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االتفاقيات الدولية ودورها في تطهير التعميم األساسي في الدهدان

صباح الحاج دمحم ك الذفاء عبجالقادر حدغ

 جامعة الدػداف لمعمػـ ك التكشػلػجيا،كمية التخبية

:السدتخمص

 في تصػيخ التعميع في مخحمة-  األكاديسية كالتعميسية- ىجؼ البحث إلى التعخؼ عمى دكر االتفاقيات الجكلية

 تسثمت.التعميع األساسي كالتعخؼ عمى مجى تشفيح ىحه االتفاقيات كمعخفة مخدكدىا العمسي في التعميع األساسي
 كزيخ التعميع العاـ كمجيخ اإلدارة العامة:عيشة البحث في مجتسع البحث الحى تكػف مغ (أحج عذخ مدئػال) ىع

لمتعميع األساسي بػالية الخخشػـ كمجيخي اإلدارة العامة لمتعميع األساسي بسحميات كالية الخخشػـ الدبع – الخخشػـ
 كمجيخ مذخكع البشظ الجكلي كمجيخ اإلدارة-  أـ بجة ككخرى، أمجرماف، شخؽ الشيل، الخخشػـ بحخى،كجبل أكلياء
 اتبعت الباحثتاف السشيج الػصفي ككانت أداة الجراسة ىي السقابمة كقج تػصل البحث لمشتائج.العامة لمتخصيط
ال في تصػيخ التعميع األساسي كذلظ مغ خالؿ تسػيل مذخكعاتو كنقل
ً  تديع االتفاقيات الجكلية إسياماً فعا: اآلتية
 كبسدتػى جيج، يتع تشفيح االتفاقيات برػرة شبو مدتسخة.الثقافة كالشطع الفشية الخاصة بتصػيخ التعميع األساسي
 كيتع التػقيع عمييا بػاسصة الجيات السخترة ألف تمظ االتفاقيات تؤثخ ايجاباً في،كذلظ كفق خصط كبخامج
، لالتفاقيات الجكلية دكر رائج في تصػيخ التعميع األساسي لحلظ ليا مخدكد عمسي كاسع.تصػيخ التعميع األساسي
مثل مع خفة استخجاـ الػسائل التعميسية الحجيثة كتحديغ بيئة التعميع كالتعمع كتقميل معجالت التدخب كزيادة معجالت
.استيعاب األشفاؿ في سغ التسجرس كالتجريب كتصػيخ القجرات
. االتفاقيات– الجكلية – التعميع األساسي: الكمسات السفتاحية
ABSTRACT:
The study aimed at: recognizing the role of the instructional and academic agreements
in developing basic education، and recognizing the identifying extent of the
implementation of the agreement in basic level consisted schools، to find out the
scientific return of these agreements in basic education level. The study population
consists schools included of: (eleven leader from authority): Minister of general
Education the manager of the general Administration of basic level at Khartoum
State،Managers of general Administration of basic level education of the -Seven
Localities of Khartoum State, Khartoum and Gabalawlya, Khartoum Bahri,
Shargelneel, Omdurman, Ombada and Karerri -the Administration of the international
bank and the Administration of public administration for planning. The study sample
same population. The researchers used the analytic survey method. The study tool:
interview. The researcher reached the following findings: The agreements contribute
efficiently in developing basic level education through funding its projects .It also
transfer culture and the technical systems which specialized in developing instruction.
The agreements are implemented in semi continuous form, in good level according to
plans and programs. It is signed by the authorized people because these agreements
affect positively in developing basic level education. The international agreements
have a leading role in developing basic education; it has a wide scientific return, as
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the knowledge of using visual aids, improving the learning and instruction
environment, decreasing the dropout of school, increasing the average children intake
in school age, training and capacity building.
Key Wards: Agreements, International, Basic level.
السقدمة:

تػاجو الجكؿ الشامية كثي اًخ مغ السذكالت التخبػية التي تقمل مغ الجيػد السبحكلة في سبيل التشسية االجتساعية
كاالقترادية فييا ،كلحلظ تثار تداؤالت كثيخة حػؿ ججكى األنساط التقميجية لمتعميع ،في الترجي لعالج ىحه
السذكالت بالفعالية السصمػبة ،كمغ ىشا أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة دراسة دكر التعميع في تمظ السجتسعات،

ككيفية جعمو أكثخ ارتباشاً بحياة السجتسع كبتصمعاتو كبالقيع الجيشية كالقػمية كاالجتساعية ،كندبة ألىسية التعميع في
كافة السجتسعات كلجكره البارز في تقجـ األمة ،خاصة التعميع األساسي باعتباره السخحمة الثانية في مديخة التعميع
فقج عقجت كثيخ مغ االتفاقيات التي تشز عمى كضع خصط كأسذ تديخ عمييا العسمية التعميسية ،كذلظ مغ أجل
تصػيخىا ،كمسا ال شظ فيو بأف لتمظ االتفاقيات أثخ كاضح في التعميع ،بسا يتسخس عشيا مغ تبادؿ عمسي كغيخه.
مذكمة البحث:

مغ خالؿ عسل الباحثتيغ كسعمستيغ بالتعميع األساسي مػضفتيغ مغ قبل ك ازرة التخبية كالتعميع كمغ خالؿ خبختييسا

في بخامج التعميع األساسي كالشقاش حػؿ تصػيخ مشاىجو كدكر اإلتفاقيات الجكلية كمجى اسياميا في تصػيخ كل
عشاصخه ،تػلجت الحاجة إلى البحث عغ مجى مداىسة تمظ االتفاقيات في تصػيخ التعميع األساسي ،كتكسغ مذكمة
البحث في الدؤاؿ التالي :
إلى أي مدى تدهم االتفاقيات الدولية في تطهير التعميم األساسي في الدهدان؟ كقج تفخعت عغ ىحا الدؤاؿ
األسئمة اآلتية:

 .1ما ىي مداىسات االتفاقيات األكاديسية كالتعميسية في تصػيخ التعميع بسخحمة التعميع األساسي؟
 .2إلى أي مجى يتع تشفيح االتفاقيات في التعميع األساسي؟

 .3ما ىػ السخدكد العمسي ليحه االتفاقيات عمى التعميع األساسي؟
أهداف البحث:

ىجؼ البحث إلى  :التعخؼ عمى دكر االتفاقيات األكاديسية كالتعميسية في مخحمة التعميع األساسي كالتعخؼ عمى

مجى تشفيح االتفاقيات في مخحمة التعميع األساسي كمعخفة السخدكد العمسي كالثقافي كاالجتساعي ليحه االتفاقيات في
مخحمة التعميع األساسي.
أهسية البحث :

يكتدب ىحا البحث أىسيتو مغ االىتساـ الكبيخ مغ السجتسع العالسي ،كمغ مؤسدات التعميع ،كمغ مختمف
السشطسات كالييئات التي ليا عالقة بالتخبية كالتعميع باالتفاقيات الجكلية لتصػيخ التعميع كسا يكتدب أىسيتو باعتباره
كسيمة ىامة لمػقػؼ عمى اآلثار الستختبة عمى االتفاقيات الجكلية مغ أجل تصػيخ التعميع األساسي كسا يكتدب

أىسيتو أيزاً مغ كػنو يمفت نطخ السدئػليغ بالتخبية كالتعميع إلى أىسية ىحه اإلتفاقيات لمشطخ إلى مخدكدىا بعيغ
االعتبار كالبحث عغ كيفية تشفيحه.

حدود البحث:

حجكد مكانية :ك ازرة التخبية كالتعميع كحجكد زمانية2014-2010 :ـ ،حجكد بذخية تسثمت في (أحج عذخ مدئػال)
ىع :كزيخ التعميع العاـ كمجيخ اإلدارة العامة لمتعميع األساسي بػالية الخخشػـ كمجيخي اإلدارة العامة لمتعميع
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األساسي بسحميات كالية الخخشػـ الدبع – الخخشػـ كجبل أكلياء ،الخخشػـ بحخى ،شخؽ الشيل ،أمجرماف ،أـ بجة

ككخرى  -كمجيخ مذخكع البشظ الجكلي كمجيخ اإلدارة العامة لمتخصيط ،كحجكد مػضػعية تتسثل فى عشػاف
البحث( :االتفاقيات الدولية ودورها في تطهير التعميم األساسي في الدهدان).

مرطمحات البحث:

اإلتفاقية  :ميثاؽ بيغ دكلتيغ أك أكثخ يتعمق ببعس الذؤكف كالزخائب كالشقج كالتعميع كالعسل كالرحة.

التطهر :التغيخ التجريجي الحي يحجث في تخكيب السجتسع أك العالقات أك الشطع أك القيع الدائجة فيو (قامػس
السعاني).

التعميم األساسي :ىػ السخحمة األساسية (اإلبتجائية) التي يشتقل مشيا الصالب لمسخحمة الثانػية كىػ يختمف في عجد

سشػات الجراسة كالسخاحل مغ دكلة ألخخى.

الدولية :الجكلة :جسع كبيخ مغ األفخاد ،يقصغ برفة دائسة إقميساً معيشاً ،كيتستع بالذخرية السعشػية كبشطاـ

حكػمي كباالستقالؿ الدياسي (معجع السعاني) .
أدبيات البحث:

مفههم التعميم األساسي( :تػفيق مخعي ،أحسج عباس2013 ،ـ ,ص .)18

عخؼ التعميع األساسي بأنو صيغة ججيجة مغ التعميع ،ييجؼ إلى اشباع الحج األدنى مغ حاجات الفخد األساسية
في السجاؿ التعميسي،مغ خالؿ التعميع الشطامي أك غيخ الشطامي.

أيزا عخؼ بانو :أحج التػجيات التخبػية الحجيثة ،التي تدتيجؼ إحتػاء مدتججات العرخ كتػجييو بذكل يؤكج
عمى العالقات الججلية بيغ التعميع كالسجتسع ،كىػ انفجار معخفي كإنجاز تكشػلػجي ،تتختب عميو السعخفة كعالسية
الحزارة كقج انتقل إلى الجكؿ العخبية بيجؼ إصالح الشطاـ التعميسي ليخجـ الفخد كالسجتسع.
فمدفة التعميم األساسي :تقػـ العسمية التعميسية في مخاحل التعميع كافة عمي فمدفة مشدجسة مع فمدفة السجتسع
كغاياتو ،فالتعميع األساسي كفكخ تخبػي حجيث يقػـ عمى فمدفة تتسثل في اآلتي( :الصيب دمحم مرصفى2013،ـ،
ص .)92
 .1تحقيق العجالة االجتساعية كذلظ عغ شخيق تػفيخ فخص متكافئة لجسيع األشفاؿ مغ سغ الدادسة إلى
الخامدة عذخ بغس الشطخ عغ الصبقة االجتساعية أك البيئة التي يعيذػف فييا.

 .2تحقيق العجالة في تػزيع الفخص التعميسية ،كذلظ عغ شخيق إتاحة الفخصة أماـ كل شفل لكي يشسػ حدب
قجراتو كإمكاناتو ،كأماـ كل بيئة كي يكتدب أبشاؤىا مغ السيارات كالسعارؼ كالسفاىيع ،ما يتيح ليع خجمة بيئتيع
كتشسية مػاردىا الصبيعية.

 .3كضع التعميع في خجمة أغخاض التشسية ،فالتعميع ال يذتق صفاتو مغ نفدو ذاتيا بل يذتقيا كيشسػ كيتحخؾ

بفزل العػامل كالقػى االجتساعية ،كاالقترادية ،كالدياسية التي تدػد في السجتسعات.

 .4أف التعميع األساسي – بيحا السعشى – يسثل مجخل التمسيح لمحياة االجتساعية ،كمغ ناحية أخخى يسثل أكلى

مخاحل التعميع العاـ الحي يؤىل لمسخاحل العميا.

كعميو فإف التعميع األساسي – كفكخ تخبػي حجيث – يترف باآلتي( :تػفيق مخعي2010 ،ـ ،ص )20

 .1أنو تعميع مػحجاً لجسيع أفخاد السجتسع ،بغس الشطخ عغ الجشذ أك الجيغ أك الصبقة أك البيئة.
 .2أنو يحتسل التعجد كالتشػع كيمبي حاجات السجتسع كالبيئة.

أهداف التعميم األساس( :الصيب دمحم مرصفى2013 ،ـ ،ص .)54
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 .1ييجؼ تعميع األساس إلى تحقيق جسمة مغ األىجاؼ التي يسكغ إجساليا في إعجاد الفخد لمسػاششة ،بتسميكو
السيارات الحياتية التي تجعمو مذاركاً برػرة إيجابية في السجتسع كالبيئة ،كتدخيخىا لخجمة اإلنداف ،كاإلنتفاع

بسػجػداتيا.

 .2كقج حجدت اليػندكػ في اجتساعيا بشيخكبي عاـ (1975ـ) اليجؼ مغ التعميع األساسي ،عمى أنو مداعجة كل
فخد عمى تػلي مريخه بشفدو ،كالبج لحلظ مغ أف يكتدب ثقة بشفدو عغ شخيق تشسية بعس القجرات كالسيارات.

 .3التعميع األساسي كفكخ تخبػي حجيث قرج بو تحقيق أىجاؼ لع تتحقق في الشطاـ التعميسي الدابق بذكمو
السعخكؼ ،كأنيط بو معالجة اشكاالت أساسية في التشسية االجتساعية.

 .4كيسكغ اجساؿ أىجاؼ التعميع األساسي في إعجاد التمسيح إعجاداً يداعجه عمى اإلنجماج اإليجابي في السجتسع،
كتدكيجه بأساسيات العمع كالثقافة كالسيارات العمسية التي تداعجه عمى العسل السياري كمسارستو ،كالتجريب عميو
كتكػيغ اتجاىات إيجابية نحػه.
مذكالت التعميم األساسي :تتسثل مذكالت التعميع األساسي في اآلتي( :الصيب دمحم مرصفى2013 ،ـ ،ص

)94

كيفية تعسيع التعميع األساسي ،اإلىجار التخبػي (الخسػب كالتدخب) ،اختالؿ التػازف بيغ تعميع الحكػر كتعميع

اإلناث ،تجني مدتػى التحريل الجراسي كمذكالت أخخى كالجكاـ السددكج (نطاـ الفتختيغ) ،كالتقػيع التخبػي

كاالمتحانات ،كاألبشية السجرسية كنطاـ الرفػؼ السجسعة ككثي اًخ ما تتجسع ىحه السذكالت كتمتقي في نياية
السصاؼ مكػنة مذكمة كبخى كىي الحاجة إلى الػفاء بالحاجات الحقيقة لألفخاد كالسجتسعات.
مذكالت تطبيق التعميم األساسي ومقترحات العالج( :حدغ دمحم حداف1992 ،ـ ،ص .)211

 .1ال شظ أف مج سشػات االلتداـ حتى سغ الخامدة عذخة ضخكرة حتستيا الستغيخات الجاخمية كالخارجية السحيصة
بشا ،التي تفخض رفع الحج األدنى مغ التعميع اإللدامي الحي يحرل عميو جسيع أفخاد السجتسع ،فميذ مغ السشصقي
أف يقف التعميع لجى غالبية أفخاد السجتسع ،في عرخ العمع كالتكشػلػجيا كعرخ ريادة الفزاء كعرخ الجيسقخاشية

كتكافؤ الفخص ،عشج ست سشػات ال تقجـ ليع ،باختالؼ كفاية التعميع السقجـ ،ما يحتاجػنو مغ معارؼ أساسية أك
مغ قيع كاتجاىات الزمة إلعجاد السػاشغ الرالح السؤمغ بخبو ،كالسؤمغ بزخكرة تقجـ مجتسعو كرفاىيتو .
 .2كلقج حاكؿ كاضعػ الدياسة التخبػية الخبط بيغ التعميع كالعسل ،في السخاحل العميا مغ التعميع في الجامعات
كالسعاىج العميا ،كلكغ الصمب الذعبي الستدايج عمى التعميع العالي أثخ عمى التجفق الصالبي تجاه ىحا الشػع مغ
التعميع ،مسا اضصخ الجامعات كالسعاىج العميا إلى قبػؿ أعجاد تفػؽ شاقتيا ،كمغ ثع تخخجت أعجاد تديج عمى

احتياجات التشسية داخل السجتسع في كثيخ مغ مجاالت التخرز ،كقابل ذلظ نقز في العسالة الفشية ،مسا أدى
إلى اضصخاب التػازف بيغ عشاصخ القػى العاممة داخل السجتسع.
 .2االتفاقيات:

معشى كمسة اتفاقية  :اإلتفاقية لغة :أي اتفاؽ رسسي بيغ دكؿ أك جساعات لو ىجؼ تذخيعي أك اجتساعي أك

سياسي(لداف العخب البغ مشطػر).

االتفاقية الدولية :ميثاؽ بيغ دكلتيغ فأكثخ يتعمق ببعس الذئػف :كالزخائب ،كالشقج كالبخيج ،كالرحة ،كالعسل

كىي مرجر صشاعي مغ( اتفاؽ) كىي مرجر (إتفق).

إتفاقية العسل :معاىجة يمتدـ كل شخؼ مغ أشخافيا بأف يشطع حالة العسل كالعساؿ في بالده عمى نحػ كاحج.
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مفههم اإلتفاقية الدولية :ىي اتفاؽ مكتػب بيغ شخريغ أك أكثخ مغ األشخاص الجكليييغ ،مغ شأنو أف يشذئ

حقػقاً كالتداماً متبادالً ،في ضل القانػف الجكلي العاـ.

أنهاع االتفاقيات( :أيسغ الدباعي2014،ـ).

 -1السعاهدة :السعاىجة اتفاؽ استخاتيجي سياسي أك عدكخي دكلي ،يعقج لمتخاضي بيغ دكلتيغ أك أكثخ ،كفى
القانػف الجكلي اتفاؽ ،أشخافو دكلتاف أك أكثخ أك غيخىا مغ أشخاص القانػف الجكلي ،كمػضػعو تشطيع عالقة مغ

العالقات التي يحكسيا ىحا القانػف ،كيتزسغ حقػؽ كالتدامات تقع عمى عاتق أشخافو ،كالسعاىجة تحجث نتائج
قانػنية كتعالج قزايا معيشة ،كتدػية قزية سياسية أك إنذاء حمف ،أك تحجيج حقػؽ كالتدامات كل مشيا أك تبشي
قػاعج عامة تتعيج بسخاعاتيا ،أك تحجيج حجكد كمعاىجات اليجنة كالرمح كالدالـ .تصمق كمسة معاىجة عمى
االتفاقيات ذات األىسية الدياسية ،كسعاىجة الرمح كمعاىجات التحالف ،مثل معاىجة الجفاع العخبي السذتخؾ

كمعاىجة حمف الشاتػ أك الحمف األشمدي ،كيتع عقج السعاىجات بصخؽ رسسية كقانػنية تبتجئ بالسفاكضات كيمييا

التػقيع مغ قبل السشجكبيغ السفػضيغ ،كإبخاميا مغ قبل رئيذ الجكلة ثع تبادؿ كثائق اإلبخاـ الحي يزفي عمييا
الرفة التشفيحية بعج إقخارىا مغ الدمصة الذخعية التشطيسية ،كال يحق لمجكلة الحيادية عقج معاىجات تحالف أك
صفات اجتساعية كسا أف معاىجة (اإلتداف) حخمت دكلة الفاتيكاف عقج معاىجات سياسية.
 -2اتفاقية :يدتعسل ىحا السرصمح لإلتفاقيات التي تتشاكؿ نػاحي فشية تشتج عغ مؤثخ فشي ميشي كىػ عخؼ
كتقميج دكلي ،كاإلتفاقيات عبارة عغ اتفاؽ دكلي أقل أىسية مغ السعاىجة ،كعمى الخغع مغ أف بعس الػثائق الجكلية

لع تسيد بيشيا كىي تتشاكؿ بذكل خاص القزايا الفشية كالذئػف (االجتساعية كاالقترادية كالتجارية أك القشرمية

أك العدكخية ...الخ) .أك تدػية الشداع بيغ شخفيغ مع بياف الحقػؽ كاالمتيازات لكل مشيا ،أك تتزسغ مبادئ
كقػاعج دكلية عامة تتعيج الجكلة السػقعة باحتخاميا كرعايتيا( ،كاتفاقيات الىاي كغيخىا) كاتفاقية جشيف متعجدة
األغخاض.
 -3اال تفاق :يعشى لفظ اتفاؽ عالقات دكلية عقجت مغ أجل تفاىع أك تعاقج دكلي ،لتشطيع عالقات األشخاؼ
السعشية في مدألة ما ،أك مدائل محجدة ،كتتختب عمى تمظ األشخاؼ التدامات كحقػقا في مياديغ الدياسة

كاالقتراد كالثقافة كالذئػف الفكخية ،كقج يتخح االتفاؽ شابعاً سخياً أك شفيياً أك صفة عابخة فيكػف اتفاقاً مؤقتاً ،أك
شػيل األجل ،أك ثشائياً ،أك متعجداً ،أك يكػف محجداً كأف يكػف اتفاقاً تجارياً ،أك بحخياً أك ثقافياً ،كاإلتفاؽ أقل شأناً
مغ السعاىجة كاالتفاقية كيجخي التػصل إلى االتفاؽ بعج مفاكضات كيتع التػقيع كيخزع لإلبخاـ كالشذخ ،كاالتفاؽ
مرصمح قانػني إلتفاؽ بيغ دكلتيغ أك أكثخ عمى مػضػع معيغ لو صفة قانػنية ممدمة كيأتي تختيبو في األىسية
في الجرجة الثالثة بعج السعاىجة كاإلتفاقية.
 -4البروتهكهل :تدتعسل كمسة بخكتػكػؿ لمجاللة عمى مجسػعة مغ الق اخرات كالػسائل كالسحكخات الحكػمية ،كسا
تجؿ أيزاً عمى الق اخرات الرادرة عغ مؤتسخ أك جسعية ما ،أما في القانػف الجكلي فيي تجؿ عمى مجسػع
اإلجخاءات كاالستعجادات السحجدة ،عمى أثخ التػقيع عمى معاىجة ما ،تسييجاً لمترجيق عمييا دكف استبعاد بعس

التعجيالت الستعمقة عادة ببعس الخصػات اإلجخائية كقج يتع البخكتكػؿ بسعشى أف اإلتفاقية قائسة كمعقػدة بيغ

دكلتيغ أك أكثخ ،كيأتي البختػكػؿ في الجرجة الخابعة بعج السعاىجة كاالتفاقية كاالتفاؽ.
 -5السيثاق :إتفاؽ دكلي إلنذاء مشطسة دكلية مثل ميثاؽ األمع الستحجة ،كميثاؽ مشطسة السؤتسخ اإلسالمي.
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 -6مذكرة التفاهم :إتفاؽ مبجئي لمعالقات بيغ الجكؿ في مػضػع معيغ ،حتى تتبمػر كتذسل عجة مػضػعات،

كىي إشار العالقات في جػانب ،ثع يراغ فيسا بعج ،لتربح إتفاقية أك معاىجة لمعالقات الجكلية في جػانب
عجيجة.

 -7إتفاق عمى إيزاح قانهني :يدتعسل عادة عمى اإلتفاؽ الحى يشطع في السدائل الدياسية في حالة االتفاؽ
الستعمق بالسرصمحات الدياسية ،بيغ الجكؿ كاألشخاؼ الستخاصسة إلى اتفاؽ إيزاحي ،لتعخيف كتفديخ كشخح

السرصمحات الػاردة في السعاىجات كاإلتفاقيات كاالتفاقات الجكلية (أيسغ الدباعي2014 :ـ).

 .3نساذج لإلتفاقيات السبرمة بين حكهمة الدهدان وبعض الدول األخرى في مجال التعميم ( :ك ازرة التخبية
كالتعميع – مكتب العالقات الثقافية 2014ـ).

 .1البرنامج التشفيذي لمتعاون الثقافي بين حكهمتى الرين والدهدان لألعهام 2014-2011م:

صجر ىحا البخنامج في بكيغ بتاريخ  2011/01/01مغ ندختيغ أصميتيغ بالمغة الريشية كالعخبية ككالىسا لو

نفذ الفاعمية كالحجج القانػنية بشاءاً عمى رغبة الحكػمتيغ في تػاصل كتعديد العالقات الثقافية بيشيسا ،كاستشاداً
إلى اتفاؽ التعاكف الثقافي كالتكشػلػجي كالعمسي السػقع بيشيسا ببكيغ السشعقج في أغدصذ عاـ (1970ـ) اتفق
البمجاف عمى تػقيع البخنامج التشفيحي لمتعاكف الثقافي لألعػاـ (2014-2011ـ) في السجاالت اآلتية:

أوالً البرنامج الثقافي :يحتػى عمى ثساني مػاد تشز عمى اآلتي :أن يعسل الجانباف خالؿ فتخة سخياف البخنامج
التشفيحي عمى تذجيع التبادؿ بيغ البمجيغ ،لتعديد أكاصخ الرجاقة كالتعاكف الثقافي كأف يتبادؿ الجانباف زيارات
الػفػد الثقافية ،كالسذاركة في السشاسبات الثقافية كاألعياد الػششية في كال البمجيغ كأف يذجع البمجاف إقامة
السعارض الفشية كاألسابيع الثقافية كأف يذجع الجانباف إقامة األسابيع الديشسائية بيغ البمجيغ كأف يتبادؿ الجانباف
زيارات الػفػد السدخحية ،لالشالع عمى التجارب في مجاؿ السدخح كأف يتبادؿ الجانباف زيارات الػفػد الفشية
لألشفاؿ ،إلجخاء التبادؿ في مجاؿ ثقافة الصفل كأف يدتسخ الجانب الريشي في تجريب أشفاؿ الدػداف في الريغ
كأف يدتسخ الجانباف في التذاكر ،إلقامة السخكد الثقافي الريشي في الخخشػـ.

ثانياً :التراث :الحي احتػى عمى مادتيغ ىسا :أن يتبادؿ الجانباف زيارات كفػد التخاث الثقافي ،كيذجع الجانباف
تبادؿ الخبخات في مجاؿ إعجاد الستخرريغ ،كتجعيع اآلثار كالػثائق كالسخصػشات كتبادؿ السجالت كاإلصجارات
العمسية الستخررة ،كقاعات السعارض كنذخ البحػث العمسية كتبادؿ إقامة السؤتسخات العمسية كأف يعسل الجانباف
خالؿ فتخة سخياف البخنامج التشفيحي عمى تػقيع اتفاقية عشج سخقة السستمكات الثقافية ،كحطخ استيخادىا كترجيخىا

بصخؽ غيخ مذخكعة.

ثالثاً :التربية والتعميم :الحي احتػى عمى ثالث مػاد ىي :أن يتبادؿ الجانباف استقباؿ ( )3-2مغ مدؤكلي التخبية
كالتعميع ،لمتعخؼ عمى أنطسة التعميع في البمج اآلخخ كأف يذجع الجانباف تبادؿ الخبخات في السجاالت اآلتية:
التعميع كتكشػلػجيا التعميع ،كالتعميع الخيفي كتعسيسو ،كشبكات الحاسػب ،كشبكات السعمػمات التخبػية ،كالتقػيع

التخبػي كأف يذجع الجانباف تبادؿ الكتب السجرسية كالسشاىج التعميسية في البمجيغ.

رابعاً  :اإلعالم والطباعة واالتراالت :الحى يحتػى عمى ست مػاد ىي :أن يذجع الجانباف عمى إقامة العالقة
في العسل بيغ الييئات السدؤكلية عغ شؤكف اإلعالـ كالشذخ ،كلتعديد التبادؿ كالتعاكف في مجاؿ اإلعالـ
كالصباعة كالشذخ ،مغ خالؿ تبادؿ زيارات قج تتكػف مغ ( )5-3أعزاء عمى مدتػى ٍ
عاؿ لسجة سبعة أياـ ،عمى

أف تحجد التفاصيل عبخ الصخؽ الجبمػماسية ،أف يذجع الجانباف دكر الشذخ السحمية عمى تقجيع تخجسة كنذخ
األعساؿ األدبية الستسيدة ،كاألعساؿ السختمفة األخخى لمبمج اآلخخ ،أن يذجع الجانباف عمى تبادؿ البخامج اإلذاعية
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كالتمفديػنية ،كالتعاكف في اإلنتاج السذتخؾ ،كالتبادؿ في مجاؿ التقشيات الحجيثة بيشيسا ،أف يذجع الجانباف التعاكف
بيغ ككالتي األنباء بالبمجيغ ،في مجاؿ تبادؿ الديارات كالسعمػمات اإلعالمية ،كيتع االتفاؽ عمى تفاصيل مغ
خالؿ االتراؿ بيغ ككالتي األنباء في البمجيغ ،أف يذجع الجانباف التعاكف بيغ العامميغ في السؤسدات الرحفية
في البمجيغ ،أف يذجع الجانباف عمى إقامة دكرات تجريبية متشػعة في مجاالت االتراؿ كاإلعالـ في البمجيغ.

خامداً :الذباب :يحتػى جانب الذباب عمى مادة كاحجة تشز عمى أف يذجع الجانباف تعديد اإلتراالت بيغ
الييئات كالسؤسدات الذبابية في كال البمجيغ ،كتبادؿ السعمػمات كالشذخات كالػثائق كتبادؿ الخبخات في مجاؿ

تجريب الذباب كيعسل الصخفاف عمى تحقيق مديج مغ التعارؼ كالتعاكف بيغ شالب البمجيغ عغ شخيق :تبادؿ
الديارات الصالبية ك تشطيع الخحالت العمسية لمصالب كتبادؿ المقاءات الػدية بيغ الفخؽ الخياضية السجرسية.

سادساً :الرياضة :كحلظ جانب الخياضة يحتػى عمى مادة كاحجة تشز عمى أف يذجع الجانباف التعاكف كالتبادؿ
بيشيسا في مجاؿ الخياضة ،كيتع االتفاؽ عمى أنذصة التبادؿ التفريمية عغ شخيق االتراؿ مباشخة ،بيغ الييئات
الخياضية السعيشة في كال البمجيغ.

سابعاً :أحكام وقهاعد عامة :ىحا الجانب يحتػى عمى ثالث عذخة مادة تشز عمى :تبادؿ الديارات بيغ الػفػد
الكذفية كاإلرشادية في السشاسبات الػششية كالكذفية ،أف يعسل الصخفاف عمى تبادؿ الخبخات عمى الشحػ التالي :أف

يتبادؿ الصخفاف الخبخات كالخبخاء في مجاؿ تعميع الكبار كمحػ األمية ،خاصة في كضع الخصط كالجراسات
التصػيخية ،كالسذاركة في كضع السشاىج السالئسة ،كالخصط اإلعالمية السراحبة لبخامج محػ األمية ،يتبادؿ

الصخفاف الخبخات في مجاؿ التعميع السيشي كالتقشي ،كرعاية السػىػبيغ كذكي االحتياجات الخاصة ،كما كصمت
إليو تجخبة كل مشيسا في ىحا السجاؿ ،يتبادؿ الصخفاف الخبخات السكتدبة في مجاؿ التجريب السكتبي ،يعسل

الصخفاف الستعاقجاف عمى تشذيط التفاعل التخبػي كالتعميسي ،كاإلفادة مغ ذلظ بالصخؽ التالية :تبادؿ السشاىج

كالكتب السجرسية السصػرة كالسجالت كالسصبػعات ذات الصابع التخبػي ،التي ترجر عغ ك ازرة التخبية كالتعميع في
كال البمجيغ ،كفقاً لألنطسة السخعية فييا ،تبادؿ الشطع كالسذخكعات التصػيخية ذات الصابع التخبػي ،تذجيع تبادؿ
األجيدة كالسعجات كالػسائل التعميسية كالتقشيات التخبػية ،يعسل الصخفاف عمى تشطيع زيارات متبادلة لمسختريغ في

حقل التخبية كالتعميع لالشالع عمى الشيزة التعميسية كانجازات البمجيغ ،يعسل الصخفاف عمى تشديق الجيػد في
السجاالت التالية :التعاكف في السجاؿ التخبػي :كخاصة فيسا يتعمق بشذاشات السشطسة العخبية لمتخبية كالثقافة

كالعمػـ ،التعاكف في السجاؿ اإلسالمي :كخاصة فيسا يتعمق بشذاشات السشطسة اإلسالمية لمتخبية كالعمػـ كالثقافة،
التعاكف في السجاؿ الجكلي  :كخاصة فيسا يتعمق بشذاشات مشطسة األمع الستحجة لمتخبية كالثقافة كالعمػـ
(اليػندكػ) ،يذجع الصخفاف إقامة السعارض التخبػية كالفشية كمعارض رسػـ األشفاؿ ،يتع تحجيج أمشاء الػفػد
كالسذاركيغ في الشجكات كالجكرات كسائخ ما يتعمق بتبادؿ الديارات بيغ البمجيغ ،ككحلظ مػاعيج انعقاد ىحه الشجكات
كالمقاءات كمجىا بخسائل متبادلة بيغ الصخفيغ ،عمى أف يخصخ كل شخؼ اآلخخ قبل السػعج بذيخ عمى األقل،

لتشفيح أحكاـ ىحا االتفاؽ تذكل لجشة مذتخكة مغ الصخفيغ خالؿ مجة أقراىا شيخاف مغ تاريخ تبادؿ كثائق
الترجيق عميو ،تجتسع في كل مغ البمجيغ بالتشاكب أك كمسا شمب أحج الصخفيغ ذلظ ،كتختز المجشة السذتخكة
باآلتي :إعجاد مذخكعات البخامج السفرمة ،لتشفيح أحكاـ االتفاؽ كتججيج االلتدامات كالتكاليف الستختبة عمييا تسييجاً
العتسادىا مغ الجيات ذات االختراص في كل مغ البمجيغ ،تفديخ كمتابعة تشفيح أحكاـ االتفاؽ كالشتائج الستختبة
عمى ذلظ ،اقتخاح أكجو ججيجة لمتعاكف بيغ الصخفيغ في السجاالت ذات االىتساـ السذتخؾ ،كتخفع المجشة السذتخكة

تػصياتيا إلى الػ ازرة السخترة في كال البمجيغ ،إلصجار الق اخرات الالزمة بذأف البخنامج التشفيحي لإلتفاؽ،
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كتربح ىحه الق اخرات نافحة بعج اعتسادىا كفقاً لمقػانيغ السعسػؿ بيا في كال البمجيغ ،مجة ىحا االتفاؽ ثالث سشػات
تبجأ مغ تاريخ تػقيعو ،كتتججد تمقائياً لسجة أخخى مساثمة ما لع يصمب أحج الصخفيغ الستعاقجيغ إلغاءه كتابة قبل

نياية مجتو األصمية أك السجة الستججدة بثالثة أشيخ عمى األقل ،أن يتحسل الجانب السخسل نفقات الدفخ الجكلي
ذىاباً كإياباً لألفخاد أك أعزاء الػفػد ،كيتكفل الجانب السدتقبل نفقات اإلقامة كاإلعاشة كالتخحيل الجاخمي لألفخاد،
أك أعزاء الػفػد الدائخيغ كسا يتحسل نفقات العالج في حالة السخض الصارئ لفتخة قريخة ،أف يتحسل الجانب

السخسل نفقات الدفخ الجكلي ذىاباً كإياباً لمصمبة الػافجيغ ،كيتحسل الصخؼ اآلخخ نفقات اإلقامة كالجراسة كالشفقات
السعيشة األخخى كفقاً لمقػانيغ ،أف يتحسل الجانب السخسل نفقات شحغ السعخكضات إلى أرض الجانب السدتقبل

ذىاباً كإياباً ،مع نفقات التأميغ بيشسا يتحسل الجانب السدتقبل نفقات الذحغ الجاخمي ،كالتأميغ الجاخمي كتكاليف
التشطيع ،أف يربح ىحا البخنامج ساري السفعػؿ اعتبا اًر مغ تاريخ التػقيع عميو.

 -2مقترح برنامج تشفيذي بين وزارة التربية والتعميم العام بجسههرية الدهدان وزارة التربية والتعميم بدولة

كيشيا :بشاء عمى رغبة حكػمة جسيػرية الدػداف كحكػمة كيشيا في تصػيخ العالقات األخػية فيسا بيشيسا ،كتعديد
أكاصخ الرجاقة كالتعاكف في مجاؿ التعميع العاـ ،كإنفاذاً لإلتفاقيات العامة لمتعاكف في السجاؿ التعميسي كالثقافي

كالتقشي السػقعة في الخخشػـ عاـ (1976ـ) كاالتفاؽ السػقع في نيخكبي أغدصذ (2003ـ) الحي يزسغ
التعاكف في مجاؿ التعميع فقج تع اتفاقيسا عمى اآلتي :أف يتبادؿ الصخفاف الػثائق التعميسية كالبحػث التخبػية

كالسصبػعات العمسية كالكتب السجرسية ،أف يعسل الصخفاف عمى تحقيق التعاكف كالتعارؼ السذتخؾ عبخ :تبادؿ
الديارات بيغ القيادات التخبػية كالػفػد الصالبية ،كالسذاركة في الجكرات السجرسية ،تبادؿ السعمسيغ كالسػجييغ،

تبادؿ الخبخات في مجاؿ السشاىج ،كالتجريب كالتعميع السيشي كالفشي كالتخصيط كالتعميع قبل السجرسي ،يتعاكف

الصخفاف في تعميع كنذخ المغة العخبية كالمغات األفخيقية ،يعسل الصخفاف عمى تشديق السػاقف في السجاالت
التعميسية كالتخبػية ،في السشطسات اإلقميسية كالجكلية عبخ بعثتييسا الػششيتيغ ،يتذاكر الصخفاف عمى األقل مخة كل
عاـ ،بيجؼ كضع بخنامج تشفيحي يذسل عمى تفاصيل الججكؿ الدمشي ،كتذكيل الػفػد كالسيدانية الزخكرية،
أتفق الصخفاف عمى األحكاـ السالية الخاصة بتبادؿ الػفػد التخبػية كاآلتي :يتحسل الصخؼ السخسل نفقات نقل
األفخاد ذىاباً كإياباً عمى عاصسة بمج الصخؼ السدتقبل ،يتحسل الصخؼ السدتقبل الشفقات التالية :اإلقامة كاإلعاشة
كالدكغ ،التشقالت الجاخمية حدب شبيعة الديارة ،السعالجات الصبية في حالة السخض في السدتذفيات التابعة
لمجكلة ،يجخل البخنامج حيد التشفيح بعج اإلشعار األخيخ ،الحي يخصخ فيو أحج الصخفيغ الصخؼ اآلخخ باستكساؿ

إجخاءات التػقيع ،كيدخي البخنامج ما لع يخصخ أحج الصخفيغ بانتياء البخنامج ،في فتخة ال تقل عغ ثالثة أشيخ مغ
تاريخ اإلخصار.

 .3إتفاقية التعاون في مجال التربية والتعميم بين حكهمة الدهدان وحكهمة جسههرية جشهب الدهدان :إف

حكػمة جسيػرية الدػداف كحكػمة جسيػرية جشػب الدػداف يذار إلييسا فيسا بعج ب (الصخفاف) ،رغبة مشيسا في
تػثيق الخكابط الجغخافية كالتاريخية ،بتقػية التعاكف التعميسي بيشيسا فقج اتفقا عمى ما يمي :أف يتبادؿ الصخفاف

الخبخات التعميسية في السجاالت اآلتية :السشاىج كالكتاب السجرسي ،اإلدارة التخبػية ،إعجاد كتجريب السعمسيغ ،محػ

األمية كتعميع الكبار كرياض األشفاؿ ،ذكي االحتياجات الخاصة كالرحة السجرسية ،التخصيط التخبػي ،الشذاشات

الصالبية ،االمتحانات كالتقػيع التخبػي كذلظ كفق القػاعج السعسػؿ بيا في كل بمج ،أف تمبي جسيػر الدػداف
احت ياجات جسيػرية جشػب الدػداف مغ السعمسيغ ،كفق الذخكط السعسػؿ بيا في اإلعارة ،يعسل الصخفاف عقج

دكرات تجريبية مذتخكة ،ككرش عسل في مجاؿ التعميع العاـ كذلظ حدب الحاجة ،كيتع التشديق بذأنيسا مغ حيث
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البخامج كالسحاضخيغ ،يتحسل الصخؼ السخسل نفقات الدفخ ذىاباً كإياباً إلى عاصسة بمج الصخؼ اآلخخ ،يتحسل
الصخؼ السدتقبل الشفقات التالية :الدكغ كاإلعاشة ،التشقالت الجاخمية حدب شبيعة بخنامج الديارة ،العالج في
حالة السخض السفاجئ في السدتذفيات العامة التابعة لمجكلة (أعزاء كفج الجانب السخسل خالؿ فتخة الديارة) ،في

حالة رغبة أحج الصخفيغ قياـ كفج مشو بديارات إضافية ،يتحسل الصخؼ السخسل كافة الشفقات الستختبة عمى زيارتو
اإلضافية بسا في ذلظ زيارة الخبخاء التخبػييغ ،يجخل ىحا االتفاؽ حيد الشفاذ بعج تبادؿ الػثائق كالترجيق عمييا،

كتكػف سارية لفتخة غيخ محجدة ما لع يخصخ أحج الصخفيغ الصخؼ اآلخخ.

 . 4مقترح مذكرة تفاهم في مجال التعميم بين حكهمة فشزويال وحكهمة جسههرية الدهدان :تخغب جسيػرية

فشدكيال كحكػمة جسيػرية الدػداف ،إيساناً مشيسا بتػسع التعاكف في حقل التعميع ،كما سيجمبو مغ فائجة ،كتعبي اًخ
عغ اىتساميسا في تصػيخ أكثخ العالقات بيغ السؤسدات السدئػلة عغ التعميع ،باألخح في االعتبار التذخيعات
القانػنية السصبقة في كال البمجيغ في مجاؿ التعميع ،فقج بشى اإلتفاؽ عمى ما يمي :اليجؼ :تيجؼ محكخة التفاىع

إلنعاش التعاكف كالتفاىع بيغ البمجيغ برفة عامة ،كتصػيخ التعاكف كالتفاىع في مجاؿ التعميع عمى أسذ السداكاة

كالفائجة كالسشافع الستبادلة عمى كجو الخرػص ،أما في مجاالت التعاكف :يعسل الجانباف عمى تخقية كتعزيج
التعاكف في السجاالت اآلتية :تبادؿ السعمػمات كاإلصجارات العمسية في مجالي التعميع الشطامي كغيخ الشطامي،

تبادؿ الخبخاء مغ السعمسيغ كنذاشات الصالب ،تبادؿ الخبخات في إشار التعميع التقشي كالفشي كالتعميع مجى الحياة،
تبادؿ الخبخات فيسا يخز التقشيات الحجيثة السصبقة في التعميع ،تبادؿ الذخاكات بيغ السجارس كمؤسدات التعميع
مجى الحياة ،لمبخامج السذتخكة كالشذاشات الصالبية ،معخفة كتحجيج االحتياجات التجريبية لمسعمسيغ ،ترسيع

نذاشات بحثية مذتخكة في حقل التعميع ،تشطيع البخامج التعميسية في مجاالت التجريب الفشي كالتقشي ،التعاكف في
ترسيع كتصػيخ كخمق السػاد التعميسية ،التعاكف في التخقية الستبادلة لمسػاد التعميسية ،كشخؽ التعميع السدتخجمة في

البمجيغ ،ترسيع مذاريع تػأمة بيغ السؤسدات التعميسية ،أما في مجاؿ تعميع كتعمع المغات الخسسية فعمى الجانبيغ
دعع تعميع كتعمع المغات الخسسية ،لكل مشيسا مثميا مثل األدب كالثقافة في نطامييسا التعميسييغ ،أما في مجاؿ

مخاجعة الكتب السجرسية يؤكج الجانباف أف تاريخ كل مشيسا كجغخافيتو كلغتو كثقافتو كتقاليجه تشعكذ برػرة
صح يحة في مقجراتيا الجارسية ،برػرة كاسعة كمتصػرة ،لكي يثخيا القيع السذتخكة بصخيقة ال تؤثخ في عالقات
الرجاقة القائسة بيغ البمجيغ ،كسا يؤكج الجانباف عمى التغيخات السساثمة في السقخرات الجراسية ،في التاريخ
كالجغخافيا كاألشالذ السدتخجمة في مجارسيا الثانػية كاألساسية ،كذلظ لتسكيغ اكتداب معمػمات صحيحة

كشفافة ،ليحا الغخض يؤكج الجانباف عمى عقج اجتساعات المجشة الدػدانية الفشدكيمية لخبخاء السقخرات الجراسية،
كسا اتفق الجانباف عمى أف يقػما سشػياً بتقجيع مشح دراسية في كػرسات المغة التعميع كالتعمع كالبحث العمسي،
كاضعيغ في اال عتبار السجاالت السصمػبة كفي حجكد إمكانياتيسا ،كأف السشح الجراسية كالذخكط السراحبة ليا

ستكػف خاضعة لمتذخيع الستعمق بالمجشتيغ في ىحا الخرػص ،فإف إجخاءات التقجيع بالصمبات كاالختيار كبخنامج
التدكيغ لمجارسي التعميع العالي مغ مػاششي جسيػرية الدػداف ،كالحيغ سيربحػف شالب مبعػثيغ في فشدكيال

ستخزع لتذجيع السشح الجراسية الفشدكيمية ،عمى أف يأخح الجانباف اإلجخاءات الزخكرية لحل مذاكل الصالب

الحيغ يجرسػف كسبعػثيغ في كال البمجيغ ،كحلظ حجد الجانباف الػكاالت اآلتية لتشفيح محكخة التفاىع :يشػب عغ
جسيػرية فشدكيال ك ازرة التعمي ع لمجسيػرية الفشدكيمية ،كيشػب عغ حكػمة جسيػرية الدػداف ك ازرة التخبية كالتعميع
لجسيػرية الدػداف ،أما في مجاؿ الجعع السالي كالفشي فقج اتفقا عمى اآلتي :يتع تشفيح التعاكف السشرػص عميو

في محكخة التفاىع بعج اكتساؿ التختيبات لكال عبخ القشػات الجبمػماسية لمجانب اآلخخ ،كتابة عغ نيتو إلنيائيا
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كذلظ قبل ستة أشيخ مغ تاريخ صالحيتيا ،يسكغ تعجيل محكخة التفاىع باتفاؽ مكتػب كمتبادؿ مغ الجانبيغ في
أي كقت ،كتجخل التعجيالت حيد التشفيح حدب اإلجخاء السشرػص عميو في الفتخة األكلى مغ ىحا البشج ،يجب أف
ال يؤثخ العسل بسحكخة التفاىع في السذاريع كاألنذصة القائسة كالسدتسخة.
الدراسات الدابقة:
دراسة الذاذلي عبد الهادي محسهد2013 ،ـ ،دكر البيئة السجرسية في األداء األكاديسي لتالميح مخحمة األساس،
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة الدػداف لمعمػـ كالتكشػلػجيا ،كمية التخبية ،ىجفت الجراسة إلى معخفة دكر

البيئة السجرسية عمى األداء األكاديسي لتالميح مخحمة األساس مسثمة في اإلدارة السجرسية كالعالقات اإلندانية
كالبيئة السادية كبعس العػامل السؤثخة في التحريل الجراسي ،السشيج الستبع في الجراسة ىػ السشيج الػصفي،

األداة السدتخجمة ىي االستبانة ،السجتسع يتكػف مغ السعمسيغ كالسعمسات لسخحمة األساس بسحمية البقعة لمعاـ
الجراسي 2012 – 2011ـ ،الحيغ ىع عمى راس العسل كالبالغ عجدىع ( )141معمساً كمعمس ًة ()120- 21عمى
التػالي ،العيشة تتكػف مغ ( 14معمساً ك  56معمس ًة) ،أىع الشتائج التي تػصل إلييا البحث :ىشالظ دكر لإلدارة
السجرسية في تحديغ البيئة السجرسية بستػسط حدابي  ،2.60ىشالظ دكر لمسشاخ السجتسعي األسخى عمى األداء

األكاديسي لتالميح مخحمة التعميع األساسي بستػسط حدابي  ،2.19لمبيئة السجرسية الجاخمية التي تسثل مشاخ
الفرل دكر عمى األداء األكاديسي لتالميح مخحمة التعميع األساسي بستػسط حدابي  ،2.45لمعالقات اإلندانية
دكر كاضح يشعكذ عمى أداء التالميح األكاديسي بستػسط  ،2.65عػامل البيئة االجتساعية كاالقترادية ليا دكرىا
في تحديغ أداء التالميح بستػسط حدابي .2.39
دراسة دمحم دفع هللا أحسد خهجمى2006 ،ـ ،التعميع األساسي في كالية جشػب كخدفاف ،الػاقع كالخؤية السدتقبمية
في ضػء االستخاتيجية القػمية الذاممة لمتعميع ،رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة في جامعة الخخشػـ ،كمية التخبية،

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مفيػـ كأىجاؼ التعميع األساسي ،معخفة أثخ االستخاتيجية القػمية الذاممة لمتعميع

عمى التعميع األساسي بسشصقة الجراسة ،التعخؼ عمى مدتػى أداء السعمع كالسذخؼ التخبػي كاإلداري التخبػي في
ضػء االستخاتيجية القػمية الذاممة لمتعميع األساسي ،التعخؼ عمى الػاقع كالخؤية السدتقبمية لمتعميع األساسي في
السشصقة ،التأكج مغ مجى مػاكبة التعميع األساسي لمتصػرات العمسية الحجيثة ،التعخؼ عمى أثخ الشداعات كالدالـ

عمى التعميع األساسي في السشصقة ،مشيج الجراسة ىػ السشيج الػصفي ،أدكات الجراسة ىي االستبانة السػجية إلى

السعمسيغ كالسعمسات كأخخى مػجية لمسذخفيغ التخبػييغ كالسقابمة السػجية لإلدارييغ التخبػييغ ،يتكػف مجتسع
البحث مغ معمسى كمعمسات مخحمة األساس كعجدىع ( 1288معمساً كمعمسة) كالسذخفيغ التخبػييغ كعجدىع (49
مذخفاً تخبػياً) كالسذخفيغ اإلدارييغ كعجدىع ( 45مذخفاً إدارياً) ،تتكػف عيشة البحث مغ ( 150معمساً كمعمس ًة

ك 30مذخفاً تخبػياً ككحلظ  30مذخفاً إدارياً) ،تتسثل أىع الشتائج التي تػصل إلييا البحث في اآلتي :أىجاؼ التعميع
األساسي في االستخاتيجية القػمية الذاممة لمتعميع تذسل الجػانب السعخفية كالسيارية كالػججانية كتتػافق مع قجرات
التالميح كتشاسب البيئة التي يعير فييا التمسيح كمػاكبة لمتصػرات العمسية الحجيثة ،مشاىج التعميع في االستخاتيجية
القػمية الذاممة لمتعميع تعبخ عغ حاجات التالميح العقمية كالشفدية كالجدسية ،كتعبخ عغ مجتسع التالميح ،كتجسع
بيغ الجراسات الشطخية كالعسمية ،كتتكامل السفخدات فيسا بيشيا ،كتداعج السعمع في بمػغ األىجاؼ التخبػية

كالتعميسية ،شخؽ تجريذ مشاىج التعميع األساسي في االستخاتيجية القػمية الذاممة لمتعميع متشػعة كتجسع بيغ
التقميجية كالحجاثة كتطيخ ميارات السعمع في التجريذ كتسكغ التالميح مغ الخبخات العمسية كالتخبػية كتخاعى الفخكؽ

الفخدية بيغ التالميح ،الػسائل التعميسية السدتخجمة في التعميع األساسي في ضػء االستخاتيجية القػمية الذاممة
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لمتعميع تشاسب قجرات التالميح كمحتػى السشيج ،التقػيع التخبػي في التعميع األساسي في ضػء االستخاتيجية القػمية
الذاممة لمتعميع مراحب لعسمية التجريذ كيذخز صعػبات التعمع في مادة الجرس كتشػع أساليبو كيسكغ التالميح
مغ التقػيع الحاتي ،السعمع في التعميع األساسي في ضػء االستخاتيجية القػمية الذاممة لمتعميع تتكامل خبخاتو
العمسية كالفشية مع احتياجات السشيج كقادر عمى التػاصل مع التالميح كالسجتسع كتػجج الفخصة لتأىيمو جامعياً،
التمسيح في التعميع األساسي في ضػء االستخاتيجية القػمية الذاممة لمتعميع متفاعل مع أىجاؼ مشاىج التعميع

األساسي كمتعاكف كمتفاعل مع الشذاشات السجرسية ،اإلشخاؼ التخبػي في التعميع األساسي في ضػء االستخاتيجية
القػمية الذاممة لمتعميع يداعج السعمع عمى الشسػ السيشي كالتػافق في األداء كالتفاعل مع السجتسع كتػثيق العالقة

بيغ السعمسيغ ،الكتاب السجرسي في التعميع األساسي في ضػء االستخاتيجية القػمية الذاممة لمتعميع سميع مغ ناحية
المغة كالسعاني كجاذب لمتالميح مغ خالؿ اإلخخاج كالصباعة ،اإلستخاتيجية الخبع قخنية لمتخبية كالتعميع بالػالية تمبى
الخؤية السدتقبمية لمتعميع األساسي.
مدى استفادة الباحثتين من الدراسات الدابقة :استفادت الباحثتػاف مػغ الج ارسػات الدػابقة فػي عػجة جػانػب مشيػا :

صياغة مذكمة الجراسة كتحجيجىا تحجيجاً دقيقاً ،تكػيغ ترػر شامل لسػضػػع الج ارسػة الحاليػة كذلػظ مػغ خػالؿ مػا
اتبعتػو الج ارسػات الدػابقة مػغ مشػاىج كشػخؽ بحػث إجخائيػػة كاسػاليب إحرػائية كمػا أسػفخت عشػو نتػائج كمػا تػصػػمت
اليػػو مػػغ تػصػػيات ،كمػػا تقػػجمت بػػو مػػغ مقتخحػػات ،كسػػا اسػػتفادت الباحثتػػاف مػػغ الج ارسػػات الدػػابقة فػػي ترػػسيع

د ارسػػتيغ ،سػػاعجت الج ارسػػات الدػػابقة البػػاحثيغ فػػي مقارنػػة نتػػائج ىػػحه الج ارسػػة بشتػػائج تمػػظ الج ارس ػات لمػصػػػؿ إلػػى
ترػر كاضح عغ دكر االتفاقيات الجكلية في تصػيخ التعميع األساسي في الدػداف.
التعقيب عمى الدراسات الدابقة  :تػافقت الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في أف ىشالظ مخدكد إيجابي يعػد
عمى التعميع األساسي كيؤدى إلى تصػيخه كالسزيء بو قجماً متسثالً في دكر البيئة السجرسية كاالستخاتيجية القػمية
الذاممة لمتعميع ككحلظ دكر اإلتفاقيات الجكلية.

إجراءات البحث السيدانية:

مشهج البحث :السشيج الحى تع اتباعو في ىحا البحث ىػ السشيج الػصفي.

مجتسع البحث :يتكػف مجتسع البحث مغ (أحج عذخ مدؤكالً) ىع  :كزيخ التخبية كالتعميع كمجيخ اإلدارة العامة

لمتعميع األساسي بػالية الخخشػـ كمجيخي اإلدارة العامة لمتعميع األساسي بسحميات كالية الخخشػـ الدبع – الخخشػـ
كجبل أكلياء ،الخخشػـ بحخى ،شخؽ الشيل ،أمجرماف ،أـ بجة ككخرى  -مجيخ مذخكع البشظ الجكلي كمجيخ اإلدارة
العامة لمتخصيط.
عيشة البحث :ندبة لرغخ حجع مجتسع البحث فقج تسثمت عيشة البحث في مجتسع البحث كمو.

أداة البحث :تعتبخ السقابمة مغ أكثخ األدكات السعخكفة في جسع السعمػمات ،كالبج مغ كتابة األسئمة كتػجيييا

بذكل محجد ،كبعج أف صسست الباحثتاف أسئمة السقابمة قامت بعخضيا عمى عجد مغ السحكسيغ لمتأكج مغ صجؽ
كثبات أسئمة السقابمة كأنيا تؤدى لمغخض الحى صسست مغ أجمو ،أجخت الباحثتاف كل التعجيالت التي أشار إلييا
السحكسيغ كالتي تسازجت بيغ اإلضافة كالححؼ كالتعجيل ،بعجىا أجخت الباحثتاف مقابمة شخرية مع كل
السدئػليغ السفحػصيغ في عيشة البحث ،كأف اليجؼ مغ السقابمة كإجخائيا ىػ الػقػؼ عمى الستغيخات التي شخأت

عمى التعميع في ضػء االتفاقيات كأما األسئمة التي شخحت فتتسثل في:

 -1ما ىي مداىسات االتفاقيات األكاديسية كالتعميسية في تصػيخ التعميع األساسي؟
 -2إلى أي مجى يتع تشفيح االتفاقيات في التعميع األساسي ؟
)vol. 19 No.4, (2018

SUST Journal of Educational Sciences
ISSN (text): 1858-4224

11

مجلة العلوم التربوية

Vol. 19 (4) 2018

 -3ما ىػ السخدكد التخبػي ليحه االتفاقيات؟
عرض نتائج السقابمة ومشاقذتها وتحميمها:

س :1ما هي مداهسات االتفاقيات األكاديسية والتعميسية في تطهير التعميم األساسي؟

يتبيغ مغ إجابات أفخاد العيشة عمى الدؤاؿ األكؿ أنيع أكجكا عمى أف ىشاؾ مداىسات تعميسية بارزة ككبيخة في

تصػيخ التعميع األساسي ،ألف قصاع التعميع يحتاج إلى تػفيخ تمظ السداىسات التي تؤثخ في العسل عمى تصػيخ
التعميع األساسي.
س :2إلى أي مدى يتم تشفيذ االتفاقيات في مرحمة التعميم األساسي؟

يتبيغ مغ إجابات أفخاد العيشة أف تشفيح االتفاقيات الجكلية يتع بسدتػى جيج كذلظ كفق خصط كبخامج يتع التػقيع
عمييا مغ قبل السختريغ.

س :3ما هه السردود التربهي لهذه االتفاقيات عمى التعميم األساسي؟

يتبيغ مغ خالؿ اجابات أفخاد العيشة أف جسيعيع أكجكا عمى أف لالتفاقيات الجكلية مخدكد تخبػي كاضح في مخحمة

التعميع األساسي  ،كيطيخ ذلظ مغ خالؿ رفع قجرات التالميح ،كتحديغ بيئة التعميع كالتعمع كغيخىا.
مغ خالؿ مقابمة السدؤكليغ يتبيغ أنيع اتفقػا في اجاباتيع الدابق ذكخىا عمى جسيع بشػد السقابمة.
استشتاجات البحث :قج تػصل البحث إلى استشتاجات أىسيا:

 /1تديع االتفاقيات إسياماً فعاالً في تصػيخ التعميع في مخحمة األساس كذلظ مغ خالؿ تسػيل مذخكعاتو كتديع

أيزاً بشقل الثقافة كالشطع الفشية الخاصة بتصػيخ التعميع.
 /2يتع تشفيح االتفاقيات برػرة شبو مدتسخة ،ك بسدتػى جيج كذلظ كفق خصط كبخامج مجركسة ،كيتع التػقيع عمييا
بػاسصة الجيات السخترة ألف تمظ االتفاقيات تؤثخ ايجاباً في تصػيخ التعميع في مخحمة األساس.
 /3لالتفاقيات الجكلية دكر رائج في تصػيخ التعميع األساسي لحلظ ليا مخدكد تخبػي كاسع ،مثل معخفة استخجاـ
الػسائل التعميسية الحجيثة كتحديغ بيئة التعميع كالتعمع كتقميل معجالت التدخب كزيادة معجالت استيعاب األشفاؿ
في سغ التسجرس كالتجريب كرفع القجرات.
تهصيات البحث:

 .1العسل عمى تبعية االتفاقيات لجيات محجدة ،لزساف أثخ تمظ االتفاقيات في التعميع كتصػره.
 .2األخح بأحدغ ما في تمظ االتفاقيات ،عمى أف ال يؤثخ ذلظ عمى الكمفة الجاخمية لمتعميع ،كمدتػيات الصالب
العمسية.

 .3ضخكرة التشديق بيغ إدارة التعميع كبيغ السجالذ التخبػية،لحل السذكالت التي تعاني مشيا.
مقترحات لدراسات مدتقبمية:

 .1تصػيخ كتشطيع االتفاقيات الجكلية ،كأثخىا عمى كفاءة السعخفة في مخحمة األساس.
 .2دراسة أىع األسباب التي أدت إلى قياـ االتفاقيات الجكلية كالسشطسات في الدػداف.
 .3دراسة متعسقة لسعخفة أثخ االتفاقيات في تصػيخ التعميع األساسي ،كي تقجـ ىحه الجراسة إلى ك ازرة التخبية
كالتعميع ،كاالستفادة مشيا في االرتقاء بتالميح مخحمة التعميع األساسي.
قائسة السرادر والسراجع:
السرادر:

 -1القخءاف الكخيع.
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 -2دمحم بغ مكخـ بغ عمى ،أبػ الفزل ،جساؿ الجيغ بغ مشرػر األنراري الخكيفعى األفخيقي ،لداف العخب،
الصبعة الثالثة1414 ،ق ،الشاشخ دار صاد ،بيخكت.
السراجع:

.3الذاذلي عبج اليادي محسػد2013 ،ـ ،دكر البيئة السجرسية في األداء األكاديسي لتالميح مخحمة األساس،
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة الدػداف لمعمػـ كالتكشػلػجيا ،كمية التخبية.

 .4الصيب دمحم مرصفى2013( ،ـ) ،اإلدارة العامة لمتجريب – مجمة التججيج التخبػي،العجد ( )12مصبعة صشجكؽ
دعع التعميع العاـ ،الصبعة الثانية ك ازرة التخبية كالتعميع ,الخخشػـ.
 .5تػفيق مخعي2010 ،ـ ،التعميع االبتجائي في الػشغ العخبي ،القاىخة ،الصبعة األكلي.
 .6تػفيق مخعي2013 ،ـ ،أحسج عباس ،التعميع االبتجائي في الػشغ العخبي ،القاىخة ،ط.1

 .7حدغ دمحم حداف1992 ،ـ ،التعميع األساسي بيغ الشطخية كالتصبيق ،الصبعة الثانية ،القاىخة ،دار الشيزة
العخبية.
 .8دمحم دفع هللا أحسج خػجمى2006 ،ـ ،التعميع األساسي في كالية جشػب كخدفاف ،الػاقع كالخؤية السدتقبمية في
ضػء االستخاتيجية القػمية الذاممة لمتعميع ،رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة في جامعة الخخشػـ ،كمية التخبية.

 .9مشتجى السقاالت كالبحػثػالجراسات القانػنية الجكلية (قانػف دكلي) السػضػع :أنػاع االتفاقيات الجكلية ك
خرائريا – أيسغ الدباعي ،تاريخ الجخػؿ2014-05-09 :ـ الداعة.11:24 :
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