جلىٍم الػملُت الخيىٍيُت بالجامػت :دزاطت مُداهُت ببػع مػاَد
املسهص الجامعي بمظخغاهم
برغل سعيد

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مىر أهثر مً طيخين خاولذ وشازة الخػلُم الػالي جيشُؽ للاءاث مدلُت ووػىُت خىٌ
الخيىًٍ البُداغىجي لألطخاذ الجامعي باملسهص الجامعي ملظخغاهم.
وزغم الػدد الظئُل مً ألاطاجرة الرًً اهظمىا الى َرٍ الخلُت ,وان مً أَدافها
جدظِع الاطخاد الجامعي للمشاول البُداغىحُت ,ئوشاء مجلت واللُام ببدىر جسبىٍت
وبُداغىحُت في مخخلف الاخخصاصاث .الا اهه لىخظ مؼ هلص واوػدام التربصاث الى
الخازج ,بدأ بػع ألاطاجرة ًيسحبىن مً َدٍ الخلُت وجىكفذ وشاػاتها .زغم ول َرٍ
املشاول اطخؼػىا في ذلً الحين مً اللُام ببدث َدفه جلُُم الػملُت الخيىٍيُت باملسهص
الجامعي بمظخغاهم ولىً َرا البدث لم ًصل الى املظخىي الدي هؼمذ له.
فمً الاَداف املسحىة مً الجامػت الجصائسٍت َى بدون شً املبادزة في جيىًٍ
الاػازاث الىفاءة لبىاء غملُت الخىمُت وللىصىٌ لهرا الهدف فمً الظسوزي الظعي
لخدلُم فػالُت هظام الخيىًٍ الػالي غً ػسٍم طمان املسدودًت اللصىي ليافت
الاطدثمازاث املمىىخت واًجاد املإَالث املىاطبت لفسص الػمل املػسوطت مً كبل
اللؼاغاث املظخخدمت .وختى ًخدلم َرا املبدأ البد مً حصخُص املشىالث الىاحمت
غً طػف الخيىًٍ في املىظىمت التربىٍت بصفت غامت وفي الجامػت خصىصا ,اذ ان
هدُجت الػملُت الخػلُمُت جلُم بمدي جأزير الخبرة التي جصىػها املإطظت الجامػُت غلى
الحُاة الاحخماغُت والاكخصادًت .وظخيخج مً َرا ان َىالً ازجباغ وزُم بين هىع
الخيىًٍ ووظُفخه في املجخمؼ.
وجخمثل جلً الىظُفت خاصت في هىع الخأزير الري ًمازطه املسدود الخػلُمي غلى اليظم
الاحخماعي والاكخصادي للمجخمؼ .ولهرا الظبب ًجب أن هدسص غلى جدبؼ هخائج الخيىًٍ
ملػسفت هىغين الخػلم الري جدصل غلُه ػلبدىا أزىاء جيىٍنهم ومدي هجاخهم في أداء ما
ًىول اليهم مً مهً جلىُت ومهام زلافُت ومظإولُاث اكخصادًت واحخماغُت.

وافترطىا في بداًت البدث أن غملُت الخيىًٍ املىحىدة خالُا في حمُؼ أػىاز الخػلُم
وخاصت في الجامػت لم جصل ئلى املظخىي املؼلىب في الاطخجابت لظسوف بُئخىا وئلى
شسوغ البدث الػلمي بظبب مظخىي الخيىًٍ الري ًفظسٍ أغلب الباخثين باألطباب
الاجُت:
ﺃ -ﺃسباب عامت لها عالقت:
 -1بظػف املىظىمت التربىٍت وغمىض أَدافها.
 -2الحالت التي جمس بها البالد والتي أزسث طلبا غلى املىظىمت التربىٍت.
ب -أطبـ ـ ـ ـاب خاصـ ـ ـ ـ ـت وجخظـ ـمً املشى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالث البُداغىحُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت املخمثل ـ ـت فـي:
 -1الىخداث املدزطت هثيرة وخالُت مً الاَداف الخىظُفُت الخاصت.
 -2اوػدام املىطىغُت في هظام الخلىٍم و الامخداهاث بدُث ال ٌػؼي فسصت لبروش
الؼالب املجتهد.
 -3هلص املصادز وجأزيرَا غلى الدزوض خاصت الىظسٍت ,كلت الىطائل الخػلُمُت أو
اطخػمالها في غير مدلها ئلى حاهب اوػدام الخيظُم بين الخيىًٍ الىظسي والخؼبُلي.
وَرٍ الػىامل ولها طسوزٍت للػملُت الخيىٍيُت وهظسا ألَمُتها هالخظ أن هثيرا مً
املػاَد في الجامػاث الجصائسٍت لم جصل الى جأػير الؼالب الري ٌظخؼُؼ مىاهبت
املخؼلباث الػملُت في مُدان الشغل ,مما دفؼ بالىثير ممً يهخمىن بهرا املُدان ئلى ػسح
الاشيالُت الخالُت:
َل جىدظب الاػازاث الجامػُت التي الخدلذ بمُدان الشغل املهازاث املؼلىبت في
أغمالهم؟ وَل ًدظىىن فػال اطخػماٌ جلً املهازاث؟
لإلحابت غلى َرًً الظإالين كمىا ببدث مُداوي خاولىا مً خالله جلىٍم الػملُت
الخيىٍيُت في مػاَد املسهص الجامعي بمظخغاهم باغخباز أنها حػد غملُت طسوزٍت ,اذ غً
ػسٍلها ًمىً حصخُص هلاغ الظػف وهؼاق اللىة في أي بسهامج حػلُمي باإلطافت ئلى
ذلً ًمىً مً جلىٍم الجىاهب التي جيىن فيها البرامج فػالت والجىاهب التي جدخاج الى
اغادة الىظس فيها.
اهؼالكا مً الىخائج الػملُت لخسٍجي مػاَد املسهص الجامعي ملظخغاهم بدأها في الخفىير
في جىاوٌ َرا املىطىع بالدزاطت لدصخُص الػملُت الخػلُمُت فيها بهدف وطؼ امللترخاث

املالئمت التي مً شانها أن حظاَم في حػدًل بسامجها وجصحُذ مظمىنها بما ًخالءم
وأَداف جأطِظها.
جد ـ ـدً ـ ـد املف ـ ـ ـاَُ ـ ـم
جددًد املفاَُم وحػسٍفها مً أَم املساخل وأدكها في بداًت اي بدث غلمي ,لرا
وظخػسض فُما ًلي امللصىد ببػع املفاَُم التي طخىظف في َرا البدث بغُت الىصىٌ
ئلى وخدة الفىس في َرا الحىاز.
ﺃ -الخق ـ ـوي ـ ـ ـ ـ ـم:
الًصاٌ الى ًىمىا َرا الىثير ممً ًىخفنهم الالخباض الظائد الري جلؼ فُه املمازطاث
التربىٍتً ,مصحىن بين الخىلُؽ والخلىٍم .الخلىٍم مفهىم أشمل وأغم مً الىلؼت ,ومً
الىدُجت النهائُت .أهه مخػدد املىطىغاث ,مخىىع الػىاصس ,شامل ومظخمسٌ ,صخص
وٍصحح وٍيىن .بُيذَ ANNA BONDONرا املفهىم في هخابها " ػسق الاخخبازاث في
البُداغىحُا":
غسفذ الخلىٍم باهه َى حمؼ مػلىماث طسوزٍت وافُت مىخلاة مً مجمىغت
الاخخبازاث وليي هخخر كساز الاهؼالق مً ألاَداف التي خددهاَا ,فالخلىٍم َى الري ًبلغ
لىا املػلىماث.
أما بلىم  BLOOMفػسفه باهه مجمىغت مً الػملُاث املىظمت ,التي ًدبين ئذا خدر
بالفػل حغير غلى مجمىغاث مً املخػلمين ,مؼ جددًد امللسزاث ودزحت ذلً الخغير.
ومً خالٌ غسطىا لهرًً الخػسٍفين ًخطح أن الخلىٍم لم ٌػد الُىم طلىوا ًمازض
مً كبل املدزض ًساد مىه مدي جدصُل الؼالب وئصداز خىم ,بل ئهه حصء مً الخيىًٍ
هيل.
ئن الخلىٍم ال ًخػلم بيخائج الؼالب فلؽ ,بل ًمخد ئلى جلىٍم الىطائل الخػلُمُت التي
حظخػمل ,هرا الؼسق والاوشؼت واملدخىٍاث ,ختى وطائل الخلىٍم هفظها.
ئ ن الخلىٍم لِع فلؽ نهائُا ,بل ًىؼلم مً بداًت فػل حػلُمي طىاء وان كصيرا أو
ػىٍل املدي ئلى نهاًخه.
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ب -الخك ـ ـوي ـ ـن:
حشمل غملُت الخيىًٍ غلى حىاهب غدًدة ,لرا ,خاوٌ غدد مً غلماء التربُت جددًد
َرا املفهىم وطبؽ مػاهُه خظب مجمىغت مً الخددًداث التي حػازض في الخػازٍف
الخالُت:
 حع ـ ـ ـ ـ ـريف  :MIALARET.Gالخيىًٍ غبازة غً هىع الػملُاث التي جدفؼ الى ممازطتوشاغ منهي ,هما أهه غبازة غً هخاج َرٍ الػملُاث.
 حعـ ـ ـ ـريفً : FERRYدٌ الخيىًٍ غلى فػل مىظم ٌظعى ئلى ئزازة غملُت اغادة بىاءمخفاوجت الدزحت في وظائف الصخص :فالخيىًٍ بهرا املػنى وزُم الاجصاٌ بأطالُب
الخفىير والادزان والشػىز والظلىن.
 حعـ ـ ـ ـ ـريف :DE MONTOMOLLIN.Nمً أَداف الخيىًٍ ئخدار حغُير ئزادي فيطلىن الساشدًً في أغماٌ ذاث ػبُػت مهىُت.
 حعـ ـ ـ ـ ـريف ً :MORINEAU MENAGER.Nلدم مسدًىى مُىاحير مفهىما احسائُا غًالخيىًٍ ,مفهىما ًجػله فػال بُداغىحُا ًىدظب وٍدبنى ولِع مجسد حسجُل وجىسَع
للمػلىماث .آو مجسد حػلُم لػاداث ومظلىواث مػُىت
فالخيىًٍ ًجب أن ٌظعى ئلى البىاء والى جدلُل املىاكف البُداغىحُت وئلى جىطُذ
املىدظب املػسفي وامخالن املهازاث والىفاءاث البُداغىحُت مؼ ئميان اطدثمازَا مً
حدًد في الخيىًٍ وفي الظلىن وفي جدلُل املىاكف البُداغىحُت املخخلفت بلدز الاميان.
مً ول َرٍ الخػازٍف ًمىً أن وظخخلص أن الخيىًٍ له أَداف مهىُت وال بد أن
ًىصن ممىهجا ومىظما هما ال هيس ى أهه ًخظؼ ئلى غملُت الخلُُم ملػسفت وحصخُص
حىاهبه الاًجابُت والظلبُت.
الب ـحـ ـ ـ ـث املي ـ ـ ـداه ـ ـ ـ ـ ـي
ﺃولـا  :ﺃداة البحـ ـ ـ ـ ـث :
اطخخرم الاطخبُان هأداة لخدلُم َرا البدث خُث جم بىاؤٍ ئغخمادا غلى بػع
الدزاطاث الظابلت في َرا املُدان.
كمىا في البداًت بػسض الاطخبُان غلى  33ػالبا مً بػع مػاَد املسهص الجامعي
بمظخغاهم ال زسائه ومىاكشخه .وفي طىء الاطخجاباث املدصل غليها ,جم طبؽ  23فلسة

التي وىهذ الاطخبُان النهائي الري اغخمد غلُه في َرٍ الدزاطت .وفُما ًلي البىىد
الاطاطُت التي ًخيىن منها الاطخبُان:
 -1جدلُم املػهد إلغداد الاػاز املخمىً.
 -2غالكت الدزوض الىظسٍت باملُدان الػلمي.
 -3أزاء واججاَاث الؼلبت خىٌ هظام الىخداث أو الىظام الظىىي امللسز لخغؼُت
امللاًِع.
 -4جدلُم املىاد الىظسٍت الػملُت التي دزطها الؼالب ألَداف التي وان ًؼمذ اليها.
 -5فائدة الخجازب التي أحساَا الؼالب في املػهد.
 -6تهُئت الؼالب للػمل مؼ الاخسًٍ.
 -7الصػىبت في فهم بػع املىطىغاث الدزاطُت.
 -8مدي مالئمت الخدزٍباث املُداهُت مً خُث املدة و الىىغُت.
 -9الىطائل الخػلُمُت املظخخدمت.
 -13الؼسق الخدزَظُت املظخػملت.
 -12مظاَمت هلص الىخب في جدوي املظخىي الخػلُمي
ثـ ـ ـاهي ـ ـ ـ ـا :عين ـ ـ ـ ـت البح ـ ـ ـ ـث:
شملذ غُىت البدث غلى  125ػالبا أغلبهم في نهاًت الخيىًٍ أي ػلبت مخخسحىن¸ جم
اخخُازَم بؼسٍلت غشىائُت غبر املػاَد الخالُت  :مػهد الىُمُاء الصىاغُت ,مػهد
البُىلىحُا ,مػهد الػلىم الخجازٍت ومػهد اللغاث الاحىبُت.
ووان مً أَداف البدث حمؼ غُىت ممثلت للمجخمؼ الاصلي ,ئال ئن َرا لم ًخدلم.
ثـ ـ ـ ـالثـ ـ ـ ـ ـا جحلـ ـ ـ ـيل النخ ـ ـ ـائ ـ ـ ـج:
اطخخدمذ اليظب املئىٍت وىطُلت اخصائُت مؼ الخأهد هرلً غلى الخدلُل الىُفي
للىخائج.
راب ـ ـعـا :هخ ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـ ـج البحـ ـ ـ ـث وجفسـ ـ ـيرها:
للد جم غسض هخائج وفلا لبىىد الاطخبُان الري وزد ذهسٍ طابلا .وجم جدلُل أهثر مً
غبازة واخدة غىد وحىد غالكت بُنهما.
77

 -1جدلُم املػهد أو غدم جدلُله لخيىًٍ الاػاز اللادز غلى أدًت مهامه غلى أخظً
ما ًسام  :بُيذ الىخائج ئن  % 6مً غُىت البدث أهدث أن املػهد خلم أَدافه الى خد
هبير وان  % 67اوضحىا " الى خد ما " و % 27مً الػُىت جسي أن املػهد " لم ًدلم
أَدافه " ووفلا لهرٍ الىخائج فان املػاَد لم جىجح في جدلُم أَدافها في ئغداد الاػازاث
التي جخميز خلا باملهازاث املؼلىبت في مُدان الػمل وكد أزحؼ الاطباب ئلى غدة غىامل في
الفلسة الثاهُت
مً الظإاٌ ومً بين َرٍ الاطباب كلت الخدزٍب الػملي بيظبت  % 33والى هلص
الىطائل الػملُت بيظبت  %21وئلى ول مً البرامج وألاطاجرة بيظبت  %12والى الؼلبت
هفظهم بيظبت  %5والى كلت طىىاث الدزاطت بيظبت  %9و  %11منهم ازحػىَا ئلى
أطباب اخسي مخخلفت .وٍمىً ان وظخيخج مً َرٍ اليظب املئىٍت ئن الاطباب السئِظُت
لػدم جدلُم املػاَد ألَدافها ًسحػها الؼلبت بالدزحت الاولى ئلى كلت الخدزٍب املُداوي,
هلص الىطائل الػملُت وئلى هلص هفاءة الاطخاد الجامعي.
 -2الػالكت بين الدزوض الىظسٍت التي جللاَا الؼالب في الجامػت باملُدان الخؼبُلي :
أطفسث الىخائج غلى أن وظبت  %48مً غُىت البدث جسي أن َىالً غالكت بين الجاهب
الىظسي وبين املمازطت املُداهُت له ,في خين هجد أن وظبت  %44مً الػُىت ,أشازث الى
غدم وحىد َرٍ الػالكت وأن وظبت  %8لم ججب غً الظإاٌ ,واهؼالكا مً َرٍ الىخائج
البد غلى الباخثين الخفىير أهثر في اًجاد غالكت مُداهُت بين الخيىًٍ الجامعي واللؼاع
املظخخدم.
 -3أي الىظامين أفظل لخغؼُت حمُؼ امللاًِع امللسزة ,الىظام الظىي أم هظام
الىخداث  :الىخائج جظهس أن وظبت  %76مً مجمىغت الؼلبت جسي أن الىظام الظىىي
املخبؼ خالُا ًظمً حغؼُت حمُؼ الىخداث امللسزة ,في خين وظبت
% 14منها ًسي أهه ال ٌغؼي حمُؼ الىخداث امللسزة ,أما  %13فلم ًجُبىا غً َرا
الظإاٌ ,جبػا لهرٍ الىخائج وظخخلص أن مػظم افساد الػُىت جلح غلى الابلاء غلى الىظام
الظىىي .وكد هىا هيخظس َرٍ الىدُجت ملا هساٍ في املُدان مً جمظً الؼالب فلؽ
بالىلؼت وئَخمامه بالىدُجت النهائُت التي ال بد غلُه ان ًخدصل غليها باي ػسٍلت واهذ.
 -4مدي جدلُم املىاد الىظسٍت والػملُت التي جللاَا الؼالب لألَداف التي ًؼمذ
اليها :أوضحذ الىخائج أن

وظبت%75مً غُىت البدث أهدث ان املىاد الىظسٍت والػملُت التي جللتها في الجامػت
لم جدلم لها اَدافها ,بِىما هجد وظبت  %18مً الػُىت جسي أن املىاد خللذ لها
أَدافها وأن وظبت  %7لم ججب غً الظإاٌ.
 -5الفائدة مً الخجازب التي أحساَا الؼالب في املػهد  :جىضح الىخائج ان وظبت %59
مً غُىت البدث أهدث غلى أَمُت وفائدة الخجازب التي أحسٍذ في الجامػت هما جىضح
أن وظبت  %27لم جسي فائدة في ذلً وان وظبت %14
لم ججب غً الظإاٌ .وبصىزة غامت فلد ئطخفاد الؼلبت مً الخجازب التي أحسوَا
ازىاء جيىٍنهم الجامعي.
 - 6ئغداد الؼالب للػمل مؼ الاخسًٍ  :أوضحذ الىخائج ان وظبت %63مً غُىت
البدث جسي ئن الخيىًٍ التي جللخه في الجامػت لم ًمىنها مً الػمل مؼ الاخسًٍ وفي
امللابل هجد أن وظبت  %34حشير الى غىع ذلً ,وأن وظبت  %6ججىب الاحابت غً
الظإاٌ .بصفت غامت ًدبين لىا مً َرٍ الىخائج ئن البرامج املخصصت للمػاَد الجامػُت
لم حػؽ أَمُت هبيرة لخػسٍف الؼالب بؼبُػت الػالكاث املهىُت والاوظاهُت زغم طسوزتها
في مُدان الشغل.
 -7الصػىبت في الاطدُػاب بػع املىطىغاث الدزاطُت التي ًخللاَا الؼالب:
بُيذ الىخائج ان وظبت  %91مً غُىت البدث وحدث صػىبت في فهم واطدُػاب
املىطىغاث الدزاطُت ,وأن وظبت
%9مً الػُىت وحدث طهىلت في ذلً .وكد أوضح الؼلبت غددا مً الاطباب لرلً
مً بُنها هجر أن وظبت  %42منهم جسي أن الصػىبت جسحؼ ئلى كلت الىطائل الخػلُمُت ,في
خين هجر أن وظبت  %36ئلى هلص خبراث الاطخاذ في ئللاء الدزوض وأن وظبت %15
جسحػها ئلى مػاملت الاطخاذ ,أما وظبت  %7جسي أن اطلىب جألُف الىخاب واملؼبىغاث
الجامػُت َى الظبب.
 -8مدي مالئمت الخدزٍباث مً خُث املدة والىىغُت :أظهسث الىخائج أن وظبت %63
مً الػُىت جسي أن الفترة املخصصت للخدزٍباث وهرا هىغُتها غير مالئمت في خين أهدث
وظبت %26منها غىع ذلً وان وظبت  %11لم ججب غلى الظإاٌَ .رٍ الىدُجت جؼسح
ئشيالُت اغادة الىظس في بسامج الخدزٍب والظسوف التي ججسي فيها ,والخفىير في وطؼ
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ئطتراجُجُت حدًدة للخجسٍب لخمىين الؼالب مً الاطخفادة مىه بدزحت ٌظمذ له
بخدلُم جىُف هبير غىد خسوحه ملُدان الشغل.
 -9الىطائل الخػلُمُت املظخػملت مً كبل ألاطاجرة :أطفسث الىخائج آن وظبت %74
مً غُىت البدث أهدث غلى أن أهثر الىطائل املظخػملت هي الىخب واملساحؼ جم جليها غلى
الخىالي :الخصامُم والسطىم بيظبت  %18والىماذج
بيظبت  .%8أما باليظبت للىطائل الاخسي  :مثل اللىخاث البُاهُت وامللاػؼ
الاًظاخُت والافالم الخػلُمُت فهي هادزا ما حظخػمل .بصىزة غامت فان ول افساد الػُىت
أحمػىا غلى آن َرٍ الىطائل املظخػملت غير وافُت.
 -13أطالُب الخلىٍم املخبػتً :دبين مً هخائج الاطخبُان أن اخخبازاث أفساد امللاٌ
جدخل املسجبت الاولى مً خُث الاطخخدام ئذ غبر غنها أفساد الػُىت بيظبت  %31جم جليها
غلى الخىالي  :الاخخبازاث الػملُت بيظبت ,%23اخخبازاث الاداء بيظبت ,% 11اخخبازاث
الخلازٍس وامللخصاث بيظبت  %14والاخخبازاث الشفهُت بيظبت  %5ووظبت  %9لم ججب
غً الظإاٌ.
 -11الؼسق الخدزَظُت املظخػملت ومدي مظاَمتها في جىمُت الخفىير الابداعي وصفت
الاغخماد غلى الىفع ,أوضحذ الىخائج أن وظبت  %57مً الػُىت أشازث ئلى أن ػسٍلت
املداطساث هي مً اغلب الؼسق الخدزَظُت اطخخدما مً ػسف ألاطاجرة وجليها غلى
الخىالي  :ػسٍلت الػسض بيظبت  %14وػسٍلت املشسوع بيظبت  %12أًظا وػسٍم
املىاكشت بيظبت  %9و %8مً أفساد الػُىت لم ًجُبىا غلى الظإاٌ .ئن الاطخخدام
املفسغ لػدد هبير مً ألاطاجرة لؼسٍلت
املداطسة في الخدزَع ًيىن طببا كىٍا ٌػىق جؼىز الفىس الابداعي لري الؼلبت
( %76مً أفساد الػُىت بِىىا غدم مظاَمتها في جىمُت َرٍ اللدزة)
هما أن اطخخدام ػسٍلت املداطسة لم حظاغد الؼلبت في جىمُت شخصُتهم مً خُذ
الاغخماد غلى الىفع ( %72مً أفساد الػُىت بِىىا غدم مظاَمتها في جىمُت َرٍ الصفت)
 -12مظاَمت هلص الىخب املخخصصت في جدَىز املظخىي الخػلُمي للؼالب:
أوضحذ الىخائج أن وظبت  %96مً أفساد الػُىت جسي أن لىلص الىخب املخخصت أزس
كىي في خفع املظخىي الخػلُمي للؼلبت .هما أهدوا هرلً غلى هىغُت الىخاب ,في خين
جسي وظبت %34ان هلص الىخاب ال غالكت له باهخفاض مظخىي الؼلبت.

خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
بػد أن اطخػسطىا هخائج البدث التي جم الخىاصل اليهاً ,مىً اللُام باالطخيخاحاث
الخالُت:
 -1لم جدلم املػاَد الػلمُت باملسهص الجامعي بمظخغاهم أَدافها املخمثلت في اغداد
اػازاث مىدظبت للمهازاث التي بخؼلبها الػمل املُداوي.
 -2حشيى أطالُب الخلىٍم املخبػت مً اطخػماٌ هىع واخد منها ,وَى اخخبازاث امللاٌ
في الىكذ الري جىحد فُه أهىاع اخسي جبلى مجهىلت لدي أغلبُت ألاطاجرة.
 -3ال جىحد غالكت هبيرة بين مظمىن الخيىًٍ املخمثل في ( البرامج املػمىٌ بها خالُا)
وبين املمازطت الفػلُت له في املُدان.
 -4ال شالذ ػسق الخدزَع املخبػت جللُدًت " غبازة غً مداطساث " ال جخىافم مؼ
الخؼىزاث التي خدزذ في جلىُاث الخدزَع الحدًثت.
 -5بصىزة غامت ًسحؼ الؼلبت طػف الخيىًٍ في املػاَد الجامػُت ئلى زالزت اطباب
زئِظُت :طػف هفاءة ألاطاجرة ,طػف البرامج مً خُث املدخىي واملدة الصمىُت
املىاطبت لها ,هلص الىطائل الخػلُمُت وكلت الخدزٍباث املُداهُت.
املقترحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث والخوص ـ ـ ـ ــياث:
وخالصت لهرا البدث ,الُىم بػع امللترخاث والخىصُاث
 -1ئغادة الخفىير في بسامج ومىطىغاث ول اخخصاص مً خالٌ ئحساء بدىر
جلُُمُت ملدخىٍاتها وذلً باالطخػاهت بأطاجرة دوي الخبرة الىبيرة في املُدان والاطخفادة
مً هخائج البدىر الظُيىلىحُت والتربىٍت املخػللت بمىطىع املىاهج وػسق الخدزَع.
 -2ئوشاء مسهص للىطائل الخػلُمُت غلى مظخىي ول مػهد وجصوٍدٍ بأخدر الىطائل
لِظخػين بها ألاطاجرة وَظخخدمىنها أزىاء الخدزَع.
 -3وطؼ اطتراجُجُت حدًدة لخىظُم الخدزٍباث املُداهُت مً خالٌ احساء املصٍد مً
الدزاطاث املُداهُت خىٌ َرا املىطىع للخػسٍف غلى الظلبُاث والاًجابُاث للخدزٍب
الػلمي مً وحهت هظس الؼلبت وألاطاجرة املشسفين غليهم مً حهت ومإطظاث اللؼاع
املظخخدم مً حهت أخسي ,الن الخدزٍب املُداوي ٌظمذ بالخؼبُم الػلمي للحلائم
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واملػلىماث واملهازاث الىظسٍت وَػخبر الاداة الخلىٍمُت لها ,وبالخالي فهى ٌػخبر خللت وصل
بين ما ًخم حػلُمه في الجامػت باملمازطت املُداهُت.
 -4خث ألاطاجرة الجامػُين وجدفيزَم غل الخيىًٍ البُداغىجي وجىظُم هدواث
دوزٍت لغير املإَلين منهم لخػسٍفهم بأخدر الاطالُب البُداغىحُت في الخدزَع
والامخداهاث واػالغهم غلى البدىر التربىٍت وهخائجهم لالطخفادة منها في جؼىٍس جدزٍبهم.
 -5ادخاٌ غلى البرامج الحالُت ملاًِع حدًدة لها غالكت بؼبُػت الػالكاث املهىُت
والاوظاهُت لخمىين الاػاز الجدًد مً الخىُف أهثر في الىظائف التي ٌشغلها مظخلبال.
 -6جصوٍد مىخبت الجامػت باملساحؼ الظسوزٍت واملجاالث الػلمُت ذاث املظخىي الػالي
والىخب الحدًثت مؼ ئخدار كظم للترحمت لُيىن في مخىاوٌ الؼلبت والباخثين والتي مً
شانها أن جسفؼ مً مظخىاَم الػلمي.
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م ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
اسدب ـ ـ ـ ـيان لخقـ ـ ـ ـوي ـ ـم العمل ـ ـ ـ ـيت الخـ ـ ـ ـكوينـ ـ ـ ـيت باملرك ـ ـ ـ ـز الجـ ـ ـامـ ـ ـ ـعي بمسخغ ـ ـ ـ ـاه ـ ـ ـ ـم
ﺃخ ـ ـ ـ ـي الط ـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـ ـب ,ﺃخ ـ ـ ـ ـتي الطالبـ ـ ـ ـ ـت,
مً خالٌ ئحابخً غلى َرا الاطخبُانً ,مىىً املظاَمت في الىشف غً هلاغ
الظػف واللىة في مػسفت واكؼ الػملُت الخيىٍيُت لؼلبت مػاَد املسهص الجامعي ملظخغاهم
مً خُث الاَداف والبرامج وػسق الخدزَع وأطالُب الخلىٍم.
"أحب بىطؼ غالمت في الخاهت التي جىاطب اخخُازن".
 -1تهدف املىاهج الػلمُت في املسهص الجامعي بمظخغاهم ئلى ئغداد الاػازاث الػلمُت
املخمىىت مً جأدًت مهامها غلى أخظً وحه ................مً خالٌ دزاطخً الجامػُت ئلى أي
خد خللذ البرامج املخبػت في مػهدن أَدافها:
ا -ئلى خد هبير
لم جدلم أَدافها ( )

ب -ئلى خد ما

()

ج-

 -2ئذا لم ًدلم مػهدن الاَداف املىخظسة مىه فما طبب ذلً في هظسن:
ا -البرامج
الؼالب

ب -ألاطاجرة ( )

()

ج-

()

د -كلت طىىاث الدزاطت
– كلت الخدزٍب الػملي ( )

ٌ -كلت الىطائل الخػلُمُت ( )

()

ش

أطباب
اخسي...........................................................................................................................................
............
 -3مً خالٌ دزاطخً الجامػُتَ ,ل وان البرهامج كادزا غلى جصوٍدن:
ا -بمػلىماث زلافُت غامت :ئلى خد هبير () ئلى خد ما () لم ًىً كادزا()
َ -4ل جىحد غالكت بين الخيىًٍ الىظسي والاغماٌ الخؼبُلُت؟
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()

وػم

()

ال

َ -5ل جظً أن الىظام الظىىي املخبؼ خالُا ًظمً حغؼُت املىاد امللسزة أفظل مً
هظام الىخداث؟
()

وػم

()

ال

َ -6ل الخيىًٍ الىظسي والػلمي بالجامػت كد خلم الاَداف التي هىذ جؼمذ لها؟
()

وػم

()

ال

ئذا وان الجىاب بالىفي فماهي الاطباب؟
......................................................................................................-1
.......................................................................................................-2
.......................................................................................................-3
 -7باليظبت لً َل مً الظسوزي خرف بػع امللاًِع التي دزطتها؟
وػم

()

()

ال

اذا وان الجىاب بىػم فماهي َرٍ املىاد أو الىخداث؟
 -8الا ًىحد في البرهامج جىساز في امللاًِع املدزطت؟
وػم

()

()

ال

َ -9ل حػىد الخجازب التي أحسٍذ بالجامػت بالفائدة غلى الؼالب؟
وػم

()

()

ال

َ -13ل جىمي الجامػت لدي الؼالب الاطخػداد للػمل مؼ الاخسًٍ؟
وػم

ال

()

()

ئذا وان الجىاب بالىفي فماهي املجاالث التي لم جإَلً الجامػت لها:
.........................................................................................................................................
َ -11ل وحدث صػىبت في فهم بػع الدزوض؟
وػم

()

ال

()

ادا وان الجىاب بىػم فهل ئن الػصىبت جمىً في:

ا -هلص خبراث الاطخاذ في الخدزَع

()

ب -مػاملت الاطخاذ للؼلبت

()

ج -هلص وطائل الاًظاح
د -أطلىب جألُف الىخاب امللسز
 -12مدة الخدزٍب املُداوي ,وافُت ام ال؟
()

وػم

()

ال

َ -13ل وان الخدزٍب املُداوي مىاطبا للخيىًٍ ؟
()

وػم

()

ال

اذا وان غير مىاطب ,فما هي الجىاهب التي ًجب ئغادة الاغخباز فيها؟
................................................................................................................
 -14ماهي الىطائل الخػلُمُت الاهثر اطخػماال لدي ألاطاجرة؟
لىخاث بُاهُت

جصامُم وزطىم

()

()

أفالم حػلُمُت

(

)
ملاػؼ اًظاخُت

هماذج

()

هخب ومساحؼ

()

()
غيرَا
........................................................................................................................................
َ -15ل جسي أن الىطائل الخػلُمُت وافُت؟
وػم

ال( )

()

َ -16ل جدفص الؼسق الخجسٍبُت الفىس الابداعي لدي الؼالب؟
وػم

()

()

ال

 -17ماهي الؼسق الخػلُمُت التي ٌظخػملها غالبا ألاطاجرة
املداطسة
()
املشسوع

()

الػسض

()

املىاكشت

()

املشىالث( )

أخسي...................................................................................................................................
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 -18ماهي أطالُب الخلىٍم املظخػملت مً ػسف ألاطاجرة؟
 -1الخلازٍس و امللخصاث

()

 -2اخخبازاث الاداء

()

 -3الاخخبازاث الشفاَُت

()

 4الاخخبازاث الػملُت

()

 -5اخخبازاث امللاٌ

()

 -6أخسي ..................................................................................................................
َ -19ل جظً هلص الىخب ًإزس غلى املظخىي الػلمي للؼالب؟
وػم

()

ال

()

