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 اجساط القغاع  اإلانه  ٖىض الُلبت الجامُٗحن   مكنالث  و  نٗىباث

 صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً َلبت حامٗت بؿنغة 

 ؤ.حٗفغ نباح  –مضوع ملُنـــــــت ؤ.

 حامٗت بؿنغة 

بط ٌٗحبر مٗبر إلاهىة الصخو ؤزُغ ٢غاع ًىاطهه الحلمُظ في ؾً مب٨غ .الح٨ٟحر في ازحُاع الحسهو الضعاسخي ٌٗحبر    :ملخو 

ض ٞٗله في الخُا  اإلاؿح٣بلُة، زانة ٖىضما ال ٩ًىن َىا٥ هضج  بما ٨ًٟي للح٨ٟحر  ،ٞلِـ مً الؿهل ؤن ٣ًغع الٟغص ما ًٍغ

 .في اإلاؿح٣بل واثساط ٢غاع ناثب

ً ٖلى ازحُاع الحسهو اإلاىاؾب  ُٞلجاون بلى اؾخكاع  ٚحر اإلاسحهحن مما ًىجم  و ًبضو ؤن الٗضًض مً  الُالب ٚحر ٢اصٍع

الحسلي ًٖ  ضعطةَظٍ ال٣ٗبة جٗمل ٖلى ثسبُُهم لمؼاولة اإلاهىة في اإلاؿح٣بل و  ؤرىاء مً اإلاكا٧ل زال٫ الضعاؾة ؤو  ٖىه ٖضصا

م بطماال  .الح٨ٟحر في ازحُاَع

٦ُُٟة اثساط الُالب ٢غاعاتهم اإلاحٗل٣ة  :ألاولى ،ثإجي َظٍ  الضعاؾة لل٨ك٠ ًٖ ؤبٗاص َظا اإلاىيٕى في رالذ ه٣اٍو 

م لحسهو في ة  اَم اإلاك٨الت  التي  ثىجم ًٖ ال٣غاع ٚحر اإلاىاؾب ، الساهُة:الجامٗة  بازحُاَع ة  ، السالسة:مٗٞغ مٗٞغ

 .الخلى٫ اإلا٣ترخة للخض مً َظٍ الهٗىبات لضي َلبة الجامٗة

 َلبة الجامٗة. ،نٗىبات اثساط  ال٣غاع اإلانهي-: ال٣غاع اإلانهيالهلماث اإلافخاخُت 
Abstract : Choosing a career can be easily defined as the biggest decision that one takes at a 

very young age. It‟s never easy to decide what one wants to do with their lives, especially when 

they are not mature enough to think ahead and take an informed decision. 

Even though it may seem  that students are not capable to choose a career, the decision depends on 

them. However, students face a number of problems while choosing a career. Sometimes, the 

hurdles they face discourage them so much that they abandon their choice altogether. 

The purposes of the study were threefold: (1) to know  how the student makes their  “Career 

Decision (2) to investigate the career-related problems encountered by college students; and (3) 3. 

Identify the proposed solutions  To know the proposed solutions to reduce these difficulties.. 

Keywords: Career Decision-making, Career Difficulties, Career Problems 
ٖلما بإهه ًحسظ  ،جٗحبر ٖملُة ال٣غاع اإلانهي مً ؤَم ؤلاطغاءات التي ًحسظَا الٟغص في خُاثه جدضًض بقهالُت الضعاؾت : -ؤوال 

بال ؤن ال٣غاع اإلانهي ٢غاع مسحل٠ ال ٌؿحُُ٘ الٟغص ؤن ًحسظٍ طؼاٞا ألن طل٪ ًدضص  ،٧ل ًىمو  في ٧ل ؾاٖة٢غاعات ٦سحر  

ةو الاطحماُٖةو مهحٍر مً الىاخُة الا٢حهاصًة الصخُة ٖالو  ٖلى طل٪ ثحدضص ؤقُاء ٦سحر  مسل َبُٗة و  الىٟؿُةو  ألاؾٍغ

ا١و  زُىعثهو  الٗمل  ٢ضعاثهو  مى٣ُُة ًغاعى ٞحها مُى٫ الٟغصو  َظا ال٣غاع ب٣ٗالهُةلظل٪ ًجب ؤن ًحسظ الٟغص  ،طماٖة الٞغ

..و ٨ًٟغ .الٗمغي و  الاهٟٗاليو الىٟسخيو  مؿحىي الٟغص الجؿميو  ؾى١ الٗملو  ثًُٟال ثه اإلاهىُةو  ؾماثه الصخهُةو  صواٞٗهو 
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 .٨ٖـ ال٣غاع الٛحر ٣ٖالوي الظي ًاصي بلى الىحاثج ال٨ٗؿُة ،ؤلاهحاض في اإلاهىةو الؿٗاص و  الغيابَبُٗحه ألامغ الظي ٌكٍٗغ و 

اثه حه اإلاهىُة ٦ما ثخبلىع ٍَى ىُة،  و مغخلة اإلاغا٣َة هي اإلاغخلة التي  ثخبلىع ٍَى الصخهُة ألازغي )الجيؿُة، الَى

ة(، خُص ؤن َظٍ  (. ثحإرغ الهىع  الجهاثُة للبلىع الاطحماُٖة... ة )الٟغص، اإلادُِ واإلاغخلة الٗمٍغ مً ٖض  ٖىامل مغ٦ٍؼ

بالًغوع  بهظٍ  ًحإرغ ٖاص  بمٗؼ٫ ًٖ اإلاجحم٘ اإلادُِ به، ولظا ٞةن اثساط ؤي ٢غاع منهي ٧ان ؤو شخصخي البلىع  ال ثجغي 

ه م٘ ألاشخام اإلاهمحن له ٧الىالضًً  ٟغص ًغثبِ بدىاعبإن ٧ل ٢غاع ًحسظٍ  ال 1Simon (1989)الٗىامل. ًٟترى ًجٍغ

الحٟاٖل بحن )اإلاجا٫ ومىيٕى ال٣غاع، ممحزات الٟغص واإلاجحم٘ اإلادُِ( ًدضص  بإن 2(1990وآزغون  Payne وألا٢اعب،) ٞحري 

لى اإلادُِ الظي ٌِٗل الاثجاٍ  .ُٞه الظي ؾِحسظٍ الٟغص و٢د اثساط ؤي ٢غاع ٢ض ًارغ بالجهاًة ٖلُه ٖو

بن ازحُاع ثسهو مٗحن في الجامٗة  مً بحن ؤَم الهٗىبات التي ًىاطهها الُالب في  بل ٢ض جك٩ل ثدضًا ٦بحرا باليؿبة 

ٖضم ؤلاإلاام بمحُلبات ؾى١ الكٛل ٦ظل٪ ٖضم ثمحٗهم بمهاعات و  مُىلهم مً هاخُة و  لهم هخُجة لى٣و الىعي ب٣ضعاتهم
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و  ،ال٣ًاًا اإلاؿح٣بلُةو  حاعوهه  ؾُترثب ٖلُه ال٨سحر مً ال٣غاعاتؤجهم ٌٗلمىن ؤن ؤي ثسهو ًسو  اثساط ال٣غاع زانة

ألانض٢اء ؤو الازحُاع باإلاهاصٞة صون اللجىء بلى و للحٛلب ٖلى َظا اإلاك٩ل ٢ض ٌؿحٗحن ال٨سحر مجهم الؾخكاع  ألا٢اعب

ة مما ٢ض  ًاصي بلى و٢ض ًيحج ًٖ َظٍ ال٣غاعات الخاَئة  ؾىء ث٠ُ٨ في الضعاؾ ،اإلاسحهحن في مُضان الحىطُه اإلانهي

ة َظٍ ألاؾباب، و ٣ٞضاجهم الضاُٞٗة للحٗلم في مجا٫ ثسهههم لؿبب ؤو ألزغ ، الخلى٫ اإلام٨ىةو  الخىى في هحاثجهاو  إلاٗٞغ

اإلانه  ٖىض الُلبت  لقغاع اَظا ما خاولد الباخسة  ؤلاطابة ٖىه مً زال٫ َغح ؤلاق٩الُة الحالُة  " ما نٗىبات اثساط و 

 ؾبل ٖالحها مً وحهت هٓغهم "ما هي و  الجامُٗحن 

 حؿائالث الضعاؾت : -

م الحسهو الجامعي -1  .ما الهٗىبات التي واطهها الُالب ٖىض ازحُاَع

 ًٖ ازحُاع الحسهو ٚحر اإلاىاؾب. التي ثىجمما إلاك٨الت  - 2

م - 3  .ما هي ؾبل مٗالجة مك٩ل اثساط ال٣غاع اإلانهي مً وطهة هَٓغ

عاؾات  التي ثىاولد ال٣غاع اإلانهي في الجؼاثغ  في خضوص ٖلم الباخسة  ٢ض  ث٩ىن َظٍ الضعاؾة هٓغا لىضع  الضؤهمُت الضعاؾت : 

جهم ٨ٞغ  مٗم٣ة خى٫ ٦ُُٟة اثساط  ،بياٞة طضًض  للم٨حبة ٦ظل٪ ٢ض جؿاٖض اإلاسحهحن ووايعي البرامج ؤلاعقاصًة في ث٩ٍى

 .٣ترخةَٗملىا ٖلى مؿاٖضتهم مً زال٫ الخلى٫ اإلاو  الُالب لل٣غاعات اإلاهىُة

 الجاهب الىٓغي للضعاؾت :

 القغاع اإلانه  -ؤوال 

 مفهىم ٖملُت اجساط القغاع  : - 1

ازحُاع ؤ٦ثر َظٍ الخلى٫ لهالخُة لحد٤ُ٣ الهضٝ مً خل و  ٖملُة اإلاٟايلة بحن الخلى٫ البضًلة واإلاحاخة :ؤجهاجٗٝغ ٖلى  -

 3اإلاك٩لة

ى ٖملُة ازحُاع اوؿب ولِـ امسل البضاثل اإلاحاخة ؤمام اإلا٣غع الهجاػ الهضٝ ؤو ألاَضاٝ اإلاغطى  ؤو خل اإلاك٩لة التي  - َو

 4ثيحٓغ الخل اإلاىاؾب 

 ؤي ؤن اثساط ال٣غاع ًحم ٖلى ؤؾاؽ ازحُاع البضًل اإلاىاؾب مً اطل خل اإلاكا٧ل وثد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغطى .

ى ٖباع  ًٖ ٖملُة ازحُا - وثيحهي لحًُٟل الخل اإلاىاؾب مً بحن  ،ع خل مٗحن مً بحن خلحن ؤو ؤ٦ثر مً الخلى٫ اإلاحاخةَو

 .5ٖضص مً البضاثل اإلاحاخة

جٗٝغ الباخسة ال٣غاع اإلانهي ٖلى اهه ٖملُة ازحُاع مجا٫ منهي ؤو ثسهو صعاسخي مً بحن ٖضًض الحسههات اإلاٗغوية في و  -

 .اإلاحاخة في ؾى١ الكٛل ؤو مهىة مً بحن اإلاهً ،اإلااؾؿات الحٗلُمُة

 مغاخل اجساط القغاع اإلانه   :  -2

الحسهو الظي و  مً الًغوعي ؤن ًدـ الحلمُظ ؤهه بداطة بلى ثىطُه ُٞما ًسو ثدضًض مجا٫ صعاؾحه جدضًض اإلاكهلت:-

ة  .6ن ًٟايل بُجها.ؤن ؤمامه ٦سحر مً البضاثل ًجب ؤ، و ؾُضعؾه في الجامٗة خُص ؤهه بلٜ اإلاغخلة الجهاثُة مً صعاؾحه الساهٍى

ًجب ٖلى الُالب ؤو الحلمُظ ؤن ًدهل ٖلى ا٦بر ٢ضع مم٨ً مً البُاهات الض٣ُ٢ة واإلاٗلىمات ل٩ي ثم٨ىه حم٘ البُاهاث:-

ٗمل ٖلى  ،والٗمل ٖلى ثدلُل ٖلى ثدلُل َظٍ البُاهات ثدلُال ص٣ُ٢ا .ٞهم محُلبات ؾى١ الٗمل و  مً ٞهم ٢ضعاثه َو

َظا بمؿاٖض  و  واؾحسالم بٌٗ اإلااقغات واإلاٗلىمات التي جؿاٖض ٖلى اثساط ال٣غاع اإلاىاؾب اإلا٣اعهة بحن الخ٣اث٤ وألاع٢ام

اث٠.اإلاسحهحن في الحىطُه اإلانهي ٣هض بالبُاهات ٧ل اإلاٗلىمات اإلاحٗل٣ة بالْى ٦ظا مٗلىمات خى٫ صواٞٗه واؾحٗضاصاثه و  ٍو

ُٟة ُٞما ًسو َظٍ ال٣ضعات. ما ثحُلبهو  ؤما اإلاٗلىمات:اإلا٣اعهة بحن ما ًدمله مً ٢ضعات.اإلاهىُة  الْى

اث٠ ؤو اإلاهً التي ًٞلها لظا  ٞاهه ًحٗحن ث٣ُُمها واإلا٣اعهة بُجهما جقُُم البضاثل: ة الْى و٣٦اٖض   ،خاإلاا ًحم ث٣ُُم مجمٖى

ىحاثج الظي ًم٨ىه مً ثدهُل  الو  ٖامة في طمُ٘ ؤهىإ ال٣غاعات ٞان الهضٝ مً اثساط ال٣غاع َى ازحُاع اإلاجا٫ اإلانهي ألا٢غب
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وا٢ل ٢ضع مم٨ً مً الىحاثج الؿلبُة،والٗال٢ة التي ثغبِ البضًل وهحاثجه جؿخىض في خ٣ُ٣تها ٖلى رالذ ْغوٝ  ،ؤلاًجابُة

 مدحملة وهي:

ة ثامة باخحما٫ هحاثج ؤي مً الحسههات الخإلض  .ألازغي :٩ًىن الحلمُظ ٖلى مٗٞغ

 اإلاترثبة ٖلى ؤي مً البضاثل.:٩ًىن الحلمُظ  لِـ ٖلى ٖلم مُل٤ باخحما٫ الىحاثج الالجإلض

 7:وهي الخالة التي ٩ًىن ٞحها الحلمُظ مال٩ا لشخيء مً الح٣ضًغات الاخحمالُة الىحاثج اإلاترثبة ٖلى ؤي مً البضاثل.اإلاساَغة

جٗحمض َظٍ اإلاغخلة ٖلى ؤَمُة ألاَضاٝ، وفي َظٍ اإلاغخلة ٩ًىن بُغح بضاثل ٖضًض  وثغثب َظٍ  ازخُاع البضًل اإلاىاؾب:

ىا ٌٗحمض ٖلى نالخُة وبطهاص الُالب  مً اطل ثدضًض  ُة جؿاٖض في ازحُاع البضًل ألاوؿب َو ٣ا إلاٗاًحر مىيٖى البضاثل ٞو

 .َىا ثيحهي ٖملُة اثساط ال٣غاعو  الحسهو البضًل

اع ًحم اثساط ال٣غاع وويٗه مىي٘ الحىُٟظ في َظٍ اإلاغخلة وطل٪ مً زال٫ نُاٚة ال٣غ مخابٗت جىفُظ القغاع وجقُُمه:

بهىع  وازخة ومسحهغ  وبؿُُة،وازحُاع الى٢د اإلاىاؾب لحُب٣ُه:رم محابٗة ال٣غاع وثىُٟظٍ بىاءا ٖلى الكغوٍ اإلاُلىبة 

اص  الىٓغ في ٢غاٍع بط ثُلب ألامغ  جب ٖلى ٧ل َالب ؤن ٣ًىم بخىُٟظ ال٣غاع وجٗحبر َظٍ اإلاغخلة بمسابة جٛظًة عاطٗة له إٖل ٍو

 .8طل٪

 هي مخٗضصة :و  اجساط القغاع اإلانه  :الٗىامل اإلاازغة في   -

  الحًُٟالت اإلاهىُة و  ال٣ضعاتو  اإلاُى٫ 

  مٟهىم الظات ووعي الظات 

 ٞكل (  –٦ظل٪ الخبر  ) هجاح  ،الٗمغ ومغاخل الىمى 

  غ  .الىعي التربىي و  اإلاٗلىمات اإلاحٞى

  ا١ بياٞة بلى اإلاضعؾةو  الحيكئة الاطحماُٖة و  ألاؾغ  .ألاشخام اإلاهمحنو طماٖة الٞغ

 ٘الم،الح٣الُضو  اإلاجحم  .الهضٞة ،وؾاثل ؤلٖا

 الغواثبو  قض  الخاطة للٟغص/ ٖىاثض ألاطىع و  الٗامل الا٢حهاصي. 

 الُلبو  الٗغى. 

 الؿمات الصخهُةو  ال٣ُم الصخهُة. 

 هو  مؿحىي الحٗلم  .الٗغ١ و  الضًًو  زبرات الُٟىلة / الجيـو  هٖى

 اإلاىاص اإلاؿحٗملة في الٗملو  ؾاٖات الٗملو  محُلبات اإلاهىة. 

 ٗاثهو  لىاثذ الٗمل  .البٗساتو  ْغوٝ التر٢ُةو  جكَغ

 ًالحإمحن و  الًمان الاطحماعيو  اإلا٩اهة الاطحماُٖة التي ًد٣٣ها الٗمل ٦ظل٪ الامحُاػات التي ٣ًضمها الٗمل مسل الؿ٨

 .الهخي

ومً بحن َظٍ الهٗىبات َىا٥ الٗضًض مً الهٗىبات التي ثىاطه ألاٞغاص ٖىض اثساط ٢غاع ما نٗىباث اجساطا لقغاع اإلانه : -3

 ..هظ٦غ ما ًلي:*ٖضم ويىح الاثجاَات واإلاُى٫ لضي الحالمُظ

.و  *٢ض ٩ًىن َىا٥ ازحالٝ في وطهات الىٓغ بحن الحلمُظ  ؤَله  مما ٤ٌُٗ ال٣ضع  ٖلى ب٢ىإ ألازحر ب٣غاٍع

 *ٖضم ويىح الجىاهب اإلاسحلٟة للمك٩لة للحلمُظ بكإجها.

 حج ًٖ اثساط ال٣غاع الحسهو.*الحسٝى مً آلاراع الجاهُة التي ثي

ً للحٗبحر الظي ٢ض ًدضره ال٣غاع اإلاحسظ.  *الحسٝى مً م٣اومة آلازٍغ

ة  باألمىع اإلادُُة واإلاارغ  في ازحُاع بضًل مدضص مً البضاثل اإلاحاخة    10*ٖضم بخاَة اإلااؾؿات التربٍى
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اث اإلافؿغة لهٗىباث اجساط القغاع اإلانه  :  – 4 ة الىٍٓغ الحدلُلُة الى الهٗىبة جٗىص الى نغاٖات صازلُة ثغي  الىٍٓغ

بالحى٢ٗات الاطحماُٖة اإلادُُة به، وقٗىعٍ بااللتزام واإلاؿاولُة في  ثٓهغ في ٢ضع  الٟغص ٖلى الحىُٓم واإلاباصع  اإلاحإرغ 

ة الٟغص11 الحى٢ٗات ثد٤ُ٣ ثل٪ ات ؤزغي لحٟؿحر الهٗىبة ٖلى ؤؾاؽ ٖضم طاٍَؼ ؤو  12ال٣غاع في اثساط   .في خحن ثمُل هٍٓغ

ة ُٞٗؼون طل٪  ؤما الؿلى٦ُىن  13 الٟغص بمُىله و٢ضعاثه وبلىع  ممحزاثه ونٟاثه الصخهُة ٧ىن الهٗىبة هابٗة مً ٢لة مٗٞغ

 الى الٗال٢ة التي جٗلمها الٟغص في خُاثه ُٞما ًحٗل٤ في اثساط
ً
٢غاعات ؾىاء اًجابُة ٧اهد ؤم ؾلبُة مً زال٫ الحجغبة  خحما

غي   طىن َىال هض14 اإلاجحمُٗة الىمظطة الظاثُة ؤو مً زال٫  ؤن بلىع  اإلاُى٫ اإلاهىُة ٦كٍغ ؤؾاسخي لل٣ُام  15 (1985).   ٍو

ة، خُص ؤن ة بإهه ًىطض ل٩ل بوؿان مُى٫ مغ٦ٍؼ مؿحىي الحىا٤ٞ بحن َظٍ اإلاُى٫ واإلاهىة  باالزحُاع اإلانهي. ثٟترى َظٍ الىٍٓغ

ا ٢ض ًدضص مضي الا٦حٟاء الظاجي ة ؾٝى  للٟغص. التي ًسحاَع ٞةطا ما ٢ام الصخو بالٗمل في مهىة ال ثالءم مُىله اإلاغ٦ٍؼ

ضم الغضخي الىاثج ًٖ ٖضم الحىا٤ٞ َظا، وال٨ٗـ َى الصخُذ، وؾحهٗب اإلاغا٣َىن ٦إي ٞئة ؤزغي في  ٌكٗغ باإلخباٍ ٖو

 اثساط ال٣غاعات هغي  خُص ؤن الٟغو١ الٟغصًة َىا ج٨ٗـ طاتها، ٞبِىما ٌؿحهٗب مغا٣َىن  ؤزظ ٢غاعاتهم اإلاهىُة والضعاؾُة،

ان ٖضم ٢ضع  اإلاغا٤َ في ؤزظ  Gati, Krause & Osipow (1996) مً آزغون ًسحاعون بؿهىلة صون ؤي ثسبِ، و ٌٗح٣ض ٧ل

ة اإلاغا٤َ في  :اإلانهي والحٗلُمي ٢ض جٗىص الى نٗىبة ٢ض ثيكإ ٢بل ؤزظ ال٣غاع ؤو ؤرىاء ؤزظ ال٣غاع ال٣غاع في اإلاجا٫ ٣٦لة طاٍَؼ

حباعات اإلاهمة  لة اإلاٗلىمات ؤو ٖضم ص٢تها )ؾىاء ًٖ ٖملُة ؤزظؤزظ ال٣غاع، ٢ ال٣غاع ومغاخلها، ًٖ ال٣ضعات واإلاُى٫ والٖا

ً ٖالم اإلاهً والحسههات(، و٢ض ًغط٘ طل٪ الى ٖض  ٖىامل هظ٦غ ارىحن لضي اإلاغا٤َ في اإلاهىة ضَا ٖو  :16مىه التي ًٍغ

 لٗملُات ال٣ٗلُة ال٣ضع  ٖلى الح٨ٟحر الاعثضاصي وال٣ضع  ٖلىالحُىع الىىعي في ا خُص ًحًمً :جُىع الظماء والقضعاث .1

  .17الحٗمُم والح٨ٟحر في بضاثل مسحلٟة في طات الى٢د

 ؤن اإلاغا٣َحن Jepson (1974)و Quadrel, Fischhoff & Davis (1993) ٌٗح٣ض :جُىع القضعة للخسُُِ اإلاؿخقبلي.2

مُلىن ٖاص  الى الح٨ٟحرٌؿحُُٗىن اثساط ٢غاعات مبيُة ٖلى ال٣ٗالهُة  الىا٢عي، ول٨ً بؿبب ٢لة الحجغبة  واإلاىهجُة، ٍو

 ما
ً
 اثساطَم لل٣غاع  الخُاثُة والىًىض و٢لة اإلاهاعات الٟغصًة، ٚالبا

ً
ث٩ىن ٢غاعاتهم ٚحر محىاػهة، ألامغ الظي ٌٗغ٢ل ؤخُاها

 .18ًجٗلهم ًإزظون ٢غاعات ٚحر صخُدة  اإلاىاؾب ؤو

( ثهيُٟات للهٗىبات التي ًىاطهها الٟغص ٖىض 1996) Gati, Krausz & Osipowٖغى :اإلانه جهيُف نٗىباث اجساط القغاع 

ٞالحهي٠ُ ألاو٫ ًحٗغى الى و٢د وكىء ثل٪ الهٗىبات )نٗىبات ثيكإ ٢بل البضء في ٖملُة اثساط   اثساطٍ ٢غاعات مهىُة،

للؿبب الظي ٌٗؼون له الهٗىبة )نٗىبات  ال٣غاع، ونٗىبات ثيكإ ؤرىاء اثساط ال٣غاع اإلانهي(. الحهي٠ُ الساوي ًحٗغى

ة، ونٗىبات هاقئة ًٖ اإلاٗلىمات اإلاحًاعبة(  .19مغثبُة ب٣لة الاؾحٗضاص الثساط ٢غاع، نٗىبات هاقئة ًٖ ٢لة اإلاٗٞغ

 اثساط ؤي ٢غاع ال ٩ًىن بمٗؼ٫ ًٖ اإلاجحم٘ اإلادُِ واإلا٨حى٠ ٦ما ؤؾلٟىا ٞةن   ؤزغ الخيك ت الاحخماُٖت ٖلى اجساط القغاع: -

ضم ٢ضع  الٟغص ٖلى اثساط ٢غاعات مؿح٣لة مً  َظا الحىطه ًى٨ٗـ في  ,Payne, et (al) للٟغص الحٗل٤ ألاؾغي مً هاخُة ٖو

 .20ألازغي. ٞٗملُات الحيكئة ثارغ ٖلى اثساط ال٣غاع اإلانهي ثارغ وثحإرغ مً ٖىامل ٖض   الىاخُة

ٖلى نٗىبة ال٣غاع اإلانهي ًجب بزًإ الُالب بلى بغامج بعقاصًة للحٛلب : الخغلب ٖلى نٗىباث اجساط القغاع اإلانه  -زالشا 

ُتهم واؾحٗضاصاتهم ومُىلهم وصواٞٗهم وزُُهم  مؿاٖضتهم ٖلى ازحُاع اإلاهىة التي ثخىاؾب و٢ضعاتهمو  جٗمل ٖلى ثٖى

ة مً ألاَضاٝ ثحمسل في :وباليؿبة للمؿح٣بل،   ٌؿعى الحىطُه اإلانهي لحد٤ُ٣ مجمٖى

الت التي ثحُلبها اإلاهىةجٍٗغ٠ الٟغص بال - 1  ..وقغوٍ الؿً،والجيـ ٣ضعات واإلاهاعات واإلاَا

ة مً اإلاهً  - 2 ة التي ًدحمل ؤن ًسحاع الٟغص مهىحه مً بُجها  واطباتهاو  جٍٗغ٠ الٟغص بٓغوٝ مجمٖى ومؼاًاَا وهي اإلاجمٖى

ة ؤو الضعاؾُة  -اإلاهىة اؾم ة .-محُلباتها التربٍى ٞغم  .-عؤي الٗاملحن في اإلاهىة مً وا٢٘ زبرتهم  -اٞحه اإلا٩اٞأت اإلااصًة ؤو اإلاٗىٍى

  الٗمل في
ً
 ومؿح٣بال

ً
َل ؤو٢ات الضوام في اإلاهىة مىحٓمة  .-الُىمُة ٖضص ؾاٖات الٗمل .-ْغوٝ الٗمل في اإلاهىة .-اإلاهىة:خالُا

ا وبم٩اهُة الحدى٫ ٖجها .-الٗمل بن وطضت؟ ما مضي اإلاساَغ  في .-ؤم ال؟ في اإلاهىة ًحٗاملىن  اإلاكحٛلىن  .-ٖال٢ة اإلاهىة بٛحَر

 ألا٩ٞاع -ألاقُاء -الىاؽ - :بك٩ل ؤؾاسخي م٘
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ا الٟغص في ال٨ك٠ ًٖ ٢ضعاثه واؾحٗضاصاثه ومُىله والٗمل ٖلى ثىمُتها مؿاٖض  - 3 َغ  .وثٍُى

ضمات ثد٤ُ٣ الغيا الصخصخي مً اإلاهىة وم٣ضاع الخ مؿاٖض  الٟغص ٖلى اثساط ٢غاع بكإن ازحُاع اإلاهىة ٖلى ؤؾاؽ مً - 4

لى ٤ الٗمل بهظٍ اإلاهىة التي ًم٨ىه ؤن ًاصحها بلى مجحمٗه،ٖو  .ؤؾاؽ بقبإ خاطاثه،وثىمُة ٢ضعاثه ًٖ ٍَغ

ب الٟجي لغاٚبي بخاَة الٟغص - 5  باإلاٗاَض واإلااؾؿات اإلاسحلٟة التي ث٣ىم بح٣ضًم الحٗلُم والحضٍع
ً
اث٠  ٖلما الالحدا١ بالْى

 21.بها ومض  الضعاؾةاإلاسحلٟة و٦ظل٪ قغوٍ الالحدا١ بهظٍ اإلاٗاَض 

 الجاهب اإلاُضاوي للضعاؾت :

الحدلُلي الظي ٌٗٝغ بإهه صعاؾة الىي٘ ي اإلاىهج الىنٟ حانهٓغا لُبُٗة الضعاؾة ٣ٞض اثبٗد الباخسمىهج الضعاؾت :  - 1

في  ٍحًمً َظا الٗمل اإلاسرو  ألاخضاذ صون جُٛحر مً طاهب الباخص ألي مً محٛحرات الضعاؾةو ألاقُاءو الغاًَ للبكغ 

بو  الحهي٠ُو  طمُ٘ اإلاُُٗات ة و  الحبٍى  .الىحاثج اإلاترثبة ٖلحهاو  ألاؾبابثدلُل الٓىاَغ إلاٗٞغ

ة مً َلبة الؿىة ؤولى هٓام طظٕ مكتر٥ لُفُت ازخُاعها :و  ُٖىت الضعاؾت - 2 البالٜ و  ٖلىم اطحماُٖة  هي مجمٖى

٣ة ٖكىاثُةو  َالبا 30ٖضصَم  م للحسههات الجامُٗة  ؤؾاؽازححرت َظٍ الُٗىة ٖلى و  ٢ض ازححرت الُٗىة بٍُغ ازحُاَع

 بٗض ثدهلهم ٖلى قهاص  الب٩الىعٍا في الٗام الؿاب٤ لضعاؾتهم.

 ٖلى الخؿائ٫ ألاو٫.   مٛل٣ا لئلطابةؾاالا  20ثًم و  بحىػَ٘ اؾحماع  ٖلى الُلبة   حان٢امد الباخس ؤصاة الضعاؾت : – 5

 السالص.و  ٖلى الخؿائ٫ الساويؾاالحن  ازحُاع مً محٗضص لئلطابة و 

ة  لح٨غاعات البىىص - اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت : - 6  .اليؿب اإلائٍى

 جفؿحر الىخاثج :و  جدلُل – 2

 جفؿحر هخاثج الدؿائى ألاوى: لُف ًخسظ اإلاغاهقىن القغاعاث اإلاخٗلقت بمهحرهم اإلانه    و  . جدلُل2.1

ة الؾحجابات الُلبة خى٫ 1طضو٫ )  ٦ُُٟة ازحُاع الحسهو ( ًىزر اليؿب اإلائٍى
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م للحسهو الجامعي 90مً زال٫ الجضو٫ وؿحيحج ؤن وؿبة ٦بحر  مً الُلبة )         الظي و  باإلااثة ( اثسظوا ٢غاع ازحُاَع

التي ثدضص و  ال مُىلهم اإلاهىُةو  صون صعاًة ب٣ضعاتهمو  ٌٗحبر مٗبر لل٣غاع اإلانهي مً طواتهم صون الاؾحٗاهة باإلاسحهحن في الحىطُه

 باإلااثة. 100ؿبة َظا بيو  مً الؿىىات اإلاب٨غ 

م مً ؤن   باإلااثة ٢ض نغخىا ؤجهم اؾحٗاهىا بىهُدة الىالضًً ؤو ألانض٢اء بال ؤجهم َم مً ٢غع الازحُاعات  40بالٚغ

ات مً َٝغ م اإلانهي بال بٗض ثدهلهم ٖلى  15ول٣ض ٖبرت وؿبة  ،الجامُٗة صون ؤًة يَٛى باإلااثة ؤجهم لم ٨ًٟغوا في مهحَر

باإلااثة ؤن ؤنٗب ال٣غاعات التي  ٦100ما نغخد وؿبة .قهاص  الب٩الىعٍا خُص لم ٩ًىهىا ٖلى صعاًة بٗالم اإلاهً جهاثُا

ا لخض آلان َى ال٣غاع اإلانهي هخُجة اوٗضام اإلاٗلىمات خى٫ الحسههات  محُلبات ٧ل ثسهوو  ٖالم الكٛل و  واطهَى

م اإلانهي مؿح٣بال، 53.33مهىة، ٦ما ؤن وؿبة و  ىن لخض آلان ما َى مهحَر َظا ًض٫ ٖلى ث٣هحر في ٖملُة و  باإلااثة ال ٌٗٞغ

الم ٖلى مؿحىي اإلااؾؿات الحٗلُمُةو الحىطُه هخُجة لٗضم ثم٨ً مؿخكاعي الحىطُه للىنى٫ بلى الحالمُظ هخُجة  ،ؤلٖا

ثدؿـ و  ٣ا  ٖلحهم، ٦ظل٪ ثىػَٗهم ٖبر م٣اَٗات مما ؤصي بلى ٖضم ال٣ضع  ٖلى اؾحٟاء ماَى مُلىب مجهملؤلٖباء اإلال

باتهم في الحىطُه ٣ٞض ٖبرت وؿبة  ة  100الحالمُظ بمك٩لة ال٣غاع اإلانهي. ؤما ًٖ ثلبُة ٚع ٣ة بصاٍع باإلااثة ؤن ثىطههم ٧لً بٍُغ

بط  ،باإلااثة 73.33َظا ماٖبرت ٖىه وؿبة و  صعطة اؾحد٣ا١ الُالبو  )مٗض٫ الب٩الىعٍا( م٣اعهة بٗغوى ألاما٦ً اإلاٟحىخة

بات ٍحىطب ٖلى الحلمُظ في و٢د وطحز ال و  التي ثدحىي ٖلى الحسههات الجامُٗة اإلاحاخةو  ؤهه جٗغى ٖلحهم بُا٢ة الٚغ

بٗض الازحُاع ًحم ، و مؿب٣ا الظي لم ًدًغ لهو  َىا ًبضؤ الحلمُظ بالح٨ٟحر بمهحٍر اإلانهيو  بضاثل 10ازحُاع  ؤًامًحٗضي رالرة 

هجض الٗضًض مجهم ًىطهىن عبما لحسههات ، و اإلا٣اٖض البُضاٚىطُة اإلاٟحىخة ٖلى مؿحىي الجامٗة ؤؾاؽالحىطُه ٖلى 

ما ٖجهم الن مٗضلهم ال ٌؿمذ بظل٪.  ازحاعوَا ٚع

 ما اإلاك٨الت الىاثجة ًٖ ال٣غاع اإلانهي الٛحر مىاؾب.  جفؿحر هخاثج الدؿائى الشاوي :و  جدلُل -2 –

بتهم في صعاؾة َظا الحسهو 53.33الخٔ ؤن وؿبة  ٢ض و  باإلااثة مً الُٗىة ٌٗاهىن مً ٖض  مكا٧ل صعاؾُة هخُجة ٖضم ٚع

 عثبد َظٍ اإلاكا٧ل ٦ما ًلي :

 ٣ٞضان الضاُٞٗة للضعاؾة مما هحج ٖىه نٗىبات في الضعاؾة – 1

 م٘ الح٨ٟحر اإلاؿحمغ في ثغ٥ الضعاؾة ؤو جُٛحر الحسهو بطا ؤم٨ً. ٦ثر  الُٛاب – 2

 ٢ل٤ قضًضو  ٣ٞضان ألامل هخُجة لٛمىى اإلاؿح٣بل اإلانهيو  و٢ض ط٦غ ال٨سحر مجهم مكا٧ل هٟؿُة مسل الكٗىع باإلخباٍ

جاوب م٘ الضعوؽ ٖضم ٢ضع  ٖلى الح، و ٦ما ؤ، البٌٗ ًجٗلها مبرعا للٟكل الضعاسخي ،جكىف ؤ٩ٞاٍعو  مؿحمغ ًالػم الُالبو 

ةو  لِـ م٩ان ٌؿح٣ي مىه الُالب الٗلمو  مما صٞٗهم بلى اٖحباع الجامٗة م٩ان للخؿلُة  الح٨ٟحر في هُل الكهاص  ٣ِٞو  اإلاٗٞغ

 .َىا٥ مً الخاالت مً نغح ؤهه ٌٗاوي مً ا٦حئاب هخُجة ٖضم ويىح ؤَضاٞه في خُاثه الضعاؾُة ؤو اإلاهىُةو 

: ما هي ؾبل مٗالجة مك٩ل اثساط ال٣غاع اإلانهي خؿب عؤً٪ ؟اث٤ٟ طمُ٘ ؤٞغاص  لشالثجفؿحر هخاثج الدؿائى او  . جدلُل2.3

الُٗىة مً زال٫ ؤلاطابة ٖلى الؿاا٫ السالص في الاؾحماع  ٖلى يغوع  ث٨س٠ُ خهو الحىطُه في مسحل٠ اإلاغاخل 

له بلى اثساط ال٣غاع الؿلُم ٦ما ًجب الاؾحٗاهة بمسحهحن في  ،الضعاؾُة ٧ي ًهل الُالب بلى مغخلة الىضج اإلانهي التي ثَا

حماص ٖلى الىٟـو  الحىطُه بطا اؾحلؼم ألامغ  الىالضًً  في مسل َظٍ ال٣غعاعت ألن في طل٪ و  ال ٖلى ألانض٢اءو  ال ًجب الٖا

 .مساَغ جٗىص ٖلى الُالب بمكا٧ل هٟؿُة طمة

 زالنـــت :

م بن الىحاثج اإلاحىنل بلحها ج٨ٗـ ٞٗال الىا٢٘ الظي جِٗكه ؤٚلب ٞئات  غ مهحَر اإلاغا٣َحن في مجحمٗىا الجؼاثغي ٖىض ث٣ٍغ

َظٍ الهٗىبات التي ًجضَا  الحلمُظ  اإلاحدهل ٖلى قهاص  الب٩الىعٍا هجضَا ٖىض اإلاحدهل ٖلى قهاص  ، و الضعاسخي ؤو اإلانهي

ة ؤو الجامٗة ،الحٗلُم ألاؾاسخي ب اإلاحىطه هجضَا ؤ٦ثر ٖىض الكبا، و ؤو ٖىض الحىطه مً الجظٕ اإلاكتر٥ ؾىاء في الساهٍى

ً اإلانهي الن الحسههاتو  للح٩ٍى ثىلض نغاٖا لضي اإلاغا٤َ لحضٞٗه بلى اثساط ٢غاع  ،الظي ٣ًغع مهحٍر اإلانهي بٗض مكاَضثه إٖل
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ً ٧ي ًحسبِ في اإلاكا٧ل التي  طاجي لٟ٪ َظا الهغإ ٚحر مضع٥ لىحاثج َظا ال٣غاع مؿح٣بال ختى ًىضمج في الضعاؾة ؤو الح٩ٍى

ا  .ثم ط٦َغ

ة اإلاغا٤َ الثساط ال٣غاع اإلاىاؾب واوٗضام و  إ وخؿب ما ًغاٍ اإلاىٓغون َى هخُجة ل٣لة الىضج اإلانهيبن َظا الهغ  ٖضم طاٍَؼ

ٍبلىع ٨ٞغثه ًٖ و  التي جؿمذ للُالب ؤن ًحسُله هٟؿه في ٖالم اإلاهىةو  مٟهىم الظات اإلاهىُة التي ثدضذ ٖجها ؾىبغ 

ب بضعاؾحه مؿح٣بال  الهضٝ َى الاهح٣ا٫ مً مغخلة و  اإلاغا٤َ في الخُا  الضعاؾُة الؿبب َى  اجهما٥و  الحسهو الظي ًٚغ

 ًٟح٣ض للمٗلىمات التي ثسو ؾىاء  مُىله  و  بلى ؤزغي ختى ًجض هٟؿه في مغخلة جهاثُة ثحُلب مىه اثساط ال٣غاع اإلاىاؾب

اث٠  ٞال ٌؿحُُ٘ مىاثمة محُلباو٦ظ ٢ضعاثه واؾحٗضاصاثهو  ت الازحهانات ل٪ اإلاٗلىمات اإلاحٗل٣ة بٗالم بُبُٗة الْى

خؿب طىن َىالهض ٞةن و  ال ًح٩ىن لضًه مجا٫ في الازحُاع اإلانهي ؤو ثًاعب اإلاٗلىمات لضًه،و  الضعاؾُة ؤو اإلاهىُة م٘ ٢ضعاثه

جٍٗغ٠ الحالمُظ باإلاجاالت اإلاهىُة التي ثخُذ لهم ؤ٦ثر مً بضًل ؤًٞل مً الٛىم في محاَات  ن ٌؿحُُٗى اإلاسحهحن 

ات ًٖ مٟهىم الٟغص خى٫ هٟؿه و٢ض ثدضرد ،الحسههات الض٣ُ٢ة  زبرات الُٟىلةو  ؾماثه الصخهُةو  َظٍ الىٍٓغ

ةو  ٢ُمهو  مُىلهو  ٢ضعاثهو  الىٟؿُةو  صخحه الجؿمُةو  الحيكئة الاطحماُٖةو  ٧ل ، و ثٟهُالتهم في مسحل٠ مغاخلهم الٗمٍغ

ضاص اإلاغقضًً إلاماعؾة و  طل٪ ال ًحم بال بغؾم  الؿُاؾات الٗالطُةو  الٗىامل التي لها نلة بال٣غاع اإلانهي بُة إٖل البرامج الحضٍع

٤ ألاٞغاص هدى ازحُاعاتهم اإلاهىُة و  مهماتهم ؤلاعقاصًة  .ث٣ضًم مٗلىمات ًٖ الٗىاث٤ التي ٢ض ث٠٣ في ٍَغ

 ت :ـــــــالخاجم

ىبات مً زال٫ َظا البدص ه٩ىن ٢ض ثىنلىا بلى هخُجة مٟاصَا ؤن مٗٓم اإلاغا٣َحن في اإلاجحم٘ الجؼاثغي ٌٗاهىن مً نٗ

هخُجة اٞح٣اع اإلاغا٤َ للمٗلىمات الالػمة خى٫ مسحل٠  ،٦بحر  ؤرىاء اثساطَم ل٣غاعاتهم  التي ثسو ثىطحههم الضعاسخي ؤو اإلانهي

مما ًاصي به بلى اثساط ٢غاعات ٚحر ٣ٖالهُة ثىجغ ٖجها ٖض  مكا٧ل في  ،٢ضعاثهو  مٗلىمات خى٫ مُىلهو  اإلاهًو  الحسههات

 اإلاغا٣َحن ث٨بض الضولة زؿاثغ ُٖٓمة بؿبب ٖضم وي٘ الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب،نغاٖات لضي و  اإلاؿح٣بل

٦ظا وؾاثل و  اإلاسحهحن في الحىطُهو  اإلاضعؾةو  لحالفي مسل َظا الىٕى مً اإلاكا٧ل ًجب ؤن ًح٩ار٠ الجمُ٘ ابحضاء مً ألاَلو 

الم محُلباثه  و  ًحدهل ٖلى ثٟانُل خى٫ ٖالم الكٛل الهُئات اإلاسحهة الٗمل ٖلى مض اإلاغا٤َ بالس٣اٞة اإلاهىُة ٧يو  ؤلٖا

 َؿحٛل َا٢اثه الاؾحٛال٫ ألامسل. و  ٧ي ٌؿحُُ٘ الحسُُِ إلاؿح٣بله ب٩ل ٣ٖالهُة
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