؾؿت

السجبت
4
5

السقم
2
3
7

6
7

5
4

8

الفقساث

اإلاخىطط
الحظابي

الاهحساف
اإلاعيازي

دزحت
الخقدًس

3.58

0.77

مخىؾؿت

0.89

مخىؾؿت

0.67

مخىؾؿت

حهؼٍؼ الجاهب ؤلانالمي لكاهغة الدؿغب مً زال ٛجُهُل صوع
الىناف وزؿباء اإلاؿاحض ووؾائل ؤلانالم اإلاخاخت
3.57
جىنُت الؿلبت ألهمُت الضعاؾت ومضي الاؾخُاصة منها في اإلاؿخٓبل
وطل ٚنً ؾغٍٔ مجلت الخائـ  -اليشغاث  -اإلاداغغاث
3.54
جُهُل صوع اإلاجز ٛمً ؤحل جدُحز الؿالب وجغيُبه َ ععي اإلاضعؾ ععت
والخهاون مو ميؿىبي اإلاضعؾت وزاضت اإلاغشض الؿالبي لخل اإلاشاٗل
الصخطُت والطهىباث الخهلُمُت التي ْض جىاحه الؿالب
3.51
وغو صعاؾاث وخلى ٛوغىابـ خى ٛؤزغ الٓىىاث الُػائُت
وؤلاهترهذ ووؾائل الخ٘ىىلىحُا ألازغي
3.47
إْامت الىضواث واإلاداغغاث الخثُُُٓت ألولُاء ؤمىع الؿلبت اإلادؿغبحن
في بضاًت ٗل نام صعاس ي حضًض ،ختى ًٙىن هىإ اخخىاء إلاشٙلت
الدؿغب مً بضاًتها ،وطل ٚبىاؾؿت حمهُاث اإلاهلمحن اإلاىدشغة في
الضولت
3.58
النلي(دوز اإلاؤطظاث اإلاجخمعيت)

0.86

مخىؾؿت

0.82

مخىؾؿت

0.73

مخىؾؿت

ًبحن الجضو )5( ٛإن صعحت جٓضًغ ؤَغاص نُىت ّ
الضعاؾت نً َٓغاث صوع اإلاؤؾؿاث اإلاجخمهُت في الخض مً
ِ
قاهغة الدؿغب اإلاضعس ي حاءث بضعحت مخىؾؿت ،خُث بلٌ اإلاخىؾـ الخؿابي ( )3.58واهدغاٍ مهُاعي ( ،)0.73وحاءث
حمُو الُٓغاث بضعحت جٓضًغ مخىؾؿت باؾخثىاء الُٓغة عْم ( )8والتي جىظ نلى" جىنُت ؤولُاء ألامىع بإهمُت اجطالهم
باإلاضعؾت ومىاضلت الؼٍاعاث للخهغٍ نلى ؤخىا ٛومؿخىي جدطُل ؤبىائهم الؿلبت " حاءث في الغجبت ألاولى وبمخىؾـ
خؿابي بلٌ ( ،)3.69واهدغاٍ مهُاعي ( )0.68وبضعحت جٓضًغ مغجُهت ،وحاءث الُٓغة عْم ( )4والتي جىظ نلى" إْامت
الىضواث واإلاداغغاث الخثُُُٓت ألولُاء ؤمىع الؿلبت اإلادؿغبحن في بضاًت ٗل نام صعاس ي حضًض ،ختى ًٙىن هىإ اخخىاء
إلاشٙلت الدؿغب مً بضاًتها ،وطل ٚبىاؾؿت حمهُاث اإلاهلمحن اإلاىدشغة في الضولت " بالغجبت ألازحرة وبمخىؾـ خؿابي بلٌ
( )3.47واهدغاٍ مهُاعي ( )0.82وبضعحت جٓضًغ مخىؾؿت.
خُث ًخمثل الضوع في حهؼٍؼ الجاهب ؤلانالمي لكاهغة الدؿغب مً زال ٛجُهُل صوع الىناف وزؿباء اإلاؿاحض
ووؾائل ؤلانالم اإلاخاخت ،وجىنُت الؿلبت ألهمُت الضعاؾت ومضي الاؾخُاصة منها في اإلاؿخٓبل وطل ٚنً ؾغٍٔ مجلت
الخائـ  -اليشغاث – اإلاداغغاث ،وإْامت الىضواث واإلاداغغاث الخثُُُٓت ألولُاء ؤمىع الؿلبت اإلادؿغبحن في بضاًت ٗل
نام صعاس ي حضًض ،ختى ًٙىن هىإ اخخىاء إلاشٙلت الدؿغب مً بضاًتها ،وطل ٚبىاؾؿت حمهُت اإلاهلمحن ،إط إهه نً
ُ
ؾغٍٔ وؾائل ؤلانالم اإلاسخلُت ؾِخم جىنُت ألا َؾ ْغ اإلاسخلُت خى ٛقاهغة حؿغب الؿلبت مً اإلاضاعؽ ألامغ الظي ْض ًؤصي
إلى مخابهت ؤبىائهم الؿلبت ولى بشٙل حؼئيٖ ،ما ؤهه مً اإلاهغوٍ ؤن للضعوؽ الضًيُت والىنل وؤلاعشاص في اإلاجخمو
الٙىٍتي له جإزحر ٖبحر نلى ؤَغاص اإلاجخمو .وؤما ؤْل الُٓغاث التي هالذ ؤصوى مخىؾـ خؿابي مً خُث اجُاّ ؤَغاص نُىت
الضعاؾت نليها َٙاهذ " جىنُت ؤولُاء ألامىع بإهمُت اجطالهم باإلاضعؾت ومىاضلت الؼٍاعاث للخهغٍ نلى ؤخىا ٛومؿخىي
ً
ْلُال ما ًخابهىن ؤبىائهم وَؿإلىن ننهم وٍٓىمىن
جدطُل ؤبىائهم الؿلبت " وْض حهؼي هظه الىدُجت إلى ؤن ؤولُاء ألامىع
بؼٍاعتهم باإلاضعؾت بحجت اوشًالهم ؤو ؾُغهم اإلاخ٘غع وإلٓاء اإلاؿؤولُت نلى ناجٔ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت واإلاهلمحن.
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الظؤال الخامع :ما أثس ظاهسة الدظسب اإلادزس ي على الخىميت؟.
لإلحابت نً هظا الؿؤا ٛجم اؾخسضام اإلاغاحو وألاصبُاث طاث الهالْت واؾخؿالم الغؤي إلاجمىنت مً الخبراء وجمثلذ
ؤلاحابت باآلحي:
آلاثاز الظلبيت الىاحمت عً ظاهسة الدظسب اإلادزس ي:
إن الدؿغب الضعاس ي مشٙلت ٌهاوي منها نضص ٖبحر مً الىكم ؾىاء في الضو ٛالىامُت ؤو في الضو ٛاإلاخٓضمت يحر
ؤن هظه اإلاشٙلت ؤْل خضة بطُت نامت في الضو ٛاإلاخٓضمت منها في الضو ٛالىامُت ٖما جسخلِ زؿىعتها مً مغخلت إلى
ؤزغي َخكهغ بطىعة واضخت في اإلاغخلت ألاولى في الضو ٛالىامُت بِىما جكهغ بشٙل زؿحر في اإلاغخلت الثاهىٍت في بهؼ
الضو ٛاإلاخٓضمت مثل اهجلترا والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت والظي ال شَُ ٚه ؤن لكاهغة الدؿغب آزاعها الػاعة باليؿبت
لٙل مً الُغص واإلاجخمو ٖظل ٚلها آزاعها باليؿبت للىكام الخهلُمي وهظه آلازاع هي(نبض الجلُل:)2003،
ً
ً خهغع اإلادؿغبىن يالبا للبؿالت الَخٓاعهم إلى اإلاهاعاث الػغوعٍت للهمل في اإلاجاالث اإلاسخلُت وبظلٌ ٚشٙل
ً
اإلادؿغبىن نبئا يحر مغيىب َُه نلى خالت البؿالت في اإلاجخمو وعحو طل ٚإلى ؤن قغوٍ نطغ الهلم والخٓىُت
في خاحت إلى الٓىي الهاملت اإلاضعبت وهي في هُـ الىْذ جدض مً َغص الهمل ؤمام يحر اإلاخهلمحن.
ً
 وٍؼٍض مً زؿىعة هظا الىغو ؤن اإلادؿغبحن يالبا ما ٌهؼَىن نً الالخداّ بمغاٖؼ الخضعٍب اإلانهي لخإهُلهم
للهمل في مجاالث ؤلاهخاج اإلاسخلُت.
ً
 ؤن اإلادؿغبحن يالبا ما ٌشخًلىن بالىقائِ الضهُا مً الهُٙل الىقُُي والتي حهخمض نلى الجهض الهػلي صون
الهٓلي.
ْ ض ًؤصي الدؿغب إلى خغمان اإلاجخمو مً بهؼ ؤصخاب الٓضعة الهٓلُت الهالُت الظًً ٗان ًم٘نهم ؤن ٌؿهمىا
في همى اإلاجخمو وجؿىعه إطا ؤجُدذ لهم َغص اؾخ٘ما ٛحهلُمهم بًؼ الىكغ نً ؤوغانهم الاحخمانُت
والاْخطاصًت.
ً
ً
 إن الدؿغب صعاؾُا ْض ٌهىّ حؼئُا ما جغمي إلُه اإلاضعؾت مً إضالح وججضًض احخماعي وحًحر مغيىب َُه َمً
اإلاهغوٍ ؤن وقُُت التربُت ال جٓخطغ نلى هٓل الترار الثٓافي بل جخهضاه إلى إخضار حًحراث واججاهاث مٓطىصة
ً
ً
ً
احخمانُا وؾُاؾُا واْخطاصًا وَ٘غٍا وجمثل مغاخل الخهلُم الهام الٓانضة ألاؾاؾُت باليؿبت إلاغاخل الخهلُم.
ولٙل مغخلت حهلُمُت ؤهمُتها الخاضت َهي اإلاضزل ألاو ٛالػغوعي لٙل خغٖت إضالح وججضًض احخماعي(مىس ى،
.)2005
 إن اهٓؿام الؿالب نً اإلاضعؾت وحؿغبه مً الضعاؾت ْض ًؤصي إلى اعجضاصه إلى ألامُت مً هاخُت والخداْه بؿىّ
الهمالت ؤو ْض ًؤصي مً هاخُت ؤزغي إلى اهدغاَهَ" .الدؿغب ًؤصي إلى خضور َاْض في الخهلُم ًترجب نلُه اعجُام
جٙلُت الخهلُم باليؿبت للؿالب ؤو الُطل ؤو اإلاضعؾت مو الخإزحر نلى ُٖاءة الخهلُم في الىْذ هُؿهٖ ،ما ؤن ػٍاصة
ألامُت ؤو وحىص الُغص ألامي ٌهخبران في خض طاتهما ناملحن مدبؿحن ومهُٓحن لهملُت ؤلاهخاج والخىمُت الشاملت
ً
واْخطاصًا ألن ؤلاوؿان ألامي ًطبذ ً
ً
ً
َغصا مؿتهلٙا َٓـ يحر ْاصع نلى الهؿاء وؤلابضام وٍطبذ نالت نلى
احخمانُا
ٗاهل الضولت واإلاجخمو(".الٓاض ي.)1994 ،
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جسػو الهالْت بحن الخهلُم وحىاهب الخىمُت اإلاسخلُت إلى اإلابضؤ الهام في الخُانل بحن مسخلِ حىاهب اإلاجخموَ ،الخهلُم
ًؤزغ في مسخلِ حىاهب الخىمُت الشاملت وٍخإزغ بها خُث ًبرػ صوع الخهلُم بشٙل مباشغ في جىمُت اإلاىاعص البشغٍت التي
ُ
حهجى بهملُاث ػٍاصة اإلاهغَت وإٖؿاب اإلاهاعاث والٓضعاث لٓىي الهمل.وجىضِ الخىمُت البشغٍت بإنها ججمُو عؤؽ اإلااٛ
ً
ً
البشغي واؾدثماعه بطىعة َهالت في جؿىٍغ الىكام الاْخطاصي ،هظا َػال نً إنضاص جل ٚالٓىي البشغٍت إنضاصا
ً
ً
ً
ً
ً
مخٙامال نٓلُا وحؿمُا وهُؿُا واحخمانُا اصاعة شؤون الضولت الؿُاؾُتَ ،الخىمُت البشغٍت حهخبر مُخاح مؿاًغة
الهطغ ومخًحراجه.
ً
إطن َئن ؤلاهُاّ نلى الخهلُم ٌهخبر اؾدثماعا في ؤلاوؿان لُٙىن ما ٌؿمى عؤؽ اإلاا ٛالبشغي .وبالخالي َئن اإلاىعص البشغي
اإلاٙىن البشغي ؤضبذ ؤهم ّ
ؤغحى ؤٖثر ؤهمُت وجإزح ًرا مً اإلاىعص اإلااصي في إهجاح حهىص الخىمُت ،بل إن ّ
مٙىهاث مهاصلت
الخىمُت ،نلُه َئن الخهلُم ٌهخبر مً الهىامل الُانلت في إخضار الخىمُت اإلاؿخضامت ،والؾُما في هظا الهطغ الظي ًخمحز
بالثىعة اإلاهغَُت واإلاهلىماجُت ،مما ؤصي إلى ؤن ّ
ًخدى ٛالاْخطاص الهالمي إلى اْخطاص مهغفي ٖثُِ الاؾخسضام للمهغَت
والخٓاهت ،ولٙي جخمً٘ الضو ٛالهغبُت مً اإلاىاَؿت في نالم الاْخطاص الٙىوي ،وفي قل الاججاه هدى جدغٍغ الخجاعة الضولُت
ً
بهض إوشعاء مىكمعت الخجعاعة الضولُت ،وفي عخعاب قاهعغة الهىإلات َئهه مً الػغوعي بمٙان للضو ٛالهغبُت ؤن جدبجى هكاما
ً
ً
ً
حهلُمُا ْاصعا نلى جىمُت الٓضعاث ؤلابضانُت للؿلبت وحهكُم ْضعاتهم نلى الخسُل والابخٙاع والخُ٘حر بهُضا نً نملُاث
الخلٓحن والخُل والاؾخكهاع واهخٓا ٛاإلاباصعة مً اإلاهلم إلى اإلاخهلم ،ومً الخهلُم إلى الخهلم ،وبالخالي الترٖحز نلى زٓاَت
ؤلابضام صون زٓاَت الظاٖغة ،وفي هظا الؿُاّ َئهه ّ
ًدبحن لىا ؤن الهالْت بحن الخهلُم والخىمُت اإلاؿخضامت هي نالْت ال
اهُطام َيها ما صام الخهلُم ٌهض الٙىاصع البشغٍت ؤو عؤؽ اإلاا ٛالبشغي.
الخىصياث:
بىاء نلى الىخائج التي جىضلذ إليها الضعاؾتَ ،ئن الباخث ًىص ي بما ًلي:
 جُهُل صوع ألاوشؿت الالمىهجُت صازل اإلاضعؾت مً ؤحل إشًا ٛوْذ الُغاى لضي الؿلبت مً حهت ،وجُغٌَؾاْاتهم اإلا٘بىجت مً حهت ؤزغي.
 حهاون مضًغي اإلاضاعؽ مو وؾائل ؤلانالم في حؿلُـ الػىء نلى قاهغة حؿغب الؿلبت ،وجىنُت ألاهل وؤولُاءألامىع ،وجدظًغهم مً مساؾغ حؿغب ؤبىائهم ،مً الىاخُت التربىٍت والاْخطاصًت والاحخمانُت.
 إْامت الىضواث واإلاداغغاث الخثُُُٓت ألولُاء ؤمىع الؿلبت اإلادؿغبحن في بضاًت ٗل نام صعاس ي حضًض ،ختى ًٙىنهىإ اخخىاء إلاشٙلت الدؿغب مً بضاًتها.
 الخهغٍ نلى مشاٗل الؿالب الاحخمانُت والىُؿُت والؿعي لخلها بمؿانضة اإلاغشض التربىي الظي ًمل ٚوؾائلجغبىٍت جٓغبه مً الؿالب وجؤمً له خغٍت الخهبحر وال٘الم وإن ؤي مهلم في اإلاضعؾت ًمً٘ ؤن ًٙىن بمثابت
الىاصح للؿالب.
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