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 برامج كليات الرتبية

 املشاكل واملعاجلات

 علي خليفة سعيد .أ

 ملخص البخح

                                                                   رغِ َزٚر ٚقت نايف ع٢ً ظٗٛر ايعًِ ايرتبٟٛ اؿديٜح يف فؾزٜكٝدا ْٚغد ٠    
  .       َؤصضات٘

                          مسات تارى١ٝ ٚفٖياف َغدرتن١                                        َٚع عُل االعتكاد ب ٕ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ي٘ 
  .                                       ع٢ً َضت٣ٛ ايعامل َٔ سٝح ايتٓظِٝ ٚاهلٝه١ًٝ

                                                                  إٕ ايتطٛر ايرتبٟٛ ايذٟ فؽبح َٔ فِٖ مسات ايعؾز اؿافدز ٜعتُدي عًد٢    
  .                                                        تكِٜٛ ايٛاقع ايرتبٟٛ نْٛ٘ ميجٌ ايعُٛد ايؿكزٟ يًٓظاّ ايرتبٟٛ

   عي                                                                 ؾاملعًِ ٖٛ املض٦ٍٛ األٍٚ عٔ دعٌ سذز٠ اييراص١ َٓاخدا  ؽداؿا  ٜضدا   
  .                                ع٢ً سٜاد٠ اإلبياع ٚابتهار املتعًُني

                                                                       ٚمما دعٌ َضدة٠ ايتعًدِٝ تؾداب بدبعخ اإلخؿاقدات ايٓاػد١ َدٔ ٚددٛد         
  .                                          َعًُني غة َؤًٖني عًُٝا ٚتزبٜٛا يف صًو ايتعًِٝ

 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  .ٞداَع١ اؾبٌ ايػزب                   
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 مشكلة البخح

                                                                   رغِ َزٚر ٚقت نايف ع٢ً ظٗٛر ايعًِ ايرتبٟٛ اؿديٜح يف فؾزٜكٝدا ْٚغد ٠    
      :                    نًٝات ايرتب١ٝ بٓٛعٝٗا                         َؤصضات٘ ٚايتٛصع املضتُز يف 

 ٞ                                                         ٚنًٝدات ايرتبٝدد١ ٚسٜداد٠ فعددياد املتدؾؾدني يف ايعًددّٛ       ،                    ايتد ًٖٝٞ ٚايعدداي
                                                         إال فْ٘ مل ٜهتضب بعي ايٛفع١ٝ ايد  ػعًد٘ َٓداظزا  يػدةٙ        ،                    ايرتب١ٜٛ طالبا  ٚباسجني

                                     ٚفٖياؾ٘ ٚٚصدا٥ً٘ ٚغاٜاتد٘ ٚبزافد٘       ،                                       َٔ ايعًّٛ اؾاَع١ٝ بايزغِ َٔ ٚفٛح ؾًضؿت٘
ِ              اي  ارتبطت ب           ٚباملؾدا      ،                                                         ايضٝاقات االدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اي  ْغ  ؾٝٗا ٖدذا ايتعًدٝ

  . (1 )                                   اي  تٛدٗ٘ ٚباػاٖات ايعؾز ايذٟ ٜعٝغ٘

   ،                                                                   َٚع عُل االعتكاد ٚاإلميإ ب ٕ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ي٘ مسدات تارىٝد١ بدارس٠   
                                                                                 ٚفٖياف َغدرتن١ عًد٢ َضدت٣ٛ ايعدامل َدٔ سٝدح ايتدٓظة ٚاهلٝهًٝد١ إال فٕ ٖٓداى          

                                                               ؿزد بٗا ٖذا ايتعًِٝ يف نٌ فتُع تبعا  يؿًضؿ١ َٚعتكديات ٚعدزٜع١             خؾٛؽٝات ٜٓ
  .                                 اجملتُع ٚتٛدٝٗات٘ ايؿهز١ٜ ٚايضٝاص١ٝ

                                                                  فٕ ايتطٛر ايرتبٟٛ ايذٟ فؽبح َٔ فِٖ مسات ايعؾز اؿافدز ٜعتُدي عًدٞ    
                       ٚذيو يهغـ َدا ٜعرتفد٘      ،                      ٚٚاقع تزب١ٝ املعًِ غاؽ١   ،                         تكِٜٛ ايٛاقع ايرتبٟٛ بعا١َ

  .                       إإ  إهاد سًٍٛ ع١ًُٝ هلا      ٚؽٛال    ،    ٚفعـ   ،        َٔ َغهالت

                                                                       َٚا هعٌ املعًِ بايؼ األثز يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ نْٛ٘ ميجدٌ ايعُدٛد ايؿكدزٟ    
         ايٓظداّ     :       َٚٓٗدا    ،                                           ٖٚٛ ٜؤثز يف كتًدـ األْظُد١ األخدز٣ بداجملتُع       ،             يًٓظاّ ايرتبٟٛ

  .                                                 ايكُٝٞ ٚايٓظاّ ايضٝاصٞ ٚايٓظاّ االدتُاعٞ ٚاالقتؾادٟ

                                        ٌ سذز٠ اييراص١ َٓاخدا  ؽداؿا  ٜضداعي                               ؾاملعًِ ٖٛ املض٦ٍٛ األٍٚ عٔ دع
                                              . ؾُددجال  فٕ نًٝددات ايرتبٝدد١ تضددتكبٌ اقددٌ    ..   (2 )                                      يف سٜدداد٠ اإلبددياع ٚابتهددار املددتعًُني

                                                ففـ إإ  خًٖٛا َٔ اختبار املكاب١ً يػزض ايت ني َدٔ     ،                   املعيالت يف صًِ ايكبٍٛ
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

         طدزابًط     .                          َٓغدٛرات داَعد١ طدزابًط     1                              ايؿًضدؿات اؿيٜجد١ يًرتبٝد١        .                   ايغٝباْٞ عُز ايتَٛٞ  -1
1996    .  

ٛ     -                             َعًِ ايكزٕ ايعغزٜٔ اختٝدارٙ     ،                     عٛم قُي امحي ٚقُي سايو  -2    ٤                         إعديادٙ ٚتُٓٝتد٘ يف فد
  . (    2001 )        ايكاٖز٠    ،                دار ايؿهز ايعزبٞ   ، 1                   ايتٛدٝٗات اإلصال١َٝ  
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         مما دعدٌ     .                              َٔ رغبت٘ بايعٌُ نُُتٗٔ يًتيرٜط   ،                              صال١َ ايؿزد دضُٝا ٚعكًٝا ْٚؿضٝا
                                                                        َضة٠ ايتعًِٝ تؾاب ببعخ اإلخؿاقات ايٓاػ١ َدٔ ٚددٛد َعًُدني غدة َدؤًٖني      

  .                             عًُٝا  ٚتزبٜٛا  يف صًو ايتعًِٝ

 أهمية وأهداف البخح

   ،                      ال تتكيّ ببٓا٤ املؾداْع    ،                                        َٔ املضًِ ب٘ فٕ اجملتُعات ع٢ً اختالف َذاٖبٗا
                   ٚايد  تدتِ عًد٢       ،                                                          بٌ ايتكيّ اؿكٝكٞ ٜتِ ع٢ً فصط راصد١ بتطٜٛز ثزٚتٗا ايبغدز١ٜ 

  . (3 )                                                   ٜي املعًِ إذٕ ؽار ال بي فٕ ْعتين بإعيادٙ ٚتطٜٛزٙ فٚال 

                                                                                   ؾًهٌ عًِ صٛا٤ ندإ تزبٜٛدا  فّ عًُٝدا  بزْداَر قابدٌ يًدتػة ٚايتعديٌٜ ٚؾدل         
                                                                                 َتطًبات ايعؾدز ٚاجملتُدع يدذيو ددا٤ت اييراصد١ اؿايٝد١ بٗديف اإلدابد١ عًد٢         

  :            األص١ً٦ اآلت١ٝ
  ؟                  ت ايرتب١ٝ ٚبغهٌ عاّ                               َا ٖٞ فٚد٘ ايكؾٛر يف بزْاَر نًٝا  . 1

  ؟                                            َا ٖٞ ايؾعٛبات ٚاملغانٌ اي  تعرتض ع١ًُٝ اإلعياد  . 2

  ؟                                           َا ٖٞ عٛاٌَ األسذاّ ٚايكبٍٛ ع٢ً ١َٓٗ ايتيرٜط  . 3

 اإلطار الهظري للدراسة

                                                                        تعيدت ايٓظزٜات املؿضز٠ يًكزار املٗين ٚااليتشدام رزاندش اييراصد١ عًُٝدا      
                              كؾي بذيو ايدااَر ايتعًُٝٝد١        فٟ ْٚ   ،                                      ٚفنادميٝا  يػزض تهٝؿ٘ يًعٌُ يف تًو امل١ٓٗ

  .                    املؤ١ًٖ يًُٗٔ املدتًؿ١

      ٖٚدٞ     ،                                ٖذٙ ايٓظزٜدات يف فربدع فُٛعدات     ( osipow                 ؾكي عزض )اٚصٝبٛ
                                                                                    ايٓظزٜددات االدتُاعٝدد١ ْٚظزٜددات ايضدد١ُ ٚايعاَددٌ ْٚظزٜددات ايُٓددٛ ْٚظزٜددات      

  . (4 )       ايغدؾ١ٝ

  :                        ُا ًٜٞ ًَدؿ هلذٙ ايٓظزٜات   ٚؾٝ
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ٛ     -                             َعًِ ايكزٕ ايعغزٜٔ اختٝدارٙ     ،                 قُي امحي ٚقُي سايو    عٛم   -3    ٤                         إعديادٙ ٚتُٓٝتد٘ يف فد
  . (    2001 )        ايكاٖز٠    ،                دار ايؿهز ايعزبٞ   ، 1                   ايتٛدٝٗات اإلصال١َٝ  

  .                                            ايعٛاٌَ املؤثز٠ يف اختٝار طًب١ داَع١ املًو صعٛد   :               َتٛيٞ َؾطؿ٢ قُي  -4
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                               ايؿزد را يف ذيدو ؼيٜدي دٓضد٘                                           تكّٛ ايٓظزٜات االدتُاع١ٝ ع٢ً دراص١ سٝا٠   . ف  
                                                                         ٚعا٥ًت٘ ٚطبكت٘ َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ايكزار املٗين يدٝط ؽدادرا  عدٔ ؽطدٝمن ٚإ دا      

  . (5 )                                                              عٔ ْتٝذ١ يعٛاٌَ ادتُاع١ٝ َجٌ األصز٠ ٚاألؽٍٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتؾاد١ٜ

                                                                         ٚتكّٛ ْظز١ٜ ايض١ُ ٚايعاٌَ ع٢ً فٕ ايؿزد ىتار امل١ٓٗ ايد  تتؿدل خؾا٥ؾدٗا      . ب  
  . (6 )            ا٥ؾ٘ ايذات١ٝ                  ٚمساتٗا َع مسات٘ ٚخؾ

                                                                               ٚتز٣ ْظزٜدات ايُٓدٛ فٕ يعًُٝد١ االختٝدار املٗدين طبٝعد١  ا٥ٝد١ باالصدتُزار           . ز  
                   فٕ ٖدذا املعٓد٢ يف      (checkering          عدتهةٜٓر   )            ٚقدي فندي      ،             ٚمتتي عا ايعُز

   (identity )                                                             تٓاٚي٘ الستٝادات ايُٓٛ اإلْضاْٞ َٔ خالٍ تٓداٍٚ َؿٗدّٛ اهلٜٛد١    
                                                        ٚارتبدا  ندٌ ذيدو بكدزار ايعُدٌ ٚاييراصد١ ٚخاؽد١           ،                       ٚعالقتٗا باملٗاّ ايُٓا١ٝ٥

                  تضًِ رٗاّ  ا٥ٝد١     (                    ٖٞ اإلسضاظ اجملضي يًذات )                        ؾهزت٘ اي  تكٍٛ فٕ اهل١ٜٛ 
                          ٚتكع فس١َ اهلٜٛد١ عٓديَا      (                                      نايهؿا٠٤ ٚاالصتكالي١ٝ ٚايعالقات االدتُاع١ٝ )      َع١ٓٝ 

                                                               ميز ايؿزد غاات ر٥ٝض١ٝ ؼٍٛ دٕٚ تزنٗا ٚاملجاٍ ع٢ً ذيو ايغدؿ ايدذٟ  
  . (7 )                ُي ٖٜٛت٘ َٔ عًُ٘   ٜضت

                                                      ؾدرت٣ فٕ قدزار االختٝدار املٗدين ٜعدا عدٔ ايغدؾد١ٝ           ،                  فَا ْظزٜات ايغدؾ١ٝ  . د  
  .   نهٌ

   ،                                        بددني االختبددار املٗددين ٚطزٜكدد١ ايتٓغدد١٦       إٓ رٚ   (Ann Roe )            سٝددح ربددمن 
  . (8 )              ٚخؾا٥ؿ ايغدؾ١ٝ

                                            االختٝددار ملٗٓدد١ ايتدديرٜط ٚاملجددابز٠ عًدد٢     إٕ   (Gordon )                ٜٚكددٍٛ دددٛردٕ 
                                                                                 االختٝار يف املٛقع ايٛظٝؿٞ رجابد١ ْتٝذد١ ملؾدؿٛؾ١ َعكدي٠ َتٓٛعد١ َدٔ ايعٛاَدٌ        

  .      املؤثز٠
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

5 -  Wedd, R, B Sherman, Schooling and society.  
6 -  Couthe. F: Affcotiue.   
7 -  jossey – Schlossberg, N. K. ef: Improving higher Education Environment 

for adult, Bais-publisers, London 1989 pp 3238.   

  يف           األردْددٞ                                           ايعٛاَددٌ ايدد  تضددِٗ يف اختٝددار ايطايددب    :                             راؾددع عكٝددٌ ٚالٜددت ايضددعٛد   ،        ايتعددبة  -8
  .                            مل١ٓٗ املضتكبٌ َٚي٣ ايزفا عٓٗا        األردْٞ                     اؾاَعات ٚنًٝات اجملتُع 
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                                                                   يكي اختًؿت اييراصات يف تؾٓٝؿٗا يعٛاٌَ اؾذب مل١ٓٗ ايتديرٜط ٚايدااَر   
  ٔ                 إإ  ٚدٛد ْٛعني َد    : (Dan Lorti                                       ايتع١ًُٝٝ املؤ١ًٖ هلا سٝح ٜغة دإ يٛرتٞ )

  :           اييٚاؾع ُٖا
                                    ألٚي٦و ايذٜٔ ٜزغبٕٛ يف احملاؾظد١ عًد٢     The continuation           االصتُزار١ٜ   . ف  

  .                   ففادِٖ َٔ خالٍ طالبِٗ
                           ن ٚي٦دو ايدذٜٔ اختدارٚا      The Bloked Asping                      داؾع ايطُٛسات احملٝطد١    . ب  

   ٚب                 بُٝٓدا فعدار )     (9 )                                                 ١َٓٗ ايتعًِٝ يؿغًِٗ يف اختٝارِٖ األٍٚ يف بعخ ايهًٝات
  :                                         ( إإ  تؾٓٝـ اييٚاؾع إإ  دٚاؾع فٚي١ٝ ٚثاWebb Sperman١ْٜٛ       ٚصاَإ 

  .                                                  َجٌ ايزغب١ يف ايعٌُ َع ايؾػار ٚق١ُٝ ايتعًِٝ يًُذتُع   :      األٚي١ٝ

  . (10 )                                                           َجٌ اإلداسات ايؾٝؿ١ٝ ايط١ًٜٛ ٚاملٓاؾع ايغدؾ١ٝ ٚاملهاؾآت املاي١ٝ   :        ايجا١ْٜٛ

                              ( ؾٝقدٝـ عٛاَدٌ املغدارن١ يف    Arston & smart                  فَا )ارصنت ٚمسدارت  
  :                    ايرتب١ٜٛ إإ  عٛاٌَ ٖٚٞ       ايااَر 

                                    َجٌ ايدزٚابمن ايغدؾد١ٝ ٚايؾدياقات             إقاَتٗا                            ايعالقات االدتُاع١ٝ ٚايػزض َٔ   . ف  
  .      اؾيٜي٠

                                           ٜٚكؾي بٗا ؼضني ايكيرات ـي١َ اجملتُع ٚاؾُاعد١     :                اـيَات االدتُاع١ٝ  . ب  
  .                       ٚاملغارن١ يف ايعٌُ اؾُاعٞ

  .               اهلزٚب َٔ ايزٚتني  . ز  

                            عددؿ فٚ تٓؿٝدذ يتٛدٝٗدات                                                   فعٝا٤ خارد١ٝ َجدٌ عًُٝد١ االصدتذاب١ يٓؾدٝش١       . د  
  .     َع١ٓٝ

                                                                          االٖتُاّ املعزيف َجٌ االٖتُداّ بايعُدٌ ذاتد٘ ٚملعزؾد١ سٜداد٠ يف املعًَٛدات         .ٙ   
  .               ايعا١َ ٚايغدؾ١ٝ

      . (11 )                                                    ايرتق١ٝ امل١ٝٓٗ َجٌ اؿؾٍٛ ع٢ً َهاؾ١٦ َزتؿع١ َٔ ايٛظٝؿ١  .ٚ   

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
9 -  Webb, R-B & sher man, schooling and so uety, 2ed (ed), Mac uillan 

compaing, New York, 989 pp:     . publishing.   
10 -  Webb, R-B & sher man, schooling and so uety, 2ed (ed), Mac uillan 

compaing, New York, 989 pp  :  50  .  publishing.  
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 اإلجابة عو تشاؤالت البخح 

         صدابكا                                                                يػزض اإلداب١ عٔ ايتضاؤالت اي  طزسٓاٖدا فدُٔ فٖدياف ايبشدح    
  :                         ضُٗا إإ  قاٚر ٚبايغهٌ اآلتٞ          ؾالبي فٕ ْك

 :المحور األول
                                                                   يعٌ ميهٔ ؼيٜي ايعٛاٌَ املؤثز٠ يف ايتشدام اييارصدني يف بدزاَر نًٝدات     

      ؟      ايرتب١ٝ

                             ذنز ميهٔ تؾٓٝـ ٖذٙ ايعٛاٌَ يف:                  َٔ االصتعزاض آْـ اي

 العوامل التعليمية والجكافيةأ. 

                                ٕ ْهضب َعاعٓا ٚتد َني َٛاردْدا                                        تتُجٌ سادتٓا يًتعًِٝ يٝط ؾكمن َٔ فدٌ ف
                                                           بٌ يف سادتٓا إإ  َعزؾ١ نٝـ ْعٌُ بغهٌ دٝي ْٚتعاٌَ َع َؿدزدات    ،          االقتؾاد١ٜ

                                                                          اؿٝا٠ ب نجز دق١ ٚؾا٥ي٠ يؾاؿٓا ٚت١ُٝٓ عكٛيٓا َٔ خالٍ االطدالع عًد٢ املعدارف    
  .                                     ٚرغب١ َٓا يف اؿؾٍٛ ع٢ً ايغٗادات ايعًٝا   ،               ايعا١َ ٚايرتب١ٜٛ

 العوامل االقتصاديةب. 

                                                          ي ٜهٕٛ َٔ ايػزٜب فٕ هذب ايتيرٜط بعخ األعداـ َٔ ادٌ األددٛر   ق
                                                                          ٚقؾز ٚقت ايعٌُ ايَٝٛٞ ألٕ ايتيرٜط يف ٚقتٓدا اؿافدز فؽدبح َٗٓد١ َٓدؿقد١      
                                                                         األدز نُا فٕ ايياؾع االقتؾادٟ َزتبمن باألؽٌ االدتُاعٞ ْٚظدز٠ اجملتُدع يًؿدزد    

  . (12 )                             َٔ اؾاْب املادٟ فنجز َٔ املعٟٓٛ

                                                    عالق١ بدني االيتشدام رٗٓد١ ايتديرٜط ٚصدٛم ايعُدٌ                         َٚٔ ْاس١ٝ فخز٣ مث١ 
   ،                                                                            يًُٗٔ األخز٣ ٖذٙ ايعالق١ فنيتٗا نجة َٔ اييراصات يف ايديٍٚ املتكيَد١ ٚايٓاَٝد١   

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
= 
                                ف١ً ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ايهٜٛدت ح         األردٕ         اؿقز١ٜ يف        األصز٠          ايتػةات يف    :       إبزاِٖٝ      عجُإ   -11

  .    1991     خزٜـ    3 ع  ،   14
12-Wind, cirtical conscioushess in aedult in Aedult Education and intergene 

ratian al Dialoggble. international Review Of Education, ual 37 no 3 1991. 

pp38.   
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                                                                        يذا فخذت يف ايضعٞ إإ  إسياخ تػةات يف املها١ْ ايٛظٝؿٝد١ ٚاملهاؾدآت املايٝد١    
    ٌ ٔ    .                                                               يػزض ايتكًٌٝ َٔ ايؿزٚقات بني دخٌ َٗٓد١ ايتعًدِٝ ٚصدٛم ايعُد        بكٝدت          ٚيهد

                                                                           اييٍٚ ايٓا١َٝ تعاْٞ َٔ ٖذٙ املغه١ً اي  فؽدبشت فسدي َكَٛدات ؼضدني ْٛعٝد١      
  . (13 )            ايتعًِٝ ؾٝٗا

                                 اَتٝاسا َٔ ايٓاسٝد١ االقتؾداد١ٜ         فنجز                                  قي هي ايطالب يف ايتيرٜط عُال  َؤقتا  
  . (14 )                                             َٔ غةٖا َٔ األعُاٍ فٚ ؿني إعياد فْؿضِٗ يعٌُ آخز

             ند ٕ تضدٓٔ      ،                  زف عًد٢ ايتديرٜط                                      بُٝٓا ىغ٢ ايبعخ اآلخز استُاالت قي تطد 
      ِ         ٖٚهدذا     ،                                                                    َجال قٛاْني متٝش بني املدؤًٖني تزبٜٛدا ٚغدة املدؤًٖني يف َٗٓد١ ايتعًدٝ

  .                                          ٜزٕٚ يف اإلعياد ايرتبٟٛ ْٛعا َٔ األَإ ايٛظٝؿٞ

                                                                        ٖٚٓا تغة اييراصات إإ  ف١ُٖٝ اإلعياد ايرتبٟٛ يؿا٥يت٘ ايتطبٝكٝد١ َدٔ سٝدح    
                                           ّ ب صايٝب ايعُدٌ ٚرؾدع َضدت٣ٛ ايهؿدا٠٤                                       ايٓٗٛض باإلعياد ايٛظٝؿٞ ٚاملٗين ٚاإلملا

  . (15 )         يف ايتعًِٝ

                                                                  سٝت ٜغهٌ ايعاٌَ االقتؾادٟ ت َني يًُضتكبٌ ٚخاؽ١ ايٛظٝؿٞ َدع سٜداد٠   
                                                                      اؿؾٍٛ ع٢ً عٌُ َٓاصب فٚ اإلعار٠ يًددارز ٚؾدزـ اؿؾدٍٛ عًد٢ ايرتقٝدات      
                                                                                    ٚايعددالٚات ٚاملهاْددات يتًبٝدد١ املتطًبددات األصاصدد١ٝ ٚتعدديٌٜ َضددار سٝددا٠ اإلْضددإ 

  .                                  ٚاملضتكبٌ َع إعاد٠ ايتدطٝمن بق٤ٛ ذيو        باؿافز

 العوامل الهفشيةج. 

 ِ                  اؾداَعٞ ٜتُجدٌ                  ً                                        إٕ دش٤ا  َُٗاً  َٔ َارات فٟ َتعًِ نبة ًٜتشل بدايتعًٝ
                           صٛا٤ ؼكل يف ؽٛر٠ اصدتكالي١ٝ    Autonomy                              يف ت١ُٝٓ اإلسضاظ بايتشهِ ايذاتٞ 

                                                 فٚ يف ؽٛر٠ اصدتكالٍ داخًدٞ َدٔ اإلسضداظ بتشضدني         ،                    ٚص١ًٝ يؿزؽ١ عٌُ فؾقٌ
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

13-Green, C: degress Diplomas, Enegcolopedia of teaching press, axford – 

New York, 1987 pp 612.  
14-Webb, R-B & sher man, schooling and so uety, 2ed (ed), Mac wihtn 

ptublifmag compouny, New York, 1989 pp:       .   
                                                                                   تكِٜٛ خطد١ اييراصد١ بايديبًّٛ ايعاَد١ يًرتبٝد١ ٚعًدِ ايدٓؿط َدٔ ٚدد٘ ْظدز               ،:    فسالّ   ،   ردب  -15

                           املعًُات يف املًُه١ ايضعٛد١ٜ.
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                                                                       يذا ؾإٕ املتعًُني ايهبار وتادٕٛ إإ  فٕ ٜجبتدٛا ألْؿضدِٗ ٚيرخدزٜٔ فْٗدِ        ،      ايذاتٞ
                                ٚقدي فنديت اييراصدات يف فداٍ        ،                                             قادرٕٚ ع٢ً ايتعًِ َٚٛاؽ١ً اييراصد١ اؾاَعٝد١  

         يف ؽدٛر٠          صدٛا٤    ،                                                             االختبار املٗين ٚايااَر اييراص١ٝ املؤ١ًٖ يد٘ عًد٢ ٖدذا اؾاْدب    
                                                                               ايزغبدد١ ايغدؾدد١ٝ فٚ يف ؽددٛر٠ ايزغبدد١ يف اإللدداس ٚايزفددا ٚاالصددتدياّ األؾقددٌ 

      . (16 )              يكيرات ايغدؾ١ٝ

   ،                                                                        يذا ٜتذ٘ بعخ ايطالب يًيراص١ نٓٛع َدٔ ت نٝدي ايدذات فٚ انتغداف ايدذات     
  .                                                       ٚقي ٜهٕٛ َٔ اييٚاؾع ايٓؿض١ٝ يًتعًِٝ ايغعٛر باملًٌ ٚايؿشع

   ،                                   ١ باؿادد١ ياللداس ٚت نٝدي ايدذات                                         ٚبٗذا ميهٔ إهاس فِٖ ايعٛاَدٌ ايٓؿضدٝ  
  .                               ٚتهٜٛٔ ق١ُٝ َع١ٜٛٓ َٚاد١ٜ يًؿزد   ،             ايغعٛر بايؿشع

 العوامل االجتماعية .د

                                                               إٕ فِٖ َا ميٝش ايطالب املعًُني عٔ غةِٖ َٔ ايطالب ٖٛ َا يديِٜٗ َدٔ   
                                                 ٚت نٝي اندا عًد٢ ايعالقدات سٝدح تغدة دراصد١          ،                           ايتشاَات ق١ُٝ فخز٣ مٛ ايٓاظ

ٔ       فٕ   إإ    Boak. Cetae           بٛى ٚآخزٜٔ        ٚسدب     ،                                  دٚاؾع ايزغبد١ يف َضداعي٠ اآلخدزٜ
  . (17 )                                       دا٤ يف َكي١َ ايعٛاٌَ اؾاذب١ مل١ٓٗ ايتيرٜط   ،               ايعٌُ َع األطؿاٍ

                                                                          نُا ٜيخٌ يف ٖذا اجملداٍ َدا فعدارت إيٝد٘ اييراصدات َدٔ عٛاَدٌ داذبد١         
  . (18 )                                                َجٌ اؿؾٍٛ ع٢ً ١َٓٗ وتادٗا اجملتُع ٚاـي١َ االدتُاع١ٝ   ،      ي١ًُٓٗ

                                                          ٕ بطبٝعتد٘ االدتُاعٝد١ ميٝدٌ إإ  فٕ ٜدز٣ ْؿضد٘ يف َزندش                    سٝح نإ اإلْضا
  .                    ادتُاعٞ قرتّ فٚ َزَٛم

                                                                             ٚقددي ٜضددتٗيف اإلْضددإ َددٔ االيتشددام بددايااَر اييراصدد١ٝ تهددٜٛٔ عالقددات  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
16-Schlossberg, N. K, ecol. improving. Hijhfcr Education Environment for 

adult. Tossey Bais-publisers, lonalpn 1998.(pp38).  
17- Coulter. F: Affective characteristies of stualert. Teacher. in Dunkin-

pergamenoress, oxford, New York 1989 pp591.   
  .                                          ايعٛاٌَ املؤثز٠ يف تعًِٝ ايهبار ٚإسذاَِٗ عٓ٘   :       إبزاِٖٝ    قُي          إبزاِٖٝ  -18
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  . (19 )                         ادتُاع١ٝ نايؾياقات اؾيٜي٠

      :                                  ٚميهٔ إهاس ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ را ًٜٞ

        تهدٜٛٔ     ،               طًبدات ايؿدزد                      خي١َ اجملتُع ٚتًب١ٝ َت   ،                    ؼضني املها١ْ االدتُاع١ٝ
                                                                               عالقات ادتُاع١ٝ ديٜي٠ ٚاالصتؿاد٠ َٔ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿضد١ٝ يف رعاٜد١ ٚتزبٝد١    

  .                                               األبٓا٤ ٚايتهٝـ يػزض ايتعاٜػ َع األؾزاد فُٔ اجملتُع

 المحور الثاني
      ؟                                                   َا ٖٞ ايؾعٛبات اي  تٛاد٘ ايطالب يف بزاَر نًٝات ايرتب١ٝ

                                       تٛادد٘ اييارصدني يف ايدااَر ايرتبٜٛد١     ُ                                 ُتعي ع١ًُٝ تغدٝؿ ايؾدعٛبات ايد    
     ُ                                نذيو ُتعدي فسدي ايزندا٥ش األصاصد١ٝ        ،                                        فسي املياخٌ يتكِٜٛ ؾعاي١ٝ ايااَر َٚغانًٗا

  .                      يتطٜٛز ٚؼضني ٖذٙ ايااَر

  .                                                         ٖٚهذا تظٗزا ؿاد١ املًش١ يتكِٜٛ بزاَر اإلعياد َٔ َٓظٛر ايطالب

ِ                            َٚدٔ خددالٍ ايتعدزف عًدد٢      ٤                                        ايؾددعٛبات ايد  تعددرتض َضدةتِٗ فثٓددا         فٖد
                                                                                 اييراص١ ٜضتٗيف ذيو املزادعد١ املضدتُز٠ فدُاْا  يتشكٝدل فؾقدٌ ؾعايٝد١ ٚفعًد٢        
                                                                                 َزدٚد َعٟٓٛ ؾايػزض َٔ ايتكٝدِٝ يدٝط احملاصدب١ بدٌ َدٔ اددٌ سٜداد٠ ايجكد١ يف         

   ،                                                                        ٚؼضني ٚتطٜٛز ؾعاي١ٝ األٖدياف ٚاألدا٤ ٚايهؿدا٠٤ يتًدو ايدااَر ٚإؾزادٖدا        ،     ايذات
  :                     ٚبٗذا ايؾيد ؼيد ْظز١ٜ

                      ثالثد١ فداالت يتؿضدة      Spligman & Peterson                    صدًٝٝذُإ ٚتةصدٕٛ   
  :                                                  ايؿزد يًؾعٛبات ٚاألسياخ ٚاملغانٌ َٚي٣ ايت ثة بٗا ٖٚٞ

   External & Internal                ايياخًٞ ٚاـاردٞ    :         اجملاٍ األٍٚ  . ف  

                                                                   سٝح ٜغعز بعخ األؾزاد ب ِْٗ َضد٦ٛيٕٛ عدٔ بعدخ ايؾدعٛبات يف قدٛهلِ      
                             ٜٚغدعز آخدزٕٚ بدإ ٖٓداى        . (                         ٚاييراص١ يف ٖدذٙ ايهًٝد١         تتال٤ّ                 فععز فٕ قيراتٞ ال  )

                      فعدعز بد ٕ املغدانٌ     )                                                      فػٛطا  خارد١ٝ َضد٦ٛي١ عدٔ تًدو ايؾدعٛبات يف قدٛهلِ      

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .                 تكِٜٛ خط١ اييراص١   :    فسالّ   ،   ردب  -19
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  . (                                                اإلدار١ٜ ذات ايطابع ايبةٚقزاطٞ داخٌ ايه١ًٝ ال تطام

   Stable & Unstable                  ايجابت ٚغة ايجابت    :           اجملاٍ ايجاْٞ  . ب  

        دا٥ُدا       فععز  )                                                  سٝح ٜغعز بعخ األؾزاد فٕ ايؾعٛبات ساي١ َضتيمي١ نكٛهلِ 
    ِ                                ٜٚغدعز ايدبعخ اآلخدز ب ْٗدا        . (                                               ب ْين غة قادر عًد٢ َتابعد١ األصداتذ٠ يف عدزسٗ

  . (                                                ٚديت ؽعٛب١ يف بيا١ٜ اييراص١ ٚيهٓين اآلٕ ع٢ً َا ٜزاّ )             طار١٥ يف قٛهلِ 

   Global & Sbecific            اـاـ ٚايعاّ    :           اجملاٍ ايجايح  . ز  

  ال  )                                                          تهددٕٛ ايؾددعٛبات يددي٣ ايددبعخ َضدد ي١ خاؽدد١ يف قددٛهلِ       فٕ       رعٓدد٢ 
  . (                                         فٕ فؾِٗ املٛفٛعات يف َكزر دراصٞ َعني دٕٚ آخز        فصتطٝع

        ايطددالب  )                                                                 بُٝٓددا تهددٕٛ ايؾددعٛبات يًددبعخ اآلخددز َضدد ي١ عاَدد١ يف قددٛهلِ 
  . (                                                      ٜعإْٛ َٔ ارتؿاع ايزصّٛ اييراص١ٝ فٚ ارتؿاع ْضب١ ايزصّٛ

                                                                           ٖذٙ ايتؿضةات َٔ قبدٌ ايؿدزد يتًدو ايؾدعٛبات ؽًدل سايد١ َدٔ اإلربداى         
  .              فٚ الاسِٖ فعٝـ                            ٚاإلسبا  ايٓؿضٞ ؾٝهٕٛ فدا٥ِٗ 

                                                                ٚقي ؽتًـ اييراصات يف ع١ًُٝ تؾٓٝـ ايؾدعٛبات َٚؾدادرٖا ٚتؿضدةٖا    
  .                                      ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا َٚٛادٗتٗا َٚعاؾتٗا

                                                    . ميهٔ فٕ تكضِ تًو ايؾعٛبات يف فد٤ٛ اييراصدات سدٍٛ      ..             ٚع٢ً ايعُّٛ
  :                املٛفٛع إإ  َا ًٜٞ

 صعوبات خاصة بطبيعة الدراسة واملكررات الدراسية  .1

                 ْدٛدرٟ َزاقطدٞ               ( ٚدراصد١ )  ف      1991            سدالّ رددب     )ف             عارت دراصد١       سٝح ف
  :  ف(    1994                               ف( ٚدراص١ )قُي ؾٛسٟ عبي املكؾٛد     1989

                                                                   عه٣ٛ ايطالب يف ؽعٛب١ اييراصد١ فٚ تدياخٌ املدٛاد اييراصد١ٝ بعقدٗا         :  إإ 
                                                     اؿغٛ ٚايتهزار، ٚعيّ ٚدٛد نتب َكزر٠، ٚإ ٚديت ٜتد خز      فٚ              َع ايبعخ األخز 

  .                                                                    تٛسٜعٗا ع٢ً ايطالب، فٚ نجز٠ املٛاد ٚصطشٝتٗا ٚعيّ اتؾاٍ اييراص١ بايٛاقع

 صعوبات تهظيمية وإدارية .2

                                                                            تعددي اإلدار٠ فسددي األرنددإ األصاصدد١ٝ يف لدداح ايعًُٝدد١ ايرتبٜٛدد١ ٚميهددٔ فٕ 
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                                    تغدٌُ ايؾدعٛبات بعدخ ايتعكٝديات                                               تهٕٛ َٓبع املعٛقات باختالف فْٛاعٗدا ٚقدي  
  .                                   اإلدار١ٜ ٚص٤ٛ املعا١ًَ َٔ قبٌ اإلدارٜني

                 فمسا٤ عبي املدٓعِ            ( ٚدراص١ )    1898       ٚآخزٕٚ   Schlossberg         سٝح ٜغة )
  :     ف( إإ     1991                    إبزاِٖٝ قُي إبزاِٖٝ      ف( ٚ)    1994

                                                                    تزتٝبات ايٓظاّ اإلدارٟ ٚإ اط٘، ٚتعاٌَ َٛظؿٝ٘، ففدـ إإ  ذيدو فصدًٛب    
                                                           ي  تٛيي قًل ٚتٛتز ْؿضدٞ يدي٣ ايطدالب ٚبغدهٌ عداّ ميهدٔ                         االَتشاْات ٚٚقتٗا ا

  :            إمجاهلا را ًٜٞ

                                                                      ايتعكٝيات اإلدار١ٜ ٚص٤ٛ املعا١ًَ، ْظاّ ايؿؾٌ اييراصٞ َٚغدهالت٘، تعدارض   
                                                                               َٛاعٝي االَتشاْات َع بعدخ ايتشاَدات ايطدالب، ففدـ إإ  ذيدو اسدسداّ ايطًبد١        

  .                     بايؿؾٌ ٚاسدساّ اؾياٍٚ

 عضاء هيئة التدريصصعوبات خاصة بالعالقة مع أ .3

                                                                 إٕ دش٤ َٔ اختبارات ايطالب يف املعاٖي ٚاؾاَعات ٚخاؽ١ ايهبدار َدِٓٗ   
  .                                            ٜتُجٌ يف املضاْي٠ ٚاملضاعي٠ اي  ميهٔ اؿؾٍٛ عًٝٗا

                                                                            نُا فٕ دش٤ َدٔ استٝادداتِٗ ٜتُجدٌ يف ايزغبد١ يف ت نٝدي ايدذات ٚايغدعٛر        
     ( إإ      Bangura  1992            ( ٚدراصد١ )     1994                                    باالصتكالي١ٝ. ٚتغة دراص١ )عًدٞ صدعي   

                                                                              فٕ ص٤ٛ َعا١ًَ األصاتذ٠ ٚطزٜك١ ايتيرٜط ٚفصًٛب ايعكاب ٚايجدٛاب ٚعديّ ايعيايد١    
                                                                               يف ايتعاَددٌ ٚفصددًٛب ٚطزٜكدد١ ايتكددِٜٛ ففددـ إإ  ذيددو ايػٝدداب ٚاؿقددٛر َددٔ  

  .                                                 ايعٛاٌَ امل١ُٗ ٚاملؤثز٠ يف إْتاد١ٝ ْٚٛع١ٝ الاس ايطالب

  :                                          ٚميهٔ إهاس ايؾعٛبات يف ٖذا اؾاْب بايغهٌ األتٞ

                                                                 عا١ًَ فعقا٤ ١٦ٖٝ ايتيرٜط، عيّ إتاس١ ايؿزؽ١ يًطدالب يًتعدبة عدٔ         ص٤ٛ َ
  .                          فْؿضِٗ، ٚفصًٛب عزح األصاتذ٠

 صعوبات خاصة بالتكاليف املالية واملصروفات .4

ددا       فٕ                                                                              ايطدالب ايددذٜٔ ًٜتشكددٕٛ بددااَر ايتعًدِٝ ايعددايٞ يتشكٝددل بعددخ املشٜا
                                                        ايتهايٝـ املاي١ٝ يًيراصد١ فعًد٢ َدٔ ايعا٥دي املتٛقدع          فٕ                        االقتؾاد١ٜ، عٓيَا ًُٜضٕٛ 

        )عُداد     ( bangnralٚ      1992                                            ٜظٗزٚا ْٛعا  َٔ ايغه٣ٛ سٝح تغة دراص١ نٌ َٔ )
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                                                      ف( إإ  فٕ ْكدؿ األَدٛاٍ ٚارتؿداع ايزصدّٛ اييراصد١ٝ          1971                    ايئٜ قُدي صدًطإ   
                                                                  ايؾعٛبات ٚاي  ميهدٔ إمجاهلدا يف ارتؿداع ايتهدايٝـ اييراصد١ٝ َدٔ             إسي٣    متجٌ 
  .                             َٚضتًشَات ٚعزا٤ نتب َٔ ايه١ًٝ      رصّٛ

 (دريب امليداني )الرتبية العمليةصعوبات خاصة بالت .5

                                                                          ٜعي ايتيرٜب املٝياْٞ اسي ايزنا٥ش األصاص١ٝ يف فاٍ ايرتبٝد١ املٗٓٝد١ يًُعًدِ،    
ٚايتطبٝدل املٝدياْٞ يتًدو          ٚايؿعًدٞ بدني اؾاْدب ايٓظدزٟ                                                                                     سٝح هضي ايزبمن ايعًُدٞ 

ب، ٚيهٔ قي ٜعرتف٘ بعخ  ْٛا ٚاملغانٌ اي  تعٝل ؼكٝل فٖياؾ٘                          اؾ   . (20 )                                     ايضًبٝات 

                                    تتؾٌ بايعالق١ َع املغزف ع٢ً ايتديرٜب      فٚ                         ؽعٛب١ تتؾٌ رهإ ايتيرٜب، 
                                                                                املٝياْٞ فٚ تتؾٌ بٓظاّ ايتيرٜب َٔ غٝداب ايطدالب فٚ ايعًُٝد١ االْقدباط١ٝ ٚعديّ      

  .          دي١ٜ ايعٌُ

 ولوجيةصعوبات خاصة باإلمكانيات والتجهيزات املالية والتكهية والتكه .6

                                                                           سٝح تغة اييراصات إإ  فٕ ايٛصا٥ٌ ايتعًُٝٝد١ َٚعدياتٗا ٚايٛصدا٥ٌ ايتكٓٝد١     
                                                                              دٚر ؾعاٍ يف دذب ايطًب١ ٚعي اْتباِٖٗ مما ٜشٜي َٔ ؾاع١ًٝ ايتعًِٝ ذٚ َعٓد٢، فَدا   
                                                                          يف ساي١ اصتدياَٗا بغهٌ قًٌٝ يف بزاَر ايهًٝات ْتٝذ١ يًعذدش يف ايتذٗٝدشات فٚ   

                                                يؿٓٝني فٚ املض٦ٛيني مما ٜكًٌ إقبداٍ فعقدا٤ ٦ٖٝد١                                  املعاٌَ فٚ ق١ً ؽٝاْتٗا َٔ قبٌ ا
                                                                                 ايتيرٜط ع٢ً اصدتعُاهلا نُدا فعدارت ذيدو دراصد١ )عُداد ايدئٜ قُدي صدًطإ          

  . (22 ) (    2113                ٚؾافٌ عبٝي سضٕٛ  )  ،  (21 ) (    1971

                                                                   ٚمث١ ؽعٛبات فخز٣ تتؾٌ باملزاؾل اؾاَع١ٝ ٚقديرتٗا عًد٢ ايتهٝدـ َدع     
                                    ع١ًُٝ اصدتٝعابٗا يععدياد ايهدبة٠                                            ساالت ايتطٛر ٚع٢ً ناؾ١ األؽعي٠ مما ٜكًٌ َٔ 

  .                            َٔ ايطالب فٚ بضبب ص٤ٛ ايتدطٝمن

  :                                 ٚميهٔ تًدٝؿ ؽعٛبات ٖذا اجملاٍ را ًٜٞ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
                                                                     دراص١ َٝيا١ْٝ ملغدهالت ايطًبد١ املطدبكني يف ايرتبٝد١ ايعًُٝد١ يف ؾد٦           :              ؾافٌ عبٝي سضٕٛ  -20

  .                      ايتطبٝل ايؿزدٟ ٚاؾُاعٞ
  .                 َغهالت طالب اؾاَعات   :                    عُاد ايئٜ قُي صًطإ  -21
  .                                                 دراص١ َٝيا١ْٝ ملغهالت ايطًب١ املطبكني يف ايرتب١ٝ ايعًُٞ   :              ؾافٌ عبٝي سضٕٛ  -22
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                                                                        ْكددؿ ايٛصددا٥ٌ ٚايتذٗٝددشات ٚاملعدديات، فددعـ فٚ صدد٤ٛ يف اصددتدياَٗا    
  .                                                          ٚفعـ إَهاْٝات املهتب١ إفاؾ١ إإ  قؾٛر يف بزاَر ايتدطٝمن ٚاإلْغا٤

 صعوبات خارجية  .7

                                                          دتُاع١ٝ، ٚاقتؾداد١ٜ، ردا فٕ املدتعًُني ٖدِ فددشا٤ َدٔ               عدؾ١ٝ، ا   :     ٚتغٌُ
                                                                                            فْظُدد١ َتعدديد٠ َجددٌ األصددز٠، ايٓظدداّ االدتُدداعٞ، ْظدداّ ايٛظٝؿدد١، ايٓظدداّ ايتعًُٝددٞ  

  .           ٚاجملتُع احملًٞ

                                             ٖذٙ األْظُد١ تدؤثز يف األْظُد١ األخدز٣ نُدا            إسي٣                  ؾإٕ فٟ َغه١ً تؾٝب 
  . (23 )                               فنيت ذيو اييراصات ايباسج١ يف ذيو

                                                                      ٚنُا فعارت اييراصات إإ  ٚددٛد فدػٛ  يف ايعُدٌ تدؤثز عًد٢ اييراصد١       
                      % َٔ املتضدزبني بضدبب     15                                 % َٔ املتضزبني بضبب ٖذٙ ايؾعٛبات ٚ   24       سٝح فٕ 

                          ايقػٛ  ٚااليتشاَات األصز١ٜ.

  :      را ًٜٞ                     ٔ إهاس ٖذٙ ايؾعٛبات   ٚميه

                                                                            َغددهالت تتؾددٌ بايعددادات ٚايكددِٝ ايضددًب١ٝ ٚفددػٛ  ٚايتشاَددات األصددز٠    
                                                               املٛاؽالت ٖٚٓاى ؽعٛبات بايٓظز٠ ايتكًٝي١ٜ يًُذتُع ٚاؾتكاد اؿداؾش           ٚؽعٛبات ب

  .           فٚ فعـ اهليف

 المحور الثالث
  :                                                       ٜٚغٌُ عٛاٌَ اإلسذاّ ع٢ً ١َٓٗ ايتيرٜط ٚعٛاٌَ اإلقياّ عًٝٗا

 عوام اإلحجام :    أوال 

                                                                     يكي تعيدت ايعٛاٌَ ٚايظزٚف املٓؿز٠ َٔ االيتشام رٗٓد١ ايتعًدِٝ ٚخاؽد١    
              ْكدؿ ايديخٌ      :                                     رات ٚاملٛاٖب ؾهاْت يف َكي١َ ٖذٙ ايعٛاٌَ                  بايٓضب١ ألؽشاب ايكي

                                                                                  ٚعيّ نؿاٜد١ املهاؾدآت املايٝد١ ٚايزٚاتدب ممدا هعدٌ ايؿدزد ٜبشدح عدٔ ٚصدا٥ٌ           
  .                            ٚفصايٝب فخز٣ تيعِ ٚفع٘ املايٞ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
23 -  Schloss berg. N. K. 1989 pp201  
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                                                             ٚقي فنيت ذيو عٛخ ٚتٛؽٝات َهتب ايرتب١ٝ يف دٓٝـ، خًكت ٖذٙ سايد١  
                                ايدبعخ ٜدزؾخ ايعُدٌ يف َٗٓد١                                                 َٔ ايتيْٞ يف املضت٣ٛ املادٟ يًُعًِ، ممدا دعدٌ   

  .                                                                        ايتيرٜط فٚ عح املعًِ عٔ فعُاٍ فخز٣ مما ٜكًٌ َٔ ْٛع١ٝ ٚن١ُٝ فدا٥٘ ٚإْتادٝت٘

  :                 ٚإ نٌ ٖذا قي ٚيي
  .                     اػاٖات صًب١ٝ عٔ امل١ٓٗ  . ف  
                                                                              ْكددؿ اسددرتاّ بعددخ ايعدداًَني يف املٗٓدد١ ٚقًدد١ دٛاْددب ايتكدديٜزات املعٜٓٛدد١    . ب  

  .      يًُعًِ
                                         ايٛظٝؿد١ بغدهٌ عداّ ٚايتديرٜط بغدهٌ                                        ْكؿ تغذٝع اآلبا٤ يعبٓا٤ ع٢ً اَتٗإ   . ز  

  .   خاـ
ِ       فٕ            ٜقاف إإ  ذيو   . د   تُاَدات ايهدجةٜٔ َٚٝدٛهل                              قدي ال تهدٕٛ َال٥ُد١ ملٗٓد١                                    ٖا

                                                               ايتيرٜط رغِ ؾغًِٗ اييراصٞ يف بعخ ايهًٝات فٚ عيّ سؾٛهلِ ع٢ً َعيالت 
  .                                                             تؤًِٖٗ يًكبٍٛ يف فَانٔ فخز٣ مما سيا بِٗ ياليتشام رجٌ ٖذٙ ايهًٝات

 على مههة التدريص عوامل اإلقدام :      ثانيا 

                                                                               ال عددو َددٔ فٕ تػددة ايعيٜددي َددٔ ايظددزٚف ايضددابك١ اهابٝددا  يؾددا  َٗٓدد١  
                                                                            ايتيرٜط ٚايعاًَني ؾٝٗا، قي فد٣ إإ  سٜاد٠ اإلقباٍ ع٢ً امل١ٓٗ ٚايزغبد١ اؾاقد١ يف   

  .                                                  َشاٚيتٗا ٖٚذا مما ساد ايطًب ع٢ً َؤصضات نًٝات ايرتب١ٝ

                       ٔ ايطًدب عًٝٗدا ممدا                                                    ؼضٔ ايظدزٚف املدتًؿد١ ٚاحملٝطد١ بٗدا تشٜدي َد          إٕ
  .                                                       هعًٗا ؼتٌ َٛقعٗا األؽًٞ ايكيِٜ بني املٗٔ األخز٣ يف صٛم ايعٌُ

                                                                     إٕ مل١ٓٗ ايتيرٜط داذب١ٝ خاؽ١ يًٓضا٤ عٓ٘ َٔ ايزداٍ العتبدارات كتًؿد١،   
                                                                              َٓٗا ايظزٚف ٚايتكايٝي االدتُاع١ٝ، نُا فٕ ١َٓٗ ايتيرٜط تٓاصب املدزف٠ َدٔ سٝدح    

                                                ب َٔ فعبدا٤ املٓدشٍ ثدِ تشٜدي َدٔ خاتٗدا يف                                    اؾاْب املادٟ ٚقتٌ ايؿزاؽ ٚاهلزٚ
         فبعداد                                                                            تزب١ٝ األطؿاٍ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايهبار ممدا ؽًدل يديٜٗا عدؾد١ٝ ذا ثالثد١      

                                          ٖذٙ امل١ٓٗ تبعدي املدزف٠ عدٔ االْتكدادات         فٕ                                 ع١ًُٝ ْٚؿض١ٝ ٚتزب١ٜٛ، ففـ إإ  ذيو 
  .                                  ٚايتعارض َٔ قبٌ نجة َٔ عزا٥ح اجملتُع

                                         م ر١ٓٗ ايتيرٜط ٜت ثز رذُٛع١ َٔ ايعٛاَدٌ                             ٚعًٝ٘ ؾإٕ اإلقياّ ع٢ً االيتشا
  :                                                      ٚاي  فنيتٗا فدبٝات ايبشح ايعًُٞ يف فاٍ ١َٓٗ ايتيرٜط ٖٚٞ
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                   َزتبد١ َٚهاْد١ يف           فعًد٢                                               األؽٍٛ االدتُاع١ٝ يًُعًُني، فٟ نًُا ناْت املٗٓد١    . 1
  .                                           اجملتُع ناْت فنجز داذب١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ

                                       ايتيرٜط فقٌ ناْت ع١ًُٝ إعيادٙ َٗٓٝدا                                    سذِ ق٠ٛ ايتيرٜط، فٟ نًُا نإ سذِ   . 2
                                                                        ٚفنادميٝا  فٜضز ٚنًُا نإ عديد امليرصدني ٚامليرصدات َتٓاصدب َدع سادد١       

  .                                                     ايطًب َٔ سٝح ايعيد ٚاإلعياد ٚاملؤٖالت ارتؿعت َها١ْ امل١ٓٗ
  .                                                                        ْضب١ ايٓضا٤ يف ايتيرٜط قي ٜت ثز صًبا  فٚ إهابا  بايٓظز٠ االدتُاع١ٝ يًُذتُع  . 3
                                            ؾهًُا ناْدت املدؤٖالت فؾقدٌ ناْدت ْٛعٝد١         :       يًُعًُني                 املؤٖالت األنادمي١ٝ  . 4

  .                        املعًُني فسضٔ نُا  ْٚٛعا 

                                                                 ٚيهٔ السايت امل١ٓٗ ؼتٟٛ إعيادا  نبة٠ ْضبٝا  َٔ فؽشاب املدؤٖالت غدة   
                                                                             املٓاصب١ فٚ املٓدؿق١ مما دعًٗا تتد ثز بغدهٌ َباعدز فٚ غدة َباعدز يف عًُٝد١       

  .                     ١ يف انؿاض فدا٤ ايطًب١                                           ايتعًِٝ َٚزدٚداتٗا ٚناْت اسي األصباب ايز٥ٝضٝ

 نتائج البخح 

  :                    تٛؽٌ ايبشح إإ  َا ًٜٞ   :           ْتا٥ر ايبشح   :     فٚال 
                                                                         ًٜتشل ايطًب١ بهًٝدات ايرتبٝد١ َدٔ ذٟٚ املعديالت املٓدؿقد١ فٚ ممدٔ ؾغدٌ          . 1

  .                          دراصٝا  يف نًٝات ؽؾؾ١ٝ فخز٣
                                                                       اختًؿت اثز ايعٛاٌَ املؤثز٠ يف االيتشام َع ايتطٛر ايشَين، ٚإ اتضدُت ٖدذٙ     . 2

  .                                       باػاٙ عاّ باالنؿاض ٚايتذبذب بني اؿني ٚاألخز        ايعٛاٌَ 
                                                                     فعارت اييراصد١ إإ  ٚددٛد َٓػؾدات َٚكَٛدات ٚؽدعٛبات تعدرتٟ َضدة٠          . 3

  .                    طًب١ املعاٖي ٚاؾاَعات
                                                                        ٖٓاى اػاٙ عاّ يف َعاْا٠ طًب١ املعاٖي بغهٌ عاّ ٖٚٓداى َعاْدا٠ َدٔ سٝدح       . 4

  .                                         املها١ْ املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ يطًب١ نًٝات ايرتب١ٝ
                                                              ًشَات املتطٛر٠ ٚفدعـ يف اصدتديّا ايٛصدا٥ٌ ايتعًُٝٝد١ ٚقًد١                ْكؿ يف املضت  . 5

  .                                                                   ايٛصا٥ٌ ايتك١ٝٓ ٚبعخ املؾادر اؿيٜج١ مما فد٣ إإ  قؾٛر يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ
                                                                  قؾٛر يف بعخ دٛاْب املٓاٖر اييراص١ٝ فٚ ٚددٛد سغدٛ يف بعقدٗا األخدز       . 6

  .                ايبعٝي عٔ ايٛاقع         باإلصٗاب       َغؿٛعا 
                                          اؿيٜج١ ٚايتكِٜٛ ايغاٌَ يف عًُدٝ  اإلعدياد                                 عيّ ايرتنٝش ع٢ً فصايٝب ايتعًِٝ   . 7
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  .                             األنادميٞ ٚاملٗين ٚاملٝياْٞ يًُعًِ
  .                                                   عيّ خًل ظزٚف تع١ًُٝٝ ٚفْغط١ َتٓٛع١ خالٍ ع١ًُٝ اإلعياد  . 8
                                                                        ٜٓبػٞ فٕ تال٥ِ املٓغآت َٔ سٝدح ايتؾدُِٝ ْٚٛعٝد١ املعاَدٌ ٚايدٛرؼ ممدا         . 9

  .                     ىًل ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ دٝي٠
                                       ١ُٝ قؾ٣ٛ تتذ٢ً َدٔ خدالٍ ايدزبمن بدني                                       فظٗزت اييراص١ فٕ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ فٖ  .  11

                                                                          اؾاْب ايعًُٞ ٚايتطبٝل املٝياْٞ ملدا ميتًدو ايطايدب َدٔ َعدارف َٚٗدارات       
                           ٚقِٝ ع١ًُٝ ١َٝٓٗٚ ٚتزب١ٜٛ.

 مكرتحات البخح 

                                                                         بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر اييراص١ ٚاصتهُاال  يبك١ٝ دٛاْب املغه١ً ٜكدرتح ايباسدح َدا    
ًٜٞ   :  

                                 ايطدالب يف نًٝدات ايرتبٝد١ َجدٌ                                              ايت نٝي ع٢ً االيتشّا بغزٚ  َٛفٛع١ٝ يكبٍٛ  . 1
                                                                              املضددت٣ٛ ايعًُددٞ ٚايزغبدد١ اؿكٝكٝدد١ ٚاالػدداٙ مددٛ ايعُددٌ رٗٓدد١ ايتدديرٜط  

  .                                                        ٚخي١َ فٖياؾٗا اؿكٝك١ٝ َع ايتكٓٝني يف عًُٝات ايكبٍٛ ٚايتدزز
  .                                                                    ايتطٜٛز املضتُز يًُٓاٖر ايتع١ًُٝٝ ٚفصايٝب ايتيرٜط ٚربمن املتعًِ بايب١٦ٝ  . 2
                                                تٛدٝ٘ ٚاإلعياد ٚاإلرعاد ٚايتكدِٜٛ يػدزض ايزؾدع                              االٖتُاّ املتشاٜي يف بزاَر اي  . 3

  .                                                                      َٔ َضت٣ٛ فدا٤ ايطًب١ َع سٜاد٠ ؾاع١ًٝ اإلدزا٤ات ايٓاػ١ َٔ عًُٝات ايتكِٝٝ
                                                       االٖتُاّ بت ٌٖٝ اـزهني فثٓا٤ اـي١َ َٔ خالٍ إقا١َ اييٚرات.  . 4
  .                                                               َضاعي٠ ايطًب١ ع٢ً تذيٌٝ ايؾعٛبات ٚاملكَٛات ٚخاؽ١ املاي١ٝ ٚايٓؿض١ٝ  . 5
                                                          املعًِ ٚردتًـ ايٛصا٥ٌ ٚاألصدايٝب يف اجملتُدع َدٔ ايٓداسٝتني               دعِ َها١ْ   . 6

                 املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ.
                                                                     ايت نٝي ع٢ً داْب ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ َٔ سٝح األٖياف ٚخط١ املتابع١ ٚاإلعدزاف    . 7

                                                                                    املٝددياْٞ ٚاملتابعدد١ ايَٝٛٝدد١ خددالٍ ؾددرت٠ ايتطبٝددل َددع سٜدداد٠ يف َددي٠ ٚؾددرت٠    
    .   (24 )       ايتطبٝل

  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  .                                   دراص١ َٝيا١ْٝ ملغهالت ايطًب١ يف ايرتب١ٝ   :              ؾافٌ عبٝي سضٕٛ  -24
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