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 مكدم٘ : 

إف العمػػؿ التعػػكن  مػػف أعبػػؿ ا نمػػاؿ  ػػ  المجتمػػ   عػػ  يعمػػؿ نمػػ  تعػػاكف أبعػػا  
كهػػك رمػػخ لمويػػر كالتعػػاكف كالعمػػؿ الصػػالإ الػػوم يػػ دم إلػػ   ػػعكر  ، المجتمػػ  كتمػػامععـ معػػا

كالعسػ  كيػدرؾ السػرد بممارسػت  أهميػة دكر   ػ   المتعكع بالراحػة العسسػية كبالرػدرل نمػ  الععػا 
كحػػؿ م ػػك تعـ كيػػدوؿ السػػعادل نمػػيعـ بمػػا يعػػكد  يفالمجتمػػ   عػػ  يسػػعـ  ػػ  مسػػاندل ا وػػر 

السػػعادل كالعمػػؿ التعػػكن  يععػػ  الععػػا  بػػ  مرابػػؿ نميػػ  بال ػػعكر بواتػػ  ك ػػعكر  هػػك أيمػػا ب
عساع  راؽ  ي دم لرق  المجتم  كتعكر .  كالبوؿ بكؿ أعكان ، كهك سمكؾ حمارم كا 

كيعد العمؿ التعكن  مف أهػـ المجػا ا التػ  يرػـك  يعػا ا  ػراد بالمسػاهمة  ػ  تعميػة 
عػػاع الحكػػكم  المجتمػػ  كتعػػكير  كحػػؿ م ػػك ت  واصػػة بعػػد أف أصػػبإ مػػف الصػػع  نمػػ  الر

مكاجعة ولػؾ الكػـ الكبيػر مػف هػو  الم ػك ا كالتحػدياا التػ  تعػكؽ نمميػة التعميػة بػالمجتم  
مميػكف  42كجمي  دكؿ العالـ تردر العمؿ التعكن  كتدنم   س  بريعاعيا بمغ ندد المتعػكنيف 

 Home)معمػؿ التعػكن . لـ عظػرنا لػدنـ الحككمػة كت ػجيععا 4112 – 0999و ؿ ا نػكاـ 

Office 2004) 
يعبػكا نػاميف نمػ  ا قػؿ مػف لالػرييس المػكاععيف     الك ياا المتحدل ا مريكية دناك 

حياتعـ لمعمؿ التعكن     ودمة المجتم  المحم  أك المجتم  ا مريك  بصػسة نامػة أك نمػ  
% 04مستكم العالـ كأدل ولؾ إل  خيادل ندد المتعكنيف    الك يػاا المتحػدل ا مريكيػة إلػ  

كػػػ  مميػػػكف أمري 65ـ ككصػػػؿ نػػػددهـ 4115 -4114مػػػف المػػػكاععيف  ػػػ  الستػػػرل مػػػف نػػػاـ 
(Preston,2006). 

بػػدكر   ابالعمػػؿ التعػػكن  ب ػػكؿ كبيػػر إيماعنػػا مععػػالموتمسػػة كولػػؾ يععػػ  اهتمػػاـ الػػدكؿ 
الكبيػػر  ػػ  ودمػػة المجتمػػ  كمػػا يمكػػف أف يردمػػ  مػػف أنمػػاؿ كوػػدماا تسػػعـ  ػػ  تعميػػة كترػػدـ 

أصػػبإ يػػـك الوػػامس مػػف ديسػػمبر مػػف كػػؿ نػػاـ هػػك اليػػـك العػػالم  المجتمػػ  كواصػػة بعػػد أف 
ػػا لمتعػػكع لمعالجػػة الرمػػايا 4110نػػاـ نمعػػا الجمعيػػة العامػػة لممػػـ المتحػػدل لمتعػػكع، كأ ـ نامن

العالميػػة كا هػػداؼ ا ربػػ  لػػولؾ العػػاـ كاعػػا متم مػػة  ػػ  تعخيػػخ العمػػؿ التعػػكن  بكػػؿ أ ػػكال  
، بإعجػاخاا العمػؿ التعػكن  كالعمؿ نمػ  تيسػير  كبعػا   ػبكات  بزيػة خيػادل الػكن  ،كالتركيج ل 

كت جي  مخيد مف العاس    المجتم  نم  التعكع كتكجي  المكارد لخيادل  عاليػة الم ػاركة مػف 
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كػػؿ  يػػاا المجتمػػ ، كنػػيف برعػػامج متعػػكن  ا مػػـ المتحػػدل كمركػػخ تعسػػيؽ لمتحمػػير لمسػػعة 
 (.  2، 4115ة العامة لممـ المتحدل ، يالدكلية لمتعكع كتعسيوها كمتابعتعا )الجمع

ميػة عتأف العمؿ التعكن  يستعي  أف يسػعـ كب ػكؿ كبيػر  ػ   كلرد أكمحا الدراساا
كمػػف هػػو  الدراسػػاا التػػ  ركػػخا نمػػ  دكر العمػػؿ  ،كب ػػكؿ كبيػػر  جعػػة م ػػك تامك المجتمػػ  ك 

ـ( كتعاكلػػا هػػو  4118دراسػػة امػػاؿ إبػػراهيـ ) التعػػكن   ػػ  مكاجعػػة بعػػا م ػػك ا المجتمػػ 
ة كدكر العمػػؿ الويػػرم  ػػ  ولػػؾ ، ك الدراسػػة معالجػػة ا سػػ ـ لم ػػكمة السرػػر كمحاربػػة البعالػػ

ـ( كقامػػا بدراسػػة إسػػعاماا العمػػؿ التعػػكن   ػػ  مسػػاندل ت ميػػو 4118دراسػػة معتػػخ محمػػد )
دراسػػة المػػدارس نمػػ  حػػؿ م ػػك تعـ  ػػ  مصػػر كولػػؾ  ػػ  دراسػػة ميداعيػػة بمحا ظػػة سػػكهاج، ك 

ـ( كقػػد أكمػػحا هػػو  الدراسػػة مػػدل إسػػعاماا العمػػؿ التعػػكن   ػػ  4104نػػاعؼ دركيػػ  )
عة ظاهرل نمالة ا عساؿ    محا ظة سكهاج ، ككولؾ دراسة لعكب  يكعس كبكتيرػار سػارل مكاج

ـ( كأكمحا هو  الدراسة دكر الجمعياا كم سسػاا العمػؿ التعػكن   ػ  محػك ا ميػة 4102)
   دراسػة ميداعيػة نمػ  نيعػة مػف جمعيػاا ك يػة جيجػؿ بػالجخاير، ككػولؾ دراسػة نمػر حكتيػ  

راسة بكمػ  تصػكر مرتػرت لتسعيػؿ دكر م سسػاا العمػؿ التعػكن  ـ( ، كقاما هو  الد4102)
 ا جتمانية بصسة نامة بالجخاير .   التعمية 

 ػػإف ولػػؾ يتعمػػ   ك مكاجعػػة م ػػك ت  كعظػػرا  هميػػة العمػػؿ التعػػكن   ػػ  المجتمػػ 
نممية ع ر الكن  بالعمؿ التعكن  كأهميت  لممجتم  كتكػاتؼ كػؿ م سسػاا المجتمػ  التربكيػة 

اا التربكيػة  ػ  سػالعػدؼ كتكجػد بعػا الدراسػاا التػ  تعاكلػا دكر بعػا الم س مف أجؿ هوا
 تسعيؿ العمؿ التعكن  بالمجتم  مععا: 

ـ( كتعاكلا دكر قعكاا ا تصاؿ الديعية المتوصصػة  ػ  4101دراسة سع  المعدم )
تسعيؿ العمؿ التعكن  كأع عة التعمية الب ػرية  ػ  المجتمػ  المصػرم، كأكمػحا قيػاـ الرعػكاا 

 بدكر بارخ    ولؾ ال أف. 
ـ( ، كالتػػ  قامػػا بكمػػ  تصػػكر مرتػػرت لػػدكر 4101كدراسػػة نبػػد الػػرحمف الحػػار   )

كولػػؾ بعػػد تعر عػػا  ، كر إسػػ م ظػػإكسػػا  قػػيـ العمػػؿ التعػػكن  لػػدل أبعايعػػا مػػف معا سػػرل  ػػ  
 نم  كاق  دكر ا سرل    إكسا  ا بعا  قيـ العمؿ التعكن     المجتم  السعكدم. 

 ػ  ـ( ، كقاما بدراسػة دكر ا نػ ـ 4102كدراسة مريـ صالإ كعصر الديف ن ماف )
نمػ  نيعػة مػف ا ن ميػيف  ػ  الستػرل مػف مػارس  ع ر  را ة العمػؿ التعػكن  كدراسػة تعبيريػة
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ـ كأكصػػا بمػػركرل قيػػاـ ا نػػ ـ بعػػدل أدكار تجػػا  ع ػػر  را ػػة العمػػؿ 4102مػػارس  – 4104
 التعكن  بالمجتم  السمسعيع . 

الدراسة نم  مركرل ال راكة ـ( كقد ح ا هو  4102كدراسة غادل سمعاف )
نيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   المجتمعية بيف المعظماا ا همية كالمدارس    تد

المرحمة ال اعكية كولؾ بعد إجرا  دراسة ميداعية نم  المعظماا ا همية كالع   كا وصايييف 
 ا جتمانييف بالمدارس ال اعكية بمحا ظة أسيكع. 

كعظػػرنا  هميػػة العمػػؿ التعػػكن  كدكر   ػػ  تعميػػة المجتمػػ  كحػػؿ م ػػك ت  بالتػػال   بػػد 
التربكيػة ا وػرل سػابرة الػوكر  ػ  ع ػر  مػ  الم سسػاا  الم سسػاا التعميميػةمف أف تتكػاتؼ 

العمػػؿ التعػػكن  كالحػػ  نميػػ  داوػػؿ الم سسػػاا التعميميػػة كتكجػػد نػػدل دراسػػاا تعاكلػػا دكر 
المػػػدارس ال اعكيػػػة  ػػػ  تػػػدنيـ قػػػيـ العمػػػؿ التعػػػكن  لػػػدل العػػػ   مععػػػا دراسػػػة أمػػػؿ الجبػػػال  

ل اعكية الحككمية بمديعة الرياا    تعخيػخ قػيـ العمػؿ ـ( نف الدكر التربكم لممدرسة ا4117)
ـ( نػف دكر ا ع ػعة التربكيػة  ػ  4100التعكن  لدل الريادل السعكدية ، كدراسة مع  جػاد )

تعمية بعا الريـ الدانمة لمعمؿ التعكن  لدل عػ   المرحمػة ال اعكيػة ، كدراسػة نبيػر ركاس 
، عالبػاا المػدارس ال اعكيػة بمكػة المكرمػة لػدلـ( نف مدل تكاجد قيـ العمؿ التعكن  4100)

( كهػػد ا لمتعػػرؼ نمػػ  دكر المػػدارس   (Raskoff,S. &Sundeen,R.,2012 ك دراسػػة
ال اعكيػػة  ػػ  تعخيػػخ ودمػػة المجتمػػ  كمػػدل قػػدرتعا نمػػ  ع ػػر  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لودمػػة 
المجتم  مف كجعة عظر عػ   المػدارس ال اعكيػة بجعػك  ك يػة كاليسكرعيػا ، كتكصػما الدراسػة 

نػػػف دكر ـ( 4102كدراسػػػة إسػػػمانيؿ ا  عػػػدم )اـ بػػػولؾ ، يػػػدكر المػػػدارس  ػػػ  الر ؼلمػػػع
مػف كجعػة عظػر   ػ  تعخيػخ  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل العػ    ػ   مسػعيف المدرسة ال اعكيػة

 .المعمميف
   ػػ  جكاعبػػ تػػ يتمػػإ ممػػا سػػبؽ أهميػػة دكر العمػػؿ التعػػكن   ػػ  المجتمػػ  ك ػػ  تعمي

 موتمسة كدكر الم سساا التربكية كالتعميمية    ع ر  را ة العمؿ التعكن  بالمجتم . ال
ة كف تسػعـ بػولؾ هػ  الجامعػاا عظػرا لمػعؼ م ػار أكمف أهـ الم سساا الت  يج   

ع   التعميـ الجامع  بالعمؿ التعكن  بمصر كالدكؿ العربية    حيف ارتساع عسػبة م ػاركتعـ 
بالدكؿ الزربية ، حي  أكمحا دراسة  تما    سب  دكؿ موتمسة نم  نيعػاا مػف عػ    ػ  

عسػبة الم ػاركة  ػ  أنمػاؿ تعكنيػة مػف هػو  السيػة كاعػا  ػ   سعة أف 09-04السية العمرية 
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% كجمعكريػػػة 61,2%، كالمجػػػر 09,9% كالسػػػكيد 50% كالك يػػػاا المتحػػػدل 48إسػػػتراليا 
 (.   Flanagan et. al ,1999% )42,2% كركسيا 24,4% كبمزاريا 26,2الت يؾ 

الػويف ترػ  ـ  إف ما يرر  مف  مػ  السػكاف  4119ك    عمعدا كك ران  حصا اا ناـ 
أنمػػارهـ  ػػكؽ الع ػػر سػػعكاا أك أك ػػر يركمػػكف بالعمػػؿ التعػػكن   ػػ  المجتمػػ  ، كأف العمػػؿ 

 (Hanifi,R.,2013,38 التعكن  بيف الرجاؿ أك ر قمي  مف العسا  .)
ـ  رػػد جػػا  بػػ  أف نػػدد 4105ك ػػ  ترريػػر نػػف العمػػؿ التعػػكن   ػػ  بريعاعيػػا لعػػاـ 

متعكع سػعكينا ، كأف غػالبيتعـ العظمػ  مػف السيػة مميكف  42,7المتعكنيف    بريعاعيا حكال  
سػػػعة كأف إدارل المعظمػػػاا التعكنيػػػة تحسػػػف اسػػػتودامعـ أحسػػػف  46-06العمريػػػة مػػػف سػػػف 

استوداـ ممكف، حي  يتـ تدريبعـ نمػ  أنمػاؿ العمػؿ التعػكن  م ػؿ جمػ  المعمكمػاا كالمسػإ 
أف يككف قايػد كمػعظـ أك نمػك الميداع  كالرياـ با دكار الموتمسة كأيمان تدري  المتعكع  نم  

   (Home Office, 2015)    ريؽ نمؿ. 
ك   دراسة لمسإ ندد الع   الجامعييف الم اركيف    العمؿ التعكن   ػ  بريعاعيػا 

% ا ػترككا 7% مػف العػ   بالجامعػاا قػد ا ػترككا  ػ  أنمػاؿ تعكنيػة ، كمػععـ 05كجد أف 
ا    أنمػاؿ تعكنيػة لػـ تكػف معظمػة مػف % ا تركك 00   أنماؿ تعكنية عظمتعا جامعاتعـ ، 

 (Holdsworth, C. & Quinn, J. , 2010, 118)قبؿ جامعاتعـ. 

كعظران  همية دكر العمؿ التعكن     تعمية المجتم  مف جعػة كمػركرل تػدنيـ  را ػة 
 العمػػؿ التعػػكن  لػػدل عػػ   التعمػػيـ الجػػامع  بسػػب  مػػعؼ م ػػاركتعـ التعكنيػػة الكامػػإ  ػػ 

دكؿ العربية مرارعػة بالػدكؿ ا جعبيػة ، كمػف أجػؿ ا سػتسادل مػف عاقػاتعـ مػف ال عسبة كبيرل مف
تػدنيـ  را ػة محة لرياـ التعميـ الجامع  بمف  ـ تككف الحاجة مجعة أورل    تعمية المجتم ، 

العمػػؿ التعػػكن  لػػدل ع بػػ  حتػػ  يكػػكف لعػػـ دكر  انػػؿ كمػػ  ر تجػػا  ودمػػة مجػػتمععـ كحػػؿ 
مػػف كظػػايؼ الجامعػػة تك يػػؽ صػػمة العػػ   بػػالمجتم  كحػػؿ م ػػك ت  الموتمسػػة، واصػػة كأف  

م ػػك ت   ععػػا تسػػعـ  ػػ  تػػك ير جػػك مػػف المعر ػػة بػػ  كا  ػػانت  بػػيف أكبرنػػدد مػػف العػػ   بمػػا 
ػػا  كرينػػا  يعمػػؿ نمػػ  تعػػكير ا تجاهػػاا السكريػػة كا جتمانيػػة بمػػا يػػك ر  را ػػة م ػػتركة كمععجن

 (.  29، 4100م تركنا لمعمؿ . )نمر رحاؿ، 
جػا ا الدراسػػة الحاليػة لتبحػػ   ػ  دكر التعمػػيـ الجػامع   ػػ  تػدنيـ   را ػػة  كمػف هعػػا  

 ترػػـك بكمػػ  اسػػتراتيجية مرترحػػة لتػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  العمػػؿ التعػػكن  لػػدل ع بػػ  ك 
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التػ  قامػا بتػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن   الػدكؿ  بعػا ػ  مػك  وبػراا لدل ع   الجامعة 
ـ بالعمػػػؿ التعػػػكن  بتمػػػؾ نميػػػ  إرتسػػػاع عسػػػبة م ػػػاركعلػػػدل عػػػ   الجامعػػػة بعػػػا ممػػػا ترتػػػ  

 ػػ  الكقػػا الحامػػر  المصػػرم عظػػران لمحاجػػة الماسػػة لمعمػػؿ التعػػكن  بػػالمجتم  ، كالمجتمعػػاا
عػا  المجتمػ  العمؿ التعكن   ػ  بمساهمة بسب  ما يمر ب  المجتم  مف تزيراا جمة تحتاج ل

 .كتعميت  كحؿ م ك ت 
 مغهل٘ الدراص٘ :  

الجػػامع  كم سسػػات  مكاعػػة ناليػػة  ػػ  المجتمػػ  عظػػرنا لمػػا يرػػـك بػػ  مػػف يحتػػؿ التعمػػيـ 
كظػػايؼ ت ػػػمؿ التػػدريس. كالبحػػػ  العممػػ  كودمػػػة المجتمػػ  كتعػػػكر  ، كعظػػرنا لمكاعػػػة التعمػػػيـ 

تكجيػػ  ال ػػبا  الجػػامع  عحػػك العمػػؿ   ػػ الجػػامع  بػػالمجتم    بػػد أف يكػػكف لػػ  دكر  عػػاؿ 
م ػػك ت  ، كلرػػد اهتمػػا الجامعػػاا ا مريكيػػة  التعػػكن  بػػالمجتم  لممسػػاهمة  ػػ  تعميتػػ  كحػػؿ

كا كربية بتعظيـ برامج تحسيخية كتعريسيػة با نمػاؿ التعكنيػة المتاحػة أمػاـ العػ   الجػامعييف 
ميت ػجف ا مريكيػة لمتكنيػة كالحػ  نمػ   يػةم ؿ م ركع كيمكج الوم عبرت  كميػة المجتمػ  بك 

الم اركة    العمؿ التعكن  كالوم أدل إل  تمانؼ أنػداد المتعػكنيف مػف ال ػبا  الجػامع  
، كأيمػػػػا  ػػػػ  بريعاعيػػػػا اخداد اهتمػػػػاـ الجامعػػػػاا (2، 4119) عػػػػد السػػػػمعاف، % 76بعسػػػػبة 

عػػاا بعمػػؿ أع ػػعة البريعاعيػػة بتعميػػة ا ع ػػعة التعكنيػػة لمعػػ   الجػػامعييف حيػػ  ترػػـك الجام
تعكنية يعمػؿ بعػا العػ   م ػؿ نمػؿ حسػ ا الػخكاج الجػامع  كالعمػؿ نمػ  جػو  العػ   إلػ  
التعميـ الجامع  واصػة المتػخكجيف مػععـ كا  ػراد الػويف يعتمػكف لمقميػاا كالػويف لػديعـ أنمػاؿ 

يكمػػإ أهميػػة دكر التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  ، كولػػؾ  (Grag, B., 2010, 96)ممتحرػػيف بعػػا. 
س الكن  بأهمية العمؿ التعكن   ػ  المجتمػ  كمػدل مسػاهمت  السعالػة  ػ  تعميػة كتعػكير غر 

 المجتم .
الدراسػػاا نػػف العمػػؿ التعػػكن   ػػ  التعمػػيـ الجػػامع  مػػف خكايػػا  اكلرػػد أجريػػا بعػػ

اتجاهاا ال با  الجامع  عحك العمؿ التعكن  كمععػا دراسػة  نف موتمسة مععا بعا الدراساا
نف اتجاهاا ال ػبا  الجػامع  الػوككر عحػك العمػؿ التعػكن  بجامعػة ـ( 4119 عد السمعاف )

ـ( نػػف 4101الممػػؾ سػػعكد ، كدراسػػة أوػػرل بػػالمجتم  السػػعكدم هػػ  دراسػػة سػػمر المػػالك  )
مػػػدل إدراؾ عالبػػػاا الدراسػػػاا العميػػػا بجامعػػػة أـ الرػػػرل لمجػػػا ا العمػػػؿ التعػػػكن  لممػػػرأل  ػػػ  
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ـ( نػػف اتجاهػػاا عمبػػة جامعػػة 4102عػػدم )المجتمػػ  السػػعكدم، كدراسػػة والػػد كتمػػك كمػػراد الج
الردس المستكحة  ػ  محا ظػة الوميػؿ عحػك العمػؿ التعػكن  كن قتػ  بػبعا المتزيػراا كدراسػة 

ف تيكعػؾ  مسػعيف عحػك العمػؿ التعػكن  مػـ( نف اتجاهاا عمبػة جامعػة بكل4102ممكة عصر )
 المعظكر ا جتمان  كالديع  كالكعع     محا ظة الوميؿ.

ـ( نػف اتجاهػاا ال ػبا  الجػامع  عحػك العمػؿ التعػكن  4102وداـ )كدراسة حمخل ال
ـ( نػف مسػتكم  را ػة العمػؿ 4101بكمية نجمكف الجامعيػة كمػا تكجػد دراسػة أحمػد ال ػعاكم )

التعػػكن  لػػدل عػػ   كميػػة التربيػػة كالمػػدارس ال اعكيػػة بمحا ظػػة ا سػػمانيمية كتكصػػما لكجػػكد 
   . مستكم مرتس  ل را ة العمؿ التعكن  لدل الع

ـ( نػػف دكر الجامعػػاا السمسػػعيعية  ػػ  غػػرس الرػػيـ 4102عة )يكدراسػػة معػػ  ال  ػػ
 كالدكا   المتعمرة بالعمؿ التعكن  لدل ع بعا كتركيمعا كتكصما الدراسة إل  تدع  هػوا الػدكر

ـ( نػػػف مػػػدل ممارسػػػة عالبػػػاا جامعػػػة حايػػػؿ لمعمػػػؿ  4102، ككػػػولؾ دراسػػػة  ػػػاتف نػػػخاخم )
أسػبا  العػػخكؼ نػػف الم ػاركة لمػػف لػػـ ي ػاركف مػػععف ، ككمػػعا التعػكن  داوػػؿ الجامعػػة ، ك 

ندل تكصياا لخيادل م اركة العالباا    العمؿ التعػكن  داوػؿ الجامعػاا السػعكدية كمػركرل 
 .  ترديـ التسعي ا لعف

( أعػ  ك رػا  حصػا اا المركػخ الػكعع   Tayler,R.F.,2004,30كأكمػحا دراسػة )
 ػػػ  العمػػػؿ  فحػػػكال   م ػػػ  البػػػالزيف  ػػػ  بريعاعيػػػا يعورعػػػكلمعمػػػؿ التعػػػكن   ػػػ  بريعاعيػػػا أف 

أسبا  ندـ إعوراع ال م  الباق   ي  يرج  إل  عرػ  المعمكمػاا لػديعـ نػف  التعكن ، كأف مف
العمػػؿ التعػػكن  ،حتػػ  أف  بعػػا الم ػػتزميف  ػػ  العمػػؿ التعػػكن  يكجػػد لػػديعـ هػػوا الػػعر  

 المعمكمات .
كرل تك ير المعمكماا نف العمػؿ التعػكن  كبالتال  أكمحا تمؾ الدراساا السابرة مر 

 ؿكأهميػػة ع ػػر  را تػػ  بػػالمجتم  واصػػة لػػدل عػػ   التعمػػيـ الجػػامع  حتػػ  ي ػػارككا  يػػ  ب ػػك
، واصػػة كأف عسػػبة التعػػكع بػػيف عػػ   الجامعػػاا العربيػػة كالمصػػرية تعتبػػر متدعيػػة جػػدنا  عػػاؿ

حا دراسػة ميداعيػة نػف حيػ  أكمػ،مرارعػة بالػدكؿ الزربيػة كهػوا مػا أ بتتػ  نػدل دراسػاا مععػا 
العمؿ التعكن     العالـ العرب  قامػا بعػا ال ػبكة العربيػة لممعظمػاا ا هميػة أف ال ػبا  مػف 

سعة هـ أقؿ  ية معتمة بالعمؿ التعكن  برغـ إمكاعاا كعاقاا ال با   ػ  هػوا  21-05سف 
 ـ(. 4115السف لمرياـ بأنماؿ الودمة المجتم  )ال بكة العربية لممعظماا ا همية، 
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تسرا مع  ندل دراساا أجريا بعدل دكؿ بالكعف العرب  ككمعػا أ بتػا مػعؼ إكهك ما 
م اركة ال با  كالعػ   كالعالبػاا  ػ  ا نمػاؿ التعكنيػة داوػؿ الم سسػاا التعميميػة كداوػؿ 

( ، كدراسػة والػد 4117ـ( ، كدراسة سعيد غػكا  )4114المجتم  كمععا: دراسة بكر حجر )
ـ( ، كدراسػة 4100ـ( ، كدراسػة ديعػا أحمػد )4119سة  عد السمعاف )ـ( ، كدرا4118غعيـ )

 ـ(. 4102 اتف نخاخم )
كحي  إف التعمػيـ الجػامع  مػف أهػـ مراحػؿ التعمػيـ  ػ  حيػال العػ   بالتػال  يجػ  أف 

كالعمػؿ نمػ  تعميتعػا مػف  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل ع بػ   كتدنيـ يمع  دكرنا كبيرنا    غرس
كالتػػ  ترتسػػ   كأف الػػدكؿ المتردمػػة  ، المتعػػددل واصػػة  م ػػك ت مكاجعػػةتعميػػة المجتمػػ   أجػػؿ 

ؿ دكر التعمػػيـ يػػتسعبجميععػػا بعػػا عسػػبة م ػػاركة عػػ   الجامعػػاا  ػػ  العمػػؿ التعػػكن  ترػػـك 
 ػ   كتحسخ ع   الجامعاا نمي  كما سبؽ وكػر  ،    ع ر  را ة العمؿ التعكن  بعاالجامع  

 كا كربية . الجامعاا ا مريكية
دكر التعميـ الجامع  المصػرم  ػ  غػرس كتػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن    هميةكعظرا 

ك كجػكد نػدل دراسػاا ح ػا نمػ  إجػرا   المجتمػ  المصػرمتعميػة كتعػكير لدل ع ب  مف أجؿ 
المخيد مف الدراساا كالبحك  حكؿ العمؿ التعكن  بػالمجتم  كمػركرل ع ػر  كالتعريػؼ ب ) عػد 

بالتػػال  تػػأت  الدراسػػة الحاليػػة لمتعػػرؼ ، ـ (  4102ـ ( ، ) محمػػد حسػػيف ،4119السػػمعاف ،
 را ػة العمػؿ التعػكن   كتػدنيـ نم  كاق  الدكر الوم يرـك ب  التعميـ الجامع  حالينا  ػ  غػرس

كمػدل م ػاركة العػ   بالجامعػة بالعمػؿ التعػكن  كمػا هػ  معكقػاا  ،لدل العػ   الجػامعييف
الم ػػاركة لػػديعـ ،  ػػـ تمػػ  الدراسػػة اسػػتراتيجية مرترحػػة لتػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل 

الػدكؿ التػ   بعا    مك  تجار عتايج الدراسة الميداعية ك    مك   ع   الجامعاا بمصر 
تعػػكن  لػػدل ع بعػػا كترتسػػ  بعػػا عسػػبة م ػػاركتعـ قامػػا بػػدكر كبيػػر  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ ال

   .بالعمؿ التعكن  بالمجتم 
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 تضاؤالت الدراص٘ :

 : ةالتالي االتسا  ا جابة نف  كبالتال  تتحدد م كمة الدراسة    
ما مسعكـ تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ ك  ،ما مسعكـ العمؿ التعكن  .0

 الجامع  كما ه  أهـ جكاعب ؟

 ؟بعا التعميـ الجامع  بعا الدكؿ    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   تجار  ام  .4

 تجار    مك   ما دكر التعميـ الجامع     تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع ب   .2
 ؟ بعا الدكؿ 

 ؟ ع ب    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل  ما كاق  دكر التعميـ الجامع   .2

كما ه   المصرمما كاق  م اركة ع   التعميـ الجامع     العمؿ التعكن  بالمجتم    .5
 ؟معكقاا تمؾ الم اركة

   مك   ع   الجامعة  لدل مرترحة لتدنيـ  را ة العمؿ التعكن الستراتيجية ا ما .6
 ؟  سد الفجوة بين الواقع والمأمولل الوبراا الميداعية كتجار  بعا الدكؿ

 الدراص٘ :  أٍنٔ٘

ترج  أهمية الدراسة إل  أععػا تركػخ نمػ  مكمػكع هػاـ كهػك دكر التعمػيـ الجػامع   ػ  
 ػ  تعميػة تحسيخ الع   نم  العمؿ التعكن  كتدنيـ  را ة العمػؿ التعػكن  لػديعـ ممػا يسػعـ 

 أهمية الدراسة    العراع التالية: كيمكف تموي  كيحؿ بعا م ك ت   المصرم المجتم  
الجامعػاا بمصػر بتجػار  الػدكؿ ا وػرل  ػ  تػدنيـ  را ػة   ػ يكليف سػتعريػؼ المتسيد     .0

بالجامعػػػاا  تمػػػؾ الػػػدكؿ جػػػؿ ا سػػػتسادل مػػػف تجػػػار أ العمػػػؿ التعػػػكن  لػػػدل ع بعػػػا مػػػف
المصػػػرية، واصػػػة كأف تمػػػؾ الػػػدكؿ ترتسػػػ  بعػػػا عسػػػبة م ػػػاركة عػػػ   الجامعػػػاا بالعمػػػؿ 

   .التعكن  بالمجتم 

ييف بسكايػػد العمػػؿ التعػػكن   لمسػػرد كأهميتػػ   ػػ  تعميػػة يسػػعـ  ػػ  تعريػػؼ العػػ   الجػػامع .4
 المجتم  المصرم  كالمساهمة    حؿ بعا  م ك ت  .

  لػػدل العػػ   بالجامعػػاا سػػتراتيجية مرترحػػة لتػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكنكبعػػا  إكمػػ   .2
ممػا يسػعـ برػدر كبيػر  ،وبػراا الػدكؿ ا وػرلعتايج الدراسػة الميداعيػة ك    مك   يةمصر ال

 مية المجتم  المصرم    تع
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 كحؿ بعا م ك ت .

تعريؼ أنمػا  هييػة التػدريس بالجامعػاا بالػدكر المعمػك  مػععـ  ػ  تػدنيـ  را ػة العمػؿ  .2
 التعكن  لدل ع بعـ. 

تمسػػػا عظػػػر ا دارل الجامعيػػػة بالجامعػػػاا المصػػػرية إلػػػ  مػػػركرل قيامعػػػا بػػػبعا ا دكار  .5
 .  ا را ة العمؿ التعكن  لدل ع بععا لتسعيؿ دكر الجامعاا    ع ر كغرس عالمعمكبة م

تكمػإ الدراسػػة لمرػايميف نمػػ  ا ع ػعة الع بيػػة واصػػة العػامميف برنايػػة ال ػبا  إلػػ  مػػا  .6
يج  أف يرـك ب  مف أدكار تجا  غرس  را ة العمؿ التعكن  كممارست  لدل ع   التعمػيـ 

 الجامع . 

الجامعػػاا لمعمػػؿ التعػػكن  تكمػػإ الدراسػػة  هػػـ العربػػاا كالمعكقػػاا أمػػاـ ممارسػػة عػػ    .7
 ف الرما  نميعا. كحت  يستعي  المسيكل

   سدّد الدراص٘ : 

 تػػـ التعبيػػؽ الميػػداع  ل سػػتباعة نمػػ  نيعػػة مػػف عػػ   السرقػػة ا كلػػ  كعػػ   السرقػػة   
كالكميػػاا التػػ  تػػـ التعبيػػؽ  يعػػا ومػػس كميػػاا هػػ  كميػػة العػػ    بجامعػػة  سػػكهاج ،  الرابعػػة

كتػـ تعبيػؽ اسػتمارل التحميػؿ  البيعرم ككمية العمـك ككمية التربيػة ككميػة اادا  ككميػة التجػارل، 
تعبيػؽ الـ ػتػ، ك بالجامعػةة مف الع   كأنما  هيية التػدريس البيي  لمتعميـ الجامع  نم  نيع

لدراسة نمػ  التعػرؼ ا ا قتصر ،كا  ـ4105/ 2/ 21ـ حت 05/2/4105رل مفػالميداع     الست
، كالتعػػرؼ نمػػ  كاقػػ  ل ع بػ  را ػػة العمػؿ التعػػكن  لػػد تػػدنيـنمػ  دكر التعمػػيـ الجػػامع   ػ  

 ػـ  ممارسة ع   جامعػة سػكهاج لمعمػؿ التعػكن  كأهػـ المعكقػاا التػ  تعػكقعـ نػف ممارسػت  
 .التعكن كم  كبعا  إستراتيجية مرترحة لتدنيـ  را ة العمؿ 

 ميَر الدراص٘ :  

استودما الباح ة المععج الكصس ، كولػؾ لم  متػ  لمكمػكع الدراسػة ، ك ف المػععج 
الكصػس    يرػػـك نمػػ  مجػرد جمػػ  المعمكمػػاا كالبياعػاا كتبكيبعػػا  رػػع إعمػا يمتػػد إلػػ  تسسػػيرها 

كما أف ،كالتسسػػيركك يػػرنا مػػا يرتػػرف الكصػػؼ بالمرارعػػاا كاسػػتوداـ أسػػالي  الريػػاس كالتصػػعيؼ 
الت  تععػكم نميعػا البياعػاا  كالمعاع  الموتمسةالباح     المععج الكصس  يستوم  الد  ا 
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كالمعمكماا الت  جمععا، كيػربع بػيف الظػكاهر كبعمػعا الػبعا مكت ػسنا الع قػة بػيف المتزيػراا 
 (.  486، 4104الموتمسة    الدراسة. )حساـ ماخف، 
واا الصمة بمكمكع جم  معظـ الدراساا دراسة كولؾ بكهوا ماتـ بالسعؿ    هو  ال

التعبيؽ الميداع  لمدراسة  كا نداد لمدراسة الميداعية ،  ـ  الدراسة  ـ التأصؿ العظرم لعا
الميداعية عتايج الدراسة العظرية كعتايج الدراسة تكظيؼ ،  ـ كاستو   العتايج كتسسيرها 

مؿ الوعة ا ستراتيجية المرترحة لتدنيـ  را ة الع   كم  كبعا  كعتايج التحميؿ البيي  
     مك  الوبراا الميداعية كتجار  بعا الدكؿ. ةالتعكن  لدل ع   الجامع

 أدّات الدراص٘ : 

 استودما الباح ة ا دكاا التالية: 
استباعة مف إنداد الباح ػة مكجعػة إلػ  نيعػة مػف عػ   كعالبػاا جامعػة سػكهاج لمتعػرؼ  .0

، كالتعػػرؼ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل ع بػػ   دنيـالتعمػػيـ الجػػامع   ػػ  تػػكاقػػ  دكر نمػػ  
   . م اركتعـ    العمؿ التعكن     المجتم  كمعكقاا تمؾ الم اركةكاق  نم  

، استمارل التحميؿ البيي  لمتعميـ الجامع  لمتعرؼ نم  عراع الركل كعرػاع المػعؼ بالجامعػة  .4
كعبرػػا نمػػ  نيعػػة مػػف العػػ   كأنمػػا  هييػػة ، كالسػػر  كالتعديػػداا بػػالمجتم  الوػػارج  

 .   التدريس 

المرابمة ال وصية غير المرععة م  الع   كالعالباا الم اركيف    العمؿ التعكن   .2
كالتعرؼ نم  تجاربعـ، ككولؾ الع   غير الم اركيف كالتعرؼ نم  أسبا  ندـ 

 م اركتعـ. 

 عٔي٘ الدراص٘ :  

ع   كعالباا ومس كمياا بجامعة سكهاج  عبرا الباح ة ا ستباعة نم  نيعة مف
( 821الت  تـ تعبيرعا ) الصحيحة المريديف بالسرقة ا كل  ، كالرابعة ، كبمغ ندد ا ستباعاا

كتـ تعبيؽ استمارل التحميؿ البيي  لمتعميـ الجامع  نم  نيعة مف الع   كأنما   ، استباعة
 .( استمارل425هيية التدريس بالجامعة بمغ نددها )
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 مصطلشات الدراص٘ :

 : Strategyاالصرتاتٔذٔ٘   -1

الوعة ا ستراتيجية إجراييا بأععا: نممية نممية معظمة تركـ تعرؼ الدراسة الحالية    
 م كمة ببح  

الم كمة كاستوراج عراع الركل كعراع  حكؿ هو  معيعة كتتـ  يعا تحميؿ لمبيية الداومية
المعؼ بعا ، كتحميؿ البيية الوارجية المحيعة  ستوراج المعدداا كالسر  بعا مف أجؿ 

  قابمة لمتعسيو  كاقعية إجرايية إنداد وعة 
   مك   كتحسيف الكاق  كتعكير ك لحؿ هو  الم كمة ك لمرابمة احتياجاا المجتم  

  .ا مكاعاا المتاحة

 Voluntary workالعنل التطْعٕ:  -2

رد سػػالعمػػؿ التعػػكن  إجرايينػػا بأعػػ : نمػػؿ أك سػػمكؾ يرػػـك بػػ  الة الحاليػػ دراسػػةالتعػػرؼ      
برغبة كاممة معػ  كدكف اعتظػار لممرابػؿ المػادم كيرػـك  يػ  السػرد بترػديـ أنمػاؿ كمسػانداا 

 لممجتم  المحيع ب  ك را  حتياجاا 
 حس  إمكاعات . كالماؿ كؿ أالجعد  كأ تككف ببوؿ الكقاأ راد ، كهو  المساندل       
 ثكاف٘ العنل التطْعٕ: -3

لدراسة الحاليػة  را ػة العمػؿ التعػكن  إجرايينػا هػ  ا لمػاـ بالمعػارؼ كالمعػاراا كالرػيـ تعرؼ ا  
دكف مرابػؿ بعػدؼ مسػاندل أ ػراد المجتمػ   تعكنيػةمرياـ بأنمػاؿ لم راد لكا تجاهاا ال خمة 

 .ك را لمجا ا احتياجاتعـ الموتمسة
 تدعٔه : -4

المرصػػكد بمصػػػعمإ تػػػدنيـ  ػػػ  الدراسػػػة الحاليػػة ع ػػػر كتعخيػػػخ كتركيػػػة كترسػػػي  المعػػػارؼ 
 كالمعمكماا كالمعاراا كالريـ الدانمة لمعمؿ التعكن  لدل ع   الجامعاا بمصر .

 يف ضْٛ:  -5

مػف وبػراا تمػؾ الػدكؿ التػ  المرصكد بمصعمإ    مك     الدراسة الحالية هك ا ستسادل 
 را ػػة العمػػؿ التعػػكن  بجامعاتعػػا مػػف أجػػؿ تكظيػػؼ تمػػؾ لعػػا وبػػرل كبيػػرل  ػػ  مجػػاؿ تػػدنيـ 



 ـ4105( أكتكبر24ػػػػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ا ستسادل    كم  إستراتيجية مرترحة لتدنيـ  را ة العمؿ التعػكن  لػدل عػ   الجامعػاا 
 بمصر .

 خط٘ الضري يف الدراص٘:  

بعػػد ا عػػ ع نمػػ  الدراسػػاا السػػابرة كا دبيػػاا واا الصػػمة بالبحػػ  تبمػػكرا م ػػكمة 
 الدراسة كسارا الدراسة ك ران لموعكاا التالية: 

ا عػػار العػػاـ لمدراسػػة: كهػػك جػػا  لمتعريػػؼ بالدراسػػة مػػف وػػ ؿ نػػرا لمدراسػػاا السػػابرة  .0
عػػرؼ نمػػ  حػػدكد الدراسػػة كمػػععج الدراسػػة كنػػرا م ػػكمة الدراسػػة كأهميػػة الدراسػػة كالت

 كمصعمحاتعا كوعة السير    الدراسة. 

 أجخا  كه :  أربعةا عار العظرم لمدراسة: كجا  ا عار العظرم لمبح  مككعا مف  .4

مسعكمػػ  كاهميتػػ  كمجا تػػ  كمعكقاتػػ  كدكر   ػػ   العمػػؿ التعػػكن الجػػخ  ا كؿ تعػػاكؿ  -
 كحؿ بعا م ك ت . تعمية المجتم  

الجػػخ  ال ػػاع  نػػف  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  مسعكمعػػا كأهػػـ جكاعبعػػا كالعكامػػؿ المػػ  رل  يعػػا  -
نػف التسػا ؿ ا كؿ مػف تسػا  ا كجا  الجخ  ا كؿ كال اع  مف الدراسة العظرية ليجيػ  

 الدراسة. 

الجامعػة بعا الدكؿ    تػدنيـ العمػؿ التعػكن  لػدل العػ   تجار    نف ل ال الجخ  ا -
 مف تسا  ا الدراسة.  ليجي  نف التسا ؿ ال اع هوا الجخ  جا  ك  ، تمؾ الدكؿب
 الجامعػةدكر التعميـ الجامع   ػ  تػدنيـ العمػؿ التعػكن  لػدل العػ   نف  الراب الجخ   -

كهوا الجخ  جا  ليجي  نػف التسػا ؿ ال الػ  مػف تسػا  ا  بعا الدكؿتجار     مك  
 الدراسة. 

الجػػػخ  تعػػػاكؿ أهػػػداؼ الدراسػػػة كأسػػػمك  اوتيارهػػػا إجػػػرا اا الدراسػػػة الميداعيػػػة: كتػػػـ بعػػػوا  .2
كأدكاتعػا كترعػػيف ا دكاا كتعبيرعػػا كنيعػة الدراسػػة كأسػػمك  اوتيارهػا كالمعالجػػة ا حصػػايية 

 كالتحميؿ ا حصاي  لعتايج الدراسة. 

عتػايج الدراسػة الميداعيػة: كجػػا  بعػو  العتػايج كاقػ  دكر التعمػػيـ الجػامع   ػ  تػدنيـ  را ػػة  .2
لدل ع ب ، ككولؾ كاق  م ػاركة عػ   التعمػيـ الجػامع  بالعمػؿ التعػكن   العمؿ التعكن 



 ـ4105( أكتكبر24ػػػػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بالمجتم  كأهـ معكقاا تمؾ الم اركة كجا  هوا الجخ  مػف الدراسػة ليجيػ  نػف التسػا ليف 
 الراب   كالوامس مف تسا  ا الدراسة.

ة  ػ  لعمػؿ التعػكن  لػدل العػ   بالجامعػكم  كبعا  إستراتيجية مرترحة لتدنيـ  را ػة ا  .5
جػػا  هػػوا الجػػخ  مػػف البحػػ  ك  ، الػػدكؿ ا وػػرل  الميداعيػػة كتجػػار  بعػػا وبػػرااالمػػك  

كا ويػػر مػػف تسػػا  ا الدراسػػة  ػػـ أروتتمػػا الدراسػػة برايمػػة  السػػادسليجيػػ  نػػف التسػػا ؿ 
 المراج  العربية كا جعبية الت  استعاعا بعا الباح ة    إنداد الدراسة.

 اإلطار اليظزٖ:

 ُ ،معْقاتُ، دّرِ يف اجملتنع (االت)مفَْمُ ،أٍنٔتُ ،دلأّال:العنل التطْعٕ 

 )أ( مفَْو العنل التطْعٕ: 

يعػػد العمػػؿ التعػػكن  ممارسػػة إعسػػاعية مػػف  ػػأععا إحػػدا  عػػكع مػػف التػػرابع ا جتمػػان  
ا صػيؿ،  عػ  يرػـك  ػ  المرػػاـ ا كؿ نمػ  دكا ػ  إعسػاعية أصػػيمة تعتمػ  إلػ  السعػرل ا عسػػاعية 

 – 212، 4102كالتعاعؼ كالكد كالتعاكف كالعمؿ الصالإ كح  الوير لآلوػر. )محمػد هعػدم، 
215.) 

تعػكن  بأعػ  ع ػاع اجتمػان  يرػـك بػ  ا  ػراد ب ػكؿ  ػردم أك جمػػان  يعػرؼ العمػؿ ال
مػػف وػػ ؿ إحػػدل الم سسػػاا دكف اعتظػػار نايػػد، كولػػؾ بعػػدؼ إ ػػباع حاجػػاا كحػػؿ م ػػك ا 

،  (005،  4112المجتمػػ  كالمسػػاهمة  ػػ  تػػدنيـ مسػػيرل التعميػػة بػػ  )مػػدحا أبػػك العصػػر، 
رديػػػة أك جمانيػػػة، كيععمػػػؽ مػػػف كيعػػػرؼ العمػػػؿ التعػػػكن  بأعػػػ :  ع ػػػاع إرادم يرػػػدـ بصػػػكرل  

مسػػيكلية أو قيػػة كاجتمانيػػة لمسػػاندل ااوػػريف، كودمػػة كتعميػػة المجتمػػ  دكف اعتظػػار لعايػػد 
مػػػادم، كمػػػف وػػػ ؿ م سسػػػاا غيػػػر حككميػػػة كبصػػػكرل م قتػػػة أك مسػػػتمرل. )أحمػػػد ال ػػػعاكم، 

 (.  04ـ، 4101
دد السيػاا ك  يكجد تعريؼ محدد لمعمؿ التعكن  كولػؾ لتعػدد أغرامػ  كم سسػات  كتعػ

 المستعد ة مف 
كرا  الرياـ ب ، كلكف يمكػف كصػس  بأعػ  يكػرس جػخ  مػف الكقػا كالجعػد دكف اعتظػار المرابػؿ 
المػػادم أك المععػػكل كولػػؾ بعػػدؼ  يػػة معيعػػة مػػف أ ػػراد المتجتمػػ  التػػ  هػػ   ػػ  حاجػػة إلػػ  

 المساندل كالمعكعة. 



 ـ4105( أكتكبر24ػػػػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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   (.052، 4102كيكجد  ك ف لمتعكع هما ما يم : )مركل بزدادم، 
 التطْع امليظه:  -1

كهك اعوراع ا  ػراد  ػ  أعػر تعظيميػة تعكنيػة لعػا  ػكؿ الم سسػاا م ػؿ: )الجمعيػاا 
عػكع كالم سسػة بعػػا  يف المتكيكػػكف ا رتبػاع مػا بػػا هميػة كمراكػخ ال ػػبا  كالػركابع كالعرابػاا( 

 لياا كالكاجباا بدقة كاممة. يك نم  نرد يكمإ المس
 التطْع غري امليظه: -2

كيععػػػ  أف يتعػػػكع السػػػرد لمسػػػاندل ااوػػػريف كا هػػػؿ كا صػػػدقا  كأ ػػػراد ، كم سسػػػاا 
المجتم ، دكف أم التخاماا محددل ، كيعت ر    المجتم   سبا  قػد ترجػ  إلػ  الرػيـ ال را يػة 
أك الديعيػػة السػػايدل  ػػ  المجتمػػ  التػػ  ت ػػج  التكا ػػؿ كالتمػػامف كتحػػ  ا عسػػاف معمػػا قمػػا 

 ؽ بجعد  لمساعدل ااوريف. إمكاعيات  نم  أف يتصد
، 4102)مسػعكدم أحمػد، أهمعػا:  كتتمو  وصاي  العمؿ التعكن  بجممػة مػف الوصػاي 

 (792 – 792، 4102( ، )نمر حكتي ، 725-726
 أف العمؿ التعكن     أغمب  دكف مرابؿ مال  كليس لمرايـ ب  نايداا مالية مع .  .0

 نرمية مف قبؿ ا  راد. أف العمؿ التعكن  هك جعكد تبوؿ نممية كاعا أك  .4

يرػػـك العمػػؿ التعػػكن  نمػػ  الوبػػرل كالمعػػارل كلػػيس هعػػاؾ  ػػرع تػػكا ر مسػػتكياا نمميػػة  .2
 لمم اركة    ا نماؿ التعكنية. 

يعػػدؼ العمػػؿ التعػػكن  إلػػ  تحريػػؽ أهػػداؼ اجتمانيػػة كيػػرتبع بترػػديـ الحاجيػػاا ا ساسػػية  .2
 لإلعساف    المجتم . 

 ة    المجتم . يعتبر دا   أساس  مف دكا   التعمي .5

 لية ا و قية كا لتخاـ ال وص  تجا  المجتم . يك يعبر نف ا رادل الكععية كالمس .6

 يساهـ    تحسيف عكنية الحيال مف و ؿ التربية كالحساظ نم  البيية.  .7

 يج  أف تككف ل  م سساا تسمإ لممتعكنيف بالرياـ بأع عتعـ نم  أحسف كج .  .8

كلرد تعكر العمؿ التعكن     ااكعة ا ويرل ، كمف الممارساا الجديدل    العمػؿ التعػكن     
ه  ممارست  نبر ا عترعػا كهػك  ػكؿ جديػد مػف أ ػكاؿ العمػؿ التعػكن  كلػ  جاوبيتػ  بالعسػبة 
لم با  كيمكععـ مف ممارست     أم كقا قبؿ العمػؿ أك بعػد  أك كقػا الراحػة أك وػ ؿ السػسر 



 ـ4105( أكتكبر24ػػػػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( كبالتػػال  العمػػؿ التعػػكن  يمكػػف أف Hanifi,R.,2013,45قػػا يعاسػػ  المتعػػكع .)ك ػػ  أم ك 
تكظؼ ب  التكعكلكجيا الحدي ة    ا تصا ا ك   اتماـ العمؿ كولػؾ يسػاند  ػ  سػرنة ا عجػاخ 

    العمؿ ب كؿ أكبر كأسرع .
 )ب( أٍنٔ٘ العنل التطْعٕ:  

ؿ كدلي  نمػ  حيكيػة المجتمػ  يعد العمؿ التعكن  مف نكامؿ التعمية بمسعكمعا ال ام
 كتعاكف أ راد  ، كتعتبر الم اركة    العمؿ التعكن  نممية إيجابية    الحيال ا جتمانية. 

كحركة التعكع ه  قكل عابعة مف داوؿ المجتمػ  كتعتمػد نمػ  جعػكد أ ػراد  كجماناتػ  
دكلػة التػ  يجػ  أف كمكارد  المتاحة لمكاجعة احتياجاا مكاععي ، لترميؿ درجة ا نتماد نمػ  ال

ػػا  ػػ  المجتمػػ . )أحمػػد ال ػػعاكم ،  ، 4101تكػػرس مكاردهػػا لمكاجعػػة ا حتياجػػاا ا ك ػػر إلحاحن
09  .) 

( ، 44-09، 4101كيمكف تحديد أهمية العمؿ التعكن   يما يم : )أحمد ال عاكم، 
( ، )بك حعي  055-052، 4102( ، )مركل بزدادم ، 796-795، 4102كتي ، ح)نمر 

 ( ،Hanifi,R.,2013,32)(، 890-891،  4102صر بك عي ،  كم كبف عا

(Holdsworth, C. & Quinn, 2010, 115) . ) 
ي دم تكاتؼ الجعكد الحككمية كا همية إل  تحريؽ أهداؼ الوعع التعمكية  ػ  حػاؿ نجػخ  .0

 الحككماا مادينا أك ب رينا. 

يساند العمؿ التعكن  نم  خيادل الترابع كالتكاصؿ بيف أ راد المجتم  كالحككمػة ممػا يرمػؿ  .4
 العكل بيععما. 

 يساند نم  توع  الحكاجخ السمبية كا ععخالية الت  بيف السرد كالمجتم  الوم يعي   ي .  .2

يسػػاهـ  ػػ  تعييػػة العاقػػػاا الب ػػرية كالماديػػة كتكجيععػػا كتحكيمعػػػا إلػػ  نمػػؿ اجتمػػػان   .2
 رغك . م

يسػػػاهـ  ػػػ  سػػػد السراغػػػاا  ػػػ  الوػػػدماا كتحريػػػؽ مبػػػدأ الكسايػػػة كالكصػػػكؿ إلػػػ  المعػػػاعؽ  .5
 المحركمة تحريرا لمبدأ العدؿ. 

 يعمؿ نم  تحكيؿ العاقاا الواممة أك العاجخل إل  عاقاا ناممة معتجة.  .6
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تكميػػػؿ العمػػػؿ الحكػػػكم  كتدنمػػػ  لصػػػالإ المجتمػػػ  نػػػف عريػػػؽ ر ػػػ  مسػػػتكل الودمػػػة أك  .7
 لمجتم . تكسيععا    ا

تعمية ركت ا عتما  كتعخيخ العكية الركمية لدل ال ػبا  بػإدراؾ أهميػتعـ  ػ  المجتمػ  بمػا  .8
 يردمكع  مف أنماؿ. 

يسػػػمإ التعػػػكع لممتعػػػكنيف بتعظػػػيـ أكقػػػاا  ػػػراغعـ بعريرػػػة إيجابيػػػة تعػػػكد نمػػػيعـ كنمػػػ   .9
 المجتم  بالعس . 

  بالكسيمة ا يسر كا سػمك  إخالة أسبا  التومؼ كتحريؽ التردـ كالر اهية   راد المجتم .01
 ا  مؿ. 

التعػػرؼ نمػػ  وكم المعػػاراا كالرػػدراا المتميػػخل كاكت ػػا عا كتػػدريبعا كريػػاداا قػػادرل نمػػ   .00
 المسيكلية ا جتمانية.  تحمؿ أنماؿ 

التعرؼ نم  السجكاا المكجكدل  ػ  عظػاـ الوػدماا  ػ  ظػؿ مجتمػ  كقػد يحمػكا كعػامميف  .04
    المستربؿ    تمؾ الودماا. 

مكاجعػػة العديػػد مػػف م ػػك ا المجتمػػ  م ػػؿ م ػػكمة البعالػػة كالسرػػر كالتسػػكؿ كالتمػػك   .02
 البيي . 

يعمػػػؿ نمػػػ  تعبيػػػة المػػػكارد المحميػػػة مػػػف مػػػكارد ب ػػػرية كماديػػػة  ػػػ  سػػػبيؿ الععػػػكا  .02
 بالمجتم . 

يسعـ    الممارسة الديمرراعية نف عريؽ إتاحػة السػر  لممتعػكنيف أف يتوػوكا قػراراا  .05
 واصة بمجتمععـ ب كؿ مبا ر كديمكقراع . 

تك ير السرصة لممكاععيف لتأدية الودماا بأعسسعـ مما يرمؿ حجـ الم ػك ا ا جتمانيػة  .06
 بالمجتم . 

 كايػد تعػكد نمػ  السػرد كنمػ  كمف أسبا  ا همية البالزة لمعمؿ التعكن   كجػكد نػدل   
 المجتم  عتيجة لممارسة العمؿ التعكن   كمععا نم  سبيؿ الم اؿ ما يم  :

 ػػػراد المجتمػػػ  جػػػرا  اف هعػػػاؾ الك يػػػر مػػػف د  كايػػػد لمعمػػػؿ التعػػػكن  تعػػػكد نمػػػ  أتكجػػػ  
السياسػػػييف المعتمػػػيف بالعمػػػؿ التعػػػكن  كمػػػدنـ قػػػكم لسػػػيرتعـ الواتيػػػة ، كحماسػػػعـ لمعمػػػؿ 

ـ تكػػاليؼ كبيػػرل مػػف أجػػؿ ع ػػر الر اهيػػة  ػػ  المجتمػػ  ككجػػخ  مػػف أجعػػدتعـ التعػػكن  يكمسعػػ
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السياسية كالت  تعمؿ نمػ  نػ ج التكخيػ  غيػر العػادؿ لممػكارد ا ساسػية بػالمجتم  بمػا يحرػؽ 
 (.Kunneman,H.,2015ج  الرناية   راد المجتم  .)ك أ

بػالتعكع ( أف مػف  كايػد العمػؿ Davis ,M. &Rinald,M.,2004كأمػا ا دراسػة )  
أف ا  وا  الويف لديعـ م ك ا    الصحة العرمية مف ا مؿ المسانداا لعـ نم  العػ ج 

كقػػا ا سػػتيراظ  هػك وهػػابعـ لمعمػػؿ التعػػكن   عػػ  يػػعظـ لعػػـ حيػػاتعـ كبعيػػة كقػػتعـ كيحػػدد لعػػـ
ككقا التر ي  كيساندهـ نم  التكاصؿ ا جتمػان  مػ  ااوػريف ، كالػدليؿ نمػ  ولػؾ أف ا  ػراد 

يف لديعـ بعالة يخداد لديعـ الميػؿ عحػك ا عتحاربسػب   رػداف إحتػراـ الػواا ك رػداف التكاصػؿ الو
 ا جتمان  كندـ الردرل نم  هيكمةالععار كا ع عة اليكمية لديعـ .

أف العمػؿ  (Farrell, C. & Bryant, w., 2009, 163-173)كأمػا ا دراسػة   
 مػػ   يسيػػد التعػػكع ال ػػبا  البػػالزيف  ػػ   أك نمػػر   التعػػكن  يسيػػد المتعػػكع معمػػا كػػاف عكنػػ 

تحسػػيف صػػحتعـ العسسػػية كيحمػػيعـ مػػف  رػػداف العكيػػة كيرػػكل ا عتمػػا  لػػكعععـ أم لػػ   كايػػد 
ا صابة با كتيا   ع  يك ر لعػـ لتعكع بالعسبة لكبار السف يحميعـ مف ية كاجتمانية ، كاعسس
ا جتمػػػان  كالصػػػحة كالر اهيػػػة  اجتمانيػػػة كتكػػػكيف ن قػػػاا اجتمانيػػػة كيحسػػػف التكا ػػػؿ ان أدكار 

لديعـ ككولؾ التعػكع يسيػد المعػاقيف الم ػاركيف  يػ  بحػدك  الرمػا نػف الحيػال لػديعـ كال ػعكر 
بالراحة العسسية مػف وػ ؿ دكرهػـ  ػ  مسػاندل ااوػريف كيحسػف معػاراتعـ الحياتيػة كيخيػد مػف 

 نػدل مخايػا ك كايػد ، كأف ا ػتراؾ عػ   الجامعػة  ػ  العمػؿ التعػكن  لػ اعػدماجعـ  ػ  المجتمػ 
تعػػكد نمػػيعـ  حيػػ  يعمػػ   معػػاراا المتعػػكنيف مػػععـ كيعػػكر وصػػاي   وصػػياتعـ كيكسػػبعـ  

لية ا جتمانيػػػػػػة يك معػػػػػػاراا جديػػػػػػدل ، كيعمػػػػػػ  لػػػػػػديعـ أبعػػػػػػاد المكاععػػػػػػة كالتعػػػػػػاكف كالمسػػػػػػ
(.Gray,B.,2010,95-96  ) 

حت  إف بعا الدراساا أكمحا مػركرل إتاحػة  ػر  الم ػاركة  ػ  العمػؿ التعػكن  
لم ػػراد المعػػاقيف الػػويف لػػديعـ إناقػػاا تتصػػؿ بالصػػحة العرميػػة كولػػؾ لمػػا لػػولؾ مػػف  كايػػد جمػػة 
عدماجعـ    المجتم  كيتوعػكا مرحمػة الوػكؼ  نميعـ ت دم إل  تحسععـ كتسعـ    ن جعـ كا 

   المجتمػ  تسػتدن  مػركرل م ػاركتعـ  ػ  ا نمػاؿ التعكنيػة  مف ااوريف، كتحريؽ العدالة
 (Farrell, C. & Bryant, W., 2009, 188-196)   المجتم . 
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 كبالتػػال   بػػد مػػف إتاحػػة السرصػػة لكػػؿ  يػػاا المجتمػػ  لمم ػػاركة  ػػ  العمػػؿ التعػػكن  
رل مكاعػػاا ككقػػا كجعػػد كمػػرك يـ الجػػامع  لمػػا لػػديعـ مػػف قػػدراا كا  سة واصػػة عػػ   التعمػػصػػكب

 بكن  تاـ . مؿ التعكن  لإل تراؾ  ي تعريسعـ بكؿ ما يو   را ة الع
 )ز( دلاالت العنل التطْعٕ: 

ف كتتعكع مجػا ا العمػؿ التعػكن   ػ  المجتمػ  بمػا يزعػ  أغمػ  مػا يحتاجػ  المكاععػ
مف ودماا كمسانداا مادية كمععكيػة ، كيوتمػؼ مجػاؿ العمػؿ التعػكن  ك رػا لعػكع الم سسػة 

 . كأهدا عا كأع عتعاالتعكنية 

 ععالؾ الم سساا التعكنية الديعية كالم سساا الصحية كالم سساا التػ  تعمػؿ  ػ  
مجاؿ ا ست اراا الخرانية كا قتصػاد المعخلػ  ،كهعػاؾ أع ػعةلجمعياا اابػا  كالمعممػيف كالتػ  

اا تعمػػؿ  ػػ  دكر الرنايػػة الععاريةكبالمػػدارس ، كمػػا يكجػػد العمػػؿ التعػػكن   ػػ  مجػػاؿ الجمعيػػ
السػكعية ال ػػعبية ك ػػ  ا لعػػا  الريامػية كألعػػا  الرػػكل ،ك ػػ  مجػاؿ جمػػ  ا مػػكاؿ لممحتػػاجيف 
ك ػػ  ودمػػة الر رػػة ، كمػػا أف مجػػا ا العمػػؿ التعػػكن  توتمػػؼ مػػف م سسػػة  وػػرل  إعػػ  أيمػػا 

 (Hanifi,R.,2013,38-39 مععا ما يعاس  الرجاؿ كمععا ما يعاس  العسا  .)
ت ػػمؿ ترريبػػا كػػؿ أكجػػ  المجتمػػ  الموتمسػػة كمػػف أهػػـ تمتػػد مجػػا ا العمػػؿ التػػكن  ل

 ( ،87-86، 4102مجا ا العمؿ التعكن  ما يم : )محمد حسيف ، 
إنػادل تأهيػؿ مػدمع  الموػدراا  –رنايػة المػرأل  –كيتممف )رناية العسكلة  اجملال االدتناعٕ: -1

مسػػػاندل  –اد ا سػػػرم  ػػػا ر  –رنايػػػة المسػػػعيف  –مكا حػػػة التػػػدويف –رنايػػػة ا حػػػدا   –
 مساندل ا سرل السريرل(. –رناية ا يتاـ  –المت رديف 

برامج صعكباا التعميـ  –التعميـ المستمر  –محك ا مية كيتممف ) اجملال الرتبْٖ ّالتعلٔنٕ: -4
 ... (. ترديـ المساندل لممتأوريف دراسيا –

ترػديـ ا ر ػاد  –ودمة المرم  كالتر ي  نععـ  –كيتممف )الرناية الصحية  اجملال الصشٕ: -3
ع ػر الػكن   –ترديـ العػكف لػوكم ا حتياجػاا الواصػة  –التمريف المعخل   –العسس  كالصح  
 الصح  ... (.



 ـ4105( أكتكبر24ػػػػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 578 - 
 

الععايػػة بالمتعخهػػاا  –مكا حػػة التمػػك  البييػػ   –كيتمػػمف )ا ر ػػاد البييػػ   اجملااال الئٔٝاإ: -4
 مكا حة التصحر ... (. –كخرانة ا  جار 

المسػػػاهمة مػػػ  رجػػػاؿ  –كيتمػػػمف )الم ػػػاركة  ػػػ  أنمػػػاؿ ا غا ػػػة  دلاااال الااادفاع املااادىٕ: -5
،كتمػػػيؼ الباح ػػػة إلػػػ  مػػػا سػػػبؽ الم ػػػاركة  ػػػ  أكقػػػاا الكػػػكار  العبيعيػػػة ... (. –ا سػػػعاؼ 

 مجاليف أوريف هما:
 –التدري  المعع  لمعػاعميف  –كيتممف ) مساندل السررا  كالمحتاجيف   اجملال االقتصادٖ : -6

ترػػديـ الػػدنـ المػػادم لمعػػ   المحتػػاجيف كالمرمػػ  كغيػػرهـ مػػف  -رنايػػة مػػف   مسػػكف لعػػـ
 أصحا  الساقة (.

ال رػػا    ا نتػػخاخ بػػالترا  –كيتمػػمف ) المحا ظػػة نمػػ  العكيػػة ال را يػػة  اجملااال الجكااايف :  -7
محاربػة الزػػخك  –ا صػيمة بػػالمجتم  المحا ظػة نمػػ  العػاداا كالتراليػػد  –المحمػ  كالػد اع نعػػ  

 السكرم كال را   لممجتم  (.
 )د( معْقات العنل التطْعٕ: 

هعاؾ نديد مف المعكقاا الت  ترم  العمؿ التعكن  كترمؿ عسبة الم اركة  ي  
عد السمعاف ، مبعاد التالية: ) ك را ل  الجامع  لعالالمعكقاا الت  تكاج  ا كتتعدد كتتعكع

 (.94-91، 4102)محمد حسيف،  (،40-44،  4119
 لئعد الجكايف:معْقات تزدع ل -1

 ػػ  العمػػػؿ التعػػكن ، كولػػػؾ لمػػا لممعظكمػػػة مػػػ  نػػام  مػػػ  ر ييعػػد البعػػػد ال رػػا   الر
ال را يػػة كالريميػػة مػػف تػػأ ير نمػػ  الػػدكا   كا سػػبا  التػػ  يحممعػػا ا  ػػراد، كرغػػـ أف ال را ػػة 

لمحسػخل نمػ   عػؿ الويػر كالت ػجي  نمػ  ممارسػة ا س مية تحمؿ    عياتعا الك ير مف الريـ ا
 أنماؿ التعكع ، إ  أف التعكع    المجتم  ماخاؿ يتسـ بدرجة معوسمة مف السانمية. 

 االقتصادٖ الضٔاصٕ:معْقات تزدع للئعد  -2

حي  إف أغم  الدكؿ العربية كمععا مصر تتبع  مسعـك دكلة  الرناية ا جتمانية  
حي  تتكل  الدكلة تك ير أغم  الودماا الصحية كالتعميمية كالودمية لمكاععيعا، كأدل ولؾ 
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إل  ندـ اهتماـ ا  راد كم سساا المجتم  المدع  بتعكير برامج كم سساا تعع  بمجا ا 
ؽ السردم يمع  العامؿ ا قتصادم دكرنا أساسينا    الحد مف م اركة التعكع ، كنم  الععا

ا  راد    العمؿ التعكن  ، إو أف الدوؿ ا قتصادم المعوسا لم راد يجعمعـ يعصر كف نف 
 أنماؿ التعكع. 

 الئعد التيظٔنٕ الكاىْىٕ:معْقات تزدع للئعد  -3

عريػؽ العمػؿ التعػكن   ساسية   ت كؿ ا بعاد التعظيمية كالراعكعية إحدل العرباا ا 
الجػامع ، كنػدـ تػك ر الت ػريعاا كا عظمػة كالمػكايإ التػ  تػك ر ا عػار الرػاعكف واصة لمعال  

لعمػػػؿ المعظمػػػاا التعكنيػػػة كمجػػػاؿ نممعػػػا كعػػػرؽ إ ػػػعارها يجعػػػؿ مػػػف تأسػػػيس المعظمػػػاا 
بػيف   تتسػاكا التعكنية أمرنا صعبنا، كهعاؾ بعا العراقيؿ المسركمة نم  ع اع المجتم  المػدع

موتمؼ م سسات  كمعظمات  ، حي  ا دارل الحككمية لعا ص حياا قاعكعيػة كاسػعة  ػ  الرقابػة 
المسبرة كال حرة نم  تأسػيس معظمػاا المجتمػ  المػدع  مععػا إمكاعيػة الحػؿ كتجميػد الع ػاع 
قصػػػا  مجمػػػس ا دارل كالحرمػػػاف مػػػف دنػػػـ الحككمػػػة كمػػػف التمكيػػػؿ ا جعبػػػ  با مػػػا ة إلػػػ   كا 

بيركقراعية كولؾ بسب  مػا تعتجػ  لعػا الرػكاعيف كالت ػريعاا مػف صػ حياا كسػمعاا ترديريػة ال
 (. 028، 4101كاسعة لتمؾ الحككمة مما يعرقؿ العمؿ التعكن . )محمد نبد الستات، 

 اإلعالمٕ:  معْقات تزدع للئعد -4

سػػػاهـ غيػػػا  الػػػدكر ا ن مػػػ  نػػػف التكنيػػػة بأهميػػػة العمػػػؿ التعػػػكن  كبم سسػػػات  
ػػا  كبػػا دكار التػػ  يمكػػف أف يرػػدمعا لممجتمػػ   ػػ  قمػػة ا قبػػاؿ نمػػ  العمػػؿ التعػػكن ، وصكصن
العالػػ  الجػػامع ، كقػػد سػػاهما ا بعػػاد ال را يػػة كالتعظيميػػة كا قتصػػادية كالمجتمعيػػة السػػابرة 

 ا ن ـ م  برامج التعكع. الوكر    ندـ تسانؿ كسايؿ 
مػايم : )نبػد  مععػاكهعاؾ معكقاا تعكؽ العمؿ التعكن  الم سس  كتحد مف  انميتػ  

 4102( ، )محمػػد حسػػيف، 810- 811، 4102( ، نمػػر حكتيػػ ، 28،  4115اهلل الععػػيـ، 
 ،92-95.) 

 املعْقات املتعلك٘ باملتطْع: -1

 كمععا ما يم : 
 كن . ندـ المعر ة بأهمية العمؿ التع 
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  لياا الت  أسعدا إلي     الكقا المحدد. يك بالمسندـ المعر ة 

  .تعارا كقا التعكع م  كقا العمؿ أك الدراسة مما يسكا نمي   رصة الم اركة 

   بعا المتعكنيف لتحريؽ أقص  استسادل ممكعة مف العمؿ التعكن . يسع 

  .استز ؿ مركعة التعكع إل  حد التسي  كا ستعتار 

  مرر سكف المتعكنيفالعخكؼ مف التعكع بسب  بعد الم سساا نف  . 

 املعْقات املتعلك٘ بامليظن٘ التطْعٔ٘: -2

 كمععا ما يم : 
  كععـ كتعيععـ نم  ا وتيار المعاس . يندـ كجكد إدارل واصة بالمتعكنيف تعتـ ب 

  نف أهداؼ الم سسة كأع عتعا.   ندـ ا ن ف الكا 

 تاحة السرصة ل   وتيار ما يعاسب  بحرية. ندـ تحديد دكر كامإ لم  متعكع كا 

  .ندـ تكا ر برامج واصة لتدري  المتعكنيف قبؿ تكميسعـ بالعمؿ 

  .ندـ التردير المعاس  لمجعد الوم يبول  المتعكع 

 .إرهاؽ كاهؿ المتعكع بالك ير مف ا نماؿ ا دارية كالسعية 

 يد كتحجيـ ا نماؿ. ا سراؼ    الوكؼ ك را قيكد إل  حد التحجر كتري 

 .البعد نف العمكت كالرما بالكاق  كالوكؼ مف التكس  كا عستات 

 املعْقات املتعلك٘ باجملتنع: -3

 كمععا ما يم : 
  نػدـ الػكن  الكػػا   بػيف أ ػػراد المجتمػ  بأهميػػة التعػكع كأهدا ػػ  كتػدع   را ػػة التعػكع لػػدل

 أ راد المجتم . 

  كالجعد.انتراد البعا أف التعكع مميعة لمكقا 

 .ندـ ب  ركت التعكع بيف أبعا  المجتم  معو الصزر 

 . ندـ كجكد لكايإ كتعظيماا كامحة تعظـ العمؿ التعكن  كتحمي 

  عرػػ  ا مػػكاؿ ال خمػػة لمتمكيػػؿ كالتػػ  تعتمػػد نمػػ  التمكيػػؿ الػػوات  الػػوم يتػػأ ر با خمػػاا
 المالية كالسرر كالبعالة.
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 )ٍا( دّر العنل التطْعٕ يف اجملتنع املصزٖ: 

 دّر العنل التطْعٕ يف تينٔ٘ اجملتنع املصزٖ -1

يسػعـ العمػػؿ التعػكن  مػػ  الرعػاع العػػاـ كالرعػاع الوػػا   ػ  تعميػػة المجتمػ  ، كولػػؾ 
لمعؼ قدرل الرعاع الحككم  نم  الرياـ بكؿ ما هك معمػك  معػ   ػ  مجػاؿ التعميػة بػالمجتم   

-812، 4102لعمؿ التعكن     تعمية المجتم  مػا يمػ  )نمػر حكتيػة ،كمف عرؽ اسعاـ  ا
816) 

تحديد عراع ا حتياج    المجتم  كالتػ  تتعمػ  أف تكػكف لعػا ا كلكيػة  ػ  ترػديـ الرنايػة  -
كا هتمػػاـ  ػػ  المجتمػػ  كأهػػـ الم ػػاكؿ الممحػػة التػػ  تتعمػػ  تػػدوؿ سػػري  كالعمػػؿ نمػػ  

 المساهمة    حمعا.

توسيا العسراا الت  يمكػف أف تتحممعػا الدكلػة  ػ  تعميػة المجتػ  توسيا كمسة ا عتاج ك  -
لمدكلػػة  بسػػب  الريمػػة ا قتصػػادية  اكبيػػر  ااقتصػػادي ابسػػب  أف العمػػؿ التعػػكن  يػػك ر نايػػد

 لمتعكع كما بالمعادلة التالية :

التكمسػػػة  –تكمسػػػة العمػػػؿ لػػػك قػػػاـ بػػػ  مكظسػػػكف رسػػػميكف  الريمػػػة ا قتصػػػادية لمتعػػػكع  
 التعكعت مرل    سالم

الحكا خ المادية لممتعكنيف + الحكا خ المععكية +  ت مرل    التعكع  التكمسة المس
 ا ن مية كالدنايية  التكمسة
كمػػف  ػػـ يػػتـ تػػك ير مبػػالغ كبيػػرل لمدكلػػة يمكععػػا أف تكجععػػا لم ػػاري  تعمكيػػة أوػػرل ،     

 يككف العمؿ التعكن  قد أسعـ    تعمية المجتم  . كبولؾ
خيػػادل العػػاتج الرػػكم  مػػف وػػ ؿ إسػػعاماا الم سسػػاا التعكنيػػة  ػػ  تأهيػػؿ المسػػاهمة  ػػ   -

 كا  راد المحتاجيف كمساندتعـ نم  الدوكؿ إل  نالـ ا عتاج كتع يع ا قتصاد .ا سر 

إف ع ػػاع الجمعيػػاا التعكنيػػة يزعػػ  احتياجػػاا قعػػاع نػػريا مػػف المعم ػػيف مػػف أبعػػا   -
 المجتم  ممف غابا نععـ الرناية الحككمية .

عسػاؽ أمػكاؿ    العمؿ التعػكن   اف بعا رجاؿ ا نماؿ يجدكف - مػالتعـ المع ػكدل لػد    كا 
كصػكلعا  ف يعػا ال رػة التامػة أك ػر مػف السػايميف كبػولؾ يمػمعك فالخكال  كتبرنػاتعـ كيجػدك

 إل  مستحريعا .
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 ع     المجتم .اك العمؿ التعكن     تعمية بعا الج مف و ؿ العراع السابرة يسعـ

 ل التطْعٕ يف مْادَ٘ بعض مغهالت اجملتنع املصزٖدّر العن -2

كجػػد بػػالمجتم  المصػػرم نػػدد كبيػػر مػػف الم ػػك ا ا جتمانيػػة التػػ  يعػػاع  مععػػا ، ي
مػف أ ػراد المجتمػ  بحيػ  تحػكؿ دكف قيػامعـ  اكبير  اه  الت  تو  ندد كالم كمة ا جتمانية

العادم لمجمانة كع ير أيما إلػ  رهـ ا جتمانية ك ؽ ا عار المتسؽ نمي  نم  المستكم ابأدك 
كجػػكد احتياجػػاا غيػػر م ػػبعة لػػدل قعانػػاا نريمػػة  ػػ  السػػكاف كيرجػػ  نػػدـ إ ػػبانعا إلػػ  
العجخ كالرصكر    العظـ ا جتمانية المكمسة بمكاجعة هو  الم ك ا أك عػدرل المػكارد ال خمػة 

 (.02، 4104نكاعؼ أ رؼ،    باع تمؾ ا حتياجاا )عكاؿ المسيرم ك
المجتم  المصرم حاليا مف ندل م ك ا مععا الم ك ا ا قتصػاية كالتعميميػة  يعاع 

كالصػػحية كالبيييػػة كال را يػػة كهػػو  الم ػػك ا تتعمػػ  تكػػاتؼ كػػؿ مرا ػػؽ الدكلػػة  ػػ  حمعػػا سػػكا  
مػؿ التعػكن  الم سسػ ( كولػؾ عالحككمة أك الرعاع العاـ كالرعاع الوػا  كالرعػاع الويػرم )ال

كالعمؿ التعكن  يستعي  أف يسعـ بردر كبيػر  ػ  حػؿ هػو  الم ػك ا لمكاجعة تمؾ الم ك ا 
   حالة تكجيع  كتسعيم  كع ر  را ة الكن  ب  ب كؿ جيد واصػة كأف الحككمػة  تسػتعي  أف  

 تكاج  كؿ تمؾ الم ك ا بمسردها. 
 ف التعػػكع يتػػػيإ لم ػػراد السرصػػػة  ػػ  التعػػػرؼ نمػػ  احتياجػػػاا المجتمػػ  كم ػػػك ت  

ؿ جيػػد كالمسػػاهمة  ػػ  حمعػػا برغبػػة معػػ  دكف  ػػرا أك إجبػػار كولػػؾ يػػ دم مػػ  كتحديػػدها ب ػػك
مركر الكقا إل  مكاجعة غالبية م ك ا المجتمػ  كالػتوم  مععػا ب ػكؿ تػدريج  كيعػكد ولػؾ 

 نم  السرد المتعكع بال عكر بالععا  كا عتما  واصة ع   التعميـ الجامع . 
الت  يمكف لمعمؿ التعػكن  العمػؿ ك يما يم  نرا لبعا م ك ا المجتم  المصرم 

 م : يمععا ماالمساهمة    حمعا ك نم  مكاجعتعا ك 
 االقتصادٓ٘  تاملغهال(1)

تتعدد الم ك ا ا قتصادية الت  يعاع  مععا المجتم  المصرم كمععا نم  سػبيؿ الم ػاؿ مػا    
 -يم  :

 مغهل٘ الئطال٘:  -

% ، كبػػيف ا عػػا  9,8ـ بػػيف الػػوككر 4102لرػػد بمػػغ معػػدؿ البعالػػة  ػػ  مصػػر نػػاـ 
)الجعػػػاخ  .% كبخيػػػادل مسػػػتمرل كمعػػػردل مػػػف ا نػػػكاـ السػػػابرة 02,41% كا جمػػػال  42,4
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كولػػؾ يععػػ  أف م ػػكمة البعالػػة  ػػ  مصػػر  ػػ  ،ـ(4102المركػػخم لمتعبيػػة العامػػة كا حصػػا  ، 
معػدؿ البعالػة  أك ػر مػف الػوككر بدرجػة كبيػرل، كيخيػدخيادل ممػعرل كمسػتمرل كهػ  بػيف ا عػا  

بخيادل المستكم التعميم  حي  يصػؿ إلػ  أنمػ  مسػتكم لػ  بػيف وريجػ  التعمػيـ الجػامع  كمػا 
% كولػػؾ ك رػػا 22% ، كبػػيف ا عػػا  05.2إلػػ  الػػوككر  حيػػ  بمزػػا مععػػا بػػيف ػػكؽ الجػػامع  
      (.4102حصا  ، الجعاخ المركخم لمتعبية العامة كا  ).ـ  4102 حصا  ناـ 

% بػيف وريجػ  05,2بيف الوككر إل  أنمػ  مسػتكم لػ   مرتس  معدؿ البعالة كما أع 
% ككػولؾ 26,2لػ   ػ  الم هػؿ المتكسػع  حػدؽ الجػامع ، كا عػا  أنمػ  كالتعميـ الجامع  ك 

% كبالتال  تصبإ هو  الم كمة حادل بػيف وريجػ  التعمػيـ 22التعميـ الجامع  ك كؽ الجامع  
 مع . الجا

كيمكػػف لمعمػػؿ التعػػكن  أف يسػػاهـ  ػػ  اسػػترعا  كجػػو  المتعػػكنيف واصػػة وريجػػ  
   التعميـ الجامع 

كيعمؿ نم  حؿ م كمة البعالة كقػد يسسػإ لعػـ  رصػة لمعمػؿ كمػف  ػـ اسػتز ؿ هػو   
كسػػابعـ بعػػا المعػػاراا التػػ  تسػػعـ  ػػ  تعميػػة قػػدراتعـ كػػأ راد كتعػػكد بػػالعس  نمػػ   العاقػػاا كا 

 المجتم . 
 مغهل٘ الفكز: -

لرد حد  تدع     المستكم ا قتصادم    المجتم  كاعوسػا معػدؿ دوػؿ السػرد عظػرنا 
لمتزيػػراا ا قتصػػادية كا جتمانيػػة التػػ  يمػػر بعػػا المجتمػػ ، كبالتػػال  ترػػ   ػػريحة كبيػػرل مػػف 
المكاععيف تحا وع السرػر ك  تسػتعي  الرػدرل نمػ  تػك ير احتياجاتعػا ا ساسػية لمحيػال، كك رػا 

ـ  ػ  محا ظػة 4100حصا اا الرسمية تصؿ عسػبة السرػرا  إلػ  أنمػ  مسػتكياتعا  ػ  نػاـ لإل
ـ تميعػا  ػ  المرتبػة ال اعيػة محا ظػة 4119% ناـ 60% بعد أف كاعا 69أسيكع حي  بمزا 

% نػػاـ 27ـ بعػػد أف كاعػػا 4100% نػػاـ 59سػػكهاج حيػػ  كصػػما عسػػبة السرػػرا  بعػػا إلػػ  
% ، ك ػػ  الرػػاهرل بمزػػا 4حػػر ا حمػػر حيػػ  بمزػػا ـ كأقػػؿ عسػػبة لمسرػػرا  بمحا ظػػة الب4119

 (. 4100م لمتعبية العامة كا حصا ، خ % )الجعاخ المرك01
كتبػػػيف ا حصػػػا اا الرسػػػمية أف هعػػػاؾ ن قػػػة ك يرػػػة بػػػيف المسػػػتكم التعميمػػػ  لمسػػػرد 

ـ أف 4101/4100كمسػػتكم السرػػر حيػػ  إعػػ  ك رػػا لبياعػػاا الػػدوؿ كا عسػػاؽ كا سػػتع ؾ لعػػاـ 
% لمػف حصػمكا نمػ  درجػة جامعيػة  ػ  عسػس 7% مرابػؿ 26عسبة السررا  بيف ا ميػيف تصػؿ 



 ـ4105( أكتكبر24ػػػػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ـ مرارعػة 4101/4100   ػ  جميػ  مراحػؿ التعمػيـ  ػ  نػاـ العاـ، ككػولؾ ارتسػاع عسػبة السرػرا
 (.2-2، 4100ـ. )الجعاخ المركخم لمتعبية العامة كا حصا ، 4118/4119بعاـ 

كمف  ـ  بد أف يعمؿ العمؿ التعكن  نم  مساندل ه    ا  راد لك  يتك ر لعـ الحػد 
تعػػكن  كدكر المعظمػػاا ا دعػػ  مػػف متعمبػػاا المعي ػػة السػػكية، كعظػػرا  هميػػة دكر العمػػؿ ال

الويريػػة كالتعكنيػػة  ػػ  مكا حػػة السرػػر  رػػد قامػػا ال ػػبكة العربيػػة لممعظمػػاا ا هميػػة بمبػػادرل 
ـ كمسػػتمرل حتػػ  ااف كهػػد عا قيػػاـ المعظمػػاا ا هميػػة 4119لمكا حػػة السرػػر بدايػػة مػػف نػػاـ 

هػػو  بمكا حػػة السرػػر  ػػ  أربػػ  دكؿ مععػػا مصػػر كلبعػػاف كالمزػػر  كالسػػكداف، كقػػد ا ػػتركا  ػػ  
معظمة أهمية أغمبعػا مػف تمػؾ الػدكؿ ا ربػ  ككمعػا تسػتعد  ػ  نممعػا نمػ   مسػسة  44المبادرل 

ويرية كنمؿ تعكن     إعار المجمكنة التعمكية كالعمؿ نم  تمكيف السررا . )ال ػبكة العربيػة 
 (.4105لممعظماا ا همية، 

بػؿ يتعػدل ولػؾ  ك  يرتصر دكر العمػؿ التعػكن  نمػ  جمػ  العبػاا كالتبرنػاا لمسرػرا 
إل  نمؿ أع عة تعمكية لعػـ تعػدؼ إلػ  إكسػا  السػرد كالجمانػاا الرػدرل نمػ  ا عتػاج كخيػادل 

 (.5، 4111الدوؿ نف عريؽ التدري  كالتعميـ كتعظيـ المعاراا المكتسبة. )محسف ومر، 
كيعع  ولؾ ليس دكر العمؿ التعكن  مجػرد جمػ  ا مػكاؿ لمسرػرا  بػؿ يتعػدل ولػؾ إلػ  

الردرل نم  العمػؿ كا عتػاج نػف عريػؽ التعمػيـ كالتػدري  كيتعػكر العمػؿ التعػكن  إلػ  إكسابعـ 
أسم  درجات     حالة نمؿ م ركناا صزيرل تساند السررا  نم  إيجاد  رصة نمػؿ لعػـ بعػا 

 بما يممف لعـ الدوؿ الدايـ كيحؿ م كمة السرر لديعـ ب كؿ ععاي .
 (املغهالت التعلٔنٔ٘ 2)

 لم ك ا الت  بالمجتم  كالمرتبعة بالتربية كالتعميـ مايم  :كمف أهـ ا        
  مغهل٘ األمٔ٘:  -

ماخالا مصر تعاع  مف م كمة ا مية كالت  تعد حجر ن رل أمػاـ التعميػة بكػؿ أ ػكالعا 
ـ  ػإف العسػبة الميكيػة لمميػة 4116كتترت  نميعا نػدل م ػك ا أوػرل، كك رػا  حصػا  نػاـ 

% ك ػػ  الحمػػر 27,6% ، كبػػيف ا عػػا  44,8% حيػػ  تبمػػغ بػػيف الػػوككر 21,0 ػػ  مصػػر 
 (.  4102المركخم لمتعبية العامة كا حصا  ، ) الجعاخ % 27,5% ك   الريؼ 41,7
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كولؾ يعع  ارتساع عسبة ا مية بيف ا عا  بدرجة أكبػر مػف الػوككر ككػولؾ بػيف سػكاف 
الريػػؼ أك ػػر مػػف سػػكاف الحمػػر كولػػؾ بالتػػال  يتعمػػ  جعػػكدنا بجػػكار جعػػكد الدكلػػة لمعمػػؿ نمػػ  

 الرما  نم  هو  الم كمة.
  ػ  هػوا المجػاؿ ب  ممارست  العمؿ التعكن كهعاؾ  ايدل جمة تعكد نم  المتعكع بس

كهوا ما أ بتت  إحدل الدراساا أف معمم  الريامياا الويف قامكا بأنماؿ تعكنيػة قبػؿ توػرجعـ 
 ػػ  مجػػاؿ تركيػػة العػػ   قػػد أدل ولػػؾ إلػػ  المسػػاهمة  ػػ  إنػػدادهـ كتػػدريبعـ كمعممػػيف كر ػػ  
مستكم أدايعـ التدريس  بعد التورج بسػب  مػا قػامكا بػ  مػف تػدري  نمػ  التػدريس  ػ  العمػؿ 

 .(Mcclintock, E. et al., 2005, 149)التعكن . 
الرابػػػ  ك كقػػػد قامػػػا إحػػػدل المػػػدارس بعمػػػؿ برعػػػامج تعػػػكن  لعػػػ   الصػػػؼ ال الػػػ  

 ػ  هػوا الم ػركع بتدريسػعـ كا  ػرا عـ نمػ  هػوا المعممكف كالوامس    الصيؼ كتعكع كتبرع 
ولػؾ حيػ  أدم ،البرعامج    الصيؼ كتكصما الدراسة إلػ  السايػدل الكبػرم التػ  تكصػما إليعػا 

لتحسيف مستكم الررا ل كال سكية أك الكتابة نعد الممتحرػيف بالم ػركع كأ ػاد بعجػات الم ػركع 
 ,White, T. G. & Kim)كأسمكب     محك أمية ا عساؿ ندد كبير مف وبرا  محك ا مية 

J. S. , 2008, 116-125). 
كهػػوا مػػا بػػرامج محػػك ا ميػػة بالػػدكؿ ا وػػرل بكولػػؾ يػػدؿ نمػػ   انميػػة العمػػؿ التعػػكن  
ـ(، كالتػ  أكمػحا دكر جمعيػاا العمػؿ 4102أكصا ب  دراسة لعكب  يكعس كبكتيرار سػارل )

التعػػكن   ػػ  محػػك ا ميػػة بك يػػة جيجػػؿ بػػالجخاير واصػػة بعػػد العجػػات الػػوم حررتػػ  الجمعيػػة 
لمعجػات الػوم حررتػ  الجمعيػة الجخايريػة اقػرأ مػف عجػات  رػد  ان الجخايرية لمحك ا مية  اقرأ ، كعظر 

كهك نػف  ـ حكؿ مكمكع العاـ 4102ا نم  جايخل اليكعسكك العالمية لمحك ا مية لعاـ حصم
المسػػتدامة أم بعػػد نػػاـ مػػف إجػػرا  دراسػػة لعػػكب  يػػكعس كيكتيرػػار سػػارل محػػك ا ميػػة كالتعميػػة 
 نم  هو  الجمعية. 

ـ(، بػػأف يعمػؿ العمػؿ التعػػكن  نمػ  الم ػػاركة 4100كأكصػا دراسػة محمػػد  ػاهيف )
 ععػػا أصػػبحا مػػف المتعمبػػاا المػػركرية  ICTD ػػ  محػػك ا ميػػة التكعكلكجيػػة  ػػ  مجػػاؿ 
 لممجتم  كالعامميف ب     العصر الحال .

أم أف ا ميػػة لػػـ تعػػد مرصػػكرل  رػػع نمػػ  ا ميػػة ا بجديػػة بػػؿ امتػػدا لت ػػمؿ ا ميػػة 
 عكلكجية كا مية الكظيسية كا مية الحمارية ككؿ أعكاع ا مية  بد مف العمؿ نم  محكها.التك
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كبالتال  يمع  العمؿ التعكن  دكرنا كبيرنا    حؿ هو  الم ػكمة  ػ  حالػة تكجيػ  العمػؿ 
التعكن  عحكها ب كؿ معظـ ، واصػة مػ  كجػكد كػـ كبيػر مػف وريجػ  التعمػيـ الجػامع  ك ػكؽ 

نػف العمػػؿ كمػف السػػعؿ اسػت مارهـ كرػػكل ب ػرية م همػػة لمريػاـ بعػػوا الػػدكر  الجػامع  العػػاعميف
 نم  أكمؿ كج . 

 مغهل٘ الزصْب ّالتضزب بالتعلٔه املدرصٕ: -

لمػػكارد الدكلػػة  ػػ  ا عسػػاؽ نمػػ  العػػ   بسػػب  قمػػا   ان إهػػدار  تعػػد م ػػكمة الرسػػك 
تػػ  نمػػ  الرسػػك  العالػػ  أك ػػر مػػف نػػاـ دراسػػ   ػػ  عسػػس السرقػػة الدراسػػية كتمػػيي  لكقتػػ  تتر 
إرتػداد مػرل أوػرل المتكرر لمعال  مف أوعر الم اكؿ بالمجتم  كولؾ  ف ه    الع   يحػد  

 لممية مما يجعؿ م كمة ا مية م كمة متجددل لف تعتع .
بال ػػعادل ا بتداييػػة كبال ػػعادل ا نداديػػة  بمزػػا  ا جماليػػة عسػػبة العجػػات  حيػػ  أف

كجػكد عسػبة رسػك  ناليػة تصػؿ  ، ك%   94,75%  كبال عادل ال اعكية العامػة بمزػا 91,2
لػ  04إلػ   ،  % بػػيف وكػكر ال ػػعادل ا نداديػػة 9,8% بػػيف الػوككر  ػػ  ال ػعادل ا بتداييػػة كا 
ـ )كخارل التربيػة كالتعمػيـ 4104-4100% بيف وككر المرحمة ال اعكيػة  كولػؾ لعػاـ لعػاـ  7.8
ادهـ لمميػة كبالتػال   بػد مػف مسػاندتعـ نمػ  العجػات دكولؾ يععػ  مػف السػعؿ ارتػ(.4102، 

ادهـ لمميػة مػرل  اعيػة، كيكػكف مػف دحت  يتوعكا مرحمة التعميـ كا ساس  بما يمػمف نػدـ ارتػ
 السعؿ نميعـ متابعة المراحؿ التعميمية. 

 دارس حيػػ كا   ػػ  حػػؿ م ػػكمة رسػػك  العػػ   بالمػػجػػدأ بػػا العمػػؿ التعػػكن   كلرػػد
 011عجحا إحدل المدارس بعمػؿ برعػامج تعػكن  نمػ  مػدار  ماعيػة أنػكاـ ا ػترؾ  يػ  قرابػة 

متعكع مف ال با  المحمييف كهدؼ هوا البرعامج التعكن  العمؿ نم  جعؿ العػ   المتسػربيف 
ا كبيرنا    ولؾ ال ػأف مف المدرسة يحبكف المدرسة مرل أورل ، كلرد حررا هو  الم درسة عجاحن

نف عريؽ عريرتعا    جػو  العػ   لممػدارس كالعمػؿ نمػ  إ ػباع الحاجػاا العسسػية لمعػ   
 (Lu, K. , 2008, 86-87)المتسربيف    تمؾ المععرة الريسية المحيعة بالمدرسة. 

يمكػػػف لمعمػػػؿ التعػػػكن  أف يسػػػعـ  ػػػ  مسػػػاندل العػػػ   المتع ػػػريف دراسػػػينا بالتػػػال  ك 
كالراسػػبيف  ػػ  تركيػػة مسػػتكاهـ العممػػ  كتوعػػ  هػػو  الم ػػكمة لكػػ    تترتػػ  نميعػػا م ػػك ا 
أورل    المسػتربؿ ، كوريجػ  التعمػيـ الجػامع  هػـ أعسػ  مػف يكػكف لمريػاـ بمكاجعػة م ػكمة 
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ظـ لتركيػة هػ    العػ   بالم سسػاا التعكنيػة الدراس  نػف عريػؽ نمػؿ مػع  الرسك  كالتزي
 بالمجتم .

  مغهل٘ الدرّظ اخلصْصٔ٘: -

يعاع  المجتم  المصرم مف م كمة الدركس الوصكصية الت  تس ػا ب ػكؿ كبيػر  ػ  
ؼ المػدارس  ػ  الريػاـ بػدكرها نمػ  مػا يجػ  أف يكػكف، كمػف العبيعػ  أف عالمجتم  بسب  م

لظػػركؼ واصػػة أك م ػػك ا تعميميػػة يكاجعكععػػا  لعػػكفج عسػػبة مػػييمة مػػف العػػ   إلػػ  اتحتػػا
بسػػب  المػػرا أك ا عرعػػاع نػػف الدراسػػة مػػ  ، كلكػػف الم ػػكمة تكمػػف  ػػ  تحكلعػػا إلػػ  ظػػاهرل 
اجتمانية يرتادها معظـ الع   كواصة ال عاداا العامػة، كتعترػؿ نػدكاها إلػ  التعمػيـ العػال ، 

 (.4104،  4110يعا، كتم ؿ م كمة اقتصادية نم  المستكم الركم . ) ايخ م
% مػف العػ   58,2المميػخل لمتعمػيـ المصػرم حيػ  حػكال   كه  ظاهرل مػف السػماا
كتتس ػ  هػو  الظػاهرل  ػ  ععايػة المرحمػة ا نداديػة كتصػؿ ،الحالييف يتمركف دكرسنػا وصكصية

البييػاا بػيف عػ   المرحمػة ا بتداييػة  ػ  كتعت ػر  ، وكرتعا    ععاية المرحمة ال اعكية العامػة
 ػػ  المرحمػػة ال اعكيػػة تبمػػغ عسػػبة تمرػػ  الػػدركس نعػػد البييػػاا  ، ك% 75,9ا ك ػػر  ػػرا ن بعحػػك 

 (.4104% )كاركليف كرا ا، 92,2ا ك ر  را  
  ػاعكم إلػ   أنمػ  مسػتكياتعا، كحيػ  أفكتصؿ أجكر الدركس الوصكصػية بػالتعميـ ال

ا ي رػؿ كاهػؿ ا سػر المصػرية وصكصػية  ػ  جميػ  المرػرراا الدراسػية ممػ االعال  يأوو دكرس
 م كمة مادية. لعا كيسب  

كيمكف نػف عريػؽ العمػؿ التعػكن  أف يػتـ تكػريس جعػكد عػ   التعمػيـ الجػامع  كػ  
 ػػ  توصصػػ   ػػ  المسػػاهمة  ػػ  الرمػػا  نمػػ  هػػو  الم ػػكمة نػػف عريػػؽ نمػػؿ دركس تركيػػة 

   لعدالة ا جتمانية. لمع   السررا  كترديـ العكف كالمساعدل لزير الرادريف مععـ لتحريؽ ا
  ٘:ٔاملغهالت الئٔٝ -3

كمععا نم  سبيؿ الم اؿ م ػكمة التمػك  البييػ  كم ػكمة عرػ  البرعػة الخرانيػة كقعػ  
 ا  جار.

   مغهل٘ التلْخ الئٕٔٝ: -

كتعد مف أوعر الم ك ا حيػ  تمػك  المػا  كالعػكا  كالتربػة كالتمػك  السػمع  ك ولػؾ 
 ي  ر ب كؿ سمب  نم  
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كيمع  العمػؿ التعػكن  ،مما يترت  نميػ  نديػد مػف الم ػك ا الصػحية صحة ا عساف
دكرنا كبيرنا    العمؿ نم  ع ػر الػكن  بأهميػة عظا ػة البييػة ، ككػولؾ يعمػؿ نمػ  الرمػا  نمػ  
 التمك  كأسباب  كتعظيؼ ا ماكف    الررل كالريؼ كتك ير ما يمـخ لولؾ مف أدكاا كمعداا. 

  ّقطع األعذار: الشراعٔ٘مغهل٘ ىكص الئكع٘  -

حي  إع  بسب  خيادل ندد السػكاف أصػبإ هعػاؾ تكسػ  نمراعػ  ب ػكؿ أ رػ  ممػا أدل 
 ركنػاا التػ  بعػا كا  ػجار ممػا يػ  ر سػمبينا نمػ  البييػةلبرعػة الخرانيػة كقعػ  المخ إل  عر  ا

كيمع  العمؿ التعكن  دكرنا كبيرنا  ػ  التكنيػة بتمػؾ الم ػكمة كيسػعـ  ػ  حمعػا نػف عريػؽ خرع 
 باتاا كت جير ال كارع كالمعتخهاا كغيرها مف ا ماكف. الع

 املغهالت الجكافٔ٘:  -4

كمععا نم  سبيؿ الم اؿ م كمة الزػخك السكػرم لم ػبا ، كمػعؼ العكيػة الركميػة لػدل 
 ال با . 

 الػشّ الفهزٖ ّضعف اهلْٓ٘:مغهل٘  -

 ل واصػػػة بعػػد أف أصػػػبحا السػػػمكاا مستكحػػػة كدوػػػكؿدلرػػد اخدادا هػػػو  الم ػػػكمة حػػػ
ا عترعا كالتردـ التكعكلكج  كأصبإ ال با  أك ػر نرمػة لمزػخك السكػرم كال رػا   ممػا قػد يػ  ر 
سمبينا نميعـ، كبالتال  يأت  دكر العمؿ التعكن     التكنية بػولؾ كنمػؿ العػدكاا كالمحامػراا 
بعوا الوصك  با ما ة إلػ  غػرس الرػيـ كالمبػادم  ا صػيمة لػديعـ بمػا يسػمحعـ بالمبػادم  

 لعا.  فرية كال را ية الت  تحميعـ مف أم أ كار هدامة قد يتعرمكالسك
تكاج  العكية الركمية كالعربية أخمة كم كمة حريرية كولؾ بسػب  التزيػراا التػ  عػرأا 
ف هػػوا العصػػر تت ػػكؿ  يػػ   نمػػ  العػػالـ المحػػيع بعػػا مػػف نكلمػػة كنصػػر السػػمكاا المستكحػػة، كا 

أمػاـ م مإ عظاـ نالم  جديد،   يبػرأ مػف موععػاا غيػر سػميمة العكايػا،  ػإف العكيػة العربيػة 
بػراخ جكاعبعػا ا يجابيػة كا عستػات  معممة صعبة تتعم  الحر  نميعػا كصػياعتعا مػف جاعػ ، كا 

 ( .071، 4112المتبصر نم  العظاـ العالم  الجديد مف جاع  اور )حمدل المحركق ، 
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كمف أكبر التحدياا الت  تكاج  المجتم  بصسة نامة كالجامعة بصػسة واصػة التحػدل 
الرػكل كاسػت   ال را ػاا الكععيػة كوصكصػياتعا  ال را   كالمتم ؿ    الدنكل إل  سيعرل  را ػة

مػػػف مركمػػػاا  را يػػػة ، كا مػػػة العربيػػػة هػػػ  ا مػػػة المسػػػتعد ة أك ػػػر مػػػف غيرهػػػا لمػػػا تمتمكػػػ  
 (.220،  4116مرتدرل. )أحمد الوعي ، كحمارية نظيمة ك 

بعػػػد ا عستػػػات السكػػػرم نمػػػ  العػػػالـ المحػػػيع بػػػدأا تػػػوك  ال را ػػػاا المحميػػػة كالركميػػػة 
 ركؽ كتت    الس

بيععا مما ي  ر سمبنا نم  ال را ة ا ـ كي دم ولػؾ إلػ  مػياع العكيػة الركميػة لم ػعك  كيػ دم 
بالتػػال  إلػػ  مػػعؼ ا عتمػػا  كالػػوكباف  ػػ  كػػؿ مػػا هػػك محػػيع بعػػا ، بالتػػال   بػػد مػػف العمػػؿ 

 هػ ، كيحػسالتعكن  كاعدماج ال با  ب  حت  ي ػعر با عتمػا  لمػكعف كي ػعر بالمسػيكلية تجا
ات  كم ك ت  مما يجعم  أك ػر حبنػا ل را تػ  كهكيتػ  الركميػة واصػة بعػد  ػعكر  بريمتػ  باحتياج

 .ب 
 املغهالت الصشٔ٘:  -5

يػػأت  نمػػ  رأس هػػو  الم ػػك ا عرػػ  الػػكن  الصػػح  لػػدل المػػكاععيف ممػػا يجعمعػػـ 
نرمة لمعديد مف ا مراا واصة ا مراا المعدية كنػدـ الػكن  بعػرؽ الكقايػة مػف ا مػراا 

السيركساا الكبدية كغيرها مػف ا مػراا ، با مػا ة إلػ  إصػابة المػكاععيف بالعديػد مػف واصة 
ا مراا دكف نممعـ بولؾ، كيمع  العمؿ التعكن  دكرنا كبيرنا    مكاجعة تمػؾ الم ػكمة واصػة 
 االركا ؿ العبية التػ  يرػـك بعػا عػ   الجامعػاا كالحمػ ا العبيػة لعػـ داوػؿ الجامعػة كوارجعػ
بما يسػاند المػكاععيف نمػ  التعػرؼ نمػ  م ػك تعـ الصػحية م ػؿ أمػراا مػزع الػدـ كالسػكر 
كا عيميا كالسيركساا الموتمسة كأمراا الكم  كبولؾ يسعـ العمؿ التعػكن   ػ  حػؿ العديػد مػف 
الم ك ا الصحية لممكاععيف ، با ما ة لما ترـك ب  مف حم ا التبرع بالػدـ، كتكخيػ  ع ػراا 

 ية كغيرها مف ا ع عة. عبية تكنك 
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  :االدتناعٔ٘مغهالت  -6

كت مؿ هو  الم ك ا م ك ا وكم ا حتياجاا الواصة ، م ك ا المسعيف ، 
م كمة أعساؿ ال كارع ، ا عساؿ ا حدا ، م كمة إدماف المودراا ، ككؿ هو  الم ك ا 

عا كالرما  نميعا كالعمؿ متعمرة بسف ال با  ، كيمع  العمؿ التعكن  دكرنا كبيرنا    مكا حت
نم  ندـ ظعكرها كتجسيؼ معابععا    حاؿ تكظيس  ب كؿ جيد لرناية تمؾ السياا الت  ه  
   أ د الحاجة إل  الدنـ كالمساعدل مف قبؿ أ راد المجتم  المتعمميف واصة ع   كوريج  

حس   التعميـ الجامع  مف جمي  التوصصاا كيمكف لمع   أف يردمكا لعـ المساندل كؿ
 توصص . 

كر كبير    حؿ نديد مف ديتمإ مما سبؽ أف العمؿ التعكن  يستعي  أف يركـ ب
م ك ا المجتم  المصرم الحالية واصة نف عريؽ ع   التعميـ الجامع  كولؾ لما لديعـ 

، ككجكد  ية عظرنا لما اكتسبك  مف تعميـ وم مستكل ناؿمف قدرل نم  الرياـ با نماؿ التعكن
كقا  راغ لديعـ    العع ا الصيسية أك بعد تورجعـ بسب  اعت ار البعالة بيععـ ب كؿ 

 كتكنيتعـ ب . كبير، كيتـ ولؾ ب كؿ جيد حاؿ تكجيععـ لولؾ

 ثكاف٘ العنل التطْعٕ لدٚ طالب التعلٔه اجلامعٕ: ثاىٔأ :

 مفَْو ثكاف٘ العنل التطْعٕ:  ( أ)

مممػإ مػف أهػـ م محػ  كتعميتػ  ال را يػة تعتبػر إف ال را ة سمة مف سماا المجتمػ  ك 
نممية مركرية حت  تكاك  المعال  ا جتمانية كالتزيراا المتتالية بكؿ ما  يعػا مػف إيجابيػاا 

( إف 4116كالعمؿ نم  ن ج السمبياا الت  بعا ك را لحاجاا المجتم  كيرم ن مػاف العػامر )
ف ا قبػػاؿ نمػػ    را ػػة العمػػؿ التعػػكن  هػػ  جػػخ    يتجػػخأ مػػف ال را ػػة السػػايدل  ػػ  المجتمػػ ، كا 

العمؿ التعكن   ػ  المجتمػ  كالم ػاركة  يػ  يتكقػؼ نمػ  مػدل اعت ػار  را ػة العمػؿ التعػكن  
 ػػ  المجتمػػ  كي ػػير الكاقػػ  إلػػ  أف  را ػػة العمػػؿ التعػػكن   ػػ  المجتمػػ  العربػػ  تتسػػـ بدرجػػة 
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بيػػػة. )أحمػػػد ال ػػػعاكم، متدعيػػػة مػػػف السانميػػػة ، إوا مػػػا قكرعػػػا بالعديػػػد مػػػف المجتمعػػػاا الزر 
4101.) 

كتعػػػرؼ  را ػػػة العمػػػؿ التعػػػكن  بأععػػػا  مجمكنػػػة مػػػف الرػػػيـ كا تجاهػػػاا كالعػػػػاداا 
كالممارسػػاا التػػ  تحػػا نمػػ  المبػػاردل لمم ػػاركة  ػػ  العمػػؿ الويػػرم كا جتمػػان  لمسػػاندل 

 (.  02، 4101ااوريف عكانية مف غير إلخاـ . )أحمد ال عاكم، 
نػػف  ؿ التعػػكن  تمتػػد لت ػػمؿ كػػؿ المعمكمػػاا كالمعػػارؼكتػػرم الباح ػػة أف  را ػػة العمػػ

كالمعػػاراا التػػ  يحتاجعػػا المتعػػكع كالتػػ  تعيعػػ  نمػػ  أدا  نممػػ  بعجػػات،  العمػػؿ التعػػكن  ،
ا   ا يجابيػػة التػػ  تػػد   المتعػػكع لمريػػاـ بعممػػ  عكانيػػة ك با مػػا ة إلػػ  الرػػيـ كا تجاهػػاا كالػػد

 دكف إجبار أك إلخاـ.
 العْامل املؤثزٗ يف ثكاف٘ العنل التطْعٕ:  

( أف أسػػبا  تػػدع   را ػػة العمػػؿ التعػػكن  ترجػػ  إلػػ  ـ 4116 كيػػرم ن مػػاف العػػامر )
 مجمكنة مف العكامؿ ه  ما يم : 

تعاع   را ة المجتم  التعكن  ممعا مػا تعاعيػ  ال را ػة ب ػكؿ نػاـ مػف  إعهالٔ٘ التضٔط: -1
حاكمػػة إلػػ  تسػػوير أعمػػاع الوعػػا  ال رػػا   لودمػػة نمميػػة التسػػيس، إو تحػػر  السػػمعاا ال

العمػؿ التعػكن  مػمف  را ػة العيمعػة التػ  تسرمػعا الحككمػاا سياستعا، كبالتال  تدمج  را ػة 
نادل هيكمة ك ؽ عظرل الحككمة.   نم  البع  الم سسة لمنماؿ التعكنية مف تسكيؾ كا 

أدا م ػكمة التسػيس إلػ  اوػت ؿ أكلكيػاا  را ػة العمػؿ التعػكن  مػف  اختالف األّلْٓاات:  -2
جعػػة كمػػف جعػػة أوػػرم بسػػب  تكجيػػ  العديػػد مػػف  عاليػػاا العمػػؿ التعػػكن   ػػ  مكاجعػػة الدكلػػة 

 كالسع  لتحرير  را ة العمؿ التعكن  مف هيمعة الدكلة أك لممريف معا. 
قػدرل قيػاداا العمػؿ التعػكن  نمػ  ندـ  مجْد اخلطاب الفهزٖ ّتكلٔدٓتُ يف مٔداٌ التطْع: -3

إعتاج وعا   را   يتسـ بالسانمية كالتجديد كالتجػاك  مػ  متزيػراا الكاقػ  ، بػؿ بػالعكس اتسػـ 
 بالجمكد كالترميد لدل معظـ تمؾ الرياداا مما أدل لمعؼ  را ة العمؿ التعكن  بالمجتم . 
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لعربػػ   ػػ  قسػػمعا المػػكرك  تسػػتعد  را ػػة العمػػؿ التعػػكن   ػػ  المجتمػػ  ااسدّاز املزدعٔاا٘:  -4
إل  المرجعية الديعيػة كتسػتعد  ػ  قسػمعا الكا ػد إلػ  المرجعيػة الكمػعية العمماعيػة كيسػسر نػف 
ولؾ اخدكاجية معر ية    هوا الميداف ممػا يعػتج نعػ  تعاقمػاا كاعرسػاماا داوػؿ وعػا   را ػة 

ؿ التعػػػكن  العمػػػؿ التعػػػكن  بػػػالمجتم  كيعكدهػػػوا ا عرسػػػاـ بث ػػػار سػػػمبية نمػػػ   را ػػػة العمػػػ
 بالمجتم . 

تمػػؾ كاعػػا بعػػا العكامػػؿ التػػ  أدا إلػػ  اوػػت ؿ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن   ػػ  المجتمػػ  
كمعسعا بدرجة كبيرل أ را ب كؿ سمب  نم  العمؿ التعكن     المجتم  كتدعا بالتػال  درجػة 

 اعت ار     مجتمععا مرارعة بالزر .
يمع  التعميـ الػدكر الرييسػ   ػ  تعميػة ال را ػة  ف التعمػيـ لػ  أهميػة قصػكل بالعسػبة 
لم را اا ، كقد سارا الع قة بيععما نم  ععج يجعؿ مػف صػحة التعمػيـ سػبي  أساسػينا لمصػحة 
ال را ية، كيتبدم ولؾ مف و ؿ بعا العظراا إلػ  الكاقػ  التعميمػ  كتدانياتػ  ال را يػة. )سػعيد 

 (.  092،  4112نم ، إسمانيؿ 
كبالتػػال  يرػػ  نمػػ  كاهػػؿ التعمػػيـ الجػػامع  دكر كبيػػر  ػػ  ع ػػر كتػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ 

   تعميػةالمجتم  التعكن  لدل ع ب  مما يسعـ    خيادل عسبة الم اركة  ي  بما يعمؿ نم  
 .كحؿ م ك ت  الموتمسة 

 )ب( دْاىب ثكاف٘ العنل التْعٕ لدٚ طالب التعلٔه اجلامعٕ:

إف  را ة العمؿ التعكن  يج  أف تدنـ لدل ع   التعميـ الجامع  بكؿ نعاصرها 
 ككؿ جكاعبعا، 

كيج  أف تتات كؿ الظركؼ ال خمة لتدنيـ هو  ال را ة مف أجؿ أف يككف لعا دكر 
يجاب  تجا  م ك ا المجتم .    عاؿ كا 

أحمد كتععمؽ  را ة العمؿ التعكن  مف مجمكنة مف الععاصر مععا ما يم : )
 (. 46-45، 4101ال عاكم، 
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الديعية كا و قية ، حي  ح  الديف ا س م   تععمؽ  را ة العمؿ التعكن  مف المصادر .0
 نم  الععا  كالتعكع كمساندل الزير كتمؾ ه   مسسة التكامؿ ا جتمان . 

تععمؽ  را ة العمؿ التعكن  مف نرد اجتمان  ت ريع  يعتـ بالسياؽ ال امؿ الراعكع   .4
ركؽ كالحرياا الوم ي دم لتأسيس معظماا أهمية متعكرل كتتكج  عحك احتياجاا لمح

 حريرية لممجتم . 

تعميؽ قيـ أساسية لتعخيخ  را ة العمؿ التعكن  م ؿ قيـ التمامف كالتكامؿ كالتكا ؿ  .2
كالمكاععة كا وا  كالمساكال كالعدؿ  را ا جتمان  كالتسامإ م  ااوريف، كتدنيـ قيـ ا ي

 أهمية قيـ الردكل ا يجابية    التسكير كالتصرؼ كالسمكؾ اليكم . كبركخ 

تعرية  را ة العمؿ التعكن  مف قيـ التحيخ كالعصبية كال كمية كتكريس المصالإ السردية  .2
 كا عاعية كقيـ استز ؿ ااوريف. 

تععمؽ  را ة العمؿ التعكن  مف محاكلة إ باع الحاجاا ا ساسية لممعم يف كالسررا   .5
تساندهـ نم  ا عستات    حركة المجتم  ، كولؾ    إعار تعكع تباع ا سالي  الت  كا  

أعماع المعظماا ا همية بحس  احتياجاا الب ر    المجتم  كمف  ـ  إف  را ة العمؿ 
التعكن  يج  أف تككف جخ نا هامنا مف اهتماماا ع   التعميـ الجامع  كعمع حياتعـ 

ككف العمؿ التعكن  هك ا ك ر اعت ارنا    الحيال العامة كأع عتعـ اليكم ، كيج  أف ي
 بيف ا  راد كالم سساا. 

كترم الدراسة الحالية أف نممية تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ 
ل الع   ب كؿ متكامؿ لدالجامع   بد أف تعتـ ب   ة جكاع  أساسية كتعمؿ نم  تعميتعا 

 ما يم : كمتكاخف    اف كاحد كه  
 اجلْاىب املعزفٔ٘ لجكاف٘ العنل التطْعٕ:  -1

ك يعػػا يجػػ  إمػػداد العػػػ   بكػػؿ المعمكمػػاا كالمعػػارؼ نػػػف مسعػػـك العمػػؿ التعػػػكن  
كأهػػػػدا عا كأع ػػػػعتعاكأهـ  م سسػػػػات   ػػػػ  المجتمػػػػ أهػػػػـ ك ك كايػػػػد  لمسػػػػرد كالمجتمػػػػ  كأهميتػػػػ  
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الم ػػك ا التػػ  يمكػػف أف يحمعػػا  ػػ  المجتمػػ  كأهػػـ الرػػكاعيف كالت ػػريعاا المعظمػػة لػػ ، كاليػػة 
 العمؿ ب . 

 اجلْاىب املَارٓ٘ لجكاف٘ العنل التطْعٕ:  -2

حيػػ  إف المتعػػكع يجػػ  أف تكػػكف لديػػ  مجمكنػػة مػػف المعػػاراا مععػػا الريػػادل كالرػػدرل 
يجػ   كهػو  المعػاراالعمػؿ التعػكن  اك الردرل نم  العمؿ ممف  ريؽ  ػ  نم  حؿ الم ك ا 

 .  بما يتسؽ م  مجاؿ العمؿ التعكن  الوم يتـ العمؿ ب  أف يتـ تدري  الع   نميعا
 اجلْاىب الكٔنٔ٘ لجكاف٘ العنل التطْعٕ: -3

مععػػا التعػػاكف كالععػػا   حيػػ  ترػػـك  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  نمػػ  مجمكنػػة مػػف الرػػيـ
ا جتمػػان  كا وػػا  كالمسػػاكال كالتسػػامإ مػػ  ااوػػريف، كالتكامػػؿ كالتمػػامف  ؿكا ي ػػار كالتكا ػػ

ها مف الريـ الدانمة لمعمؿ التعكن  كتمؾ الريـ يجػ  إكسػابعا لمعػ   ا جتمان ، كالعدؿ كغير 
 ة. مستوولؾ مف و ؿ مككعاا التعميـ الجامع  المك  بكؿ ا سالي  الممكعة

 . بالتعلٔه اجلامعٕ ثكاف٘ العنل التطْعٕتدعٔه بعض الدّل يف  جتارب ثالجا:

يكجد ندد كبير مف دكؿ العالـ الت  أهتما بتدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل عػ   
الجامعػػاا لػػديعا ، كقػػد عػػتج نػػف ولػػؾ خيػػادل عسػػبة م ػػاركة عػػ   الجامعػػاا بتمػػؾ الػػدكؿ  ػػ  

 .ا نماؿ التعكنية بالمجتم  
ة لمتعػػرؼ نمػػ  وبرتعػػا  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ قػػد تػػـ إوتػػار المممكػػة العربيػػة السػػعكديك  -

بػدا   ككاخع ديعػ  كأف الرػيـ   بعػا التعكن  لدل ع   الجامعة  ف  العمؿ التعػكن  يػتـ
الدانمة لمعمػؿ التعػكن  بعػا قػيـ ديعيػة كبالتػال  يكجػد ت ػاب  بيععػا كبػيف مصػر  ػ  هػوا 

با مػا ة إلػػ  إرتسػػاع ،الجاعػ  حيػػ  أف الرػيـ الدانمػػة لمعمػؿ التعػػكن  بمصػػر قػيـ ديعيػػة 
% ) ػػاتف  27.4عػػكن  حيػػ  كصػػما عسػػبة م ػػاركة عػػ   التعمػػيـ الجػػامع  بالعمػػؿ الت

 (. 4102،075نخاخم ،
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كقػػد تػػـ اوتػػار كػػ  مػػف الك يػػاا المتحػػدل ا مريكيػػة كبريعاعيػػا  لمتعػػرؼ نمػػ  وبرتعمػػا   -
التكجػ  يتسػؽ  ساع  ، كهػواف يتـ  يعما العمؿ التعكن  ب كؿ مدع  كبدا   إعي ععما دكلت
با ما ة إل  إرتساع عسػبة م ػاركة عػ   التعمػيـ  ،مف أبعا  المجتم  المصرم مع  عسبة

الجػػامع  بالعمػػؿ التعػػكن  بعػػاتيف الػػدكلتيف ، حيػػ  كصػػما عسػػبة التعػػكع  ػػ  ا نمػػاؿ 
 Corporation for % )  76التعكنيػػة بػػيف عػػ   الجامعػػاا ا مريكيػػةإل  عسػػبة 

National and Community Services ,2006) كصػؿ نػدد (، ككولؾ    بريعاعيا
%مػف  20مميكف متعػكع سػعكينا أم بعسػبة حػكال   42,7المتعكنيف    بريعاعيا حكال  

سػعة ك  46-06إجمال  ندد السكاف، كأف غالبيتعـ العظم  مف السية العمريػة مػف سػف 
 ,Home Office)ـ 4105ولػػؾ ك رػػان لترريػػر نػػف العمػػؿ التعػػكن   ػػ  بريعاعيػػا لعػػاـ 

2015)   . 
جؿ ا سػتسادل مععػا ألدكؿ    هوا المجاؿ مف كتجار  تمؾ اك يما يم  نرا لوبراا  

    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   الجامعاا بمصر .
 ٘ املنله٘ العزبٔ٘الضعْدٓ٘جتزب: )أ(

قاما بعا الجامعاا بالمممكة العربية السعكدية بالعمؿ نم  ع ر  را ة العمؿ  
التعكن  لدل الع   كالعالباا كولؾ عظرا لمعؼ الم اركة مف قبمعـ    العمؿ التعكن     
المجتم  السعكدم، كالعدؼ مف ع ر تمؾ ال را ة هك خيادل الم اركة    العمؿ التعكن     

 المجتم  السعكدم .
كمف ام مة الجامعاا الت  قاما بتدنيـ  را ة العمؿ التعكن  بعا جامعة  
، جامعة المجمعة(ب ماؿ الرياا كمف أهـ جعكد تمؾ الجامعة    ولؾ ما يم  المجمعة 
4105) 

إع ا  مركخ لمعمؿ التعكن  بالجامعة  كولؾ بررار مف مجمس الجامعة  كولؾ    ناـ  .0
 ـ. 4102/4102
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كولؾ مف أجؿ التكنية بالعمؿ التعكن  كتكجي  الع   كالعالباا بالتعميـ الجامع  إلي  ، 
تسعيؿ دكر ولؾ المركخ نم  مستكل جمي  الكمياا التابعة لمجامعة بالتعسيؽ  كنم  أف يتـ

 م  ولؾ المركخ .
ـ إما ة مررر دراس  جديد أسم  ) العمؿ  4104/4102تـ بداية مف العاـ الدراس   .4

التعكن  ( بحي  يتـ تدريس   لمع   كالعالباا كمتعم  جامعة ،أم أف غالبية الع   
راست  كيحتكم هوا المررر نم  كؿ المعمكماا المتعمرة بالعمؿ كالعالباا يركمكف بد

التعكن  كمععا مسعكمة كأهميت  ك كايد  لمسرد كالمجتم  كأعكاع كمجا ا العمؿ التعكن  ، 
كالريـ الدانمة لمعمؿ التعكن  ، كالعمؿ التعكن  مف معظكر إس م   ، كمعكقاا العمؿ 

 مة بالعمؿ التعكن .التعكن  كغيرها مف المكمكناا ك يرة الص
يتـ إقامة م تمر كممتر  بالجامعة  ب  معتظـ يسم  ممتر   الجمعياا الويرية كالتعكنية  .2

بالمممكة العربية السعكدية ، كهد   أف تركـ تمؾ الجمعياا بعرا تجاربعا كجعكدها سكا  
، كيحمر التعكنية أك الويرية الت  أعجختعا كيتـ بعوا الممتر  تكريـ الجمعياا المتميخل 

 هوا الممتر  أنما  هيية التدريس كا دارييف كالع   .
 السمات بإقامة أنماؿ تعكنية داوؿ الكمياا التابعة لمجامعة كمععا نم  سبيؿ الم اؿ : .2

الت  يتـ التبرع بعا مف قبؿ الع   كالعالباا مف أجؿ أف  ةنمؿ معارا لمكت  الرديم -
 .الكت  كعكع مف التكا ؿ ا جتمان را  تمؾ يستسيد مععا خم  هـ غير الرادريف نم   

نمؿ حم ا لمععاية بالبيية كعظا تعا كحمايتعا كخرانة ا  جاركغيرها مف أع عة  -
 المحا ظ  نم  البيية .

نمؿ حم ا تعكنية    المجاؿ الصح   يركـ بعا  ع   الكمياا العبية م ؿ حم ا  -
 ا ورم.الععاية با سعاف كغيرها مف الحم ا  التكنكية 

كبولؾ تككف تمؾ الجامعاا السعكدية قد كمعا ا هتماـ بع ر  را ة العمؿ التعكن  
لدل الع   بعا نم  رأس أكلكياتعا كمف  ـ يمكف ا ستسادل مف تمؾ التجربة 

 بالجامعاا المصرية .
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 الْالٓات املتشدٗ األمزٓهٔ٘ جتزب٘: )ب(

ا مريكية بعدل جعكد متعكنة لع ر  را ة العمؿ يركـ التعميـ العال     الك ياا المتحدل  
 التعكن  بيف الع   كمععا ما يم  :

لرد قاما الجامعاا ا مريكية  بعمؿ ندل برامج تحسيخية كتعريسية بالبرامج التعكنية  .0
المتاحة اماـ الع   الجامعييف مف أم مة تمؾ البرامج م ركع )كيمكج( كالوم عبرت  كمية 

بك ية ميت جف ا مريكية و ؿ العاـ الدراس    Lansing المجتم      عسعج
 (، Dutter,1999)ـ  ،كتمحكرا أهداؼ هوا الم ركع  يما يم  :  92/0995

Corporation for National and Community Services ,2006) 

 خيادل كن  الع   بالسر  المتاحة أمامعـ    مجا ا ودمة المجتم  . -
 التعكنية العاممة    المجتم  .التعريؼ بالجمعياا  -
خيادل م اركة الع   مف ا قمياا كالجعسياا الموتمسة    مجاؿ العمؿ التعكن   -

 كلرد كمعا ندل الياا لتعسيو تمؾ ا هداؼ مععا ما يم  :
إقامة معرجاعاا كنركا واا صمة بالعمؿ التعكن  تحا رناية الجامعاا كالكمياا  -

. 
 ميسخيكف داوؿ الحـر الجامع  لمتعريؼ بالبرعامج .إستوداـ محعاا ا وانة كالت -
 إقامة مكات  مصزرل لتسجيؿ الراغبيف مف الع      مجا ا التعكع ا جتمان  . -
دنكل المعظماا غير الرسمية كالمعظماا التعكنية لخيارل الحـر الجامع  كا لترا   -

 بع   الجامعة .
ف    ا نماؿ التعكنية بيف ع   كقد عتج نف هوا الم ركع خيادل أند اد المعورعي

 406% كخيادل أنداد الع   الم اركيف مف ا قمياا بعسبة  76الجامعاا ا مريكية بعسبة 
( مف أنما  هيية التدريس    مجا ا العمؿ التعكن   022% ، إما ة إل  تعكع ندد )

 ا جتمانية الموتمسة .
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كمف كسايؿ  م سساا التعميـ العال     الك ياا المتحدل ا مريكية    دنـ   را ة العمؿ   .4
التعكن  بتعخيخ الم اركة المجتمعية    الودماا كالم اري  التعكنية كالت  يرـك بعا 
ع   التعميـ الجامع  مف و ؿ الحـر الجامع  با تساؽ م  تمؾ المعظماا حي  كصؿ 

م سسة تعكنية    الك ياا المتحدل ا مريكية ككمعا قد دوما  0111نددها أك ر مف 
الحـر الجامع  كتعاكعا م  م سساا التعميـ العال  مف اجؿ ع ر  را ة العمؿ التعكن  

كسابعـ المعاراا  كالوبراا ال خمة لمعمؿ التعكن )  ,Holdsworthكتدري  الع   كا 

C. & Quinn, J.) ,2010) 
 مريكية كالكمياا التابعة لعا تم  العمؿ التعكن  كالودمة أصبحا بعا الجامعاا ا .2

 العامة ممف المكاد ا جبارية كالت  يتحتـ نم  الع   إجتياخها قبؿ التورج .
السمات لمم سساا التعكنية بالمجتم  ا مريك  بمـ الع   كالعامميف بالجامعاا إليعا  .2

لوبراا بعريرة نممية كب كؿ كتدريبعـ ب كؿ نمم  بالمجتم  المحم  مما يكسبعـ ا
 متكامؿ .

 املنله٘ املتشدٗ الربٓطاىٔ٘ جتزب٘:  )ز( 

لرد أكلا المممكة المتحدل البريعاعية اهتمامان كبيرا بالعمؿ التعكن  كمركرل 
 تعخيخ كع ر  را ت  بيف 

الع   داوؿ الجامعاا ، كقد جا  اهتماـ الجامعاا ب را ة العمؿ التعكن  بعا 
مستعدا نم  الدنـ كالتكجي  السياس  مف قبؿ الحككمة كالمسيكليف بالمممكة مما جعم  

 & .Holdsworth,  C :يسير بوع  سريعة كمعجخل كولؾ نم  العحك التال  

Quinn, J. (2010), ، ) Yarwood, R. ,2005)) 
جا  اهتماـ السياسة الحككمية بالعمؿ التعكن  مف و ؿ استرتيجية رييس  .0

ـ كالت  عم   يعا مركرل اف ترـك الجامعاا بتعخيخ ا تراؾ  4117الكخرا  لعاـ 
الع      ا نماؿ كا ع عة التعكنية بالجامعاا كب كؿ رسم  كت جععـ نم  

كن  مف الرسـك الدراسية ولؾ نف عريؽ إنسا  الع   الم اركيف    العمؿ التع
 الت  يد ععا العال  .
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( كدكر هوا  HEACFتـ نمؿ صعدكؽ سم  صعدكؽ ا ع عة المجتمعية ) .4
الصعدكؽ تمكيؿ م اري  العمؿ التعكن  الت  تراـ بالجامعاا البريعاعية، كولؾ 
لتكسي   ر  التعكع لكؿ مف الع   كالمكظسيف    جمي  أعحا  التعميـ العال  ، 

 خيخ دكر التعميـ العال     ودمة المجتم  المحم  .كولؾ لتع
( بدكر كبير    تخايد  HEACFقاـ صعدكؽ ا ع عة المجتمعية )كقد  

ا نماؿ التعكنية الت  تراـ مف قبؿ الجامعاا كالت  تعتمد نم  م اركة ع   
قبؿ إع ا  ولؾ الصعدكؽ  كقد نمما تمؾ  االجامعاا ب كؿ أكبر مما كاف مكجكد

ا نماؿ التعكنية نم  مد يد العكف كالمساندل كتحسيف عكنية الحيال لمسياا 
 المحركمة    المجتم  .

تـ إع ا  مكت  ودمة العمؿ التعكن  كولؾ بدنـ مف صعدكؽ ا ع عة المجتمعية  .2
(HEACF كولؾ لرناية الم اري  التعكنية الممكلة مف قبؿ ولؾ )  الصعدكؽ

كا  راؼ نميعا ، م  العمؿ نم  التدري   كالتكجي  الرسم  لمع   الجامعييف 
 نم  ا نماؿ التعكنية .

يتـ إستوداـ كسايؿ ا ن ـ لمدناية لتمؾ الم اري  التعكنية الت  تتـ بالجامعاا  .2
نف عريؽ ا ن عاا التميسخيكعية كالت  تصكر داوؿ الجامعة كولؾ ت جيعا نم  

 ة المخيد مف ال با  الجامع     العمؿ التعكن  .م ارك
يتـ    بريعاعيا ربع ودمة التعميـ ب كؿ كامإ بالعمؿ التعكن  نف عريؽ  .5

ا ع عة كولؾ بعدؼ إمسا  العاب  الرسم  نم  هو  ا ع عة داوؿ المعاهج 
 الدراسية كولؾ مف أجؿ تعخيخ تعمـ الع   لمعمؿ التعكن  .

ة الت  قاما بتعخيخ  را ة العمؿ التعكن  لدل كمف الجامعاا البريعاعي
( كقد  اركا    ولؾ نف عريؽ إقامة ندل  Plymouthالع   جامعة بميمك  )

( كقاما  HEACFم ركناا لمعمؿ التعكن  يمكلعا صعدكؽ ا ع عة المجتمعية )
 بإ راؾ الع   الجامعييف    تمؾ الم اري  كهد ا مف كرا  إقامتعا إل  ما يم  :
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ا  الع   السرصة لمم اركة    تمؾ الم اري  التعكنية مف أجؿ أكتسا  إنع -
المعاراا كالممارساا العممية كالت  يمكععـ استودامعا    م اري  أورل 

 بمجتمعاتعـ المحمية .
تخكيد الع   بوبراا نمؿ تعكنية لتحسيف معاراتعـ كوبراتعـ التعكنية كتعمية  -

 تسيدهـ    الحصكؿ نم  نمؿ بالمستربؿ . معاراتعـ ال وصية كتك ر لعـ وبراا
تعخيخ الركابع بيف جامعة بميمك  كالمجتم  المحم  نف عريؽ تمؾ الم اري   -

 التعكنية .
غرس الريـ ا و قية الدانمة لمعمؿ التعكن  كتعمية ركت ا عتما  كالك    -

 كالمسيكلية تجا  المجتم  المحم  لدل الع   .
حم  كاهـ إحتياجات  الموتمسة كالمعاعؽ الت  تحتاج تعريؼ الع   بمجتمععـ الم -

 لممساندل  التعكنية 
ك را م اركة الع      الم اري  العتعكنية  رصة جيدل لممارسة ك تعبيؽ  -

ا ساسية مف دراستعـ الجامعية كمععا تحميؿ البياعاا ككتابة الترارير   المعاراا 
جرا  المراب ا  كمعاراا العمؿ الجمان  ممف  ريؽ كتصميـ كتحميؿ ا ستباعة كا 

 نمؿ كمعاراا إدارل الكقا .
كبػػولؾ يسػػعـ التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  بريعاعيػػا  كب ػػكؿ كبيػػر  ػػ  اكسػػا  العػػ   
 را ة العمؿ التعػكن  ممػا سػاند ولػؾ كب ػؾ كبيػر نمػ  إرتسػاع عسػبة م ػاركة العػ   

لتعكن     بريعاعيػا ك   تررير نف العمؿ االجامعييف    العمؿ التعكن     بريعاعيا 
 رد جا  ب  أف ندد المتعكنيف    بريعاعيػا   (Home Office, 2015)ـ4105لعاـ 

%مػف إجمػال  نػدد السػكاف،  20مميكف متعكع سعكينا أم بعسبة حػكال   42,7حكال  
سػعة ممػا يػدؿ نمػ  اعت ػار  46-06كأف غالبيتعـ العظم  مف السية العمرية مف سػف 

يػػر  ػػ  خيػػادل عسػػبة م ػػاركة العػػ   يعاعيػػا كأف لعػػا دكر كب را ػػة العمػػؿ التعػػكن  ببر 
 الجامعييف    العمؿ التعكن  بالمجتم  البريعاع . 
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 اجلامعات:بالدّل يف تدعٔه ثكاف٘ العنل التطْعٕ تلو  جتاربأّدُ االصتفادٗ مً 

تمػؾ الػدكؿ المػوككرل  أنػ    ػإف الباح ػة استومصػا أهػـ كتجار   مف و ؿ نرا وبراا 
 ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العػػؿ التعػػكن  لػػدل عػػ    كالتجػػار  ا سػػتسادل مػػف تمػػؾ الوبػػراا أكجػػ 

 الجامعاا  يما يم  :
يػعظـ العمػؿ يع ػر  را ػة العمػؿ التعػكن  ك إع ا  مركخ لمعمػؿ التعػكن  بكػؿ جامعػة لكػ   -1

المعمػػة كالتػػ   كيحػػدد الم ػػركناا كا ع ػػعة التعكنيػػة،التعػػكن  نمػػ  مسػػتكل الجامعػػة 
كيرـك بح د جعكد الع   الجامعييف لتعسيوها مف أجػؿ تػدريبعـ ب ػكؿ   يحتاجعا المجتم

 . ا المعمكبة لمعمؿ التعكن م  المعارانمم  ن

إع ا  كحداا لمعمؿ التعكن     كؿ كمياا الجامعاا لكػ  تعمػؿ نمػ  ع ػر  را ػة العمػؿ  -4
نػدادهـ التعكن  كتدنيمعا لدل ع بعا ، كتوتار الػراغبيف  ػ  التعػكع كترػـك بتػدريبعـ كا  

 لمعمؿ    برامج العمؿ التعكن  .

 إع ػػا  صػػعدكؽ لػػدنـ الم ػػاري  التعكنيػػة  التػػ  يحتاجعػػا المجتمػػ  المحمػػ  سػػكا  داوػػؿ -2
أكوارجعا ، كأف يك ر هوا الصعدكؽ الدنـ المادم ال ـخ لتعسيػو تمػؾ الم ػركناا  الجامعة

كسػاب عـ معػاراا العمػؿ التعكنية نم  أف يتـ بجعكد الع   بالجامعة مف أجؿ تدريبعـ كا 
 التعكن  .

أف تم  الجامعاا كالكمياا الموتمسة  مادل لمعمؿ التعكن  مف مػمف المرػرراا الدراسػية  -4
ا جباريػػة كالتػػ  يجػػ  أف يجتاخهػػا كػػؿ وريجػػ  الجامعػػاا ك ػػرع لمتوػػرج ، كولػػؾ لتعريػػؼ 

 .را ة العمؿ التعكن   الع   الجامعييف بكؿ المعمكماا كالمعارؼ نف 

ا ع ػعة التعميميػة واا الصػمة المبا ػرل يع ػر  را ػة العمػؿ التعػكن  مػمف كم  بعا  -5
الرسػم  كالجديػة كا هتمػاـ بتعسيػوها   محتكياا الماهج الدراسية مما يمػس  نميعػا العػاب

 مف قبؿ الع   كأنما  هيية التدريس .

رع أف تككف نممية ا  تراؾ    ا ع عة التعكنية    الجامعة ك   المجتمػ  المحمػ   ػ -6
مف  ركع التورج ، حت  يسعـ ولؾ    ع ر ك تدنيـ  را ة العمػؿ التعػكن  لػدل عػ   

 الجامعة .
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داوػػػػؿ الجامعػػػػاا لمتعريػػػػؼ  إقامػػػػة معرجاعػػػػاا كنػػػػركا واا صػػػػمة بالعمػػػػؿ التعػػػػكن  -7
عجاخاتعا .  بالم سساا التعكنية    المجتم  كأهـ أع عتعا كأهدا عا كا 

كن  تعػػرا بعػػا أهػػـ إعجػػاخاا الجامعػػة نرػػد مػػ تمراا كعػػدكاا سػػعكية نػػف العمػػؿ التعػػ -8
ككمياتعػػا  ػػ  العمػػؿ التعػػكن  كأيمػػا إعجػػاخاا الم سسػػاا التعكنيػػة بػػالمجتم  المحمػػ  ، 

 ػ  تعميػة المجتمػ  كتكريـ الجعكد المتميخل كا نمػاؿ كالم ػاري  التعكنيػة التػ  سػاهما 
 المصرم .

مجتم  المحمػػ  نػػف تعخيػػخ ال ػػراكة المجتمعيػػة بػػيف الجامعػػة ك الم سسػػاا التعكنيػػة بػػال -9
عريؽ السمات لع   الجامعاا با عمماـ لتمؾ الجمعياا كالعمؿ مععا مػف أجػؿ تػدريبعـ 

 نم  العمؿ التعكن  بالمجتم  ب كؿ نمم  .

السمات لكسايؿ ا ن ـ بتصكير ا ع عة التعكنية الت  تعظمعا الكمياا كالجامعاا كالػا  -01
ؿ واصػة بػالتميسخيكف كالرعػكاا السمػايية تتـ داوؿ كوارج الجامعاا كنرمعا بتمؾ الكسػاي

مػػػف أجػػػؿ  ت ػػػجي  كدنػػػـ العػػػامميف بتمػػػؾ ا نمػػػاؿ التعكنيػػػة، ككػػػولؾ إحػػػدا  عػػػكع مػػػف 
المعا سػػػة بػػػيف الجامعػػػاا الموتمسػػػة مػػػف أجػػػؿ تحريػػػؽ إعجػػػاخاا أك ػػػر  انميػػػة  ػػػ  تعميػػػة 

 المجتمعاا المحمية المحيعة بتمؾ الجامعاا . 

بعض  جتارب    يف ضْٛ  تدعٔه ثكاف٘ العنل التطْعٕ لدٚ طالبُلتعلٔه اجلامعٕ يف ادّر رابعًا:

 :الدّل

يعػػد التعمػػيـ الجػػامع  هػػك قمػػة السػػمـ التعميمػػ  لع بػػ ، كيرػػـك ب   ػػة كظػػايؼ هػػ  
التدريس كالبحػ  العممػ  كودمػة المجتمػ ، ككظيسػة ودمػة المجتمػ  هػ  الودمػة التػ  ترػدمعا 

تعميمػػػ  كالبح ػػػ  ، كولػػػؾ لودمػػػة العييػػػاا الجامعػػػة لممجتمػػػ  وػػػارج إعػػػار نممعػػػا الرسػػػم  ال
كالمعظمػػاا كا  ػػراد  غػػراا  را يػػة كمععيػػة كاجتمانيػػة موتمسػػة ، كهػػو  الودمػػة تم ػػؿ البعػػد 
ال الػػ   كالمعػػـ لكظػػايؼ الجامعػػة، كبالتػػال  يرػػـك التعمػػيـ الجػػامع  بػػدكر أساسػػ   ػػ  تعميػػة 

ربكيػة ، حيػ  إعػ  يعػد ا جيػاؿ المجتم  تعمية  اممة سياسية كاجتمانية ك را ية كاقتصادية كت
مسمحة ا  كاركالمعارؼ    مجاؿ نممعـ كما أع  معكع بتحسيف مستكم المعي ة لم ػراد كحػؿ 

 (.49، 4115م ك تعـ كتحسيف عكنية الحيال الت  يعي كععا. )أحمد الصزير، 
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كمف  ـ يصبإ مسعـك ودمة التعميـ الجامع  لممجتم  أع  برعامج معظـ يرـك بػ  لسعػـ 
ت وي  الم ك ا العامة كالعمؿ نم  حمعا، مستودمنا    ولػؾ ا مكاعػاا الماديػة كالب ػرية ك 

المتاحػػة، كيععػػ  تعبيػػؽ المعر ػػة  ػػ  حػػؿ مػػا يكاجػػ  المجتمػػ  مػػف م ػػك ا مػػف وػػ ؿ البػػرامج 
كالبحك  التعبيرية التػ  يرػدمعا لممجتمػ  كمػف  ػـ يكػكف ودمػة التعمػيـ الجػامع  لممجتمػ  هػك 

دل    حؿ م ػك ا المجتمػ  كتحريػؽ التعميػة ال ػاممة  ػ  المجػا ا المتعػددل. الرياـ بالمسان
 (.42، 4100)محمد نخ ، 

كمف الودماا الت  يمكف أف يردمعا التعميـ الجامع  لممجتم  العمؿ نمػ  غػرس كتعميػة  را ػة 
العمػؿ التعػػكن  لػػدل ع بػ  لممسػػاهمة  ػػ  تعميػةالمجتم  كحػػؿ م ػػك ت  الموتمسػة بمػػا يحرػػؽ 

 يف مستكم المعي ة بالمجتم .تحس

تتػػيإ ممارسػػة العمػػؿ التعػػكن  بػػيف عػػ   الجامعػػة السرصػػة لعػػـ  كتسػػا  معػػاراا ك 
امتػػداد لػػ  كتحرػػؽ لعػػـ  كوبػػراا جديػػدل  ػػ  مجػػا ا نديػػدل، موتمسػػة نػػف مجػػاؿ دراسػػتعـ أك

عػػـ  ػػ  المجتمػػ ،  كمػػا أف التعػػكع يتػػيإ ما رتيػػات العسسػػ  كا جتمػػان  كي ػػعرهـ بػػدكرهـ ال
تعػػكنيف مػػف العػػ   ا عػػدماج  ػػ   ػػبكاا أكبػػر كتعمػػـ معػػاراا قيمػػة مػػف  ػػأععا أف تكػػكف لمم

 & .Handy, F)مسيػػػدل  ػػػ  الحصػػػكؿ نمػػػ  كظػػػايؼ مد كنػػػة ا جػػػر  ػػػ  المسػػػتربؿ.

Srinivasan, N., 2004, 28-54) 
الجػػامع   ـيعمػػؿ نمػػ  اسػػتز ؿ العاقػػاا الكامعػػة لػػدل عػػ   التعمػػي  كالعمػػؿ التعػػكن

الدارسيف كالوريجييف    تحريؽ نكايد مسيدل نم  المجتم  لتحريؽ ودمة عا عة أك حػؿ بعػا 
 م ك ت . 
يمكف لمتعميـ الجامع  أف يسعـ    ع ػر كتػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل ع بػ  ك 

مكاعػاا كيمكػف أف  يرػـك التعمػيـ الجػامع  بتػدنيـ  را ػة نف عريػؽ كػؿ مػا يمتمكػ  مػف أدكاا كا 
 العمؿ التعكن  لدل ع ب  نف عريؽ ما يم :

 املكزرات الدراصٔ٘:  -1

تعد المررراا الدراسية ه  أهـ عريؽ لتحريؽ أهداؼ التعميـ الجػامع  ، كنػف عريرعػا 
 يمكف غرس كؿ ما هك معمك   غرس  لدل الع  .
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كيعػػرؼ المرػػرر الدراسػػ  بأعػػ   هػػك مكمػػكناا رييسػػية ك رنيػػة يػػتـ اوتيارهػػا مػػف بػػيف 
المعارؼ المتممعة    المصادر العممية المتاحة    مك  معايير محددل ه  أهداؼ المػععج . 

 (.  42، 4101)جعسر الوميسة، 
الدراسػػ  بأعػػ   هػػك مجمكنػػة المعػػارؼ كالمعمكمػػاا التػػ  يحصػػمعا  رػػرركمػػا يعػػرؼ الم

الع   مف معممػيعـ  ػ  المدرسػة كمػف الكتػ  المرػررل نمػيعـ . )عجػات نر ػاا كسػعا  حسػف، 
4102 ،06.) 

كمػف أهػـ المكمػكناا التػ  يجػ  أف تمػاؼ إلػ  المرػرراا الدراسػية بعػا المحتػكل 
عا كالعمؿ التعكن  مسعكم  كأهميت  كدكر   ػ  العمم  نف المجتم  كم ك ت  الموتمسة كأسباب

العالػ   حؿ م ك ا المجتم  كأهـ م سسات  كالية العمؿ ب  كت ريعات  كقكاعيع  ككػؿ مػا يمػـخ
  ومسيػة كاممػة نعػ  ممػا يد عػ  ل عميعػاف لديػالجامع  مف معمكماا كمعارؼ نع  حت  تكػكف 
 كا لتحاؽ بالعمؿ التعكن  بعا نا نم  كن  كامؿ.

تػػػـ  ػػػ  التعمػػػيـ البريعػػػاع   ػػػ  المػػػدارس كالجامعػػػاا تمػػػميف العمػػػؿ التعػػػكن   كلرػػػد
 كأهميت  كالمعاراا 

الدراسػية كولػؾ مػمف مرػرر المكاععػة كالعػدؼ مػف ولػؾ الحػ   عاهجال خمة ل     الم
نمػػػ  ممارسػػػة العمػػػؿ التعػػػكن  لػػػدل العػػػ   كتعميػػػة قػػػيـ المكاععػػػة كال ػػػعكر بالمسػػػ كلية 

دل الع   كا  تراؾ    المجتم  المحمػ  كالعمػؿ نمػ  تعخيػخ الػركابع ا جتمانية كا و قية ل
 (Yarwood, R. , 2005, 365)بيف الع   كمجتمععـ المحم . 

 Corporation for National community)كت ػػػير إحػػػدل الدراسػػػاا 

Services, 2006)   بعا الجامعاا كالكمياا ا مريكية أصبحا تم  العمؿ التعػكن  أف إل
دمة العامة ممف المكاد ا جباريػة التػ  يتحػتـ نمػ  العػ   اجتياخهػا ككػولؾ بعػا الػدكؿ كالو

العمػػؿ التعػكن  مػػمف مرػرر جعمػػا العربيػة بػػالوميج العربػ  كمععػػا المممكػة العربيػػة السػعكدية 
الجامعة  بػد لعػـ  المررراا ا وتيارية الت  يدرسعا العال  كمتعمباا جامعة أم غالبية ع   

ـ إع ػػا  كحػػدل 4104/4102عػػة المجمعػػة بدايػػة مػػف نػػاـ مككػػولؾ قػػررا جا، عا مػػف دراسػػت
بالجامعة تعتـ بتعمية كتعكير العمؿ التعكن  م  العمػؿ نمػ  متابعتعػا كتركيمعػا كتعبيػؽ ولػؾ 

يػتـ  با ما ة إل  تدريس مررر العمؿ التعكن  كمررر إوتيارم بعا الموتمسة ، بكمياا الجامعة
 (.  4105. )جامعة المجمعة، تدريس  لزالبية ع   الجامعة
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بػأف تسػػرد بعػا المرػرراا الدراسػية لمػػادل العمػؿ التعػكن  لع ػر  را ػػة   كمػف  ػـ يجػ
العمؿ التعكن  لدل الع  ، كأف تتممف بعا المررراا ا ورل م ػؿ حرػكؽ ا عسػاف كغيرهػا 

   ب كؿ صحيإ.أجخا  مف  را ة العمؿ التعكن  لع رها لدل الع 
 األىغط٘ الطالبٔ٘. -2

تعتبػػر ا ع ػػعة الع بيػػة هػػ  إحػػدل ا دكاا التػػ  يمكػػف نػػف عريرعػػا إكسػػا  الرػػيـ المعػػ   
ندادهـ كتع يتعـ بما يتسػؽ كظػركؼ المجتمػ  كاحتياجاتػ  ، كيمكػف نػف عريػؽ ا ع ػعة أف  كا 

تػػ  ترػػدمعا الجامعػػة تػػتـ تعميػػة الرػػيـ كا تجاهػػاا ا يجابيػػة مػػف وػػ ؿ ا ع ػػعة المتعكنػػة ال
لع بعػػا  مععػػا ا ع ػػعة ال را يػػة كا جتمانيػػة كالسعيػػة كالريامػػية كالتركيحيػػة كهػػو  ا ع ػػعة 
ت تمؿ نم  الرح ا كالحس ا التر يعية كالجكالػة كالمعسػكراا كالمسػابراا الريامػية كالعػدكاا 

تحػاداا العػ   كالمحامراا كالمسابراا العممية ، كيمارس العػ   هػو  ا ع ػعة مػف وػ ؿ ا
 (.91-89، 4101كا سر الموتمسة بالتعاكف م  رناية ال با  بالكمياا )نبد الباسع ديا ، 

كأكصػػا إحػػدل الدراسػػاا بمػػركرل ممارسػػة العمػػؿ التعػػكن   ػػ  ا ع ػػعة الجامعيػػة 
مسا  العاب  الرسم  نم  هػو  ا ع ػعة التعكنيػة كتعخيػخ تعمػـ العػ   لعػا داوػؿ الجامعػة  كا 

 يؼ الع   بأهمية كمركرل تعر 
 (Holdsworth, C. & Quinn, J. , 2010, 117)كأع ػعة العمػؿ التعػكن  بمجػتمععـ. 

كقػػد أدل م ػػركع كيمػػكج الػػوم عبرتػػ  كميػػة المجتمػػ   ػػ  ك يػػة مت ػػجيف مػػف أجػػؿ التعريػػؼ ،
بالعمؿ التعكن  كأهدا   كأهميت  كمجا ت  كم سسات     المجتم  ا مريكػ  إلػ  خيػادل عسػبة 

% مػف بػيف العػ   ) عػد السػمعاف، 76الع   الم ػاركيف  ػ  العمػؿ التعػكن  حيػ  كصػما 
4119 ،5  .) 

تـ اسػػتز ؿ ا ع ػػعة الع بيػػة  ػػ  إكسػػا  العػػ   المعػػارؼ كالمعػػاراا كيمكػػف أف يػػ 
كيمكػف أف  ،كالريـ المتعمرة بالعمؿ التعكن  مما يساند نم  خيادل ندد الع   المعوػرعيف بػ 

ف نػف ا ع ػعة الع بيػة بعمميػة إقامػة عػدكاا كمحامػراا نػف العمػؿ التعػكن  كليك يرـك المس
مػػف وػػ ؿ الم ػػاركة  ػػ  عكنيػػة داوػػؿ الجامعػػة كوارجعػػا مػػؿ أع ػػعة تنلمتعريػػؼ بػػ ، ككػػولؾ 

بمػػا يسػػاند نمػػ  تػػدري  العػػ   م ػػركناا كحمػػ ا تعكنيػػة لودمػػة المجتمػػ  كتعميػػة البييػػة 
كسػػػػابعـ معػػػػاراا العمػػػػؿ التعػػػػكن  كيػػػػتـ تعػػػػريسعـ بمجػػػػا ا العمػػػػؿ التعػػػػكن   الجػػػػامعييف كا 
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ؿ التحػػاقعـ بػػ   ػػ  كبم سسػػات  الموتمسػػة  ػػ  المجتمػػ  المحػػيع بعػػـ حتػػ  يكػػكف مػػف السػػع
 المستربؿ. 

يسعـ الع اع الع ب   ػ  غػرس كتػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل يمكف أف كبولؾ 
يردم  لمع   مف برامج تحسيخية كتعريسية بالعمؿ التعػكن  كبرامجػ  المتاحػة أمػاـ بما الع   

 الع      مجتمععـ. 
 أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط: -3

كد السررم    العممية التعميمية بالتعميـ الجػامع  كترػ  يعد أنما  هيية التدريس العم
كيسػػاهـ نمػػك هييػػة  ، نميػػ  مسػػ كلية غػػرس المعمكمػػاا كالمعػػارا كالرػػيـ  ػػ  نرػػكؿ العػػ  

التػػدريس  ػػ  حػػؿ ك يػػر مػػف الم ػػك ا التػػ  يتعػػرا لعػػا المجتمػػ  سػػكا  كاعػػا اجتمانيػػة أك 
تػ  تعمػؿ نمػ  ترػدـ المجتمػ  بتعميػؽ اقتصادية أك سياسية أك  را ية كا سػعاـ  ػ  ا نمػاؿ ال

 (.  94، 4101ما  ي  مف إيجابياا كن ج ما يعترم  مف سمبياا )نبد الباسع ديا ، 
لعمك هييػة التػدريس أف يسػعـ  ػ  حػؿ هػو  الم ػك ا التػ  تكاجػ  المجتمػ  كيمكف 

نف عريؽ دنم  لمعمؿ التعكن  كالم اركة  ي  ككولؾ يمكػف لعمػك هييػة التػدريس أف يزػرس 
يكػػكف قػػدكل حسػػعة لعػػـ  ػػ   ف را ػػة العمػػؿ التعػػكن  كيػػدنمعا  ػػ  نرػػكؿ كعسػػكس ع بػػ  بػػأ

اصعحابعـ    أنماؿ تعكنية داوػؿ كوػارج الجامعػة أك أف يكمسعػـ بإعجػاخ أبحػا  نمميػة نػف 
العمػػؿ التعػػكن  كنػػف كاقػػ  م ػػك ا المجتمػػ  الوػػارج  حتػػ  يحسػػخهـ نمػػ  العمػػؿ التعػػكن  ، 

ة تعكنية كيدمج مع  بعػا ع بػ   نػدادهـ  ػ  هػوا المجػاؿ كيستعي  كولؾ أف يتبع  م سس
 مما يدنـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع ب  بالتعميـ الجامع . 

 اإلدارٗ اجلامعٔ٘: -4

تعػػد إدرل الم سسػػة التعميميػػة هػػ  المحػػرؾ الرييسػػ  لكػػؿ مػػا يػػتـ مػػف أنمػػاؿ 
 كأع عة كه  الت  تعع  

المعاسػػبة، كتعػػرؼ بأععػػا:  ع ػػاع إعسػػاع  الصػػ حياا لػػولؾ نػػف عريػػؽ اتوػػاو الرػػراراا 
نممػػ  مػػعظـ كمتكامػػؿ يعمػػؿ نمػػ  اسػػت مار المػػكارد الماديػػة كالب ػػرية المتاحػػة برصػػد 

، 4117تحريؽ ا هداؼ التربكية ، كالتعميمية المرجكل. )ص ت مصعس  ك دكم نمػر، 
48 .) 
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داد كتستعي  ا دارل الجامعية أف تتبع  العمؿ التعػكن  داومعػا كتعمػؿ نمػ  إنػ
الجامعة لمعمؿ التعكن  كتخكيدهـ بكؿ ما يمخمعـ مف مسانداا مادية أجياؿ مف ع   

 أك ت ريعاا كقكاعيف حت  تسعؿ نميعـ هو  المعمة. 
ا ا وػػرل كيمكػػف لمجامعػػة أف ترػػيـ  ػػراكة كركابػػع قكيػػة بيععػػا كبػػيف الم سسػػا

مسػة نػف عريػؽ العػ   بالعمػؿ التعػكن  كأع ػعت  الموت كتدنك المسيكليف بعا لتعريؼ
كيمكػػف  دارل الجامعػػة أف ترػػـك بعرػػد دكراا تدريبيػػة العػػدكاا أك المػػ تمراا بالجامعػػة 

لمع   بالجامعة لتعريسعـ بالعمؿ التعكن  كم ك ا المجتم  الت  يجػ  أف يتعاكلكهػا 
    تعمية المجتم  المحيع بعا.   عاؿ بالدراساا كالع ج حت  يككف لمجامعة دكر

ا دكار السػػابرة الػػوكر هػػ  ا دكار المأمكلػػة مػػف التعمػػيـ الجػػامع  كالتػػ    كهػػو
 المجتمػ  تعميػة  يج  أف ترـك بعا    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع ب  مػف أجػؿ

الموتمسة مف ا مية كالبعالة كالتسػر  كالرسػك  كالػدركس الوصكصػية حؿ م ك ت   ك
 .لصح  كغيرها مف الم ك ا المجتمعية كالسرر كعر  الكن  البيي  كعر  الكن  ا

يتـ ولؾ كما سبؽ نف عريػؽ المرػرراا الدراسػية كا ع ػعة الع بيػة يمكف أف ك 
كيمكػػػف إع ػػػا  مركػػػخ لمعمػػػؿ ، نـ ا دارل الجامعيػػػة بػػػدك كدكر أنمػػػا  هييػػػة التػػػدريس 

التعػػكن  بالجامعػػػة ككػػػولؾ إع ػػا  كحػػػداا لمعمػػػؿ التعػػػكن  بالكميػػاا كػػػـ هػػػك مكجػػػكد 
 .لدكؿ ا ورل م ؿ المممكة العربية السعكدية كبريعاعيا بجامعاا ا

كلكف إل  أم مدل يرـك التعميـ الجامع  بدكر   ػ  تػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن         
المجتم  المصرم     العمؿ التعكن  مف أجؿ تعمية  لخيادل عسبة الم اركة لدل ع ب 

، كلإلجابة نم  هوا الس اؿ سكؼ يأت  الجخ  التال  مف الدراسة هػك الدراسػة الميداعيػة 
، ككولؾ التعرؼ نم  كاقػ  ممارسػة  قياـ التعميـ الجامع  بعوا الدكر مدللمتعرؼ نم  

 ا الموتمسة كم  ر كدليؿ نمم  نم  اع   التعميـ الجامع  لمعمؿ التعكن     المج
 را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػديعـ ،ك كػػولؾ لمتعػػرؼ نمػػ  معكقػػاا م ػػاركة العػػ    مسػػتكل

 . الجامعييف بالعمؿ التعكن  بالمجتم  
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 الدراص٘ املٔداىٔ٘: 

 إدزاٛات الدراص٘ املٔداىٔ٘: 

 :أٍداف الدراص٘ املٔداىٔ٘ أّاًل :

 استعد ا الدراسة الميداعية التعرؼ نم : 
 . التعميـ الجامع ع    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدلكاق  دكر التعميـ الجامع      .0
ـ الجػػػامع  لمعمػػػؿ التعػػػكن  كم  ػػػر لمسػػػتكم  را ػػػة العمػػػؿ يكاقػػػ  ممارسػػػة عػػػ   التعمػػػ .4

 التعكن  لديعـ.

   . التعرؼ نم  معكقاا العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ الجامع  .2

التعرؼ نم  إوا كاعا هعاؾ  ركؽ    ارا  العػ   حػكؿ دكر التعمػيـ الجػامع   ػ  تػدنيـ  .2
  را ة العمؿ التعكن  لدل ع ب  ترج  إل  الجعس أك الكمية أك السرقة الدراسية أـ  . 

ممارسػة عػ   التعمػيـ الجػامع   أرا  العػ   حػكؿ التعرؼ نم  إوا كاعا هعاؾ  ركؽ  ػ  .5
 إل  الجعس أك الكمية أك السرقة الدراسية أـ  .لمعمؿ التعكن  ترج  

التعرؼ نم  إوا ما كاعا هعاؾ  ركؽ    ارا  الع   حكؿ معكقاا العمؿ التعكن  ترجػ   .6
 أـ  . لمجعس أك الكمية أك السرقة الدراسية

 أدّات الدراص٘ املٔداىٔ٘: ثاىًٔا:

 استودما الباح ة ا دكاا التالية:
مكجعػة لمعػ   كالعالبػاا بجامعػة سػكهاج لمتعػرؼ  نمػ  دكر  استباعة مف إنداد الباح ػة .0

كنمػ   كاقػ  م ػاركتعـ  ػ  العمػؿ  التعميـ الجامع     تدنيـ  را ة العمػؿ التعػكن  لػديعـ
 .  التعكن     المجتم  كأهـ معكقاا تمؾ الم اركة

امعػة استمارل التحميؿ البيي  لمتعمػيـ الجػامع  لمتعػرؼ نمػ  عرػاع الرػكل كعرػاع المػعؼ بالج .4
كالسػػر  كالتعديػػداا بػػالمجتم  الوػػارج  كعبرػػا نمػػ  نيعػػة مػػف العػػ   كأنمػػا  هييػػة 

 التدريس . 

المرابمػػة ال وصػػية غيػػر المرععػػة مػػ  العػػ   كالعالبػػاا الم ػػاركيف  ػػ  العمػػؿ التعػػكن   .2
كغيػػر الم ػػاركيف لمتعػػرؼ نمػػ  ارايعػػـ  ػػ  دكر التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ 
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كالتعػػػرؼ نمػػػ  كاقػػػ  الم ػػػاركة لػػػديعـ كالمعكقػػػاا التػػػ  تكاجػػػ  العمػػػؿ التعػػػكن  لػػػديعـ، 
 التعكن  مف كجعة عظرهـ. 

 :ستباعة تمؾ ا  ك يما يم  وعكاا إنداد
تـ بعا  ا ستباعة باتباع قكاند بعػا  ا سػتباعاا مػف حيػ   ػكؿ العبػاراا كعكلعػا كقكانػد ك 

 كتابتعا.

 صدم االصتئاى٘ : ( أ)

 التالية لمتأكد مف صدؽ ا دال :استودما الباح ة اعكاع الصدؽ 

لمتعػرؼ نمػ  مػا إوا : حي  تـ تحكػيـ ا سػتباعة لمتأكػد مػف صػحتعا   كميفصدؽ المح -0
كاعا البعػكد ترػيس كتزعػ  جميػ  الجكاعػ  الموتمسػة لممكمػكع محػؿ الدراسػة كالبحػ  

 .  ارايعـ كتـ تعديمعا ك را كالمراد دراست  كتم م  تم ي  صادقنا مف ندم 

كل: كهك التأكد مف جمي  العبارا تعتم  إل  المحاكر التابعة لعػا كجميػ  صدؽ المحت -4
المحػػاكر السرنيػػة تعب ػػؽ مػػف المحػػكر الػػرييس ، كاف جميػػ  المجػػاكر الرييسػػة تعػػدرجا 

 تحا ا ستباعة كتودمعا ب كؿ مبا ر .

 الصدم الذاتٕ لالصتئاى٘ : الصدؽ الوات  :  -3

كهك يريس الصدؽ الداوم  لبعكد ا ستباعة كهك يساكم الجور التربيع  لم باا كجا  
 كالتال : 

 1.95.        ,90        الصدؽ الداوم  )الوات (   
 ثئات االصتئاى٘ : ( ب)

كقػد كجػد   ألسػا كركبعػا ) معامػؿحسػا   تـ حسا  معامؿ  باا ا ستباعة نف عريػؽ 
 كهك معامؿ  باا مرتس  كم يـ ل ستباعة.  1,90أف معامؿ  باا ا ستباعة قد بمغ 

 الصْرٗ اليَأٜ٘ لالصتئاى٘ : ( ت)

ككعػػػة مػػػػف م بعػػػد إجػػػرا  التعػػػدي ا نمػػػ  ا سػػػتباعة جػػػا ا  ػػػ  صػػػكرتعا الععاييػػػة
 ( .0أعظر ممحؽ رقـ ) محاكر رييسية كالتال :  ة   (نبارل مرسمة ل85)

 دّر التعلٔه اجلامعٕ يف تدعٔه ثكاف٘ العنل التطْعٕ لدٚ طالبُ: ّل: احملْر األ

 ( نبارل. 20ا تمؿ هوا المحكر نم  )اكر  رنية ك مح أربعةكا تمؿ هوا المحكر نم  
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 تنع: باجملّاقع مغارن٘ طالب التعلٔه اجلامعٕ يف العنل التطْعٕ احملْر الجاىٕ: 

عمػػؿ التعػػكن  لممجػػا ا  سػػا  ترػػ  تحػػا ( نبػػارل 09كا ػػتمؿ هػػوا المحػػكر نمػػ  )
   . الموتمسة

 احملْر الجالح: معْقات العنل التطْعٕ لدٚ طالب التعلٔه اجلامعٕ: 

( نبػػارل، كالويػػاراا 45نمػػ  )ك   رنيػػةأربعػػة محػػاكر كقػػد ا ػػتمؿ هػػوا المحػػكر نمػػ  
ويػاراا هػ :  ةالمتاحة نم  المحكر ا كؿ كال اع  تسأؿ نػف درجػة تحرػؽ العبػارل كتحتعػا    ػ

كأيمػػا المحػػكر ال الػػ  كاعػػا الويػػاراا نميػػ  تسػػأؿ نػػف درجػػة ، مػػعيسة( –متكسػػعة  –)كبيػػرل 
 معيسة(.  –متكسعة  –وياراا ه : )كبيرل  ةتكاجد المعكقاا كت مؿ    

كتػػـ إنػػداد اسػػتمارل التحميػػؿ البييػػ  لمتعمػػيـ الجػػامع  لمتعػػرؼ نمػػ  عرػػاع الرػػكل كعرػػاع  
كعبرػػا نمػػ  نيعػػة مػػف العػػ    ،التعديػػداا بػػالمجتم  الوػػارج المػػعؼ بالجامعػػة كالسػػر  ك 

 ( .4أعظر ممحؽ رقـ ) كأنما  هيية التدريس  كبعا العامميف بالجامعة.
 عٔي٘ الدراص٘ ّأصلْب اختٔارٍا:ثالجًا:

 أصلْب اختٔار العٔي٘:-أ

يمكف أف يسعـ    العمؿ التعكن  بالجامعة ب كؿ كبير ك ن مف أنما  هيية  -0
التدريس كالع   كالجعاخ ا دارم بالجامعة ، كالدراسة الحالية أوتارا الع   كعيعة 

جرا  تمؾ الدراسة  لتعبيؽ الدراسة الميداعية نميعا   -لمسبا  التالية :كا 
عـ عسبة بعال  نالية كما سبؽ تكميح  ف ع   التعميـ الجامع  تكجد بيف وريجيأ -

  لديعـ مف    حاؿ تدنيـ  را ة العمؿ التعكن كبالتال  يستعيعكا،با عار العظرم
 .المساهم   ي  بسانمية

مت كعـ لردر كبير مف العاقة كالحيكية كالدا عية  - ك رل ندد ع   التعميـ الجامع  كا 
بكسا ل ،ككولؾ كجكد كقا  راغ كبير  كالردرل نم  الععا  كالمساهمة    العمؿ التعكن 

 لديعـ يمكععـ إستز ل     نمؿ تعكن  مسيد.
كجكد رغبةنالية لدل ع   التعميـ الجامع  لممساهمة    العمؿ التعكن  ، قد لمستعا  -

الباح ة مف و ؿ المراب ا م  الع   كالعالباا بالجامعة، كلكععـ    حالة توكؼ 
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مظمة  رنية يعميعكا لمعمؿ مععا ، كيحتاجكا لمتكجي  كيحتاجكف إل  يد دانمة لعـ ك 
 كا ر اد الصحيإ.

يتـ اوتيارها    كه  العيعة الت  العبرية  الع كاييةعريرة التـ اوتيار نيعة الدراسة ب -4
حالة كجكد صساا موتمسة بيف نعاصر المجتم  ، حي  يرـك البح  بترسيـ المجتم  

عة ن كاييان مف كؿ عبرة بحي  تتعاس  العيعة إل  عبراا متجاعسة  ـ يركـ باوتيار ني
أحمد . )م  حجـ كؿ عبرة، كهو  العبراا غالبان لعا ن قة بالم كمة محؿ الدراسة  

حي  أف  التعميـ الجامع  يعرسـ إل  أرب   رؽ دراسية (. 442،  4117،  نامر
رقة الرابعة ) ما كالباح ة قاما بإوتيار نيعة مف ع   السرقة  الععايية بالدراسة كه  الس

ند ع   الع  البيعرم السرقة الوامسة ( كنيعة مف ع   السرقة ا كل   ف الباح ة 
ارا  الع   نيعة     ـ  أمدراسة بمرحمة التعميـ الجامع  أ ر ل تريد أف تتعرؼ هؿ هعاؾ

 الدراسة .
مػف تمػؾ  ا وتيػار ػـ تػـ مجمكناا ك رػا لمتوصػ  تـ ترسيـ المجتم  ا صم  إل  أيما ك  -2

نيعػة   كهػ   ، كتعمدا الباح ػة اوتيػار العيعػاا مػف    ػة أعػكاع مػف الكميػاا لمجمكنااا
نيعة مػف كميػة التربيػة ، كنيعػة ك  ،كمياا العمـك كالع  البيعرم مف الكمياا العممية كمععا 
، بعريرػة ن ػكايية مػف تمػؾ الكميػاا كمية اادا  ككمية التجػارلمف الكمياا العظرية  كمععا 

 .  موككرلال

استمارل التحميؿ البيي  لمتعميـ الجامع  لمتعرؼ نمػ  عرػاع  تـ اوتيار نيعة الدراسة لتعبيؽ -2
الركل كعراع المعؼ بالجامعة كالسر  كالتعديػداا بػالمجتم  الوػارج  كعبرػا نمػ  نيعػة 

مف الع   كأنما  هيية التدريس  كبعػا العػامميف بالجامعػة مػف تمػؾ الكميػاا ن كايية 
 أن  .  الموككرل

 اجملتنع األصلٕ للعٔي٘:-ب

مف ع   كعالباا جامعة سكهاج الدارسيف لتعبيؽ ا ستباعة  حي  تـ اوتيار العيعة  -5
بمغ ك التربية  ككمية لعظريةبالسرقة ا كل  كالسرقة الرابعة مف الكمياا العممية كالكمياا ا

 ندد ا ستباعاا الت  تـ تعبيرعا
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 الجدكؿ التال ( استباعة ، ك 821( استباعة ك بمغ ندد ا ستباعاا الصحيحة ) 911) 
 يصؼ العيعة: الوم 

 ( 0) رقـ جدكؿ
 ك ران لمسرقة كالكمية ة الدارسة الميداعيةكصؼ نيع

 الكمية           
 السرقة         

الكمياا 
 العممية

الكمياا 
 العظرية

كمية 
 التربية

جمالا 
 م

العسبة  الميكيةالعسبة 
 %مف العيعة 

 %51.2 242 020 022 029 السرقة ا كل 

 % 29.7 207 025 021 024 السرقة الرابعة
 % 011 821 476 482 480 ا جمال 

 ( 4)رقـجدكؿ 
 لجعس كالمسرقة ة الدارسة الميداعية ك ران عكصؼ ني

 السرقة
 ةػػػػػػػػػالكمي

 جمال ا  ا عا  الوككر
مف العيعة العسبة 
 %الميكيةالكمية 

     
السرقة 
 ا كل 

 % 06.5 029 75 62 الكمياا العممية )ع  بيعرم +نمـك (

 % 07.14 022 81 62 الكمياا العظرية )ادا  + تجارل (
 % 06.8 020 80 61 كمية التربية

السرقة 
 الرابعة

 % 06.9 024 78 62 الكمياا العممية )ع  بيعرم +نمـك (
 % 06.6 021 72 66 الكمياا العظرية )ادا  + تجارل (

 % 06.0 025 75 61 كمية التربية
 % 011 821 272 277  ػػػػػػػػػػالػػػمػػػػػا ج

اسػػتمارل التحميػػؿ البييػػ  لمتعمػػيـ الجػػامع  مػػف الكميػػاا  تػػـ اوتيػػار نيعػػة الدراسػػة لتعبيػػؽ - 
تػـ تسريزعػا  ( اسػتمارل  كقػد 425ندد ) الموككرل أن   كبمغ ندد ا ستماراا الصحيحة

 بعريرة كيسية.
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 تطئٔل أداٗ الدراص٘ املٔداىٔ٘: :رابعًا

ـ كحتػػػػػػػ  05/2/4105قامػػػػػػػا الباح ػػػػػػػة بتعبيػػػػػػػؽ ا سػػػػػػػتباعة  ػػػػػػػ  الستػػػػػػػرل مػػػػػػػف 
( اسػػػػتباعة ك بمػػػػغ نػػػػدد 911بمػػػػغ نػػػػدد ا سػػػػتباعاا التػػػػ  تػػػػـ تعبيرعػػػػا) ، ك ـ21/2/4105

 مكخنة كما كرد بجدكؿ كصؼ العيعة .( استباعة 821ا ستباعاا الصحيحة ) 
 املعاجل٘ اإلسصأٜ٘ الصتذابات العٔي٘ علٙ أداٗ الدراص٘ املٔداىٔ٘: خامضًا:

 بعد التعبيؽ الميداع  تما المعالجة ا حصايية لعتايج ا ستباعة كما يم : 
كحسػػا   تػػـ حسػػا  عسػػبة متكسػػع ا سػػتجابة لعتػػايج التعبيػػؽ الميػػداع  ل سػػتباعة .0

  كما يم  :حدكد ال رة لعيعاا الدراسة الميداعية 

 أّال: سضاب ىضئ٘ متْصط االصتذاب٘ ّحلضابَا متت املعاجل٘ التالٔ٘: 

 -حسا  تكراراا استجاباا أ راد العيعة تحا درجاا المكا رة ال   ة )مكا ؽ  -0
 غير مكا ؽ(. - أدرم

 يم : أنعيا ا كخاف الرقمية لكؿ درجة مكا رة كما  -4
 ضعيفة متوسطة كبيرة لتحقق )التواجد (درجة ا

 0 4 2 الوزن الرقمي
 تـ مر  التكراراا تحا كؿ درجة مكا رة    الكخف الرقم  المعاظر ل . -2
 جم  حاصؿ المر  السابؽ لكؿ بعد نم  حدل كالحصكؿ نم  الدرجة الكمية لمبعد.  -2
الدرجة الكمية لمبعد نم  ندد  مةسالحصكؿ نم  عسبة متكسع ا ستجابة كولؾ بر -5

 كهك أنم  كخف رقم . 2أ راد العيعة ممركبا    

عسبة متكسع ا ستجابة                
الدرجة الكمية لمبعد
  2× ندد أ راد العيعة 

 سضاب سدّد الجك٘ لهل عٔي٘ فزعٔ٘ ّالعٔي٘ الهلٔ٘ ننا ٓلٕ:  ثاىٔا: 

الوعأ المعيارم     
 × أ  

 0990)  اد أبك حع  كاماؿ صادؽ ،      ف

،202-209 ) 



 ـ4105( أكتكبر24ػػػػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 602 - 
 

 1,67أ   عسبة متكسع  دل المكا رة نم  البعد   حي :
 1.22   1.67 - 0     أ - 0    

 ف   ندد أ راد العيعة.  
 990كتـ حسا  حدكد ال رة مف المعادلة التالية : )  اد أبك حع  كاماؿ صادؽ ، 

،209-244 ) 
 (0,96× + )الوعأ المعيارم  1.67ا نم     لم رة    الحد  

 (0,96× )الوعأ المعيارم  - 1.67الحد  ا دع  لم رة    
 جا ا كما يم : كالعيعاا السرنيةالكمية  لعيعة البح كبحسا  حدكد ال رة        
 1.70هػػ  )، كنيعػػة ا عػػا  كاعػػا متسػػاكية ك حػػدكد ال رػػة لعيعػػة السرقػػة ا كلػػ  -
،1.62 .) 

كنيعػة  الكميػاا العمميػةنيعػة  كنيعػة الػوككر كحدكد ال رة لعيعة السرقػة الرابعػة  -
 (.1.64،  1.74) ه الكمياا العظرية  كاعا متساكية ك 

 ( . 1.64،  1.72) ه  كمية التربيةحدكد ال رة لعيعة  -

 (. 1.62،  1.71حدكد ال رة لمعيعة الكمية ه  ) -

وا كاعا عسبة متكسع ا ستجابة  نم  الع بارل تسػاكم الحػد ا نمػ  أك أكبػر كا 
وا كاعػا   مع  كاعا العتيجة أف  العبارل تتحرؽ بدرجة كبيرل أك تكجد بدرجة كبيػرل ،  كا 

عسػػبة متكسػػع ا سػػتجابة تسػػاكم الحػػد ا دعػػ  أك أقػػؿ معػػ  كاعػػا العتيجػػة  أف العبػػارل 
وا اعحصػػرا بػػيف الريمتػػيف كاعػػا  تتحرػػؽ بدرجػػة مػػعيسة أك تكجػػد بدرجػػة مػػعيسة كا 

 لعتيجة أف العبارل تتحرؽ بدرجة متكسعة .ا
نػف  (One Way Anova)تػـ اسػتوداـ تحميػؿ التبػايف البسػيع  ػ  اتجػا  كاحػد  .4

كولػؾ لمعر ػة هػؿ هعػاؾ  ػركؽ واا  (20)ا حصاي  إصػدار  SPSSعريؽ برعامج 
 كعظريػة الكميػاا الد لة إحصػايية أـ   بػيف العيعػاا ال   ػة مػف الكميػاا العمميػة ك 

 . أـ   التربية نم  محاكر ا ستباعة الموتمسةكمية 
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 ػػػركؽ واا د لػػػة  ؾلتحديػػػد إوا كاعػػػا هعػػػا T. Test)ا(  أوتبػػػارتػػػـ اسػػػتوداـ  .2
محػػػاكر  جميػػػ  العالبػػػاا حػػػكؿارا  إحصػػػايية ترجػػػ  لمجػػػعس بػػػيف ارا  العػػػ   ك 

ا سػػتباعة أـ   ، ككػػولؾ لمعر ػػة هػػؿ هعػػاؾ  ػػركؽ واا د لػػة إحصػػايية بػػيف ارا  
ترجػ  لمدراسػة بػالتعميـ الجػامع  أـ ع   السرقة الرابعة ارا  ك  ا كل قة ع   السر 

 . (20)إصدار  ا حصاي  SPSS ، كولؾ باستوداـ برعامج 

 ىتاٜر الدراص٘ املٔداىٔ٘:

 : طالبُ احملْر األّل: دّر التعلٔه اجلامعٕ يف تدعٔه ثكاف٘ العنل التطْعٕ لدٚ

  :دّر املكزرات الدراصٔ٘ ( أ)

بعد إجرا  المعالجة ا حصايية  ستجاباا نيعة الدراسػة نمػ  ا سػتباعة جػا ا 
 م : يالعتايج كما 

 (2) رقـ جدكؿ
 دكر المررراا الدراسية    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ الجامع كاق  

 اراا                                                        ػػػػػالعب ـ
 ا ستجابة عسبة متكسع

 نيعة السرقة ا كل 
 242ف 

 نيعة السرقة الرابعة
 207ف 

 العيعة الكمية
 821ف 

 إحتكا المررراا الدراسية الت  درستعا    مكمكناتعا نم  معمكماا نف :  
 1.22 1.22 1.25 مسعـك العمؿ التعكن .   0
 1.25 1.26 1.22 أهمية العمؿ التعكن .  4
 1.26 1.26 1.27  كايد العمؿ التعكن  لمسرد.   2
السكايد ا قتصادية كا جتمانية الت  تعكد نم  المجتمػ    2

 مف العمؿ التعكن . 
1.26 

1.29 1.28 
التعريػػػػػػػؼ بمجػػػػػػػا ا العمػػػػػػػؿ التعػػػػػػػكن  ا قتصػػػػػػػادية   5

 كا جتمانية كالصحية بالمجتم . 
1.26 

1.22 1.25 
التعريؼ نم  أهػـ م سسػاا كمعظمػاا العمػؿ التعػكن    6

 1.25 1.24 1.27 المكجكدل بالمجتم . 
أع ػػعة م سسػػاا العمػػؿ التعػػكن   ػػ  مجػػا ا التعمػػيـ   7

 1.22 1.24 1.25 كالبيية كال را ة بالمجتم . 
م ػػػػػك ا المجتمػػػػػ  التػػػػػ  تحتاجعػػػػػا جعػػػػػكد تعكنيػػػػػة   8

 1.29 لمكاجعتعا. 
1.29 1.29 

التعريػػػؼ برػػػيـ العمػػػؿ التعػػػكن  م ػػػؿ التعػػػاكف كالععػػػا    9
 1.27 1.29 1.25 كا ي اركالتكا ؿ كالح  نميعا. 

أهػػـ الرػػكاعيف كالت ػػريعاا المعظمػػة لمعمػػؿ التعػػكن   ػػ    01
 1.22 1.21 1.26 المجتم . 

 1.25 إجمال  عسبة متكسع ا جابة نم  المحكر             
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يتمإ مػف الجػدكؿ السػابؽ أف نيعػة السرقػة ا كلػ  كنيعػة السرقػة الرابعػة إتسرػا نمػ  
معؼ دكر المررراا الدراسية  ػ  تػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل ع بػ  كولػؾ نمػ  جميػ  
العبػػاراا المكمػػحة بالجػػدكؿ كأف إجمػػال  عسػػبة متكسػػع ا سػػتجابة نمػػ  جميػػ  هػػو  العبػػاراا 

كولػؾ يععػ  تحرػؽ هػو  العبػاراا بدرجػة الحد ا دع  لحدكد ال رػة  كه  أقؿ مف ( 1,25كاعا )
معيسة، كولؾ يكمإ أف المررراا الدراسية بالتعميـ الجامع  دكرها معيؼ    تعريػؼ العػ   
بالعمؿ التعكن  كأهميت  ك كايد  الت  تعكد نم  السرد كنم  المجتم  كأيما دكرها مػعيؼ  ػ  

المجتم  كأع ػعتعا الموتمسػة ، كبػولؾ اتسػؽ عػ   السرقػة التعريؼ بم سساا العمؿ التعكن  ب
نمػػ  مػػعؼ دكر المرػػرراا الدراسػػية  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ  الرابعػػةا كلػػ  كعػػ   السرقػػة 

 التعكن . 
 دّر األىغط٘ الطالبٔ٘:)ب( 

كبػػإجرا  المعالجػػة ا حصػػايية  سػػتجاباا نيعػػة الدراسػػة نمػػ  ا سػػتباعة جػػا ا 
 لتال : العتايج كما بالجدكؿ ا

 (4) رقم جدول
 دور األنشطة الطالبية في تدعيم ثقافة العمل التطوعي لدى طالب التعميم الجامعيواقع  

 ارات         العبـ م
 االستجابة نسبة متوسط

عينة الفرقة 
 423االولى ن=

عينة الفرقة 
 417الرابعة ن=

العينة الكمية 
 848ن=

 8.47 8.49 8.46 تقام بالجامعة دورات تدريبية إلكساب الطالب ميارات العمل التطوعي.   1
تقــيم أســر الجامعــة نــدوات عمميــة لتعريــو الطــالب بمفيــوم وأىميــة العمــل   2

 8.45 التطوعي لممجتمع. 
 
8.49 8.47 

تنظـــيم رعايـــة الشـــباب نـــدوات لتعريـــو الطـــالب بمشـــكالت المجتمـــع التـــي   3
 تحتاج لجيود تطوعية لحميا. 

8.45 8.45 8.45 

تقـــيم رعايـــة الشـــباب كـــل عـــام حفـــالت لعـــرض تجـــارب وتكـــريم الطـــالب   4
 8.43 8.42 8.44 المتميزين في العمل التطوعي. 

تنظـــيم األســـر بالجامعـــة مـــؤتمرات عمميـــة عـــن العمـــل التطـــوعي لتو ـــي    5
 فوائده عمى الفرد والمجتمع. 

8.45 8.45 8.45 

تسـاىم رعايــة الشــباب بالكميــات بو ــع الفتــات لمتعريــو بالعمــل التطــوعي   6
 8.43 8.43 8.44 والحث عميو. 

تــــنظم األســــر بالجامعــــة رحــــالت لممؤسســــات الفيريــــة بــــالمجتمع لتعريــــو   7
 8.45 8.46 8.43 الطالب بيا. 

تقــيم األســر بالجامعــة نــدوات لممؤسســات التطوعيــة المتميــزة فــي المجتمــع   8
 8.44 8.42 وتعريو الطالب بأنشطتيا وفاعميتيا. 

 
8.43 

ـــة فـــي المجتمـــع لتعريـــو   9 تـــدعو األســـر بالجامعـــة قـــادة المؤسســـات الفيري
 8.43 8.41 8.44 الطالب بأىداو وأنشطة مؤسساتيم. 

ــــنظم رعايــــة الشــــباب بالكميــــات مســــابقات بحثيــــة عــــن العمــــل التطــــوعي   18 ت
 8.42 8.42 8.42 وأىميتو وأىدافو. 

تنظم أنشطة الجامعة حمالت تطوعيـة لمطـالب لمواجيـة بعـض مشـكالت   11
 المجتمع. 

8.44 8.44 8.44 

 8.44 إجمالى نسبة متوسط اإلجابة عمى المحور               
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يتمإ مػف الجػدكؿ السػابؽ إجمػاع ارا  عػ   السرقػة ا كلػ  كالسرقػة الرابعػة نمػ  أف 
دكر ا ع ػػعة الع بيػػة  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل ع بػػ  يتحرػػؽ بدرجػػة مػػعيسة 

(  كهػػ  أقػؿ مػػف الحػػد 1,22جمػال  عسػػبة متكسػع ا سػػتجابة نمػ   نبػػاراا المحػػكر كاعػا )كا  
، كأف ا ع ػعة الع بيػػة عػ  تحرػؽ هػو  العبػػاراا  بدرجػة مػعيسة ا دعػ  لحػدكد ال رػة كولػػؾ يع

بالجامعػػة   تعػػتـ بع ػػر  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل العػػ   حيػػ  أععػػا   ترػػـك بإقامػػة دكراا 
تدريبية  كسا  الع   معاراا العمؿ التعكن  أك خيادل م سساا العمؿ التعكن  أك دنكتعػا 

 سػػر  ػػ  نمػػؿ عػػدكاا أك خيػػاراا أك حمػػ ا لمعمػػؿ لمجامعػػة لعػػرا أع ػػعتعا ، كمػػعؼ دكر ا
التعكن  داوؿ الجامعة أك وارجعػا كبػولؾ تكػكف ا ع ػعة الع بيػة   ترػـك بػدكرها  ػ  تػدنيـ 

  را ة العمؿ التعكن  لدل الع   .
 )ز( دّر أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط:

 سػتجاباا نيعػة الدراسػة نمػ  ا سػتباعة جػا ا العتػايج لكبإجرا  المعالجة ا حصػايية 
 كما بالجدكؿ التال : 

 (5) رقـ جدكؿ
 دكر أنما  هيية التدريس    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ الجامع كاق   

 اراا         العب ـ
 ا ستجابة عسبة متكسع

نيعة السرقة 
 242ا كل  ف 

نيعة السرقة 
 207ف الرابعة 

العيعة الكمية 
 821ف 

 قاـ بعا أنما  هيية التدريس بػ :    
تكمػػػيإ مسعػػػـك العمػػػؿ التعػػػكن  كأهميتػػػ  مػػػف وػػػ ؿ  ػػػرت   0

 1.22 1.22 1.25 مررر  الدراس . 
تكميػػػؼ العػػػ   بعمػػػؿ أبحػػػا  نمميػػػة نػػػف العمػػػؿ التعػػػكن    4

 1.24 1.20 1.22 كدكر     المجتم . 
التعريػػػػؼ بسكايػػػػد العمػػػػؿ التعػػػػكن  التػػػػ  تعػػػػكد نمػػػػ  السػػػػرد   2

 1.22 1.24 1.26 المتعكع. 
 1.22 1.22 1.22 تكميإ دكر العمؿ التعكن     مكاجعة م ك ا المجتم .  أ 2
ا  ترؾ م  ع ب     التعكع لحؿ إحػدل م ػك ا المجتمػ    5

 1.21 1.29 1.20 المحم .
المتاحػػػػػة بالجامعػػػػػة التعريػػػػػؼ بمجػػػػػا ا العمػػػػػؿ التعػػػػػكن    6

 1.20 1.21 1.24 كبالمجتم  المحم .
تكميػػػؼ العػػػ   بأنمػػػاؿ جمانيػػػة ليزػػػرس  ػػػيعـ قػػػيـ العمػػػؿ   7

 1.22 1.22 1.22 التعكن  م ؿ التعاكف كا ي ار كالععا  كالتكا ؿ. 
ت جي  ع ب  نم  الم اركة    العمؿ بالم سسػاا الويريػة   8

 1.22 1.25 1.22 التعكنية . 
 1.22 1.24 1.22 التعريؼ بم سساا العمؿ التعكن  بالمجتم  كأع عتعا.   9

ا  تراؾ م  ع ب     تعظيـ م ركناا تعكنيػة ترػاـ داوػؿ   01
 1.24 1.20 1.22 الجامعة. 

 1.22   إجمال  عسبة متكسع ا جابة نم  المحكر
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 يتمػػإ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ مػػعؼ الػػدكر الػػوم يرػػـك بػػ  أنمػػا  هييػػة التػػدريس  ػػ 
  العبػاراا بالجػدكؿ أنػ   يػتدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع ب  كولؾ  ف درجػة تحرػؽ جم

إجمػال  عسػبة متكسػع حيػ  أف  كولؾ بإجماع ارا  العيعة الكمية كالعيعاا السرنية درجة معيسة
(  كه  أقؿ مػف الحػد ا دعػ  لحػدكد ال رػة كولػؾ 1,22ا ستجابة نم   نباراا المحكر كاعا )

 .  حرؽ هو  العباراا  بدرجة معيسةيعع  ت
كيععػػ  ولػػؾ أف أنمػػا  هييػػة التػػدريس   يركمػػكف بتكمػػيإ مسعػػـك العمػػؿ التعػػكن  
ك كايػػ  التػػ  تعػػكد نمػػ  السػػرد كالمجتمػػ ، كأف ا ػػتراكعـ  ػػ  أنمػػاؿ تعكنيػػة أك تكميػػؼ العػػ   
بأبحا  أك تكميساا نف العمؿ التعكن  جػا ا كمعػا بدرجػة مػعيسة ، ككػولؾ دكر نمػك هييػة 

ي ػػار كنعػػا  كتكامػػؿ أيمػػا التػػدريس  ػػ  غػػرس الرػػيـ  الدان مػػة لمعمػػؿ التعػػكن  مػػف تعػػاكف كا 
يتحرػػؽ بدرجػػة مػػعيسة ، كأف قيػػاـ نمػػك هييػػة التػػدريس با  ػػتراؾ مػػ  ع بػػ   ػػ  م ػػاري  
تعكنيػػة أك ت ػػجيعة نميعػػا كػػؿ ولػػؾ يتحرػػؽ بدرجػػة مػػعيسة ، كيععػػ  مػػا سػػبؽ مػػعؼ دكر 

   أنما  هيية التدريس    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع بعـ.
 )د( دّر اإلدارٗ اجلامعٔ٘:  

 بعد المعالجة ا حصايية  ستجاباا نيعة الدراسة جا ا العتايج كما بالجدكؿ التال :         
 (6) جدكؿ رقـ

 دكر ا دارل الجامعية    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ الجامع كاق  

 ارااػػػػعبال ـ
 ا ستجابة عسبة متكسع

السرقة نيعة 
 242ا كل  ف 

نيعة السرقة 
 207الرابعة ف 

العيعة الكمية 
 821ف 

 -قاما إدارل الجامعة بػ:     
 1.25 1.22 1.27 سف ككم  بعا الركاعيف كالت ريعاا المعظمة لمعمؿ التعكن  داومعا.  0
 1.28 1.27 1.29 ت جي  أنماؿ الع   التعكنية الت  تراـ داوؿ الجامعة.   4
 1.22 1.24 1.26 ا نماؿ التعكنية لمع   وارج الجامعة بالمجتم  المحم .دنـ   2
 1.24 1.20 1.24 ترديـ جكايخ   مؿ ا نماؿ التعكنية داوؿ الجامعة.   2
 1.21 1.21 1.24 ترديـ جكايخ   مؿ ا نماؿ التعكنية وارج الجامعة.   5
 1.22 1.20 1.26 بالمجتم  المحم .إقامة  راكة  كتعاكف م  م سساا العمؿ التعكن    6
السػػمات لمم سسػػاا التعكنيػػة بػػالمجتم  لعػػرا تجاربعػػا كع ػػاعاتعا لمعػػ     7

 داوؿ الجامعة. 
1.26 1.26 1.26 

تعظيـ حس  سعكينا لتكريـ أ مؿ التجار  كالحم ا التعكنية الت  تمػا بالعػاـ   8
 1.20 1.20 1.24 الدراس . 

 1.24 1.21 1.22 ترديـ جكايخ مادية كنيعية تكريمنا لمع   المتميخيف    العمؿ التعكن .   9
تعظػػػيـ م ػػػاري  لمعر ػػػة م ػػػك ا المجتمػػػ  المحػػػيع كالتػػػ  يمكػػػف لمجامعػػػة   01

 1.21 1.28 1.24 المساهمة    حمعا. 
 1.22   إجمال  عسبة متكسع ا جابة نم  المحكر
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يتمػػإ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ إتسػػاؽ العيعػػاا السرنيػػة كالعيعػػاا الكميػػة نمػػ  أف جميػػ  
العبػػاراا المرتبعػػة بػػدكر إدارل الجامعػػة  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل ع بعػػا جػػا ا 

(  1,22إجمال  عسبة متكسع ا ستجابة نم   نبػاراا المحػكر كاعػا )حي  أف بدرجة معيسة 
 .  لحدكد ال رة كولؾ يعع  تحرؽ هو  العباراا  بدرجة معيسةكه  أقؿ مف الحد ا دع  

كأف إدارل الجامعة دكرها مػعيؼ  ػ  ت ػجي  ا نمػاؿ التعكنيػة سػكا  داوػؿ الجامعػة   
أك وارجعػػا ، كأف قيامعػػا بأنمػػاؿ ال ػػراكة مػػ  م سسػػاا العمػػؿ التعػػكن  بػػالمجتم  الوػػارج  

يػة ككػولؾ تكػريـ الم سسػاا كالتجػار  كاعا معيسة، ككولؾ تكريـ الم اركيف  ػ  أنمػاؿ تعكن
التعكنيػة العاجحػة كػؿ ولػؾ يتحرػؽ بدرجػػة مػعيسة ممػا يععػ  مػعؼ دكر ا دارل الجامعيػة  ػػ  

 تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل الع  . 
إجمػػال  عسػػبة متكسػػع ا سػػتجابة نمػػ  محػػكر دكر التعمػػيـ الجػػامع   ػػ   كبحسػػا 

دكر كػ   كهػ  عسػبة ت ػير لمػعؼ  (1.22د اعػ  )كجتدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع ب  
مف المرػرراا الدراسػية كا ع ػعة الع بيػة، كمػعؼ دكر أنمػا  هييػة التػدريس كمػعؼ دكر 
ف كاعػا  ػ  المرتبػة  ا دارل الجامعية    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل الع   الجامعييف كا 

اسية  ـ تميعا ا ع ػعة الع بيػة كأدعاهػا ا كل     الرياـ بولؾ الدكر برغـ معس  المررراا الدر 
   الرياـ بولؾ الدكر أنما  هيية التػدريس كا دارل الجامعيػة لكػف  ػ  العتيجػة ا جماليػة  ػإف  
دكر جميػػ  مككعػػاا التعمػػيـ الجػػامع  كػػاف دكرنا مػػعيسا لدرجػػة كبيػػرل  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ 

 التعكن  لدل الع  .

 الب التعلٔه اجلامعٕ يف العنل التطْعٕ باجملتنع: احملْر الجاىٕ: ّاقع مغارن٘ ط
 بعد المعالجة ا حصايية  ستجاباا نيعة الدراسة جا ا العتايج كما بالجدكؿ التال : 
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 (7)جدكؿ رقـ  
 كاق  م اركة ع   التعميـ الجامع     العمؿ التعكن  بالمجتم 

 المجاؿ
 عبػػػػػػارااال ـ

 ا ستجابة عسبة متكسع
نيعة السرقة 

 242ا كل  ف 
نيعة السرقة الرابعة 

 207ف 
العيعة الكمية 

 821ف 
)أ(المجػػػػػػاؿ 
 ا قتصادم

 ػػػاركا  ػػػ  أنمػػػاؿ ويريػػػة لرنايػػػة كمسػػػاعدل ا سػػػر  0
 1.28 السريرل.

1.28 1.28 

قػػػدما مسػػػاندل ماديػػػة لممعكػػػكبيف  ػػػ  الكػػػكار  م ػػػؿ  4
 1.24 1.21 1.22 السيكؿ كالحكاد .

مبادراا تعكنية تساند العاعميف لإللتحػاؽ  اركا     2
 1.29 1.28 1.29 بسكؽ العمؿ.

 1.22 المتكسػػػػػػػػػػػػػػع
) (المجا

ؿ 
 ا جتمان 

 1.25 1.22 1.26 ساهما    ترديـ العكف لم راد المعاقيف.  0
 1.28 1.28 1.28 قدما مساندل لمعساؿ المحتاجيف مف ا يتاـ.   4
 1.20 1.21 1.22 ا تركا    مجاؿ رناية كدنـ أعساؿ ال كراع.   2

 1.25 المتكسػػػػػػػػػػػػػػع
)ج(المجاؿ 

 الصح 
 ػػاركا  ػػ  أنمػػاؿ تعكنيػػة  ػػ  مجػػاؿ رنايػػة المرمػػ   0

 1.25 كمساندتعـ.
1.25 1.25 

 اركا    تكنيػة ال ػبا  با مػرار الصػحية لمتػدويف  4
 1.25 1.22 1.27 كالمودراا.

سػػاهما  ػػ  بػػرامج لتكنيػػػة ال ػػبا  بأهميػػة ممارسػػػة  2
 1.22 1.20 1.22 الريامة. 

 ػػػاركا  ػػػ  أنمػػػاؿ تعكنيػػػة لمتكنيػػػة بعػػػرؽ العػػػدكل  2
 1.26 كعرؽ الكقاية مف ا مراا .

1.25 1.25 

 1.25 المتكسػػػػػػػػػػػػػػع
)د(المجاؿ 

 البيي 
قػػػدما وػػػدماا  ػػػ  مجػػػاؿ تعظيػػػؼ البييػػػة كردـ البػػػرؾ  0

 1.24 1.21 1.22 كالمستعرعاا المسببة لمتمك . 
 ػػػػػاركا  ػػػػػػ  مبػػػػػادراا لت ػػػػػػجير كتػػػػػخييف ال ػػػػػػكارع  4

 1.24 1.21 1.22 كالم سساا الموتمسة. 
سػاهما  ػ  ع ػر الػكن   ػ  المجتمػ  بأمػرار التمػك   2

 1.25 1.22 1.27 البيي  الموتمسة.
 1.22 المتكسػػػػػػػػػػػػػػع
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 المجاؿ
 عبػػػػػػارااال ـ

 ا ستجابة عسبة متكسع
نيعة السرقة 

 242ا كل  ف 
نيعة السرقة الرابعة 

 207ف 
العيعة الكمية 

 821ف 
)ق( 

المجاؿ 
 التعميم 

 1.22 1.22 1.24 ا تركا متعكنان    برامج محك ا مية. 0
 1.25 1.25 1.26  اركا    مساندل ع   المدارس المتع ريف دراسينا. 4
سػػاهما  ػػ  ترػػديـ مسػػانداا ماديػػة لعػػ   الجامعػػة  2

 1.24 1.29 1.22 المحتاجيف.
 1.22 المتكسػػػػػػػػػػػػػػع

)ك( 
المجاؿ 
 ال را  

قػػػدما المسػػػاندل  ػػػ  مجػػػاؿ ع ػػػر الػػػكن  بالمحا ظػػػة  0
 1.24 1.21 1.22 نم  ال را ة الركمية.

سػػاهما  ػػ  التكنيػػة بمكاجعػػة الزػػخك السكػػرم كال رػػا    4
 1.26 1.22 1.27 لممجتم  .

سػػػػاهما  ػػػػ  الم سسػػػػاا التػػػػ  تعمػػػػؿ  ػػػػ  المجػػػػاؿ  2
 1.20 1.24 1.24 المجتم . الت ريس    

 1.22 المتكسػػػػػػػػػػػػػػع 
 1.22 إجمال  عسبة متكسع ا جابة نم  المحكر ال اع 

يتمإ مف الجدكؿ السابؽ أف كاق  م اركة الع   بالتعميـ الجامع     العمؿ 
التعكن  بالمجتم  كاعا  متحررة بدرجة معيسة    جمي  مجا ا العمؿ التعكن  الموتمسة، 
كترج  هو  العتيجة مف معؼ م اركة ع   التعميـ الجامع     العمؿ التعكن  بالمجتم  

التعميـ الجامع     تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع ب   بالدرجة ا كل  إل  معؼ دكر
ككولؾ إل  ندل معكقاا أورل لكف نم  رأسعا ندـ كجكد تكنية كتكجي  كت جي  مف قبؿ 

 التعميـ الجامع  نم  الم اركة بتمؾ المجا ا التعكنية الموتمسة. 
تتحرػػؽ يتمػػإ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف م ػػاركة العػػ    ػػ  العمػػؿ التعػػكن  كاعػػا 

بدرجة معيسة    جمي  مجا ا العمؿ التعكن ، كلكف أك ر المجا ا الت   ػارؾ العػ    ػ  
كبريػة المجػا ا ا وػرل العمؿ التعكن  بعا كاعػا هػ  المجػاؿ ا جتمػان ، كالمجػاؿ الصػح ، 

كهػػ  المجػػاؿ ا قتصػػادم كالمجػػاؿ البييػػ  كالمجػػاؿ التعميمػػ  كالمجػػاؿ ال رػػا   كمعػػا جػػا ا  ػػ  
تالية كأف الم اركة مف الع   بتمؾ المجا ا كاعا بدرجة أمعؼ مف عظيرتعػا بالمجػاؿ مرتبة 

م ػػػاركة ا جتمػػػان  كالمجػػػاؿ الصػػػح  ، كالعتيجػػػة ا جماليػػػة نمػػػ  هػػػوا المحػػػكر هػػػ  مػػػعؼ 
كبػولؾ تتسػؽ تمػؾ العتػايج مػ  عتػايج نػدل دراسػاا   بجميػ  مجا تػ  الع    ػ  العمػؿ التعػكن 
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عؼ الم ػػاركة  ػػ  العمػػؿ التعػػكن  بالمجتمعػػاا العربيػػة ا وػػرل سػػابرة كمعػػا تكصػػما إلػػ  مػػ
ـ( ، كدراسػة 4114واصة بيف ع   التعميـ الجػامع  كمػف هػو  الدراسػاا دراسػة بكػر حجػر )

ـ( ، 4119ـ( ، كدراسػة  عػد السػمعاف )4118( ، كدراسة والػد غعػيـ )4117سعيد غكا  )
 ـ(. 4100كدراسة ديعا أحمد )

 : باجملتنع مغارن٘ طالب التعلٔه اجلامعٕ يف العنل التطْعٕ احملْر الجالح: معْقات

 معكقاا ترج  لمعال  المتعكع: ( أ)

 بالجدكؿ التال :كما  ستجاباا نم  ا ستباعة جا ا العتايج لبعد المعالجة ا حصايية 
 (8) جدكؿ رقـ

 ترج  لمعال  المتعكع الت  معكقااالكاق  

 ااالمعػػكقػػػػػػػػ ـ
 ا ستجابة عسبة متكسع

نيعة السرقة 
 242ا كل  ف 

نيعة السرقة الرابعة 
 207ف 

العيعة الكمية 
 821ف 

 1.86 1.87 1.86 قمة الكقا ال ـخ لمم اركة    ا نماؿ التعكنية.   0
قمة المعمكماا المتاحة نف مجػا ا العمػؿ التعػكن    4

 الت  يمكف العمؿ بعا. 
1.82 1.87 1.86 

قمػػة المعر ػػة بالم سسػػاا التعكنيػػة المكجػػكدل داوػػؿ   2
 1.82 1.87 1.84 المجتم . 

معؼ ا لماـ بالسكايػد ا قتصػادية كا جتمانيػة التػ    2
 1.87 تعكد نم  المجتم  مف العمؿ التعكن . 

1.87 
 1.82 

قمة المعر ة بالسكايد المتعددل الت  تعكد نم  العػ     5
 1.80 1.82 1.77 مف العمؿ التعكن . 

الوػػكؼ مػػف المسػػايمة كالم حرػػة الراعكعيػػة مػػف جػػرا    6
 1.79 1.82 1.72 العمؿ التعكن .

قمػػػػػةإمكاعاا العػػػػػ   ا قتصػػػػػادية ال خمػػػػػة لمتعرػػػػػؿ   7
 1.85 1.87 1.84 كالمساهمة    العمؿ التعكن . 

 1.82 إجمال  عسبة متكسع ا جابة نم  المحكر
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يتمػػإ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أعػػ  درجػػة تكاجػػد معكقػػاا لمعمػػؿ التعػػكن  ترجػػ  لمعالػػ  
هػػػو    كنمػػػ  رأس الجػػػامع  المتعػػػكع كاعػػػا  متكاجػػػدل بدرجػػػة كبيػػػرل، كمػػػف هػػػو  المعكقػػػاا 

قمة الكقا ال ـخ لمعمؿ التعػكن  كقمػة المعمكمػاا كالمعر ػة بأع ػعة العمػؿ التعػكن  المعكقاا 
نمػ  السػرد كالمجتمػ  كالوػكؼ مػف المسػايمة الراعكعيػة با مػا ة  كم سسات  ك كايد  الت  تعػكد

 إلػػ  قمػػة ا مكاعػػاا الماديػػة لػػدل العالػػ  كالتػػ  تمخمػػ  لمتعرػػؿ كالمسػػاهمة  ػػ  العمػػؿ التعػػكن 
( كيععػػ  ولػػؾ تكاجػػد تمػػؾ  1.82ككػػاف إجمػػال  عسػػبة متكسػػع ا سػػتجابة نمػػ  هػػوا المحػػكر )

 .المعكقاا بدرجة كبيرل
 ساا التعكنية:معكقاا ترج  لمم س (  )

 ستجاباا نم  ا ستباعة جا ا العتايج بالجدكؿ التال : بعد المعالجة ا حصايية ل
 (9) جدكؿ رقـ

 المعكقاا الت  ترج  لمم سساا التعكنية كاق 

 ااػػػػكقػػالمع ـ
 ا ستجابة عسبة متكسع

نيعة السرقة 
 242ا كل  ف 

نيعة السرقة 
 207الرابعة ف 

العيعة الكمية 
 821ف 

قمػة المعمكمػاا المتاحػػة نػف أسػما  الم سسػػاا   0
 1.82 1.86 1.82 التعكنية بالمجتم  كنعاكيععا. 

قمػػػة المعمكمػػػاا المتاحػػػة نػػػف أهػػػداؼ كأع ػػػعة   4
كبػػػػػػػػرامج الم سسػػػػػػػػاا التعكنيػػػػػػػػة  المتاحػػػػػػػػة 

 بالمجتم . 
1.79 1.88 1.82 

نػػػػدـ ع ػػػػر الم سسػػػػاا التعكنيػػػػة لمت ػػػػريعاا   2
 1.87 1.89 1.85 كالركاعيف المعظمة لعممعا كالتعريؼ بعا. 

كجػػكد عمػػاوج سػػمبية مػػف الم سسػػاا التعكنيػػة   2
 1.82 1.85 1.80 كالت  لعا أهداؼ أورل. 

قيػػاـ الم سسػػاا التعكنيػػة با نتمػػاد نمػػ  نػػدد   5
 1.84 1.86 1.78 قميؿ مف المتعكنيف . 

الم سسػػاا التعكنيػػػة بإرهػػاؽ المتعػػػكنيف قيػػاـ   6
 با نماؿ الك يرل كالمتعددل .

1.77 1.85 1.80 

 1.82 إجمال  عسبة متكسع ا جابة نم  المحكر
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يتمإ مف الجدكؿ السابؽ كجكد معكقاا لمعمؿ التعكن  ترجػ  لمم سسػاا التعكنيػة 
كالسرقػػة الرابعػػة أجمعػػكا كأف درجػػة تكاجػػد تمػػؾ المعكقػػاا كبيػػرل ، حيػػ  إف عػػ   السرقػػة ا كلػػ  

نم  تكاجد تمؾ المعكقاا كبدرجة كبيرل كمععا قمػة المعمكمػاا المتػك رل نػف أسػما  الم سسػاا 
التعكنيػػػة بػػػالمجتم ، كنػػػدـ ع ػػػر تمػػػؾ الم سسػػػاا  هػػػدا عا كأع ػػػعتعا كالتعريػػػؼ بعػػػا  ػػػ  

مبية المجتمػػ ، كنػػدـ ع ػػرها لمرػػكاعيف كالت ػػريعاا المعظمػػة لعممعػػا ، ككػػولؾ كجػػكد عمػػاوج سػػ
لػػػبعا الم سسػػػاا التعكنيػػػة التػػػ  لعػػػا أهػػػداؼ أوػػػرل كولػػػؾ يكمػػػإ كجػػػكد معكقػػػاا متعمرػػػة 

، ككػػاف إجمػػال   بالم سسػػة التعكنيػػة تعػػكؽ مسػػاهمة العػػ   بالعمػػؿ التعػػكن   ػػ  المجتمػػ 
( كيععػ  ولػؾ تكاجػد تمػؾ المعكقػاا بدرجػة  1.82عسبة متكسع ا ستجابة نمػ  هػوا المحػكر )

   كبيرل.
   لممجتم :معكقاا ترج)ج(  

 بالجدكؿ التال :كما ستجاباا نم  ا ستباعة جا ا العتايج  بعد المعالجة ا حصايية ل
 (01) جدكؿ رقـ

 المعكقاا الت  ترج  لممجتم  كاق 

 المعػػكقػػػػػاا ـ
 ا ستجابة عسبة متكسع

نيعة السرقة 
 242ا كل  ف 

نيعة السرقة 
 207الرابعة ف 

العيعة الكمية 
 821ف 

قمػػػػة الت ػػػػريعاا كالرػػػػكاعيف المعظمػػػػة لمعمػػػػؿ التعػػػػكن    0
 بالمجتم . 

1.89 1.89 1.89 

مػػػػعؼ الترػػػػدير ا جتمػػػػان  لمعمػػػػؿ التعػػػػكن  كلم ػػػػراد   4
 1.87 1.89 1.85 العامميف ب . 

معؼ ت جي  ا سرل  بعايعا نم  المسػاهمة  ػ  العمػؿ   2
 1.86 1.86 1.86 التعكن . 

تػػػدع  دكر كسػػػايؿ ا نػػػ ـ  ػػػ  تكنيػػػة عػػػ   الجامعػػػة   2
 1.82 1.87 1.80 بأهمية دكرهـ    العمؿ التعكن . 

مػػعؼ دكر دكر العبػػادل  ػػ  ع ػػر قػػيـ العمػػؿ التعػػكن    5
 1.75 1.79 1.70 لدل الع   م ؿ التعاكف كالععا  كا ي ار كالتكا ؿ. 

تػػػػدع  دكر التعمػػػػيـ قبػػػػؿ الجػػػػامع   ػػػػ  غػػػػرس مسػػػػاهيـ   6
 1.85 1.91 1.81 كمبادم  كقيـ العمؿ التعكن  لدل الع  . 

 8.82 إجمال  عسبة متكسع ا جابة نم  المحكر
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يتمػػإ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف هعػػاؾ نػػدل معكقػػاا لمعمػػؿ التعػػكن  ترجػػ  لممجتمػػ ، 
قمػػة الت ػػريعاا كالرػػكاعيف حػػدل  تمػػؾ المعكقػػاا أك ػػركأف تمػػؾ المعكقػػاا تتكاجػػد بدرجػػة كبيػػرل ك 

المعظمػػػة لمعمػػػؿ التعػػػػكن ، مػػػعؼ التعػػػػكير ا جتمػػػان  لمعمػػػؿ التعػػػػكن  كمػػػعؼ الترػػػػدير 
ا جتمػػان  لمعمػػؿ التعػػكن  كمػػعؼ دكر كسػػايؿ ا نػػ ـ كدكر العبػػادل  ػػ  التكنيػػة بالعمػػؿ 

تعػكن  لػدل ع بػ ، التعكن ، ككولؾ معؼ دكر التعميـ قبؿ الجامع     ع ر  را ػة العمػؿ ال
كمعؼ ت جي  ا سرل  بعا ها نمػ  الم ػاركة  ػ  العمػؿ التعػكن ، كأف عػ   السرقػة ا كلػ  

، ككاف إجمػال   كالسرقة الرابعة كالعيعة الكمية قد أجمعكا نم  كجكد تمؾ المعكقاا كبدرجة كبيرل
كقػاا بدرجػة ( كيععػ  ولػؾ تكاجػد تمػؾ المع 1.82عسبة متكسع ا ستجابة نمػ  هػوا المحػكر )

 كبيرل.
 )د( معكقاا ترج  لعظاـ التعميـ الجامع :

 التال :بالجدكؿ  نم  ا ستباعة جا ا العتايج كما ستجاباا لبعد المعالجة ا حصايية 
 (00جدكؿ )

 المعكقاا الت  ترج  لعظاـ التعميـ الجامع  كاق 

 المعػػكقػػػػػػاا ـ
 عسبة متكسع ا ستجابة

نيعة السرقة 
 242ف ا كل  

نيعة السرقة 
 207الرابعة ف 

العيعة الكمية 
 821ف 

خدحػػػاـ اليػػػـك الدراسػػػ  لػػػدل  0 مػػػزكع الدراسػػػة كا 
 1.88 1.86 1.91 العال  بالتعميـ الجامع .

كجكد بعا قػكاعيف الجامعيػة المحػددل كالمعرقمػة  4
 1.84 1.86 1.77 لإل تراؾ با ع عة التعكنية.

ا دارل الجامعيػة العظرل السمبية لدل  بعا أ راد  2
 1.82 1.88 1.77 نف العمؿ التعكن  كالم اركيف  ي  .

عظػػػػرل بعػػػػا أنمػػػػا  هييػػػػة التػػػػدريس لمعمػػػػؿ  2
التعػػػػكن  بأعػػػػ  مععػػػػؿ لمعػػػػ   نػػػػف الدراسػػػػة 

 الجامعية .
1.84 1.87 1.85 

وػػكؼ إدارل الجامعػػة نمػػ  ع بعػػا مػػف ا عحػػراع  5
 1.84 1.85 1.81    أع عة غير كامحة ا هداؼ وارج الجامعة.

قمة ا مكاعاا المادية المتاحػة بالجامعػة ال خمػة   6
 1.91 1.94 1.87 لتعظيـ أنماؿ تعكنية داوؿ  كوارج الجامعة .

 1.85 إجمال  عسبة متكسع ا جابة نم  المحكر
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يتمإ مػف الجػدكؿ السػابؽ إتسػاؽ عػ   السرقػة ا كلػ  كالسرقػة الرابعػة كالعيعػة الكميػة 
معكقػاا لمعمػؿ التعػكن  ترجػ  إلػ  عظػاـ التعمػيـ الجػامع  كأععػا تكجػد بدرجػة نم  كجكد نػدل 

كبيػػرل ، حيػػ  يعػػكؽ العمػػػؿ التعػػكن  لػػدل العالػػ  مػػػزكع الدراسػػة كالعظػػرل السػػمبية لػػػبعا 
العامميف بالجامعة واصة أنما  هيية التدريس إلػ  العمػؿ التعػكن  بأعػ  مععػؿ لمعػ   نػف 

رل الجامعػػة نمػػ  العػػ   مػػف ا عحػػراؼ  ػػ  أع ػػعة غيػػر الدراسػػة الجامعيػػة ، ككػػولؾ وػػكؼ إدا
كامحة ا هداؼ، ككولؾ قمة ا مكاعاا المادية المتاحة بالجامعػة لتعظػيـ أنمػاؿ تعكنيػة داوػؿ 

، ككػاف إجمػال  عسػبة متكسػع كوارج الجامعة لتدري  الع   الجػامعييف نمػ  العمػؿ التعػكن 
   كاجد تمؾ المعكقاا بدرجة كبيرل.( كيعع  ولؾ ت 1.85ا ستجابة نم  هوا المحكر )
أف جمي  معكقػاا الم ػاركة  ػ  العمػؿ التعػكن  لػدل عػ   التعمػيـ يتمإ مما سبؽ 

الجػػامع  تكجػػد جميععػػا كبدرجػػة كبيػػرل ، كلكػػف يػػأت  نمػػ  رأس هػػو  المعكقػػاا ك ػػ  المرتبػػة 
التػ  ترجػ   ػـ تميعػا المعكقػاا  (، 1.85) ا كل  المعكقاا التػ  ترجػ  لعظػاـ التعمػيـ الجػامع 
،  ـ    المرتبػة ا ويػرل ( 1.82كك هما ) لمم سسة التعكنية كالمعكقاا الت  ترج  لممجتم  
، كلكػػف كػػؿ جميػػ  المعكقػػاا تكجػػد ( 1.82) المعكقػػاا التػػ  ترجػػ  لمعالػػ  الجػػامع  المتعػػكع

جمال  عسبة متكسع ا ستجابة نم  محكر المعكقاا بمزا ) بدرجة كبيرل  .(1.82كا 
كقد يرج  معؼ م اركة ع   التعميـ الجامع   ػ  العمػؿ التعػكن  بػالمجتم  إلػ    

كبػولؾ تتسػؽ تمػؾ العتػايج مػ  عتػايج نػدل دراسػاا  سػابرة كمعػا تكصػما ،  كجكد تمؾ المعكقػاا
إل  كجكد معكقاا لمم اركة    العمؿ التعكن  بالمجتمعاا العربية ا ورل واصة بػيف عػ   

كدراسػػة ن مػػاف العػػامر ـ( ، 4114هػػو  الدراسػػاا دراسػػة بكػػر حجػػر )التعمػػيـ الجػػامع  كمػػف 
ـ( ، كدراسػػة 4118( ، كدراسػػة والػػد غعػػيـ )ـ 4117كدراسػػة سػػعيد غػػكا  )ـ ( ،  4116)

ـ( 4102كدراسػة نمػر حكتيػ  ) ـ( ،4102) محمد حسػيفـ( ، كدراسة 4119 عد السمعاف )
سرػػا نمػػ  كجػػكد معكقػػاا كبيػػرل كػػؿ تمػػؾ الدراسػػاا أت كـ( ، 4102كدراسػػة  ػػاتف نػػخاخم )  ،

لمعمؿ التعكن  بالدكؿ العربية كمععا المممكة العربية السعكدية كسمععة نمػاف كالجخايػر كمععػا 
كدرجتعػا مػف دكلػة نربيػة لدكلػة  ف كاعا هو  المعكقاا قػد توتمػؼ  ػ  عكنيتعػا ا  ك أيمان مصر 

 . أورل
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جمػػال  عسػػبة متكسػػع ا سػػتجابة ارا  نيعػػاا السرقػػة ا كلػػ  إكال ػػكؿ التػػال  يموػػ  
 كالسرقة الرابعة نم  جمي  محاكر ا ستباعة. 

 
 (0 كؿ رقـ)

 إجمال  عسبة متكسع ا ستجابة ارا  نيعاا السرقة ا كل  كالسرقة الرابعة نم  جمي  محاكر ا ستباعة
 ا ستباعة:  حسا  د لة السركؽ بيف ارا  نيعاا الدراسة حكؿ محاكر**

السرقػػة الرابعػػة حػػكؿ ارا  عػػ    أك : حسػػا  د لػػة السػػركؽ بػػيف ارا  عػػ   السرقػػة ا كلػػ  ك
 محاكر ا ستباعة كت مؿ: 

السرقػة الرابعػة حػكؿ دكر ارا  عػ    )أ( د لة السركؽ بيف ارا  عػ   السرقػة ا كلػ  ك
 ع ب :   تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل   التعميـ الجامع  

لمعر ػػة هػؿ هعػػاؾ  ػركؽ واا د لػػة إحصػػايية  (T-Test)كقػد اسػػتودـ اوتبػار 
ارا  ع   السرقة الرابعة حكؿ دكر التعميـ الجامع      بيف ارا  ع   السرقة ا كل  ك

            تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع ب  كجا ا العتايج كما بالجدكؿ التال :

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

دور التعليم 
الجامعي في تدعيم 

ثقافة العمل 
 التطوعي 

واقع مشاركة 
الطالب بالعمل 

 التطوعي بالمجتمع

معوقات مشاركة 
الطالب بالعمل 

 التطوعي

الفرقة 
 األولى
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 ( 04جدكؿ ) 
ع   السرقة ا كل  كالسرقة الرابعة بالتعميـ الجامع  حكؿ دكر التعميـ الجامع     ارا  د لة السركؽ بيف 

 تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع ب 

ا عحراؼ  المتكسع المجمكنة المحكر السرن 
 المعيارم

درجاا 
 الحرية

مستكل  قيمة ا
 الد لة

 )أ(
دكر المررراا الدراسية    تدنيـ 

  را ة العمؿ التعكن 

 1.102 1.26 السرقة ا كل 
 1.122 1.25 السرقة الرابعة دالة* 1.880 08

 ) ( 
دكرا ع عة الع بية    تدنيـ 

  را ة العمؿ التعكن  

 1.104 1.22 السرقة ا كل 
 1.147 1.25 السرقة الرابعة دالة* 6.02 41

 )ج(
دكر أنما  هيية التدريس    

  را ة العمؿ التعكن تدنيـ 

 1.102 1.22 السرقة ا كل 
 1.108 1.24 السرقة الرابعة غير دالة 0.919 08

 )د(
دكر ا دارل الجامعية    تدنيـ 

  را ة العمؿ التعكن 

 1.145 1.25 السرقة ا كل 
08 

 غير دالة 4.061
 1.148 1.24 السرقة الرابعة

 إجمال  المحكر ا كؿ 
الجامع     تدنيـ  دكر التعميـ

  را ة العمؿ التعكن 

 1.092 1.25 السرقة ا كل 
 1.496 1.22 السرقة الرابعة دالة* 0.927 81

 (. 1.15)السركؽ دالة نعد مستكل   * 
 يتمإ مف الجدكؿ السابؽ ما يم : 

تكجد  ركؽ واا د لة إحصػايية بػيف ارا  عػ   السرقػة ا كلػ  كالسرقػة الرابعػة حػكؿ دكر  -0
المرػػرراا الدراسػػية  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل عػػ   التعمػػيـ الجػػامع ، كهػػو  
السػػركؽ لصػػالإ عػػ   السرقػػة ا كلػػ  حيػػ  إف عػػ   السرقػػة ا كلػػ  يػػركف أف المرػػرراا 

ولػؾ أك ػر مػف عػ   السرقػة الرابعػة  بػالرغـ مػف إتسػاؽ العيعتػيف نمػ  الدراسية لعا دكر    
 معؼ ولؾ الدكر ، كقد يككف رأم ع   السرقة الرابعة هك الرأم الصحيإ. 
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تكجد  ركؽ واا د لة إحصايية بيف ارا  ع   السرقػة ا كلػ  ك ارا  عػ   الرابعػة حػكؿ  -4
تعكن  لدل ع   التعمػيـ الجػامع  ، كهػو  دكر ا ع عة الع بية    تدنيـ  را ة العمؿ ال

السركؽ لصالإ ع   السرقة الرابعة حي  أععـ يركف أف ا ع ػعة الع بيػة لعػا دكر كامػإ 
أك ر مف ع   السرقة ا كل  بالرغـ مف إتساؽ العيعتيف نم  معؼ ولؾ الدكر كربمػا يرجػ  

ابعتعػػا أك ػػر مػػف عػػ   ولػػؾ إلػػ  سػػعكاا الدراسػػة بالجامعػػة كممارسػػتعـ لتمػػؾ ا ع ػػعة كمت
 السرقة ا كل . 

  تكجػػد  ػػركؽ واا د لػػة إحصػػايية بػػيف ارا  عػػ   السرقػػة ا كلػػ  ك ارا  عػػ   الرابعػػة -2
حػػػكؿ دكر أنمػػػا  هييػػػة التػػػدريس ككػػػولؾ دكر ا دارل الجامعيػػػة  ػػػ  ترػػػكيـ  را ػػػة العمػػػؿ 

 الجامع  كيكجد اتساؽ نم  درجة معؼ دكرها. 
حصػايية بػيف ارا  عػ   السرقػة ا كلػ  ك ارا  عػ   الرابعػة حػكؿ تكجد  ركؽ واا د لة إ-2

ا كؿ كهػػو  السػػركؽ لصػػالإ عػػ   السرقػػة ا كلػػ  حيػػ  يػػركف أف التعمػػيـ إجمػػال  المحػػكر 
الجػامع  لػ  دكر  ػػ  تػدنيـ  را ػة العمػػؿ التعػكن  لػػدل ع بػ  أنمػ  قمػػي  مػف رأم عػػ   

معؼ ولؾ الدكر ، كولؾ يكمػإ أف التعمػيـ  السرقة الرابعة م  م حظة إجماع العيعتيف نم 
الجامع  كسعكاا الدراسة ب  لـ يكف لديعا أم أ ر كامػإ  ػ  تػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  

ػػا مػػ  رأم عػػ   السرقػػة ا كلػػ  حػػكؿ  الػػدل عػػ   السرقػػة الرابعػػة كأف رأيعػػـ جػػا  متسرػػ تمامن
السرقػة الرابعػة مػ  عػ   دكر أنما  هييػة التػدريس كدكر ا دارل الجامعيػة، كاتسػؽ عػ   

السرقػػة ا كلػػ  نمػػ  مػػعؼ دكر المرػػرراا الدراسػػية  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  مػػ  
ف نم  معؼ دكر ا ع ػعة اكجكد  ركؽ لصالإ ع   السرقة ا كل  ، ككولؾ إتسرا العيعت

 الع بية م  كجكد  ركؽ واا د لة إحصايية لصالإ ع   السرقة الرابعة  

السرقة الرابعة حكؿ كاق  ارا  ع    السركؽ بيف ارا  ع   السرقة ا كل  ك) ( د لة  
  . ممارسة العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ الجامع 

 جا ا العتايج كما بالجدكؿ التال : (T-Test)باستوداـ اوتبار  
 

 
 ( 02جدكؿ ) 
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الرابعة حكؿ كاق  ممارسة العمؿ السرقة ارا  ع    ع   السرقة ا كل  كارا  د لة السركؽ بيف 
  لدل ع   التعميـ الجامع  التعكن 

ا عحراؼ  المتكسع المجمكنة  المحكر السرن 
 المعيارم

درجاا 
 الحرية

مستكل  قيمة ا
 الد لة

 )أ(
 المجاؿ ا قتصادم

 1.126 1.22 السرقة ا كل 
2 1.224 

 غير دالة
 1.152 1.24 السرقة الرابعة

 ) ( 
 ا جتمان المجاؿ 

 1.145 1.26 السرقة ا كل 
2 1.600 

 غير دالة
 1.121 1.22 السرقة الرابعة

 )ج(
 المجاؿ الصح 

 1.102 1.25 السرقة ا كل 
6 0.548 

 غير دالة
 1.109 1.22 السرقة الرابعة

 )د(
 المجاؿ البيي 

 1.142 1.22 السرقة ا كل 
2 

 غير دالة 0.590
 1.142 1.20 السرقة الرابعة

 )ق(
 المجاؿ التعميم 

 1.141 1.22 السرقة ا كل 
2 

 غير دالة 1.601
 1.124 1.24 السرقة الرابعة

 )ك(
 المجاؿ ال را  

 1.145 1.22 السرقة ا كل 
2 

 غير دالة 0.202
 1.140 1.24 السرقة الرابعة

 إجمال  المحكر ال اع 
كاق  ممارسة العمؿ التعكن  

 التعميـ الجامع لدل ع   

 1.142 1.25 السرقة ا كل 
 1.149 1.22 السرقة الرابعة غير دالة 4.449 26

يتمػػإ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أعػػ    تكجػػد  ػػركؽ واا د لػػة إحصػػايية بػػيف ارا  عػػ   
السرقة الرابعة حكؿ كاق  ممارسة  العػ   لمعمػؿ التعػكن  كولػؾ  ػ   طالب آراٛ السرقة ا كل  ك

جمي  مجا ا العمؿ التعػكن  الموتمسػة المػوككرل بالجػدكؿ أنػ  ، ككػولؾ   تكجػد  ػركؽ بػيف 
العيعتيف حكؿ  إجمػال  ولػؾ المحػكر أم أف ولػؾ يػدؿ نمػ  أف ممارسػة العمػؿ التعػكن  كػدليؿ 

الع   تػدؿ نمػ  أعػ    يكجػد  ػرؽ  ػ  ممارسػة العمػؿ  نمم  نم   را ة العمؿ التعكن  لدل
التعكن  كأيما عستعتج أع    يكجد  رؽ    مستكم  را ة العمػؿ التعػكن  بػيف عػ   السرقػة 
ا كل  كالسرقة الرابعة ، مما يعع  أيما أف الدراسة بالتعميـ الجامع  لػـ يكػف لعػا أ ػر  ػ  ع ػر 

 ولؾ نم  معؼ ممارسة العمؿ التعكن  لديعـ.   را ة العمؿ التعكن  لدل الع   كاععكس
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السرقػػة الرابعػػة حػػكؿ ارا  عػػ    )ج( د لػػة السػػركؽ بػػيف ارا  عػػ   السرقػػة ا كلػػ  ك 
 معكقاا ممارسة العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ الجامع :

لحسا  د لة السركؽ حكؿ هوا المحػكر جػا ا العتػايج  (T- Test)باستوداـ اوتبار 
 م : يكما 

 ( 02جدكؿ )
حكؿ معكقاا ممارسة العمؿ  السرقة الرابعةارا  ع    ع   السرقة ا كل  ك ارا  د لة السركؽ بيف

 ع   التعميـ الجامع لدل التعكن  
ا عحراؼ  المتكسع المجمكنة  المحكر السرن 

 المعيارم
درجاا 
 الحرية

مستكل  قيمة ا
 الد لة

 )أ(
 معكقاا ترج  لمعال  الجامع 

 1.1242 1.812 السرقة ا كل 
04 2.272 

 دالة*
 1.105 1.86 السرقة الرابعة

 ) ( 
معكقاا ترج  لمم سسة 

 التعكنية

 1.120 1.80 السرقة ا كل 
01 2.418 

 غير دالة
 1.106 1.87 السرقة الرابعة

 )ج(
 معكقاا ترج  لممجتم 

 1.162 1.84 السرقة ا كل 
01 0.542 

 غير دالة
 1.121 1.87 السرقة الرابعة

 )د(
معكقاا ترج  لمعظاـ التعميـ 

 الجامع 

 1.152 1.84 السرقة ا كل 
01 

 غير دالة 4.022
 1.145 1.87 السرقة الرابعة

 المكر ال ال إجمال  
معكقاا كاق  ممارس العمؿ 

لتعكن  لدل ع   التعميـ ا
 الجامع 

 1.127 1.82 السرقة ا كل 

 دالة* 2.60 28
 1.142 1.87 السرقة الرابعة

 (. 1.15)السركؽ دالة نعد مستكل   * 
 يتمإ مف الجدكؿ السابؽ ما يم  :
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ع   ارا  ع    تكجد  ركؽ واا د لة إحصايية بيف ارا  ع   السرقة ا كل  ك 
السرقة الرابعة حكؿ كجكد المعكقاا الت  ترج  لمعال  الجامع  المتعكع كولؾ لصالإ ع   
السرقة الرابعة كيعع  ولؾ أف كجكد تمؾ المعكقاا لدل ع   السرقة الرابعة أنم  مف كجكدها 
نعد ع   السرقة ا كل ، بالرغـ مف تكاجد المعكقاا بدرجة كبيرل نعد العيعتيف لكععا نعد 
ع   السرقة الرابعة  تكجد بدرجة أكبر، كربما يرج  ولؾ  دراؾ ع   السرقة الرابعة لتمؾ 
المعكقاا ب كؿ أكبر بسب  عكؿ  ترل الدراسة بالجامعة ، كتعرمعـ لعا أك ر مف ع   السرقة 

 ا كل . 

السرقة ارا  ع      تكجد  ركؽ واا د لة إحصايية بيف ارا  ع   السرقة ا كل  ك
الرابعة حكؿ برية المعكقاا ا ورل الت  تعكؽ ممارسة العمؿ التعكن  بالمجتم  كه  
المعكقاا الت  ترج  لمم سسة التعكنية كالمعكقاا الت  ترج  لممجتم  كالمعكقاا الت  ترج  
لعظاـ التعميـ الجامع ، كأف تمؾ المعكقاا إتسؽ ع   السرقة ا كل  كالسرقة الرابعة نم  

 ة كبيرل. كجكدها بدرج
تكجد  ركؽ واا د لة إحصايية حكؿ إجمال  معكقاا ممارسة العمؿ التعكن  بالمجتم   

لدل ع   التعميـ الجامع  كولؾ لصالإ ع   السرقة الرابعة، كيرج  ولؾ  دراؾ ع   السرقة 
الرابعة لتمؾ المعكقاا أك ر مف ع   السرقة ا كل  بسب  قمايعـ أرب  سعكاا دراسية 

 عـ لتمؾ المعكقاا كتعر عـ نميعا بسب  وبرل سعكاا الدراسة. بالجامعة كتعرم

 ثاىٔا: سضاب دالل٘ الفزّم بني آراٛ إمجالٕ الذنْر ّإمجالٕ آراٛ اإلىاخ سْل ذلاّر االصتئاى٘:

إجمال  عسبة متكسع ا ستجابة ارا  نيعاا كنيعة الوككر  لرد تـ حسا 
(   277حي  أف  إجمال  ندد نيعة الوككر ) ا ستباعة جمي  محاكركنيعة ا عا  نم  

جمال  ندد نيعة ا عا  )  كال كؿ التال  يمو  تمؾ العتايج.   (  عالبة 272عالبان ،كا 
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 (4)رقـ  كؿ 

 نيعة ا عا  نم  جمي  محاكر ا ستباعةارا إجمال  عسبة متكسع ا ستجابة ارا  نيعة الوككر ك 
لمتعرؼ نما إوا كاعا هعاؾ  ركؽ واا د لة إحصايية  (T- Test)تـ استوداـ اوتبار ك قد 

جمال  أرا إجمال   بيف نيعة الوككر حكؿ محاكر ا ستباعة كجا ا العتايج كما أرا  نيعة ا عا  كا 
 بالجدكؿ التال :

 ( 05جدكؿ ) 
جمال ارا  د لة السركؽ بيف إجمال    ا ستباعةحكؿ محاكر بالتعميـ الجامع   ا عا   ارا  الوككر كا 

 المتوسط المجموعة ورــــــــالمح
االنحراو 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 المحور االول
ــــيم الجــــامعي فــــي تــــدعيم  دور التعم

 ثقافة العمل التطوعي

 8.831 8.44 الذكور
88 1.517 

 
 8.824 8.43 اإلناث غير دالة

 المحور الثاني
التطـوعي لـدى واقع ممارسة العمل 

 طالب التعميم الجامعي

 8.828 8.44 الذكور
36 1.882 

 
 8.828 8.42 اإلناث غير دالة

 المحور الثالث
معوقـــــــات واقـــــــع ممارســـــــة العمـــــــل 
ـــــــيم  ـــــــدى طـــــــالب التعم التطـــــــوعي ل

 الجامعي

 8.822 8.87 الذكور

48 2.951 

 
 8.837 8.84 اإلناث غير دالة

0
0.2
0.4
0.6
0.8
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تكجػػد أم  ػػركؽ واا د لػػػة إحصػػايية بػػػيف ارا  يتمػػإ مػػف الجػػػدكؿ السػػابؽ أعػػػ    
عمػػا اتسرػػا العيعتػػاف نمػػ   ا عػػا  كارا  الػػوككر ترجػػ  لمجػػعس حػػكؿ جميػػ  محػػاكر ا سػػتباعة، كا 
معؼ دكر التعميـ الجامع     تدنيـ  را ة العمؿ التعػكن  لػدل ع بػ ، كاتسرػا نمػ  مػعؼ 

العيعتيف ك ػ  ولػؾ توتمػؼ عتػايج لدل كمتا  ممارسة العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ الجامع 
( كالتػػ  تكصػػما إلػػ  اف الرجػػاؿ  ػػ   Hanifi,R.,2013الدراسػػة الحاليػػة مػػ  عتػػايج دراسػػة )

كاتسرػػا نمػػ  تكاجػػد معكقػػاا ممارسػػة   ، عمعػػدا أك ػػر م ػػاركة  ػػ  العمػػؿ التعػػكن  مػػف ا عػػا  
تسػػاؽ ارا  إ يكػػكف هعػػاؾولؾ بػػالعمػػؿ التعػػكن  لػػدل عػػ   التعمػػيـ الجػػامع  بدرجػػة كبيػػرل ، ك 

 الع   م  ارا  العالباا حكؿ جمي  المحاكر ك  يكجد  رؽ بيف الجعسيف    ولؾ. 
ثالجااا: سضاااب داللاا٘ الفاازّم بااني آراٛ إمجااالٕ عٔيااات الهلٔااات الااجالخ )العنلٔاا٘ ّاليظزٓاا٘        

 ّالرتبٔ٘( سْل ذلاّر االصتئاى٘: 

حيػ  أف إجمػال   ال   لرد تـ حسا  عسبة متكسع ا ستجابة لجمي  نيعاا الكمياا 
(  عالبػان  ،كنيعػػة  482عالبػان ،كنيعػة الكميػػاا العظريػة )  ( 480نػدد نيعػة الكميػاا العمميػػة )

متسرة نمػ  مػعؼ دكر اارا  حكؿ محاكر ا ستباعة كجا ا ( عالبان كولؾ  476كمية التربية )
ممارسػػة العمػػؿ التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل ع بػػ ، ككػػولؾ مػػعؼ 

التعكن  بػالمجتم  لػدل عػ   التعمػيـ الجػامع ، كاتسرػكا نمػ  كجػكد معكقػاا لممارسػة العمػؿ 
 التعكن  بالمجتم  كال كؿ التال  يكمإ ولؾ. 

 
 (2) رقـ  كؿ    

 حكؿ )العممية كالعظرية كالتربية( إجمال  عسبة متكسع ا ستجابة لعيعاا الكمياا ال           
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 االصتئاى٘ ذلاّر

كلمتعػرؼ نمػ  مػا إوا كاعػا هعػاؾ  ػػركؽ واا د لػة إحصػايية بػيف ارا  نيعػة الكميػػاا 
( ، كالكميػاا العظريػة )اادا  + التجػارل( ككميػة التربيػة أـ    رػد  العممية )ع  بيعػرم + نمػـك

لحسػا  تمػؾ السػركؽ كقػد جػا ا العتيجػة  One Way ANOVAتـ استوداـ تحميؿ التبػايف 
 كما يم : 

 ( 06دكؿ ) ج
 ية كالتربية ( حكؿ محاكر ا ستباعةية كالعظر ممد لة السركؽ بيف ارا  إجمال  نيعاا الكمياا ال    ) الع

مجمكع  مصدر التبايف كرػػػػالمح
 المربعاا

درجاا 
 الحرية

متكسع 
 المربعاا

مستكل  قيمة  ؼ 
 الد لة

 المحكر ا كؿ
دكر التعميـ الجامع     تدنيـ 

 التعكن  را ة العمؿ 

 1.149 4 1.157 بيف المجمكناا

 1.110 041 1.071 داوؿ المجمكناا دالة* 41.417
  044 1.447 المجمكع

 المحكر ال اع 
كاق  ممارسة العمؿ التعكن  
 لدل ع   التعميـ الجامع 

 1.112 4 1.117 بيف المجمكناا
 1.110 52 1.62 داوؿ المجمكناا غير دالة 4.978

  56 1.171 المجمكع
 المحكر ال ال 

معكقاا كاق  ممارسة العمؿ 
التعكن  لدل ع   التعميـ 

 الجامع 

 1.101 4 1.141 بيف المجمكناا

 دالة* 6.702
 1.110 74 1.015 داوؿ المجمكناا

  72 1.045 المجمكع

 (. 1.15)السركؽ دالة نعد مستكل   * 
 يتمإ مف الجدكؿ السابؽ ما يم : 
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دالل٘ الفزّم بني آراٛ عٔيات الهلٔات الجالخ سْل دّر التعلٔه اجلامعٕ يف تادعٔه ثكافا٘ العنال     ( أ)

 : التطْعٕ لدٚ طالبُ

  رد اتمإ مف العتايج بالجدكؿ أن   ما يم :   
تكجػػد  ػػركؽ واا د لػػة إحصػػايية حػػكؿ دكر التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ  .0

 . 1,15الكمياا ال    نعد مستكم د لة التعكن  بيف ارا  نيعاا ع   
تكجػػد  ػػركؽ واا د لػػة إحصػػايية بػػيف ارا  عػػ   الكميػػاا العمميػػة كارا  عػػ   الكميػػاا   .4

العظريػػة لصػػالإ الكميػػاا العظريػػة كولػػؾ يععػػ  أف عػػ   الكميػػاا العظريػػة يػػركف أف دكر 
   الكميػػاا التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل ع بػػ  أنمػػ  مػػف عػػ

كربما يرج  ولؾ لعبيعػة المرػرراا العظريػة كالتػ  يسػمإ محتكاهػا بالريػاـ بػولؾ ، العممية 
 ككجكد كقا لمع   لمعرا  م  أساتوتعـ كالم اركة    ا ع عة الع بية.

تكجػػد  ػػركؽ واا د لػػة إحصػػايية حػػكؿ ولػػؾ المحػػكر بػػيف عػػ   الكميػػاا العمميػػة ككميػػة   .2
 التربية لصالإ 

مية التربية، بمعع  أف ع   التربية يػركف أف التعمػيـ الجػامع  لػ  دكر  ػ  تػدنيـ ع   ك
  را ة العمؿ 

 التعكن  برغـ معس  لكف أنم  مف ارا  ع   الكمياا العممية. 
تكجػػػد  ػػػركؽ واا د لػػػة إحصػػػايية حػػػكؿ دكر التعمػػػيـ الجػػػامع   ػػػ  تػػػدنيـ  را ػػػة العمػػػؿ . 2

يػػة التربيػػة كارا  عػػ   الكميػػاا العظريػػة لصػػالإ التعػػكن  لػػدل ع بػػ  بػػيف ارا  عػػ   كم
ع   كمية التربيػة، كولػؾ يععػ  أف عػ   كميػة التربيػة يػركف أف التعمػيـ الجػامع  لػ  دكر 
 ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  أنمػػ  مػػف دكر   ػػ  الكميػػاا العظريػػة كالكميػػاا العظريػػة 

كقػد يرجػ  إلػ  عبيعػة المػكاد أنم     ولؾ مف الكمياا العممية كولؾ حسػ  رأم العػ   ، 
التربكيػػة التػػ  تتعػػرا لرمػػايا كم ػػك ا المجتمػػ  كدكر السػػرد  ػػ  المجتمػػ  كغيرهػػا مػػف 
المرػرراا التربكيػػة التػ  تػػدنـ  را ػة العمػػؿ التعػػكن  لػدل العػػ   كبػرغـ مػػعؼ دكرهػػا إ  

أنمػ   أععا أك ر مف الكمياا العظريػة ، كالكميػاا العظريػة بػرغـ مػعؼ دكرهػا أيمػا إ  أععػا
مف الكمياا العممية الت  تتسػـ عبيعػة مكادهػا العمميػة كالتػ    تععػ  مجػا  لتػدنيـ  را ػة 
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العمؿ التعكن  لدل الع   كمجمػؿ هػوا المحػكر كجػكد  ػركؽ واا د لػة بػيف ارا  عػ   
 الكمياا ال   .

ٕ لادٚ طاالب   )ب( دالل٘ الفزّم بني آراٛ عٔيات الهلٔاات الاجالخ ساْل ّاقاع ةارصا٘ العنال التطاْع       

 التعلٔه اجلامعٕ: 

 يتمإ مف الجدكؿ أن   أف: 
عػػ   بعيعػػاا الكميػػاا الػػ    حػػكؿ كاقػػ  ال  تكجػػد  ػػركؽ واا د لػػة إحصػػايية بػػيف ارا    .0

 ممارسة العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ الجامع : 
تكجد  ركؽ واا د لة إحصايية بيف ارا  ع   كمية التربيػة كارا  عػ   الكميػاا العظريػة . 4

لصالإ ع   الكمياا العظرية ، حي  أع  بالرغـ مف معؼ ممارسة عػ   العيعتػيف لمعمػؿ 
التعكن  بالمجتم  إ  أف ع   الكمياا العظرية أك ػر ممارسػة لمعمػؿ التعػكن  مػف عػ   

كربما يرجػ  ولػؾ لعػدـ اخدحػاـ الجػدكؿ الدراسػ  لػدل هػو  ، كمياا ا ورل كمياا التربية كال
السيػػة مػػف العػػ   ، كقػػد يعػػكد ولػػؾ لعبيعػػة الدراسػػة التػػ  بعػػا جاعػػ  إعسػػاع  كبيػػر يتصػػؿ 
بالمجتم  كحركؽ ا عساف كربما يرج  ولػؾ لكجػكد  را ػة نػف العمػؿ التعػكن  لػدل عػ   

أ مؿ مف الكمياا ا ورل، كقػد يرجػ  ولػؾ  أيمػان الكمياا العظرية بالرغـ مف معسعا لكععا 
 لكجكد كقا لدل الع   لممارسة العمؿ التعكن . 

لدٚ طاالب   )ز( دالل٘ الفزّم بني آراٛ عٔيات الهلٔات الجالخ سْل معْقات ةارص٘ العنل التطْعٕ 

 التعلٔه اجلامعٕ: 

 يتمإ مف الجدكؿ السابؽ ما يم : 
يكجػػد  ػػركؽ واا د لػػة إحصػػايية بػػيف ارا  نيعػػاا الكميػػاا الػػ    حػػكؿ معكقػػاا ممارسػػة  .0

 لعمؿ التعكن  

 لدل ع   التعميـ الجامع . 
تكجػػد  ػػركؽ واا د لػػة إحصػػايية بػػيف ارا  عػػ   الكميػػاا العمميػػة كارا  عػػ   الكميػػاا   .4

سػة العمػؿ التعػكن  ا دبية لصالإ عػ   الكميػاا العمميػة كولػؾ يععػ  كجػكد معكقػاا ممار 
 لدل ع   الكمياا العممية أكبر مف ع   الكمياا العظرية. 
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تكجد  ركؽ واا د لة إحصايية بػيف ارا  عػ   الكميػاا العظريػة كارا  عػ   كميػة التربيػة   .2
كولؾ لصالإ ع   الكمياا العممية كيعع  ولؾ كجكد معكقػاا ممارسػة العمػؿ التعػكن  لػدل 

أك ػر مػف تكاجػدها نعػد عػ   كميػة التربيػة كأك ػر مػف عػ   الكميػاا ع   الكميػاا العمميػة 
العظريػػة حيػػ  إععػػا أك ػػر حػػدل لػػدل عػػ   الكميػػاا العمميػػة كولػػؾ بسػػب  اخدحػػاـ الجػػداكؿ 
الدراسػػية كالدراسػػة العمميػػة المتعبػػة كالمجعػػدل لمعالػػ  با مػػا ة لعػػدـ صػػمة المػػكاد العمميػػة 

 بدكر العال     المجتم .  البحتة بالكاق  ا جتمان  كمعؼ التكنية
ارا  عػ   كميػة التربيػة كارا  عػ    فيلػة إحصػايية بػ   حيف أع    تكجد  ػركؽ واا د   .2

الكمياا العظرية حكؿ تمؾ المعكقاا كأععما متسرتيف نم  درجة تكجد تمؾ المعكقاا كبػالرغـ 
اا العمميػة )عػ  مف أععا تكجد بدرجة كبيػرل لػدل العيعػاا الػ    إ  أععػا لػدل عػ   الكميػ

( أك ػر مػف تكاجػدها لػدل عػ   كميػة التربيػة كعػ   الكميػاا العظريػة كربما بيعرم + نمػـك
خدحاـ الجدكؿ الدراس  لمعػ   بسػب   يرج  ولؾ ب كؿ مبا ر إل  عبيعة الدراسة العممية كا 
ك رل السػاناا الدراسػية الموصصػة لتمػؾ الدراسػة العمميػة ممػا يػ دم إلػ  مػعؼ الم ػاركة 

، كأيمػػا جسػػاؼ تمػػؾ المػػكاد العمميػػة التػػ    تععػػ  مجػػاؿ  لممعاق ػػة  لعمػػؿ التعػػكع  ػػ  ا
كبالتػال  تخيػد معكقػاا العمػؿ التعػكن  بتمػؾ الكميػاا كالحكار    قمايا المجتمػ  كودمتػ  ،

 .  العممية 
 * ملدص ىتاٜر الدراص٘ املٔداىٔ٘: 

أكمحا عتايج الدراسة الميداعية أف دكر التعميـ الجامع   ػ  تػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن    -
تعمػػيـ الجػػامع  حيػػ  مككعػػاا الأدكار لػػدل ع بػػ  يتحرػػؽ بدرجػػة مػػعيسة، كولػػؾ  ػػ  جميػػ  

مف المررراا الدراسية كا ع ػعة الع بيػة كأنمػا  هييػة التػدريس، ا دارل  جا ا أدكار كؿ
 رؽ بدرجة معيسة كولؾ مف كجعة عظر العيعة الكمية كالعيعاا السرنية. الجامعية كمعا تتح

أكمحا عتػايج الدراسػة الميداعيػة أف كاقػ  ممارسػة عػ   التعمػيـ الجػامع  لمعمػؿ التعػكن   -
تتحرؽ بدرجة معيسة ، كولؾ  ػ  جميػ  مجػا ا العمػؿ التعػكن  كهػ  المجػاؿ ا قتصػادم 

 لمجاؿ البيي  كالمجاؿ التعميم  كالمجاؿ ال را  . كالمجاؿ ا جتمان  كالمجاؿ الصح  كا
أكمحا عتايج الدراسة الميداعيػة أعػ  يكجػد معكقػاا لم ػاركة العػ   بػالتعميـ الجػامع   ػ   -

العمؿ التعكن  بالمجتم  كه  معكقػاا ترجػ  لمعالػ  كمعكقػاا ترجػ  لمم سسػة التعكنيػة 
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لجامع  كجمي  تمػؾ المعكقػاا تكجػد كمعكقاا ترج  لممجتم  كمعكقاا ترج  لعظاـ التعميـ ا
 بدرجة كبيرل . 

تكجد  ركؽ واا د لة إحصايية حكؿ دكر التعميـ الجامع     تدنيـ  را ة العمؿ التعػكن   -
 بيف ع   السرقة ا كل  كالرابعة لصالإ ع   السرقة ا كل . 

 تكجد  ركؽ واا د لة إحصايية بيف ع   السرقة ا كل  كالرابعة حكؿ كاق  الم ػاركة  ػ   -
 العمؿ التعكن . 

ايية بػيف عػ   السرقػة ا كلػ  كالرابعػة حػكؿ معكقػاا الم ػاركة تكجد  ركؽ واا د لة إحص -
    العمؿ التعكن  لدل ع   لصالإ ع   السرقة الرابعة. 

إحصػػايية بػػيف ارا  الػػوككر كارا  ا عػػا  حػػكؿ جميػػ  محػػاكر ا سػػتباعة   تكجػػد  ػػركؽ واا  -
 بمعع    تكجد أم  ركؽ ترج  لمجعس.

تكجد  ركؽ واا د لة إحصايية حكؿ دكر التعميـ الجامع     تدنيـ  را ة العمؿ التعػكن   -
يػػة لػػدل ع بػػ  بػػيف ارا  عػػ   كميػػة التربيػػة كارا  عػػ   الكميػػاا العظريػػة لصػػالإ عػػ   كم

 التربية .
تكجد  ركؽ واا د لة إحصايية حكؿ الم اركة    العمؿ التعكن  بيف عػ   كميػة التربيػة  -

 كالكمياا العظرية لصالإ ع   الكمياا العظرية. 
تكجد  ركؽ واا د لة إحصػايية حػكؿ معكقػاا الم ػاركة  ػ  العمػؿ التعػكن  لػدل العػ    -

 لصالإ ع   الكمياا العممية أم المعكقاا تكجد لديعـ بدرجة أكبر مف الكمياا ا ورل. 
كعظرنا لمعؼ دكر التعميـ الجامع   ػ  تػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل ع بػ  ممػا 

   التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  العمػػؿ التعػػكن  بػػالمجتم  كم  ػػر ترتػػ  نميػػ  مػػعؼ م ػػاركة عػػ
 مػػف السػػرد كالمجتمػػ ،  لكػػؿلمػػعؼ تمػػؾ ال را ػػة ، كعظػػرنا  هميػػة العمػػؿ التعػػكن   ػػ  المجتمػػ  

كعظػران لكجػكد رغبػػة قكيػة لػػدل العػ   كالعالبػػاا  ػ   التعػػرؼ نمػ  العمػػؿ التعػكن  كمجا تػػ  
معميعيف مف عاحيتعػا  فالمعظمة كالت   يككعك كحاجتعـ إل  التعرؼ نم  الم سساا التعكنية

 إف ولؾ يحػتـ العمػؿ نمػ  تسعيػؿ دكر التعمػيـ الجػامع   ػ  تػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل 
تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ ل إسػػتراتيجية مرترحػػةلجػػخ  التػػال  مػػف الدراسػػة يمػػ  ع بػػ  كمػػف  ػػـ  ػػإف ا
 .  دكؿالجامعاا بمصر    مك  وبراا بعا ال التعكن  لدل ع  
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اجلامعاا٘ يف ضااْٛ  اإلصاارتاتٔذٔ٘ املكرتساا٘ لتاادعٔه ثكافاا٘ العناال التطااْعٕ لاادٚ طااالب      

 بعض الدّل  .اخلربات  املٔداىٔ٘ ّجتارب 

لرد أكمإ ا عار العظرم    الدراسة الحالية أهمية العمػؿ التعػكن  لمسػرد كالمجتمػ ، 
ؿ نمػػ  حػػؿ م ػػك ت  كأعػػ  يسػػعـ بػػدكر كبيػػر  ػػ  تعميػػة المجتمػػ   ػػ  جكاعبػػ  الموتمسػػة كيعمػػ

الموتمسة، كحت  يككف العمػؿ التعػكن   عػا  كمسػاهما  ػ  تعميػة المجتمػ   بػد أف يػتـ غػرس 
حتػػ  يػػتـ واصػػة عػػ   التعمػػيـ الجػػامع   كتػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل أبعػػا  المجتمػػ  

م ػػاركة ممارسػػت  بدرجػػة  عالػػة تػػتـ بعػػا نا نمػػ  كنػػ  بػػأهـ جكاعػػ  المجتمػػ  التػػ  تحتػػاج إلػػ  
مػػف أهػػـ م سسػػاا المجتمػػ  التربكيػػة الجامعػػاا  العمػػؿ التعػػكن   ػػ  مسػػاعدتعا كتعميتعػػا ، ك

بػػدكر  عػػاؿ  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل ع بعػػا، كقػػد أكمػػإ التػػ  يعبزػػ  أف ترػػـك 
ا عار العظرم الدكر المأمكؿ مف الجامعاا    تػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل ع بعػا  ػ  

 .  ا بعا الدكؿ ا ورل الت  قاما جامعاتعا بالسعؿ بتدنيـ تمؾ ال را ة لدل ع بعامك  وبرا
الريػاـ  كأكمحا عتايج الدراسة الميداعية معؼ دكر التعميـ الجامع  بكػؿ مككعاتػ   ػ 

ػػا مػػعؼ م ػػاركة عػػ    بػػدكر   ػػ   تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل ع بػػ  كأكمػػحا أيمن
تعكن  بالمجتم  كمػعؼ تمػؾ الم ػاركة دليػؿ نمػ  مػحالة  را ػة التعميـ الجامع     العمؿ ال

العمػػؿ التعػػػكن  لػػػدل العػػ   كعظػػػرنا لمػػػعؼ دكر التعمػػيـ الجػػػامع   ػػػ  تػػدنيـ  را ػػػة العمػػػؿ 
الجامعػاا بالػدكؿ  حػيف أف   ،التعكن  لدل ع ب  بالرغـ مف أهميتعا البالزة لمسرد كالمجتم  

كػػاف مػف المػػركرم  ػ  هػػوا الجػخ  مػػف بعػػا بالتػال  بتػػدنيـ هػو  ال را ػػة لػدل ع ترػـك  ا وػرل
الدراسػػة الحاليػػة مػػف سػػد تمػػؾ السجػػكل ا سػػتراتيجية كترػػديـ إسػػتراتيجية مرترحػػة لتػػدنيـ  را ػػة 

 .لدل ع   الجامعة    مك  الوبراا الميداعية كتجار  بعا الدكؿالعمؿ التعكن  
  :٘أٍداف االصرتاتٔذٔ٘ املكرتس 

 رحة إل : تعدؼ ا ستراتيجية المرت
. كم  وعكاا تكمإ لجميػ  العػامميف بالجامعػاا المصػرية العريػؽ الػوم يجػ  أف يسػيركا 0

 يػػ  مػػف أجػػؿ ع ػػر كتػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل عػػ   التعمػػيـ الجػػامع  كمػػف  ػػـ تخيػػد 
 الم اركة    العمؿ التعكن     المجتم  المصرم.
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تكمػػيإ المعػػاـ كالكاجبػػاا التػػ  يجػػ  أف يرػػـك بعػػا أنمػػا  هييػػة التػػدريس بالجامعػػػاا  .0
 المصرية مف أجؿ تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   التعميـ الجامع . 

تحديػػد اليػػة بعػػا ل لمع ػػعة الع بيػػة بالجامعػػاا المصػػرية كمػػركرل تكجيععػػا ب ػػكؿ  عػػاؿ  .4
  ك تػدريبعـ نمػ  الم ػاركة كالريػادل بالعمػؿ عحك تدنيـ  را ة العمؿ التعػكن  لػدل العػ 

 التعكن     المجتم . 

تكميإ ما يج  أف تتممع  المرػرراا الدراسػية با قسػاـ كالكميػاا الموتمسػة بالجامعػة مػف  .2
 أجؿ العمؿ نم  تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل الع  . 

نمػ  مسػتكم الكميػاا كنمػ  تحديد المعاـ كا دكار الت  يج  أف ترـك بعا ا دارل الجامعية  .2
مسػػتكم الجامعػػة مػػف ترػػديـ الػػدنـ كالمسػػاعدل مػػف أجػػؿ تسعيػػؿ دكر التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  

 تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل الع  . 

كم  مرترت  ع ا  مركخ لمعمؿ التعكن  بكؿ جامعػة مصػرية كتكمػيإ دكر  كاليػة نممػ   .5
 ؿ التعكن  لدل الع  . مف أجؿ تسعيؿ دكر الجامعة    تدنيـ  را ة العم

كم  مرترت  ع ا  كحدل لمعمؿ التعكن  بكػؿ كميػة كتكػكف تابعػة لمركػخ العمػؿ بالجامعػة  .6
كتكمػػيإ اليػػة نممعػػا مػػف أجػػؿ م ػػاركة كػػؿ كميػػة مػػف الكميػػاا  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ 

 التعكن  لدل ع بعا ك ؽ توص  تمؾ الكمية. 

العمػؿ التعػكن   بػالمجتم  المحمػ  مػف  تحريؽ ال راكة كالتكامؿ بػيف الجامعػة كم سسػاا .7
أجػػؿ تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل عػػ   الجامعػػاا بمصػػر ممػػا يسػػاند نمػػ  ربػػع 
الع   بمجتمععـ المحم  كتعريسعـ بم سسات  التػ  نػف عريرعػا يسػتعي  أف يسػاهـ  ػ  

 ودمت  .

تػدنيـ  را ػة  كم  اليػة لمتعػكع كالمتابعػة الدكريػة لمػدل قيػاـ الجامعػة بكػؿ مككعاتعػا  ػ  .8
 العمؿ التعكن  لدل ع بعا. 

كم  مجمكنة مف المماعاا ال خمة لتسعيؿ دكر التعميـ الجامع   ػ  تػدنيـ  را ػة العمػؿ  .9
 التعكن  لدل ع ب .
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   :٘املضتفٔدٌّ مً االصرتاتٔذٔ٘ املكرتس 

المسػػتسيدكف هػػـ ا  ػػراد أصػػحا  المصػػمحة كهػػـ الػػويف سػػكؼ تعػػكد نمػػيعـ المعسعػػة مػػف 
ؽ هو  ا ستراتيجية سكا  ب ػكؿ مبا ػر أك غيػر مبا ػر ، كيمكػف تحديػد المسػتسيديف تعبي

 مف الوعة ا ستراتيجية  يمايم :
العػػػامميف  ػػػ  المعاصػػػ  ا داريػػػة بالجامعػػػاا بمصػػػر كمػػػععـ ر سػػػا  الجامعػػػاا كعػػػكابعـ  .0

 .  كالعمدا  ككك  هـ 

 .  أنما  هيية التدريس بالجامعاا بمصر  .4

   ع   الجامعاا بمصر .  .2

 .  ا داريكف العاممكف    إداراا رناية ال با  بالجامعاا بمصر .2

 .الرادل كالعاممكف بم سساا العمؿ التعكن  بالمجتم  المصرم   .5

 .جمي   ياا المجتم  المصرم الت  سكؼ تستسيد مف ودماا العمؿ التعكن  .6

عت ػار  مػف تعميػة  المجتم  بصسة نامة .7 لمػا سػيترت  نمػ  تػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  كا 
 .  لممجتم  المصرم

   :٘املئادٖٛ الرتبْٓ٘ األصاصٔ٘ لالصرتاتٔذٔ٘ املكرتس 

 ترـك ا ستراتيجية المرترحة نم  ندل مبادم  تربكية معمة ه  ما يم : 
 مئدأ الدّر التجكٔفٕ للتعلٔه: -1

حيػػ  إف مػػف أهػػـ ا دكار التػػ  يجػػ  أف يرػػـك بعػػا التعمػػيـ هػػك غػػرس ال را ػػة  ػػ  نرػػكؿ 
الع   بجمي  مككعاتعا مف معارؼ كمعمكماا كمعاراا كقػيـ كاتجاهػاا كنػاداا كتراليػد، 
مف أهـ جكاع  ال را ة الوم يج  غرسعا  ػ  نرػكؿ العػ   كتػدنيمعا لػديعـ هػ   را ػة 

غػػػرس كػػػؿ المعػػػارؼ كالمعمكمػػػاا كالمعػػػاراا كالرػػػيـ العمػػػؿ التعػػػكن  ، كالمرصػػػكد بعػػػا 
كا تجاهاا المرتبعة بالعمؿ التعكن  لدل العػ   بصػسة نامػة كعػ   التعمػيـ الجػامع  
بصسة واصة  همية تمؾ المرحمة كقدرل العػ   الجػامعييف نمػ  الععػا   ػ  هػوا المجػاؿ 

 كا عوراع  ي  بسعكلة لما لديعـ مف إمكاعاا كقدراا نممية. 
 ئدأ املضْٝلٔ٘ االدتناعٔ٘:م -2
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حي  إف المكاعف الصالإ الوم يعي  بالمجتم  ل  ندل حركؽ تكسمعػا لػ  الدكلػة م ػؿ 
التعميـ كالع ج كتك ير الودماا الموتمسػة لػ ، ك ػ  عسػس الكقػا نميػ  نػدل كاجبػاا أهمعػا 

سػيكلية المسيكلية ا جتمانية تجا  مجتمع  ،ك أع  يعبز  أف يرـك بعدل معاـ تجا  هػو  الم
الت  تحتـ نمي  أف يتسـ با عتما  كح  الكعف كمحاكلػة ترػديـ كػؿ مػا يممػؾ مػف جعػد  ػ  
سػػبيؿ ودمتػػ  كتعػػكر  م ػػؿ مسػػاندل المحتػػاجيف بػػ  كع ػػر الػػكن  الصػػح  كالػػكن  ال رػػا   
كالكن  الريام  كالكن  السياس  كحؿ بعا م ك ا المجتم  م ؿ م كمة ا مية كالزػخك 

  ك ا. السكرم كغيرها مف الم
ككؿ ولؾ يمكف أف يتـ تحػا مظمػة العمػؿ التعػكن  الػوم يسػتعي  أف يرػـك بػ  ب ػكؿ  

م سس  مما يكمإ قيام  بمسيكليت  ا جتمانية    المجتم  كالت  يجػ    ردم أك ب كؿ 
 أف يرـك بعا.

 مئدأ التهافل ّالتهامل االدتناعٕ: -3

تتعكع  ياا المجتم  المصرم ما بيف غع  ك رير، كما بػيف مػتعمـ كجاهػؿ ، كمػا 
بػػيف الم رػػؼ كغيػػر الم رػػؼ ، كمػػا بػػيف ال ػػو  العػػادم كالمعػػاؽ، كهػػوا التبػػايف بػػيف 
 يػػاا المجتمػػ  يسػػاند نمػػ  أف يجعمػػ  متكػػام  مػػ  بعمػػ  الػػبعا ، كأف يرػػدـ الزعػػ  

ككولؾ الم رؼ يرـك بمجعكد تجا  غيػر ودماا لمسرير، كالمتعمـ يردـ ودمات  لمجاهؿ، 
الم رسيف، كولؾ يكمإ معع  التكا ؿ كالتكامؿ  ف كؿ  ريؽ ل  حاجة    المجتمػ  لػ  
حركؽ نم  السريؽ ااور الرادر نم  مساندت  كا وو بيد  مف أجؿ حيال كريمة نم  
جميػػ  المسػػتكياا، واصػػة  ػػ  ظػػركؼ المجتمػػ  الحاليػػة التػػ  تعجػػخ  يعػػا الدكلػػة أك 

لرعاع العاـ نف ترديـ العكف كالمساندل لكؿ  ياا المجتمػ ، ك بالتػال  يػأت  التكا ػؿ ا
كالتكامؿ ا جتمان  متجسدنا    مساهمة ا  راد    أنمػاؿ تعكنيػة كلػف يرػـك ا  ػراد 
بممارسػػػة تمػػػؾ ا نمػػػاؿ إوا كاعػػػا لػػػديعـ  را ػػػة نػػػف العمػػػؿ التعػػػكن  كأهػػػـ معػػػاراا 

 خمة لممارست  كالدانمة ل . ممارست  كالريـ كا تجاهاا ال  
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 مئدأ االصتجنارالئغزٖ بالتعلٔه:  -4

حيػػػ  إف ال ػػػركل الب ػػػرية المتم مػػػة  ػػػ  هػػػو  ا سػػػتراتيجية  ػػػ  عػػػ   التعمػػػيـ   
كتكظيسعػا  ػ  ه  أغم   ركل يمتمكعا المجتم  ،كبالتال   بد مف است مارها  الجامع  ك

الب ػرية كالماديػة المتاحػة  كولػؾ نػف عريػؽ تكظيػؼ العاقػاا  ودمة المجتم  المصرم
دارييف كمكارد مالية مف أجػؿ تػدنيـ مف  الجامع  إدارل جامعية كأنما  هيية تدريس كا 

 را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل الكػػـ العايػػؿ مػػف عػػ   التعمػػيـ الجػػامع  بمصػػر معأجػػؿ أف 
يسػاهمكا  ػ  العمػؿ التعػكن  بػالمجتم  ممػػا يسػرع نجمػة ا صػ ت كالتعميػة بػػالمجتم  

 .مالمصر 
 مئدأ الدّر التينْٖ للتعلٔه:   -5

حيػػ  إف التعمػػيـ دكرا معمػػا  ػػ  التعميػػة ا قتصػػادية كا جتمانيػػة  ػػ  المجتمػػ  
إنداد الركل الب رية المتعممة ،كحت  يتـ ولؾ كيسعـ بالسعػؿ  كولؾ يحد  نف عريؽ 

التعمػػيـ  ػػ  التعميػػة ا قتصػػادية كبالتػػال  ا جتمانيػػة  بػػد مػػف تكجيػػ  ال ػػركل الب ػػرية 
الجػػامع  مػػف أجػػؿ المسػػاهمة  ػػ  تعميػػة المكجػػكدل بػػالتعميـ واصػػة المكجػػكدل بػػالتعميـ 

عممػػػة بتكجيععػػػا لودمػػػة المجتمػػػ  المصػػػرم نػػػف عريػػػؽ اسػػػتز ؿ تمػػػؾ العاقػػػاا المت
المجتمػػ  كتكظيػػؼ كػػؿ مػػا لػػديعا مػػف عاقػػاا كقػػدراا نمميػػة مػػف أجػػؿ تعميػػة المجتمػػ  
كتعكير  كحؿ بعا م ك ت   ، كولػؾ  ف تػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن   لػدل عػ   
التعميـ الجػامع  سػكؼ يػ دم إلػ  خيػادل م ػاركة العػ   بالعمػؿ التعػكن  بػالمجتم  

لمكارد المالية لمدكلة يمكععا أف تكجععا إل  م ركناا تعمكية مما يك ر كـ كبير مف ا
 .أورل 

 مئدأ ّظٔفٔ٘ )ىفعٔ٘( التعلٔه:  -6

حي  إف التعميـ العا   هك التعميـ الوم يتـ تكظيس     حيال السرد بمػا يعػكد نميػ  بػالعس        
مبا ر ، كأيما يعػكد كالسايدل نم  المستكم ا قتصادم كا جتمان  سكا  ب كؿ مبا ر أكغير 

بالسايدل كالعس  نم  المجتم  كولػؾ  ف السػرد كالمجتمػ  قػد تكبػد الك يػر مػف العسرػاا نمػ  هػوا 
عػكد بالمعسعػة ا قتصػادية كا جتمانيػة نمػ     بػد أف يالتعميـ، كلك  يكػكف التعمػيـ كظيسيػان  إعػ
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ممسػاهمة  ػ  العمػؿ كيمكف أف يحد  ولؾ نعػدما يػتـ تكجيػ  جػخ  مػف هػو  العاقػاا ل المجتم 
التعػػكن  بػػالمجتم  نػػف عريػػؽ اسػػت مار عاقػػاا كمعمكمػػاا عػػ   كوريجػػ  التعمػػيـ الجػػامع  
بمصركولؾ  ف العمؿ التعكن  يعتبر الرعاع ال ال  لتعمية المجتم  م  الرعػاع العػاـ كالرعػاع 

 .  الوا 
 اجملتنع اخلاردٕ: ؤصضات مئدأ ربط املدرص٘ مب-7

 بد أف تمتد أكاصر التعاكف بيععا كبػيف م سسػاا المجتمػ  ا وػرل الجامعة حي  إف 
كمػػف هػػو  الم سسػػاا م سسػػاا العمػػؿ التعػػكن  المكجػػكدل  العػػ   نميعػػاكمػػركرل تعريػػؼ 

بالمجتم  كمف  ػـ   بػد مػف تعػاكف الجامعػاا مععػا لتعريػؼ العػ   بعػا كبأع ػعتعا كأهػدا عا 
ا  ػػ  العمػػؿ التعػػكن  ك ػػ  ودمػػة المجتمػػ  كمجػػا ا نممعػػا ، حتػػ  يمكػػععـ أف ي ػػارككا مععػػ

 .المصرم
   :٘املتطلئات األصاصٔ٘ لالصرتاتٔذٔ٘ املكرتس 

لتدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   تستمـخ الوعة ا ستراتيجية المرترحة 
المتعمباا ا ساسية  مجمكنة مف الجامعة    مك  الوبراا  الميداعية كتجار  بعا الدكؿ

 لولؾ الت  يمكف إيجاخها  يما يم : 
ا لتػػخاـ بتعسيػػو كػػؿ مػػا جػػا  بالمحػػاكر السػػابرة عظػػرنا لتكاممعػػا كأهميػػة كػػؿ محػػكر مػػف تمػػؾ  .0

 المحاكر    تحريؽ التصكر المرترت. 

التكنية داوؿ الكمياا كمركخ العمؿ التعكن  بالجامعة ككحدات  بالكميػاا الموتمسػة بأهميػة  .4
 التعكن  ك كايد  لمسرد كالمجتم .  العمؿ

أف ترػػـك إدارل الكميػػاا بتعظػػيـ الجػػداكؿ الدراسػػية لمعػػ   بمػػا يسػػاندهـ نمػػ  ا عمػػماـ  .2
 لمعمؿ التعكن  بالجامعة كالتدري  لمف يرغ  مف الع  . 

الريػاـ بالػػدنـ كالمسػػاعدل الماليػػة كتكجيػػ  ميخاعيػػة كا يػة لتػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  مػػف  .2
دارل الجامعة. قبؿ الكم  ياا كا 

مػػركرل نمػػؿ وعػػة  صػػمية لمعمػػؿ التعػػكن  يػػتـ ا نػػ ف نععػػا بأرجػػا  الكميػػاا كالجامعػػة  .5
 لمتعريؼ بعا كجو  المتعكنيف. 
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ا لتخاـ التاـ مف قبؿ كؿ مف يعمـ لمعمؿ التعكن  بالكميػاا كالجامعػة مػف عػ   كأنمػا   .6
 كالمكمكنة مف قبؿ الجامعة.  هيية تدريس بالركاعيف كالمكايإ المعظمة لمعمؿ التعكن 

تسعيػػؿ ال ػػراكة مػػ  م سسػػاا العمػػؿ التعػػكن  بػػالمجتم  المحمػػ  كمركػػخ العمػػؿ التعػػكن   .7
بالجامعة ككحدات  بالكمياا لخيادل  انمية تدنيـ  را ة العمؿ التعػكن  لػدل العػ   ب ػكؿ 

 نمم . 

كلكػػؿ مػػا جػػا  مػػركرل الترػػكيـ كالمتابعػػة المسػػتمراف عػػكاؿ العػػاـ الدراسػػ  بكػػؿ المحػػاكر  .8
 .  ةالمرترح با ستراتيجية

مركرل م اركة كمساندل جمي  م سساا المجتم  التربكية ا ورل  ػ  ع ػر كتػدنيـ  را ػة  .9
العمؿ التعكن  لدل الع   مػف بدايػة السػمـ التعميمػ  كمػف هػو  الم سسػاا التػ  تسػتعي  

الموتمسػػػة المرػػػرك ل أف ترػػػـك بػػػدكر معػػػـ  ػػػ  ولػػػؾ ا سػػػرل كدكر العبػػػادل ككسػػػايؿ ا نػػػ ـ 
كالمسمكنة كالمريية، كمدارس التعميـ ا ساس  كمػدارس التعمػيـ ال ػاعكم العػاـ كالسعػ  كولػؾ 
تمعيدا لمتعمػيـ الجػامع  كحتػ  يسػتعي  إكمػاؿ البعػا  ب ػكؿ صػحيإ  كيكػكف دكر  وا  عاليػة 

 نالية كي ت   مار  المع كدل

  :٘مصادر بياٛ االصرتاتٔذٔ٘ املكرتس 

 :اح ة    بعا  ا ستراتيجية نم  ندل مصادر ه  ما يم انتمدا الب
ك كايػػد  كأهميتػػ   العمػػؿ التعػػكن الػػوم تػػـ  يػػ  تعػػاكؿ أهميػػة  :اإلطااار اليظاازٖ مااً الدراصاا٘ -

 ك را ة العمؿ التعكن  كأهمية تػدنيمعا لػدل عػ   الجامعػاا بمصػر،  لممجتم  كأهـ معكقات 
كمػركرل  كتجار  بعا الدكؿ    تدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل عػ   الجامعػاا بعػا ، ،

 .  تدنيـ تمؾ ال را ة لدل ع   الجامعة
حيػػ  أف هعػػاؾ بعػػا الػػدكؿ التػػ  قامػػا بػػدكر كبيػػر  ػػ  بعااض بعااض الاادّل األخاازٚ:   جتااارب-

، كالك يػاا المتحػدل  تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع بعا كمععا المممكػة العربيػة السػعكدية
ا مريكية  ،كالمممكة المتحدل ، كمف  ـ تـ التعرؼ نم  وبػراا تمػؾ الػدكؿ لإلسػتسادل مععػا  ػ  

 كم  ا ستراتيجية المرترحة    مك  وبراا تمؾ الدكؿ .
تػػـ مػػف وػػ ؿ الوبػػراا الميداعيػػة كمػػف عتػػايج الدراسػػة الميداعيػػة  ىتاااٜر الدراصاا٘ املٔداىٔاا٘:  -

دكر التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل ع بػػ  ممػػا مػػعؼ   التكصػػؿ إلػػ
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ترتػػ  نميػػ  مػػعؼ م ػػاركة عػػ   التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  العمػػؿ التعػػكن  بػػالمجتم  كم  ػػر 
لمعؼ تمؾ ال را ة ك بالرغـ مف أهمية العمؿ التعكن     المجتمػ  لكػؿ مػف السػرد كالمجتمػ ،  

العالبػػاا  ػ   التعػػرؼ نمػ  العمػػؿ التعػكن  كمجا تػػ  كعظػران لكجػكد رغبػػة قكيػة لػػدل العػ   ك 
كحاجتعـ لمم اركة بالعمؿ التعكن  بالمجتم  ، ك عظران لكجػكد  جػكل اسػتراتيجية كبيػرل بػيف مػا 
هك مأمكؿ مف الجامعػاا بمصػر   ػ  تػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  لػدل ع بعػا كبػيف مػا يػتـ  

نيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل عػػ   بالسعػػؿ نمػػ  أرا الكاقػػ   ػػإف ولػػؾ يحػػتـ مػػركرل تػػد
الجامعاا بمصر كمف  ـ تأت  أهميػة كمػ  إسػتراتيجية مرترحػة لتػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  

 لدل ع   
كتـ كم  كبعا  الوعة ا سػتراتيجية مسػتعدل  ،الجامعاا بمصر    مك  وبراا بعا الدكؿ   

 ميداعية كمستسيدل مف ا عار العظرم لمدراسة كعتايج الدراسة ال

   :٘مزاسل ّضع االصرتاتٔذٔ٘ املكرتس 

 -تـ كم  ا ستراتيجية المرترحة ك را لممراحؿ التالية: 
 أّال: التشلٔل الئٕٔٝ:

التحميؿ البيي  هك الرياـ بالتعرؼ نم  عراع الركل كعراع المعؼ    البيية التعميمية 
، كالتعرؼ نم  السر  كالتعديداا الت  تكجد بالبيية الوارجية    الجامعةالداومية داوؿ 

باستوداـ أسمك  التحميؿ الربان  سكاا   ، كهوا ما يعرؼبالجامعةالمجتم  المحيع 
(SWOT). 

كيسيان  أستومصا الباح ة  عراع الركل استمارل التحميؿ البيي   تحميؿ عتايج  كقد تـ
، ك السر  كالتعديداا الت  الجامع لداومية داوؿ التعميـ كعراع المعؼ    البيية التعميمية ا

كالت  أجمعا نميعا  أ راد نيعة  الجامع تكجد بالبيية الوارجية    المجتم  المحيع بالتعميـ 
 كتتمو  عتايج التحميؿ البيي   يما يم : ، البح  
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 حتلٔل الئٔٝ٘ الداخلٔ٘:  -1

لمتعرؼ نمػ  عرػاع الرػكل كعرػاع المػعؼ بعػا لمتعميـ الجامع  تـ تحميؿ البيية الداومية 
بتػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ الريػػاـ  الجامعػػةواصػػة  ػػ  الجكاعػػ  التػػ  تػػ  ر ب ػػكؿ مبا ػػر نمػػ  قػػدرل 

 كؿ التال : د، كتتمو  هو  العراع    الج التعكن  لدل ع بعا
 (07جدكؿ )
 بالتعميـ الجامع تحميؿ البيية الداومية 

 عراع المعؼ الركلعراع  الجكاع 

 الع  

ف العػ   بمرحمػة التعمػيـ مػكجكد ندد كبيػر  -
الموتمسػة الجامع  بمصر مكخنيف نم  الكمياا 

 ـ أغم   ركل يمتمكعا المجتم .هك 
كجكد عسبة قميمة مف الع   الم اركيف  ػ   -

ف كاعػا هػو   أنماؿ تعكنية ويرية بالمجتم  كا 
 العسبة معيسة. 

 ااالعػػػ   كالعالبػػػكجػػػكد رغبػػػة ممحػػػة لػػػدل  -
 بالتعميـ الجامع  لمعمؿ التعكن . 

دارؾ كبيػر لػدل بعػا العػ    - كجكد كنػ  كا 
كارتسػػاع مسػػتكم ، بأهميػػة دكرهػػـ  ػػ  المجتمػػ  

 المسيكلية ا جتمانية نعد بعمعـ. 

قمة كجكد التكجي  لعاقاا كقدراا العػ   الجػامعييف مػف  -
 تم . أجؿ ا ستسادل مععا ب كؿ  عاؿ    تعمية المج

معؼ  را ة العمؿ التعكن  لدل عػ   التعمػيـ الجػامع   -
ممػػػا يترتػػػ  نميػػػ  مػػػعؼ م ػػػاركتعـ  ػػػ  العمػػػؿ التعػػػكن  

 بالمجتم . 
كجػكد نػػدل معكقػاا تعػػكؽ م ػػاركة العػ   الػػراغبيف  ػػ   -

العمػػؿ التعػػكن   كتسػػا  معاراتػػ  كأوػػو وبػػرل نعػػ  بسػػب  
راعكعيػػة اخدحػػاـ الجػػداكؿ الدراسػػية كالوػػكؼ مػػف المسػػايمة ال

 كمعارمة ا سرل. 
مػػػػعؼ مسػػػػتكل المسػػػػيكلية ا جتمانيػػػػة لػػػػدل العػػػػ    -

الجامعييف كمعؼ دكر برية الم سساا التعميميػة كالتربكيػة 
الموتمسة    ع ر كتدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل الع   

 الجامعييف. 

المررراا 
 الدراسية 

عا سػػك ػػرل نػػدد المرػػرراا الدراسػػية التػػ  يدر  -
وػ ؿ  تػرل دراسػتعـ الجامعيػة  ةالجامعبالع   

( مررر دراس  كالتػ  51كالت  تصؿ إل  قرابة )
يمكػػف ا سػػتسادل مععػػا  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ 

 التعكن  لديعـ.
م يمػػػة نػػػدد كبيػػػر مػػػف المرػػػرراا الدراسػػػية  -

وػػػػ ؿ  تػػػػرل  ةالجامعػػػػبالعػػػػ   التػػػػ  يدرسػػػػعا 
م ػػػؿ حرػػػكؽ  دراسػػػتعـ الجامعيػػػة كالتػػػ  تصػػػؿ

   كغيرهػػػا مػػػف المرػػػرراا  مكاعيػػػة ا عسػػػاف مػػػ

خ غالبية المررراا الدراسػية بالجامعػة نمػ  العػكاح  يترك  -
 ديميةا كا
همػػػػػاؿ الجكاعػػػػػ  ا وػػػػػرل التكنكيػػػػػة   كالتوصصػػػػػة  رػػػػػع كا 

 كالمرتبعة بالمجتم  كودمت . 
التركيػػػػخ  ػػػػ  أ عػػػػا  تػػػػدريس المرػػػػرراا الدراسػػػػية نمػػػػ   -

هماؿ ما سكاها.   ا متحاعاا كترديسعا كالتمركخ حكلعا كا 
ومػػػػك ك  رػػػػر المرػػػػرراا الدراسػػػػية التػػػػ  يدرسػػػػعا عػػػػ    -

الجامعػػػػاا مػػػػف المكمػػػػكناا التػػػػ  تتعمػػػػؽ ب را ػػػػة العمػػػػؿ 
التعكن  كمسعكم  كأهميت  كمجا ت  كقكاعيع  ككؿ ما يتصؿ 
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 عراع المعؼ الركلعراع  الجكاع 
تكظيسعا    تدريس مكمكناا العمؿ التعكن  

 لع ر  را ت . 
إمكاعيػػػػػػػة اسػػػػػػػػتز ؿ ا ع ػػػػػػػػعة المرتبعػػػػػػػػة  -

بػػػالمررراا الدراسػػػية  ػػػ  ع ػػػر الػػػكن  ب را ػػػة 
 العمؿ التعكن  لدل الع   الجامعييف. 

 ب  مف معمكماا. 
معؼ الربع بيف المررراا الت  يدرسػعا عػ   الجامعػاا  -

 بالجامعة. كاحتياجاا المجتم  الوارج  كالبيية المحيعة 
ف العمػػؿ التعػكن  ك را تػػ  نػنػدـ كجػكد مرػػرراا دراسػية  -

مف ممف المررراا الدراسػية التػ  يدرسػعا عػ   الجامعػاا 
 بكؿ الكمياا الموتمسة. 

ا ع عة 
 المدرسية 

كجػكد إدارل رنايػػة ال ػبا  بكػػؿ جامعػة كبكػػؿ  -
كميػػػػة كهػػػػ  مسػػػػيكلة نػػػػف ا ع ػػػػعة الع بيػػػػة 

 بالجامعة كتكجيععا. 
كجكد ندد كبير مف المػكظسيف المتوصصػيف  -

 ػػػػ  المجػػػػا ا الموتمسػػػػة لمع ػػػػعة الع بيػػػػة 
الريامػػية كا جتمانيػػة كال را يػػة مػػػمف إداراا 

 رناية ال با  بالكمياا الموتمسة. 
كجػػػكد إقبػػػػاؿ مػػػػف قبػػػػؿ العػػػػ   الجػػػػامعييف  -

لمم ػػػػػاركيف  ػػػػػ  ا ع ػػػػػعة الع بيػػػػػة بجميػػػػػ  
 أعكانعا كبصسة واصة ا سر. 

اعيػػة تكظيػػؼ ا ع ػػعة الع بيػػة بالكميػػاا إمك -
الموتمسػػة بالجامعػػة لتػػدنيـ كع ػػر  را ػػة العمػػؿ 
التعكن  لدل العػ   الجػامعييف كبمػا يتعاسػ  

 م  عبيعة كؿ كمية كتوصصاتعا العممية. 

معؼ تكظيؼ ا ع عة الع بية بالجامعة مػف أجػؿ ع ػر  -
المعمكمػػاا مػػف العمػػؿ التعػػكن  لػػدل العػػ   ، م ػػؿ نمػػؿ 

  تاا أك تكخي  معكياا نف العمؿ التعكن  بالمجتم .  
قمة قياـ ا ع عة الع بيػة بعمػؿ عػدكاا أك مػ تمراا نػف  -

 العمؿ التعكن  كمتعمبات  بالجامعة. 
مػػػػعؼ قيػػػػاـ ا ع ػػػػعة الع بيػػػػة بعمػػػػؿ دكراا تدريبيػػػػة  -

  كسا  الع   المعاراا ال خمة لمعمؿ التعكن . 
ترؾ  يعػػػا العػػػ   وػػػارج قمػػػة نمػػػؿ حمػػػ ا تعكنيػػػة ي ػػػ -

الجامعػػػػة لممسػػػػاهمة  ػػػػ  إكسػػػػابعـ معػػػػاراا كقػػػػيـ العمػػػػؿ 
 التعكن . 

عػػدرل  قيػػاـ ا ع ػػعة الع بيػػة بتكنيػػة العػػ   بم ػػك ا  -
 لحمعػػاالمجتمػػ  كالتػػ  تحتػػاج إلػػ  جعػػكد جمانيػػة كتعكنيػػة 

 م ؿ ا مية كالسرر. 
عػػدرل تعظػػيـ رنايػػة ال ػػبا  بالكميػػاا بالجامعػػة لمسػػابراا  -

بح يػػػة نػػػف العمػػػؿ التعػػػكن  مػػػف أجػػػؿ ع ػػػر  را ػػػة العمػػػؿ 
 التعكن . 

أنما  
هيية 
  التدريس

كجكد أنداد كبيرل مف أنما  هيية التدريس  -
 الم هميف كمف وكم الوبرل بالتعميـ الجامع . 

كجكد عسبة كبيرل مف أنما  هيية التػدريس  -
متوصصػػػػيف كالمتميػػػػخيف  ػػػػ  مجػػػػاؿ العمػػػػـك ال

ا جتمانية ك يستعيعكف أف يركمكا بػدكر كبيػر 
 ػػ  ع ػػر كتػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل 

 الع  . 

اخدحػػاـ اليػػـك الدراسػػ   نمػػا  هييػػة التػػدريس مػػا بػػيف  -
دريس كالبحػػػػ  العممػػػػ  ممػػػػا   يتػػػػيإ لعػػػػـ كقػػػػا  ػػػػراغ التػػػػ

 لمم اركة    ع ر  را ة العمؿ التعكن . 
نػػدـ التسػػرغ الكامػػؿ لػػدل بعػػا أنمػػا  هييػػة التػػدريس  -

لمعمميػػة التعميميػػة بالجامعػػة عظػػرا لريػػامعـ بأنمػػاؿ إمػػا ية 
لخيادل ركاتبعـ مما يرمؿ الكقا المتات لػديعـ لمتكجيػ  لمعمػؿ 

 التعكن . 
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 عراع المعؼ الركلعراع  الجكاع 
كجكد عسبة مف أنما  هيية التػدريس التػ   -

ترػػـك بالسعػػؿ بالم ػػاركة  ػػ  م سسػػاا تعكنيػػة 
 بالمجتم  كتردـ بعا ودماا لمجمي . 

وصصػػػػػاا الموتمسػػػػػة إمكاعيػػػػػة اسػػػػػتز ؿ الت -
 نما  هيية التدريس سػكا  العبيػة أك العمػـك 
ا جتمانيػػة كغيرهػػا مػػف التوصصػػاا مػػف أجػػؿ 
ا سػػػػتسادل مععػػػػا  ػػػػ  تكنيػػػػة العػػػػ   العمػػػػؿ 
التعكنيكأهميت  ككيسية الم اركة  ي  مما يدنـ 

  را ة العمؿ التعكن  لديعـ. 

سػػػمبية غالبيػػػة أنمػػػا  هييػػػة التػػػدريس  ػػػ  قيػػػامعـ بػػػدكر 
إيجػػػػاب  تجػػػػا  ع ػػػػر  را ػػػػة العمػػػػؿ التعػػػػكن  بالجامعػػػػة أك 

 الم اركة  ي  م  الع   وك ان مف المسايمة الراعكعية. 
قمػػػة اهتمػػػاـ أنمػػػا  هييػػػة التػػػدريس بػػػالتككيف ال رػػػا     -

لمعػػ   كالتركيػػخ  رػػع نمػػ  الجاعػػ  ا كػػاديم  بسػػب  قمػػة 
لممحامراا مما يجعمعػـ يركػخكا  رػع نمػ  موص  الكقا ال

 المادل العممية ك إهماؿ ما سكاها. 
قمػػة الترػػػدير كالتكػػريـ المععػػػكل  نمػػا  هييػػػة التػػػدريس  -

الم اركيف    أنماؿ تعكنية داوؿ الجامعة أك وارجعا مػف 
قبػػؿ إدارل الجامعيػػة ممػػا يمػػعؼ مػػف م ػػاركتعـ  ػػ  تػػدنيـ 

 معة.  را ة العمؿ التعكن  داوؿ الجا

ا دارل 
 الجامعية 

كجػػػػكد ككادرب ػػػػرية جيػػػػدل بػػػػإداراا الكميػػػػاا  -
بالجامعػاا بمصػػر نمػػ  كنػ  كامػػؿ باحتياجػػاا 
المجتم  الوارج  عظرنا  ف مف المعاـ الرييسية 

 الجامعة ودمة المجتم  المحم . 
كجػػكد إدراؾ كامػػؿ مػػف قبػػؿ ا جعػػخل ا داريػػة  -

بالكميػػػػاا كالجامعػػػػاا بمصػػػػر بأهميػػػػة العمػػػػػؿ 
 التعكن  كمركرل تعمية المجتم .

إمكاعيػػة تػػك ير دنػػـ كتمكيػػؿ مػػادم مػػف قبػػؿ  -
إدارل الجامعػػة ل عسػػاؽ معػػ  نمػػ  تػػدنيـ  را ػػة 

 العمؿ التعكن  لدل الع  . 
كجػػػكد كقػػػا كػػػاؼ واصػػػة لػػػدل إدارل رنايػػػة  -

ال ػػبا  كغيرهػػا مػػف ا داراا،  يمكػػف اسػػتز ل  
     تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل الع  .

مػػعؼ اهتمػػاـ إدارل الكميػػاا  ػػ  الجامعػػة بتػػدنيـ ب را ػػة  -
 العمؿ التعكن    لدل ع بعا.

نػػدـ كجػػكد بعػػد مػػف المػػكارد الماليػػة بالجامعػػة موصػػ   -
 لمنماؿ التعكنية. 

قمة تكريـ الع   ك أنما  هيية التدريس الويف يركمكف  -
 بأنماؿ متميخل    ودمة المجتم  المحم . 

ندـ إقامة  راكة بيف الجامعة كم سساا العمؿ التعكن   -
بالمجتم  المحم  مف أجؿ قيامعا بزرس كتدنيـ  را ة العمؿ 

 التعكن  لدل الع  . 
عػدرل السػمات لمم سسػاا التعكنيػػة بعػرا تجاربعػا كأقػػؿ  -

 الجامعة مف أجؿ تدنيـ  را ة العمؿ التعكن . 
م  الع   ندـ  را الم اركة    ودمة المجتم  ن -

كأنما  هيية التدريس ا دارييف كعمؿ معـ ي ا  مف يرـك 
 ب  كيعاق  مف   يرـك ب . 
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كالمجتمػ  الوػارج  لعػا لمتعػرؼ بػالتعميـ الجػامع  تـ تحميؿ البيية الوارجيػة المحيعػة 
التعمػػيـ نمػػ  السػػر  المكاتيػػة كالتعديػػداا )الموػػاعر( التػػ  تكجػػد بػػالمجتم  كالتػػ  تػػ  ر نمػػ  

 الجامع   بالجامعاا 
                كتتمإ بالجدكؿ التال :

 (08جدكؿ )
 المحيعة بالتعميـ الجامع  تحميؿ البيية الوارجية

 التعديداا السر  الجكاع 

 الجكاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 الت ريعية

كجػػػكد نػػػدد كبيػػػر مػػػف الرػػػكاعيف  ػػػ  مصػػػر  -
عمػؿ الم سسػاا التعكنيػة بػالمجتم  المعظمة ل

المصػػػػػػػرم كتسػػػػػػػمإ لعػػػػػػػا بممارسػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ 
 التعكن . 

  تكجػػػد  ػػػ  الت ػػػريعاا كالرػػػكاعيف مػػػف مػػػا  -
يمعػػػ  أك يعػػػكؽ إع ػػػا  الم سسػػػاا التعكنيػػػة 
كلكف تحا إ راؼ الدكلة ب ػرع أف تكػكف هػو  
الم سسػػػػػػػػاا التعكنيػػػػػػػػة محػػػػػػػػددل ا هػػػػػػػػداؼ 

 كا ع عة. 

نػػػدـ كجػػػكد قػػػكاعيف ممخمػػػة بػػػالتعميـ الجػػػامع  لمعػػػ   بحيػػػ   -
 ػػؿ بعػػا تجعمعػػـ ي ػػارككا  ػػ  العمػػؿ التعػػكن  ك ػػرع لمتوػػرج م

 الدكؿ ا ورل. 
نػػدـ كجػػكد قػػكاعيف أك ت ػػريعاا تجعػػؿ العمػػؿ التعػػكن  نمػػ ن  -

إجباريػػػػان كجػػػػخ  مػػػػف نمػػػػؿ أنمػػػػا  هييػػػػة التػػػػدريس بالجامعػػػػاا 
 المصرية. 

ندـ كجػكد قػكاعيف أك ت ػريعاا تجعػؿ ممارسػة العمػؿ التعػكن   -
بالكميػػػػػاا الموتمسػػػػػة  ػػػػػرعا لحصػػػػػكلعا نمػػػػػ  الجػػػػػكدل كا نتمػػػػػاد 

 ا كاديم . 

الجكاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ا قتصادية 

كجػػػػػكد نػػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػف رجػػػػػاؿ ا نمػػػػػاؿ  -
بػػالمجتم  المصػػرم كيمكػػععـ أف يػػك ركا الػػدنـ 
المػػال  الػػ ـخ لإلعسػػاؽ نمػػ  ا نمػػاؿ التعكنيػػة 

 كع ر الكن  بأهميتعا داوؿ الجامعاا. 
كجكد بعػا التبرنػاا كالعبػاا التػ  ترػدمعا  -

 بعا م سساا العمؿ التعكن  الدكلية.  

حػػكاؿ ا قتصػػادية كارتسػػاع عسػػبة السرػػر بػػالمجتم  حيػػ  سػػك  ا  -
%( ممػػػػا يخيػػػػد المسػػػػيكلية المجتمعيػػػػة نمػػػػ  العػػػػامميف 60تصػػػػؿ)

 بالرعاع التعكن .
عمـ الجػػػامع   ػػػ  المجتمػػػ  تالبعالػػػة ال ػػػديدل بػػػيف وريجػػػ  الػػػ -

 المصرم كسك  استز ؿ عاقاتعـ.
 قمة  ر  العمؿ المتاحة بسكؽ العمؿ بمصر أماـ الوريجيف.  -
سك  استز ؿ ا مػكاؿ التػ  يتبػرع بعػا أبعػا  المجتمػ   ػ  نمػؿ  -

 م ركناا تعمكية لممجتم . 
سك  تكخي  ا مكاؿ    ا نماؿ التعكنية، حيػ  إف أغمبعػا يػتـ  -

إعساقعا إعساؽ مبا ر ك  يػتـ اسػتز لعا  ػ  تػدري  الرػكل الب ػرية 
لمحصػػػكؿ نمػػػ  معػػػاراا اكتسػػػا  الػػػرخؽ أك اسػػػتز لعا  ػػػ  نمػػػؿ 

 م ركناا إعتاجية لت زيؿ أكبر ندد مف المكاععيف. 
الجكاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ا جتمانية
كجكد ندد كبير مف أبعا  المجتمػ  المصػرم  -

الػػػػػػدانميف لم سسػػػػػػػاا تعكنيػػػػػػة بػػػػػػػالمجتم  
كجػػكد بعػػا ا عمػػاع السػػمبية مػػف الم سسػػاا التعكنيػػة كالتػػ   -

 لعا أهداؼ أورل جاعبية. 
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 التعديداا السر  الجكاع 
 المصرم. 

كجػػػكد قػػػيـ مجتمعيػػػة دانمػػػة ل را ػػػة العمػػػؿ  -
التعػػػكن  داوػػػؿ المجتمػػػ  المصػػػرم م ػػػؿ قػػػيـ 

 التعاكف كا ي ار كالتكا ؿ كالععا . 
كجػػكد إحتػػراـ كترػػدير مػػف قبػػؿ بعػػا  يػػاا  -

  را ت . المجتم  لمعمؿ التعكن  كدنـ 
كجػػكد نػػدد كبيػػر مػػف أبعػػا  المجتمػػ  لػػديعـ  -

الرغبة    ع ػر كتػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  
 بالمجتم  كواصة الع   الجامعييف. 

كجػػػػكد نػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف م سسػػػػاا العمػػػػؿ  -
التعػػػكن  بػػػالمجتم  لػػػديعا الرغبػػػة  ػػػ  ع ػػػر 
كتػػػدنيـ كتػػػدنيـ  را ػػػة العمػػػؿ التعػػػكن  لػػػدل 

ب ػػػرع  إتاحػػػة أكبػػر نػػػدد مػػػف أبعػػا  المجتمػػػ  
 السر  لعا. 

كجػػػكد أعمػػػاع سػػػمبية المتعػػػكانيف السػػػانيف لتحريػػػؽ مكاسػػػ   -
 وصػػػػية م ػػػػؿ المكاسػػػػ  السياسػػػػية كالدناييػػػػة كأوػػػػوهـ العمػػػػؿ 

 التعكن  سمما لمكصكؿ إل  أهدا عـ ال وصية. 
 سسػػاا التعكنيػػة غالبػػا نػػف أمػػاكف بعيػػد  نػػف محػػؿ تكاجػػد الم -

 إقامة المكاععيف الراغبيف    الم اركة بعا. 
كجػػكد بعػػػا  يػػاا المجتمػػػ  المعارمػػػة لم ػػاركة الستيػػػاا  ػػػ   -

 العمؿ التعكن . 
معؼ التردير ا جتمان  كتدع  العظػرل لم ػراد العػامميف بالعمػؿ  -

 التعكن  بالمجتم . 
رل  بعايعػػػػا الػػػػراغبيف  ػػػػ  العمػػػػؿ مػػػػعؼ دنػػػػـ كمسػػػػاعدل ا سػػػػ -

 التعكن  بالمجتم . 
معؼ دكر كسايؿ ا ن ـ    تسميع المػك  نمػ   را ػة العمػؿ  -

 التعكن . 

التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 كج التكعكل

اعت ػػػػار التكعكلكجيػػػػا الحدي ػػػػة واصػػػػة  ػػػػ   -
 مجاؿ ا تصا ا بالمجتم . 

إمكاعيػػػػػػة اسػػػػػػتز ؿ كتكظيػػػػػػؼ تكعكلكجيػػػػػػػا  -
ا تصػػػػػا ا الحدي ػػػػػة  ػػػػػ  التعريػػػػػؼ بالعمػػػػػؿ 
التعػػػػػػكن  كأهدا ػػػػػػ  كمجا تػػػػػػ  نػػػػػػف عريػػػػػػؽ 

 ا عترعا. 
سػػعكلة تبػػادؿ المعمكمػػاا كالبياعػػاا الواصػػة  -

بػػالمتعكنيف كالم سسػػاا التعكنيػػة بػػالمجتم  
 نف عريؽ ا عترعا. 

إمكاعية استوداـ كسػايؿ ا تصػا ا الحدي ػة  -
مػػف إعترعػػا ك ػػبكاا التكاصػػؿ ا جتمػػان   ػػ  
المسػػػػاندل  ػػػػ  ع ػػػػر  را ػػػػة العمػػػػؿ التعػػػػكن  

 بالمجتم . 

معؼ  ػبكة ا تصػا ا كواصػة ا عترعػا  ػ  المعػاعؽ العاييػة  -
كالسريرل مما يصع  استوداـ تمؾ التكعكلكجيا    ع ر  را ػة العمػؿ 

 التعكن . 
كمػػػػػاا جعػػػػػؿ بعػػػػػا ا  ػػػػػراد بثليػػػػػة تكظيػػػػػؼ تكعكلكجيػػػػػا المعم -

 كا تصا ا    ع ر  را ة العمؿ التعكن . 
ا ميػػة التكعكلكجيػػة لػػدل نػػدد كبيػػر مػػف الم ػػاركيف  ػػ  العمػػؿ  -

التعػػػػكن  كمػػػػعؼ اسػػػػتودامعـ لتمػػػػؾ التكعكلكجيػػػػا  ػػػػ  ممارسػػػػة 
 نممعـ. 

سػػػػك  ا حػػػػكاؿ ا قتصػػػػادية لػػػػدل نػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف المػػػػكاععيف   -
 ؾ كالعػػػػ   الجػػػػامعييف ممػػػػا يجعػػػػؿ مػػػػف الصػػػػع  نمػػػػيعـ امػػػػت

تكعكلكجيػػا المعمكمػػاا الحدي ػػة ك تكظيسعػػا  ػػ  ع ػػر  را ػػة العمػػؿ 
 التعكن  كممارست . 

   تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل ع   الجامعاا بمصر. ثاىٔا: الزؤٓ٘:

تسع  ا ستراتيجية لتدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل عػ   الجامعػاا بمصػر  ثالجا: الزصال٘:
نػػػف عريػػػؽ إكسػػػا  العػػػ   المعمكمػػػاا كالمعػػػارؼ نػػػف العمػػػؿ التعػػػكن  كالمعػػػاراا ال خمػػػة 
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كولؾ نػػف عريػػؽ المعػػاهج الدراسػػية كا ع ػػعة الع بيػػة كأنمػػا  ،لممارسػػت  كالرػػيـ الدانمػػة لػػ 
كمركػػخ العمػػؿ التعػػكن  بالجامعػػة ككحػػداا العمػػؿ التعػػكن  هييػػة التػػدريس كا دارل الجامعيػػة 

 بالعمؿ كالتعكن .  مف أجؿ خيادل الم اركةبكمياا الجامعة 
   رابعا: األٍداف االصرتاتٔذٔ٘:

 اهلدف االصرتاتٔذٕ األّل:

 أف ترـك المررراا الدراسية بع ر كتدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لػدل عػ   الجامعػاا 
تحػػػا هػػػوا العػػػدؼ أربعػػػة أهػػػداؼ إجراييػػػة مػػػف  ػػػأععا تحريػػػؽ هػػػوا العػػػدؼ  بمصػػػر ، كيعػػػدرج

 ا ستراتيج  كه  ما يم : 
كم  بعا المتعمبػاا ا جباريػة المتعمرػة ب را ػة العمػؿ التعػكن  ك ػرع لتوػرج العػ    -0 

 مف الجامعة. 
 أف تكس  المررراا الدراسية المعمكماا كالمعارؼ الموتمسة نف العمؿ التعكن .  - 4
 أف تكس  المررراا الدراسية الع   الريـ الدانمة لمعمؿ التعكن .  -2
التػػ  تحتػػاج  المجتمػػ  أف ترػػـك المرػػرراا الدراسػػية بإكسػػا  العػػ   معمكمػػاا نػػف جكاعػػ -2

 لمعمؿ التعكن . 
 اهلدف االصرتاتٔذٕ الجاىٕ:

امعػة  أف ترـك ا ع عة الع بية بدكر    تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لدل عػ   الج
 بمصر ، كيعدرج تحا هوا العدؼ مف    ة أهداؼ إجرايية مف  أععا تحرير  كه  ما يم : 

أف ترـك ا ع عة الع بية بالجامعة بإكسػا  العػ   المعمكمػاا الكا يػة نػف  را ػة العمػؿ  -0
 التعكن . 

لعمػػؿ أف ترػػـك ا ع ػػعة الع بيػػة بالجامعػػة بإكسػػا  العػػ   المعػػاراا ال خمػػة لممارسػػة ا -4
 التعكن . 

أف ترػػػـك ا ع ػػػعة الع بيػػػة بتػػػدري  العػػػ   نمميػػػا نمػػػ  العمػػػؿ التعػػػكن  داوػػػؿ كوػػػارج -2
 الجامعة. 
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 اهلدف االصرتاتٔذٕ الجالح:

 أف يرـك نمك هيية التدريس بدكر إيجاب   ػ  غػرس كتػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  
لدل ع ب  ، كيعدرج تحا هوا العدؼ ا ستراتيج     ة أهػداؼ إجراييػة مػف أجػؿ تحريرػ  هػ  

 ما يم : 
أف يكس  نمك هيية التػدريس ع بػ  المعمكمػاا كالمعػارؼ الدانمػة لمعمػؿ التعػكن   ػ   -0

 المجتم .
يسػػعـ نمػػك هييػػة التػػدريس  ػػ  إكسػػا  ع بػػ  الرػػيـ الدانمػػة العمػػؿ التعػػكن   ػػ  أف  -4

 المجتم . 
 أف يككف نمك هيية التدريس قدرل حسعة لع      تدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لديعـ. -2

 اهلدف االصرتاتٔذٕ الزابع:

 أف ترػـك ا دارل الجامعيػػة بتعييػػة المعػػا  ا دارم الػػوم يسػػعـ  ػػ  تػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ 
التعكن  لدل ع   الجامعػة بتػك ير المتعمبػاا الماديػة كالب ػرية كالت ػريعية ال خمػة لػولؾ  ، 

 كيعدرج تحا هوا العدؼ ا ستراتيج     ة أهداؼ إجرايية لتحرير  ه : 
بسػػػػف الت ػػػػريعاا كالرػػػػكاعيف الدانمػػػػة ل را ػػػػة العمػػػػؿ التعػػػػكن  أف ترػػػػـك إدارل الجامعػػػػة  -0

 بالجامعة. 
أف ترػػـك إدارل الجامعػػة بتػػك ير ا مكاعػػاا الماديػػة كالب ػػرية ال خمػػة لتػػدنيـ  را ػػة العمػػؿ  -2

 التعكن  بالجامعة. 
أف ترػػػـك إدارل الجامعػػػة بػػػالتعخيخ المػػػادم كالمععػػػكل لمم ػػػاركيف  ػػػ  تػػػدنيـ  را ػػػة العمػػػؿ -2

 لجامعة. با التعكن 
 :اخلامطاهلدف االصرتاتٔذٕ 

 أف يتـ إع ا  مركخ لمعمؿ التعكن  بكؿ جامعة بمصػر لتػدنيـ  را ػة العمػؿ التعػكن  
دارتػػ  نمػػ  مسػػتكم الجامعػػة . كيعػػدرج تحػػا هػػوا العػػدؼ ا سػػتراتيج     ػػة أهػػداؼ إجراييػػة  كا 

 لتحرير  كه  ما يم : 
أف يػػتـ ت ػػكيؿ هيكػػؿ مركػػخ العمػػؿ التعػػكن  بالجامعػػة ممػػ   لكػػؿ التوصصػػاا المعمكبػػة  -0

 لمعمؿ ب . 
أف يرـك مركخ العمؿ التعكن  باوتيار كتدري  الرياداا مف المتعكنيف    جميػ  مجػا ا  -4

 العمؿ التعكن  الموتمسة. 
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المػػركرية كتكخيععػػا  أف يرػػـك مركػػخ العمػػؿ التعػػكن  بتحديػػد كاوتيػػار الم ػػاري  التعكنيػػة-2
 نم  كحداا العمؿ التعكن  بالكمياا لتعسيوها. 

 اهلدف االصرتاتٔذٕ الضادظ:

إع ا  كحدل لمعمؿ التعكن  بكؿ كمية لتدنيـ  را ة العمؿ التعػكن  بعػا كتكػكف تابعػة 
تحػػا هػػوا العػػدؼ ا سػػتراتيج     ػػة  يكجػػدلمراكػػخ العمػػؿ التعػػكن  بالجامعػػة كمكممػػة لػػ ، ك 

 أهداؼ إجرايية كه  ما يم : 
أف ت ػػكؿ كحػػدل العمػػؿ التعػػكن  مػػف أبعػػا  الكميػػة كترػػـك بع ػػر المعمكمػػاا نػػف العمػػؿ  -0

   التعكن  كأهميت  لممجتم .
أف ترػػـك الكحػػدل التعكنيػػة بكػػؿ كميػػة بمرابمػػة كاوتيػػار المتعػػكنيف مععػػا كتػػدريبعـ نمػػ   -4

 معاراا العمؿ التعكن . 
لتعػكن  الموتمسػة ك ػؽ أف يتـ ت كيؿ  رؽ نمؿ مػف العػ   المتعػكنيف بمجػا ا العمػؿ ا-2

 كتوصصاتعـ.  رغباتعـ
 اهلدف االصرتاتٔذٕ الضابع:

سػػاا العمػػؿ التعػػكن  بػػالمجتم  المحمػػ  لتػػدنيـ تسعيػػؿ ال ػػراكة بػػيف الجامعػػة كم س
 را ة العمؿ التعكن  لدل ع   الجامعة ، كيعدرج تحا هوا العػدؼ ا سػتراتيج  أربػ  أهػداؼ 

 إجرايية ه  ما يم : 
السػػػمات لم سسػػػاا العمػػػؿ التعػػػكن  بالػػػدوكؿ لمجامعػػػة كالتعريػػػؼ بأهػػػدا عا كأع ػػػعتعا  -0

 كمجا تعا لع ر  را ة العمؿ التعكن . 
أف تستسيد الجامعة مف وبراا م سساا العمؿ التعكن   ػ  تػدري  العػ   نمػ  معػاراا  -4

 العمؿ التعكن  لممارست . 
إقامػػة م ػػركناا تعكنيػػة م ػػتركة بػػيف الجامعػػة كم سسػػاا العمػػؿ التعػػكن  ترػػـك نمػػ   -2

 جعكد الع   لتدنيـ  را ة العمؿ التعكن  لديعـ ب كؿ نمم . 
ا العمػػػؿ التعػػػكن  السعالػػػة  ػػػ  المجتمػػػ  ب ػػػكؿ دكرم مػػػف أجػػػؿ تكػػػريـ الجامعػػػة لم سػػػا -2

 ت جيععا كدنمعا. 
لدل ع    لتدنيـ  را ة العمؿ التعكن  الربىامر املكرتح  يما يم   رت ك تكميإ مككعاا
الوبراا  الميداعية كتجار  بعا الدكؿ الجامعة    مك 
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 اخلط٘ التيفٔذٓ٘

 (11ددّل )

 بعا الدكؿالميداعية كتجار   وبراا ال   مك   ة العمؿ التعكن  لدل ع   الجامعةلتدنيـ  را الربىامر املكرتح 
ا هدؼ 
 ا ستراتيجية

ا عار  ا ع عة ا هداؼ ا جرايية
 الخمع 

 كسايؿ التحرؽ م  راا ا دا  مسيكلية التعسيو

 )العدؼ ا كؿ(
أف ترػػػـك المرػػػرراا 
الدراسػػػػػػػػية بع ػػػػػػػػر 
كتػػػػػػػػػدنيـ  را ػػػػػػػػػة 
العمػػػػػػػؿ التعػػػػػػػكن  
لػػػػػػػػػػػػػدل عػػػػػػػػػػػػػ   
 الجامعاا بمصر.

كمػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػا  -0
المتعمبػػػػػاا ا جباريػػػػػة 
المتعمرػػة ب را ػػة العمػػؿ 
التعػػػػػػػػػػػكن  ك ػػػػػػػػػػػرع 
لمتوػػػػرج العػػػػ   مػػػػف 

 الجامعة

كمػػػػػػ  مرػػػػػػرر يسػػػػػػم  العمػػػػػػؿ  -
التعكن  كيكػكف العجػات  يػ   ػرع 
لمتوػػرج مػػف الجامعػػة يحتػػكل نمػػ  
كػػػػؿ المعمكمػػػػاا المتعمرػػػػة بالعمػػػػؿ 

  . التعكن

أف  يتـ 
ولؾ 

ب كؿ 
دكرم 
 معتظـ 
كؿ ناـ 
 دراس  

المسيكليف نف كم  المػكايإ 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػية بالجامعػػػػػػػػػػػػػػػاا 
كبالكميػػػاا التابعػػػة لعػػػا م ػػػؿ 

 لجاف الرعاع كغيرها . 

اسػػـ المرػػرر الدراسػػ  الػػوم  -
تػػػػػـ ترريػػػػػر  كنػػػػػدد سػػػػػػاناا 

 دراست . 
تكصػػػيؼ المرػػػرر الدراسػػػ   -

 كأهـ ما تـ دراست  ب . 

قايمػػػػة بأسػػػػما  المكمػػػػكناا  -
التػػ  تػػـ تدريسػػعا بػػولؾ المرػػػرر 
لمتأكػػد مػػف تحريرػػ  لمعػػدؼ الػػوم 

 كم  مف أجم . 

مػػػػركرل م ػػػػاركة العالػػػػ   ػػػػ   -
م ػػػركع تعػػػكن  يسػػػعـ  ػػػ  بعػػػا  
المجتمػػ  ك ػػرع اوػػر لمتوػػرج مػػف 

 الجامعة. 

إدارل  ػػػػػػػػػػػيكف العػػػػػػػػػػػ    -
 كرناية ال با  بالكمية. 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -
 بالجامعة المسترا إع اي . 

كحػػػػػػدل العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -
 بالكمية المخم  إع ايعا. 

نػػػػػد الم ػػػػػاري  التػػػػػ  تػػػػػـ  -
إعجاخهػػػػػػا وػػػػػػ ؿ كػػػػػػؿ  صػػػػػػؿ 

 دراس . 
نػػػػدد العػػػػ   الم ػػػػاركيف  -

 بتمؾ الم اري  .
نػػػػػػػػػدد أنمػػػػػػػػػا  هييػػػػػػػػػة  -

التػػػػػػػػػػػػػػػػدريس كا داريػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 لم اركيف. ا

قايمػػػػػػػة بأسػػػػػػػما  الم ػػػػػػػاري   -
 معجخل بالسصؿ الدراس . ال
قايمػػة بأسػػػما  أنمػػا  هييػػػة  -

 التدريس الم اركيف. 
قايمػػػػػػػة بأسػػػػػػػما  ا داريػػػػػػػيف  -

 الم اركيف. 
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ا هدؼ 
 ا ستراتيجية

ا عار  ا ع عة ا هداؼ ا جرايية
 الخمع 

 كسايؿ التحرؽ م  راا ا دا  مسيكلية التعسيو

أف تكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -4
المرػػػػػػػػرراا الدراسػػػػػػػػية 
الموتمسػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػ   
المعمكمػػػػاا كالمعػػػػارؼ 
الموتمسػػػػة نػػػػف العمػػػػؿ 

 التعكن . 

أف تحتػػػػكل المرػػػػرراا الدراسػػػػية  -
التػػ  يدرسػػعا عػػ   الجامعػػة نمػػ  
مكمػػػكناا نػػػف العمػػػؿ التعػػػكن  
كأهميتػػػ  ك كايػػػد  لمسػػػرد كالمجتمػػػ  
 كمجا ا العمؿ ب     المجتم .  

 ا قساـ العممية بالكمياا - 
مػػػػف وػػػػ ؿ إ ػػػػرا عا نمػػػػ   

 محتكل المررراا الدراسية. 

نػػػػػدد المرػػػػػرراا الدراسػػػػػية  -
بالرسـ الت  احتكا نمػ  تمػؾ 

 المكمكناا. 
نػػػػػػدد المكمػػػػػػكناا بكػػػػػػؿ  -

 مررر دراس . 

قايمػػػػػػػة بأسػػػػػػػما  المرػػػػػػػرراا  -
الدراسػػػػػية التػػػػػ  احتػػػػػكا نمػػػػػ  
 مكمكناا نف العمؿ التعكن . 

قايمة بالمكمكناا بكؿ مررر  -
 دراس . 

أف تحتػػػػكل المرػػػػرراا الدراسػػػػية  -
العمػػػؿ  مكمػػػكناا نمػػػ  معكقػػػاا

 التعكن  ككيسية التزم  نميعا.

ر سػػػػا  ا قسػػػػاـ العمميػػػػة  - 
كمػػػركرل تأكػػػدهـ مػػػف كجػػػكد 
تمػػػؾ المكمػػػكناا بػػػالمررراا 
الدراسػػػػػػػػية التػػػػػػػػ  يدرسػػػػػػػػعا 

 الع  . 

نػػػػػدد المرػػػػػرراا الدراسػػػػػية  -
بالرسـ الت  احتكا نمػ  تمػؾ 

 المكمكناا. 
نػػػػدد بالمكمػػػػكناا التػػػػ   -

 احتكاها كؿ مررر دراس . 

قايمػػػػػة بػػػػػػالمررراا الدراسػػػػػػية  -
التػػػػػػػػػ  احتػػػػػػػػػكا نمػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػؾ 

 المكمكناا. 
قايمػػػػػػة بالمكمػػػػػػكناا التػػػػػػ   -

احتكاهػػا كػػؿ مرػػرر دراسػػ  كأرقػػاـ 
 صسحاتعا. 

أف تكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -2
المرػػػػػػػػرراا الدراسػػػػػػػػية 
العػػ   الرػػيـ الدانمػػة 

تمػػػػػػميف المرػػػػػػرراا الدراسػػػػػػية  -
الموتمسػػػػػػػة قػػػػػػػيـ دانمػػػػػػػة لمعمػػػػػػػؿ 
التعػػػػػكن  م ػػػػػؿ الععػػػػػا  كا ي ػػػػػار 

ر سػػػػا  ا قسػػػػاـ العمميػػػػة  - 
 لمتابعة مدل تحرؽ ولؾ. 

كحػػػػداا العمػػػػؿ التعػػػػكن   -

نػػػػػدد المرػػػػػرراا الدراسػػػػػية  -
كناا الت  تممعا نم  مكم

نػػػػػف الرػػػػػيـ الدانمػػػػػة لمعمػػػػػؿ 

قايمػػػػػػػة بأسػػػػػػػما  المرػػػػػػػرراا  -
الدراسية بكػؿ كميػة كالتػ  احتػكا 
 ػػػ  محتكاهػػػا نمػػػ  قػػػيـ دانمػػػة 
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ا هدؼ 
 ا ستراتيجية

ا عار  ا ع عة ا هداؼ ا جرايية
 الخمع 

 كسايؿ التحرؽ م  راا ا دا  مسيكلية التعسيو

لمعمػػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػػكن  
 بالمجتم . 

المخمػػػػ  إع ػػػػايعا بكػػػػؿ كميػػػػة  كالتعارؼ كالتكا ؿ ا جتمان . 
 بالجامعة. 

 لمعمؿ التعكن .  التعكن  بالمجتم . 
قايمػػػػػة بأسػػػػػما  الرػػػػػيـ التػػػػػ   -

احتكتعػػا تمػػؾ المرػػرراا الدراسػػية 
 كالت  تدنـ العمؿ التعكن . 

أف تمػػد المرػػرراا   -2 
الدراسػػػػػػػػػػية العػػػػػػػػػػ   
بمعمكمػػػػػػػػػػػػػاا نػػػػػػػػػػػػػف 
ا حتياجاا كالم ك ا 
التػػػ  يكجػػػد بػػػالمجتم  
كالتػػػػ  تحتػػػػاج لمعمػػػػػؿ 

 التعكن . 

أف تتمػػػمف المرػػػرراا الدراسػػػية  -
نمػػػػػػػػ  مكمػػػػػػػػكناا نػػػػػػػػف أهػػػػػػػػـ 
الم ػػػك ا التػػػ  تكجػػػد بػػػالمجتم  
كتحتػػاج لعمػػؿ تعػػكن  م ػػؿ السرػػر 

 كالبعالة كالمرا كغيرها. 

بالكميػػػػػػػػػػػػػػػاا ا قسػػػػػػػػػػػػػػػاـ  - 
 الموتمسة. 

كحػػػػداا العمػػػػؿ التعػػػػكن   -
 بالكمياا الموتمسة. 

نػػػػػدد المرػػػػػرراا الدراسػػػػػية  -
التػػػ  تعاكلػػػا الدراسػػػة بعػػػا 
م ك ا المجتم  الت  تحتاج 

 لعمؿ تعكن . 

قايمػػػػػػة بأسػػػػػػما  الم ػػػػػػك ا  -
المجتمعية الت  كردا بػالمررراا 
الدراسػػػػية كالتػػػػ  تحتػػػػاج لمعمػػػػؿ 

 تعكن . 

أف تتمػػػمف المرػػػرراا الدراسػػػية  -
نمػػػ  السيػػػاا التػػػ  بحاجػػػة لمعمػػػؿ 

المسػػعيف ك ؿ المعػػاقيف م ػػالتعػػكن  
 السررا . ك أعساؿ ال كارع ك كا يتاـ 

ر سػػػػا  ا قسػػػػاـ العمميػػػػة  - 
دارل الكمياا.   كا 

كحػػػػداا العمػػػػؿ التعػػػػكن   -
 بالكمياا. 

نػػدد المرػػرراا الدراسػػية التػػ  
أكمػػػػحا تمػػػػؾ السيػػػػاا التػػػػ  
تحتػػػػػػػػاج لمسػػػػػػػػاندل العمػػػػػػػػؿ 

 التعكن  لعا. 

قايمػػػػػػػة بأسػػػػػػػما  المرػػػػػػػرراا  -
الدراسػػػػية التػػػػ  كردا بعػػػػا تمػػػػؾ 

 المكمكناا. 
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 )العدؼ ال اع (
أف ترػػػػـك ا ع ػػػػعة 
الع بية بدكر  عاؿ 
 ػػػػ  تػػػػدنيـ  را ػػػػة 
العمػػػػػػػؿ التعػػػػػػػكن  
لػػػػػػػػػػػػػدل عػػػػػػػػػػػػػ   
 الجامعاا بمصر.

أف ترػػـك ا ع ػػعة  -0
الع بيػػػػػػػػة بالجامعػػػػػػػػة 
بإكسػػػػا  العػػػػ   كػػػػؿ 
المعمكماا ال خمة نػف 
  را ة العمؿ التعكن . 

أف ترػػـك ا سػػر كرنايػػة ال ػػبا   -
عرػػػد عػػػدكاا نػػػف العمػػػؿ ببالكميػػػاا 

التعكن  كأهميتػ  ك كايػد  كجكاعبػ  
 كالية العمؿ ب . 

أف  يتـ 
ولؾ 

ب كؿ 
دكرم 
 معتظـ 

كػػػؿ نػػػػاـ 
 دراس  

ال ػػػػبا  بالكميػػػػاا رنايػػػػة  -
 الموتمسة. 

 ا سر بالكمياا.  -
كحػػػػػػدل العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -

 بالكمية.  

نػػدد العػػدكاا العمميػػة التػػ   -
تـ نردها نف العمؿ التعكن  

 بكؿ كمية بالجامعة. 

قايمػػة بأسػػما  الحمػػكر بتمػػؾ  -
 العدكل. 

 صكر تكمإ  عالية العدكل.  -
أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما  المتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يف  -

 كالمحامريف بالعدكل. 

نمػػػؿ معكيػػػاا كمجػػػ ا حػػػايع  -
نػػػػف العمػػػػؿ التعػػػػكن  كمعمكمػػػػاا 
كا يػة نعػ  كنػف أهميتػ  كمجا تػػ  
ك كايػػد  كأهػػـ م سسػػات  بػػالمجتم  

 المحم . 
 

 رناية ال با  بالكمياا.  - 
 ا سر بالكمياا.  -
كحػػػػػػدل العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -

 بالكمياا.  

نػػػػدد المعكيػػػػاا التػػػػ  تػػػػـ  -
 إندادها    هوا الوصك . 

نػػدد مجػػ ا الحػػايع التػػ   -
 تـ نممعا كنرمعا بالكمياا. 

عسػػ  مػػف كػػؿ المعكيػػاا التػػ   -
 تـ إندادها. 

صػػػػكر لكػػػػؿ مجػػػػ ا الحػػػػايع  -
الت  تـ نممعا كنرمعا بالكمياا 

 ك ح  محتكاها. 

تعظػػػػيـ مسػػػػابراا بح يػػػػة نػػػػف  -
العمػػػػػؿ التعػػػػػكن  لمعػػػػػ   نمػػػػػ  
مسػػػػتكل الكميػػػػاا كنمػػػػ  مسػػػػتكل 

 الجامعة.

 الع   - 
إ ػػػػػػراؼ أنمػػػػػػا  هييػػػػػػة  -

 التدريس بالكمياا .

قايمػػػػػػػة با بحػػػػػػػا  التػػػػػػػ   -
أجراهػػػػػػػا العػػػػػػػ    ػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ 

 مكمكع مف المكمكناا.

عسػػػػ  ا بحػػػػا  التػػػػ  أنػػػػدها  -
العػػػ    مكمػػػحان بعػػػا نعػػػػاكيف 
ا بحا  كأسما  كبياعاا العػ   

 المرعديف لعا .
قايمػػػػػػػة بأسػػػػػػػما  ا بحػػػػػػػا    -

السايخل كأسما  العػ   المركػرميف 
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 أندكها. الويف
أف ترػػـك ا ع ػػعة  -4

الع بيػػػػػػػػة بالجامعػػػػػػػػة 
بإكسػػػػػػػػػػػا  العػػػػػػػػػػػ   
المعػػػػػػػػػػاراا ال خمػػػػػػػػػػة 
لممارسػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػؿ 
 التعكن  بالمجتم . 

أف تعظـ الكميػاا دكراا تدريبيػة  -
 كسػػػػا  العػػػػ   معػػػػاراا العمػػػػؿ 
التعػػػكن  الموتمسػػػة م ػػػؿ: معػػػاراا 
الريػػػػػػػادل كالعمػػػػػػػؿ مػػػػػػػمف  ريػػػػػػػؽ 

جػػػرا  كمعػػػاراا اسػػػتع ع الػػػرام ك  ا 
 ا دارل كغيرها.  معاراا المرابمة ك 

كحػػػػػػدل العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - 
 بالكمية. 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -
 بالجامعة. 

ندد العدكاا التدريبية الت   -
 تـ نردها    هوا المجاؿ. 

قايمػػػػػػػػػة بأسػػػػػػػػػما  العػػػػػػػػػدكاا  -
 التدريبية الت  تـ نردها. 

 قايمة بأسما  المدربيف  يعا.  -
ف مػػف قايمػػة بأسػػما  المتػػدربي -

 المتعكنيف 
صػػػػػػػكر  كتكغرا يػػػػػػػة لكقػػػػػػػاي   -

 التدري .
نمؿ خيػاراا ميداعيػة لم سسػاا  -

العمػػؿ التعػػكن  بػػالمجتم  المحمػػ  
لمتابعػػػػػة العمػػػػػؿ بعػػػػػا نمػػػػػ  أرا 
الكاقػػػ   كتسػػػا  المعػػػاراا ب ػػػكؿ 

 نمم . 

إدارل رنايػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػبا   - 
 بالكمياا. 

 ا سر الموتمسة بالكمياا.  -
كحػػػػداا العمػػػػؿ التعػػػػكن   -

 بالكمياا. 

نػػػػػدد الخيػػػػػاراا الميداعيػػػػػة  -
لم سسػػػػاا العمػػػػؿ التعػػػػكن  
 المكجكدل بالمجتم  المحم . 

قايمػػػػػػة بالخيػػػػػػاراا الميداعيػػػػػػة  -
 كتاري  كؿ مععا. 

نػػػدد الم ػػػاركيف  ػػػ  الخيػػػارل  -
الميداعيػػػة مػػػف عػػػ   كم ػػػر يف 

 كتكقيعاتعـ. 
صػػػػػػػػكر  كتكغرا يػػػػػػػػة لعػػػػػػػػو   -

 الخياراا. 
 ع ػػعة اأف ترػػـك  -2 

الع بيػػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػػدري  
العػػػػ   نمميػػػػا نمػػػػ  
العمػػؿ التعػػكن  داوػػؿ 

 كوارج الجامعة. 

أف يػػتـ تعظػػيـ م ػػركناا لمعمػػؿ  -
التعػػػػكن  داوػػػػؿ الجامعػػػػة كتحػػػػا 
إ ػػرا عا   ػػراؾ العػػ   كتػػدريبعـ 
نمػػػػػػػ  العمػػػػػػػؿ التعػػػػػػػكن  بتمػػػػػػػؾ 

 الم اري  ب كؿ نمم . 

كحػػػػداا العمػػػػؿ التعػػػػكن   - 
 بالكمياا. 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -
 بالجامعة. 

إدارل رنايػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػبا   -

ندد الم ػركناا التعكنيػة  -
الت  تـ نردها داوػؿ الجامعػة 

 كمسمياتعا. 

قايمػػة بأسػػما  تمػػؾ الم ػػاري   -
 كتاري  نردها. 

نػػػػػػػػػػػدد الم ػػػػػػػػػػػاركيف بعػػػػػػػػػػػا  -
 كأسما هـ. 

نػػػػػدد الم ػػػػػر يف نمػػػػػ  تمػػػػػؾ  -
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 الم اري   . بالكمياا. 
عػػا  تعسيػػو صػػكر  كتكغرا يػػة أ  -

 تمؾ الم اري  .
أف يػػتـ تعظػػيـ م ػػركناا لمعمػػؿ  -

التعػػػػػػػػكن  بػػػػػػػػالمجتم  المحمػػػػػػػػ  
المحػػيع بالجامعػػة، كيرػػـك بتعسيػػوها 

 الع   تحا إ راؼ الجامعة. 

كحػػػػداا العمػػػػؿ التعػػػػكن   - 
 بالكمياا. 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -
 بالجامعة. 

إدارل رنايػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػبا   -
 بالكمياا. 

نػػدد الم ػػركناا التػػ  تػػـ  -
تعسيػػػوها  بػػػالمجتم  الوػػػارج  

 كمسمياتعا. 

قايمػػػػة بأسػػػػما  الم ػػػػركناا  -
 كتاري  نردها. 

نػػػػػدد الم ػػػػػاركيف بعػػػػػا مػػػػػف  -
 الع   كأسما هـ. 

 ندد الم ر يف كأسما هـ.  -
صػػكر  كتكغرا يػػة أ عػػا  تعسيػػو  -

 الم ركع التعكن . 
 )العدؼ ال ال (

أف يرػػػػػػػـك نمػػػػػػػك 
 هييػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس
بػػػدكر إيجػػػاب   ػػػ  
غػػػػػػػػرس كتػػػػػػػػدنيـ 
 را ػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػؿ 
التعػػػػػػػػػكن  لػػػػػػػػػدل 

 ع ب  بالجامعة.

أف يكسػػػ  نمػػػك  -0
هييػػػة التػػػدريس ع بػػػ  
المعمكمػػػػاا كالمعػػػػارؼ 
الكا يػػػػػػة نػػػػػػف العمػػػػػػؿ 

 التعكن . 

أف يكمإ نمك هيية التػدريس  -
لعػػػػ   مسعػػػػـك العمػػػػؿ التعػػػػكن  
كأهميتػػػ  ك كايػػػد  لمسػػػرد كالمجتمػػػ  
ا نػػف وػػ ؿ مػػا يدرسػػ  مػػف مرػػررا

 دراسية.

أف  يتـ 
ولؾ 

ب كؿ 
دكرم 
 معتظـ 

كػػػؿ نػػػػاـ 
 دراس  

ندد المكمكناا الت  نػف  - نمك هيية التدريس.  -
العمؿ التعػكن  التػ  ا ػتممعا 
المرػػػػػػرراا الدراسػػػػػػية لعمػػػػػػك 

 هيية التدريس. 

قايمػػػػة بأسػػػػما  المكمػػػػكناا  -
التػػ  نػػف العمػػؿ التعػػكن  التػػ  
ا تممتعا المررراا الدراسية التػ  
يدرسػػػػػػػػػػعا كنػػػػػػػػػػدد صػػػػػػػػػػسحاتعا 

 كأرقامعا. 

أف يكمػػؼ نمػػك هييػػة التػػدريس  -
ع بػػػ  بعمػػػؿ أبحػػػا  نمميػػػة نػػػف 
العمػػػػؿ التعػػػػكن  كمجا تػػػػ  كدكر  

 نمك هيية التدريس.  - 
 الع  .  -

نػػػػػدد ا بحػػػػػا  التػػػػػ  تػػػػػـ  -
إعجاخهػػا مػػف قبػػؿ العػػ   نػػف 

 العمؿ التعكن  بالمجتم . 

عس  مف ا بحا  الت  أعجخها  -
 الع   نف العمؿ التعكن . 

أسػػػما  العػػػ   السػػػايخيف  ػػػ   -
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إعجػػاخ أ مػػؿ أبحػػا  نػػف العمػػؿ     تعمية المجتم  المحم . 
 التعكن . 

أف يرػػػػػػـك نمػػػػػػك  -4
هيية التدريس بإكسا  
ع بػػػ  الرػػػيـ الدانمػػػة 

 لمعمؿ التعكن . 

أف يرػػـك نمػػك هييػػة التػػدريس  -
بتكميػػػؼ العػػػ   بأنمػػػاؿ جمانيػػػة 
ليزػػرس  ػػيعـ الرػػيـ الدانمػػة لمعمػػؿ 
التعػػػػكن  م ػػػػؿ الريػػػػادل كالتعػػػػاكف 

 كالعمؿ ممف  ريؽ نمؿ. 

 نمك هيية التدريس.  - 
 الع  .  -

لجمانيػػػػػة نػػػػػدد ا نمػػػػػاؿ ا -
الت  قاـ نمك هيية التدريس 
بتكميػػػػؼ العػػػػ   بعػػػػا كالتػػػػ  
تعمػػػ  الرػػػيـ الدانمػػػة ل را ػػػة 

 العمؿ التعكن . 

عسػػ  مػػف ا نمػػاؿ الجمانيػػة  -
 الت  قاـ الع   بإعجاخها. 

أسػػػػػما  العػػػػػ   الم ػػػػػاركيف  -
 بتمؾ ا نماؿ الجمانية. 

أسػػػػػما  ا نمػػػػػاؿ الجمانيػػػػػة  -
 السايخل بأ مؿ نمؿ جمان . 

أف يرػػـك نمػػك هييػػة التػػدريس  -
بإكسػػػػػا  ع بػػػػػ  الرػػػػػيـ الدانمػػػػػة 
لمعمػػػػػػػؿ التعػػػػػػػكن  مػػػػػػػف وػػػػػػػ ؿ 
مكمكناا المررراا الدراسية التػ  

 يرـك بتدريسعا لمع  . 

نػػػدد المكمػػػكناا الػػػكاردل  - نمك هيية التدريس.  - 
بػػػػػػالمررراا الدراسػػػػػػية التػػػػػػ  
يدرسػػعا العمػػك كالتػػ  إحتػػكا 
نم  قيـ دانمػة ل را ػة لمعمػؿ 
التعػػػػػػػػػػكن  م ػػػػػػػػػػؿ ا ي ػػػػػػػػػػار 

 كالتعاكف كالتكا ؿ. 

قايمػػػػة بأسػػػػما  المكمػػػػكناا  -
التػػػ  احتػػػكا نمػػػ  قػػػيـ دانمػػػة 
ل را ػػة العمػػؿ التعػػكن  بمرػػرراا 

 العمك كأرقاـ صسحاتعا. 

مػػػػػك أف يكػػػػكف ن -2 
هييػػػػة التػػػػدريس قػػػػدكل 
حسػػػػػػعة لع بػػػػػػ   ػػػػػػ  
تػػػػػدنيـ  را ػػػػػة العمػػػػػؿ 

 التعكن  لديعـ. 

أف ي ترؾ نمك هيية التػدريس  -
مػػػ  ع بػػػ   ػػػ  حمػػػ ا تعكنيػػػة 

 داوؿ كوارج الجامعة. 

 نمك هيية التدريس. - 
 الع  .   -

نػػػػدد الحمػػػػ ا التعكنيػػػػة  -
الت  ا ترؾ  يعػا نمػك هييػة 
التػػدريس مػػ  ع بػػ  مػػف أجػػؿ 
تعميػػة المجتمػػ  داوػػؿ كوػػارج 

 الجامعة. 

قايمػػػػػػػة بأسػػػػػػػػما  الحمػػػػػػػػ ا  -
التعكنيػػػػػة التػػػػػ  ا ػػػػػترؾ  يعػػػػػا 
نمػك هييػة التػدريس مػ  ع بػ  
داوػػػػؿ كوػػػػارج الجامعػػػػة كتػػػػاري  

 نردها. 
 تعسيػو صكر  كتكغرا ية  أ عػا  -
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 .  تمؾ الحم ا
أف يعمػـ نمػك هييػة التػػدريس  - 

لم سسػة تعكنيػة بػالمجتم  كرػػدكل 
 حسعة لع ب .

أف ي ج  نمك هييػة التػدريس  -
ع بػػ  نمػػ  ا عمػػماـ  لم سسػػاا 
تعكنيػػػػة بػػػػالمجتم  المحمػػػػ  بعػػػػد 

 معر ة أهدا عا كأع عتعا. 

 نمك هيية التدريس. - 
 الع  .   -

أسػػػػػػػػػػػػػػما  الم سسػػػػػػػػػػػػػػاا  -
التعكنيػػػػة التػػػػػ  اعمػػػػػـ لعػػػػػا 
أنمػػػػػػػػا  هييػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس 

 كالع   كأع عتعـ بعا. 

قايمػػة بأسػػػما  أنمػػا  هييػػػة  -
التػػػدريس المعمػػػميف لم سسػػػاا 

 تعكنية كأهـ أع عتعـ بعا. 
أسػػػػػما  العػػػػػ   المعمػػػػػميف  -

لم سسػػػػػاا تعكنيػػػػػة بػػػػػالمجتم  
 كأهـ أدكارهـ بعا. 

 )العدؼ الراب (
أف ترػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك إدارل 
الجامعػػػػػػة بتعييػػػػػػػة 
المعػػػػػػػػػػػػػػػا  ا دارم 
الػػػػػوم يسػػػػػعـ  ػػػػػ  
تػدنيـ  را ػة العمػػؿ 
التعػػػػػػػػػكن  لػػػػػػػػػدل 
عػػػػػػػػ   الجامعػػػػػػػػة 
بتػػػػك ير ا مكاعػػػػاا 
الماديػػػػة كالب ػػػػرية 
كالت ريعية ال خمػة 

 لولؾ.

أف ترػػػػػػػػػػػػػػػـك إدارل  -0
بسػػػػػػػػػػف الت ػػػػػػػػػػريعاا 
كالرػػػػػػػػكاعيف الدانمػػػػػػػػة 
ل را ػػة العمػػؿ التعػػكن  

 بالجامعة.

أف تسف الجامعة كتم  المػكايإ  -
كالركاعيف المعظمػة العمػؿ التعػكن  
داوػػػػػؿ الجامعػػػػػة كوارجعػػػػػا كأهػػػػػـ 

حتػػ  تعمػػؿ المسػػمكت بعػػا مجا تػػ  
نمػػ  حمايػػة ع بعػػا مػػف المسػػايمة 

 الراعكعية. 

أف  يتـ 
ولؾ 

ب كؿ 
دكرم 
 معتظـ 

كػػػؿ نػػػػاـ 
 دراس  

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -
 داوؿ الجامعة. 

ن  كحػػػػداا العمػػػػؿ التعػػػػك  -
 بالكمياا. 

إدارل ال ػػػػػػػ كف الراعكعيػػػػػػػة -
 بالجامعة. 

قايمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالركاعيف  -
كالت ػػػػريعاا كالرػػػػراراا التػػػػػ  
اتوػػوتعا الجامعػػة كتعمػػؿ بعػػػا 
 ػػػػ  تعظػػػػيـ العمػػػػؿ التعػػػػكن  

 داوؿ كوارج الجامعة. 

عسػػػػػػ  مػػػػػػف عصػػػػػػك  تمػػػػػػؾ  -
الت ػػػػريعاا كالرػػػػراراا كالرػػػػكاعيف 
الت  سعتعا الجامعػة كالتػ  تعمػؿ 

ة العػ   لمعمػؿ بعا أ عا  ممارسػ
 التعكن  داوؿ كوارج الجامعة. 

أف ترػػػػػػػػػػػػػػػـك إدارل  -4
الجامعػػػػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػػػػك ير 
ا مكاعػػػػػػػػػاا الماديػػػػػػػػػة 
كالب ػػػػػػػػػرية ال خمػػػػػػػػػة 
لتػػػػدنيـ  را ػػػػة العمػػػػؿ 

أف تك ر الجامعة التمكيػؿ الػ ـخ  -
 قامػػػػػة حمػػػػػ ا تعكنيػػػػػة داوػػػػػؿ 
كوػػػارج الجامعػػػة  كسػػػا  العػػػ   
 را ة العمؿ التعكن  ب ػكؿ نممػ  

 ك عم  نم  أرا الكاق . 

 إدارل الجامعة.  - 
مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -

 بالجامعة. 

نػػػػدد الحمػػػػ ا التعكنيػػػػة  -
الت  تـ تمكيمعا مػف قبػؿ إدارل 

 الجامعة. 

تعداا ك ػػػػػػكاتير تكمػػػػػػإ مسػػػػػػ -
إعسػػػػاؽ إدارل الجامعػػػػة كتمكيمعػػػػػا 
لتمػػؾ الحمػػ ا كتػػاري  كػػؿ حممػػة 

 تعكنية كمسماها. 
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أف يػتـ تػػك ير الكػػكادر كالريػػاداا  - التعكن  لدل ع بعا. 
الب ػػػرية واا الوبػػػرل الكاسػػػعة  ػػػ  
مجػػاؿ العمػػػؿ التعػػػكن  لكػػػ  ترػػػـك 
بزػػرس  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لػػدل 
 الع   بتدريبعـ كا  راؼ نميعـ. 

 إدارل الجامعة.  - 
مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -

 بالجامعة. 

نػػػدد الوبػػػرا  كالرػػػادل  ػػػ   -
مجػػاؿ العمػػؿ التعػػكن  الػػويف 
تػػػػػػـ ا سػػػػػػتعاعة بعػػػػػػـ نمػػػػػػ  
 المستكم المحم  أك العالم . 

أسػػما  الوبػػرا  كالرػػادل الػػويف  -
تـ ا ستعاعة بعـ لتدري  الع   
كا  ػػراؼ نمػػيعـ كالسػػير الواتيػػة 

 لكؿ مععـ. 

أف تػػػػػػػػػػػػػػػك ر إدارل  -2
الجامعػػػػػػػػػػػة التعخيػػػػػػػػػػػخ 
المػػػػػػػػػػادم كالمععػػػػػػػػػػكل 
لمم ػػاركيف  ػػ  تػػدنيـ 
 را ػػة العمػػؿ التعػػكن  
 لدل ع   الجامعة. 

أف يػػػػتـ ترػػػػديـ مكا ػػػػثا ماليػػػػة  -
 نمػػػا   ك ػػػعاداا  ػػػكر كترػػػدير

هييػػة التػػدريس المسػػاهميف ب ػػكؿ 
 عػػػػػاؿ  ػػػػػ  تػػػػػدنيـ  را ػػػػػة العمػػػػػؿ 
التعػػكن  بالجامعػػة كيػػتـ اوتيػػارهـ 

دقيػػػػؽ بعػػػػد  حػػػػ  ب ػػػػكؿ نممػػػػ  
 أنمالعـ كمررراتعـ الدارسية.  

 إدارل الجامعة. - 
 كتريػػيـ  لجعػػة ت ػػكؿ لسػػرخ -

أنمػػػػػػػػػاؿ أنمػػػػػػػػػا  هييػػػػػػػػػة 
التػػػػدريس كمجعػػػػكداتعـ  ػػػػ  

 مجاؿ العمؿ التعكن  

نػػػػػػػػػدد أنمػػػػػػػػػا  هييػػػػػػػػػة  -
 التدريس المكرميف. 

عػػػكع المكا ػػػثا كالتعخيػػػخاا  -
المردمػػػػػػػػػػػة لعػػػػػػػػػػػـ، أنػػػػػػػػػػػداد 
ال ػػػعاداا كالجػػػكايخ المردمػػػة 

 لعـ. 

قايمػػػة بأنػػػداد أنمػػػا  هييػػػة  -
 التدريس المكرميف. 

صػػكر مػػف ال ػػعاداا المردمػػة  -
 لعـ. 
صػػػػػػػػػػكر لحسػػػػػػػػػػ ا تكػػػػػػػػػػريـ  -

المتميػػػػخيف مػػػػف أنمػػػػا  هييػػػػة 
 التدريس. 

 
أف يػػػػتـ ترػػػػديـ مكا ػػػػثا ماديػػػػة  -

لمعػػ   المتميػػخيف الم ػػاركيف  ػػ  
تػػػػػػدنيـ  را ػػػػػػة العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن  
بالجامعػػػة ككػػػولؾ مكا ػػػثا مععكيػػػة 

 ك عاداا تردير لعـ. 

لجعػػػػػػػػػة ت ػػػػػػػػػكؿ لتريػػػػػػػػػيـ  - 
ا نماؿ كالمجعكداا الت  تػـ 
بػػػػولعا لتػػػػدنيـ  را ػػػػة العمػػػػؿ 
التعػػكن  بالجامعػػة كالعػػ   
 المتميخيف الم اركيف بعا. 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -

 ندد الع   المكرميف.  -
أنػػػداد الجػػػكايخ كالمكا ػػػثا  -

كال ػػػعاداا المردمػػػة لمعػػػ   
 المتميخيف كالسايخيف.  

قايمػػػػػػػػػة بأسػػػػػػػػػما  العػػػػػػػػػ    -
 السايخيف كالمكرميف. 

صكر مػف ال ػعاداا كالجػكايخ  -
 المردمة لعـ. 

صػػػػػػػػػػكر لحسػػػػػػػػػػ ا تكػػػػػػػػػػريـ  -
ة العمؿ المتميخيف    تدنيـ  را 
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 التعكن  بالجامعة.  بالجامعة. 
 )العدؼ الوامس(

إع ا  مراكػخ لمعمػؿ 
التعػػػػػػػػػكن  بكػػػػػػػػػؿ 
جامعػػػػػػػػػة بمصػػػػػػػػػر 
لتدنيـ  را ة العمؿ 
التعػػػػػكن   دارتػػػػػ  
نمػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػتكم 

 الجامعة.

أف يػػػػػػػػتـ ت ػػػػػػػػكيؿ -0
العيكػػؿ  ا دارم لمركػػخ 
العمػػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػػكن  
بالجامعػػػػة ممػػػػ   لكػػػػؿ 
التوصصػػػاا المعمكبػػػة 

 لمعمؿ ب . 

أف تم ػػؿ جميػػ  كميػػاا الجامعػػة  -
الموتمسة بأنما  تم معا    مركػخ 

 العمؿ التعكن  بالجامعة. 
 

أف  يتـ 
ولؾ 

ب كؿ 
دكرم 
 معتظـ 

كػػػؿ نػػػػاـ 
 دراس  

مػػػػػػػػػدير مركػػػػػػػػػخ العمػػػػػػػػػؿ  -
 التعكن  بالجامعة. 

 

نػػػػػػػػػدد أنمػػػػػػػػػا  هييػػػػػػػػػة  -
 التدريس المم ميف لكمياتعـ. 

 

قايمػػة بأسػػما  أنمػػا  مركػػخ  -
 العمؿ التعكن  كأسما  كمياتعـ. 

 

أف يرانػػػػػػػ   ػػػػػػػ  الت ػػػػػػػكيؿ أف  -
ي ػػػتمؿ نمػػػ  جميػػػ  التوصصػػػاا 
العمميػػػة المعمكبػػػة لمعمػػػؿ بػػػالمركخ 

 التعكن .

مػػػػػػػػػدير مركػػػػػػػػػخ العمػػػػػػػػػؿ  - 
 التعكن  بالجامعة.

نػػػػػػػػػدد أنمػػػػػػػػػا  هييػػػػػػػػػة  -
 التدريس كتوصصاتعـ.

قايمػػة تكمػػإ أنمػػا  المركػػخ  -
 كتوصصاتعـ العممية.

أف يرػػػػػػػـك مركػػػػػػػخ  -4
العمػػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػػكن  
باوتيػػػػػػػػػػػار كتػػػػػػػػػػػدري  
الريػػػػػػػػػػػػػػػػاداا مػػػػػػػػػػػػػػػػف 
المتعػػكنيف  ػػ  جميػػ  
مجػػػػػػػػػػػػػا ا العمػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 التعكن  المعمكبة. 

أف تعرػػػػػػػد مسػػػػػػػابراا  وتيػػػػػػػار  -
الرػػػػادل مػػػػف المتعػػػػكنيف مػػػػف وكم 
الوبرل كالمعارل    جمي  المجػا ا 
ا قتصػػػادم كا جتمػػػان  كالصػػػح  
كالريامػػػػػػػػ  كالبييػػػػػػػػ  كال رػػػػػػػػػا   

 كالخران . 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - 
 بالجامعة. 

نػػػدد المسػػػابراا التػػػ  تػػػـ  -
 نردها    كؿ  صؿ دراس . 

 ػ  كػؿ أسما  الرادل السػايخيف  -
مجػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف مجػػػػػػػا ا العمػػػػػػػؿ 

 التعكن . 
قايمػػػػة بالمسػػػػابراا التػػػػ  تػػػػـ  -

 نردها كتاري  كؿ مععا. 

أف يػػػػػػتـ تػػػػػػدري  قػػػػػػادل العمػػػػػػؿ  -
التعػػػػكن  الػػػػويف تػػػػـ إوتيػػػػارهـ ك 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - 
 بالجامعة. 

نػػػػػدد الػػػػػدكراا التدريبيػػػػػػة  -
الت  تـ نردها داوػؿ الجامعػة 

أسػػػما  المتػػػدربيف كتكقيعػػػاهـ  -
    كؿ دكرل تدريبية.
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إكسػػػػػػابعـ معػػػػػػاراا واا مسػػػػػػتكم 
نال     مجاؿ تدنيـ  را ة العمػؿ 
التعػػػػػػػكن   ػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػػؿ 
التعكن  الوم توص   ي ، حتػ  
يػػتمكف بعػػد ولػػؾ مػػف ت ػػكيؿ  ريػػؽ 
نمػػػؿ لمعمػػػؿ معػػػ  كيرػػػـك بريادتػػػ  

 ب كؿ جيد. 

وبػػرا   ػػ  مجػػا ا العمػػؿ  -
التعػػػػػػكن  مػػػػػػف م سسػػػػػػاا 
العمػػػػؿ التعػػػػكن  المكجػػػػػكدل 

 بالمجتم . 

عسػػػوة مػػػف المػػػادل التدريبيػػػة  -    كؿ  صؿ دراس . 
المردمػػػػػػػة بالػػػػػػػدكراا التدريبيػػػػػػػة 

 عراد ك  مععا. كتاري  اع
صػػػػػكر  كتكغرا يػػػػػة لسعاليػػػػػاا  -

 الدكراا التدريبية. 

أف يرػػػػػػػـك مركػػػػػػػخ  -2
العمؿ التعكن  بتحديػد 
كاوتيػػػػػػػػار الم ػػػػػػػػاري  
التعكنيػػػػػة المػػػػػركرية 
كتكخيععا نمػ  كحػداا 
العمػػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػػكن  

 بالكمياا لتعسيوها. 

أف يرػػػـك قػػػادل العمػػػؿ التعػػػكن   -
 ػ  كػػؿ مجػػاؿ با  ػتراؾ مػػ   ريػػؽ 
نممعػػػػػػػػػػـ باوتيػػػػػػػػػػار الم ػػػػػػػػػػاري  
كالحمػػػػػػػػ ا التعكنيػػػػػػػػة الممحػػػػػػػػة 
كالمػػػػػػػػػررية لودمػػػػػػػػػة المجتمػػػػػػػػػ  

 المحم . 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - 
 بالجامعة. 

 ػػػػػػرؽ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -
بمركػػػػػػػخ العمػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػكن  

 بالجامعة. 

أنػػػػػػػػػػػػػػداد الم ػػػػػػػػػػػػػػركناا  -
ة كالحمػػػػػػػػػػػػػػػػ ا التعكنيػػػػػػػػػػػػػػػػ

المعركمػػػػػة ل وتيػػػػػػار مععػػػػػػا 
بػػػػػالمجتم  كترتيبعػػػػػا حسػػػػػػ  

 أهميتعا. 

قايمػػػػة بأسػػػػما  الم ػػػػركناا  -
كالحمػػػ ا التعكنيػػػة المػػػركرية 
ػػػػػا  ػػػػػ  تعسيػػػػػوها  كا ك ػػػػػر إلحاحن

 كأماكف تعسيوها. 
عسػػوة كاممػػة مػػف برعػػامج كػػؿ  -

م ػػػػػػػػركع أك حممػػػػػػػػة تعكنيػػػػػػػػة 
معركمػػػة لمتعسيػػػو كتػػػـ المكا رػػػة 

 نميعا. 
أف يػػتـ تحديػػد السريػػؽ التعسيػػوم  -

لكػػؿ م ػػركع مػػف م ػػركناا العمػػؿ 
التعػػػػػػكن  أك الحمػػػػػػ ا المخمػػػػػػ  
نرػػدها داوػػؿ الجامعػػة أك وارجعػػػا 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - 
 بالجامعة. 

كحػػػػداا العمػػػػؿ التعػػػػكن   -
 بالكمياا. 

أنػػػػػػػػػػػػػػداد الم ػػػػػػػػػػػػػػركناا  -
كالحمػػػػ ا التعكنيػػػػة المخمػػػػ  

 تعسيوها كترتيبعا خمعيا. 
قايمة بعتػايج تمػؾ الحمػ ا  -

قايمػػػػة بأسػػػػما  الم ػػػػركناا  -
كالحمػػػػػػ ا التعكنيػػػػػػة كأسػػػػػػما  

 المعسويف لعا كتاري  التعسيو. 
يػػو تمػػؾ صػػكر مػػف جكاعػػ  تعس -
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كمػػػف سػػػيرـك بتعسيػػػوها مػػػف  ػػػرؽ 
العمػػػؿ التعػػػكن  بالكميػػػاا كتحديػػػد 
أسػػػػما  الم ػػػػاركيف مػػػػف أنمػػػػا  

 هيية التدريس كالع  . 

كالم ػػػػػػػػػػػركناا التعكنيػػػػػػػػػػػة 
 المعسول. 

الحمػػػػػػػػػػػػػػػػ ا كالم ػػػػػػػػػػػػػػػػركناا 
 التعكنية. 

حصر لعتايج تمؾ الم ػركناا  -
عجاخاتعا.   كا 

 )العدؼ السادس(
إع ػا  كحػدل العمػػؿ 
التعكن  بكػؿ كميػة 
بالجامعػػػػػة لتػػػػػدنيـ 
 را ػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػؿ 
التعػػػػػػػػػػكن  بعػػػػػػػػػػا 
كتككف تابعة لمركخ 
العمػػػػػػػؿ التعػػػػػػػكن  
بالجامعػػػػة كمكممػػػػة 

 ل .

أف ت ػػػػػكؿ كحػػػػػدل  -0
العمػػػػؿ التعػػػػكن  مػػػػف 
أبعػػػػػا  الكميػػػػػة كترػػػػػـك 
بع ػػػر المعمكمػػػاا نػػػف 
العمػػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػػكن  

 كأهميت  لممجتم . 

أف يػػػتـ اوتيػػػار أنمػػػا  كحػػػدل  -
العمػػػؿ التعػػػكن  بالكميػػػة مػػػف وكم 
الكسػػػا ل كالوبػػػرل  ػػػ  مجػػػاؿ العمػػػؿ 

 التعكن . 

أف  يتـ 
ولؾ 

ب كؿ 
دكرم 
 معتظـ 

كػػػؿ نػػػػاـ 
 دراس  

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -
 بالجامعة. 

 نميد كؿ كمية.  -

قايمة بسرؽ العمؿ بكحػداا  -
العمػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػكن  بكميػػػػػػػػاا 

 الجامعة. 

أسػػما  أنمػػا   ػػرؽ كحػػداا  -
العمؿ التعػكن  بالكميػاا كالسػير 

 الواتية لكؿ مععـ. 

أف ترـك كحداا العمؿ التعػكن   -
بعمػػػػؿ عػػػػدكاا كمعكيػػػػاا كع ػػػػراا 
نػػػػػػػف العمػػػػػػػؿ التعػػػػػػػكن  كترػػػػػػػـك 
بتكخيععػػػػا نمػػػػ  العػػػػ   بالكميػػػػة 
لتػػػػػدنيـ  را ػػػػػة العمػػػػػؿ التعػػػػػكن  

 لديعـ. 

كحدل العمؿ التعػكن  بكػؿ  - 
 كمية. 

أنػػػداد العػػػدكاا كالمعكيػػػاا  -
كالع ػػػػراا التػػػػ  تػػػػـ إنػػػػدادها 
نػػف العمػػؿ التعػػكن  ككخنػػا 

 بالكمية. 

عسػػػػ  كاممػػػػة مػػػػف المعكيػػػػاا  -
كالع ػػػػػػراا التػػػػػػ  تػػػػػػـ إنػػػػػػدادها 

 كتكخيععا. 
نػػػػػػػػػػدد العػػػػػػػػػػدكاا كصػػػػػػػػػػكر  -

لمحامػػريف كأسػػما  المحامػػريف 
 بعا. 

أف ترػػػػػػػـك كحػػػػػػػدل  -4
العمػػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػػكن  
بمرابمػػػػػػػػػػػة كاوتيػػػػػػػػػػػار 

أف يػػتـ نمػػؿ مرػػاب ا لمػػراغبيف  -
 ػػ  العمػػؿ التعػػكن  بكحػػدل العمػػؿ 

كحدل العمؿ التعػكن  بكػؿ  - 
 كمية. 

نػػػػػدد العػػػػػ   الػػػػػوم تػػػػػـ  -
 مرابمتعـ. 

قايمػػػػػػة بأسػػػػػػما  المترػػػػػػدميف  -
 لممرابمة. 
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المتعػػػػػػػػػػػػكنيف مػػػػػػػػػػػػف 
الكمياا كتػدريبعـ نمػ  
معػػػػػػػػػػػػػػاراا العمػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 التعكن . 

التعػػكن  بالكميػػة كاوتيػػار ا  مػػؿ 
 كا كؼ  مععـ. 

نػػػػػدد العػػػػػ   الػػػػػويف تػػػػػـ  -
اوتيػػػػػػارهـ  ػػػػػػ  كػػػػػػؿ  صػػػػػػػؿ 

 دراس . 

قايمػػة بأسػػما  العػػ   الػػويف  -
 تـ اوتيارهـ. 

تػػػػػػػاري  المرػػػػػػػاب ا كصػػػػػػػكر  -
  كتكغرا ية لكقاي  المراب ا. 

أف يػػػػػػػتـ ت ػػػػػػػكيؿ  -2
 رؽ نمؿ مػف العػ   
المتعػػػػػكنيف بمجػػػػػا ا 
العمػػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػػكن  

ك ػؽ رغبػاتعـ  الموتمسة
 كتوصصاتعـ.

أف يتـ نمؿ مرػاب ا المربػكليف   -
بكحػػدل العمػػؿ التعػػكن  بالكميػػة  ػػـ 
يتمتػػػكخيععـ نمػػػ  مجػػػا ا العمػػػؿ 
التعػػكن  الموتمسػػة ك رػػا لرغبػػاتعـ 

 كتوصصاتعـ .

كحدل العمؿ التعػكن  بكػؿ  - 
 كمية.

نػػػػػدد العػػػػػ   الػػػػػوم تػػػػػـ  -
 مرابمتعـ. 

قػػػػػػػكايـ بمجػػػػػػػ ا العمػػػػػػػػؿ  -
مسػػػػة كأسػػػػما   التعػػػػكن  المحت

الع   الويف تـ اوتيػارهـ  ػ  
 كؿ معا.

قايمػػػػػػة بأسػػػػػػما  المترػػػػػػدميف  -
 لممرابمة. 

قايمػػة بأسػػما  العػػ   الػػويف  -
تػـ اوتيػػارهـ بػالمج ا التعكنيػػة 

 الموتمسة كتوصصاتعـ. 
تػػػػػػػاري  المرػػػػػػػاب ا كصػػػػػػػكر  -

  كتكغرا ية لكقاي  المراب ا
 )العدؼ الساب (

تسعيؿ ال ػراكة بػيف 
الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كم سسػػػػاا العمػػػػؿ 
التعكن  بػالمجتم  
المحمػػػػػػػ  لتػػػػػػػدنيـ 
 را ػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػؿ 
التعػػػػػػػػػكن  لػػػػػػػػػدل 

 ع   الجامعة.

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمات  -0
لم سسػػػػػػػػػػاا العمػػػػػػػػػػؿ 
التعػػػػػػػػػػكن  بػػػػػػػػػػدوكؿ 
الجامعػػػػػػػػة كالتعريػػػػػػػػؼ 
بأهػػػػػػػدا عا كأع ػػػػػػػعتعا 
كمجا تعػػػػػػػػػػػا لع ػػػػػػػػػػػر 
كتػػػػدنيـ  را ػػػػة العمػػػػؿ 
 التعكن  لدل الع  . 

 سػػعكيان  ان أف تعرػػد الجامعػػة مػػ تمر  -
تػػػػػػػدنك  يػػػػػػػ  م سسػػػػػػػاا العمػػػػػػػؿ 
التعكن  بالمجتم  لعرا تجاربعػا 
التعكنيػػػػػػػة كأهػػػػػػػدا عا كأع ػػػػػػػعتعا 

 كمجا ا نممعا لمع  . 

أف  يتـ 
ولؾ 

ب كؿ 
دكرم 
 معتظـ 

كػػػؿ نػػػػاـ 
 دراس . 

 إدارل الجامعة.  -
مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   -

 بالجامعة. 
م سسػاا العمػؿ التعػػكن   -

 بالمجتم  المحم . 

أنػػػػػػػػػػػػػػػداد الم سسػػػػػػػػػػػػػػػاا  -
لتعكنيػػػػػػػة الم ػػػػػػػاركة  ػػػػػػػ  ا

 الم تمر السعكم. 

عسػػػ  مػػػف الك ػػػايؽ التعريسيػػػة  -
بكػػػػػػػػػؿ الجمعيػػػػػػػػػاا الم ػػػػػػػػػاركة 

 كأع عتعا كمجا ا نممعا. 

أسما  الع   الم ػاركيف  ػ   -أنػػػػػػػداد الم ػػػػػػػاري  التػػػػػػػ   -مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - السػػػمات لمم سسػػػاا التعكنيػػػة  -أف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتسيد  -4
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الجامعػػػػة مػػػػف وبػػػػراا 
م سسػػػػػػػػػػػاا العمػػػػػػػػػػػؿ 
التعػػػػكن   ػػػػ  تػػػػدري  
العػػػ   نمػػػ  معػػػاراا 
العمػػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػػكن  

 لممارست . 

بإقامػػػػػة م ػػػػػاري  تعكنيػػػػػة داوػػػػػؿ 
الجامعة ي ارؾ  يعا العػ   داوػؿ 
ك وارج الجامعة  كسابعـ معػاراا 

 العمؿ التعكن  ب كؿ نمم . 

 بالجامعة. 
م سسػاا العمػؿ التعػػكن   -

 بالمجتم . 

أقامتعػػا الم سسػػاا التعكنيػػة 
داوػػػػػػػؿ الجامعػػػػػػػة كوارجعػػػػػػػا 

 بال راكة م  الجامعة. 

تمػػؾ الم ػػركناا التعكنيػػة التػػ  
أقامتعػػػػػا الم سسػػػػػاا التعكنيػػػػػة 
 بالمجتم  داوؿ كوارج الجامعة. 

ا سػػػتعاعة بوبػػػرا  متوصصػػػيف  -
مف تمؾ الم سساا التعكنيػة لعرػد 

معػ   المتعػػكنيف دكراا تدريبيػة ل
  كسابعـ معاراا العمؿ التعكن . 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - 
 بالجامعة. 

م سسػاا العمػؿ التعػػكن   -
 بالمجتم  المحم . 

نػػػػػدد الػػػػػدكراا التدريبيػػػػػػة  -
التػػ  تػػـ نرػػدها بمركػػخ العمػػؿ 
التعػػػػػػكن  لممتعػػػػػػكنيف مػػػػػػف 

 الع  . 

أسما  الع   المتدربيف بتمؾ  -
 الدكراا كتكقيعاتعـ. 

أسػػػػػما  المػػػػػدربيف  ػػػػػ  تمػػػػػؾ  -
 الم سساا. 

صػػػػػكر  كتكغرا يػػػػػة لسعاليػػػػػاا  -
 التدري . 

أف يػػػػػػتـ نرػػػػػػد دكراا تدريبيػػػػػػة  -
ب ػػػػػكؿ دكرم معػػػػػتظـ لممتعػػػػػكنيف 
الجدد الويف تـ اوتيػارهـ  كسػابعـ 
المعػػاراا ال خمػػة لمعمػػؿ التعػػكن  
بػػػػالمجتم  با  ػػػػتراؾ مػػػػ   وبػػػػرا  
كقػػػػػػػادل مػػػػػػػف م سسػػػػػػػاا العمػػػػػػػؿ 

 التعكن . 

كحػػػػػػدل العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - 
 بالكمية. 

وبرا  كقادل مف م سسػاا  -
العمػػػػؿ التعػػػػكن  بػػػػالمجتم  

 المحم .

نػػػػػدد الػػػػػدكراا التدريبيػػػػػػة  -
التػػػ  تػػػـ نرػػػدها لممتعػػػكنيف 
 الجدد    كؿ  صؿ دراس . 

قايمػػػػػػػة بأسػػػػػػػما  المتػػػػػػػدربيف  -
 كتكقيعاتعـ    كؿ دكرل تدريبية. 

قايمػػػػػػػػة بأسػػػػػػػػما  الػػػػػػػػدكراا  -
 التدريبية كتاري  كؿ مععا. 

صػػػػػكر  كتكغرا يػػػػػة لسعاليػػػػػاا  -
 العدكاا التدريبية. 

أف يػػػػػػػػػػػتـ ترسػػػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػػػ    -  
 ػػػػػػرؽ نمػػػػػػ  المتعػػػػػػكنيف الجػػػػػػدد 

كحػػػػػػدل العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - 
 بالكمية. 

نػػدد  ػػرؽ العمػػؿ التعػػكن   -
التػػ  تػػـ ت ػػكيمعا داوػػؿ كحػػدل 

قايمػػػة بمجػػػا ا  ػػػرؽ العمػػػؿ  -
 الت  ت كيمعا كمعاـ كؿ مععا. 
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ا هدؼ 
 ا ستراتيجية

ا عار  ا ع عة ا هداؼ ا جرايية
 الخمع 

 كسايؿ التحرؽ م  راا ا دا  مسيكلية التعسيو

مجػػػػػػػػػػػا ا العمػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػكن  ب
ا قتصػػػادم كا جتمػػػان  كالصػػػح  
كالريامػػػػػػػػ  كالبييػػػػػػػػ  كال رػػػػػػػػػا   
كالخرانػػػػػ  كػػػػػ  حسػػػػػ  رغبػػػػػػاتعـ 

بم سسػػػػػػػػػػاا العمػػػػػػػػػػؿ كربععػػػػػػػػػػـ 
ك رػػػا  التعػػػكن  بػػػالمجتم  المحمػػػ 

رػػػػدراتعـ كتوصصػػػػاتعـ الدراسػػػػية ل
 بالكمية. 

م سسػاا العمػؿ التعػػكن   -
 بالمجتم  المحم .

العمػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػكن  بالكميػػػػػػػػة 
كأسػػػػػػما  م سسػػػػػػاا العمػػػػػػؿ 
التعػػػكن  ا قػػػر  لكػػػؿ  ريػػػؽ 

 مععا. 

قايمػػػػػة بأسػػػػػما  المتعػػػػػكنيف  -
داوػػؿ كػػؿ  ريػػؽ مػػف تمػػؾ السػػرؽ 
التعكنيػػػػػػػػة كأسػػػػػػػػـ الم سسػػػػػػػػة 
التعكنيػػػة التػػػ  سػػػكؼ يتعػػػاكعكا 

 مععا    العمؿ.

الجامعػػػػػػػة تكػػػػػػػريـ  -2
لم سسػػػػػػػػػػاا العمػػػػػػػػػػؿ 
التعػػػكن  السعالػػػة  ػػػ  
المجتمػػػ  ب ػػػكؿ دكرم 
مػػػػػف أجػػػػػؿ ت ػػػػػجيععا 

 كدنمعا.

نرد مسابراا مػف قبػؿ الجامعػة  -
 وتيار أك ر الم سسػاا التعكنيػة 
 عاليػػػة داوػػػؿ المجتمػػػ  مػػػف أجػػػؿ 
تكريمعػػػػػػػػا كت ػػػػػػػػجيععا كنػػػػػػػػرا 
أع عتعا لمع   بالجامعػة لمتعػرؼ 

 نميعا. 

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - 
 امعة. بالج

مكنػػد المسػػابراا التػػ  يػػتـ  -
نرػػدها  ػػ  كػػؿ  صػػؿ دراسػػ  

 كتاري  ا ن ف نععا. 

أسػػػما  الم سسػػػاا التعكنيػػػة  -
 السايخل كالمكرمة. 

صػػػػػكر ال ػػػػػػعاداا كالجػػػػػػكايخ  -
 المردمة لمم سساا السايخل. 

 صكر مف  عالياا التكريـ.  -
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ا هدؼ 
 ا ستراتيجية

ا عار  ا ع عة ا هداؼ ا جرايية
 الخمع 

 كسايؿ التحرؽ م  راا ا دا  مسيكلية التعسيو

إقامػػػة م ػػػركناا  -2
تعكنيػػػة م ػػػتركة بػػػيف 
الجامعػػػػػػة كم سسػػػػػػاا 
العمػػػؿ التعػػػكن  ترػػػـك 
نمػػػػ  جعػػػػكد العػػػػػ   
لتػػػػدنيـ  را ػػػػة العمػػػػؿ 
التعػػكن  لػػديعـ ب ػػكؿ 

 نمم . 

نمػػػػػػؿ مسػػػػػػابراا لمم سسػػػػػػاا  -
التعكنيػػػػػػػػػػػة  وتيػػػػػػػػػػػار أ مػػػػػػػػػػػؿ 
الم ػػػػػػركناا التعكنيػػػػػػة ال خمػػػػػػة 
لممجتمػػ  المحمػػ  كالمعركمػػة مػػف 

 .  قبؿ تمؾ الم سساا التعكنية

مركػػػػػػخ العمػػػػػػؿ التعػػػػػػكن   - 
 بالجامعة. 

نػػػػػػػدد المسػػػػػػػابراا التػػػػػػػ   -
 أقيما كتاري  ا ن ف نععا. 

أسػػػػما  الم ػػػػاري  التعكنيػػػػة  -
السػػػػػايخل كالم سسػػػػػاا التعكنيػػػػػة 

 المردمة كالدانمة لعا. 

تعسيػػػػػو الم ػػػػػركناا التعكنيػػػػػة  -
الموتػػػػػػػػػػارل بتعػػػػػػػػػػاكف الجامعػػػػػػػػػػػة 
كالم سسػػػػػاا كأف يرػػػػػـك بتعسيػػػػػوها 

 الع   المتعكنيف. 

إ ػػػػػػػػراؼ مركػػػػػػػػخ العمػػػػػػػػؿ  - 
 التعكن  بالجامعة. 

إ ػػػراؼ م سسػػػػاا العمػػػػؿ  -
 التعكن  بالمجتم  المحم . 

 الع   . -
 أنما  هيية التدريس . -

أنػػػػػػػػػػػػػػداد الم ػػػػػػػػػػػػػػركناا  -
التعكنيػػػػة التػػػػ  تػػػػـ تعسيػػػػوها 
بالسصػػػػػؿ الدراسػػػػػ  بال ػػػػػراكة 
كم سسػػػػاا العمػػػػؿ التعػػػػكن  

 بالمجتم  كتاري  تعسيوها. 

قايمػػػػػػػة بأسػػػػػػػما  الم ػػػػػػػاري   -
المعسول بال راكة كتاري  تعسو كػؿ 

 مععا. 
قايمػػة بأسػػما  الم ػػاركيف  ػػ   -

 التعسيو. 
صػػػػكر  كتكغرا يػػػػة لسانميػػػػاا  -

 ا التعكنية. تعسيو الم ركنا
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 :مزسل٘ املتابع٘ ّالتكْٓه 

تػػتـ مرحمػػة المتابعػػة كالترػػكيـ نمػػ  أرا الكاقػػ  الميػػداع  كتبػػدأ مػػ  بدايػػة الوعػػكل 
المرحمػة ا كل  لتعسيو ا ستراتيجية ، كتستمر مععا حت  إعتعا  التعسيو ، كالعدؼ مػف هػو  

هػػػك التأكػػػد مػػػف تحريػػػؽ أهػػػداؼ  ا سػػػتراتيجية المكمػػػكنة كالكصػػػكؿ إلػػػ  العتػػػايج المػػػراد 
التػػ  قػػد ك ػػ  سػبيؿ ولػػؾ يػػتـ  ػػ  مرحمػة المتابعػػة كالترػػكيـ حػؿ الم ػػك ا  ،الكصػكؿ إليعػػا

بأكؿ حت    تتراكـ الم ك ا كتعكؽ التعسيػو، كبالتػال  يػتـ تعسيػو   تكاج  نممية التعسيو أكؿ
ا بمصػػر  ػػ  لػػدل عػػ   الجامعػػا  را ػػة العمػػؿ التعػػكن  لتػػدنيـيجية المكمػػكنة ا سػػترات

، كيمكػػف إيجػػاخ وعػػكاا نمميػػة المتابعػػة كالترػػكيـ  ب ػػكؿ  عػػاؿ مػػك  وبػػراا بعػػا الػػدكؿ
 لتعسيو هو  ا ستراتيجية  يما يم : 

ععايػة أف ت كؿ الجامعة لجعة لمرياـ بتركيـ ا نماؿ كالم اري  التعكنية الت  يتـ إعجاخهػا ب .0
كؿ  صؿ دراس  ،كترـك بتركيـ مدل قياـ مككعاا التعميـ الجامع  بػدكرها  ػ  تػدنيـ  را ػة 

 العمؿ التعكن .

نمػػؿ اسػػتع ع رأم لمعػػ   نػػف مػػدل قيػػاـ مككعػػاا التعمػػيـ الجػػامع  بػػدكرها  ػػ  تػػدنيـ  .4
  را ة العمؿ التعكن  لدل الع  ، كأف يتـ ولؾ ب كؿ دكرم .

ا كترػديـ الجػكايخ الماديػة المععكيػة أف يتـ تكريـ الم اري  كا .2 لحم ا التعكنية ا ك ر عجاحن
 لمرايميف نميعا. 

نمػػػؿ مكا ػػػثا ماديػػػة كمععكيػػػة  نمػػػا  هييػػػة التػػػدريس كالعػػػ   المتميػػػخيف  ػػػ  العمػػػؿ  .2
 التعكن     كؿ  صؿ دراس . 

 ػػ  حالػػة كجػػكد أنمػػاؿ والسػػا المػػكايإ كالرػػكاعيف المكمػػكنة مػػف قبػػؿ الجامعػػة كالمعظمػػة  .5
 مستربؿ.    المؿ التعكن  يتـ اتواو ا جرا اا ال خمة لولؾ لمع  حدك   لمع

أف ت ػػػكؿ لجعػػػة لممتابعػػػة كالترػػػكيـ المسػػػتمر عػػػكاؿ السصػػػؿ الدراسػػػ  لمتابعػػػة الم ػػػاري   .6
كالحم ا التعكنية المخم  تعسيػوها كمتابعتعػا كتػوليؿ العربػاا التػ  قػد تكاجععػا أك تعػكؽ 

 تعسيوها. 
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 ٘ :لدراصمزادع ا

 أّال: املزادع العزبٔ٘

 ، أربد: عالم الكتب الحديثة. ا دارل الجامعية دراساا حدي ةم(، 2886أحمد الفطيب ) .1

تحػػدياا الكاقػػ  كر م  –التعمػػيـ الجػػامع   ػػ  الػػكعف العربػػ  م(، 2885أحمــد حســين ال ــ ير ) .2
 ، القاىرة: عالم الكتب. المستربؿ

 .ار الفجر لمنشر والتوزيعالقاىرة : د كالتحميم  ،ا حصا  الكصس  م(،  2887أحمد السيد عامر) .2

م(، "مســتوي ثقافــة العمــل التطــوعي لــدى الطــالب )دراســة 2818أحمــد محمــد ســيد أحمــد الشــناوي ) .4
 1، سـبتمبر ، ص ص 18، جامعة قناة السويس ، العدد مجمة كمية التربية با سمانيميةميدانية(، 

– 55. 

رســة فــي تعزيــز ثقافــة العمــل التطــوعي لــدى طــالب المرحمــة م(، "دور المد2813إســماعيل األفنــدي ) .5
بحػػ  مرػػدـ لمػػ تمر العمػػؿ التعػػكن   ػػ   مسػػعيف: الثانويـة فــي المـدارس الحكوميــة فـي بيــت لحـم"، 

، الذي عقد في جامعـة القـدس المفتوحـة فـي مدينـة البيـرة فـي فمسـطين فـي الفتـرة مـن كاق  كاحتياجاا
 م. 4/2/2813

م(، "معالجــة اإلسـالم مشــكمة الفقـر ومحاربتــو البطالـة ودور العمــل 2888)آمـال أحمـد محمــد إبـراىيم  .6
 ، كمية البنات، جامعة عين شمس. رسالة ماجستيردراسة تحميمية تطبيقية "،  –الفيري في ذلك 

م(، "الـــدور التربـــوي لممدرســـة الثانويـــة الحكوميـــة بمدينـــة الريـــاض فـــي 2887أمـــل عبـــد اا الجبـــالي ) .7
، كميـة رسػالة ماجسػتيرتطـوعي لـدى الفتـاة السـعودية مـن وجيـة نظـر المعممـات"، تعزيز قيم العمل ال

 العموم االجتماعية ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

م(، "الجيـود التربويـة لـبعض الجميعـات األىميـة فـي مواجيـة المشـكالت 2882بكر بكر عمى حجر ) .8
 المن ورة.، كمية التربية، جامعة  رسالة ماجستيرالبيئية"، 

، مجمة كمية اادا م(، "البنية القانونية لمعمل التطـوعي" ، 2813بوحنية قوى وبن نا ر بو طيب ) .9
 .988 – 883يونيو ، ص ص  –، أبريل  27جامعة بني سويو، العدد 

 م(، المممكة العربية السعودية :جامعة المجمعة، متاح عمى الموقع:2815جامعة المجمعة ) .18

     www.mu.edu.sa/ar/news  م. 24/2/2815آفر زيارة بتاريخ 
، نيويــوزك: الجمعيــة  متابعػػة السػػعة الدكليػػة لممتعػػكنيفم(، 2885الجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة ) .11

 العامة لامم المتحدة.

 ػػراا السرػػر عبرػػا لبياعػػاا بحػػ  الػػدوؿ م  م(، 2811الجيــاز المركــزي لمتعبيئــة العامــة واإلح ــا  ) .12
 ، القاىرة: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلح ا . ـ4101/4100كا عساؽ كا ستع ؾ 

http://www.mu.edu.sa/ar/news
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، الجيـاز العمؿ –الكتا  السعكم ا حصاي  م(، 2814الجياز المركزي لمتعبيئة العامة واإلح ا  ) .13
 . م2814المركزي لمتعبئة العامة واإلح ا  ، إ دار سبتمبر 

، السػػػكاف – الكتػػػا  السػػػعكم ا حصػػػاي م(، 2814الجيـــاز المركـــزي لمتعبيئـــة العامـــة واإلح ـــا  ) .14
 م.2814الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلح ا  ، إ دار سبتمبر 

 ، القاىرة: دار الفجر.  أصكؿ معاهج البح     التربية كنمـ العسسم(، 2812حسام محمد مازن ) .15

 ، الرياض: مكتبة الرشد. 18، طالمععج المدرس  المعاصر، م(2818حسن جعفر الفميفة ) .16

م(، "دور التربيــة فــي مواجيــة تــداعيات العولمــة عمــى 2884حمــدي حســن عبــد الحميــد المحروقــي ) .17
، مركـز تطـوير التعمـيم الجـامعي، جامعـة عـين شـمس، دراساا    التعمػيـ الجػامع اليوية الثقافية"، 

 م.2884العدد السابع، أكتوبر 

م( ، "اتجاىات الشباب الجامعي نحو العمل التطوعي ، كمية عمجـون الجامعيـة 2813حمزة الفدام ) .18
، الــذي عقــد فــي  بحػػ  مرػػدـ لمػػ تمر العمػػؿ التعػػكن   ػػ   مسػػعيف: كاقػػ  كاحتياجػػاانموذًجــا" ، 

 م. 4/2/2813جامعة القدس المفتوحة في مدينة البيرة بفمسطين في الفترة 

م(، "برنــامم مقتــرح لمفدمــة االجتماعيــة لزيــادة مشــاركة الشــباب فــي 2888فالــد فــوزي حســن غنــيم ) .19
 ، كمية الفدمة االجتماعية ، جامعة حموان. رسالة ماجستيرالعمل التطوعي"، 

م(، "اتجاىــات طمبــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــي محافظــة الفميــل 2813فالــد كتمــو ومــراد الجنــدي ) .28
بح  مردـ لم تمر العمؿ التعكن   ػ   مسػعيف، وعالقتو ببعض المت يـرات"، نحو العمل التطوعي 
، الــــذي عقــــد فــــي جامعــــة القــــدس المفتوحــــة فــــي مدينــــة البيــــرة بفمســــطين بتــــاريخ  كاقػػػػ  كاحتياجػػػػاا

 م. 4/2/2813

م(، "المت يـرات المجتمعيـة المرتبطـة بـالتطوع فـي الجمعيـات األىميـة 2811دينا محمـود كامـل أحمـد ) .21
رسػالة مجال حقـو  اإلنسـان ، دراسـة مطبقـة عمـى الجميعـات األىميـة بمحافظـة سـوىاج"،  العامة في
 ، كمية الفدمة االجتماعية ، جامعة حموان. ماجستير

 ، القاىرة: عالم الكتب.  را ة البعد الكاحدم(، 2883سعيد إسماعيل عمى ) .22

ركة األىميــة ، دراســة م(، "دور قيــادات العمــل التطــوعي فــي تنميــة المشــا2887ســعيد ســميم غــواض ) .23
، كميــة ااداب والعمــوم االجتماعيــة، جامعــة رسػػالة ماجسػػتيرميدانيــة مطبقــة عمــى محافظــة ظفــار"، 

 السمطان قابوس. 

م(، "مـــدى إدراك طالبـــات الدراســـات العميـــا بجامعـــة أم القـــرى 2818ســـمر محمـــد غـــرم اا المـــالكي ) .24
، كميـة التربيـة ، جامعـة أم رسػالة ماجسػتيرلمجاالت العمل التطوعي لممرأة في المجتمع السـعودي"، 

 القرى. 
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م(،" دور قنوات االت ال الدينية المتف  ة تفعيل 2818سيي عبد الرحمن محمد الميدي ) .25
، كمية رسالة دكتكرا دور العمل التطوعي وأنشطة التنمية البشرية في المجتمع الم ري"، 

 ااداب، جامعة عين شمس. 

 م(، "مشروع المجموعات التنموية األىمية"2815ىمية )الشبكة العربية لممنظمات األ .26

 http://www.shabakaaegypt.org.       :آفر زيارة بتاريخ  متاح عمى
م  22/2/2815  

، مردمة    ا دارل كالتوعيع التربكمم(، 2887 الح عبد الحميد م طفي وفدوى فارو  عمر )  .27
 الرياض: مكتبة الرشد. 

م( ، "إســيامات العمـــل التطــوعي فــي مواجيــة ظــاىرة عمالـــة 2812عــاطو محمــد عبــاس درويــش ) .28
، كميـــة رسػػػالة دكتػػػكرالدراســـة ميدانيـــة عمـــى دور الجمعيـــات األىميـــة بمحافظـــة ســـوىاج"،  –األطفـــال 

 ااداب، جامعة أسيوط. 

عية ، دراسة حالة كميػاا التربيػة  ػ  نػدل تعكير ا دارل الجامم(، 2818عبد الباسط محمد ديـاب ) .29
 ، كفر الشيخ: دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع. 2، طدكؿ

م(، "ت ــور مقتــرح لــدور األســرة فــي إكســاب قــيم العمــل 2818عبــد الــرحمن ف ــر فــاتم الحــارثي ) .38
 . ، كمية التربية ، جامعة أم القرىرسالة ماجستيرالتطوعي لدى أبنائيا من منظور إسالمي"، 

العمؿ ا جتمػان  مػ  التركيػخ نمػ  العمػؿ التعػكن   ػ  المممكػة م(، 2885عبد اا العمي النعيم ) .31
 ، الرياض : مكتبة الممك فيد الوطنية.  العربية السعكدية

م(، "قيم العمل التطوعي لطالبات المرحمة الثانويـة بمكـة المكرمـة"، 2811عبير عوض فالد رواس ) .32
 ية، جامعة أم القرى. ، كمية التربرسالة ماجستير

دراسـة ميدانيـة" ،  –م(، "ثقافة العمل التطـوعي لـدى الشـباب السـعودي 2886عثمان  ال  العامر ) .33
 . 7، العدد مجمة ال ريعة كالدراساا ا س مية

م(، "دور المدرســة فــي غــرس ثقافــة العمــل التطــوعي لــدى الــنش  2811عميــا  عمــى محمــد الفــريم )  .34
عــداده لممشــاركة فيــو"،  ، كميــة العمــوم االجتماعيــة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود رسػػالة ماجسػػتيروا 

 اإلسالمية.

م(، "تفعيــــل دور مؤسســــات العمــــل التطــــوعي فــــي التنميــــة االجتماعيــــة )مــــع 2813عمــــر حوتيــــو ) .35
، جامعــة بنــي مجمػػة كميػػة اادا اإلشــارة إلــى جمعيــة اقــرأ التطوعيــة فــي الوســط المينــي بــالجزائر"، 

 .824 – 787يونيو، ص ص  -أبريل  ، 27سويو، العدد 

http://www.shabakaaegypt.org/
http://www.shabakaaegypt.org/
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بح  مردـ بمػ تمر م(، "المسئولية المجتمعية لمجامعات بين الربحية والطوعية"، 2811عمر رحال ) .36
ـــوم  المسػػػيكلية المجتمعيػػػة لمجامعػػػاا السمسػػػعيعية ـــابمس بفمســـطين فـــي ي ـــول  26، المقـــام فـــي ن أيم

 م. 2811

عيــة بــين الجمعيــات األىميــة والمــدارس فــي م(، "دور الشــراكة المجتم2814غــادة ســيد أحمــد ســمطان ) .37
ــــة"،  ــــة الثانوي ، كميــــة الفدمــــة رسػػػػالة ماجسػػػػتيرتــــدعيم ثقافــــة العمــــل التطــــوعي لــــدى طــــالب المرحم

 االجتماعية، جامعة أسيوط. 

ل التطــوعي دافــل الجامعــات الســعودية : مــم(، " تــدعيم الع 2814فــاتن محمدعبــد المــنعم عــزازي ) .38
ص ص  ، نيسـان ، 4، العـدد3، المجمـد  الدكليػة التربكيػة المتوصصػةالمجمػة مدفل اسـتراتيجي"، 

166- 182 . 

، القـاىرة: مكتبـة ـ4141التعميـ    مصػر الكاقػ  كالمسػتربؿ حتػ  نػاـ م(، 2881فايز مراد مينـا ) .39
 األنجمو الم رية. 

ـــذكور نحـــو العمـــل التطـــوعي ، 2889فيـــد ســـمطان الســـمطان ) .48 م(، "اتجاىـــات الشـــباب الجـــامعي ال
 - 1، ص ص 112، العددمجمة رسالة الوميج العرب ة تطبيقية عمى جامعة الممك سعود"، دراس
78. 

معاهج البح  ك العرؽ التحميؿ ا حصاي    ػ  ،  م (  1991)أما ل  اد  وفؤاد أبو الحطب  .41
    .، القاىرة : مكتبة االنجمو الم رية العمكـ العسسية ك التربكية ك ا جتمانية

التحػػدياا التػػ  تكاجػػ  عظػػاـ التعمػػيـ المصػػرم: الكصػػكؿ إلػػ   التعمػػيـ م(، 2812كــارولين كرافــت ) .42
م، متــــــاح عمــــــى الموقــــــع 2812، المجمــــــس الــــــدولي لمســــــكان،  كجػػػػػػكدل التعمػػػػػػيـ كنػػػػػػدـ المسػػػػػػاكال

www.popcouncil.org.         11/1/2815.رة بتاريخزيا التالي:آفر  م 

م(، "دور جمعيات ومؤسسات العمل التطوعي في   محو األمية 2813لعوبي يونس وبوتيقار سارة ) .43
، دراســة ميدانيــة لعينــة مــن جميعــات واليــة جيجــل ، جمعيــة اإلرشــاد واإل ــالح والجمعيــة الجزائريــة 

يونيو، ص  –ريل ، أب27، جامعة بني سويو، العدد مجمة كمية اادا لمحو األمية اقرأ انموذًجا" ، 
 .785 – 747ص 

 ، القاىرة: مجمع الم ة العربية.المعجـ الكسيعمجمع الم ة العربية )د. ت( ،  .44

جامعــــة القــــدس  –م(، "المســــؤولية المجتمعيــــة فــــي الجامعــــات العربيــــة 2811محمــــد أحمــــد شــــاىين ) .45
بحػػ  مرػػدـ لمػػ تمر المسػػ كلية دراســة و ــفية تحميميــة )الواقــع والمــأمول( "،  –المفتوحــة انموذًجــا 

 م. 2811أيمول  26، المقام في فمسطين ، نابمس ، في يوم المجتمعية لمجامعاا السمسعيعية 

http://www.popcouncil.org/
http://www.popcouncil.org/
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ــــداعي لممشــــكالت المجتمعيــــة التــــي تواجييــــا 2813محمــــد حســــين ســــعيد حســــين )  .46 م(، "الحــــل اإلب
يونيـو ،  –بريـل ، أ27، جامعـة بنـي سـويو ، العـدد مجمة كميػة اادا مؤسسات العمل التطوعي" ، 

 .116 – 79ص ص 

م(، "دور تكنولوجيا المعمومات واالت ال في تحقي  الريادة بمجال العمـل 2813محمد حماد ىندي ) .47
 – 297يونيو ، ص ص  –، أبريل  27، جامعة بني سويو، العدد مجمة كمية اادا التطوعي" ، 

388. 

 –م(، "القوانين والتشريعات العربية المنظمة لمعمـل التطـوعي 2818محمد زين العابدين عبد الفتاح ) .48
، كميــة التربيـة، جامعــة المنيـا، المجمــد مجمػػة البحػػ   ػ  التربيػػة كنمػػـ الػعسسدراسـة الحالـة األردن"، 

 .145 – 113، العدد الثاني ، ص ص 23

 ، القاىرة: مكتبة األنجمو الم رية". مايا التعميةالتعميـ الجامع  كقم(، 2811محمد عمى عزب ) .49

تجربـة حقميـة  –م(، "تنظـيم المجتمـع فـي إحـدى الجمعيـات األىميـة 2884مدحت محمد أبو الن ـر ) .58
، المجمـد الثـاني،  بح  مرػدـ بػالم تمر السػادس ن ػربجمعية افتار أسرة فيرية بمحافظة القـاىرة، 

 م. 2884كمية الفدمة االجتماعية، جامعة حموان، 

م(، "دور الــدوافع واالتجاىــات فــي نجــاح العــاممين بالعمــل التطــوعي" ، 2813مــروة مفتــار ب ــدادي ) .51
 .178 – 145يونيو ، ص ص  –، أبريل  27، جامعة بني سويو ، العدد مجمة كمية اادا 

م(، "دور وسـائل اإلعـالم فـي 2813مريم محمد محمد  ال  ون ر الدين عبد القادر عثمـان ) .52
 -2812فة العمل التطوعي ، دراسة تطبيقية عمـى عينـة مـن اإلعالميـين فـي الفتـرة مـن مـارس نشر ثقا
 389يونيو، ص ص  –، أبريل 27، جامعة بني سويو ، العدد مجمة كمية اادا م "، 2813مارس 

– 354. 

مجمػػة م(، "العمــل التطــوعي والمجتمــع وقفــة مــع العمــل التطــوعي المــنظم" ، 2813مســعودي أحمــد ) .53
 .746 – 729، جامعة بني سويو، ص ص  اادا كمية 

"، كفـر الشـيخ: معػاهج البحػ  التربػكم بػيف التجديػد كالعرػدم(، "2889م طفي رجب وحسين طـو ) .54
 دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع. 

م( ، "إسيامات العمـل التطـوعي فـي مسـاعدة تالميـذ المـدارس 2888عبد المعتمد محمد ) معتر .55
 ، كمية الفدمة االجتماعية، جامعة حموان.  سالة ماجستيرر عمى حل مشكالتيم ، 

م(، "اتجاىات طمبة جامعة بولتيكنك فمسطين نحو العمل التطـوعي مـن المنظـور 2813ممكة ن ر ) .56
بحػػػ  مرػػػدـ لمػػػ تمر العمػػػؿ التعػػػكن   ػػػ  االجتمـــاعي والـــديني والـــوطني فـــي محافظـــة الفميـــل" ، 

ة القــدس المفتوحــة فــي مدينــة البيــرة بفمســطين فــي ، الــذي عقــد فــي جامعــ  مسػػعيف: كاقػػ  كاحتياجػػاا
 م. 4/2/2813الفترة 
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ـــى الششـــينة ) .57 ـــيم العمـــل التطـــوعي 2813من جامعـــة  -م(، "دور الجامعـــات الفمســـطينية فـــي غـــرس ق
،  بحػػ  مرػػدـ لمػػ تمر العمػػؿ التعػػكن   ػػ   مسػػعيف: كاقػػ  كاحتياجػػااالقــدس المفتوحــة نموذًجــا"، 

 م. 4/2/2813ة في مدينة البيرة بفمسطين في الفترة الذي عقد في جامعة القدس المفتوح

م(، "األنشــطة التربويــة وعالقتيــا بتنميــة بعــض القــيم الداعمــة 2811منــى محمــد شــكري محمــد جــاد ) .58
 ، كمية التربية ، جامعة المن ورة. رسالة ماجستيرلمعمل التطوعي لدى طالب المرحمة الثانوية"، 

، الريـــاض: المعػػاهج كا تجاهػػػاا العالميػػةم(، 2813نجــاح الســعدي عرفــات وســـنا  محمــد حســن ) .59
 مكتبة الشقري.

الم ػك ا ا جتمانيػة كالرمػايا المجتمعيػة م(، 2812نوال عمى المسيري وعواطو أسـعد أشـرو ) .68
 ، الرياض: مكتبة الرشد. المعاصرل

 ، وزارة ـ4104/4102كتػػا  ا حصػػا  السػػعكم لمعػػاـ الدراسػػ  م(، 2813وزراة التربيــة والتعمــيم ) .61
 التربية والتعميم: اإلدارة  العامة لممعمومات والحاسب االي.
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