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 ص:املستخل

استراتيجية مقترحة إلعداد معمم الكبار في ضوء مدخل  تقديم إلىىدفت الدراسة 
 ،والحيادية ،التي تتميز بالموضوعية القيمة المضافة الذي يعد من أىم المداخل التقويمية

د عمييا في التنبؤ بالمستقبل م  عت  بما يجعميا من المداخل التي ي   ،وشرعية اتخاذ القرار
عداد معمميو بصورة خاصة إلى ذلك  وىو ما يمبيوالتخطيط لو؛  حاجة مجال تعميم الكبار وا 

المدخل التقويمي لتحديد التوجو االستراتيجي المبلئم لمستقبل إعداد معمم الكبار بالجامعات 
الراىنة، وعمى ذلك فقد استخدمت الدراسة المنيج المجتمعية المستجدات و  المتطمبات في ضوء

ة المضافة وكذلك إعداد معمم الكبار بالجامعات، إلى جانب الوصفي لتحميل أبعاد مدخل القيم
لبرامج إعداد  المباشرة، وغير المباشرة والتطبيقية المنيج شبو التجريبي لتقييم القيمة المضافة

البلزم SWOT Analysis معمم الكبار بالجامعات، فضبلا عن أسموب التحميل البيئي الرباعي 
بجوانب القوة ومواطن الضعف والفرص  مخروجبالجامعات لتحميل واقع إعداد معمم الكبار ل

ميا من ِقب ل الخبراء تحديد البديل تممة ليتم في ضوئيا ومن خبلل تقييالمتاحة والتيديدات المح
االستراتيجية المقترحة، ومن ثمَّ فقد اعتمدت الدراسة عمى عدة االستراتيجي المبلئم لبناء 

 والمجموعات البؤرية، البعدي، والمبلحظة، -االختبار القبميأدوات بحثية تنوعت فيما بين 
وقد أسفرت الدراسة الميدانية عن وجود  ،استطبلع رأي الخبراء ستبانةوا والمقابمة المفتوحة،

قيمة مضافة كبيرة لبرامج إعداد معمم الكبار بالجامعات من حيث فعالية وتأثير ىذه البرامج 
تائج الدراسة النظرية والميدانية بأدواتيا المختمفة تم بناء معطيات ونعمى الطبلب، وفي ضوء 

   استراتيجية مقترحة إلعداد معمم الكبار بالجامعات ليتحقق بذلك اليدف من الدراسة.

القيمة إعداد معمم الكبار بالجامعات، استراتيجية، معمم الكبار،  الكممات المفتاحية:
 التحميل البيئي الرباعي. المضافة،
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A proposed strategy for developing adult teacher preparation in 

universities in light of the value-added approach 
 

Summary:    

     The study aimed to present a proposed strategy for preparing the adult 

teacher in the light of the value-added approach, which is one of the most 

important assessment approaches that are characterized by objectivity, 

impartiality, and the legitimacy of decision-making, making it one of the 

reliable approaches to predicting and planning the future. Which meets the 

need in the field of adult education and the preparation of its teachers in 

particular for that assessment approach to determine the appropriate strategic 

direction for the future of adult teacher preparation in universities in light of 

the current societal requirements and developments, and accordingly the study 

used the descriptive approach to analyze the dimensions of the value-added 

entrance as well as preparing the adult teacher in universities, in addition to the 

quasi-experimental approach to assess the direct, indirect and applied added 

value of the adult teacher preparation programs in universities, as well as the 

SWOT Analysis method needed to analyze the reality of preparing adult 

teachers in universities to come up with the strengths, weaknesses, 

opportunities and potential threats to be in light of them and through their 

evaluation by Experts determine the appropriate strategic alternative for 

building the proposed strategy. Hence, the study relied on several research 

tools that varied between pre-posttest, observation, focus groups, open 

interview, and expert opinion poll. 

 The field study has shown that there is a significant added value to 

adult teacher training programs in universities in terms of the effectiveness and 

impact of these programs on students, and in the light of the data and results of 

the theoretical and field study with various tools, a proposed strategy for adult 

teacher training in universities has been built to achieve this goal of the study. 

Key words: Strategy, Value- Added, Adult Teacher, adult teacher 

preparation, SWOT Analysis.   
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 كدمة:م

لقد فرضت التطورات والمتغيرات المتبلحقة في طبيعة الحياة بالوقت الراىن عمى 
جميع الدول أن تسعى جاىدة لمحاق بركب التنمية المستدامة التي تقوم بصورة أساسية عمى 

 ىدافيافي تحقيق التنمية المستدامة بأالذي يعد العنصر الحاسم  تنمية رأس ماليا البشري 
فقد المختمفة، وىو ما يتطمب التركيز عمى جودة التعميم عامة وتعميم الكبار بصورة خاصة؛ 

من دور محوري في تمبية االحتياجات لما لو كبير من كافة الدول  أصبح يحظى باىتمام
كافؤ الفرص بما ينعكس عمى اإلنسانية وتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية واالقتصادية وت

 تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادىا.
في ظل مجتمع المعرفة  فاالىتمام بتعميم الكبار والتركيز عميو أصبح ضرورة

مييا من اىتمام خاص بيذا النمط ومقتضياتو وما تفرضو الثورة الصناعية الرابعة وماي
ة المستدامة بمحاورىا المختمفة؛ وىو تنميلما لو من دور حيوي في تحقيق أىداف ال التعميمي

ما أضاف أبعاد أخرى لتعميم الكبار وتضاعفت أىميتو ومجاالتو وبرامجو، بما جعل كافة الدول 
ا بتعميم الكبار بشكمو ومفاىيمو الحديثة التي لم تعد قاصرة عمى محو  تولي اىتماما خاصا

من  يتطمب ، وىو ماميم مدى الحياةتوسعت لتشمل التعميم المستر والتعنما وا  مية فقط؛ األ
رة زمنية قصيرة ا كبيرة بفتاألمية بين أفراد المجتمع أن تقطع أشواطا  مصر في ظل تفشي

أىدافيا في محو األمية القرائية ألفراد الشعب المصري ممن فاتيم قطار التعمم  خبلليا تداركت
بما يمكنيا من  ،بآفاقو الواسعة كنقطة بداية لبلنطبلق نحو األبعاد الجديدة لتعميم الكبار

مكانات جميع األفراد  المحاق بركب التقدم من خبلل تنمية رأسماليا البشري واستثمار قدرات وا 
ليساىموا في تحقيق تنمية الدولة اجتماعياا وثقافياا وتكنولوجياا واقتصادياا. )الشربيني، 

9102 ،0 )  
تدعي تضافر كافة الجيود لمواجيتيا ولما كانت األمية من المشكبلت الممحة التي تس

وحميا فإن ذلك يتطمب من الجامعات أن يكون ليا الدور الرئيسي في حميا واتخاذ وضعيا 
الصحيح في التصدي ليذه المشكمة من خبلل تفعيل مشاركتيا بالمشروع القومي لمحو 

تمع والمساىمة في األمية، نظراا لما تمتمكو من مقومات تؤىميا لقيادة عممية التنمية في المج
حل قضاياه والتصدي لمشكبلتو، فبلتكاد تخمو أىداف الجامعات من التأكيد عمى أىمية ربط 
الجامعة بالمجتمع واستثمار كافة إمكاناتيا المادية والبشرية في بناء المجتمع والنيوض بو 
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 يم الكبارييئة العامة لتعمموىو ما جعل اليدف الثاني من الخطة االستراتيجية لوتطويره، 
عطاء األولوية والسبق لدور الجامعيقوم عمى  9101 -9102 ة تحفيز شباب الجامعات وا 

 (.9102كشريك ليا في محو األمية )الييئة العامة لتعميم الكبار، 
بتحميل التوجو إلى االعتماد عمى طبلب الجامعات ودمجيم في المشروع القومي و 

الميمة والفعالة من حيث الكم والعدد الكبير  لمحو األمية فيمكن اعتبار ذلك من الحمول
طبلب، وتغطيتيم لكافة محافظات الجميورية نظراا النتشار الجامعات عمى مستوى كافة مل

، لكن ذلك يدعو في الوقت نفسو إلى التدقيق في الكيف الذي يعني بالتركيز عمى المحافظات
ىو ما يتطمب الكشف عن واقع قدرات ىؤالء الطبلب وتمكنيم من القيام بيذا التكميف، و 

المقدمة ليم بصورة  برامجمل القيمة المضافة تأىيميم بالجامعات كمعممين لمكبار، وتقييم
والتخطيط لتطوير ذلك اإلعداد الستثمار  عدادىم كمعممين لمكبار،موضوعية لبيان واقع إ

 .والوطني يواالجتماع فاء بذلك الواجب اإلنسانيطاقات ىؤالء الطبلب وقدراتيم في الو 
تقييم إعداد معمم الكبار بالجامعات فة المدخل األمثل لويعتبر مدخل القيمة المضا

مدخبلا عادالا  يعد وبناء استراتيجية مقترحة لتطوير ذلك اإلعداد؛ فمدخل القيمة المضافة
ا لدرجات القيمة المضافة التي  وموضوعياا لتمييز المؤسسات والمعممين والبرامج وترتيبيا وفقا
أ ِضيفت لممتعممين وأسيمت في نموىم والمقارنة بينيا، وكذلك تحديد المجاالت التي تحتاج 

أداء  ىذا إلى جانب تحديد احتماالت، احتياجات التحسينديد إلى تحسين، ومن ثمَّ تح
المؤسسة في المستقبل والتي يمكن أن تساعد في التخطيط وتوظيف اإلمكانات واتخاذ القرارات 

تحدد المخرجات المستقبمية من إعداد معمم الكبار بالجامعات، وىذه االحتماالت يمكن أن 
  .(90، 9102ككل )الدىشان، والسبوق،  ونجاج منظومة تعميم الكبار

 ف القيمة المضافة لبرامج إعداد معمم الكبارتعر   إلى وىو ما جعل الدراسة تتجو
، وتقييم فاعمية ىذه البرامج وتحديد جدواىا في تأىيل الطبلب لمحو معاتمة لطبلب الجاالمقدَّ 
 في ضوء إلزام طبلب الجامعات بمحو األمية كمتطمب تخرج خاصة- وتعميم الكبار األمية

تحميل كيفية تطوير منظومة من ثمَّ و  -لبرامجتقييم ىذه اإلى  والذي جعل ىناك حاجة ممحة
 .والخروج باستراتيجية مقترحة لتطوير جوانب ذلك اإلعداد ،إعداد معمم الكبار بالجامعات
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    مشكلة الدراسة:

ردة، طَّ وتيرة االىتمام بيا بصورة م لقد أصبح تعميم الكبار من القضايا التي تتصاعد
يمعبة لموفاء بمتطمبات التنمية المستدامة وتحقيق أىدافيا ىميتو والدور الحيوي الذي أل نظراا

ا .. سواء ، فيو يحظى بعناية واىتمام جميع الدول المتقدمة والنامية عمى حد  المتنوعة ووفقا
لمتقرير العالمي الثالث بشأن تعميم الكبار وتعمميم الصادر عن منظمة اليونسكو تحسين 

عتبر بمثابة األولوية القصوى لبرامج تعميم الكبار وتعمميم القرائية والميارات األساسية لمكبار ي
وي ولي صانعو السياسات والمعنيون بتعميم الكبار اىتماماا لمحو األمية بصورة خاصة في 

  (02، 9102)معيد اليونسكو لمتعمم مدى الحياة،  .دولة من بينيا مصر 000
؛ لما المصري عمى مرِ  السنواتؤرقة لممجتمع من المشكبلت الم تعد األمية مشكمةف
وىو ما دفع إلى أن يا؛ سات سمبية عمى كافة أبعاد عممية التنمية وأىدافثار وانعكاليا من آ

أحد أىداف محور التعميم التي نصت عمييا استراتيجية و األمية اليجائية والرقمية مح يكون 
نص الدستور  (، كما00، 9102، 9101)رؤية مصر  9101مصر  -التنمية المستدامة
في مادتو الخامسة والعشرين عمى أن "تمتزم الدولة بوضع خطة شاممة  9102المصري لسنة 

لمقضاء عمى األمية اليجائية والرقمية بين المواطنين في جميع األعمار، وتمتزم بوضع آليات 
تنفيذىا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة" )جميورية مصر 

لخطورة مشكمة األمية االىتمام الكبير من ِقبل الدولة ويرجع ذلك ؛ (02، 9191عربية، ال
ا بنسبة 02200290إلى ) 9190ارتفاع عدد األميين الذي وصل في يوليو و  ( فردا
ز (، أي ما يتجاو 9190%( من إجمالي عدد السكان )الييئة العامة لتعميم الكبار، 9,60)

     .ربع أفراد المجتمع من األميين
عمى مضاعفة جيودىا في مكافحة األمية، ومن ثمَّ ألزمت ومن ثمَّ فقد حرصت مصر 

كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية بالمشاركة في ذلك وفق خطة قومية لمحو 
األمية ترتكز عمى مشروعات متكاممة من أىميا مشاركة شباب الجامعات وتوجيو طاقاتيم 

من خبلل تكميف كل طالب بمحو أمية عدد من األفراد كشرط  لمقضاء عمى مشكمة األمية
، (02، 9102لمحصول عمى المؤىل الدراسي مع توفير حوافز إضافية ليم. )خميل، واألسمر، 

وذلك لتحقيق أقصى استفادة من ىذه الثروة البشرية وتوظيف طاقات طبلب الجامعات في 
 .، وعمى رأسيا مشكمة األميةمواجية مشكبلت المجتمع
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 سطحبالجامعات تطفو عمى وجو جعل قضية إعداد معممي الكبار ولكن اتباع ذلك الت
عداد معمم الكبار يعد أمراا بالغ األىمية؛  تجذب االنتباهو  االىتمام، بصورة كبيرة؛ فاختيار وا 

ويشير واقع إعداد حيث إن نجاحو في محو األمية وتعميم الكبار يتوقف عمى جودة إعداده، 
%( من إجمالي معممي التربية ,في مصر إلى أن نسبة معممي الكبار تبمغ ) معمم الكبار

والتعميم، وال توجد كميات أو معاىد عميا لتخريج ىؤالء المعممين الذين غالباا ما يتم اختيارىم 
.. (2، 9102)اليبللي،  وغير مؤىمين لتعميم الكبار من الحاصمين عمى مؤىبلت متوسطة

أسباب فشل الجيود السابقة في محو األمية وضعف إتيانيا بالنتائج أحد أىم وىو ما جعل 
واالستعانة بمعممين غير مؤىمين لمعمل مع  ضعف الييئة التدريسية، المرجوة يرجع إلى

تعمميم الكبار، وسوء المعاممة الناتج عن عدم فيم المعممين لسيكولوجية الكبار وأساليب 
  (.,,، 9190)فراج، وأحمد، 

انب تأكيد العديد من الدراسات التي تناولت مشاركة طبلب الجامعات في ىذا إلى ج
نجاح دمج ىؤالء الطبلب في المشروع القومي تحول دون  وجود عدة عقبات محو األمية عمى

 : في ىذه العقبات تتمثلو  عمى الوجو األكمل، لمحو األمية
"عدم وعي الطبلب بطبيعة التعميم غير النظامي وافتقارىم لمتأىيل والتدريب كمعممي محو  -0

أمية، وعدم قناعة أعضاء ىيئة التدريس من األصل بمشاركة طبلب الجامعة في محو 
األمية فيم طبلب ليم دراستيم ولن يتحمموا أعباء أخرى ميما كانت اإلغراءات". 

 ( 01، 9102)اليبللي، 
ك كثير من الجامعات لمدور الكبير الذي يمكن أن تمعبو القوى البشرية بيا في ضعف إدرا -9

 (.,21، 9102محو األمية. )عاشور، 
عداد الطبلب المعممين المكمفين بتعميم األميين بفصول محو األمية.  -0 ضعف تأىيل وا 

 (091، 9100)عبدهللا وآخرون، 
بمحو األمية دون اتخاذ اإلجراءات ن أغمب الجامعات قد أصدرت قراراا بإلزام طبلبيا إ -2

 البلزمة لمساعدتيم أو تدريبيم لتحقيق ىذا المتطمب.
وجود تفاوت في العدد الذي تطمبو كل جامعيا من طبلبيا، فبعض الجامعات يمزم الطبلب  -2

 أفراد. 2أفراد، وبعضيا يمزم بمحو أمية  ,أفراد، وبعضيا يمزم بمحو أمية  1بمحو أمية 
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التساعد الطبلب في تعريفيم بكيفية استقطاب األميين لتعميميم،  كثير من الجامعات -,
 وكيفية التعامل معيم.

 -التربية النوعية -بعض الجامعات قامت بتكميف طبلب جميع كمياتيا النظرية )التربية -2
األلسن( دون مراعاة طبيعة التخصص  -التجارة -الحقوق  -اآلداب -التربية الرياضية

 (.,22 -222، 9190)عبدالمنعم،  واإلعداد بيذه الكميات.
وفي ضوء ىذه العقبات التي تعبر عن واقع دمج طبلب الجامعات بالمشروع 

من التوجو إلى إلزام طبلب  وما يقابميا عمى الصعيد اآلخر القومي لمحو األمية،
البروتوكول  المشاركة في محو األمية الذي تمثل صراحة فيما نص عميوالجامعات عمى 

المجمس األعمى لمجامعات والييئة العامة لتعميم الكبار في الحادي والعشرين المبرم بين 
( أفراد من األميين 1الذي نص عمى: أن يكون محو أمية الطالب عدد ) ,910من مايو 

متطمب من متطمبات التخرج بالكميات النظرية )بروتوكول التعاون بين الييئة العامة 
واقع لبحث في ا ن ذلك يفرض(، فإ,910معات، لتعميم الكبار والمجمس األعمى لمجا

 وتأىيل مة إلعدادالمقدَّ  فاعمية البرامج تقييمو  ،إعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية
عمى تخطي العقبات وتحديد قيمتيا المضافة لمطبلب؛ لمساعدتيم  بالجامعات معمم الكبار

 متطمب التخرج الخاص بيمتحقيق نجاحيم في و  في محو األمية يمتواجي والتحديات التي
 والسيما نجاح التوجو لدمج طبلب الجامعات في مواجية مشكمة األمية.

المداخل  فة باعتباره أحدمدخل تقييم القيمة المضا االعتماد عمى وىو ما يتطمب
يمثل أنو كما  ،يم إعداد معمم الكبار بالجامعاتالميمة التي يمكن االعتماد عمييا في تقي

حيث يعد تحميل إعداد معمم الكبار؛ تطوير بناء االستراتيجية المقترحة لفي  محوراا رئيسياا
ف يمكن القيمة المضافة أحد األدوات التي من خبلليا دانية والمعرفية قدرات الطبلب الوج تعر 

وتعميم الكبار، وعميو يمكن  األميةفي محو المكتسبة من البرامج المؤىمة ليم  والميارية
تأثير عوامل  القوة والضعف في إعداد معمم الكبار بالجامعات؛ مع تحميلالتوصل إلى نقاط 

تحديد كيفية تطوير إعداد معمم  ومن ثمَّ  بالجامعات، إعداد معمم الكبارالبيئة الخارجية عمى 
الكبار بالجامعات وجوانب ذلك التطوير.. وليذا تسعى الدراسة الحالية لتقديم استراتيجية 

لمبرامج المقدمة معمم الكبار بالجامعات في ضوء تقييم القيمة المضافة مقترحة لتطوير إعداد 
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لتحقيق االستثمار األمثل ليؤالء الطبلب في القضاء  لمطبلب في محو األمية وتعميم الكبار؛
 عمى األمية في مصر.

   أسئلة الدراسة:

 يمي: في ضوء ماسبق تتشكل أسئمة الدراسة فيما
 ؟لمدخل القيمة المضافة ما األ طر الفكرية -0
  إلعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية؟ سس النظريةما األ -9
 في ضوء مدخل القيمة المضافة؟المصرية بالجامعات  عداد معمم الكبارإ واقع ما -0
إلعداد معمم الكبار بالجامعات  (SWOT Analysis) ما أبعاد التحميل البيئي الرباعي -2

   ؟لعناصر ذلك التحميل الخبراء في ضوء مدخل القيمة المضافة؟ وما تقييم
في ضوء مدخل القيمة  بالجامعات معمم الكبارإعداد  ستراتيجية المقترحة لتطويرما اال -2

 ؟المضافة
 أهداف الدراسة:

 تيدف الدراسة إلى ما يمي:
 القيمة المضافة.لمدخل تحميل األ طر الفكرية  -0
ف  -9  إلعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية.  األسس النظريةتعر 
 .في ضوء مدخل القيمة المضافة بالجامعات المصرية إعداد معمم الكبار واقع الكشف عن -0
إلعداد معمم الكبار بالجامعات  (SWOT Analysis)أبعاد التحميل البيئي الرباعي  رصد -2

ف تقييم الخبراء ل في ضوء مدخل القيمة المضافة،  ذلك التحميل. عناصروتعر 
في ضوء مدخل القيمة بالجامعات معمم الكبار  إعداد لتطوير ةمقترح قديم استراتيجيةت -2

  المضافة.
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 أهنًة الدراسة:

 :لدراسة أىميتيا مما يميتستمد ا
استجابة لتوصيات العديد من التقارير والمؤتمرات والدراسات السابقة تعد ىذه الدراسة  -0

المتزايدة  ىميةؤلل إعداد معمم الكبار بالجامعات؛ نظراا عمى تطوير بضرورة التركيز
فضبلا عن تفاقم مشكمة  لتعميم الكبار، وما يحظى بو من اىتمام في الوقت الراىن،

 بسبب غياب إعداد وتأىيل معممي الكبار.األمية وفشل أغمب الجيود المبذولة فييا 
قد تمثل الدراسة إضافة إلى مجال تعميم الكبار؛ خاصة وأنيا تركز عمى أىم عناصره  -9

  .وىو إعداد معمم الكبار
ضوء ما تقدمو  في معمم الكبار بالجامعات؛ إعداد تطويرتحسين و قد تفيد الدراسة في  -0

بالجامعات، وما تحققو ىذه البرامج من قيمة يم لبرامج إعداد معمم الكبار من تقو
   مضافة فعمية في إعداد معمم الكبار.

التيي تحظيى  ىميةاأل تعدد الجيات التي يمكن أن تفيدىا ىذه الدراسة خاصة في ضوء -2
كميا نيص عميى ذليك  متصيدي ليياتضافر الجيود المختمفة لبيا مشكمة األمية وضرورة 

، وكيييذلك أىميييية القطييياع اليييذي يتناوليييو البحيييث وتعيييدد 0220( لعيييام 1القيييانون رقيييم )
كيييوزارتي التربيييية والتعمييييم والتعمييييم العيييالي،  األقطييياب المشييياركة فييييو والمسيييتفيدة منيييو

والجامعات، ومراكز تعميم الكبار بالجامعات، والييئية العامية لتعمييم الكبيار، ومؤسسيات 
 من األميين بوجو عام.  المجتمع المدني الشريكة في محو األمية، وأفراد المجتمع

إلعيييداد معميييم الكبيييار  قيييد تفييييد الدراسييية صيييانعي القيييرار فيييي وضيييع تصيييور مسيييتقبمي -2
مييية  ؛بالجامعيييات عميييى ضيييوء نتيييائج الدراسييية الميدانيييية واالسيييتراتيجية المقترحييية المقدَّ

أحيد أىيداف محيور التعمييم التيي  يمثيل خاصة مع كون محو األمية اليجائيية والرقميية
مصر، كما نص الدستور المصيري لسينة  -نصت عمييا استراتيجية التنمية المستدامة

فييي مادتييو الخامسيية والعشييرين عمييى أن "تمتييزم الدوليية بوضييع خطيية شيياممة  9102
لمقضيياء عمييى األمييية اليجائييية والرقمييية بييين المييواطنين فييي جميييع األعمييار، وتمتييزم 

يييذىا بمشيياركة مؤسسييات المجتمييع المييدني، وذلييك وفييق خطيية زمنييية بوضييع آليييات تنف
 .محددة
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 حدود الدراسة:

 :ما يميفي والزمانية ،والمكانية ، والبشرية،الموضوعية تتمثل حدود الدراسة
 الحدود الموضوعية: -0
 غيرىا من المؤسسات.اقتصرت الدراسة عمى إعداد معمم الكبار بالجامعات فقط دون  
بإعداد معمم الكبار في مجال محو األمية كأحد المجاالت الميمة تحددت الدراسة  

ا لمتقرير العالمي الثالث بشأن تعميم الكبار وتعمميم ؛ حيث إنو بتعميم الكبار وفقا
الصادر عن منظمة اليونسكو تحسين القرائية والميارات األساسية لمكبار يعتبر 
بمثابة األولوية القصوى لبرامج تعميم الكبار وتعمميم وي ولي صانعو السياسات 

دولة من بينيا  000في والمعنيون بتعميم الكبار اىتماماا لمحو األمية بصورة خاصة 
 ( 02، 9102مصر. )معيد اليونسكو لمتعمم مدى الحياة، 

نظراا العتماد الدراسة عمى نموذج البيانات الطولية والعرضية لقياس القيمة المضافة؛  
أحد برامج إعداد معمم الكبار بأحد الجامعات؛  عمىالدراسة الميدانية تطبيق تم فقد 

 ي الذي يقدمو مركز تعميم الكبار بجامعة عين شمسالبرنامج التدريب وتم اختيار
 وذلك لعدة اعتبارات ىي: ؛لتحقيق ىذا الغرض إلعداد معمم الكبار

  ،إن مركز تعميم الكبار بجامعة عين شمس يعتبر بيت خبرة في تخصص تعميم الكبار
ويقوم بعقد مؤتمر سنوي في مجال تعميم الكبار، كما تصدر عنو مجمة )آفاق جديدة 

تعميم الكبار( وىي مجمة متخصصة في تعميم الكبار، باإلضافة إلى أنو يقوم في 
بالتعاون مع المؤسسات في عمل مشروعات لخدمة المجتمع المحمي وغيرىا من مراكز 

 (20، 9190ووحدات تعميم الكبار المنتشرة بالجامعات المصرية. )فراج، وأحمد، 
 عمى أسس عممية  اقائما  ارنامجا ب أن مركز تعميم الكبار بجامعة عين شمس يقدم

محددة بإطار زمني ومعرفي دقيق يختمف عما يقدم بجامعات أخرى قد تقتصر  ومنيجية
 .عمى عقد عدة ندوات أو لقاءات تعريفية مع الطبلب

  معمم  منوط بإعداد إن البرنامج الذي يقدمو مركز تعميم الكبار بجامعة عين شمس
 -التجارة -البنات -األلسن -عة ىي: )اآلدابفي تسع كميات من كميات جامالكبار 
اآلثار(، وطبلب ىذه الكميات يمثمون  -الزراعة -تربية النوعيةال -الحقوق  -التربية

 كافة محافظات مصر وليست إحدى المحافظات بعينيا.
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  تم عمل استطبلع حول ما تقدمو مراكز تعميم الكبار من برامج خاصة بإعداد معمم
مثل جامعة: دمياط، وقناة السويس، والوادي الجديد، وجنوب  الكبار بجامعات أخرى 

الوادي، والسويس، وحموان، وقد أسفر عن أنو اليوجد برنامج خاص بإعداد معمم 
 الكبار.

  ىذا فضبلا عن كون مركز تعميم الكبار بجامعة عين شمس ىو أقدم مركز تعميم كبار
د من الجيات والمؤسسات مع العدي في مصر، ولو العديد من الخبرات والشراكات

عممية في تعميم الكبار، ولو العديد من كذلك فإنو يمتمك عدة تجارب و  المحمية والدولية،
الدراسات المتخصصة في تعميم الكبار، وأقام العديد من المؤتمرات الخاصة في تعميم 

  .الكبار بما يثري ممارستو العممية فما يقدمو إلعداد معمم الكبار
  ية:الحدود البشر  -9

 فئتين ىما: وتمثمت الحدود البشرية في
  ين االختبار  كبل قاموا بتطبيقعينة الدراسة من الطبلب الذين فئة الطبلب: وىي تمثل

القبمي والبعدي واعتمدت الدراسة في تحديد حجم العينة المطموب من ىؤالء الطبلب 
( طالباا، فقامت 010)باستخدام معادلة ستيفن ثامبسون، والتي حددت حجم العينة بيييي 

بكميات )األلسن،  ( طالباا211) الدراسة بالتطبيق عمى عينة من الطبلب بمغ عددىا
 اآلداب، البنات، التجارة، التربية، التربية النوعية، الحقوق( جامعة عين شمس.

  فئة الخبراء: وتمثمت في مجموعة الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والمتخصصين الذين
 SWOT) آراءىم حول تحميل وتقييم عناصر التحميل البيئي الرباعي تم استطبلع
Analysis)( خبيراا.29، وبمغ عددىم ) 

 الحدود المكانية: -0
)القاىرة، عين شمس، حموان، دمياط، وتشكمت الحدود المكانية لمدراسة في جامعات: 

 باإلضافة إلى المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية، األزىر، سوىاج، الجامعة األمريكية(
 جامعة عين شمس. -والييئة العامة لمحو األمية لتعميم الكبار، مركز تعميم الكبار

 الحدود الزمنية: -2
 تحددت الفترة الزمنية لمدراسة في:
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 تطبيق والتي تمثمت في  الفئة األولىالفترة الزمنية لتطبيق الدراسة الميدانية الخاصة ب
االختبارات القبمية والبعدية عمى الطبلب الممتحقين ببرنامج إعداد معمم الكبار الذي يقدمو 

 .9199 مايوإلى  9199فبراير  في الفترة من جامعة عين شمس -مركز تعميم الكبار
  الثانية من الدراسة الميدانية الفترة الزمنية لتطبيق الدراسة الميدانية الخاصة بالفئة

في استطبلع آراء الخبراء وتقييميم لعناصر تحميل البيئة الداخمية والخارجية  المتمثمة
 .9199إلى يوليو  9199إلعداد معمم الكبار بالجامعات بالفترة من مايو 

 :اتهاووأد ميهج الدراسة

 استخدام المناىج واألساليب االتية: لتحقيق اليدف الذي تسعى إليو الدراسة فقد تم  
الختبار الفروض أو  حوث الوصفية بجمع البياناتتتعمق البحيث  المنيج الوصفي: -أ 

اإلجابة عن أسئمة بشأن الحالة الراىنة لموضوع الدراسة، كما أن الدراسة الوصفية تحدد 
ىو ما يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية و ؛ (Gay, 2004, 24)وتقرر مسار األشياء 

الفكرية لو، وكذلك واألسس النظرية و وصف وتحميل مدخل القيمة المضافة من حيث 
 .تحميل أبعاد إعداد معمم الكبار

وىو يندرج في الدراسات الرصدية التي يتم من خبلليا مبلحظة  :يلمنيج شبو التجريبا -ب 
ظ من خبلل المنيج شبو التجريبي نتائج حدث المتغيرات بدالا من  دارتيا، ويبلح  توظيفيا وا 

عمى الفرد، واليتضمن ضبطاا كامبلا لممتغيرات الدخيمة،  طبيعي يفترض أن يكون لو أثر
، 9112ويتم من خبللو تطبيق معالجة ما والبحث عن أثر ىذه المعالجة )زيتون، 

يعتمد عميو مدخل القيمة المضافة كنموذج إحصائي يقوم عمى إثبات و ،(229 -222
 ,Lomax & Kuenziالعبلقة بين المتغير والنتيجة من خبلل التطبيق القبمي والبعدي )

القياس القبمي  من خبلل واقع برامج إعداد معمم الكبارتم تطبيقو لتقييم ي(، و 2012,3
 والبعدي لجوانب ذلك اإلعداد الوجدانية والمعرفية والميارية.

التحميل واليدف األساسى من : (SWOT Analysis)التحميل البيئي الرباعي أسموب  -ج 
مجموعة من األىداف والغايات الصحيحة التى يسيل وضع و  ،واقعالتحميل البيئي ىو 

 (،,09، 9112ا )عباس، تحقيقيا فى الخطة االستراتيجية الخاصة بي ى المؤسسةعم
نقاط القوة  :يمتحميل وىلة مكون( إلى الكممات األربع الSWOT)االختصار ويرمز 

(Strengths)( مواطن الضعف ،Weakness،) ( الفرص المتاحةOppertunities ،)
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التحميل البيئي أسموب  ويتميز؛ (Threatsالمخاطر التى تيدد المؤسسة "التيديدات" )
عمى وصف وتحديد الذي يقوم لمتشخيص  يالبعد الوصف بأنو يرتكز عمى كل  من:الرباعي 

إعداد معمم الكبار عناصر البيئة الداخمية ومتغيرات البيئة الخارجية المؤثرة عمى 
 ى البعد التقويمى القائم عمى المزاوجة بين ىذه العناصر، باإلضافة إلبالجامعات

وقد استخدمت الدراسة أسموب  (،Novice & Others, 2004, 85- 86والمتغيرات )
التحميل البيئي الرباعي في تحميل واقع إعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية كخطوة 
ينطمق منيا تحديد البديل االستراتيجي البلزم لبناء االستراتيجية المقترحة إلعداد معمم 

 ن.الكبار بالجامعات المصرية؛ وذلك باالستعانة بآراء الخبراء في ىذا الشأ
 تشممبما يحقق أىداف الدراسة ويخدميا، وقد  أما عن أدوات الدراسة فقد تنوعت فيما بينيا

 األدوات اآلتية:
 :وىي أحد أدوات جمع البيانات التي تستخدم في األبحاث والدراسات العممية  المبلحظة

ا لمعرفة واعية وفيم دقيق لظاىرة بعينيا، وجمع معمومات عن سموك معين  لتكون أساسا
قد اعتمدت الدراسة عمى (، و 922، 9100)الشربيني، وصادق، والقرني، ومطحنة، 

بطاقات المبلحظة كأحد أدوات جمع البيانات لرصد وتسجيل المبلحظة المباشرة واستخدمت 
تفاعل الطبلب بالبرنامج التدريبي، واستجاباتيم حول األنشطة التي ت طم ب منيم أثناء 
جاباتيم ومناقشاتيم حول عناصر التدريب المختمفة؛ لما لذلك من إفادة في  التدريب، وا 

 يمة المضافة التطبيقية.غير المباشرة، وتقييم القتقييم القيمة المضافة 
 :دوات جمع البيانات التي تتيح جمع معمومات كيفية من وىي أحد أ المجموعات البؤرية

أعداد صغيرة من المستجيبين ذوي االىتمامات المشتركة يتراوح عددىم مابين ثمانية أفراد 
ا يتبادلون النقاش حول موضوع معين  وساني، وروك، ،ستيوارت) إلى اثني عشر فردا

في جمع المعمومات من الطبلب حول برنامج إعداد ، وتم استخداميا (21 -22، 9109
؛ لئلفادة من التدريبي معمم الكبار وأىميتو، ومناقشاتيم حول العناصر المختمفة لمبرنامج

القيمة المضافة المباشرة وغير المباشرة  تعر ف واقع نتائج تمك الحوارات والمناقشات في
إعداد معمم الكبار بالجامعات، ومن ثمَّ االستدالل عمى جوانب القوة  امجوالتطبيقية لبرن

 ومواطن الضعف ببرامج إعداد معمم الكبار بالجامعات.
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 :إن المقابمة المفتوحة تتيح الحصول عمى بيانات كاممة وبسيولة  المقاببلت المفتوحة
أكبر؛ فالكثيرون يفضمون تقديم معموماتيم شفوياا أكثر من تقديميا كتابياا، كما أنيا تعتبر 
ف اآلراء والحقائق والمعتقدات التي قد تختمف باختبلف األشخاص وظروفيم،  وسيمة لتعر 

، 9112التي يحصل عمييا الباحث بأساليب أخرى )أحمد، والتأكد من البيانات والمعمومات 
، وتمت ىذه المقاببلت مع الخبراء (، وتنوعت ىذه المقاببلت بين فردية وجماعية22

المتخصصين في تعميم الكبار ودارت حول واقع منظومة إعداد معمم الكبار بالجامعات وما 
المتاحة والتيديدات يتضمنو ذلك من تحديد جوانب القوة ومواطن الضعف والفرص 

 المحتممة ببرامج إعداد معمم الكبار بالجامعات.
 :تييم إعييداد اختبييار تييم لقييياس وتقييييم القيميية المضييافة المباشييرة؛  االختبييار القبمييي والبعييدي

تطبيقييو قبييل التحيياق الطييبلب ببرنييامج إعييداد معمييم الكبييار بالجامعييات وبعييد االنتييياء ميين 
( عشيرين دقيقية لئلجابية عين االختبيار 91وتيم تحدييد )البرنامج، عمى نفيس أفيراد العينية، 

القبميي أو البعييدي، وتكييون االختبيار ميين عشييرة أسيئمة صييواب وخطييأ، وسيتة أسييئمة اختيييار 
ميين متعييدد، وكييلأل ميين األسييئمة السييتة عشيير يتنيياول أحييد الجوانييب المعرفييية أو الميارييية أو 

يييياس المعموميييات والمييييارات الوجدانيييية التيييي يرتكيييز عميييييا برنيييامج إعيييداد معميييم الكبيييار لق
الذىنيييية التيييي اكتسيييبيا الطيييبلب مييين البرنيييامج التيييدريبي إلعيييداد معميييم الكبيييار، كميييا شيييمل 
االختبييار عشيييرة أسييئمة حيييول عناصيير برنيييامج إعييداد معميييم الكبييار مييين مييدربين ومحتيييوى 

عيدادات، وذليك لقييياس وتقيييم القيميية المضيافة المباشييرة فيي معييارف ومييارات واتجاىييات  وا 
 ب الممتحقين بالبرنامج.الطبل

 :فقد تم إعداد استبانة الستطبلع آراء الخبراء حول تقييم  استبانة استطبلع رأي الخبراء
؛ لتحديد البديل االستراتيجي الذي (SWOT Analysis)عناصر التحميل البيئي الرباعي 

تقوم عميو االستراتيجية المقترحة إلعداد معمم الكبار بالجامعات في ضوء مدخل القيمة 
 المضافة. 
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 مصطلحات الدراسة:

 تتمثل مصطمحات الدراسة فيما يمي:
 :Strategyاسرتاتًجًة 

تخطيط وتوجيو ترتبط كممة االستراتيجية بنزعتيا العسكرية فتعرف بأنيا عمم 
( ترجع أصوليا إلى Strategyالعمميات الحربية، ويرجع ذلك إلى أن كممة االستراتيجية )

فن عموم الحرب أو فن الجنرال، وظل  ي( والتى تعنStrategeosالكممة اليونانية )
مفيوميا مرتبطاا بالخطط المستخدمة فى إدارة الحرب، وفنون المواجية العسكرية حتى 

نيومان  :لعالمية الثانية عمى يد الباحثيندخمت إلى مجال الفكر اإلدارى بعد الحرب ا
، وصارت مفضمة ومنتشرة االستخدام Neumann & Moregenstrrnومورجنسترن 

مؤسسات األعمال وغيرىا من المؤسسات األخرى التى تيتم بتحميل بيئتيا، تحقيق  فى
وتعددت  ،(29، 9100ا )ضحاوي، والمميجي، المبادرة والريادة فى مجاالت نشاطي

تعريفات االستراتيجية منيا أنيا:" الخطة أو االتجاه أو منيج العمل الموضوع لتحقيق 
أخذنا من ىنا إلى ىناك، وىى األسموب أو النمط ىدف ما، وىى الممر أو الجسر الذى ي
 :أو أنيا ،(01، ,911)السويدان، والعدلوني،  أوطريقة العمل، والثبات عمى سموك معين

"نمط األىداف والغايات كما أنيا السياسات والخطط األساسية البلزمة لتحقيق ىذه 
األىداف، وعمى ىذا فاالستراتيجية ىى التى تحدد الوضع الذى يجب أن تكون عميو 

، كما تعرف بأنيا: افتراضات عما ستكون عميو األحوال (01، 9111" )كراج، المنظمة
ة تبين األىداف المطموب الوصول إلييا والوسائل في المستقبل، ومن ثمَّ يتم وضع خط

الواجب استخداميا لتحقيق األىداف وكيفية استخدام ىذه الوسائل والمراحل المختمفة 
األعمال مع العمل عمى تقييم المخاطر الواجب المرور بيا والوقت البلزم لتنفيذ تمك 

 (Dracker, 2008, 120والفرص المتاحة والمراجعة الداخمية لعناصر القوة والضعف )
 : Value- Addedالكًنة املضافة

أداء المؤسسة التعميمية في بداية فترة زمنية معينة  تعرف بانيا: "الفرق بين
وبين أدائيا في نياية تمك الفترة بناء عمى مستويات معيارية لؤلداء المرغوب فيو حاضراا 
 ،ومستقببلا لتحقيق فاعمية المؤسسة التعميمية سواء الداخمية أو الخارجية" )شحاتة

الكسب أو النمو أو التغيير الذي (، كما أنيا تشير إلى : معدل 920، 9110والنجار، 



 م2222 نوفمرب -2ج –( 123عدد )                 ...            اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إعداد معلم الكبار

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                657 

حدث عند الطبلب نتيجة الذىاب إلى المدرسة أو الجامعة أو االلتحاق بالبرامج التعميمية 
(Beardsley, 2008, 66) :أو درجة النمو ، وتعرفيا الدراسة الحالية إجرائياا بأنيا

ية في محو اكتسابو خبرات تربوية وتعميم التغيير الذي يحدث لمطالب الجامعي نتيجة
بار خبلل التحاقو ببرامج اإلعداد التي تقدميا مراكز ووحدات تعميم الكبار األمية وتعميم الك

 ، والتي تقاس بالفرق بين درجتو قبل التحاقو بالبرنامج ودرجتو بعدىا.  بالجامعات
 :Adult Educationتعلًه الكبار 

مال"يعرف تعميم الكبار بأنو:  يم المدرسي أو لمن فاتيم التعم تعميم الذي يقدَّ
اسب مع احتياجات ىؤالء الكبار، م برامج ىذا التعميم وطرائقو بما يتنانقطعوا عنو، وتنظ

نمي قدراتيم عمى تحصيل المعمومات والميارات والخبرات الضرورية لمحياة في المجتمع وت
 راسة.، وىو التعريف الذي تتبناه الد(001، 9110شحاتة، والنجار، الحديث" )

 :Adult Teacherمعله الكبار 

"ىو الذي يقوم بتدريس برامج محو األمية وتعميم الكبار، وقد يشترك في تخطيط 
 (.202، 9112ة لمكبار" )إبراىيم، وتوجيو األنشطة التعميمي

ىو الذي يقوم بتدريس أما التعريف اإلجرائي لمعمم الكبار بيذه الدراسة أنو: 
والذي يتم برامج محو األمية، وقد يشترك في تخطيط وتوجيو األنشطة التعميمية لمكبار 

ومساعدتيم عمى  معات لمحو أمية عدد من األفراد األميينإعداده بأساليب مختمفة بالجا
 كأحد شروط حصولو عمى شيادة التخرج من الجامعة. مواصمة التعميم؛
 : امعاتبالج إعداد معمم الكبار

ية في محو األمية وتعميم جميع الخبرات التربوية والتعميمتعرفو الدراسة إجرائياا بأنو: 
م لطبلب الجامعات خبلل فترة دراستيم الجامعية سواء خبلل المقررات الدراسية التي تقدَّ الكبار 

في حل مشكبلت  خراطنال ؛ بيدف إنجاز متطمب التخرج الخاص بيم، واالبرامج التدريبية أو
 .مشكمة األمية خطرىاأ عدالتي تو المجتمع 

 الدراسات السابكة:

خبلل التبلقي في ىناك العديد من الدراسات السابقة التي ترتبط بالدراسة الحالية من 
كإعداد معمم الكبار، أو مدخل القيمة المضافة كأحد المداخل أحد المتغيرات  بحث ودراسة

في محورين أحدىما يتناول إعداد  ويمكن تناول بعض ىذه الدراسات مصنفةا  الحديثة لمتقويم،
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، والمحور اآلخر يتناول مدخل القيمة المضافة في التعميم، معمم الكبار وتقييم أدائو وتطويره
 وذلك كما يمي: 

 :وتكًًه أدائه وتطىيره دراسات تياولت إعداد معله الكباراحملىر األول: 
اىتمت بإعداد معمم الكبار وتناولت ذلك من منظورات متباينة  تعددت الدراسات التي

ف االتجاىات العالمية المعاصرة في إعداد 9111منيا دراسة التيامي ) (: التي ىدفت إلى تعر 
معمم الكبار من خبلل المؤتمرات العالمية التي عقدت بمجال تعميم الكبار، والوقوف عمى إعداد 

ية وما بعدىا في بعض الدول المتقدمة كالواليات المتحدة معمم الكبار بالمرحمة الجامع
عداد معمم الكبار بمصر في األمريكية وروسيا وكندا، وتوصمت الدراسة لوضع تصور مقترح إل

فراج  أما دراسةضوء خبرة دول المقارنة واالتجاىات العالمية المعاصرة في ىذا المجال، 
عممي الكبار وعبلقتو ببعض المتغيرات كالنوع ( فقد اىتمت بدراسة الرضا الوظيفي لم9111)

ت الدراسة عمى محافظة الجيزة كدراسة الحالة، وكشفت نتائج  والخبرة ومجال العمل، وط بِ ق 
ا بباقي  الدراسة النظرية والميدانية عن عدم توافر الرضا الوظيفي لمعممي محو األمية قياسا

لدراسة فراج حيث  عمى نحو  مكمل (9112عبود ) فئات المعممين، وعمى ذلك جاءت دراسة
لوقوف عمى العوامل التي تؤدي إلى الرضا عن االشتغال بالتدريس لمكبار، وقدمت اىتمت با

بعض التوصيات التي يمكن أن تمثل إطاراا متكامبلا لموصول بمعمم محو األمية لمممستوى الذي 
ء بالمكانة االجتماعية ومن أىميا االرتقا يكون فيو راضياا عن عممو بمجال محو األمية

 .واالقتصادية لمعممي محو األمية واالىتمام بإعدادىم وتدريبيم
 لمتركيز (9100صالح ) دراسةوفي إطار تقييم أداء معممي الكبار وتنميتيم جاءت 

من خبلل معايير اختيار طرائق وأساليب تعميم  عمى تقييم األداء التدريسي لمعممي الكبار
الكبار واستخداميا، ومؤشرات اتقان المعممين لطرائق التدريس العامة لمكبار، وبيَّنت نتائج 
الدراسة افتقار الميدان لممعمم المتخصص الذي يمتمك الميارات التي ترتقي بو إلى مستوى 

ف عمى مستوى معايير جودة التدريس األداء التدريسي المطموب، باإلضافة إلى وجود ضع
مية معممي محو األل االىتمام بالتنمية المينية ، وفي إطاروعمى مستوى األداء التدريسي

( لمبحث في تفعيل التنمية التنمية المينية لمعمم الكبار ,910ن )البيومي وآخريدراسة  جاءت
ا من المقترحات اإلجرائية لتفعيل التنمية المينية  في ضوء خبرات بعض الدول، وقدمت عددا

( لتعر ف متطمبات تكوين معمم ,910، بينما جاءت دراسة موسى )لمعمم الكبار في مصر
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لتحقيق المتطمبات  المقترحاتالكبار في ضوء مفيوم التعمم مدى الحياة، وقدمت مجموعة من 
منيا: ضرورة تميين تعميم الكبار، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لتعميم الكبار، وترسيخ 

وجاءت  ر في مرحمة إعداده وأثناء الخدمة،وتعميق فكرة التعمم الذاتي المستمر لدى معمم الكبا
مصر لممارسات  لتقديم تصور مقترح إلعداد معمم الكبار في( 9102دراسة جمعة، وعمري )

، ورصدت الدراسة العديد من التحديات التي تواجو إعداد 9101جديدة في ضوء رؤية مصر 
معمم الكبار في مصر أبرزىا ضعف منظومة اإلعداد التربوي المناسب لمعمم الكبار، وكذلك 

 غياب تخصص تعميم الكبار في معظم كميات التربية في مصر، 
يت لمتركيز عمى أىمية تنمية كفايات معمم الكبار ( فقد توج9102أما دراسة عمري )

العصر الرقمي، وأكدت عمى أن لمتكنولوجيا دور ميم في تعميم الكبار ألنيا  لتتناسب مع
ا عن  تشجع الدارسين المتحررين عمى مواصمة التعميم، وتخمق بيئة متطورة لمتعمم بعيدا

كبار لئلفادة من ىذا التطور النمطية، ومن ثمَّ فيناك ضرورة لتطوير كفايات معمم ال
( 9191التكنولوجي، وقدمت الدراسة رؤية مقترحة لتحقيق ذلك، وجاءت دراسة حسين )

ا بتدريب  مؤكدة عمى أىمية مسايرة معمم الكبار لمعصر الرقمي؛ ومن ثمَّ قدمت تصوراا مقترحا
صر يواجو معمم الكبار في العصر الرقمي، وأسفرت الدراسة عن أن تدريب معمم الكبار بم

العديد من المشكبلت والتحديات خاصة فيما يتعمق باستخدام وتوظيف التقنيات الحديثة خبلل 
ا أمام مواكبة معمم الكبار لمعصر الرقمي ، وجاءت دراسة الحازمي التدريب بما يمثل عائقا

ف دور التخطيط في تطوير أداء معمم الكبار بالمممكة العربية السعودية وفق9190)  ( لتعر 
ميارات القرن الحادي والعشرين، وتوصمت الدراسة إلى أن لمتخطيط دور ميم في تطوير أداء 
معمم الكبار وفق ميارات القرن الحادي والعشرين، وفي ضوء ذلك قدمت الدراسة مجموعة من 

ف 9190التوصيات لتفعيل ذلك الدور، أما دراسة الفيفي وآخرون ) ( فقد اىتمت بتعر 
وتوصمت الدراسة إلى وجود اجو معممات تعميم الكبار بمحافظة الخرج، المشكبلت التي تو 

العديد من المشكبلت المتعمقة بتنفيذ المعممات لمميام المكمفات بيا ترجع لجوانب القصور في 
 اإلعداد الميني لين.
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       : يف التعلًه دراسات تياولت مدخل الكًنة املضافةاحملىر الجاىٌ: 

: وىدفت الدراسة إلى تعر ف واقع ومشكبلت نظم تقويم أداء (9109)دراسة شحاتو 
المتعممين وقياس فعالية المؤسسة التعميمية في مصر، وكذلك تحميل لمدخل تقييم القيمة 

وقياس فعالية المضافة في التقويم كأحد النماذج العالمية الحديثة في متابعة نمو المتعممين 
ا لممؤسسة التعميمية المصرية لتطبيق ، وقدمت المؤسسة التعميمية ا مقترحا الدراسة نموذجا

، وقد تم عرضو عمى عينة من المختصين لبيان الرأي حولو منيجية تقييم القيمة المضافة
مكانية تطبيقو بالمؤسسات التعميمية المصرية، وجاءت استجابات أفراد العينة بموافقة  وا 

فقد  (9102دراسة الدىشان والسبوق )، أما % من أفراد العينة عمى النموذج المقترح22
ف المداخل الشائعة في تقييم المؤسسات  التعميمية مع التركيز بصورة ىدفت الدراسة إلى تعر 

خاصة عمى مدخل القيمة المضافة والفرق بينيا وبين باقي مداخل التقييم، واستخدمت 
القيمة المضافة بالمؤسسات  الدراسة المنيج الوصفي، وأبرزت الدراسة متطمبات تطبيق مدخل

التعميمية في مصر، والخطوات التي يتم اتباعيا لتطبيق ىذا المدخل في تقييم المؤسسات 
 التعميمية، والتحديات والصعوبات التي تواجو تطبيقو.

تطبيق مدخل القيمة إلى االستفادة من  (,910) ن وآخرو دراسة الشخيبيوىدفت 
التعميمية بمصر باعتباره أحد المداخل الحديثة في تقويم المضافة في تقويم المؤسسات 

األداء، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، ورصدت الدراسة مجموعة من خبرات الدول في 
تطبيق ىذا المدخل، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات لبلستفادة من استخدام 

يمة المضافة بكل مؤسسة تعميمية مدخل القيمة المضافة منيا: إنشاء وحدة خاصة بالق
، تحديد المجاالت بإشراف المديريات التعميمية ومراكز القياس والتقويم عمى مستوى الدولة

والمعايير والمؤشرات المختمفة التي تقوم أداء المؤسسة التعميمية في ضوء نتائج القيمة 
ذج ومداخل القيمة المضافة لكل مؤسسة، تدريب العاممين بالمؤسسات التعميمية عمى نما

ف درجة استخدام مديري  عمى (9101دراسة الشيري وعطية )ت بينما ركز  المضافة، تعر 
مدارس محافظة النماص لمدخل القيمة المضافة في تقييم أداء المعممين من وجية نظرىم، 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، كما استعانت باالستبانة كأداة تم تطبيقيا عمى عينة 

المدارس  معمم بمحافظة النماص، وأظيرت النتائج أن درجة استخدام قادة 001تكونت من 
لمدخل القيمة المضافة في تقييم أداء المعممين جاءت بدرجة متوسطة، وأوصت الدراسة 
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بإعداد مواد تدريبية تتضمن مفاىيم القيمة المضافة لتمكينيم منيا، وتنويع األنشطة في 
 المدرسة، وتوفير أنشطة ترفييية.

براىيم ) ات القيمة ( لمكشف عن مؤشر 9102وتوجيت دراسة شحات، والبحيري، وا 
المضافة وعبلقتيا بالفاعمية التعميمية بمدارس الفصل الواحد، واستخدمت الدراسة المنيج 
الوصفي، وتوصمت إلى أن استخدام نماذج القيمة المضافة يعد محور تقييم الفاعمية 
التعميمية، كما أنيا تعد مصدراا لتقييم مخرجات التعمم، وتعد مكوناا ميماا في تحسين وتطوير 

( وآخرين فقد ىدفت إلى 9191توفيق ) ق تقييم المعمم كجزء من المحاسبية، أما دراسةطر
تعر ف األسس الفمسفية والفكرية لمؤشرات القيمة المضافة كأحد مداخل تطوير المدارس 
ف النماذج القياسية العالمية لمؤشرات القيمة المضافة  الثانوية الفنية الصناعية، وكذلك تعر 

وخرجت الدراسة بتقديم مجموعة من مؤشرات القيمة المضافة المتعمقة بتطوير في التعميم، 
 كافة عناصر منظومة المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة في مصر. 

: وتمثل ىدف الدراسة في محاولة اإلجابة عن Douglas (2009) دوجبلس دراسة
واعتمدت إذا ما كانت مقاييس القيمة المضافة لممعممين تساعد عمى تحسين تحصيل الطبلب؟ 

الدراسة عمى المقارنة بين المساءلة ذات القيمة المضافة لممعممين وبين أوراق اعتماد 
وتوصمت الدراسة إلى أن استخدام  المعممين، وبين االستخدامات التكوينية لبيانات االختبار،

مقاييس القيمة المضافة لممعمم أمر مرجح لزيادة تحصيل الطبلب بشكل أكثر كفاءة 
استراتيجية من استراتيجية خاصة ببيانات اعتماد المعمم فقط لكنيا ال تكون األكثر أىمية، 

أفراد عن األداء ك ويمكن استخدام القيمة المضافة لقياس أداء المعممين وتحميميم المسئولية
عن خصائص البحث  عمى Welsch (2012) ويمش دراسةالتعميمي لمطبلب، وركزت 

التدريس عاِل الجودة الذي يحقق قيمة مضافة في تحصيل الطبلب وقامت الدراسة عمى 
أستخدام مقاييس لمبلحظة أداء وممارسات المعممين المبتدئين داخل الفصول الدراسية بوالية 

رت الدراسة عن أن المعممين ذوي الكفاءة العالية والذين يحققون قيمة مضافة أوىايو، وأسف
في تحصيل الطبلب يتميزون بدرجات عالية من الدعم العاطفي، والدعم التعميمي، والتنظيم، 
ومشاركة الطبلب، باإلضافة إلى القدرة عمى صياغة أىداف تعميمية ترتبط بمعايير األكاديمي 

  والتعمم المتوافق مع تمك األىداف.تعميم لمدولة، وفيم ىدف ال



 م2222 نوفمرب -2ج –( 123عدد )                 ...            اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إعداد معلم الكبار

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                656 

 Pivovarova, Beardsley)بيفوفاروفا، وبيردسمي، وبروش دراسة وقد استيدفت 
& Broatch (2016  فيم وتحديد نقاط القوة والضعف والعواقب ذات الصمة باستخدام

القيمة المضافة في اتخاذ القرارات عالية المخاطر، وأسفرت الدراسة عن أن ىناك طبيعة 
متعددة األوجو الستخدام القيمة المضافة، وأنيا البديل المتاح حالياا الشتقاق مقياس لمساىمة 

ل طبلبو لكنيا بحاجة إلى مزيد من النقاشات واألبحاث المعمم والمدرسة في إنجاز وتحصي
يس مجرد اإلنجاز التحصيمي لتضمين مساىمة العوامل السببية في تحقيق القيمة المضافة ول

إلى البحث في إذا ما كانت  Billings (2017)بيمينجس دراسة لمطبلب، بينما ىدفت 
لتقييماتيم، وركزت الدراسة ضافة تصورات المعممين عن الطبلب الموىوبين تكون ذات قيمة م

عمى تأثير تصورات المعممين عمى عمميم مع الطبلب الموىوبين في الرياضيات وتوصمت 
الدرراسة إلى أن تصورات المعممين عن الطبلب الموىوبين تؤثر عمى عمميم مع ىؤالء 

نجازىم  دراسة، وجاءت الطبلب ومن ثمَّ فيي ذات قيمة مضافة في تحصيل الطبلب وا 
ف  Emslander, Scherer & Brunner (2021) إمسبلندر، وشيرر، وبرونر لتعر 

االختبلف بين النماذج اإلحصائية في قياس القيمة المضافة لممدارس ومدى استقرار القيمة 
، وتوصمت الدراسة إلى أن االستقرار العام لمقيمة المضافة لممدرسة ىو المضافة بمرور الوقت
ياس القيمة المضافة باستخدام نماذج قياس القيمة المضافة المختمفة استقرار معتدل، وأن ق

يختمف عن نماذج النماذج العشوائية لمقياس، كما أنيا تتميز بأنيا أكثر ثباتاا واستقراراا من 
 المقاييس العشوائية.

التي تم عرضيا أن الدراسة الحالية قد تبلقت مع تمك  السابقة ويتضح من الدراسات
االىتمام كذلك ، و والبحث في إعداده وتأىيمو وتنميتو التركيز عمى معمم الكبار الدراسات في

الكشف عن أىمية مدخل القيمة المضافة في و  بتعر ف ماىية القيمة المضافة وتحميل أبعادىا،
الدراسة مع تمك الدراسات في  اتفقتوقد  ،عناصرىا وأبعادىاويم المؤسسات التعميمية بكافة تق

 التأكيد عمى أىمية إعداد معمم الكبار وتأىيمو لمقيام بالميام المنوطة منو عمى الوجو األمثل،
دت الدراسة مما واستفا وكذلك التاكيد عمى  أىمية وعوائد تقييم القيمة المضافة بصورة عامة،

وتحديد أبعاده، وكذلك تعر ف واقع إعداد  طار النظري لمدراسةة اإلسبق من دراسات في بمور 
عن تمك الدراسات في االعتماد عمى مدخل الدراسة الحالية  تختمفاو  ،معمم الكبار بالجامعات

وقيام الدراسة الحالية بتقييم  عداد معمم الكبار بالجامعات،القيمة المضافة في تقييم برامج إ



 م2222 نوفمرب -2ج –( 123عدد )                 ...            اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إعداد معلم الكبار

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                656 

ميدانياا، وكذلك تمايزت الدراسة الحالية عن الدراسات  البرامجواقع القيمة المضافة ليذه 
السابقة في االعتماد عمى عدة مناىج وأساليب وأدوات بحثية تباينت فيما بين الوصف 

معمم الكبار في ضوء إلعداد والتجريب والتخطيط، كما قدمت الدراسة استراتيجية مقترحة 
الذي  الرباعياستخدام أسموب التحميل البيئي وما يتضمنو ذلك من  مدخل القيمة المضافة، 

تحديد البديل االستراتيجي األمثل لم تستخدمو أي دراسة من تمك الدراسات السابقة، فضبلا عن 
لبناء االستراتيجية المقترحة بصورة منيجية من خبلل تقييم الخبراء لعناصر التحميل البيئي 

  الرباعي.
 خطىات الدراسة:

إنشاؤه وتشكيمو من الذي يتم اليندسي إن أية دراسة أو بحث عممي ىي أشبو بالبناء  
 وحدات صغرى تتكامل فيما بينيا ليخرج البناء متكامبلا بالصورة التي تم التخطيط ليا
ويتحقق اليدف الرئيسي لو، وخطوات الدراسة وما تنطوي عميو من محاور تسير وفقيا 

ي تتكامل مع بعضيا البعض لمخروج باليدف الذي تسعى الدراسة بمثابة المبنات الت
لتحقيق أىدافيا واإلجابة عن أسئمتيا  الحالية تسير الدراسة الدراسة لتحقيقو، ومن ثمَّ 

ا   :ىي ة محاورلخمسوفقا
 مدخل القيمة المضافة.ل ويتناول األ طر الفكرية ر األول:المحو 
 الكبار بالجامعات المصرية.مم إلعداد معاألسس النظرية  ر الثاني:المحو 
 في ضوء مدخل القيمة المضافة. يةمصر الجامعات الواقع إعداد معمم الكبار بر الثالث: المحو 
تقييم عناصر التحميل البيئي الرباعي إلعداد معمم الكبار بالجامعات في ضوء  ر الرابع:المحو 

وتقييميا؛ وذلك لتحديد  مدخل القيمة المضافة من خبلل رصد آراء الخبراء حول تمك العناصر
ا لو.  البديل االستراتيجي المناسب لتطوير إعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية وفقا

في ضوء  استراتيجية مقترحة لمتخطيط إلعداد معمم الكبارويتضمن تقديم المحور الخامس: 
 .مدخل القيمة المضافة

ويجيب ىذان  اإلطار النظري لمدراسة، محاورالىذه يمثل المحور األول والثاني من و
عن السؤال األول والثاني من أسئمة الدراسة، بينما يمثل المحور الثالث والرابع  انور المح

الجانب الميداني من الدراسة، ويجيبا عن السؤالين الثالث والرابع من أسئمة الدراسة، أما 
المحور الخامس فيمثل االستراتيجية المقترحة التي تقدميا الدراسة إلعداد معمم الكبار 
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ء مدخل القيمة المضافة، ومن ثمَّ يجيب ىذا المحور عن السؤال الخامس بالجامعات في ضو 
لئلجابة عن أسئمة  فيما بينيا ة تتضافر المحاور الخمسةالخمس من أسئمة الدراسة، وبذلك

 .يتفصيبلا فيما يمعالم كل محور منيا وتتضح م يق اليدف العام ليا..تحقالدراسة، و 
 ملدخل الكًنة املضافة:اأُلطر الفكرية احملىر األول: 

تعد القيمة المضافة من المداخل الحديثة نسبياا في تقييم المؤسسات المختمفة اإلنتاجية  
ا كبيراا لما تقوم عميو من أس وأ طر  منيا والخدمية، وىي من المفاىيم التي القت رواجا

ا من مفيوميا ومروراا بالمبادئ التي تقوم عمييا ثم أىدافيا وأى ميتيا وحتى فكرية بدءا
النماذج المختمفة المستخدمة في تقييم وحساب القيمة المضافة.. وىو ما يتم تناولو 

 تفصيبلا في النقاط االتية.
 :ماهًة الكًنة املضافة  -0

القيمة المضافة لغوياا: لمبحث في مفيوم القيمة المضافة في المغة ينبغي البحث عن 
ارتباط المفيومين في مفيوم واحد مركب.. مفيوم القيمة، ومفيوم المضافة، وتداعيات 
تعني: "ثمن الشيئ بالتقويم" )الفراىيدي،   وبالكشف عن مدلول مفيوم القيمة بالمغة فيي

(، أما المضافة فيي من الفعل ضاف، والمضاف ىو الممزق بالقوم، 222، 9110
م   تو إليك، ومنو يقال وأضاف فبلناا فبلناا أي ألجأه إلى ذلك الشيئ، ونقول أنا أضيفو إذا أم 

(. وىو ما يعني أن القيمة أو 09، 9110ال إليو )الفراىيدي، م  ىو مضاف إلى كذا أي م  
التقدير مضاف إلى المتغير أو الفاعل الذي يأتي ذكره مضاف لو ىذه القيمة، وىو ما 
يتبلقى ويتكامل مع المفيوم االصطبلحي لمقيمة المضافة حيث تعني: معدل الكسب أو 

أو التغيير الذي حدث عند الطبلب نتيجة الذىاب إلى المدرسة أو الجامعة أو النمو 
 (.Beardsley, 2008, 66االلتحاق بالبرامج التعميمية )

أما عن نشأة مصطمح القيمة المضافة فكما يظير من التعريف المغوي أن مفيومو  
لمقيمة  ومقصده ىو مفيوم ومعنى اقتصادي، ويؤكد ذلك نشأة المفيوم االصطبلحي

المضافة فيو مفيوم اقتصادي باألصل ابتدعو عمماء االقتصاد أمثال كارل ماركس 
وميمتون فريدمان وغيرىما، وقد نشأ المفيوم بالقطاعات والمجاالت االقتصادية، فيي 
تشير إلى الفرق بين المخرجات أو المنتجات النيائية لشركة ما والمدخبلت البلزمة 

؛ حيث إن القيمة المضافة ليست مجرد مقياس لئلنجاز بل لموصول إلى تمك المنتجات
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تعتبر دليبلا يساعد اإلدارة في صنع القرارات التي من شأنيا تحسين جو العمل لجميع 
، 9102األفراد في المنظمة والتي تساعد في زيادة ثروة المساىمين )الدىشان والسبوق، 

ثار عمى في تحسين وتطوير جودة (، ومن ثمَّ حظى باىتمام كبير نظراا لما لو من آ02
 الخدمات المقدمة سواء بالقطاعات والمؤسسات اإلنتاجية أو الخدمية عمى حد سواء.

ا  وقد كان قطاع التعميم من القطاعات التي القى بيا مفيوم القيمة المضافة رواجا
 كبيراا خاصة في ضوء تطور االستثمار في رأس المال البشري واعتباره أعمى الموجودات
التي يمكن االستثمار فييا وتوليد قيمة من ىذا االستثمار؛ والقيمة المضافة لمتعميم ىي: 
تمك العممية التي تعني بتحديد ما أ ضيف أو تحسن من إمكانات المتعممين أو معارفيم 
نتيجة لتعمميم في مؤسسة تعميمية من خبلل مستوى نمو المتعممين بين نقطتين 

عن التحسن الكمي المسجل لكل طالب ولجميع الطمبة أكاديمياا  زمنيتين، أو أنيا تعبيراا
وميارياا وسموكياا والذي ي عزى لممدرسة خبلل االنتقال من فصل دراسي إلى فصل دراسي 
آخر أو من عام دراسي آلخرتحت تأثير عدة عوامل منيا ما يعود لممدرسة ومنيا ما يعود 

، أي أنو نموذج يستخدم في (Hersh, 2004, 7) إلى الطالب أو األسرة أو المجتمع
تحميل نتائج تقييم المتعممين بطريقة تحدد القيمة التي تسيم بيا المؤسسة في تقدم 
تعممو خبلل فترة زمنية معينة، وتقاس القيمة المضافة في أبسط صورىا بتحديد الدرجات 

اية مرحمة )العبلمات( القبمية لمطبلب ووضع محكات متوقعة يتوجب عمييم بموغيا في ني
جاتيم التعمم وبعد إخضاعيم لمجموعة من االختبارات يتم مقارنة درجاتيم الفعمية بدر 

 (Kane, 2017, 1)السابقة ودرجاتيم المتوقعة. 
فالقيمة المضافة يقصد بيا التحسن في قابميات الطمبة واكتسابيم المعارف  

والتقييم والتقييم لمطالب والميارات المستيدفة في المؤسسة التعميمية، وتتطمب القياس 
عند دخولو المؤسسة التعميمية وبعد تخرجو منيا، والفارق بين االثنين يعبر عن القيمة 

 (.,99، 9112المضافة )القريشي والموسوي، 
وتعني القيمة المضافة لمتعميم العالي: مدى اإلنجاز الذي يحققو الطبلب من  

سيامات كنتيجة لخبراتيم ال تي مروا بيا في التعميم العالي، وتعني معارف وميارات وا 
كذلك المقدار التراكمي الذي حققو الطالب نتيجة الفترة الزمنية التي قضاىا في التعميم 
ا ليذه القيمة التي تحققت لدى الخريجين.. ومن ثمَّ فيو  العالي وتقييم المؤسسات وفقا
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ل الفرق بين تحصيميم يعبر عن: التحسن الذي يطرأ عمى الطبلب من حيث قدراتيم، وتمث
بعد إكمال الدراسة الجامعية وقبل بدايتيا، أي ما تضيفو الدراسة الجامعية لمطبلب، 
فالقيمة المضافة تعود إلى اإلنجاز في المعرفة والميارات والقدرات لدى الطبلب، والتحسن 

 (002 -002، 9101لدييم في ميارة النقد والتعمم مدى الحياة )غنايم، 
مة المضافة من أكثر األساليب المستخدمة بالدول المتقدمة كمقياس وتعتبر القي

ف فعالية المؤسسات التعميمية  لنظم تقويم األداء؛ حيث إنيا أكثر المؤشرات دقة لتعر 
وأدائيا نحو طبلبيا، والمستوى الذي يحققونو، فالمؤشرات التعميمية تعكس بشكل عام 

ا لتحسينو  وتطويره وتعد القيمة المضافة أحد المؤشرات مستوى األداء التعميمي تمييدا
، 9101األساسية األكثر دقة في تحديد فعالية المؤسسة التعميمية وتصنيفيا. )غنايم، 

002) 
ا يتضح أنو  مفيوم  بتحميل مفيوم القيمة المضافة من خبلل ما تم عرضو سالفا

القيمة تتشارك جميعيا في إيضاح مفيوم  عمى عدة أسس يشتملالقيمة المضافة 
 ما يمي:  ، ومن ىذه األسسالمضافة

تأثير المؤسسة التعميمية عمى أداء وتحصيل الطبلب منعزالا عن العوامل االجتماعية  (أ
عمى تأثير كيز القيمة المضافة بصورة رئيسية تر  ويوضح ىذا األساسواالقتصادية: 

نجاز الطبلب وتحصيم يم األكاديمي المؤسسة التعميمية بمكوناتيا المختمفة عمى أداء وا 
ا عن العوامل التي تخرج عن إطار المؤسسة التعميمية كالمستوى االجتماعي  بعيدا

 واالقتصادي لؤلسرة.
مسابق؛ حيث إن تركيز يعد مكمبلا ل ية الراجعة أو المرتدة: وىذا األساسبالتغذ ربط األداء (ب

ف تأثير المؤسسة التعميمية بمكوناتيا المختمف ة يجعل من القيمة القيمة المضافة عمى تعر 
ف الفرق بين مستوى أداء المؤسسة في بداية فترة زمنية معينة  المضافة مدخبلا لتعر 
وأدائيا في نياية تمك الفترة من خبلل التغذية الراجعة لبيانات القيمة المضافة لبناء صورة 

 أكثر شمولية ألداء المؤسسة ككل.  
: حيث تقوم القيمة المضافة عمى الطبلب باألداء المؤسسي تحصيلإنجاز و بين رتباط اال ج( 

ألكاديمي داخل االمؤسسي و باألداء  تحصيل األكاديمي لمطبلبعمميات الفرضية ارتباط 
داللة القيمة المضافة في كونيا تعني الفرق بين اإلنجاز  المؤسسة التعميمية؛ وىذا يؤكد
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تحاق بأحد البرامج التدريبية أو الدراسية أو األداء والتحصيل األكاديمي لمطبلب قبل االل
 وبعد نيايتو، أو في بداية العام الدراسي وبعد انتيائو.

استخدامو  لمتعبير عن  أة مفيوم القيمة المضافة إلىنش حيث يرجعاالقتصادي:  العائدد( 
الفرق بين تكمفة الصنع وقيمة البيع؛ أي الفرق بين قيمة المنتج بصورتو النيائية وبين 

يمة وتكمفة اإلنتاج البلزمة لتكوين ىذا المنتج والوصول بو لمصورة النيائية، وبالرغم ق
من تركيز ذلك البعد االقتصادي لمقيمة المضافة عمى المنتجات المادية والعينية، ولكن 
ن كان بشكل مغاير بعض  الينتفي انطباق ىذا البعد عمى العمميات التعميمية والتربوية وا 

يمكن االستدالل دوماا عن تقييم القيمة المضافة بصورة رقمية أو كمية؛ الشيئ؛ حيث ال 
فالعمميات التعميمية والتدريبية التي تيدف إلى التحسين والتطوير يكون ليا عائد يمكن 

 قياسو العائد أو االستدالل عميو ولكن ليس دوماا في صورة أرقام.
 خصائص الكًنة املضافة: -2

ىذه  ، تتمثلالمداخل عن غيرىا منة المضافة بعدة خصائص تميزىا تتسم القيم
 (022، 9109)شحاتة،  :نياأفي  الخصائص

التغيرات التي حدثت في أداء المتعممين كل عمى حده، وتسعى لتحديد أسباب  تدرس -أ 
 تمك التغيرات.

مى اختبارات مقننة لتقييم نمو المتعممين ع بر سنوات دراسية معينة؛ حيث يتم تقوم ع -ب 
قياس فروق التحصيل بطرح درجة تحصيل حالية وأخرى سابقة، ولضمان صحة 

 نتائج تمك الفروق البد من تقنين االختبارات. 
الحكم عمى تحقيق القيمة المضافة عمى نمو تحصيل المتعممين خبلل فترة زمنية  يتم -ج 

عينة وليس االعتماد عمى النسبة المئوية لمناجحين الذين حققوا متوسط معين من م
الدرجات سواء في مقرر دراسي أو في المجموع الكمي لدرجة المقررات وذلك حتى 

 تكون األحكام منطقية وعادلة.
 يستند تقييم المعممين ذوي األداء المرتفع إلى تقييم نمو أداء المتعمم. -د 
ل المجتمعية عند تحميل درجات االختبارات وتقدير القيمة المضافة ضرورة عزل العوام -ه 

مثل المستوى االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة أو التحصيل السابق لممتعمم وغيرىا من 
 العوامل.
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تكامل واتفاق نتائج نموذج تقييم القيمة المضافة مع المعطيات والبيانات السابقة  -و 
وكثافة الفصول، وجودة أدوات التقييم وغيرىا  لممؤسسة التعميمية مثل نسبة الغياب،

من المعطيات والبيانات التي تعطي لممؤسسات صورة أكثر اتساقاا لتأثيرىا في تعميم 
 األفراد.  

تتعمق بالتحسينات واإلضافات الكمية والنوعية في كل أنماط التعمم التي حدثت في  -ز 
 (02، 9100)تيامي،  فترة زمنية محددة.
لتي تتسم بيا القيمة المضافة جعمت ىناك عدة مبادئ يقوم عمييا وىذه الخصائص ا

مفيوم القيمة المضافة واستخداميا كمدخل ميم من مداخل التقييم، تتمثل ىذه المبادئ في 
 اآلتي.

 الكًنة املضافة: املبادئ اليت تكىو علًها -3
المؤسسة ينطوي مدخل القيمة المضافة كمدخل لتقييم أداء المتعممين أو المعممين أو 

، 9112)العجمي،  (،Braun, 2005,19- 39) التعميمية ككل عمى عدة مبادئ ىي:
 (912 -919، 9109(، )طو، 01
موضوعية: فيي تركز عمى إسيامات المؤسسة التعميمية بمكوناتيا المختمفة في ال -أ 

االرتقاء بإنجاز وأداء الطبلب الدراسي، دون االعتماد عمى خمفياتيم االقتصادية 
 واالجتماعية.

نما تقوم عمى قياسات وتقييمات  الحيادية: فيي ال -ب  تعتمد عمى اآلراء الشخصية؛ وا 
 حسابية باستخدام مقاييس إحصائية التتدخل فييا اآلراء أو الرغبات الشخصية.

ا بما تتطمبو فيي تقوم عمى مقاييس سيمة اإلعداد و ة التكمفة: قم -ج  تكمفتيا قميمة قياسا
 لمتقييم.مداخل أو سائط أخرى 

فمن خبلل تحميل نتائج تقييم القيمة  التي تسيم في تكوين القيمة: العواملد يتحد -د 
المضافة يمكن تحديد العوامل والخصائص ذات التأثير األكبر في تحقيق درجات 

 أعمى من القيمة المضافة، أو العكس. 
: فمن خبلل المعمومات السابقة والحالية عن أداء الطبلب، والتخطيط لممستقبل لتنبؤا -ه 

؛ بما  وتحديد العوامل التي تساىم فيو يمكن استنتاج وتقدير األداء المتوقع مستقببلا
 ينعكس إيجاباا عمى عمميات التخطيط االستراتيجي لبنائو عمى مؤشرات عممية واقعية. 
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ابقة تصل بنا إلى نتيجة مفادىا أن فكل ما تم ذكره من مبادئ س شرعية اتخاذ القرار: -و 
ا لنتائج تقييم القيمة المضافة ىي قرارات  القيمة المضافة تجعل من اتخاذ القرار وفقا

 شرعية لكونيا مبنية عمى أسس موضوعية وحيادية
 أهداف الكًنة املضافة: -4

والسبوق، ىناك العديد من األىداف لمقيمة المضافة في المؤسسات التعميمية منيا: )الدىشان 
9102 ،90- 92)  (Sen, Terzi, Yildirim & Choen, 2018, 187)   

ف عدد المعممين األكثر تميزاا أو األقل من  -أ  تقييم أداء المعممين وقياس فعاليتيم وتعر 
 المتوسط.

تتبع إنجازات ونمو المتعممين خبلل سنوات دراستيم وتقديم معمومات ثرية تشخيصية  -ب 
 المواد الدراسية من عام إلى آخر.لرفع مستوى أدائيم في 

ا ألثر ومردود معمم معين أو مدرسة  -ج  توفير وتفعيل نظم المحاسبية والشفافية استنادا
 معينة عمى نمو تحصيل المتعممين عبر عدة أعوام دراسية.

ف المؤسسات التعميمية التي تحقق آماليم  -د  مساعدة الطبلب وأولياء األمور في تعر 
 ذي يرغبون.وتقدم ليم التعميم ال

تقديم معمومات تشخيصية ثرية عن إسيام العوامل المدرسية وغير المدرسية في نمو  -ه 
 المتعممين وتحصيميم الدراسي. 

الحصول عمى مقارنات دقيقة وموثوقة عن إنجازات الطبلب في ضوء تأثير المعممين  -و 
 والمؤسسات التعميمية بغض النظر عن االختبلفات الديموغرافية.

 او الكًنة املضافة يف التخطًط إلعداد معله الكبار: أهنًة استخد -5
 :تساىم في ةمؤشرات قياس كمييا توفر قياسات تتمثل أىمية مدخل القيمة المضافة في أن

 (Braun,  2005, 15) (Braun, 2013, 117)  (002 -000، 9102)عاشور، 
  .تقييم األداء التعميمي بشكل عام -أ 
 .خدمة أغراض تقويم الطبلب -ب 
  .الرقابة وتقييم األداء توفير -ج 
 . المساءلة والمحاسبيةتحقيق  -د 
 .تحديد فعالية المؤسسات والبرامج التعميمية -ه 
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  اتخاذ القرارات. -و 
، ووضع الكبار القيمة المضافة في التخطيط إلعداد معمم ومن ثمَّ فإن استخدام مدخل  

أنيا تمثل  كبيرة فياستراتيجية إلعداد معمم الكبار في الجامعات بصورة خاصة لو أىمية 
مدخبلا موضوعياا ييتم بتقييم ناتج األداء والممارسة دون التدخل في كيفيتيما، كما أن وحدة 
تحميل نتائج تقييم القيمة المضافة ىي الطبلب أنفسيم الذين يتم إعدادىم لمحو األمية وتعميم 

ة لتعميم الكبار؛ ومن ثمَّ الكبار وليس إدارة الجامعات أو أعضاء ىيئة التدريس أو الييئة العام
بناء عمى نتائجيا يمكن إعطاء صورة دقيقة وموضوعية عن تقييم مشاركة طبلب الجامعات 

ا  تمك المشاركةفي المشروع القومي لمحو األمية، وكذلك اتخاذ ومراجعة القرارات الخاصة ب وفقا
تحديد مستوى وكذلك فإنو من خبلل قياس وتقييم القيمة المضافة يمكن ألسس مستنيرة، 

جودة وفعالية برامج إعداد معمم الكبار بالجامعات وتحديد جوانب القوة ومواطن الضعف فييا، 
وبالتالي مساعدة الجامعات عمى تحسين وتطوير برامجيا في إعداد معمم الكبار؛ ومن ثمَّ 

مية وما التنبؤ بقدرة ونجاح الطبلب في تطبيق المعارف والميارات التي يكتسبونيا في محو األ
يترتب عميو من نجاح خطة الدولة في مكافحة األمية عمى يد كوادرىا البشرية من طبلب 

 الجامعات.  
ومن ىنا تبرز أىمية تحديد النماذج واألساليب المستخدمة في قياس وتقييم القيمة   

المضافة بما يحقق أىداف استخدام مدخل القيمة المضافة كأحد المداخل الموضوعية الميمة 
 في التقييم والسيما في تقييم برامج إعداد معمم الكبار بالجامعات، ويتم ذلك فيما يمي.

 القيمة المضافة: نماذج -,
التي تقوم  نماذجتنطمق األىمية الكبيرة لتطبيق مدخل القيمة في التقييم من امتبلكيا عدة 

عمييا ويعكس استخدام تمك النماذج عديد من الفوائد التي تضيف إلى أىمية مدخل القيمة 
من أىميا أنيا توسع األساس التجريبي لمتقييم، وتكون النتائج أكثر ارتباطاا  ،المضافة

 بالطالب، وتعزز تصورات العدالة في تجاىل العوامل االجتماعية واالقتصادية لمطبلب
(Braun, 2007, 12) ،:ومن ىذه النماذج(Braun, 2005, 9- 10)  

 التقييم المباشر لمقيمة المضافة: -أ 
ويقوم ىذا النموذج عمى تقييم تأثير المؤسسة التعميمية عمى الطبلب وأدائيم 
التعميمي من خبلل مقارنة معارف الطبلب ومياراتيم التعميمية عند االلتحاق بالمؤسسة 
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أثير أداء المؤسسة التعميمية وأعضائيا فييا، ويمثل ىذا الفرق تالتعميمية وبعد تخرجيم 
ا في  نجازىم، وىو ما يمكن االستفادة منو أيضا والخدمات التي التي تقدميا عمى تعمم الطبلب وا 

 مقارنة المؤسسات التعميمية ببعضيا.
 تقييم القيمة المضافة غير المباشر: -ب 

وكذلك يقوم عمى قياس وتقييم سموك الطبلب ف ؛يبتعد عن مجرد اختبار الطبلب وىو
نجازىم ومن ثمَّ  ممارسات وأداء وأنشطة المؤسسة التعميمية التي ترتبط بعممية تعمم الطبلب وا 

كما أنو  االعتماد عمى مقاييس لمممارسة المؤسسية الجيدة عمى أنيا مؤشرات لتعمم الطبلب،
ا أو ال.يمكن من خبلليا توقع مستوى تعمم الطبلب إذا ما كا  ن جيدا

 تقييم القيمة المضافة التطبيقية: -ج 
وىو نموذج يختمف عن النموذجين السابقين؛ حيث إنو يعتمد عمى قياس أثر التعميم 
ف مدى  عمى الطالب ولكن من خبلل ممارسة الطالب لما تعممو في وضع تطبيقي مثل تعر 

بيقية، وسؤال الطالب امتبلك الطبلب لممعارف والميارات التي تؤىميم لمعمل بصورة تط
يمتحق ومناقشتو حول ما اكتسبو من خبرات وميارات تفيده في حياتو الشخصية والعمل الذي 

 (Pearson Policy Report, 2008,75) بو.
عمى الثبلثة نماذج مجتمعة معاا؛  في تقييم القيمة المضافة وتقوم الدراسة الحالية

إنيا تستخدم تقييم القيمة المضافة المباشر في اختبار الطبلب قبل االلتحاق بالبرنامج حيث 
التدريبي وبعده، وكذلك اعتمدت عمى نموذج تقييم القيمة المضافة غير المباشر في تقييم 

عناصر التدريب كأداء المدربين والمحتوى التدريبي األداء واألنشطة المؤسسية متمثمة في 
، واالستدالل منيا عمى نجاح تعمم الطبلب تدريسية التي اعتمد عمييا التدريبواألساليب ال

عدادىم لمحو األمية وتعميم الكبار ، باإلضافة إلى اعتمادىا عمى تقييم القيمة المضافة وا 
قناع األميين  التطبيقية من خبلل تطبيقات الطبلب العممية أثناء التدريب في استقطاب وا 

والتي يعد احدىا استخدام  أساليب البحث عن األميين وأماكن تواجدىمبالتعميم وكذلك تطبيق 
ا من خبلل سؤال الطبلب في نياية البرنامج  وسائل التواصل االجتماعي في ذلك، وأيضا
التدريبي بصورة مباشرة عن المعارف والميارات التي تؤىميم كمعممين لمكبار والتي اكتسبوىا 

  من خبلل البرنامج التدريبي.
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 تكًًه الكًنة املضافة:مكايًس  -7

تعتبر مقاييس القيمة المضافة أفضل من االختبارات األولية أو مقارنة المجموعات؛ 
فيي تقدم تقييم لممساىمات التي يقدميا األفراد والمؤسسات التعميمية بصورة أكثر دقة وأقل 

واقتصادياا، كما أن نتائج تحيزاا ضد المؤسسات التعميمية ذات المستويات الدنيا اجتماعياا 
مقاييس القيمة المضافة أكثر فائدة لتحسين عمميات التدريس والمؤسسة التعميمية 

تقييم القيمة المضافة منيا: اييس قم ىناك العديد من، و  (Jensen, 2010, 16)ككل
 (Sen, Terzi, Yildirim & Choen, 2018, 187) (0,9 -0,0، 9109)شحاتة، 

  
 تحميل التغاير باستخدام درجات سابقة متعددة. مقياس -أ 
 Educational Value Addedالتقييم التربوي لمقيمة المضافة مقياس -ب 

Assessment Style . 
 . Multivariate Response Styleاالستجابة متعددة المتغيرات مقياس -ج 
 Residual Analysisتحميل الخطأ ودة أو النموذج المعياري أو أسموبالج مقياس -د 

Style . 
 . Employer Satisfaction Styleرضا أصحاب سوق العمل مقياس -ه 

من ىذه النماذج لو طبيعتو ولكنيا تستيدف جميعاا تحقيق تقييم  أسموب وكل
ومع وما يتوافر لو من بيانات..  بطريقة تتناسب مع طبيعة كل أسموب القيمة المضافة
 أىم يعتبران منين التركيز عمى أسموب يتم تقييم القيمة المضافة وتنوعيا تعدد أساليب

ان األسموب يمامن ثمَّ فتقييم القيمة المضافة بالمؤسسات التعميمية، خاصة و  أساليب
تعتمد عمييما الدراسة في قياس القيمة المضافة لبرامج إعداد معمم الكبار  المذان

  ان ىما:بالجامعات المصرية، وىذان األسموب
البسًط ثيائٌ  علًه األسلىب)أو ما يطلل  Gain Score Styleالفرم بني درجتني  أسلىباألول: 

  :املستىى(

المدخل المباشر لقياس وتقييم القيمة المضافة؛ فيو يقوم  ويمثل ىذا األسموب
عمى قياس ومقارنة اإلنجاز المتحقق عند نقطتين زمنيتين، لتعر ف درجة الكسب وتقييم 

عمى قياس درجة الكسب التي تمثل الفرق بين  ىذا النموذجالقيمة المضافة، ويعتمد 
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ر مقرر ما من درجة حالية حصل درجتين من خبلل طرح درجة سابقة لكل متعمم في اختبا
عمييا في نفس المقرر الدراسي لمحصول عمى درجة الكسب لكافة المتعممين وقسمتيا 
عمى عددىم لحساب متوسط الكسب لممؤسسة التعميمية ككل ومن ثم تقييم القيمة 

 (Schochet & Chiang, 2010, 45) المضافة.
 Longitudinal and Cross Sectionalالبًاىات الطىلًة والعرضًة أسلىبالجاىٌ: 

Data Style : 
متعدد المتغيرات، يفيد في تحديد ووصف التغيير في أداء المتعمم خبلل وىو نموذج خطي  

الدراسة، ويشترط لنجاح ىذا النموذج ضرورة االعتماد عمى مقاييس واختبارات مقننة 
إجراء  استخدام بيانات طولية من خبلل يقوم ىذا النموذج عمىتتسم بالثبات والصدق، و

قياسات متعددة ألداء مجموعة من المتعممين في نقطتين زمنيتين مختمفتين كبداية العام 
أو استخدام برنامج تدريبي وبعد االنتياء منو، الدراسي مثبلا ونيايتو، أو قبل االلتحاق ب

فرقة دراسية؛ لمتغمب بيانات عرضية )أو مستعرضة( باستخدام مجموعات مختمفة من كل 
عقبات استخدام البيانات الطولية التي تستمزم متابعة مجموعة واحدة من المتعممين عمى 

سبب احتماالت فقدان المتعممين ألسباب مختمفة، مما ي خبلل السنوات الدراسية المختمفة؛
عينات غير  المتباينة مع مراعاة أن طريقة البيانات العرضية تجعل من المجموعات

 (Williams & Flanagan, 2007, 48) .البيانات الطولية نموذج تسقة بعكسم
البيانات الطولية وقد اعتمدت الدراسة عمى المزج بين نموذج الفرق بين درجتين ونموذج  

بالقياس  والعرضية؛ حيث تم تقييم القيمة المضافة لبرامج إعداد معمم الكبار بالجامعات
الكسب لممتعممين بطرح درجة الطبلب في االختبار القبمي حساب درجة المباشر من خبلل 
ج التدريبي إلعداد معمم الكبار( من درجتيم باالختبار البعدي)بعد م)قبل اجتياز البرنا

ج التدريبي إلعداد معمم الكبار(، كما تم استخدام نموذج البيانات الطولية ماجتياز البرنا
كبل االختبارين القبمي والبعدي، وتم  فيبالتطبيق عمى نفس المجموعات من الطبلب 

التركيز عمى البيانات الطولية لتبلفي ضعف االتساق بين أفراد العينة الناتج عن استخدام 
البيانات العرضية، وكذلك تم التطبيق عمى جميع الطبلب الممتحقين بالتدريب وليس مجرد 

مكانية تعميميا  ياورفع مستوى الثقة ب ،؛ لتبلفي ضعف النتائجعينة عشوائية منيم وا 
 .لمداللة عمى فعالية البرنامج ومستوى أداء المتعممين
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بصورة إجرائية من خبلل تقييم القيمة المضافة إلعداد وتفصيمياا  ذلك يتضحو 
المصرية والذي يمثمو محور الحق من الدراسة، يسبقو بيان معمم الكبار بالجامعات 

ا من مفيوم تعميم الكبار وصوالا إلى األسس النظرية إلعداد معمم الكبار الجامعا ت بدءا
واقع إعداد معمم الكبار، واعتماد الدراسة عمى مدخل القيمة المضافة بصفة خاصة لتقييم 

ا.  برامج إعداد معمم الكبار بالجامعات بنموذجيو المذين تم توضيحيا سالفا
 املصرية:إلعداد معله الكبار باجلامعات األسس اليظرية  :احملىر الجاىٌ

لما كان من الصعب تحديد معالم الخصائص واألدوار ألية ميمة أو مينة أو وظيفة 
دون تحديد طبيعة المجال نفسو واحتياجاتو ومتطمباتو فإن ذلك يجعل تناول ىذا المحور يبدأ 

لما لذلك من تداعيات عمى خصائص معمم  ؛بتحديد مفيوم تعميم الكبار وعوائده وخصائصو
بالجامعات، وىذا ما  ، ثم تناول محددات إعداد وتأىيل معمم الكبارالكبار واألدوار المنوطة منو

 ية.النقاط اآلتيتم توضيحو تفصيبلا ب
 : وخصائصووعوائده : مفيومو تعميم الكبار -0
 مفيوم تعميم الكبار: -أ 

ا مقاببلا ل تعميم الكباريعد  مصطمح مشتق  وىو (Andragogyؤلندراجوجي )مصطمحا
وتعني القيادة، ومن ثمَّ  (Agogus( وتعني )كبير(، و)Andrمن كممتين يونانيتين ىما: )

فإن األندراجوجي أو تعميم الكبار ىو: عمم مساعدة الكبار عمى التعمم، وعميو فإن تعميم الكبار 
ساعد المتعمم الكبير عمى طمب المعرفة، العمم الذي ييتم بالعمميات التي ت ىو )األندراجوجي(

ويده بالمصادر المناسبة التي تساعده عمى اكتساب الميارات واالتجاىات، والتزود وتز 
وقد تم تعريفو بالمؤتمر  ،(92، 9190فراج، وأحمد، بالمعمومات، والييتم بالمحتوى الدراسي )

مل مج"بأنو:  0222عام بالمؤتمر الدولي الخامس لتعميم الكبار المنعقد في ىامبورج 
ثراء معارفيم،  العمميات التعميمية التي تجري نظامياا أو بطريقة أخرى لتنمية قدرات البالغين وا 
 وتطوير مؤىبلتيم التقنية والمينية ليسمكوا بيا سببلا جديدة تمبي حاجاتيم وحاجات مجتمعيم"

ف بأنو: "الفرصة التعميمية (09 ،9102)الجابي،  المتاحة لمكبار الكتساب ، كما ع رِ 
المعمومات والمعارف وتكوين الميارات؛ حتى يستطيعوا أن يتكيفوا مع أنفسيم والمجتمع الذي 

 (299، 9112يعيشون فيو في إطار فمسفة التعمم المستمر لممجتمع مدى الحياة" )إبراىيم، 
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يث ي نظ ر ويعد مفيوم تعميم الكبار من المفاىيم التي تغيرت وتطورت بمرور الوقت؛ ح
إليو اآلن عمى أنو مقوم أساسيٌّ في التحول االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي، 

تعميم الكبار مفيوم يرى البعض أن و ، (UNESCO, 2009, 12واألفراد والمجتمعات )
خاصة في  الخمط بين محو األمية وتعميم الكبار وكثيراا ما يحدث محو األمية،مفيوم مرادفاا ل

الدول النامية ومنيا مصر؛ وقد يعزى ىذا إلى أسباب سيكولوجية أو اجتماعية أو اقتصادية 
تخص ىذه الدول بمعنى أن ىذه الدول تعاني من الزيادة في أعداد األميين، ومن ثمَّ فيي 

  (22، 9112)إبراىيم،  تعطييا أولوية مطمقة مقارنة بالمجاالت األخرى لتعميم الكبار
 تعميم الكبار: خصائص -ب 

لتعميم الكبار عدة خصائص البد من االنطبلق منيا لتحديد السمات التي يجب أن 
 (000 -001، 9109تتوفر في معمم الكبار، ومن ىذه الخصائص: )العطار، 

  أنو يكون بدافع من الفرد، وغالباا يكون لتحسين مستواه وقدراتو استجابة لمتغيرات
 شخصية أو مينية أو مجتمعية.

 تسم بالحرية واالختيارية والديمقراطية والتوجو الذاتي.ي 
  غير محدد بوقت؛ فيو مرتبط بظروف المتعمم، وتختمف برامجو شكبلا ومضموناا وتوقيتاا

 باختبلف األفراد واألىداف المراد تحقيقيا.
 .يرتبط باحتياجات المتعممين وبيئتيم المحيطة 
 اليدف والفئة المستيدفة، وطبيعة البيئة  تتنوع طرقو وأساليبو ووسائمو التدريسية حسب

 البشرية والجغرافية ليذه الفئة.
 .ىو استثمار طويل األجل يمبي احتياجات التنمية المستدامة 

 عوائد محو األمية وتعميم الكبار: -ج 
 :كبيرة فيوعوائد إسيامات  فراد والمجتمعيمنح األ تعميم الكبارمحو األمية و إن 

 (12، 9109)توفيق، 
  المنافع الثقافية، ودعم التنوع الثقافي: فمحو األمية ببرامجو المختمفة يسيل تحقيق

ثقافية السيئة، ومن لانتقال بعض القيم والتوجيات اإليجابية، والتخمص من العادات ا
ا في تنمية التثمَّ فيو  ى تطوير ميارات نوع والتحول الثقافي بما يؤدي إليساعد أيضا

ليس كما يبدو فمحو األمية وتعميم الكبار  لثقافية اإليجابية،دي، والعادات االتفكير النق
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نما يتعدى ذلك لمعديد من الفوائد  مجرد معرفة الرموز الكتابية والعمميات الحسابية وا 
فيو ينمي الثقة العامة لدى األفراد بشكل أكبر من القدرة عمى القراءة والكتابة، كما 

حادثات والتعبير عن آرائيم، ويحسن لغتيم تجعل األفراد أكثر رغبة في االنضمام لمم
وقدرتيم عمى التحدث بشكل أفضل أمام اآلخرين وزيادة رغبتيم في التعمم؛ فمحو 

 ( Hyjek, 2021, 10األمية يعد أداة لتبادل لؤلفكار والمفاىيم والمشاعر)
  تعزيز العادات االجتماعية الصحيحة: فمحو األمية لو تأثير عمى تحقيق المصالحة

 لسبلم بين أفراد المجتمع وطبقاتو،وا
  دعم الديمقراطية: فتعميم األفراد وخاصة تعميم الكبار يربط بينو وبين الديمقراطية

يمقراطية وتطبيقيا عبلقة قوية، كما أن المتعممين يكونون أكثر معرفة بمفاىيم الد
 يعمل عمى تمكين األفراد من تحقيق أىدافيم لتطوير المعرفة ويشاركون فييا،

 Chaurasia, Priyaواإلمكانات والمشاركة الكاممة في المجتمع والمجتمع األوسع )
& Agrawal,2019,4). 

 :فتعميم الكبار يجعل األفراد أكثر وعياا ومشاركة في الحياة  المشاركة السياسية
  السياسية، ومن ثمَّ تحسين المناخ السياسي.

 :الحد من الفقر والجريمة، وتحسين الصحة العامة، مثل  تحقيق المنافع المجتمعية
وتعزيز وتعميم األطفال بصورة أفضل، ونشر الثقافة الصحية والوقاية من األمراض، 

 شاركة المدنية.الم
 فيو وتحقيق أىداف التنمية المستدامة، تحسين األوضاع االقتصادية لمفرد والمجتمع 

عمى عيش حياة ناجحة  يزيد فرص التعمم والتوظيف لؤلفراد ومساعدتيم
(UNESCO, 2006, 135-137) 

ومن تمك المنافع والعوائد الكبيرة التي يحققيا محو األمية وتعميم الكبار تبرز أىمية 
ومكانة المعمم المنوط بذلك النمط التعميمي المتميز، والذي يتطمب قيامو بواجباتو وأدواره 

بسمات وخصائص مميزة، ومن ثمَّ فإن  التعميمية في محو األمية وتعميم الكبار أن يتمتع
ا لتمك الميمة ينبغي أن يجذب اىتماماا كبيراا ويتخذ طابعاا ومساراا مميزاا؛  عداده أيضا تأىيمو وا 
ويتضح ذلك تفصيبلا من خبلل تناول خصائص معمم الكبار، وأدواره، ومنطمقات إعداده وذلك 

 فيما يأتي. 
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 ومنطمقات إعداده: وكفاياتو، خصائصو، وأدواره، معمم الكبار: -9
 خصائص معمم الكبار: -أ 

محو األمية وتعميم الكبار ىو السابقة في جيود الإن المعمم الذي اعتمدت عميو 
المعمم التقميدي الذي يستند إلى السمطة التي يتمتع بيا كمالك لممعرفة ومعِط ليا، ويقوم 

مِ ف بو، ويطبق معايير تقويم ال  تأخذ في اعتبارىا ظروف المتعممين بتمقين الدارسين ما ك 
نما تراعي معايير مجردة، وي خِضع الدارسين لمتطمبات التعميم المكمَّف بو، ويتجاىل  وا 
متطمبات الكبار وحاجاتيم الخاصة، وستخدم طرقاا تدريسية ىي ذاتيا التي تتبع في تعميم 

ول محو األمية ، مما جعل الكثير من األميين الكبار يفرون من االلتحاق بفصالصغار
ومتابعة الدراسة، ومن ثمَّ فمم تنجح تمك الجيود في تقميص أعداد األميين، ولم يمكنيا 

ا تغيير عقمية الذين خضعوا لمتعميم من الكبار ؛ مما أوجب (200، 9112)تركي،  أيضا
 إلى خصائص ياتصنيفيمكن من الخصائص التي عمى معمم الكبار أن يتمتع بمجموعة 

 كما يمي: اجتماعيةوخصائص  ،سموكيةو نفسية  ، وخصائصمعرفية ومينية
 المينية: ويمكن أن تتحدد تمك الخصائص المينية لمعمم الكبار و  المعرفية الخصائص

تعريف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم )األلكسو( لمعمم الكبار فيما تناولو 
)المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم،  ىم الخصائص المينية وىي:قد أوضحت أف

910, ،01) 
  ي ر غِ ب المتعممين الكبار في التعميم. -
التدريب المتمركز حول  لديو القدرة عمى استخدام المواد التدريبية التطبيقية واستخدام -

 المشكبلت.
 مشاركين.قادر عمى ربط المحتوى بالمواقف الحياتية الخاصة بال -
 مل مع اآلخرين.قادر عمى التعا -
 عمى تشخيص االحتياجات التدريبية.قادر  -
 امتبلك الكفايات والميارات البلزمة لمتدريس لمكبار. -
 :الخصائص النفسية والسموكية 

ىناك العديد من الخصائص النفسية والسموكية التي ينبغي أن يتسم بيا معمم الكبار 
 (02، 9102(، )اليبللي، 22 -,1، 9112منيا: )السعيد، 
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 أن يتميز بالثبات االنفعالي واالستقرار النفسي. -
 أن يكون عمى قناعة تامة ولديو رغبة حقيقية في العمل بتعميم الكبار. -
أن يتمتع بالنضج النفسي والمياقة السموكية بما يمكنو من فيم الكبير وظروفو وطبيعة  -

 تعممو.
 التعاطف مع المتعمم الكبير واحترامو، وتقبل انفعاالتو. -
 بالنفس وبأىمية دوره كمعمم لمكبار.الثقة  -
 المياقة البدنية والنفسية التي تمكنو من فيم الدارس الكبير وظروفو. -
 :الخصائص االجتماعية 

، 9102ينبغي أن يتمتع معمم الكبار بمجموعة من الخصائص االجتماعية منيا: )عمري، 
0022- 0020) 

 االجتماعية المتجددة.مساعدة الكبار عمى التكيف مع التطورات واألوضاع  -
 مساعدة الكبار عمى تطوير ذاتيم والتمسك بمستقبل أفضل. -
 تعزيز الوقاية من العنف وغيره من االعتداء واالستغبلل. -
مكاناتيم. -  مساعدة الكبار عمى تقدير ذاتيم والثقة في قدراتيم وا 
 تعزيز فرص التعمم االجتماعي. -
 م الذات واآلخرين لدى المتعممين الكبار.تطوير شعور الوالء واالنتماء واليوية واحترا -
تشجيع المتعممين الكبار عمى تفيم دورىم كمشاركين فاعمين في إعادة بناء أسرىم  -

 ومجتمعاتيم من أجل المستقبل.
 :اتووكفاي أدوار معمم الكبار -ب 

إن معمم الكبار يختمف عن معمم الصغار من حيث اختبلف طبيعة ومتطمبات 
بالتدريس ليم؛ فيو يقوم بدور الميسر أو المساعد والمشارك في المتعممين الذين يقوم 

العممية التعميمية التي تقوم عمى التجربة واالكتشاف من المتعمم وتقوم عممية التعمم عمى 
التوجيو الذاتي والحرية والمسئولية الشخصية، ومن ثمَّ تتحدد األدوار التي يقوم بيا معمم 

 (,0، 9190، )فراج، وأحمد الكبار فيما يمي:
 .مساعدة المتعممين في تحديد مستويات طموحيم وتوضيحيا 
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  مساعدة المتعممين الكبار في تحديد مشكبلتيم الحياتية التي نتج عنيا حاجتيم
 لمتعمم.

 .تييئة الظروف المواتية لعممية التعمم 
  لخبراتيم ومشاعرىم الخاصة.تقبل المتعممين ومعاممتيم بالشكل البلئق 
 ركة والثقة بين المتعممين وتشجيع العبلقات القئمة عمى التعاون بينيم.تعزيز المشا 
  مشاركة المتعممين في تحديد أىدافيم، واكتشاف الطرق والوسائل المناسبة لتحقيق

 ىذه األىداف.
  مساعدة المتعممين في استثمار خبراتيم الذاتية في عممية التعمم، وتنظيم أوقاتيم

 وجيودىم لتنفيذ مياميم.
 عدة المتعممين في اكتشاف طرق جديدة لتقويم تعمميم خاصة التقويم الذاتي.مسا 

ونظراا لطبيعة الفئة التي يتعامل معيا معمم الكبار أفراد تتباين سماتيم واحتياجاتيم 
ات تتمثل في: )تركي، غي أن يمتمك مجموعة من الكفاين فئة الصغار فإن معمم الكبار ينبع

 (20 -29، 9190 (، )فراج، وأحمد،,20، 9112
  الجيد والفعال لمتكنولوجيا الحديثة  االستخداماإلفادة من منجزات ثورة االتصال والمعرفة، و

 في تعميم الكبار.
 .عطاء مساحة أكبر لمتدريبات العممية والميدانية  الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية وا 
 من ذلك التكامل. مراعاة مبدأ التكامل بين التخصصات وتداخميا، واالستفادة 
  توظيف أىداف محو األمية وتعميم الكبار وبرامجو وطرقو ووسائمو في خدمة السياق

 االجتماعي الذي يعيش فيو.
 .اعتماد الطريقة الحوارية كأساس لمتعميم والتعمم والبعد عن التمقين 
 .دفع الكبار لصياغة موضوعات التعمم بأنفسيم، وتنمية الوعي الناقد لدييم 

 منطمقات إعداد وتأىيل معمم الكبار بالجامعات: -ج 
إعداد المعممين والمتخصصين في  يتمثل الدور الرئيسي لمجامعات بتعميم الكبار في

محو األمية الذين يتمتعون بالمعرفة والفيم المكثف لؤلىداف والممارسات والتوقعات من محو 
أن  باإلضافة إلى ،(Dagen, 2021, 18) نقل المعرفة وتعميم األفرادوتعميم الكبار، و  األمية
يمثمون المشاركة االستراتيجية في العمل  وتعميم الكبار الذين يشتركون في محو األمية الطبلب
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 & Coming ة بالتعميم والصحة وتنمية البيئةالتنموي ومعالجة احتياجات المجتمع المتعمق
Soricone, 2007, 10) معمم الكبار بالجامعات المصرية (، وىو ما يجعل إعداد وتأىيل

من عدة منطمقات رئيسية تعمل عمى تكوين معمم يحقق أىداف تعميم الكبار وخدمة ينطمق 
)تركي،  :ىي المجتمع وتحقيق التنمية البشرية وأىداف التنمية المستدامة، وىذه المنطمقات

9112 ،202- 20,) 
 وأخبلقياا وعقمياا بفعل التربية. ن كل إنسان تتكون شخصيتو المتكاممة بدنياا ونفسيااإ 
  ا في ثرىم التي اليحد من أيمتعمالقابمية لكل األشخاص متساوون أما فعل التربية و إن

ا تغيير سموك األفراد  .شيئا
  إلى التعميم لتنمية  قدرة عمى التعمم مثل الصغار وال تتوقف حاجتيمالكبار يتمتعون بالإن

 دراتيم عند سن معين.ق
  يدخمون دائرة التعمم وىم يمتمكون ثقافة تعبر عن واقع انتمائيم الطبقي، وىي الكبار إن

ثقافة تتباين كثيراا أو قميبلا عن ثقافة المعمم المنوط بتعميميم، ويتوجب عمى المعمم احترام 
 ذلك التباين.

  تعميم الكبار يتمتع باستقبللية ويحاول تغيير وتنمية األفراد في اتجاه الوعي الناقد،إن 
 ومن ثمَّ فيو ليس أداة تستخدمو السمطة كما تشاء.

 ع األفراد إلى تغيير حياتيم ومجتمعيم ودفعيما نحو ال دفإن تعميم الكبار اليمكنو إ
 األفضل.

  :الكبار بالجامعات المصرية إعداد معمم محددات -0
ىناك العديد من المؤسسات الحكومية في مصر التي تقوم بدور فاعل في إعداد 

تعميم الكبار ومعمميو مثل مصمحة التدريب بوزارة الداخمية والدفاع، ومركز سرس قيادات 
، والييئة العامة لتعميم الكبار، كما تمنح بعض كميات التربية دبموماا مينياا لتعميم الميان

( أسبوعاا، كما تقوم كمية الدراسات العميا لمتربية بجامعة القاىرة بمنح 01الكبار بواقع )
ماا في تعميم الكبار، وجعل بعض مقررات تعميم الكبار كمقررات اختيارية في دبموماا عا

الدبموم الخاص، كما بدأت في منح دبموم خاص في تعميم الكبار، إلى جانب منح العديد 
من الطبلب درجات الماجستير والدكتوراه في تخصص تعميم الكبار، فضبلا عن كون تعميم 

بتسجيل ة الميمة في التربية وتقوم جميع كميات التربية الكبار يعد أحد المجاالت البحثي
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ومنح العديد من أطروحات الماجستير والدكتوراه في أحد موضوعات تعميم الكبار والسيما 
وبالتدقيق في ىذا فإنو  (20، 9190)فراج، وأحمد،  محو األمية عمى وجو الخصوص.

غير كاِف لتوفير األعداد الكافية من معممي الكبار لمواجية مشكمة األمية المتفشية في 
المجتمع وىو ما ألزم االستعانة بطبلب الجامعات بالفرق الدراسية المختمفة لسد ذلك 

ري عمييا العجز بعد تقديم البرامج التدريبية البلزمة ليم لموفاء بيذه الميمة وىو ما يج
 قياس القيمة المضافة لتمك البرامج.

عمى الرغم من أىمية معمم تعميم الكبار إال أنو لم ينل حقو من االىتمام والرعاية و 
حيث التوجد برامج جامعية عمى مستوى الميسانس والبكالوريوس  ؛وبإعداده الجديرة بو

الدراسات العميا التي  خاصة بإعداد معمم الكبار، والمتواجد ىو بعض البرامج في مرحمة
التجد إقباالا عمييا من الطبلب لغياب الفيم الصحيح لمجال تعميم الكبار، وغياب اآلليات 

، (02، 9102جمعة، وعمري، الداعمة لتسويق التوجو العالمي في تعميم الكبار )
  باإلضافة إلى عدة تحديات تواجو معمم الكبار تتمثل في:

  القرارات التعميمية بالتعامل مع معمم الكبار بوصفو طرف ميم غياب القناعة لدى صناع
 في عممية التطوير التعميمي.

  غياب التعاون ما بين الدول المتقدمة والنامية بشأن نقل الخبرات وتقديم االستشارات
 البلزمة إلعداد البرامج التدريبية المبلئمة لمعمم الكبار لرفع مياراتو وقدراتو التدريسية.

  الحاد في المخصصات المالية البلزمة لتنفيذ البرامج التدريبية التأىيمية لمعمم النقص
 الكبار لتمبية متطمبات التحول الرقمي في تقديم الخدمات التعميمية لمطبلب والباحثين.

 (,2، 9190)فراج، وأحمد، 
 داء افتقار الميدان لممعمم المتخصص الذي يمتمك الميارات التي ترتقي بو إلى مستوى األ

التدريسي المطموب، باإلضافة إلى وجود ضعف عمى مستوى معايير جودة التدريس وعمى 
 (9100مستوى األداء التدريسي. )صالح، 

  صرارىم عمى تبني األساليب عزوف بعض معممي الكبار عن الدورات التدريبية التطويرية وا 
 التقميدية في عمميتي التدريس والبحث العممي.
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 غير مؤىمين لمعمل بتعميم الكبار؛ حيث يعمل معظميم بالتعميم  االستعانة بمعممين
تأىيميم لممارسة العمل في تعميم لم توجو عناية كافية لتدريبيم و  االبتدائي، إضافة إلى أنو
 (20، 9190الكبار. )فراج، وأحمد، 

  ضعف الرضا الوظيفي لدى معممي الكبار الذي يرجع إلى العديد من العوامل االقتصادية
 (9112(، )عبود، 9111واالجتماعية والمينية المؤثرة عمى معمم الكبار. )فراج، 

  انخفاض المكانة االجتماعية واالقتصادية لمعممي الكبار؛ بما جعل أغمب معممي الكبار من
 حممة المؤىبلت المتوسطة.

 .تقصير كميات التربية في إعداد معمم الكبار وتاىيمو وتدريبو 
 ر غير مؤىمين أكاديمياا ومينياا، كما أن خبرتيم في التعامل مع الكبار كثير من معممي الكبا

 (90,، 9112محدودة. )عبود، 
  عزوف بعض أعضاء ىيئة التدريس والطبلب بكميات التربية عن العمل في مجال محو

  (091، 9100األمية. )عبدهللا وآخرون، 
 تخصص تعميم الكبار بمعظم  ، وغيابضعف منظومة اإلعداد التربوي المناسب لمعمم الكبار

 ( 9102. )جمعة، وعمري، كميات التربية
  .عداد الطبلب المعممين المكمفين بتعميم األميين بفصول محو األمية ضعف تأىيل وا 

 ( 091، 9100)عبدهللا وآخرون، 
  ضعف إدراك كثير من الجامعات لمدور الكبير الذي يمكن أن تمعبو القوى البشرية بيا من

ضعف التمويل يمثل أحد المعوقات ىيئة التدريس في مجال محو األمية، و  طبلب وأعضاء
ضعف اإلمكانات المادية األساسية التي تضعف من جيود الجامعات في محاربة األمية، و 

، باإلضافة وعدم توافرىا لدى كثير من الجامعات مثل القاعات التدريسية وتجييزاتيا المادية
لبحثية ألعضاء ىيئة التدريس؛ مما يحول دون مشاركتيم إلى كثرة األعباء التدريسية وا

 (,21، 9102)عمري،  عمى النحو األمثل في برامج مكافحة األمية.
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)دراساة   ضاىء تكًاًه الكًناة املضاافة     يفلنٌ الكباار باجلامعاات املصارية    احملىر الجالح: واقع إعداد مع

 :مًداىًة(

معمم الكبار بالجامعات، وما ينطوي أ طر فكرية إلعداد في ضوء ما تم عرضو من 
عداد معمم الكبار يتناول ىذا الجزء عميو مدخل القيمة المضافة من أىمية في تقويم برامج إ

اختيار ووصف و أدواتيا، و ، من حيث: أىداف الدراسة الميدانية الجانب الميداني من الدراسة
التي تمثل واقع القيمة  الميدانيةالعينة، والمعالجة اإلحصائية، وصوالا إلى نتائج الدراسة 

 ، ويتبين ذلك تفصيبلا فيما يمي.المضافة إلعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية 
برامج إعداد معمم كشف عن واقع القيمة المضافة لويتمثل في الىدف الدراسة الميدانية:  -0

ا )والذي قد تم اختي الكبار الذي يقدمو مركز تعميم الكبار بجامعة عين شمس اره وفقا
 .لمعديد من األسباب التي تم توضيحيا تفصيبلا بحدود الدراسة(

اعتمدت الدراسة الحالية في الكشف عن واقع القيمة المضافة وقد  :أدوات جمع البيانات -9
لبرنامج إعداد معمم الكبار وتقييم مايقدمو البرنامج من معارف وميارات واتجاىات لمطبلب 

، الفرق بين درجتين تقييم القيمة المضافة وىو أسموب جالممتحقين بو عمى أحد نماذ
مَّ فقد تم إعداد اختبار تم تطبيقو قبل التحاق الطبلب ؛ ومن ثوأسموب البيانات الطولية

ببرنامج إعداد معمم الكبار بالجامعات وبعد االنتياء من البرنامج، عمى نفس أفراد العينة، 
الختبار القبمي أو البعدي، وتكون االختبار ( عشرين دقيقة لئلجابة عن ا91وتم تحديد )

من عشرة أسئمة صواب وخطأ، وستة أسئمة اختيار من متعدد، وكلأل من األسئمة الستة 
عشر يتناول أحد الجوانب المعرفية أو الميارية أو الوجدانية التي يرتكز عمييا برنامج 

تسبيا الطبلب من البرنامج إعداد معمم الكبار لقياس المعمومات والميارات الذىنية التي اك
التدريبي إلعداد معمم الكبار، كما شمل االختبار عشرة أسئمة حول عناصر برنامج إعداد 
عدادات، وذلك لقياس وتقييم القيمة المضافة المباشرة  معمم الكبار من مدربين ومحتوى وا 

 في معارف وميارات واتجاىات الطبلب الممتحقين بالبرنامج.
 :سةتقنين أداة الدرا -0

لمحكم عمى مدى صبلحية األداة )االختبار( لمتطبيق فإن ذلك يقتضي التحقق من 
حت تمبي متطمبات تطبيق أسموب البيانات الطولية لقياس القيمة صدقيا وثباتيا؛ 
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 & Williams) المضافة الذي يقتضي استخدام اختبارات تتسم بالصحة والثبات
Flanagan, 2007, 48) :ويتضح ذلك فيما يأتي  

 ( ختبارصدق األداة )اال - أ
يتعمق صدق االختبار بالتأكد من مبلءمة الدرجات المستمدة منو لمغرض اليذي ب نيي  

ِضع لقياسو فبل يقيس شيئاا آخر )محميود،  (، ويعيد 020، ,911من أجمو، وقياسو لما و 
 البيدء فيي تطبيقيو، إضيافة إليى التأكيد مين ثبيات نتيائجإمكانيية صدق االختبار مؤشراا عميى 

االختبيار ولمتأكيد مين صيدق . تطبيقو؛ لذا يأتي حسابو في المرتبة األولى، ثيم يمييو الثبيات.
 ة الطرق التالية:اتبعت الدراس المستخدم

  لبلختبار الصدق الظاىري: 

مين خيبلل   Face Validity  الصيدق الظياىري  في البداية باستخدام ختبارتم حساب صدق اال
 ،تحكيمييالمقييام برة بيوالخ عميي مجموعية مين المحكميين ذوي االختصياص االختبيار عرض

 عنيوان الدراسية ىن عمييىؤالء المحكمي من خبلل إيقافوذلك خبيراا؛  (00وقد بمغ عددىم )
مين  بنيودهو  االختبيارومبلحظياتيم حيول  مما ساعدىم فيي إبيداء آرائييموأىدافيا،  ياأسئمتو 

دراسيية، وصييدقيا فييي الكشييف عيين المعمومييات لموضييوع ال تمييك البنييودميية ءمبل ىحيييث مييد
تحسيينيا بالحيذف ل قتراح طيرق با وسبلمة صياغتو لبندوضوح ا ى، ومدلمدراسةالمستيدفة 

وغيير ذليك مميا  ،امبلءمتيي ىميد والنظر في الدالة عمى البند و تعديل العباراتأبقاء، أو اإل
 مفيردات مين مفردة كل عمى لمموافقة المئوية النسب يوضح التالي والجدول ،امناسبا  ونوير 
 الختبار.ا
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 ( 7جذٚي )

 إٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌٍزحى١ُ ػٍٝ االخزجبس

 رؼذ٠ً ط١بغخ ِٛافك َ غ١ش ِٛافك رؼذ٠ً ط١بغخ ِٛافك َ
غ١ش 

 ِٛافك

7 777% - - 8 777% - - 

7 8708% 807% - 77 8708% 807% - 

3 777% - - 77 8708% 807% - 

4 777% - - 77 777% - - 

5 777% - - 73 777% - - 

6 777% - - 74 777% - - 

6 8708% 807% - 75 7707% 7707% - 

7 6706% 7603% - 76 777% - - 

التيي بمغيت نسيب مفيردات ال معظيم نيو تيم اإلبقياء عميىأيتضيح  (0)السيابق الجيدول وباستقراء 
عميى  بنياءا  مفيرداتال اقيتيم تعيديل صيياغة بيو ، كما ىي دون إجراء أي تعديل%  011اتفاقيا 

 .المحكمين السادةراء آ
  باستخدام: ككل االختبارتم حساب الصدق الذاتي لعبارات  لبلختبارالصدق الذاتي 

وكانيت درجية  ،Cronbach's Alphaألفيا كرونبياخ  معاميل ثبياتالجذر التربيعيي لحساب  - أ
 التالي: كما بالجدول  يالصدق الذات

 (7جذٚي )

 دسجخ اٌظذق ٌالخزجبس 

 اٌزارٟ العزجبٔخاٌظذق 

 طذق ػبي   70876  ضجبدّؼبًِ اٌاٌجزس اٌزشث١ؼٟ ٌ 70767 ِؼبًِ صجبد أٌفب وشٚٔجبخ

ويبلحظ أن معامل الصدق الذاتي لبلستبانة يقترب مين الواحيد الصيحيح وىيي درجية 
 االعتمياد عميىمقبولة إحصائياا وبيذلك تتمتيع االسيتبانة بدرجية عاليية مين الصيدق، ويمكين 

 نتائجيا في الدراسة الحالية.
 الداخمي: االتساق 

 ختبارالا كل مفردة من مفردات وذلك عن طريق حساب معامبلت االرتباط بين
والدرجة الكمية  المفردات( معامبلت االرتباط بين 0يوضح جدول )و  والدرجة الكمية،

 .ختبارلبل
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  (3)جذٚي 

 ٌالخزجبسِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ اٌّفشداد ٚاٌذسجخ اٌى١ٍخ 

 يتضيحوباستقراء الجدول السابق لمعامبلت االرتباط بين المفردات والدرجة الكمية لبلختبيار 
 مقبولة.ىذه القيم  معظم وأن (،,2,.1، ,1.01) نبيأن قيم معامبلت االرتباط تراوحت 

   :االختبار ثبات - ب

، التطبيييقنبيياخ وكيذلك طريقيية إعييادة اسيتعانت الدراسيية لحسيياب ثبييات االختبيار بمعامييل ألفييا كرو 
 ويتبين ذلك فيما يمي:

 ستطبلعيةالعينة اة لحساب الثبات عمى الالدراس استخدمت: معامل ثبات ألفا كرونباخ 
لمدرجة الكمية لبلختبار  بالنسبة باخلكرون ألفا معامل قيمة كرونباخ، وبمغت معامل ألفا

 مقبولة مما يؤكد صبلحية استخدام ىذا االختبار. قيمة ، وىي(1.1,0)

 :معامل الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق 

تم حساب ثبات االختبار من خبلل استخدام طريقة إعادة التطبيق، بعد فاصل زمني 
وىو معامل دال إحصائياا مما  )1.222مقداره أسبوعين، وبمغ معامل الثبات لبلختبار )

 يدعو لمثقة في صحة استخدام االختبار.
  

سلُ 

 اٌّفشدح
 ِؼبًِ االسرجبط سلُ اٌّفشدح ِؼبًِ االسرجبط

7 .541** 8 .696** 

7 .561** 77 .638** 

3 .677** 77 .524** 

4 .669** 77 .306* 

5 .568** 73 .681** 

6 .568** 74 .674** 

6 .637** 75 .574** 

7 .509** 76 .561** 
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 :ختبارلبلالصورة النيائية 
، لبرنامج التدريبي إلعداد معمم الكباراختبار ال ةبعد حساب الخصائص السيكومتري 

وما ترتب عميو من عدم حذف أي مفردة من مفردات االختبار، أصبح االختبار في 
 ( ست عشرة مفردة.,0ية يتكون من )النيائ صورتو

 الدراسة: عينةاختيار ووصف  -2
يمجيأ البياحثون إليي بأكممو مين كافية الجوانيب، الدراسة نظراا لصعوبة دراسة مجتمع 

دراسة المجتمع من خبلل عينية تعيد ممثمية لييذا المجتميع، والعينية ىيي "عيدة أفيراد مكونية 
لممجتمييع أخييذت منييو لتمثمييو، ويتوقييف صييدق تمثيييل العينيية لممجتمييع عمييي طريقيية اختيارىييا 

عمييي معمومييات  واليييدف ميين اختيييار العينيية ىييو الحصييول ،(21، 0229)دمحم،  "وحجميييا
ا يمكن تعميم النتيائج التيي ا سميما عن المجتمع األصمي ليا، وفي حالة اختيار العينة اختيارا 

تيم الحصيول عمييييا مين الدراسية عمييي المجتميع الييذي اشيتقت منيو، وبمقييدار تمثييل العينيية 
سييتيفاء ا حيييث إن؛ (011، 0220)جيياي،  لممجتمييع تكييون نتائجيييا صييادقة بالنسييبة لييو

 تم اختيار عينة عشوائية منيم.  ومن ثمَّ ا بالغ الصعوبة، أمرا  يعد الدراسة كامل مجتمع
 Steven Kمعادلية سيتيفن ثامبسيون .ب استعانت الدراسية( nولتعيين حجم العينة )

(2012) ,Thompson:وىي كالتالي ، 
NP (1- P)                   

        = N 
       (N - 1) (d2/z2) + P (1 - P)  

( 1.12( الدرجييية المعياريييية لمسيييتوى المعنويييية )z( حجيييم المجتميييع، و)Nحييييث )
( P، و)(0...)ً وتسيياو  الخطييأ ( نسييبةd، و)(6.41) ً وتسيياو  (1.22) ومسييتوى الثقيية

(؛ وبتطبيييق المعادلييية السييابقة عمييى مجتمييع الدراسييية 1.12) ً وتسيياو  االحتمالييية القيميية
بمييغ و ، ميين الكميييات المختمفيية (838تكييون إجمييالي حجييم العينيية العشييوائية المبلئميية ىييي )

وطبقيت الباحثية ( 010بمغيت جممية أفيراد العينية )و  (601121األصمي )  المجموع الكمي 
   ( بعدي.211( قبمي، وكذلك )211(، بواقع ),10االختبار القبمي والبعدي عمي )
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 وقد توزعت العينة كما يمي:

 الجنس متغير توزيع أفراد العينة بحسب -أ 

بحيث تكيون معبيرة عين  اا عشوائيا الجنس توزيعا متغير توزعت عينة الدراسة بحسب 
 ( وقد جاء توزيع أفراد العينة طبقا لمجدول التالي:إناث يييييييي ، )ذكورمجتمع الدراسة

 ( 4جذٚي )

 رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثحغت اٌجٕظ

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌجٕظ ِغٍغً

 %47.8 195 روٛس 7

 %52.2 213 ئٔبس 7

 %100.0 408 اإلجّبٌٟ

ويمكين التعبيير عين ذليك ذكور،  ( مقارنة بفئة)إناثفئة  في البسيطةويبدو من الجدول الزيادة 
 التالي:  البيانيالشكل  في

 
 اٌجٕظرٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثحغت  (7) شىً

لممجتميع، وقيد جياء ذليك ن العينة كانيت عشيوائية ممثمية أيبدو  السابق من الشكلو 
لممجتمييع البيئيية األصييمية ذلييك ويعكييس واقعييياا نظييراا لزيييادة أعييداد اإلنيياث مقارنيية بالييذكور، 

 تتوزع فييا الفئات بنفس الدرجة تقريبا. حيث

  

 195 
47,8% 

213 
52,2% 

 النسبة المئوية

 إناث 2 ذكور 1
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 الدراسية: الفرقة متغير توزيع أفراد العينة بحسب -ب 

ون معبيرة عين بحييث تكي اا عشيوائيا توزيعاي متغير الفرقةتوزعت عينة الدراسة بحسب 
 وقد جاء توزيع أفراد العينة طبقا لمجدول التالي:، مجتمع الدراسة

 (5جذٚي )

 رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثحغت اٌفشلخ 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌفشلخ ِغٍغً

 % 27.9 114 األٌٟٚ 7

 % 23.5 96 اٌضب١ٔخ 7

 % 24.8 101 اٌضبٌضخ 3

 % 23.8 97 اٌشاثؼخ 4

 % 100.0 408 اإلجّبٌٟ

ويمكين التعبيير بالفرقية الثانيية، ( مقارنية وليي)األ  الفرقية في البسيطةويبدو من الجدول الزيادة 
 التالي:  البيانيالشكل بعن ذلك 

 
 اٌفشلخرٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثحغت  (7) شىً

لممجتمع، وقد جياء ذليك ن العينة كانت عشوائية ممثمة أ تضحي السابق من الشكلو 
ييي البيئييية ذليييك ويعكيييس وليييي مقارنييية بالثانيييية والرابعييية، لزييييادة أعيييداد الفرقييية األ ا ا نظيييرا واقعيا

 تتوزع فييا الفئات بنفس الدرجة تقريبا. لممجتمع حيثاألصمية 
  

27.90% 

23.50% 
24.80% 

23.80% 

 النسبة المئوية

 الرابعة 4 الثالثة 3 الثانية 2 األولي 1
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 الكمية متغير توزيع أفراد العينة بحسب -ج 

بحييث تكيون معبيرة عين  اا عشيوائيا الكميية توزيعايمتغير توزعت عينة الدراسة بحسب 
 وقد جاء توزيع أفراد العينة طبقا لمجدول التالي:، مجتمع الدراسة

  (6) جذٚي

 رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثحغت اٌى١ٍخ

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌى١ٍخ ِغٍغً

 % 22.3 91 ا٢داة 7

 % 23.8 97 ا٢ٌغٓ 7

 % 23.0 94 اٌزشث١خ إٌٛػ١خ 3

 % 6.6 27 اٌزشث١خ 4

 % 7.8 32 رجبسح 5

 % 7.6 31 حمٛق 6

 % 8.8 36 اٌجٕبد 6

 % 100.0 408 اإلجّبٌٟ

 عكيستو ، لممجتميعن العينة كانت عشيوائية ممثمية أيبدو  السابق لجدومن الويتضح  
الدراسيية؛ حيييث إن ىييذه الكميييات السييبعة ىييي الكميييات المكمَّفيية بمحييو  لمجتمييعالبيئيية األصييمية 

الصيادر فيي جمسيتو  (،,0ا لقرار مجميس جامعية عيين شيمس رقيم )األمية كمتطمب لمتخرج وفقا 
 .9102نوفمبر  92المنعقدة في 

 المعالجة اإلحصائية: -2
إعيداد برنيامج بين ممتحقيفيراد العينية الأ طيبلبمة المضافة التي اكتسبيا اللتحديد القي

، تيم تحميييل البيانييات باسييتخدام واتجاىيياتيم فييي أدائييم وممارسيياتيم ومييياراتيم معميم الكبييار
فييي االختبييار القبمييي  طييبلبفييروق المتوسييطات بييين أداء ال( لمتعييرف عمييى T.Testاختبييار )

( المتوسيط واالنحيراف المعييارى ونتيائج اختبيار )ت( لمفيروق 2والبعدي. ويوضح الجيدول )
 .ة عمى االختبارين القبمي والبعديبين متوسط أداء أفراد العينة الكمي
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  (6جذٚي )

  اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌالخزجبسث١ٓ ِزٛعطٟ دسجبد اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ فٟ ٚدالٌزٙب اإلحظبئ١خ ٌٍفشٚق  ل١ّخ " د "

دالية إحصيائيا فيي الدرجية  " المحسيوبةأن قيمية " ت يتضيحالسابق الجدول باستقراء 
ا يشيير (، وىذ1610عند ) إحصائياا دالةوىي قيمة  (،22.22بمغت ) حيثالكمية لبلختبار 

 الدرجية الكميية لبلختبيارفيي  بيين القياسيين القبميي والبعيدي إحصيائياالية افروق د إلى وجود
؛ أي أن برنيامج لصيالح القيياس البعيديجياءت  بعد تطبيق البرنامج الفروق و  ،الطبلبلدى 

 .إعداد معمم الكبار أحدث فارقاا في أداء الطبلب باالختبار
مربع إيتا )بحساب  ةدراسال تقام البرنامج تأثيرولقياس حجم 

 بتطبيقوذلك  ،(2
 المعادلة:
  
 
وىيو حجيم تيأثير مرتفيع ( 33..أن حجم التيأثير بميغ )قد اتضح باستخدام المعادلة و  
( من التباين الكميي عميى تيأثير ضيئيل، 1610حيث يدل التأثير الذي يفسر حوالي )؛ لمغاية

التباين الكمي عميى تيأثير متوسيط فيي حيين ييدل ( من ,161بينما يدل التأثير الذي يفسر )
، (921، 9100ميراد،  )صيبلحتيأثير كبيير  عميىفأكثر  (1،02التأثير الذي يفسر حوالي )

 ( ىو حجم تأثير مرتفع لمغاية.1611ومن ثمَّ فإن حجم التأثير الناتج الذي بمغ )
القياسييين ن بييين مييدى التحسييعيين و  يييالكشييف عنأمييا عيين فاعمييية البرنييامج فقييد تييم ا

اسيتخدام معادلية نسيبة من البرنامج ب درجة كسب الطبلب حساب القبمي والبعدي من خبلل
مييين  ممقارنييية بيييين المتوسيييط القبميييي والبعيييدي لبلختبيييارل، (Black)الكسيييب المعيييدل ليييببلك 

 المعادلة التالية:

 اٌذسجخ

 اٌى١ٍخ 

 ٌالختجبس

اٌّتٛعظ  اٌؼذد اٌّجّٛػخ

 اٌذغبثٟ

 ٔذشافاال

 اٌّؼ١بسٞ

 ل١ّخ

 )د(

 ِغتٜٛ

 اٌذالٌخ

 دسجخ

اٌذش

 ٠خ

دجُ 

 اٌتأث١ش

دسجخ 

 اٌىغت

 78.6 477 اٌمجٍٟ
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 داٌخ ئحظبئ١ًب
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 (س)ذ تمثيييييل إ(، ص/د – س)+  (س –ص/د  -)س =  بيييييبلك لمكسيييييب معادلييييية
المتوسييييط الحسييييابي  ( تمثييييلص)، المتوسييييط الحسييييابي لممجموعيييية فييييي القييييياس البعييييدي

   .الدرجة النيائية العظمى لممقياس ( فتمثلدأما )، القبمي لممجموعة في القياس
وىي درجة كسب كبيرة جدا حييث يشيير بيبلك" ( 601,) بمغت درجة الكسب وقد

إعيداد ، مميا ييدل عميى أن برنيامج (6.1 ىو )أن الحد الفاصل لكي يكون البرنامج فعاالا 
المشياركين فيي البرنيامج  طيبلبلو تأثير واضح عمى معارف وأداء وخبرات ال معمم الكبار

وميييارات  فييي اكتسيياب معييارف طييبلببدرجيية كبيييرة، ويمكيين أن يرجييع ذلييك إلييى رغبيية ال
اوليا ، باإلضافة إلى أن المعارف والميارات التي يتنجديدة في محو األمية وتعميم الكبار

 عميتيمبت الطيبلب لميتعمم واالسيتفادة، وجالبرنامج ىي معارف وخبرات وميارات جيدة جيذ
في  ، ىذا فضبلا عن أساليب وطرق التدريس والتقويم المتبعةحضور البرنامجب يمتزمون 
ا. البرنامج   التي جعمت درجة فعالية البرنامج ودرجة كسب الطبلب منو كبيرة جدا

 والبعدي القبمي التطبيق في الطبلب درجات الفروق بين متوسطييوضح الشكل البياني التالي 
 لبلختبار

 
 ٌالخزجبس٠ٛضح اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسجبد اٌطالة فٟ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ  (3شىً )

 متغيرات ءفي ضو  إعداد معمم الكباربرنامج يمي تفسير النتائج الخاصة ب وفيما
 ة:تياآل الدراسة

 ا ل    :نوعلمتغير انتائج برنامج إعداد معمم الكبار وفقا
برنيامج الأفيراد العينية المشياركين فيي  طيبلبمة المضافة التي اكتسبيا الالقي لمتعرف عمى
ا لمتغير )النوع( (، ومين اإلنياث وبميغ 022وتيم تحدييد عيدد المشياركين مين اليذكور وبميغ )، وفقا

0

50

100

 البعدي المبلي

19.6 المتوسط 80.13

19.6 

80.13 

 الدرجة الكلية لالختبار

 المبلي

 البعدي



 م2222 نوفمرب -2ج –( 123عدد )                 ...            اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إعداد معلم الكبار

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                676 

وحسيياب قيييم )ت(  المعييياري وكييذلك حسيياب متوسييط درجييات كييل مجموعيية وانحرافيييا  (،900)
( نتييائج اختبييار )ت( لمفييروق بييين 2( وشييكل )1واسييتخبلص حجييم التييأثير، ويوضييح جييدول )
 .النوعا لمتغير وفقا  برنامج إعداد معمم الكبار متوسط درجات االختبارين القبمي والبعدي في

 ( 7جذٚي )

  ب ٌّزغ١ش إٌٛعٚفمً خزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌٍفشٚق ث١ٓ ِزٛعظ دسجبد االٔزبئج اخزجبس )د( 

 دالة عند مستوى  دالة إحصائيا " المحسوبة" تجميع قيم  أنن الجدول السابق م يتضحو 
أفراد العينة المشاركين وفقا  طبلب، مما يشير إلى أن جميع الالبعديلصالح االختبار  (1.10)

برنامج، وأن درجة االستفادة كانت كبيرة جدا المضافة من  ةا ( اكتسبوا قيمإناث -ذكور) لمنوع
( وىو تأثير مرتفع لمغاية، كما تراوحت 1.12(، )1.11بين ) حيث تراوح حجم التأثير ما

 .ارجة كسب عالية جدا ( وىي د00.0(، )09.2درجة الكسب بين )
 (إناثيييييييي  ذكور)  الجنسلمتغير  أفراد العينة درجات متوسطييوضح الشكل البياني التالي 

 االختبارين القبمي والبعديفي 

 
٠ٛضح ِزٛعطٟ دسجبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌّزغ١ش اٌجٕظ ) روٛس ــــــــ ئٔبس( ثبالخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ  (4شىً )

 ٚاٌجؼذٞ
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 اٌّزٛعظ اٌؼذد اٌّجّٛػخ إٌٛع

 اٌحغبثٟ

 االٔحشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 ل١ّخ

 )د(

 ِغزٜٛ

 اٌذالٌخ

 دسجخ

 اٌحش٠خ
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 دسجخ
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 7077 37.912 1.51 13.38 195 اٌجؼذٞ روٛس
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 2.43 6.08 195 اٌمجٍٟ
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 داٌخ 

777 7078 

 وج١ش جذًا

7307 
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بين درجات االختبارين القبمي والبعدي تم  إناث( –)ذكورالنوع الفروق بين  فلتعر  و 
استخدام أسموب تحميل التباين باعتباره أحد أساليب التحميل اإلحصائي المناسبة لممقارنة بين 
متوسط درجات االختبار القبمي ومتوسط درجات االختبار البعدي مع بعضيا البعض في نفس 

 ببرنامج إعداد معمم الكباروعات أم ال ين متوسطات المجمالوقت، ومعرفة ىل ىناك فروق ب
أفراد العينة في  طبلبتحميل التباين بين درجات ال( إلى 2، ويشير الجدول )النوع متغيرلوفقا 

 .النوعا لمتغير وفقا  والبعدي القبمياالختبارين 
 (8جذٚي )

 أفشاد اٌؼ١ٕخ فٟ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٚفمب ٌّزغ١ش إٌٛع  رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ ث١ٓ دسجبد اٌطالة 

، (.102)بمغت  القبميأن قيمة )ف( في االختبار  نتائج الجدول السابق يتضحباستقراء 
برنامج وليس بينيا فروق، ولكن بعد اللى أن المجموعات دخمت إ، مما يشير لةوىي غير دا

 ،(1.10عند مستوى دالة )دالة إحصائياا  وىي( 02.222اجتياز البرنامج جاءت قيمة )ف( )
يتضح  ،المجموعات من البرنامج استفادة يفيد مما المتوسطات، بين فروق  يوجد أنو بمعنى

أفراد العينة المشاركين  الطبلبثير في استفادة إناث( تأ –)ذكور النوع مما سبق أن لمتغير 
 .برنامجالفي 

 ا ل  الدراسية: لفرقةمتغير انتائج برنامج إعداد معمم الكبار وفقا
أفييراد العينيية المشيياركين فييي  طييبلبميية المضييافة التييي اكتسييبيا الالقي لمتعييرف عمييى

ا لمتغير )برنامج ال  الدراسيية، الفرقيةالمشياركين فيي ضيوء  وتيم توزييع الطيبلب، (الفرقيةوفقا
وحسيييياب قيييييم )ت(  المعييييياري وكييييذلك حسيييياب متوسييييط درجييييات كييييل مجموعيييية وانحرافيييييا 

( نتائج اختبار )ت( لمفروق بيين ,( وشكل )01واستخبلص حجم التأثير، ويوضح جدول )
 .الدراسية ا لمتغير الفرقةوفقا  يختبارين القبمي والبعدمتوسط درجات اال

  

 االخزجبس
 ِجّٛع ِظذس اٌزجب٠ٓ

 اٌّشثؼبد

 دسجخ

 اٌحش٠خ

 ِزٛعظ

 اٌّشثؼبد

 ل١ّخ

 ف""

 ِغزٜٛ

 اٌذالٌخ

 7077 34.95 64.075 1 64.075 ث١ٓ اٌّجّٛػبد اٌجؼذٞ

 

 داٌخ

 1.833 406 744.239 داخً اٌّجّٛػبد

 407 808.314 اٌّجّٛع

 362. 7340 4.857 1 4.857 ث١ٓ اٌّجّٛػبد اٌمجٍٟ

 

 غ١شداٌخ

 5.821 406 2363.457 داخً اٌّجّٛػبد

 407 2368.314 اٌّجّٛع
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 (77جذٚي )

 اٌذساع١خ ب ٌّزغ١ش اٌفشلخٚفمً خزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٔزبئج اخزجبس )د( ٌٍفشٚق ث١ٓ ِزٛعظ دسجبد اال 

 اٌّزٛعظ اٌؼذد اٌّجّٛػخ اٌفشلخ

 اٌحغبثٟ

 االٔحشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 ل١ّخ

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 دسجخ

 اٌحش٠خ

 حجُ

 اٌزأص١ش

 دسجخ

 اٌىغت

 7077 30.299 1.253 13.88 114 اٌجؼذٞ األٌٟٚ

 داٌخ 

113 7078 

 وج١ش جذًا

7307 

 2.307 6.71 114 اٌمجٍٟ

 7077 23.434 1.493 13.17 96 اٌجؼذٞ اٌضب١ٔخ

 داٌخ 

95 7075 

 وج١ش جذًا

7307 

 2.701 5.71 96 اٌمجٍٟ

 7077 32.540 1.510 13.60 101 اٌجؼذٞ اٌضبٌضخ

 داٌخ 

100 7087 

 وج١ش جذًا

7706 

 2.080 6.43 101 اٌمجٍٟ

 7077 34.091 1.000 14.53 97 اٌجؼذٞ اٌشاثؼخ

 داٌخ 

86 7087 

 وج١ش جذًا

7304 

 2.433 5.81 97 اٌمجٍٟ

عند  دالة إحصائيا " المحسوبة" تجميع قيم  أن يتضحالسابق الجدول باستقراء 
أفراد العينة  طبلب، مما يشير إلى أن جميع الالبعديلصالح االختبار  (1.10) دالة مستوى 

درجة االستفادة كانت كبيرة جدا برنامج، وأن المضافة من  امفرقة اكتسبوا قيما لا المشاركين وفقا 
( وىو تأثير مرتفع لمغاية، كما تراوحت 1.29(، )1.12بين ) حيث تراوح حجم التأثير ما

 .اوىي درجة كسب عالية جدا ( 09.2، )(68.3) درجة الكسب بين
رقة الدراسية باالختبارين الفلمتغير  أفراد العينة درجات التالي متوسطي يوضح الشكل البياني
 القبمي والبعدي
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اٌذساع١خ ثبالخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٌّزغ١ش اٌفشلخ  أفشاد اٌؼ١ٕخ دسجبد ٠ٛضح اٌشىً اٌج١بٟٔ اٌزبٌٟ ِزٛعطٟ (5)شىً 

 ٚاٌجؼذٞ

والبعدي تم استخدام أسموب بين درجات االختبارين القبمي الفرقة الفروق بين  فولتعر  
تحميل التباين باعتباره أحد أساليب التحميل اإلحصائي المناسبة لممقارنة بين متوسط درجات 
االختبار القبمي ومتوسط درجات االختبار البعدي مع بعضيا البعض في نفس الوقت، ومعرفة 

 الفرقة متغيرلا وفقا  رببرنامج إعداد معمم الكبا ىل ىناك فروق بين متوسطات المجموعات أم ال
أفراد العينة في  طبلبتحميل التباين بين درجات ال( إلى 00، ويشير الجدول )الدراسية

 .الدراسية الفرقةوفقا لمتغير  والبعدي القبمياالختبارين 
 (77جذٚي )

 اٌذساع١خأفشاد اٌؼ١ٕخ فٟ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٚفمب ٌّزغ١ش اٌفشلخ  رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ ث١ٓ دسجبد اٌطالة 

بمغت  القبميأن قيمة )ف( في االختبار  نتائج الجدول السابق يتضحباستقراء 
يشير الى أن المجموعات دخمت  (، مما1.10عند مستوى دالة ) وىي دالة، (2.990)
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بعد اجتياز البرنامج جاءت قيمة )ف(  اوأيضا بينيا فروق، و  إعداد معمم الكباربرنامج 
 بين فروق  يوجد أنو بمعنى ،(1.10عند مستوى دالة )دالة إحصائياا  أيضا وىي( 02.100)

الفرقة يتضح مما سبق أن لمتغير  ،المجموعات من البرنامج استفادة يفيد مما المتوسطات،
 بشكل غير متساِو من البرنامج.برنامج الأفراد العينة المشاركين في  طبلبتأثير في استفادة ال

   ا لمتغير  :الكميةنتائج برنامج إعداد معمم الكبار وفقا
ف برنيامج الأفيراد العينية المشياركين فيي  طيبلبافة التيي اكتسيبيا الالقيمية المضي لتعر 

ا  وكيذلك حسياب  المشاركين في ضوء متغير الكمية، وتم توزيع الطبلب، لمتغير )الكمية(وفقا
وحسييياب قييييم )ت( واسيييتخبلص حجيييم  المعيييياري متوسيييط درجيييات كيييل مجموعييية وانحرافييييا 

( نتيائج اختبيار )ت( لمفيروق بيين متوسيط درجيات 2( وشيكل )09التأثير، ويوضح جيدول )
 .الكميةا لمتغير وفقا  إعداد معمم الكباربرنامج ختبارين القبمي والبعدي في اال

 (77جذٚي )

 ب ٌّزغ١ش اٌى١ٍخٚفمً خزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٔزبئج اخزجبس )د( ٌٍفشٚق ث١ٓ ِزٛعظ دسجبد اال 

 اٌّزٛعظ اٌؼذد اٌّجّٛػخ اٌى١ٍخ
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 7077 770863 2.565 6.86 36 اٌمجٍٟ زجبسحاٌ

 داٌخ

35 7076 

وج١ش 

ج

دً 

 ا

7506 

 888. 14.69 36 اٌجؼذٞ
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عند  دالة إحصائيا " المحسوبة" تجميع قيم  أن يتضحالسابق الجدول باستقراء 
أفراد العينة  لطبلب، مما يشير إلى أن جميع االبعديلصالح االختبار  (1.10) دالة مستوى 

درجة االستفادة كانت برنامج، وأن المضافة من  ااكتسبوا قيما  لمتغير الكميةا المشاركين وفقا 
( وىو تأثير مرتفع لمغاية، كما 1.11(، )2,.1بين ) كبيرة جدا حيث تراوح حجم التأثير ما

يوضح الشكل  .. واوىي درجة كسب عالية جدا ( 09.9، )(60.1) تراوحت درجة الكسب بين
 باالختبارين القبمي والبعدي. الكميةلمتغير  أفراد العينة درجات البياني التالي متوسطي

 
 ٚاٌجؼذٞثبالخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ  اٌى١ٍخٌّزغ١ش  أفشاد اٌؼ١ٕخ دسجبد ٠ٛضح اٌشىً اٌج١بٟٔ اٌزبٌٟ ِزٛعطٟ (6)شىً 
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 الفروق بين المبلي والبعدي وفك متغير الكلية
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  انتائج الدراسة  أفراد العينة.من وجية نظر  برنامجناصر النقاط خاصة بعألىمية ال طبقا
  (73جذٚي سلُ )

 ِٓ ٚجٙخ ٔظش أفشاد اٌؼ١ٕخ م١١ُ ػٕبطش اٌجشٔبِج اٌزذس٠جٟر

 باستقراء نتائج الجدول السابق يتضح أن:
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 % ن % ن % ن اٌؼجــــــــبسح

7 7 

اٌّددذسثْٛ ِإٍ٘ددْٛ إلوغددبثٕب 

وبفدددخ اٌّؼدددبسف ٚاٌّٙدددبساد 

 اٌخبطخ ثزؼ١ٍُ اٌىجبس
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9 

85.

5 
53 

13.

0 
6 1.5 
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5 
 وج١ش

7 7 
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ٌٍزددذس٠ت أصددش وج١ددش فددٟ رغ١١ددش 

ارجب٘ددبرٟ ٔحددٛ رؼٍدد١ُ اٌىجددبس 

ٚاٌّشددددددددبسوخ ثبٌّشددددددددشٚع 

 اٌمِٟٛ ٌّحٛ األ١ِخ
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اٌفدددشق ثددد١ٓ اٌّدددزؼٍُ اٌىج١دددش 
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عدددبػذٟٔ اٌزدددذس٠ت فدددٟ فٙدددُ 

طج١ؼدددددخ اٌّزؼٍّددددد١ٓ اٌىجدددددبس 

 ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼُٙ
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اٌزددددذس٠ظ اٌّالئّددددخ ٌزؼٍدددد١ُ 
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تتيييراوح بيييين  -العينيييةأفيييراد –مييين الطيييبلب  بيييدرجات موافقييية العبيييارات جييياءتجمييييع 
حييث إن درجية الموافقية التيي تتيراوح  ؛( ومن ثمَّ فجميعيا مستوى تحققو كبير,,96 -9612)

( تيييدل عميييى درجييية تحقيييق كبييييرة، بينميييا درجيييات الموافقييية التيييي تتيييراوح بيييين 9600 -0بيييين )
( 1622 -06,2( فيكون مستوى تحققيا متوسط، أميا درجيات الموافقية مين ),,06 -9600)

(.. وىذا يدل عمى اتفياق الطيبلب بدرجية 002، ,021مستوى تحققيا ضعيف )السيد، فيكون 
مؤىميون إلكسيابنا كافية  بيوكبيرة عمى أن برنامج إعداد معمم الكبيار اليذي تمقيوه كيان الميدربون 

المحتيييوى و  ،أىيييداف البرنيييامج التيييدريبي واضيييحة ،المعيييارف والمييييارات الخاصييية بتعمييييم الكبيييار
فيي أثير كبيير ليو  وأن البرنامج التيدريبي، كبارلم ينكمعمم الطبلب تماماا إلعدادالتدريبي مناسب 
؛ المشياركة بالمشيروع القيومي لمحيو األمييةمين ثيمَّ و  ،نحو تعمييم الكبيار الطبلب تغيير اتجاىات

فييم طبيعية و  ،ق بين المتعمم الكبير والمتعمم الصيغيروالفر  عمى اكتشاف ساعدىم البرنامج وقد
طييرق  فتعير   كميا أنيييم اسيتطاعوا ميين خيبلل البرنييامج معيييم، لكبيار وكيفييية التعاميلالمتعمميين ا

سيياعدني  ،ميييارات التواصييل مييع الكبييارواكتسيياب  ،وأسيياليب التييدريس المبلئميية لتعميييم الكبييار
اكتسييبت ميين  ،التييدريب فييي تعم ييم ميييارات تييدريس القييراءة والكتابيية والحسيياب لممتعممييين الكبييار

 .  إقناع المتعممين الكبار بمحو أميتيم التدريب القدرة عمى
      ىتائج الدراسة املًداىًة:خالصة  -6

قد جاءت نتائج الدراسة الميدانية لتكشف عن عدة جوانب من القوة ومواطن ل
الضعف في برامج إعداد معمم الكبار بالجامعات؛ فقد أثبتت الدراسة الميدانية وجود قيمة 

الكبار بالجامعات؛ مما يدل عمى أىمية برامح إعداد معمم مضافة لبرنامج إعداد معمم تعميم 
الكبار بالجامعات، ومن ثمَّ يمكن بناء استراتيجية مقترحة متكاممة إلعداد معمم تعميم الكبار 
بالجامعات المصرية عمى ضوء ما أسفرت عنو نتائج تقييم القيمة المضافة من خبلل الواقع 

 ، ومن ىذه النتائج:الميداني
 :   التدريب: نتائج تقييم أداء الطبلب باالختبارين القبمي والبعدي، وتقييم الطبلب لعناصرأوالا

؛ وقييد إقبييال الطييبلب الكبييير عمييى االلتحيياق ببييرامج إعييداد معمييم محييو األمييية وتعميييم الكبييار -أ 
لمحصييول عمييى شيييادة مييية الييبلزم محييو األمتطمَّييب  نجييازإل  إليييويرجييع ذلييك إلييى حيياجتيم 

 التخرج. 
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عمى  هحجم تأثير برنامج إعداد معمم الكبار قد تم إعداده وفق مستويات معيارية جعمت إن  -ب 
 مرتفع لمغاية. الطبلب الممتحقين بو

كان لو تأثير كبير  فقد ؛إن برنامج إعداد معمم الكبار بالجامعات كان فعاالا بدرجة كبيرة -ج 
 .عمى معارف وأداء وميارات الطبلب المشاركين بالبرنامج

 إناث( المشاركين ببرنامج إعداد معمم الكبار قد اكتسبوا قيمةا  -الطبلب )ذكورإن جميع  -د 
، إال أن الطالبات )اإلناث( قد اكتسبن قيمة مضافة أعمى من الطبلب مضافة من البرنامج

)الذكور(، وقد يعكس ذلك اىتماماا أكثر من اإلناث بتعميم الكبار، وبرنامج إعداد معمم 
 الكبار بصورة عامة.

 ن جودة اإلمكانات واألداء التدريبي وتوفر الكوادر البلزمة إلعداد وتدريب معمم الكبارتحس   -ه 
من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين بتعميم الكبار أو المدربين المعتمدين إلعداد 

توفر مكتبات رقمية لبلطبلع عمى أحدث المراجع كذلك ، و وتأىيل معمم الكبار بالجامعات
ارتفاع عمى عكس ذلك وقد ان ؛والخبرات المختمفة في تعميم الكباروالدوريات العممية 

دافعية الطبلب الكتساب معارف وميارات تعميم الكبار، وحرصيم عمى إتمام البرنامج 
 وتنفيذ تدريباتو وتكميفاتو، والتطبيق العممي عمييا.

 استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في مجال إعداد وتدريب معمم الكبار. -و 
ييام الجامعييات بعقييد بروتوكييوالت تعيياون مييع الييئيية العاميية لتعميييم الكبييار؛ بمييا جعييل ىنيياك ق -ز 

إعيييداد كتيييب ومودييييوالت مسييياعدة لمعميييم الكبيييار مييين طيييبلب  تعييياون مشيييترك بينيميييا فيييي
، واإلسيييام فييي إعييداد وتييدريب معمييم الكبييار بالجامعييات، وتييوفير الييدعم الييبلزم الجامعييات

 .ومي لمحو األميةلمطبلب لممشاركة بالمشروع الق
انتشار مراكز ووحدات تعميم الكبار بالجامعات لمدعم واإلرشاد الطبلبي في محو األمية  -ح 

  وتعميم الكبار. 
وجود مقررات خاصة بتعميم الكبار في بعض الكميات مما جعل بعض الطبلب لدييم بعض  -ط 

 لمبرنامج. ظيرت عند تطبيقيم لبلختبار القبميالمعارف والمعمومات في تعميم الكبار 
عداد معممي الكبار بالجامعات. -ي   توافر كوادر لتدريب وا 
 .نحو تعميم الكبار الطبلب أثر كبير في تغيير اتجاىاتتلو  البرنامج التدريبي -ك 
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فيم و  ،ق بين المتعمم الكبير والمتعمم الصغيروالفر  عمى اكتشاف ساعد الطبلب البرنامج -ل 
  معيم. طبيعة المتعممين الكبار وكيفية التعامل

، ف طرق وأساليب التدريس المبلئمة لتعميم الكبارتعر   من خبلل البرنامج استطاع الطبلب -م 
 .مالتعميبيم القدرة عمى إقناعو  ،ميارات التواصل مع الكبارواكتساب 

 .كبارلم ينكمعمم الطبلب مناسب تماماا إلعداد لمبرنامج المحتوى التدريبي -ن 
ًًا: ىتائج املالحظة واجملنىعات   البؤرية: ثاى

أثناء تطبيق برنامج إعداد معمم الكبار فقد تم تدوين مبلحظات عن توجيات الطبلب   
وسموكياتيم تجاه تعميم الكبار  الطبلب أثناء التحاقيم بالبرنامج التدريبي، وكذلك تكوين بعض 

الممتحقين بالبرنامج تم استخداميا في جمع المعمومات من  المجموعات البؤرية من الطبلب
الطبلب حول برنامج إعداد معمم الكبار وأىميتو، ومناقشتيم حول العناصر المختمفة لمبرنامج 
التدريبي؛ لئلفادة من نتائج تمك الحوارات والمناقشات في تعر ف واقع القيمة المضافة المباشرة 

رنامج إعداد معمم الكبار بالجامعات، ومن ثمَّ االستدالل عمى وغير المباشرة والتطبيقية لب
 جوانب القوة ومواطن الضعف ببرامج إعداد معمم الكبار بالجامعات.

المجموعات البؤرية والمبلحظات التي تم تدوينيا عن المجموعات التدريبية وقد أكدت   
طبلب حول برنامج إعداد معمم الممتحقة ببرنامج إعداد معمم الكبار والتي دارت حول: آراء ال

الكبار، ومدى جدواه واستفادتيم منو، وتقييميم لعناصر البرنامج، أن ىناك إقبال كبير عمى 
االلتحاق بالبرنامج التدريبي، وأنو لبى احتياجات الطبلب المعرفية والميارية في تعميم الكبار 

اتسم بالوضوح والسبلسة التي كان  وأكسبيم الخبرات المناسبة لمقيام بيذا الدور، وأن البرنامج
ف  ليا كبير األثر عمى إتمام الطبلب لمبرنامج التدريبي والتزاميم بو، وأنو ساعدىم في تعر 
المشكبلت التي قد تواجييم في محو األمية وكيفية التعامل معيا، والطرق واآلليات المساعدة 

ديوالت مساعدة لمعمم الكبار من ليم بصورة مستمرة في تعميم الكبار من خبلل توفر كتب ومو 
طبلب الجامعات، وكذلك انتشار مراكز ووحدات تعميم الكبار بالجامعات إلرشاد الطبلب 
ودعميم في محو األمية وتعميم الكبار، كما أوضحت المجموعات البؤرية أن ىناك قيمة 

ت في تعميم مضافة غير مباشرة لمبرنامج؛ فقد قام بعض الطبلب بنقل بعض المعارف والميارا
الكبار مما اكتسبوه بالبرنامج إلى زمبلئيم الذين لم يمتحقوا بو، وكذلك نشر الوعي بأىمية 
محو األمية لمطبلب كواجب إنساني وديني ووطني يقومون بو، ىذا فضبلا عن وجود قيمة 
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قناع األميين بالتعميم  مضافة تطبيقية لمبرنامج؛ حيث قام بعض بتطبيق طرق استقطاب وا 
 ة عممية فور انتيائيم من البرنامج ونجاحو في ذلك.  بصور 

وبالرغم من جوانب القوة السابقة التي كشفت عنيا الدراسة الميدانية في إعداد معمم 
ا  الكبار، ونجاح البرنامج في تحقيق قيمة مضافة لمطبلب في تعميم الكبار إال أنيا كشفت أيضا

 منيا:عن مواطن ضعف بإعداد معمم الكبار بالجامعات 
 قصور برامج إعداد المعمم بالجامعات عن تمبية احتياجات البيئة المحمية.  -أ 
 غياب وجود استراتيجية متفق عمييا إلعداد معمم الكبار بالجامعات. -ب 
ضعف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في التدريب واإلشراف عمى ممارسات  -ج 

 الطبلب في محو األمية وتعميم الكبار.
 ية والفنية البلزمة إلقامة أنشطة تدريبية جيدة في إعداد معمم الكبارمادال ضعف الموارد -د 
تخصص تعميم الكبار عمى مستوى الدراسات ب ورغبتيم في االلتحاق ضعف إقبال الطبلب -ه 

 .العميا
ويتبين مما سبق أن التركيز عمى تقييم القيمة المضافة المباشرة وغير المباشرة 

معمم الكبار بالجامعات قد جاءت لخدمة الدراسة في بيان وتحميل والتطبيقية لبرنامج إعداد 
داد معمم الكبار بالجامعات، وساعدت في الخروج بجوانب القوة ومواطن البيئة الداخمية إلع

الرباعي التي تتضح  عناصر التحميل البيئي تحديد ؛ بما يساىم فيالضعف بتمك البرامج
   تفصيبلا بالمحور التالي.

إلعداد معله الكبار ( SWOT Analysis) التحلًل البًئٌ الرباعٌأبعاد احملىر الرابع: 

 باجلامعات يف ضىء مدخل الكًنة املضافة:

تختص بالكشف عن عناصر التحميل  ويتضمن ىذا المحور ثبلث خطوات: األولى
لتقييم  الثانيةضوء مدخل القيمة المضافة، و البيئي الرباعي إلعداد معمم الكبار بالجامعات في 

عناصر ىذا التحميل لتحديد البديل والتوجو االستراتيجي األمثل لبناء االستراتيجية المقترحة 
أما الخطوة الثالثة  ،؛ وذلك من خبلل استطبلع رأي الخبراءإلعداد معمم الكبار بالجامعات

..  TOWS، واالستراتيجيات البديمة SWOT Analysisي التحميل البيئ فتتضمن مصفوفة
 تفصيبلا فيما يأتي. وبيان ىذه الخطوات يتضح
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( إلعداد معله الكبار باجلامعات يف SWOT Analysisعياصر التحلًل البًئٌ الرباعٌ ) -1

 ضىء مدخل الكًنة املضافة:

 ةمختمفأدوات بشقييا النظري والميداني وما اعتمدت عميو من  كشفت الدراسة قدل
في نتائج االختبارين القبمي والبعدي، ونتائج المجموعات البؤرية ونقاشات الطبلب  تمثمت

الممتحقين بالبرنامج، والمبلحظة والمعايشة لمطبلب المكمَّفين بمحو األمية بالجامعات، 
 والمجموعات البؤرية والمقاببلت المفتوحة التي تمت مع الخبراء المتخصصين في تعميم الكبار

يئة الداخمية والخارجية إلعداد معمم الكبار بالجامعات وما يتضمنو ذلك من تحميل لمب عن
جوانب القوة ومواطن الضعف والفرص المتاحة والتيديدات المحتممة ببرامج إعداد معمم  تحديد

  الكبار بالجامعات تشكمت فيما يمي.
 ة المضافة:تحميل البيئة الداخمية إلعداد معمم الكبار بالجامعات في ضوء مدخل القيم ( أ

ويمثييل الجييزء األول ميين التحميييل البيئييي، ويييتم ميين خبللييو تحميييل النظييام الييداخمي إلييى 
جزيئاتييو لتحديييد وتشييخيص جوانييب القييوة ومييواطن الضييعف بالكمييية، وعناصيير البيئيية الداخمييية 

ذاتييا، والتيي تيؤثر  جامعياتالبلمكمية يقصد بيا مجموعة الظيروف والعواميل والميوارد الموجيودة 
والقيرارات  بصورة مباشرة عمى أدائيا ووظائفيا، كما يمكن تعديميا من خبلل اإلجراءات والخطيط

وتتعييدد النميياذج الخاصيية بتحميييل البيئيية الداخمييية ولكيين يعتبيير نمييوذج ، اإلدارييية داخييل الكمييية
مييييل البيئييية لتح Mckinseyالعواميييل االسيييتراتيجية السيييبعة التيييى قيييدمتيا مجموعييية مييياكينزى 

، ميين أفضييل تمييك النميياذج.. وعناصيير (S7)أو الداخمييية والمعروفيية بنمييوذج العناصيير السييبعة 
، األنظميية Structure، الييكييل  Sourcesىييي: المييوارد (S7)ة العوامييل االسييتراتيجية السييبع

Systems نمييييط اإلدارة ،Style األفييييراد ،Staffالقيييييم المشييييتركة ،Shared Values ،
 جامعيييات السيييبعة الرئيسيييية الداخميييية لم ، وىيييى العناصييير التيييى تمثيييل األبعيييادSkillsالمييييارات

(Nystrom, 2009) .. وتتمثيييل جوانيييب القيييوة وميييواطن الضيييعف فيييي إعيييداد معميييم الكبيييار
وعميى ضيوء -بالجامعات التي أسفرت عنيا نتائج الدراسة النظرية والميدانية بأدواتيا المختمفية 

 فيما يمي: -(S7)نموذج العوامل االستراتيجية السبعة 
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 :جوانب القوة 
لممؤسسة وتميزىا عن غيرىا، النواحى اإليجابية الداعمة تعرف جوانب القوة بأنيا: "

ويمكن لممؤسسة عند حسن استغبلليا أن تحقق مكاسب معينة، كما أنيا تدعم قدرة المؤسسة 
، 9101" )أبوبكر، والنعيم، فى تحقيق أىدافيا إذا ما نجحت فى تنميتيا واالستفادة منيا

لقيمة المضافة ، وتتمثل جوانب القوة في إعداد معمم الكبار بالجامعات في ضوء مدخل ا(001
 فيما يمي:

 ن  جودة اإلمكانات واألداء التدريبي إلعداد معمم الكبار بالجامعات.تحس   -
 استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في مجال إعداد وتدريب معمم الكبار. -
توفر مكتبات رقمية لبلطبلع عمى أحدث المراجع والدوريات العممية والخبرات المختمفة في  -

 ر.تعميم الكبا
تنوع برامج إعداد معمم الكبار بالجامعات مابين برامج أثناء اإلعداد أو برامج تدريبية أو  -

 برامج دراسات عميا.  
 وجود مقررات خاصة بتعميم الكبار بالعديد من الكميات.  -
 تبنى مستويات معيارية لمبرامج التدريبية المقدمة إلعداد معمم الكبار.  -
 لمعمم الكبار من طبلب الجامعات.إعداد كتب وموديوالت مساعدة  -
 وجود عدد كاِف من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات متخصصين في تعميم الكبار -
إجراء كميات التربية لمعديد من البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات الخاصة بتعميم الكبار  -

عداد معممي الكبار.    وقضاياه وا 
عداد معممي الكبار ب  -  الجامعات.توافر كوادر لتدريب وا 
انتشار مراكز ووحدات تعميم الكبار بالجامعات لمدعم واإلرشاد الطبلبى في محو األمية  -

 وتعميم الكبار. 
 قيام الجامعات بعقد بروتوكوالت تعاون مع الييئة العامة لتعميم الكبار. -
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  :مواطن الضعف 
لدييا قصور "موارد وقدرات تفتقر إلييا المؤسسة أو  :بأنيامواطن الضعف تعرف   

، 9101" )شمس الدين، فييا، وتمنع المؤسسة من تحقيق ميزة تنافسية قابمة لبلستدامة
في ضوء مدخل القيمة ، وتمثمت مواطن الضعف في إعداد معمم الكبار بالجامعات (02

 فيما يمي:المضافة 
 غياب وجود استراتيجية متفق عمييا إلعداد معمم الكبار بالجامعات. -
التنظيري في تناول قضايا إعداد معمم الكبار في مصر، وغياب تنفيذ اآلليات سيادة النمط  -

 المقترحة لذلك.
ممزم  لعدم وجود نص في محو األمية الفعالة زوف بعض الجامعات عن المشاركةع -

 . يالمشاركة الطبلب ب
 قصور برامج إعداد المعمم بالجامعات عن تمبية احتياجات البيئة المحمية. -
الطبلب في  في التدريب واإلشراف عمى عضاء ىيئة التدريس بالجامعاتضعف مشاركة أ -

 محو األمية وتعميم الكبار.
 .ضعف الموارد المادية والفنية البلزمة إلقامة أنشطة تدريبية جيدة في إعداد معمم الكبار -
 .ضعف إقبال الطبلب عمى تخصص تعميم الكبار عمى مستوى الدراسات العميا -

في ضوء مدخل القيمة  الخارجية إلعداد معمم الكبار بالجامعاتتحميل البيئة  ( ب
 :المضافة

أن المؤسسات الجامعية تعتبر أكثر  تكمن أىمية تحميل البيئة الخارجية في
المؤسسات تأثراا بالمتغيرات والتطورات الحادثة فى المجتمع سواء المحمي أو العالمي، 

تحديد ، ىذا فضبلا عن لتكنولوجية المختمفةوبالمعطيات التى توفرىا التحديات العممية وا
الجامعات وعبلقة التأثير والتأثر بينيما، الذى تتعامل معو  يومعرفة سمات المجتمع الخارج

ف العوامل  وتحديد األىداف التي يجب عمييا تحقيقيا في إعداد معمم الكبار، وكذلك تعر 
 المؤثرة عمييا في إعداد معمم الكبار، ومن ثمَّ االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية 

ي معرفة وبيان اإلمكانات والموارد المتاحة فى المجتمع الخارجى والتى يمكن االستفادة منيا ف
 إعداد معمم الكبار.
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تعد دراسة وتحميل البيئة الخارجية لممؤسسات الجامعية من المتطمبات الميمة و   
ات وأنشطتيا.. وتشتمل البيئة الخارجية جامعأىداف ىذه الوالضرورية لما ليا من تأثير عمى 

عمى كافة العناصر أو األطراف التى تقع خارج حدود المؤسسة وال تخضع بدرجة كاممة 
في إعداد  عمى أداء مياميا وتحقيق رؤيتيا ورسالتيا جامعاتلسيطرتيا، وتؤثر فى قدرة ال

ا أفضل واتجاىات  جامعاتخارجية لمقد تمثل متغيرات وعوامل البيئة الف، معمم الكبار موقفا
في  أو توجيات ي توقع أن تدعم جيودىا نحو تحقيق أىدافيا ،تحسينالمرغوبة لمتطوير و 
أو اتجاىات ومواقف غير  Opportunitiesما يطمق عميو الفرص  يوى إعداد معمم الكبار

التيديدات  ما يطمق عميو يوق جيودىا نحو تحقيق أىدافيا، وىمرغوبة ي توقع أن تع
Threatsختمفة التى يمكن أن ، وتمثل ىذه الفرص والتيديدات مدخبلا لمقرارات واإلجراءات الم
قدرتيا التنافسية في إعداد معمم الكبار وى أدائيا وتحسين لتحسين مست جامعاتتتخذىا ال

(Marios & Loudes, 2006, 76- 78) .. وتتمثل الفرص المتاحة والتيديدات المحتممة
إلعداد معمم الكبار بالجامعات التي أسفرت عنيا نتائج الدراسة النظرية والميدانية بأدواتيا 

 المختمفة فيما يمي: 
  :الفرص المتاحة 

"مواقف أو اتجاىات أو تغييرات قائمة أو محتممة بالبيئة الخارجية تؤدى  الفرص ىي:
إلى تدعيم خدمات المؤسسة التعميمية أو إلى تحسين مركزىا التنافسى وذلك بإفتراض حسن 

 ، والفرص المتاحة إلعداد معمم الكبار بالجامعات ىي:(912، 9109ا" )إبراىيم، استغبللي
 بقضية األمية وتوفير حياة كريمة لؤلفراداىتمام القيادة السياسية  -
 مد جسور التعاون بين الجامعات المصرية وبين الييئة العامة لتعميم الكبار -
 رغبة الكثير من األميين في رفع مستواىم االقتصادي واالجتماعي من خبلل التعميم -
ت الحكومية االتفاقيات ومشاريع الشراكة بين الييئة العامة لتعميم الكبار وبين المؤسسا  -

 والمجتمع المدني والقطاع الخاص
 لتحقيقيا 9101القضاء عمى األمية يعد أحد األىداف التنموية التي تسعى رؤية مصر   -
 توفر قدر كبير من الدعم المادي والمعنوي لممتميزين في محو األمية وتعميم الكبار. -
 توفر فرص أكبر لبلحتكاك الثقافى والفكري بين الكبار ومعممييم. -
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ظيور صيغ وأشكال جديدة لمتفاعبلت االجتماعية تدعم تعميم الكبار واإلقبال عمى االلتحاق  -
 ببرامج محو األمية.

 إمكانية االستفادة من التنوع المتنامى لمتطورات التكنولوجية في محو األمية وتعميم الكبار -
 :التيديدات المحتممة 

ا أو "مواقف أو اتجاىات أو تغييرات  :التيديدات ىي بالبيئة الخارجية تمثل خطراا قائما
محتمابل عمى المركز التنافسى لممؤسسة التعميمية أو تحد من قدرتيا عمى تحقيق رسالتيا 

، 9109" )إبراىيم، وأىدافيا، وذلك مالم تنجح المؤسسة التعميمية فى تجنبيا أو تحييدىا
 ي:، والتيديدات المحتممة إلعداد معمم الكبار بالجامعات ى(912

 غياب التسويق المجتمعي لدور معمم الكبار بالمجتمع وأىمية إعداده. -
 .لحالة االقتصادية المتدنية لمفئة المستيدفة لمحو األميةا -
 عف التنسيق بين الجيات الشريكة في محو األمية وتعميم الكبار.ض -
 .عف الدور اإلعبلمي في إبراز مشكمة األمية وخطورتيا عمى التنمية المستدامةض -
 .ضعف اإلمكانات المحفزة لجذب األميين لبللتحاق واالستمرار ببرامج محو األمية -
 .قناعات بعض األميين الكبار بعدم جدوى التعميم والمعرفة -
انتشار انطباعات سمبية عن طبيعة العمل في مجال محو األمية بالمجتمع، وضعف  -

 .المستوى االجتماعي واالقتصادي لمعممي الكبار
  .ريجي كميات التربية بما انعكس سمباا عمى مستوى خريجييا بشكل عاملغاء تكميف خإ -
 .دعوات بعض المسئولين بإلغاء الييئة العامة لتعميم الكبار -
 استعانة الييئة العامة لتعميم الكبار بغير خريجي الجامعات لمعمل بمحو األمية. -
لزام مؤسسات الدولة قصور تشريعات محو األمية وتعميم الكبار عن إلزام األميين بالتعم - م، وا 

 بالمشاركة في محو األمية.
 ضعف اإلنفاق عمى برامج محو األمية وتعميم الكبار -

ولكي يتحقق اليدف من الدراسة في تقديم استراتيجية مقترحة إلعداد معمم الكبار 
بالجامعات في ضوء مدخل القيمة المضافة فإن ذلك يتطمب بعد عرض عناصر التحميل البيئي 

ي تحديد التوجو أو البديل االستراتيجي المناسب الذي تقوم عميو االستراتيجية المقترحة الرباع
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في ضوء ما أسفرت عنو نتائج التحميل البيئي الرباعي؛ ويتم ذلك من خبلل تقييم الخبراء 
 .من خبلل الخطوات البلحقة .. وىو ما يكتمللعناصر التحميل البيئي الرباعي

التحميل البيئي الرباعي إلعداد معمم الكبار بالجامعات في عناصر تقييم الخبراء ل -9
 ضوء مدخل القيمة المضافة:
 إلى:   تيدف ىذه الخطوة من الدراسة

عمى إعداد  جية من حيث تواجدىا ومدى تأثيرىاتقييم عناصر البيئة الداخمية والخار  -أ 
 معمم الكبار بالجامعات في ضوء مدخل القيمة المضافة.

 محور الخاص بو حسب مدى تأثيرهئة الداخمية والخارجية كلأل في الترتيب عناصر البي -ب 
 إعداد معمم الكبار بالجامعات في ضوء مدخل القيمة المضافة. عمى

تأثير عمى ال ىذا بقاءو تأثيرىا استبعاد العناصر ضعيفة التواجد أو الضعيفة من حيث -ج 
 إعداد معمم الكبار بالجامعات.

إعداد معمم الكبار بالجامعات في ضوء مدخل القيمة  المبلئمتحديد البديل االستراتيجى  -د 
األوزان  حساب المضافة والذي تقوم عميو االستراتيجية المقترحة، وذلك من خبلل

 النسبية المرجحة لكل بديل من البدائل االستراتيجية األربعة.
لعناصر البيئة  SWOT Analysisويتم تقييم عناصر التحميل البيئي الرباعي   

بالجامعات وترتيبيا، وتحديد البديل االستراتيجي األمثل  الداخمية والخارجية إلعداد معمم الكبار
من خبلل رصد آراء  الذي تقوم عميو االستراتيجية المقترحة إلعداد معمم الكبار بالجامعات

ا لمعايير محددة ، وقد تم اختيار الخبر يم عناصر التحميل البيئي الرباعيالخبراء حول تقي اء وفقا
في كل خبير من الخبراء، وتمثمت تمك المعايير فيما  -عمى األقل–ينبغي أن يتوافر أحدىا 

 يمي:
  ا إلعداد معمم الكبار بأحد الجامعات أن يكون عضو ىيئة تدريس ومدرباا معتمدا

 المصرية.
 .ا بأحد كميات التربية المصرية ا أو أستاذاا مساعدا  أن يكون أستاذا
 يشغل/ شغل منصب وكيل كمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن. 
 .أن يكون قد شغل منصب رئيس الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار 
 .أن يكون مديراا ألحد مراكز أو وحدات تعميم الكبار بالجامعات 
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  .ا لمشروع محو األمية بأحد الجامعات  أن يكون منسقا
( جامعات مصرية 2ا؛ يتوزعون في )( خبيرا 20لخبراء في )وعميو فقد تمثمت عينة ا

 (األزىر، سوىاج، الجامعة األمريكية، دمياطحموان، ىي جامعات: )القاىرة، عين شمس، 
ا من المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية، ( أستاذاا 1( أستاذاا، و)02منيم ) وخبيراا واحدا

ا، ا حاصبلا عمى شيادة مدرب معتمد إلعداد معمم الكبار، وشغل 02و ) مساعدا ة ست( مدرسا
أفراد أحد  يشغلو أفراد من أفراد العينة منصب رئيس الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار،

ا من  العينة منصب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشغل أحد عشر فردا
خمسة أفراد من العينة منصب  كما شغل كميات التربية، ىحدإصب رئيس قسم بأفراد العينة من

   مدير لمركز أو وحدة تعميم الكبار بأحد الجامعات أو الكميات.
التي تنوعت بين  إجراء بعض المقاببلت المفتوحة مع بعض السادة الخبراء وقد تم

الكبار بالجامعات المصرية،  دارت حول واقع إعداد معمممقاببلت فردية وأخرى جماعية، وقد 
وأىم جوانب القوة ومواطن الضعف، والفرص المتاحة والتيديدات المحتممة لمنظومة إعداد 

تقديم استبانة لمسادة الخبراء من محورين يتضمن تم  معمم الكبار بالجامعات المصرية، كما
واطن الضعف التي تم المحور األول منيا نتائج تحميل البيئة الداخمية بجميع جوانب القوة وم

الخروج بيا، أما المحور الثاني فقد تضمن نتائج تحميل البيئة الخارجية بكافة الفرص المتاحة 
مدى تأثير كل نقطة من نقاط تيديدات المحتممة التي تم الخروج بيا، وذلك لتحديد وال

، كما ىو مبين  (؛ 9بممحق رقم )المحورين، وكذلك تحديد احتمالية بقاء ذلك التأثير مستقببلا
حتى يتم التحديد الدقيق لجوانب القوة ومواطن الضعف والفرص المتاحة والتيديدات المحتممة 
، التي يمكن أن ت بنى عمييا االستراتيجية المقترحة ويتم استبعاد العناصر األقل أىمية وتأثيراا

ا آلراء  الخارجيةنتائج تقييم عناصر التحميل البيئي لمبيئة الداخمية و  وقد تمثمت ..كما  وفقا
 فيما يمي. الخبراء
 :تحميل نتائج تقييم عناصر البيئة الداخمية ( أ
تحميل نتائج تقييم جوانب القوة التى تؤثر إيجابياا  ن ىما:يويتضمن ذلك المحور عنصر           

إعداد معمم ، وكذلك مواطن الضعف التى تعرقل إعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية يف
 ، ويمكن تناول ذلك تفصيبلا فيما يمى:في الجامعاتالكبار 

 النتائج الخاصة بجوانب القوة: -أ
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جوانب القوة في إعداد معمم استجابات السادة الخبراء حول  يويبين الجدول التال 
ي إعداد معمم الكبار ، وذلك من حيث مدى تأثير كل منيا فالكبار بالجامعات المصرية

، ومن ثمَّ ترتيبيا بحسب أىميتيا  ، ومتوسطبالجامعات المصرية بقاء ذلك التأثير مستقببلا
 ي إعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية.ومدى تأثيرىا ف

 (74جذٚي )

 اعزجبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ حٛي رم١١ُ جٛأت اٌمٛح

 اٌؼجــــبسح َ
 ِزٛعظ

 اٌجمب 

 اٌٛصْ

 إٌغجٟ
 اٌزشر١ت

7 

 

ثبٌجبِؼبد ٌٍذػُ أزشبس ِشاوض ٚٚحذاد رؼ١ٍُ اٌىجبس 

ٚاإلسشبد اٌطالثٝ فٟ ِحٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ 

 اٌىجبس0

 األٚي 49767 6986

ٚجٛد ِمشساد خبطخ ثزؼ١ٍُ اٌىجبس ثبٌؼذ٠ذ ِٓ  7

 اٌى١ٍبد0

 اٌضبٟٔ 39756 7976

رٛافش وٛادس ٌزذس٠ت ٚئػذاد ِؼٍّٟ اٌىجبس  3

 ثبٌجبِؼبد0

اٌضبٟٔ  39756 6937

 ِىشس

اٌىجبس ثبٌجبِؼبد ِبث١ٓ رٕٛع ثشاِج ئػذاد ِؼٍُ  4

ثشاِج أصٕب  اإلػذاد أٚ ثشاِج رذس٠ج١خ أٚ 

 ثشاِج دساعبد ػ١ٍب0

 اٌشاثغ 39675 6947

ل١بَ اٌجبِؼبد ثؼمذ ثشٚرٛوٛالد رؼبْٚ ِغ ا١ٌٙئخ  5

 اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس0

اٌشاثغ  39675 6966

 ِىشس

ئػذاد وزت ِٚٛد٠ٛالد ِغبػذح ٌّؼٍُ اٌىجبس ِٓ  6

 طالة اٌجبِؼبد0

 اٌغبدط 39674 6977

 739768 ِجّٛع األٚصاْ إٌغج١خ ٌجٛأت اٌمٛح اٌّحزٍّخ

 في إعداد معمم الكبار بالجامعات أن جوانب القوةباستقراء الجدول السابق يتضح 
وع ِرضت عمى السادة الخبراء قد حصمت عمى  ي والميداني،التي تم استخبلصيا بالتحميل النظر 

جوانب القوة التي تم أن  ي( درجات؛ وىو ما يعن2متوسط درجات لبقاء تأثيرىا أعمى من )
لجوانب من ىذه ا كما أن يرى السادة الخبراء أنيا متواجدة بالفعل، ذكرىا بالجدول السابق

باق  فى المستقبل؛  الكبار بالجامعاتي إعداد معمم قد رأى السادة الخبراء أن تأثيرىا ف القوة
إلعداد معمم الكبار بالجامعات ومن ثمَّ يمكن االعتماد عمييا فى بناء االستراتيجية المقترحة 

ثيرىا الكبير في إعداد معمم الكبار في ضوء مدخل القيمة المضافة، ىذا إلى جانب تأ
جوانب القوة ذات الوزن  (، وقد تم استبعاد06202 -26120بالجامعات والذي تراوح بين )

 .( درجات2النسبي األقل والتي حصمت عمى متوسط بقاء أقل من )
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 ب( النتائج الخاصة بمواطن الضعف:
مواطن الضعف في إعداد ويبين الجدول التالى استجابات السادة الخبراء حول 

م ي إعداد معم، وذلك من حيث مدى تأثير كل منيا فمعمم الكبار بالجامعات المصرية
، ومن ثمَّ ترتيبيا بحسب الكبار بالجامعات المصرية ، ومتوسط بقاء ذلك التأثير مستقببلا
 ي إعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية.أىميتيا ومدى تأثيرىا ف

 رم١١ُ ِٛاطٓ اٌضؼف( اعزجبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ حٛي 75جذٚي )

 اٌؼجــــبسح َ
 ِزٛعظ

 اٌجمب 

 اٌٛصْ

   إٌغجٝ 
 اٌزشر١ت

غ١بة ٚجٛد اعزشار١ج١خ ِزفك ػ١ٍٙب إلػذاد ِؼٍُ اٌىجبس  7

 ثبٌجبِؼبد0

 األٚي 39675  6977 

اػزّبد ثشاِج رؼ١ٍُ اٌىجبس اٌمبئّخ ػٍٝ أطش ٔظش٠خ  7

لذ٠ّخ الرٛاوت اٌّغزجذاد اٌؼظش٠خ فٟ رؼ١ٍُ 

  اٌىجبس ٚئػذاد ِؼ0ٗ١ٍّ

 األٚي ِىشس 39675  6974 

لضب٠ب ئػذاد ِؼٍُ ع١بدح إٌّظ اٌزٕظ١شٞ فٟ رٕبٚي  3

اٌىجبس فٟ ِظش، ٚغ١بة رٕف١ز ا١ٌ٢بد اٌّمزشحخ 

  ٌزٌه0

 اٌضبٌش 39647  6966 

٠خ ٚاٌف١ٕخ اٌالصِخ إللبِخ أٔشطخ ّبدضؼف اٌّٛاسد اٌ 4

 رذس٠ج١خ ج١ذح فٟ ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس

 اٌضبٌش 39647   6947

 ِىشس

ػضٚف ثؼض اٌجبِؼبد ػٓ اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ ِحٛ  5

 ٌؼذَ ٚجٛد ٔض ٍِضَ ٌّشبسوخ اٌطالة ثٙب0األ١ِخ 

 اٌخبِظ 395  6976 

 779354  ّٛاطٓ اٌضؼفِجّٛع األٚصاْ إٌغج١خ ٌ

 في إعداد معمم الكبار بالجامعات أن مواطن الضعفباستقراء الجدول السابق يتضح 
وع ِرضت عمى السادة الخبراء قد حصمت عمى  ي والميداني،التي تم استخبلصيا بالتحميل النظر 

مواطن الضعف التي تم أن  ي( درجات؛ وىو ما يعن2متوسط درجات لبقاء تأثيرىا أعمى من )
ه المواطن من ىذ كما أن يرى السادة الخبراء أنيا متواجدة بالفعل، ذكرىا بالجدول السابق

باق  فى المستقبل؛  الكبار بالجامعاتي إعداد معمم قد رأى السادة الخبراء أن تأثيرىا ف الضعف
إلعداد معمم الكبار بالجامعات ومن ثمَّ يمكن االعتماد عمييا فى بناء االستراتيجية المقترحة 

في ضوء مدخل القيمة المضافة، ىذا إلى جانب تأثيرىا الكبير في إعداد معمم الكبار 
وانب القوة ذات الوزن (، وقد تم استبعاد ج062 -06212بالجامعات والذي تراوح بين )

 ( درجات.2النسبي األقل والتي حصمت عمى متوسط بقاء أقل من )
  



 م2222 نوفمرب -2ج –( 123عدد )                 ...            اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إعداد معلم الكبار

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                776 

  إلعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية:تحميل نتائج تقييم عناصر البيئة الخارجية 
إلعداد  متاحةتحميل النتائج الخاصة بالفرص ال :ن ىمايويتضمن ذلك المحور عنصر 

وتحميل النتائج الخاصة بالتيديدات المحتممة لذلك، وىذا  ،معمم الكبار بالجامعات المصرية
 كالتالى:

 :( النتائج الخاصة بالفرص المتاحةأ
إلعداد معمم  لسادة الخبراء حول الفرص المتاحةويبين الجدول التالى استجابات ا

ي إعداد معمم الكبار كل منيا ف مدى تأثير ، وذلك من حيثالكبار بالجامعات المصرية
، ومن ثمَّ ترتيب ،بالجامعات المصرية يا بحسب أىميتيا ومتوسط بقاء ذلك التأثير مستقببلا

 ي إعداد معمم الكبار بالجامعات المصرية.ومدى تأثيرىا ف
  (76جذٚي )

 اٌفشص اٌّزبحخرم١١ُ اعزجبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ حٛي 

 اٌؼجــــــــــبسح َ
 ِزٛعظ

 جمب اٌ

 اٌٛصْ

  إٌغجٝ 
 اٌزشر١ت

ا٘زّبَ اٌم١بدح اٌغ١بع١خ ثمض١خ األ١ِخ ٚرٛف١ش ح١بح وش٠ّخ  7

 ٌألفشاد

 األٚي  39674 6967

رٛفش فشص أوجش ٌالحزىبن اٌضمبفٝ ٚاٌفىشٞ ث١ٓ اٌىجبس  7

 ِٚؼ0ُٙ١ٍّ

 األٚي  39674 6975

 ىشسِ

االرفبل١بد ِٚشبس٠غ اٌششاوخ ث١ٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ  3

ٚث١ٓ اٌّإعغبد اٌحى١ِٛخ ٚاٌّجزّغ اٌّذٟٔ اٌىجبس 

 ٚاٌمطبع اٌخبص

 اٌضبٌش  39647 6947

ٌز٠ّٕٛخ اٌزٟ رغؼٝ اٌمضب  ػٍٝ األ١ِخ ٠ؼذ أحذ األ٘ذاف ا 4

 ٌزحم١مٙب 7737سؤ٠خ ِظش

 اٌضبٌش 39647  6965

 ِىشس

ِذ جغٛس اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌجبِؼبد اٌّظش٠خ ٚث١ٓ ا١ٌٙئخ  5

 اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس

 اٌخبِظ 39567 6956

 779773 ِجّٛع األٚصاْ إٌغج١خ اٌفبسلخ ٌٍفشص اٌّزبحخ

 أن الفرص المتاحة إلعداد معمم الكبار بالجامعاتباستقراء الجدول السابق يتضح  
وع ِرضت عمى السادة الخبراء قد حصمت عمى  ي والميداني،التي تم استخبلصيا بالتحميل النظر 

الفرص المتاحة التي تم أن  ي( درجات؛ وىو ما يعن2متوسط درجات لبقاء تأثيرىا أعمى من )
قد رأى  ه الفرصىذ كما أن يرى السادة الخبراء أنيا متواجدة بالفعل، ذكرىا بالجدول السابق

باق  فى المستقبل؛ ومن ثمَّ يمكن  لجامعاتي إعداد معمم الكبار باالسادة الخبراء أن تأثيرىا ف
إلعداد معمم الكبار بالجامعات في ضوء مدخل االعتماد عمييا فى بناء االستراتيجية المقترحة 

القيمة المضافة، ىذا إلى جانب تأثيرىا الكبير في إعداد معمم الكبار بالجامعات والذي تراوح 
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ت الوزن النسبي األقل والتي حصمت (، وقد تم استبعاد الفرص ذا06220 -06202بين )
 ( درجات.2عمى متوسط بقاء أقل من )

 ( النتائج الخاصة بالتيديدات المحتممة :ب
إلعداد معمم  استجابات السادة الخبراء حول الفرص المتاحة يويبين الجدول التال 

 ي إعداد معمم الكبار، وذلك من حيث مدى تأثير كل منيا فالكبار بالجامعات المصرية
، ومن ثمَّ ترتيبيا بحسب أىميتيا بالجامعات المصرية ، ومتوسط بقاء ذلك التأثير مستقببلا

 بار بالجامعات المصرية.ي إعداد معمم الكومدى تأثيرىا ف
 ( 76جذٚي )

 اٌزٙذ٠ذاد اٌّحزٍّخ رم١١ُ اعزجبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ حٛي

َ  

 اٌؼجـــــبساد

 ِزٛعظ

  جمب  اٌ

 اٌٛصْ

 إٌغجٝ 

 اٌزشر١ت

ضؼف اٌذٚس اإلػالِٟ فٟ ئثشاص ِشىٍخ األ١ِخ ٚخطٛسرٙب ػٍٝ  7

 اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ

  األٚي  39756  6975

أزشبس أطجبػبد عٍج١خ ػٓ طج١ؼخ اٌؼًّ فٟ ِجبي ِحٛ األ١ِخ  7

ثبٌّجزّغ، ٚضؼف اٌّغزٜٛ االجزّبػٟ ٚااللزظبدٞ 

 ٌّؼٍّٟ اٌىجبس

  األٚي ِىشس  39756  7974

اٌّجزّؼٟ ٌذٚس ِؼٍُ اٌىجبس ثبٌّجزّغ ٚأ١ّ٘خ غ١بة اٌزغ٠ٛك  3

 ئػذاد0ٖ

  اٌضبٌش  39675  6977

  اٌضبٌش ِىشس  39675  6974  اٌحبٌخ االلزظبد٠خ اٌّزذ١ٔخ ٌٍفئخ اٌّغزٙذفخ ٌّحٛ األ١ِخ 4

لظٛس رشش٠ؼبد ِحٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس ػٓ ئٌضاَ األ١١ِٓ  5

 ِحٛ األ١ِخ0 ثبٌزؼٍُ، ٚئٌضاَ ِإعغبد اٌذٌٚخ ثبٌّشبسوخ فٟ

  اٌخبِظ  39674  6977

  789776 ِجّٛع األٚصاْ إٌغج١خ اٌفبسلخ ٌٍزٙذ٠ذاد اٌّحزٍّخ

إلعداد معمم الكبار  أن التيديدات المحتممةباستقراء الجدول السابق يتضح  
وع ِرضت عمى السادة الخبراء قد  ي والميداني،التي تم استخبلصيا بالتحميل النظر  بالجامعات

مواطن أن  ي( درجات؛ وىو ما يعن2حصمت عمى متوسط درجات لبقاء تأثيرىا أعمى من )
 يرى السادة الخبراء أنيا متواجدة بالفعل، التيديدات المحتممة التي تم ذكرىا بالجدول السابق

باق   معمم الكبار بالجامعات ي إعدادقد رأى السادة الخبراء أن تأثيرىا ف ه التيديداتىذ كما أن
إلعداد معمم فى المستقبل؛ ومن ثمَّ يمكن االعتماد عمييا فى بناء االستراتيجية المقترحة 

الكبار بالجامعات في ضوء مدخل القيمة المضافة، ىذا إلى جانب تأثيرىا الكبير في إعداد 
ستبعاد التيديدات ذات (، وقد تم ا06202 -06122معمم الكبار بالجامعات والذي تراوح بين )

 ( درجات.2الوزن النسبي األقل والتي حصمت عمى متوسط بقاء أقل من )
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، واالستراتيجيات البديمة SWOT Analysisي مصفوفة التحميل البيئ -0
TOWS: 

فى ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الميدانية وما تم التوصل إليو من نتائج تم 
تحميميا وتفسيرىا، وتقييم عناصر البيئة الداخمية والخارجية يمكن تحديد أىم عناصر 
القوة والضعف التى يمكن أن تؤثر عمى تنمية رأس المال الفكرى بكميات التربية، وكذلك 

والتيديدات المحتممة المؤثرة فى تحقيق ىذه التنمية،  الوقوف عمى أىم الفرص المتاحة،
، SWOT Analysisويمكن إجمال ذلك من خبلل مصفوفة التحميل البيئى الرباعى 

والتى يمكن من خبلل التفاعل بين عناصرىا المختمفة والمزاوجة بينيا الخروج بعدة بدائل 
من وجية نظر السادة  ، يتم تحديد البديل االستراتيجى المناسب TOWSاستراتيجية 

الخبراء، وذلك بناء عمى األوزان المرجحة لكل بديل استراتيجى، ويمكن توضيح ذلك 
 فيمايمى .

 يالرباع يمصفوفة التحميل البيئ SWOT Analysis : 
 Internal Factors Strategic  عوامل البيئة الداخميةتحميل وىى تضم مصفوفة 

Analysis (IFSA) وكذلك مصفوفة تحميل عوامل البيئة الخارجية ،(EFSA) 
External Factors Strategic Analysis : ويمكن عرضيما فيما يمى 
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 :(IFSA)مصفوفة تحميل عوامل البيئة الداخمية  ( أ
 (77ي )جذٚ

 ِظفٛفخ رح١ًٍ ػٛاًِ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ 

 اٌٛصْ اٌؼٛاًِ االعزشار١ج١خ اٌذاخ١ٍخ

 اٌّزٛعظ

 ٟإٌغج

 دسجخ

 األ١ّ٘خ

 اٌٛصْ

 اٌّشجح

 :Strengths(S)جٛأت اٌمٛح  

أزشبس ِشاوض ٚٚحذاد رؼ١ٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد ٌٍذػُ ٚاإلسشبد  

 اٌطالثٝ فٟ ِحٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس0

79787 4 79387 

 79367 4 79783 ٚجٛد ِمشساد خبطخ ثزؼ١ٍُ اٌىجبس ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌى١ٍبد0 

 79367 4 79783 ِؼٍّٟ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد0رٛافش وٛادس ٌزذس٠ت ٚئػذاد  

رٕٛع ثشاِج ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد ِبث١ٓ ثشاِج أصٕب  اإلػذاد  

 أٚ ثشاِج رذس٠ج١خ أٚ ثشاِج دساعبد ػ١ٍب0  

79787 3 79763 

ل١بَ اٌجبِؼبد ثؼمذ ثشٚرٛوٛالد رؼبْٚ ِغ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ 

 اٌىجبس0

79787 3 79763 

 7976 3 79787 ِٚٛد٠ٛالد ِغبػذح ٌّؼٍُ اٌىجبس ِٓ طالة اٌجبِؼبد0ئػذاد وزت 

 7956  79857 (S)ئجّبٌٝ األٚصاْ إٌغج١خ ٚاٌّشجحخ ٌجٛأت اٌمٛح 

 : Weakness (W) ِٛاطٓ اٌضؼف

 79777 7 79787 غ١بة ٚجٛد اعزشار١ج١خ ِزفك ػ١ٍٙب إلػذاد ِؼٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد0

اٌمبئّخ ػٍٝ أطش ٔظش٠خ لذ٠ّخ الرٛاوت اػزّبد ثشاِج رؼ١ٍُ اٌىجبس 

 اٌّغزجذاد اٌؼظش٠خ فٟ رؼ١ٍُ اٌىجبس ٚئػذاد ِؼ0ٗ١ٍّ

70787 7 79787 

ع١بدح إٌّظ اٌزٕظ١شٞ فٟ رٕبٚي لضب٠ب ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس فٟ ِظش، 

 ٚغ١بة رٕف١ز ا١ٌ٢بد اٌّمزشحخ ٌزٌه0

70776 7 79764 

أٔشطخ رذس٠ج١خ ج١ذح ٠خ ٚاٌف١ٕخ اٌالصِخ إللبِخ ّبدضؼف اٌّٛاسد اٌ

 فٟ ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس

70776 7 79764 

ػضٚف ثؼض اٌجبِؼبد ػٓ اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ ِحٛ األ١ِخ ٌؼذَ 

 ٚجٛد ٔض ٍِضَ ٌّشبسوخ اٌطالة ثٙب0

79774 7 79774 

 7944  79675 (W)ئجّبٌٟ األٚصاْ إٌغج١خ ٚاٌّشجحخ ٌّٛاطٓ اٌضؼف

ئجّبٌٟ األٚصاْ إٌغج١خ ٚاٌّشجحخ اٌجٛأت اٌمٛح ِٚٛاطٓ اٌضؼف 

(S+W) 

7  79656 

( نقاط ,) لداخمية أن عدد نقاط القوة يبمغيتضح من الجدول السابق لتحميل العوامل البيئية ا
 ي قوي (، وىو ما يعكس وضع استراتيج,160: 0) ( نقاط لمضعف، وىى تمثل2فى مقابل )

ي الستثمارىا في تحقيق السعو  المزيد من تدعيم جوانب القوة يتطمب لمبيئة الداخمية، بما
من  لتغمب عمى نقاط الضعفوا المزيد من النمو والتوسع في إعداد معمم الكبار بالجامعات،

عداد معمم الكبار يذية إلالتنف ةخطال ع بر  وضع استراتيجيات وخطط وبرامج لتحقيق ذلك  خبلل
 .ة المضافةبالجامعات في ضوء مدخل القيم
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 :(EFSA)مصفوفة تحميل عوامل البيئة الخارجية  ( ب
  (78جذٚي )

 ِظفٛفخ رح١ًٍ ػٛاًِ اٌج١ئخ اٌخبسج١خ

 اٌؼٛاًِ االعزشار١ج١خ اٌخبسج١خ

 اٌٛصْ

 اٌّزٛعظ

 إٌغجٟ

 دسجخ

 األ١ّ٘خ

 اٌٛصْ

 اٌّشجح

 :Opportunities (O)اٌفشص 

وش٠ّخ ا٘زّبَ اٌم١بدح اٌغ١بع١خ ثمض١خ األ١ِخ ٚرٛف١ش ح١بح  (1

 ٌألفشاد

79788  4 79387  

رٛفش فشص أوجش ٌالحزىبن اٌضمبفٝ ٚاٌفىشٞ ث١ٓ اٌىجبس  (2

 ِٚؼ0ُٙ١ٍّ

79788  3 79787  

االرفبل١بد ِٚشبس٠غ اٌششاوخ ث١ٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس  (3

 ٚث١ٓ اٌّإعغبد اٌحى١ِٛخ ٚاٌّجزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌمطبع اٌخبص

79786 4 79387  

٠ؼذ أحذ األ٘ذاف اٌز٠ّٕٛخ اٌزٟ رغؼٝ سؤ٠خ اٌمضب  ػٍٝ األ١ِخ  (4

 ٌزحم١مٙب 7737ِظش 

79786  4 79387  

ِذ جغٛس اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌجبِؼبد اٌّظش٠خ ٚث١ٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ   (5

 ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس

70785  3 79776  

  7948  79664  (O)ئجّبٌٟ األٚصاْ إٌغج١خ ٚاٌّشجحخ ٌٍفشص اٌّزبحخ 

 Threats (T)اٌزٙذ٠ذاد 

اٌذٚس اإلػالِٟ فٟ ئثشاص ِشىٍخ األ١ِخ ٚخطٛسرٙب ػٍٝ ضؼف  (7

 اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ

79773 7  79773  

أزشبس أطجبػبد عٍج١خ ػٓ طج١ؼخ اٌؼًّ فٟ ِجبي ِحٛ األ١ِخ  (7

ثبٌّجزّغ، ٚضؼف اٌّغزٜٛ االجزّبػٟ ٚااللزظبدٞ ٌّؼٍّٟ 

 اٌىجبس

 79773 7  79776  

ثبٌّجزّغ ٚأ١ّ٘خ غ١بة اٌزغ٠ٛك اٌّجزّؼٟ ٌذٚس ِؼٍُ اٌىجبس  (3

 ئػذاد0ٖ

79777 7  79777  

  79777  7  79777 اٌحبٌخ االلزظبد٠خ اٌّزذ١ٔخ ٌٍفئخ اٌّغزٙذفخ ٌّحٛ األ١ِخ (4
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لظٛس رشش٠ؼبد ِحٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس ػٓ ئٌضاَ األ١١ِٓ  (5

 ثبٌزؼٍُ، ٚئٌضاَ ِإعغبد اٌذٌٚخ ثبٌّشبسوخ فٟ ِحٛ األ١ِخ0

79788  7  79788  

  7957   79677 (T)ئجّبٌٟ األٚصاْ إٌغج١خ ٚاٌّشجحخ ٌٍزٙذ٠ذاد 

  7  79466 (O+T)ئجّبٌٟ األٚصاْ إٌغج١خ ٚاٌّشجحخ ٌٍفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد 

ويتضح من الجدول السابق لتحميل العوامل االستراتيجية البيئية الخارجية أن الفرص 
 يعكس وجود بيئة خارجية مشجعة( تيديدات وىو ما 2( فرص فى مقابل )2)المتاحة تبمغ 

أن تتخذ  مجامعات(، ومن ثمَّ يمكن ل1621 :0حيث نسبة الفرص إلى التيديدات تمثل )
وىي بصدد إعداد  اإلجراءات والتدابير البلزمة الستثمار الفرص المتاحة والحد من التيديدات

 . المضافة عداد معمم الكبار في ضوء مدخل القيمةيذية إلاستراتيجيتيا التنفوتنفيذ 
  )مصفوفة التحميل الكيفى )االستراتيجيات البديمةTOWS Matrix : 

البدائل التى يتم اختيارىا لتحديد التوجيات " :مصفوفة االستراتيجيات البديمة عنتعبر 
تتحرك عمييا المؤسسة لتحقيق أىدافيا، وىى تعد توجيات تخطيطية عامة أو المسارات التى 

، 9101" )أبو بكر، والنعيم، تضبط التفكير عند تحديد وصياغة السياسات والخطط والبرامج
وتمثل ناتج دمج العوامل االستراتيجية الداخمية والخارجية ومزجيا فى مصفوفة  (،000

التى تمثل احتماالت وبدائل رات االستراتيجية المختمفة، لخيالموصول إلى االستراتيجيات أو ا
بيا، وتتمثل ىذه المصفوفة فى أربع  إعداد معمم الكبارباتجاه  مجامعاتلتحرك االستراتيجى لا

  :يتيجيات، يتم عرضيا بالجدول التالاسترا
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 TOWSِظفٛفخ اٌزح١ًٍ اٌى١فٝ  (77ذٚي )ج

 

   (W)ِٛاطٓ اٌضؼف

 (79675)  

 

    (S)جٛأت اٌمٛح   

(79857) 

             

 االعزشار١ج١خ اٌذاخ١ٍخاٌؼٛاًِ 

 

 

   االعزشار١ج١خ اٌخبسج١خاٌؼٛاًِ 

غ١بة ٚجٛد اعزشار١ج١خ ِزفك ػ١ٍٙب إلػذاد ِؼٍُ اٌىجبس  (7

 ثبٌجبِؼبد0

اػزّبد ثشاِج رؼ١ٍُ اٌىجبس اٌمبئّخ ػٍٝ أطش ٔظش٠خ لذ٠ّخ الرٛاوت  (7

 .رؼ١ٍُ اٌىجبس ٚئػذاد ِؼ١ٍّٗاٌّغزجذاد اٌؼظش٠خ فٟ 

ع١بدح إٌّظ اٌزٕظ١شٞ فٟ رٕبٚي لضب٠ب ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس فٟ  (3

 .ِظش، ٚغ١بة رٕف١ز ا١ٌ٢بد اٌّمزشحخ ٌزٌه

ضؼف اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚاٌف١ٕخ اٌالصِخ إللبِخ أٔشطخ رذس٠ج١خ  (4

 ج١ذح فٟ ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس

اٌذٚساد الزظبس ثؼض ٔظُ ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس ػٍٝ ِجّٛػخ ِٓ  (5

اٌغش٠ؼخ اٌزٟ الرمذَ اٌّؼٍُ اٌّإً٘ ٚاٌّزّىٓ ِٓ ِٙبساد 

 .اٌزٛاطً ِغ اٌىجبس

أزشبس ِشاوض ٚٚحذاد رؼ١ٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد ٌٍذػُ  (7

 ٚاإلسشبد اٌطالثٝ فٟ ِحٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس0

ٚجٛد ِمشساد خبطخ ثزؼ١ٍُ اٌىجبس ثبٌؼذ٠ذ ِٓ  (7

 اٌى١ٍبد0

 .ٟ اٌىجبس ثبٌجبِؼبدرٛافش وٛادس ٌزذس٠ت ٚئػذاد ِؼٍّ (3

رٕٛع ثشاِج ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد ِبث١ٓ ثشاِج  (4

أصٕب  اإلػذاد أٚ ثشاِج رذس٠ج١خ أٚ ثشاِج دساعبد 

  ػ١ٍب0

ل١بَ اٌجبِؼبد ثؼمذ ثشٚرٛوٛالد رؼبْٚ ِغ ا١ٌٙئخ  (5

 .اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس

ئػذاد وزت ِٚٛد٠ٛالد ِغبػذح ٌّؼٍُ اٌىجبس ِٓ طالة  (6

 .اٌجبِؼبد

 

 / اٌزٛجٗ اٌذفبػٟ أٚ اإلطالحٟزط٠ٛشاٌزحغ١ٓ ٚاٌاعزشار١ج١خ 

(WO) 

(79468) 

  

 (SO) / اٌزٛجٗ اٌش٠بدٞزٛعغإٌّٛ ٚاٌاعزشار١ج١خ 

(39676) 

 (O)اٌفشص 

(79664) 
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ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ ِحٛ األ١ِخ فٟ ضٛ  حشص اٌجبِؼبد  ص٠بدح -7

ا٘زّبَ اٌم١بدح اٌغ١بع١خ ثمض١خ األ١ِخ ٚرٛف١ش ح١بح وش٠ّخ 

   ٌألفشاد0

رٛف١ش اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚاٌف١ٕخ اٌالصِخ إللبِخ أٔشطخ رذس٠ج١خ  -7

ج١ذح إلػذاد ِؼٍُ اٌىجبس ثبإلفبدح ِٓ ارفبل١بد ِٚشبس٠غ اٌزؼبْٚ 

 ث١ٓ اٌجٙبد اٌشش٠ىخ فٟ ِحٛ األ١ِخ0

رج٠ٛذ األطش اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب ثشاِج رؼ١ٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد  -3

 77370رحم١مًب أل٘ذاف سؤ٠خ ِظش 

اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌجبِؼبد ٚا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس إل٠جبد  ضرؼض٠ -4

 اعزشار١ج١خ ِزفك ػ١ٍٙب فٟ ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس0

اٌزغٍت ػٍٝ إٌّظ اٌزٕظ١شٞ فٟ رٕبٚي لضب٠ب ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس  -5

ثبالعزؼبٔخ ثفشص االحزىبن اٌضمبفٟ ٚاٌفىشٞ ث١ٓ اٌىجبس 

   ِٚؼ0ُٙ١ٍّ 

 

 

 

ٚٚحذاد رؼ١ٍُ اٌىجبس اٌزٛعغ فٟ ئٔشب  ِشاوض  -0

ثبٌجبِؼبد فٟ ضٛ  ا٘زّبَ اٌم١بدح اٌغ١بع١خ ثمض١خ األ١ِخ 

  ٚرٛف١ش ح١بح وش٠ّخ ٌألفشاد0

ص٠بدح ِمشساد رؼ١ٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد ثّب ٠حمك  -9

 77370٘ذف سؤ٠خ ِظش 

رط٠ٛش ثشاِج ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد فٟ ضٛ   -0

ؼبد االعزفبدح ِٓ جغٛس اٌزؼبْٚ اٌّّزذح ث١ٓ اٌجبِ

 اٌّظش٠خ ٚا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس0

اعزضّبس ثشٚرٛوٛالد اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌجبِؼبد  -2

اٌّظش٠خ ٚا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس فٟ اٌم١بَ 

ثّششٚػبد ٚثشاِج ِزٕٛػخ ٌّحٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس 

ثّشبسوخ اٌّإعغبد اٌحى١ِٛخ ِٚإعغبد اٌّجزّغ 

 اٌّذ0ٟٔ 

ز١ّضح ِٓ أػضب  ١٘ئخ اعزمطبة اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌّ -2

اٌزذس٠ظ ٌزذس٠ت ٚئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد، ِغ رفؼ١ً 

 االحزىبن اٌضمبفٟ ٚاٌفىشٞ ث١ٓ اٌىجبس ِٚؼ0ُٙ١ٍّ

ثأػذاد  رٛف١ش وزت ِٚٛد٠ٛالد ِغبػذح ٌّؼٍُ اٌىجبس  -,

وبف١خ ٌطالة اٌجبِؼبد ثبإلفبدح ِٓ االرفبل١بد ِٚشبس٠غ 

 اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌجٙبد اٌشش٠ىخ فٟ ِحٛ األ١ِخ0

 

ا٘زّبَ اٌم١بدح اٌغ١بع١خ ثمض١خ  (7

األ١ِخ ٚرٛف١ش ح١بح وش٠ّخ 

 ٌألفشاد

رٛفش فشص أوجش ٌالحزىبن  (7

اٌضمبفٝ ٚاٌفىشٞ ث١ٓ اٌىجبس 

 ِٚؼ0ُٙ١ٍّ

االرفبل١دددبد ِٚشدددبس٠غ اٌشدددشاوخ  (3

ا١ٌٙئخ اٌؼبِدخ ٌزؼٍد١ُ اٌىجدبس  ث١ٓ

ٚثدددد١ٓ اٌّإعغددددبد اٌحى١ِٛددددخ 

ٚاٌّجزّدددددغ اٌّدددددذٟٔ ٚاٌمطدددددبع 

 اٌخبص

اٌمضددب  ػٍدددٝ األ١ِدددخ ٠ؼدددذ أحدددذ  (4

األ٘ددذاف اٌز٠ّٕٛددخ اٌزددٟ رغددؼٝ 

 ٌزحم١مٙب 7737سؤ٠خ ِظش 

ِددددددذ جغددددددٛس اٌزؼددددددبْٚ ثدددددد١ٓ  (5

اٌجبِؼبد اٌّظش٠خ ٚث١ٓ ا١ٌٙئخ 

  اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس0

 (WT) اٌّحبفظخ ػٍٝ اٌجمب رٛجٗ  /ٔىّبػاالاعزشار١ج١خ     

(79476)  

  (ST)  / اٌزٛجٗ اٌزى١فٟعزمشاساالضجبد ٚاٌاعزشار١ج١خ 

 (79664) 

 (T)اٌزٙذ٠ذاد 

(79677) 
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   رم١ٍض ػذد اٌجشاِج اٌّغزخذِخ فٟ ئػذاد ِؼٍُ اٌىجبس0 70

 رشش١ذ اإلٔفبق فٟ اٌجشاِج اٌزذس٠ج١خ اٌخبطخ ثاػذاد ِؼٍُ اٌىجبس0 70

 األػذاد اٌّطٍٛة ِحٛ أ١ِزٙب ِٓ لِجً وً طبٌت0 رم١ًٍ 30

 رحذ٠ذ اإلٌضاَ ثّحٛ األ١ِخ ١ٌىْٛ ٌطالة و١ٍبد اٌزشث١خ فمظ0 40

 جؼً ِشبسوخ اٌجبِؼبد فٟ ِحٛ األ١ِخ اخز١بس٠ًب0 50

 

 

 

 

 

االعزفبدح ِٓ ِشاوض ٚٚحذاد رؼ١ٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد  -0

فٟ ئثشاص ِشىٍخ األ١ِخ ٚخطٛسرٙب ػٍٝ اٌز١ّٕخ 

 اٌّغزذاِخ0

ٛظ١ف اٌجشاِج اٌزذس٠ج١خ إلػذاد ِؼٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد ر -9

فٟ اٌحذ ِٓ أزشبس االٔطجبػبد اٌغٍج١خ ػٓ طج١ؼخ 

 اٌؼًّ ثّحٛ األ١ِخ0

اٌىٛادس اٌزذس٠ج١خ إلػذاد ِؼٍُ اٌىجبس فٟ االعزفبدح ِٓ  -0

اٌزغ٠ٛك اٌّجزّؼٟ أل١ّ٘خ دٚس ِؼٍُ اٌىجبس 

 ثبٌّجزّغ0

اٌزشش٠ؼبد  ِمشساد رؼ١ٍُ اٌىجبس فٟ رٛض١حاعزخذاَ  -2

اٌخبطخ ثّحٛ األ١ِخ، ٚث١بْ اٌحبجخ ئٌٝ ِؼبٌجخ أٚجٗ 

 اٌمظٛس ثٙب0

رفؼ١ً ثشٚرٛوٛالد اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌجبِؼبد ٚا١ٌٙئخ  -2

اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس فٟ رٛف١ش اٌذػُ اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ 

    ٌٍفئخ اٌّغزٙذفخ ٌّحٛ األ١ِخ0

 

ضؼف اٌذٚس اإلػالِٟ فٟ ئثشاص  (7

 ِشىٍخ األ١ِخ ٚخطٛسرٙب ػٍٝ

 اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ

أزشدددبس أطجبػدددبد عدددٍج١خ ػدددٓ  (7

طج١ؼدددخ اٌؼّدددً فدددٟ ِجدددبي ِحدددٛ 

األ١ِددددددخ ثددددددبٌّجزّغ، ٚضددددددؼف 

اٌّغددددددددددددددزٜٛ االجزّددددددددددددددبػٟ 

 ٚااللزظبدٞ ٌّؼٍّٟ اٌىجبس

غ١بة اٌزغ٠ٛك اٌّجزّؼٟ ٌدذٚس  (3

ِؼٍددُ اٌىجددبس ثددبٌّجزّغ ٚأ١ّ٘ددخ 

 .ئػذادٖ

اٌحبٌخ االلزظبد٠خ اٌّزذ١ٔخ ٌٍفئخ  (4

 اٌّغزٙذفخ ٌّحٛ األ١ِخ

رشدددش٠ؼبد ِحددٛ األ١ِدددخ لظددٛس  (5

ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس ػٓ ئٌدضاَ األ١ِد١ٓ 

ثبٌزؼٍُ، ٚئٌضاَ ِإعغبد اٌذٌٚخ 

    .ثبٌّشبسوخ فٟ ِحٛ األ١ِخ
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الكًنة تحسني جىدة برامج إعداد معله الكبار على ضىء مدخل  اسرتاتًجًة مكرتحة ل حملىر اخلامس:ا

   ضافة:امل

عناصر بناء أية  التي تشكل المقترحة عمى مجموعة من المكوناتتقوم االستراتيجية 
، وىذه العناصر تتمثل في االستراتيجية المقترحة إلعداد معمم الكبار استراتيجية بوجو عام

ا لما يمي:  بالجامعات وفقا
  :رؤية االستراتيجية المقترحة 

األمية من خبلل اإلعداد لقيادة تعميم الكبار ومحو أن تكون الجامعات المصرية منارة "
ات التنمية المستدامة ويحقق رؤية مصر ا في ىذا المجال؛ بما يفي بمتطمبالمتميز لطبلبي

9101" 
 :رسالة االستراتيجية المقترحة 
لنشيير العمييم تسييعى إلعييداد وتأىيييل كوادرىييا الطبلبييية  صييرية صييروح تعميميييةالجامعييات الم"

 قضايا مجتمعيم" الة واإليجابية في، والمشاركة الفعوالمعرفة ومحاربة األمية
 واألىداف االستراتيجية الغايات: 

تقوم االستراتيجية المقترحة إلعداد معمم الكبار بالجامعات عمى ضوء مدخل القيمة 
المضافة عمى ثبلث غايات رئيسية متكاممة ومترابطة فيما بينيا، وتتفرع كل غاية من تمك 

ىداف االستراتيجية، وتتمثل ىذه الغايات واألىداف االستراتيجية الغايات الثبلث إلى عدد من األ
 في: 

 في ضوء الغاية األولى: الجودة والتميز في البرامج الخاصة بإعداد معمم الكبار بالجامعات
   .أىداف التنمية المستدامة

 ويندرج في إطار ىذه الغاية األىداف االستراتيجية اآلتية:
 التربية تخصص تعميم الكبار.استحداث شعب بكافة كميات  - أ
 إعادة ىيكمة برامج تعميم الكبار بالجامعات لربطيا بمتطمبات سوق العمل. - ب
 تعزيز منظومة التدريب الميداني في تعميم الكبار. - ت
دراسة مقرر موحد في تعميم الكبار وتطبيقاتو يكون إجبارياا بكافة الكميات النظرية  - ث

 بالجامعات. 
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 المستمرة لمبرامج التدريبية المقدمة في إعداد معمم الكبار.التقويم والمتابعة  - ج
بية في محو األمية وتعميم الكبار عمى ضوء رؤية مصر الغاية الثانية: بناء الجدارات الطبل

9101. 
 األنشطة الطبلبية التي تخدم تنمية ميارات الطبلب في تعميم الكبار. دعم - أ
 التكنولوجيا الحديثة في إعداد وتأىيل معمم الكبار. التوسع في االعتماد عمى - ب
 صقل الميارات المعرفية والتكنولوجية لمطبلب بما يخدم تميزىم في تعميم الكبار. - ت
 رفع كفاءة الطبلب في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقيا في تعميم الكبار. - ث
 تشجيع بحوث الفعل التي يقوم بيا الطبلب في تعميم الكبار. - ج
 الدعم الميني لطبلب الجامعات في تعميم الكبار. - ح
 تنمية كفايات الطبلب في تعميم الكبار بمجاالتو المتعددة. - خ

االستثمار األمثل لمشراكات المجتمعية في إعداد وتأىيل وتدريب معمم الكبار الغاية الثالثة: 
 بالجامعات.

 ويندرج داخل ىذه الغاية مجموعة من األىداف االستراتيجية ىي:
 التشارك المعرفي والميني - أ
 التسويق االستراتيجي لتعميم الكبار وأىميتو. - ب
 :القيم الجوىرية 

والتأكيد عمى  ،اعتمادىا لبلستراتيجية المقترحةو  إعبلنيا من أىم القيم الحاكمة التى ينبغى
 مايمي: االلتزام بيا

 الحرية األكاديمية -
 اإلنسانية إرساء قيم القيادة الديمقراطية ومبدأ العبلقات -
 االلتزام بالتحسين المستمر لؤلداء -
 المصداقية والشفافية -
 المساءلة والمحاسبية  -
 تحفيز التميز واإلبداع -
 االحترام المتبادل -
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 ة في تنفيذ االستراتيجية في ضوء نتائج التحميل البيئيالسياسات المتبع: 
المتبعية فيي إعيداد  سياسياتالتحدييد ومراجعية  ليتم تنفيذ االستراتيجية المقترحة ينبغيي

وتحيديثيا بصيفة  في تعميم الكبار التعميم والتعمم، والبحث العممي معمم الكبار من حيث سياسات
سيييتراتيجية متبعيية لتحقيييق غاييييات وأىييداف االمسييتمرة، وكييذلك السياسيييات المالييية واإلداريييية ال

 .. وتتضح تمك السياسات فيما يمي:المقترحة

عداد القوى البشريةة في ممتبعال سياساتال -0 في  ، والبحث العمميجال التعميم والتعمم وا 
 :تعميم الكبار

االستراتيجية المقترحة إلعداد معمم  أن المقترحة غاياتالو  ةرسالالو  رؤيةاليتبين من  
تسعى لتحقيق التميز في التعميم والتعمم، وتقديم برامج تعميمية مبتكرة إلعداد الكبار بالجامعات 

، ومن ثمَّ فإن السياسات التي في تعميم الكبارمى مستوى عاِل من الكفاءة ع قوى بشرية
 تنتيجيا الكمية في ذلك تتمثل في:

 .لتعميم الكبار وضع نظام لمتحديث والتطوير المستمر في البرامج التعميمية -أ 
 تطبيق الطرق واالستراتيجيات التدريسية الحديثة في التعميم. -ب 
 اإلرشاد األكاديمي والتدريب الميداني.تحقيق االستثمار األمثل في  -ج 
 دعم التعمم الذاتي والتعمم التعاوني. -د 
 رفع الكفاءة التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس. -ه 
 تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العممية التعميمية. -و 
 تنويع األنشطة الطبلبية، وتشجيع الطالبات لبلشتراك بيا. -ز 
 االرتقاء بكفاءة المعامل والقاعات الدراسية.     -ح 
 تعدد خدمات دعم الطالبات ورعايتيم. -ط 
 اكتشاف ورعاية الطالبات الموىوبات عممياا وفنياا ورياضياا وثقافياا. -ي 
 تطبيق نظم وأساليب التقويم الحديثة. -ك 
 تفعيل المساىمة في المبادرات التي تتبناىا الدولة. -ل 
 كبلت المجتمع.المشاركة الفعالة في حل مش -م 
 .في مجاالت تعميم الكبار دعم التوجو الريادي وتنمية الثقافة الريادية لدى الطبلب -ن 
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 لغايات واألىداف التي تطمح إلييالتحقيق االبلزمة  االستراتيجيةسياسات الأما عن 
 :منياوضع مجموعة من السياسات  في تعميم الكبار ينبغي البحث العممياالستراتيجية بمجال 

خطط بحثية خمسية لبلرتقاء بأنشطة البحث العممي تعتمد عمى االحتياجات وضع  -أ 
 .في تعميم الكبار الفعمية لممجتمع المحيط، وتواكب المستجدات العممية العالمية

الرتقاء بجودة األبحاث والدراسات ، والية لقياس كفاءة العممية البحثيةوضع آ -ب 
 العممية.

نشر ثقافة اإلبداع في البحث العممي واألداء و  ،بياتنمية ميارات الباحثين واالرتقاء  -ج 
 البحثي المتميز.

تشجيع البحوث والدراسات و وضع آلية لتنمية مصادر التمويل الذاتي لمبحث العممي،  -د 
 العممية التطبيقية.

 :والمالية السياسات اإلدارية -9
بتنمية الكفاءات اإلدارية واالرتقاء بيا ودعم  لتحقيق أىداف االستراتيجية المقترحة يتم االلتزام

من  ميع أعضاء الجياز اإلداري ، وتعزيز ميارات جلجامعاتادات اإلدارية والتنظيمية باالقي
 خبلل انتياج السياسات اآلتية:

 .ات المعنيةل وتطوير الموارد البشرية بالكميتأىي -أ 
 .واألكاديمية وجود معايير الختيار القيادات اإلدارية -ب 
 .األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس وضع آلية معمنة لقياس كفاءة األداء -ج 
 .بالكميات المعنية اإلداري األكاديمي و حوكمة األداء  -د 

ضبط  عمى:فتقوم التي يتم اتباعيا في تنفيذ االستراتيجية  السياسات الماليةأما 
تنمية اإلمكانات باإلضافة إلى  لمجامعات، تنمية الموارد المالية الذاتيةو  ،النفقات المالية

 المادية والبشرية والخدمات ذات العائد لتوفير التمويل الذاتي.  
 :األطراف ذات الصمة 

شركاء من العناصر يعد تحديد األطراف ذات الصمة من المتعاممين االستراتيجيين وكذلك ال
بالجامعات وكذلك المقترحة إلعداد معمم الكبار األىداف االستراتيجية  الميمة في تحقيق
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مقابمة تمبية احتياجات المستفيدين و ضمان فاعمية االستراتيجية من حيث قياميا ب
 ، ومن األطراف ذات الصمة:توقعاتيم

 المتعاممين االستراتيجيين:
من أبرز المتعاممين االستراتيجين المنوط بيم المشاركة في تنفيذ ونجاح 

لجامعية األولى والدراسات العميا، أعضاء ىيئة المرحمة اب الجامعات طبلباالستراتيجية: )
التدريس ومعاونييم وأعضاء الجياز اإلداري، إدارة الجامعات وكمياتيا ومراكزىا ووحداتيا، 
وزارة التعميم العالي والبحث العممي، وزارة التربية والتعميم، وزارة المالية، المجمس األعمى 

 عية، المجمس القومي لممرأة، والمجتمع بوجو عام(لمجامعات، وزارة التضامن والشئون االجتما
المركز القومي : )تنفيذ االستراتيجية المقترحة فيتمثمون في في أبرز الشركاءأما 

، المركز القومي لمتقويم واالمتحانات ،عيد التخطيط القومي، ملمبحوث التربوية والتنمية
 ،الييئة القومية لمحو األمية وتعميم الكبار ،بنك المعرفة المصري  ،كاديمية البحث العمميأ

تنفيذ وذلك فضبلا عن الموردين الذين يتم التعامل معيم لتمبية االحتياجات المختمفة ل
 .االستراتيجية المقترحة(

 :ترتيب األولويات في ضوء األىمية النسبية والتمويل المتاح 
 مجتمع.البين جميع أفراد  تعميم المستمر والتعميم لمجميعنشر ثقافة ال -0
 .جامعاتتنمية الموارد الذاتية لم -9
 .ة المتخصصة في إعداد معمم الكبار بالجامعاتالموارد البشرياالرتقاء بكفاءة  -0
 .تعميم الكبارالتعميمية في  والمقررات تطوير البرامج -2
 .في تعميم الكبار االبتكار والتميز في البحث العممي -2
 ية البلزمة، والتدريب عمى استخداميا.توفير التجييزات التكنولوج -,
 :المصادر المتاحة لمتمويل 

تعمل الكمية عمى توفير التموييل الميالي اليبلزم لتنفييذ الخطية االسيتراتيجية بأنشيطتيا المختمفية، 
وتعتمييد الكمييية عمييى مواردىييا المالييية فييي الصييرف عمييى تنفيييذ أنشييطة الخطيية بالقييدر الييذي 

وتحقيق غاييات وأىيداف الخطية االسيتراتيجية.. وتتمثيل مصيادر يضمن االستمرارية المالية 
 التمويل في:
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لموازنيية العاميية لمدوليية المخصصيية لمجامعييات والكميييات والتييي يييتم اإلنفيياق منيييا عمييى ا -0
 مختمف األنشطة.

 حصيمة دخل الحسابات الخاصة لمكمية. -9
 الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.إيرادات   -0
 مع المؤسسات المختمفة.بروتوكوالت التعاون   -2
 المنح والتبرعات.  -2
 د تحقيقيييو، ومتطمبيييات تخطيييي تحمييييل الفجيييوة بيييين الوضيييع الحيييالي والميييرا

 الفجوة:
يعد اليدف من تحميل الفجوة تقييم الفرق بين الواقع والمأمول لتحديد الموارد 

تم تحميل  المطموبة، وما يجب اتخاذه من إجراءات لتحقيق األىداف االستراتيجية لمكمية، وقد
، ومصفوفة يام بتحديث التحميل البيئي إلعداد معمم الكبار بالجامعاتالفجوة في ضوء الق

العوامل االستراتيجية الداخمية والخارجية، وتقويم ما تم إنجازه والتوصل إليو من خبلل الخطط 
يل أىم االستراتيجية السابقة، وذلك مقارنةا بالوضع المأمول الذي تم تحديده من خبلل: تحم

إلعداد معمم الكبار بالجامعات في ضوء مدخل القيمة المضافة، وما توقعات الحتياجات و اال
ا بالجامع في إنجازه بالمستقبل ترغب الجامعات عداد معمميو؛ استرشادا ات بمجال تعميم الكبار وا 

تمثل  وقد أسفر ذلك عن تحديد مجموعة من العناصرة العالمية واإلقميمية والمحمية.. المرجعي
 فجوة بين الوضع الحالي والوضع المراد تحقيقو والوصول إليو؛ وىذه العناصر تتمثل في:

 ضعف الموارد المادية والفنية الخاصة بإعداد معمم الكبار بالجامعات. 
 .تدِن االىتمام بتعميم الكبار وأنشطتو ومجاالتو بالجامعات   
 تعميم الكبار بالجامعاتلتقويم المستمر ألنشطة طط ااستراتيجيات وخ غياب. 
 .االفتقار إلى وجود استراتيجة موحدة متفق عمييا إلعداد معمم الكبار بكافة الجامعات 
 مارسات الجودة الخاصة ببرامج تعميم الكبار بالجامعاتضعف م. 

 متطمبات تخطي الفجوة:
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و انطبلقاا من تحديد عناصر الفجوة بين الوضع الحالي لمكمية وبين ما تسعى لتحقيق
من خبلل غاياتيا وأىدافيا االستراتيجية والمنوط منيا تحقيقو في ضوء وظائفيا فإنو يمكن 

 تخطي ىذه الفجوة يتطمب تحقيق مايمي:
موحدة في إعداد معمم الكبار بالجامعات، وتوفير الدعم  خطة االستراتيجيةإعداد  -0

 .البلزم لتنفيذىا
 .والتسويق ألنشطة ومجاالت تعميم الكبار بالجامعات تعدد طرق ووسائل اإلعبلن -9
في  العمل عمى تنمية القدرات العممية والمينية والبحثية ألعضاء ىيئة التدريس -0

 .مجاالت تعميم الكبار
 ى الوسائل التكنولوجية في التعمم،توجيو الطبلب لمصادر التعمم الذاتي واالعتماد عم -2

 تعميم الكبار.ببرامج  والتقويم دريساالعتماد عمى النظام اليجين في التو
وجود آلية معمنة ومحددة لمتواصل مع الطبلب وتمقي شكواىم ومقترحاتيم، وعقد  -2

 دورات تدريبية ليم في تعميم الكبار.
 .تعميم الكبار وأىميتو وعوائدهوأنشطة  جاالتيم ندوات لمتوعية بمتقد -,
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  لبلستراتيجية المقترحة:الخطة التنفيذية 
تتمثلالخطةالتنفيذيةلالستراتيجيةالمقترحةفيمايلي:

 فٟ ضٛء أ٘ذاف اٌت١ّٕخ اٌّغتذاِخ اٌغب٠خ األٌٚٝ: اٌجٛدح ٚاٌت١ّض فٟ اٌجشاِج اٌخبصخ ثاػذاد ِؼٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبد

األ٘ذاف 

 االعتشات١ج١خ

اٌفتشح  ِغئٛي اٌتٕف١ز أٔشطخ اٌتٕف١ز األ٘ذاف اإلجشائ١خ

 اٌض١ِٕخ

اٌت٠ًّٛ )ٔٛع 

 (اٌتىٍفخ -٠ًاٌتّٛ

ِإششاد 

 ٔجبح( -)اعتىّبي

ئػبدح ١٘ىٍخ 

ثشاِج تؼ١ٍُ 

اٌىجبس 

ثبٌجبِؼبد 

ٌشثطٙب 

ثّتطٍجبد 

 عٛق اٌؼًّ

 

اعتتتتتتتذذا  شتتتتتتؼت  -1

ثىبفخ و١ٍتبد اٌتشث١تخ 

تخصتتتتتتت  تؼٍتتتتتتت١ُ 

تتتتتتتتتتشتجظ  اٌىجتتتتتتتتتبس

ثبدت١بجتبد اٌّجتّتغ 

ِٚتطٍجتتتتتبد عتتتتتٛق 

 اٌؼًّ.

ئلتتشاس تتتذس٠ظ ِتتبدح  -2

فتتتٟ تؼٍتتت١ُ دساعتتت١خ 

اٌىجتتتتتبس ٚتطج١مبتتتتتتٗ 

ثىبفتتتتتتتتتخ اٌى١ٍتتتتتتتتتبد 

 إٌظش٠خ ثبٌجبِؼبد.

اإلػتتتتتذاد اٌّتىبِتتتتتً  -3

ثجتتتتتتتشاِج  ٌٍطبٌتتتتتتتت

 وبفختؼ١ٍُ اٌىجبس فٟ 

ٛاوتت ت٠ ِجبالتٗ ثّب

 عٛق اٌؼًّ.ِغ 

دساعتتتتخ ِتطٍجتتتتبد  -

عتتتتتتتتتٛق اٌؼّتتتتتتتتتً 

اٌّشتجطخ ثّجتبالد 

 تؼ١ٍُ اٌىجبس.

ئػتتتتتتتتتذاد ِمتتتتتتتتتشس  -

دساعتتتتٟ ِتتتتٓ ل جتتتتً 

اٌّتخصصتتتتتتتتتتتتتت١ٓ 

٠ٕبعتتتتتتتتتت وبفتتتتتتتتتخ 

اٌتخصصتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

ٕظش٠تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ اٌ

 ثبٌجبِؼبد.

اٌتتتتتتتتتتٛاصْ ثتتتتتتتتت١ٓ  -

ِجتتتتتتتبالد تؼٍتتتتتتت١ُ 

اٌىجبس اٌتٟ تتٕبٌٚٙب 

ِمتتتتشساد اإلػتتتتذاد 

 فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس.

اػتّتتتتتتبد اٌجتتتتتتشاِج  -

ّتخصصتتتتخ فتتتتٟ اٌ

تؼٍتتتت١ُ اٌىجتتتتبس ِتتتتٓ 

 اٌٍجبْ اٌّختصخ.

اٌّجٍتتتتتتتتتتتتتتتتتظ  -

األػٍتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٝ 

 ٌٍجبِؼبد.

سؤعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبء  -

 اٌجبِؼبد.

ػّتتتذاء و١ٍتتتبد  -

 اٌتشث١خ.

سؤعبء األلغبَ  -

اٌتشث٠ٛتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

ٚاٌّتخصص١ٓ 

تؼٍتتتتتتتت١ُ فتتتتتتتتٟ 

ًشا اٌىجبس.
شٙ
ش 
ش
ػ
ب 
ثٕ
ا

 

ٟ
رات
 ً
٠ٛ
تّ

- 
ٔخ
ص
ٛا
ِ

 

فًب
 أٌ
ْ
غٛ
خّ

 

ٚجٛد شؼجخ  -

ِتخصصخ فٟ 

تؼ١ٍُ اٌىجبس 

ثج١ّغ و١ٍبد 

 اٌتشث١خ.

ٚجٛد ِمشس  -

ِٛدذ فٟ تؼ١ٍُ 

اٌىجبس ٠تُ تذس٠ٗ 

ٌىبفخ اٌى١ٍبد 

إٌظش٠خ 

 ثبٌجبِؼبد.
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االستمبء 

ثبٌجذث 

اٌؼٍّٟ فٟ 

تؼ١ٍُ اٌىجبس 

ثّب ٠خذَ 

ِجبي تؼ١ٍُ 

اٌىجبس 

 ِٚؼ١ٍّٗ

تشج١غ اٌجذث  -1

اٌؼٍّٟ فٟ تؼ١ٍُ 

ثبٌتشو١ض  اٌىجبس

ػٍٝ ِب ٠خذَ 

 .ِؼ١ٍّٗ

اٌتٛعغ فٟ  -2

األثذب  

ٚاٌذساعبد 

اٌتطج١م١خ فٟ تؼ١ٍُ 

 اٌىجبس.

اٌششاوخ اٌجذث١خ  -3

فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس 

ثبٌتؼبْٚ ِغ وبفخ 

اٌجٙبد راد 

 اٌصٍخ.

اٌتذف١تتتتتتض اٌّتتتتتتبدٞ  -

ٚاٌّؼٕتتٛٞ ٌٍىتتٛادس 

اٌجذث١خ اٌّت١ّضح فٟ 

 بستؼ١ٍُ اٌىج

دػتتُ شتتجىبد اٌتتتؼٍُ  -

اٌجذث١تتتخ فتتتٟ تؼٍتتت١ُ 

 اٌىجبس.

اٌتٛعتتتتتتتتتتتغ فتتتتتتتتتتتٟ  -

اٌّشتتتتتتتتتتتتتتتتتشٚػبد 

اٌجذث١تتتخ فتتتٟ تؼٍتتت١ُ 

اٌىجتتتتبس اٌّذػِٛتتتتخ 

ِٓ اٌجٙبد اٌؼ١ٍّتخ 

 اٌّذ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ.

ػّتتً خطتتظ ثذث١تتخ  -

فتتتتٟ تؼٍتتتت١ُ اٌىجتتتتبس 

ثبٌشتتشاوخ ثتت١ٓ وبفتتخ 

اٌجٙتتتتتتتتتتتتتتتتبد راد 

 اٌصٍخ.

ئػذاد لبػذح ث١بٔتبد  -

ٌألثذتتب  إٌّشتتٛسح 

ِذ١ًٍتتتب ٚد١ًٌٚتتتب فتتتٟ 

تؼٍتتتتتتتتتت١ُ اٌىجتتتتتتتتتتبس 

ٚئِىب١ٔخ ئفبدح ِؼٍتُ 

 اٌىجبس ِٕٙب.

أوبد١ّ٠خ اٌجذث  -

 اٌؼٍّٟ.

ثٕه اٌّؼشفخ  -

 اٌّصشٞ.

لطبع اٌذساعبد  -

اٌؼ١ٍب ثبٌجبِؼبد 

 ٚاٌى١ٍبد.

 و١ٍبد اٌتشث١خ. -

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ  -

 ٌتؼ١ٍُ اٌىجبس.

ِشاوض تؼ١ٍُ  -

اٌىجبس 

 ثبٌجبِؼبد.
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ّٔتتتتتتتٛ األثذتتتتتتتب   -

اٌتطج١م١خ فٟ تؼ١ٍُ 

ب ٚو١فًب. ًّ  اٌىجبس و

ػمتتتتتتذ شتتتتتتشاوبد  -

ٚثشٚتٛوتتتتتتتتٛالد 

تؼبْٚ ِختٍفخ فتٟ 

اٌّجتتتتتبي اٌجذثتتتتتٟ 

اٌختتتتتبل ثتؼٍتتتتت١ُ 

 اٌىجبس.

ٚجتتتتتتٛد أثذتتتتتتب   -

ِتخصصتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

ٌالستمتتتتبء ثاػتتتتذاد 

ِؼٍتتتتتتتتُ اٌىجتتتتتتتتبس 

 ٚت١ّٕتٗ ١ًِٕٙب.
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تؼض٠ض 

ِٕظِٛخ 

ٌتذس٠ت ا

ا١ٌّذأٟ فٟ 

 تؼ١ٍُ اٌىجبس

ِٕظِٛتتتتتتخ ئ٠جتتتتتتبد  -1

ِتىبٍِتتتخ ٌٍتتتتذس٠ت 

ا١ٌّتتتتتتذأٟ ثىبفتتتتتتخ 

ِجتتتتتتتبالد تؼٍتتتتتتت١ُ 

 اٌىجبس.

د ٚث١متتتتتتتتتتخ ئػتتتتتتتتتتذا -

 ٍتتتتتتتذس٠ت ا١ٌّتتتتتتذأٌٟ

 .تؼ١ٍُ اٌىجبس ثّجبي

ٚجتتتتتتتتتتتٛد ٔظتتتتتتتتتتتبَ  -

ٌٍتتتتتتتذس٠ت ا١ٌّتتتتتتذأٟ 

تم١تتتتت١ُ ٚاعتتتتتتّبساد ٌٍ

ِٛثتتتتك ِٚتتتتذس  فتتتتٟ 

د١ًٌ اٌطبٌت اٌزٞ ٠تتُ 

ئػتتتتتذادٖ فتتتتتٟ تؼٍتتتتت١ُ 

 .اٌىجبس

لبػتذح ث١بٔتبد  ئٔشبء -

 ثأِتبوٓ اٌتتذس٠ت

فتتتتتتٟ  ا١ٌّتتتتتتذأٟ

 .تؼ١ٍُ اٌىجبس

آ١ٌتتتتتتتتتخ  اعتتتتتتتتتتذذا -

ٌٍتغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتج١ً 

ثبٌتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذس٠ت 

ا١ٌّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذأٟ 

 ئٌىتش١ًٔٚب.

تؼض٠ض اٌتٛاصً ِتغ  -

ِإعغتتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

فتتتتتتٟ  اٌتتتتتتتذس٠ت

 تؼٍتتتتتت١ُ اٌىجتتتتتتبس

اٌشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش٠ىخ 

 ثبٌّجتّغ.

لطتتتتتتبع شتتتتتتئْٛ  -

اٌتؼٍتتتت١ُ ٚاٌطتتتتالة 

ثبٌجبِؼتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

 ٚاٌى١ٍبد.

أػضتتتتتبء ١٘ئتتتتتخ  -

اٌتتتتتذس٠ظ ثى١ٍتتتتبد 

 اٌتشث١خ.

ِشاوتتتتض تطتتتت٠ٛش  -

 ثبٌجبِؼبد.اٌتؼ١ٍُ 

ٚدتتتتتذاد اٌجتتتتتٛدح 

 ثى١ٍبد اٌتشث١خ.
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ٚجٛد ٚث١مخ  -

ٌٍتذس٠ت ا١ٌّذأٟ 

 فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس.

ٚجٛد لبػذح  -

ث١بٔبد ثأِبوٓ 

اٌتذس٠ت ا١ٌّذأٟ 

 فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس.

ٚجٛد تطج١ك  -

ئٌىتشٟٚٔ ٠غجً 

ثٗ اٌطالة 

سغجبتُٙ 

ثبٌتذس٠ت 

 ا١ٌّذأٟ.
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اٌت١ّض فٟ 

اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ 

اٌتم٠ُٛ ٚ

ئػذاد  جشاِجث

 ِؼٍُ اٌىجبس

سفغ اٌىفبءح  -1

إٌٛػ١خ ألػضبء 

١٘ئخ اٌتذس٠ظ 

اٌّختص١ٓ 

ثبٌتذس٠ظ ثجشاِج 

 تؼ١ٍُ اٌىجبس

تط٠ٛش أعب١ٌت  -2

اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ 

ٚاٌتم٠ُٛ فٟ تؼ١ٍُ 

 اٌىجبس.

اٌتٛعغ فٟ  -3

اعتخذاَ 

اٌتىٌٕٛٛج١ب اٌذذ٠ثخ 

ثجشاِج ئػذاد ِؼٍُ 

 اٌىجبس.

تذتتتتتتذ٠ث ِصتتتتتتبدس  -

اٌتؼٍتتتت١ُ ٚاٌتتتتتؼٍُ 

 فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس.

تطج١متتتتتبد اٌتفؼ١تتتتً  -

 تم١ٕتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبداٌٚ

اٌتىٌٕٛٛج١تتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

اٌذذ٠ثتتخ فتتٟ اٌتؼٍتت١ُ 

ٚاٌتمتتتتت٠ُٛ  ٚاٌتتتتتتؼٍُ

ثجتتتتتتتتتشاِج تؼٍتتتتتتتتت١ُ 

 .اٌىجبس

ِشاوتتتتتتض ت١ّٕتتتتتتخ  -

لتتتتتذساد أػضتتتتتبء 

١٘ئتتتتتتخ اٌتتتتتتتذس٠ظ 

 ثبٌجبِؼبد.

أػضتتتتتبء ١٘ئتتتتتخ  -

اٌتتتتتذس٠ظ ثى١ٍتتتتبد 

 اٌتشث١خ.

خ 
١ٕ
ضِ
 اٌ
ذح
ٌّ
 ا
س
ذا
ِ 
ٝ
ػٍ

طخ
خ
ٌٍ

 

ٟ
رات
 ً
٠ٛ
تّ

- 
ٔخ
ص
ٛا
ِ

 

ب ًٙ
١ٕ
ج
ف 
 أٌ
ئخ
ِب

 

 ٚجٛد خطخ -

خ ٌشفغ تذس٠ج١

وفبءح أػضبء 

١٘ئخ اٌتذس٠ظ 

تؼ١ٍُ ث اٌّختص١ٓ

 اٌىجبس.

لبػبد دساع١خ  -

ِجٙضح ثبألجٙضح 

اٌتىٌٕٛٛج١خ 

اٌذذ٠ثخ فٟ 

 اٌتذس٠ظ.

ثشاِج ِتؼذدح  -

ٌٍتم٠ُٛ 

ٚاٌتصذ١خ 

 اإلٌىتشٟٚٔ.

 2232سؤ٠خ ِصش ٍٝ ضٛء ِذٛ األ١ِخ ٚتؼ١ٍُ اٌىجبس ػ اٌغب٠خ اٌثب١ٔخ: ثٕبء اٌجذاساد اٌطالث١خ فٟ
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دػُ األٔشطخ 

اٌطالث١خ اٌتٟ 

تخذَ ت١ّٕخ 

ِٙبساد 

اٌطالة فٟ 

 تؼ١ٍُ اٌىجبس

اثتىبس أٔشطخ  -1

طالث١خ تخذَ 

ِجبالد تؼ١ٍُ 

 اٌىجبس.

تذغ١ٓ جٛدح  -2

األٔشطخ اٌطالث١خ 

اٌتٟ تخذَ تؼ١ٍُ 

 اٌىجبس.

تمذ٠ُ أٔشطخ طالث١خ  -

جذ٠تتتتتذح ِٚتٕٛػتتتتتخ 

ِجبالد تؼ١ٍُ تخذَ 

 اٌىجبس.

اوتشتتتتبف ٚسػب٠تتتتخ  -

اٌّٛ٘تتتتٛث١ٓ ػ١ًٍّتتتتب 

ٚف١ًٕتتتتتتب ٚس٠بضتتتتتت١ًب 

 ٚثمبف١ًب.

تذف١تتتتتتض اٌطتتتتتتالة  -

ٌٍّشتتتتتتتتبسوخ فتتتتتتتتٟ 

 األٔشطخ اٌطالث١خ.

اإلػتتتتتتتتتالْ ػتتتتتتتتتٓ  -

األٔشتتتطخ اٌطالث١تتتخ 

 اٌّتبدخ.

لطبػٟ شئْٛ  -

اٌتؼ١ٍُ 

ٚاٌطالة، 

ٚشئْٛ خذِخ 

اٌّجتّغ 

ثبٌجبِؼبد 

 ٚاٌى١ٍبد.

أػضبء ١٘ئخ  -

اٌتذس٠ظ 

 ثبٌجبِؼبد.

ِشاوض تط٠ٛش  -

اٌتؼ١ٍُ 

 ثبٌجبِؼبد.

 ITٚدذاد 

 ثبٌى١ٍبد.
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ٚجٛد خطخ  -

ثبألٔشطخ 

اٌطالث١خ اٌتٟ 

تخذَ تؼ١ٍُ 

 اٌىجبس.

ٔتبئج اعتطالع  -

سأٞ اٌطالة 

ػٓ األٔشطخ 

خ  اٌطالث١خ اٌّمذَِّ

.ٌُٙ 
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اٌتٛعغ فٟ 

االػتّبد ػٍٝ 

اٌتىٌٕٛٛج١ب 

اٌذذ٠ثخ فٟ 

ئػذاد ٚتأ١ً٘ 

 ِؼٍُ اٌىجبس

سفتتتتغ وفتتتتبءح سأط  -1

اٌّتتبي اٌجشتتشٞ فتتٟ 

اٌتؼبِتتتتتتتتتتً ِتتتتتتتتتتغ 

اٌتىٌٕٛٛج١تتتتتتتتتتتتتتتتتتب 

 اٌذذ٠ثخ.

فتتتٟ طتتتشق  اٌتؼتتتذد -2

ٚأعتتب١ٌت اٌتتتذس٠ظ 

ٚاٌتمتتت٠ُٛ اٌتفبػ١ٍتتتخ 

 ٚغ١ش اٌتفبػ١ٍخ.

تٕتتتتتتتٛع ِصتتتتتتتبدس  -3

اٌتتتتتتتتتتتتؼٍُ ثتتتتتتتتتتت١ٓ 

اٌّصتتبدس اٌتم١ٍذ٠تتخ 

 ٚاإلٌىتش١ٔٚخ.

اٌتتتذِج ثتتت١ٓ طتتتشق  -

اٌتتتتذس٠ظ اٌتفبػ١ٍتتتخ 

اٌّتضإِتتتتتخ ٚغ١تتتتتش 

 اٌّتضإِخ.

تذ٠ٛتتتً اٌّمتتتشساد  -

إلػتتتتتذاد  اٌذساعتتتتت١خ

ئٌتتتتٝ  ِؼٍتتتتُ اٌىجتتتتبس

 ِمشساد ئٌىتش١ٔٚخ

تتتتتتتتٛف١ش ِصتتتتتتتبدس  -

اٌتؼٍتتتتتتت١ُ ٚاٌتتتتتتتتؼٍُ 

 ئٌىتش١ًٔٚب. 

١ِىٕتتتتتتخ اٌختتتتتتذِبد  -

تتتتخ  اٌتؼ١ّ١ٍتتتتخ اٌّمذَِّ

ِثتتتتتً: )ئجتتتتتشاءاد 

اٌمجٛي، ٚاٌتشتؼ١ت، 

ٚاٌتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذفغ 

 اإلٌىتشٟٚٔ،.....(

لطتتتتتتبع شتتتتتتئْٛ  -

اٌتؼٍتتتت١ُ ٚاٌطتتتتالة 

ثبٌجبِؼتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

 ٚاٌى١ٍبد.

أػضتتتتتبء ١٘ئتتتتتخ  -

اٌتتتتتذس٠ظ ثى١ٍتتتتبد 

 اٌتشث١خ.

ِشاوتتتتض تطتتتت٠ٛش  -

 اٌتؼ١ٍُ ثبٌجبِؼبد.

ٚدتتتذاد اٌجتتتٛدح  -

 ثى١ٍبد اٌتشث١خ.

 ITٚدذاد -

طخ ثبٌى١ٍبد.
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تتتتٛف١ش ِٕصتتتبد  -

تؼ١ّ١ٍتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

ئٌىتش١ٔٚخ إلػذاد 

ٚتأ١٘تتتتتتً ِؼٍتتتتتتُ 

 اٌىجبس.

تبدتتتتتخ ختتتتتذِبد ئ -

ثٕتتتتتته اٌّؼشفتتتتتتخ 

ٚغ١تتتتتتتتشٖ ِتتتتتتتتٓ 

ِصبدس اٌّؼشفتخ 

 اإلٌىتش١ٔٚتتتتتتتتتتتتتتخ

 .ٌج١ّغ اٌطالة

ٚجتتتتتٛد ثتتتتتشاِج  -

ِتؼتتتتذدح ٌٍتمتتتت٠ُٛ 

ٚاٌتصتتتتتتتتتتتتتتتذ١خ 

 اإلٌىتشٟٚٔ.
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صمً 

اٌّٙبساد 

اٌّؼشف١خ 

ٚاٌتىٌٕٛٛج١خ 

ٌٍطالة ثّب 

٠خذَ ت١ّضُ٘ 

فٟ تؼ١ٍُ 

 اٌىجبس

اٌتتتتتتتتتتذس٠ت ػٍتتتتتتتتتٝ  .1

اٌتىٌٕٛٛج١تب اعتخذاَ 

اٌذذ٠ثتتتخ ٚتطج١مبتٙتتتب 

فٟ تؼٍت١ُ اٌىجتبس ِتٓ 

ختتتتتتتالي اٌتتتتتتتذٚساد 

ٚٚسػ اٌؼّتتتتتتتتتتتتتتتتً 

 اٌّتخصصخ.

اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ  .2

اٌمٛافتتتتتتً اٌت٠ّٕٛتتتتتتخ 

اٌتٟ تشتًّ ِجتبالد 

 تؼ١ٍُ اٌىجبس.

ت١ّٕتتخ اٌتتتتؼٍُ اٌتتتزاتٟ  .3

ٚاٌتؼتتتتتتتبٟٚٔ ٌتتتتتتتذٜ 

 اٌطالة.

 

ػمذ دٚساد  -

تذس٠ج١خ ٚٚسػ 

ػًّ ِجبششح 

ٚأٚٔال٠ٓ ٌششح 

ِغ  و١ف١خ اٌتؼبًِ

إٌّصخ اٌتؼ١ّ١ٍخ 

 اإلٌىتش١ٔٚخ.

أٔشطخ دػُ ِٕٟٙ  -

ِتٕٛػخ ٌٍطالة فٟ 

 تؼ١ٍُ اٌىجبس.

االػتّبد ػٍٝ  -

األٔشطخ اٌمبئّخ 

ػٍٝ اٌتؼٍُ 

اٌتؼبٟٚٔ ٚاٌزاتٟ 

فٟ ػ١ٍّبد 

 اٌتذس٠ظ ٚاٌتم٠ُٛ.

لطبػٟ شئْٛ  -

اٌتؼ١ٍُ 

ٚاٌطالة، 

ٚشئْٛ خذِخ 

اٌّجتّغ 

ثبٌجبِؼبد 

 ٚاٌى١ٍبد.

أػضبء ١٘ئخ  -

اٌتذس٠ظ 

 ثبٌجبِؼبد.

ِشاوض تط٠ٛش  -

اٌتؼ١ٍُ 

 ثبٌجبِؼبد.

 ITاد ٚدذ -

 ثبٌى١ٍبد.
طخ
خ
ٌٍ 
١خ
ِٕ
ض
 اٌ
ذح
ٌّ
 ا
س
ذا
ِ 
ٝ
ػٍ

 

ٟ
رات
 ً
٠ٛ
تّ

- 
ٔخ
ص
ٛا
ِ

 

ْ
غٛ
خّ
ٚ 
ئخ
ِب

 
ب ًٙ
١ٕ
ج
ف 
أٌ

 

تمتتبس٠ش اٌتتذٚساد  -

اٌتذس٠ج١خ ٚٚسػ 

 اٌؼًّ اٌّمذِخ.

تٛظ١تتتف ٚعتتتبئً  -

ٚطشق اٌتتذس٠ظ 

فتتتتتتٟ  اٌتؼب١ٔٚتتتتتتخ

ِصتتفٛفخ اٌتؼٍتت١ُ 

 ٚاٌتتتؼٍُ ٚاٌتمتت٠ُٛ

 .فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس

ػتتتتتتذد اٌطتتتتتتالة  -

اٌّشتتتتبسو١ٓ فتتتتٟ 

 .اٌمٛافً اٌت٠ّٕٛخ
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ت١ّٕخ وفب٠بد 

اٌطالة فٟ 

تؼ١ٍُ اٌىجبس 

ثّجبالتٗ 

 اٌّتؼذدح

اٌتتتتتتتتتذػُ إٌّٙتتتتتتتتتٟ  .1

ٌطتتتتالة اٌجبِؼتتتتبد 

 .فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس

تشج١غ ثذٛ  اٌفؼتً  .2

اٌتتتتتتتٟ ٠متتتتتتَٛ ثٙتتتتتتب 

اٌطتتتالة فتتتٟ تؼٍتتت١ُ 

 .اٌىجبس

دٚساد تمتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ٠ُ  .3

خصصتتخ تذس٠ج١تتخ ِت

األػّتتتبي فتتتٟ س٠تتتبدح 

ثّجتتتتتتتتبالد تؼٍتتتتتتتت١ُ 

 .اٌىجبس

ئٔشبء ساثطخ -

ٌخش٠جٟ شؼت تؼ١ٍُ 

 اٌىجبس ثبٌجبِؼبد.  

ػمذ ِغبثمبد  -

ٌٍّششٚػبد 

ٚاألٔشطخ االثتىبس٠خ 

إٌبتجخ ػٓ ثذٛ  

اٌفؼً اٌتٟ ٠مَٛ ثٙب 

 اٌطالة.

تخص١  جٛائض  -

ِب١ٌخ ٌٍطالة 

اٌّجتىش٠ٓ ٚاٌش٠بد١٠ٓ 

فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس 

 ٚتىش٠ُّٙ.

 

لطبػٟ شئْٛ  -

اٌتؼ١ٍُ 

ٚاٌطالة، 

ٚشئْٛ خذِخ 

اٌّجتّغ 

ثبٌجبِؼبد 

 ٚاٌى١ٍبد.

أػضبء ١٘ئخ  -

اٌتذس٠ظ 

 ثبٌجبِؼبد.

ِشاوض تط٠ٛش  -

اٌتؼ١ٍُ 

 ثبٌجبِؼبد.

 ITٚدذاد  -

 ثبٌى١ٍبد.
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ثتتتتشاِج ٚدٚساد  -

تذس٠جخ فتٟ س٠تبدح 

ثتؼٍتتتت١ُ  األػّتتتتبي

 س.اٌىجب

ثذتتتتتتتٛ  ػتتتتتتتذد  -

اٌفؼتتتتتتتتً اٌتتتتتتتتتٟ 

تتٕتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبٚي 

ػبد ِشتتتتتتتتتتتتتتشٚ

س٠بد٠تتخ فتتٟ تؼٍتت١ُ 

 اٌىجبس. 

جتتتتتٛائض ِمذِتتتتتخ  -

ٌٍطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة 

فتتتتتٟ  اٌّجتىتتتتتش٠ٓ

تؼٍتتتتتت١ُ ثذتتتتتتٛ  

 .اٌىجبس

 ١ً ٚتذس٠ت ِؼٍُ اٌىجبس ثبٌجبِؼبداٌغب٠خ اٌثبٌثخ: االعتثّبس األِثً ٌٍششاوبد اٌّجتّؼ١خ فٟ ئػذاد ٚتأ٘
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اٌتشبسن 

اٌّؼشفٟ 

ث١ٓ  ٚإٌّٟٙ

اٌجبِؼبد 

ٚاٌجٙبد 

اٌشش٠ىخ فٟ 

 تؼ١ٍُ اٌىجبس

ٚجٛد ششاوبد  -1

ِٚششٚػبد 

تؼبْٚ ثبٌّجبالد 

اٌتؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجذث١خ 

 فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس.

اٌذػُ إٌّٟٙ  -2

ٌٍطالة فٟ 

ِجبالد تؼ١ٍُ 

 اٌىجبس.

ػمذ ثشٚتٛوٛالد  -

تؼبْٚ فٟ تؼ١ٍُ 

 اٌىجبس.

تٕظ١ُ دٚساد  -

تذس٠ج١خ ٚٚسػ 

ػًّ فٟ تؼ١ٍُ 

ِغ اٌىجبس ثبٌششاوخ 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌتؼ١ٍُ 

 اٌىجبس.

ئتبدتتتتتتتتتخ فتتتتتتتتتشل  -

الٌتذتتتتبق اٌطتتتتالة 

ثبٌّشتتتتتتتتتتتتتتتشٚػبد 

اٌجذث١تتتخ اٌّشتتتتشوخ 

ثتتتتتتت١ٓ اٌجبِؼتتتتتتتبد 

ِٚإعغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

اٌّجتّغ اٌّذٟٔ فتٟ 

ِجتتتتتتتبالد تؼٍتتتتتتت١ُ 

 اٌىجبس.

ا١ٌٙئتتتتتخ اٌؼبِتتتتتخ  -

 ٌتؼ١ٍُ اٌىجبس.

ٚصاسح اٌشتتتتتئْٛ  -

 االجتّبػ١خ.

لطتتتتتتبع شتتتتتتئْٛ  -

خذِتتتخ اٌّجتّتتتغ 

ٚت١ّٕتتتتتخ اٌج١ئتتتتتخ 

 ثبٌجبِؼبد.

ِإعغتتتتتتتتتتتتتتتتتبد  -

اٌّجتّتتغ اٌّتتذٟٔ 

إٌّٛطتتتخ ثتؼٍتتت١ُ 

 اٌىجبس.
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ئثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشاَ  -

ثشٚتٛوتتتتتتتتتتٛالد 

تؼتتتتتتتتبْٚ ثتتتتتتتت١ٓ 

اٌجبِؼتتتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

ٚا١ٌٙئتتتتخ اٌؼبِتتتتخ 

ٌتؼٍتتتتتت١ُ اٌىجتتتتتتبس 

ِٚإعغتتتتتتتتتتتتتتتبد 

اٌّجتّتتغ اٌّتتذٟٔ 

فتتتتتتتٟ ِجتتتتتتتبالد 

 تؼ١ٍُ اٌىجبس.

اٌتتذٚساد تمتتبس٠ش  -

اٌّمذِتتخ  اٌتذس٠جتتخ

 فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس.
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اٌتغ٠ٛك 

االعتشات١جٟ 

ٌتؼ١ٍُ اٌىجبس 

 ٚأ١ّ٘تٗ

ػّتتتً خطتتتخ ِتىبٍِتتتخ  -

ثبألٔشتتتطخ اٌّجتّؼ١تتتخ 

اٌتٟ ٠تتُ ػمتذ٘ب ٚدٚس 

أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ 

ٚا١ٌٙئتتتتتتتخ اٌّؼبٚٔتتتتتتتخ 

 ٚاٌطبٌجبد ف١ٙب.

اثتىتتبس آ١ٌتتبد ٌتذف١تتض  -

اٌّشتتبسوخ فتتٟ أٔشتتطخ 

 .تؼ١ٍُ اٌىجبس

اٌتٛعغ فٟ اإلػالَ  - 
ثبألٔشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطخ 
ٚاٌخذِبد اٌخبصتخ 
ثّجتتتتتتبالد تؼٍتتتتتت١ُ 

 اٌىجبس.

اعتتتثّبس اٌتىٌٕٛٛج١تتب -
فٟ تغ٠ٛك ختذِبد 

 .تؼ١ٍُ اٌىجبس

تٕتتٛع آ١ٌتتبد اإلػتتالَ -
ػتتتتتتتتٓ األٔشتتتتتتتتطخ 
ٚاٌختتذِبد اٌّمذِتتخ 
 فٟ تؼ١ٍُ اٌىجبس.

ٚجٛد صفذبد ػٍٝ -
ٚعتتتتبئً اٌتٛاصتتتتً 
االجتّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبػٟ 
ٌإلػتتتتتتتتتالْ ػتتتتتتتتتٓ 
أٔشتتتتطخ ِٚجتتتتبالد 
بس تؼٍتتتتتتتتتت١ُ اٌىجتتتتتتتتتت
 ثبٌجبِؼبد.

ا١ٌٙئتتتتتخ اٌؼبِتتتتتخ  -

 ٌتؼ١ٍُ اٌىجبس.

ٚصاسح اٌشتتتتتئْٛ  -

 االجتّبػ١خ.

لطتتتتتتبع شتتتتتتئْٛ  -

خذِتتتخ اٌّجتّتتتغ 

ٚت١ّٕتتتتتخ اٌج١ئتتتتتخ 

 ثبٌجبِؼبد.

ِإعغتتتتتتتتتتتتتتتتتبد  -

اٌّجتّتتغ اٌّتتذٟٔ 

إٌّٛطتتتخ ثتؼٍتتت١ُ 

 اٌىجبس.
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ػتتتتتتذد إٌتتتتتتذٚاد  -

ٚٚسػ اٌؼّتتتتتتتتً 

فٟ ِذتٛ  اٌّمذِخ

األ١ِتتتتتخ ٚتؼٍتتتتت١ُ 

اٌىجتتتتتتبس ختتتتتتالي 

 اٌؼبَ.

ػتتتتتتتذد اٌمٛافتتتتتتتً  -

ٚاٌفؼب١ٌتتبد اٌتتتٟ 

تمتتتتتتذِٙب اٌى١ٍتتتتتتخ 

ٌخذِتتتخ اٌّجتّتتتغ 

ثبٌشتتتتتتشاوخ ِتتتتتتغ 

اٌّإعغتتتتتتتتتتتتتتتبد 

 اٌّختٍفخ.

خطتتتتتخ ِتىبٍِتتتتتخ  -

ألٔشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطخ ثب

اٌّجتّؼ١تتتخ اٌتتتتٟ 

٠تُ ػمتذ٘ب ثتؼٍت١ُ 

 اٌىجبس.
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اٌّغبّ٘خ فٟ 

اٌّجبدساد 

اٌّجتّؼ١خ 

اٌتٟ تتجٕب٘ب 

 اٌذٌٚخ

 اٌّشتتتبسوخ فتتتٟ دتتتً .1

ثؼتتتتتش اٌّشتتتتتىالد 

اٌّجتّؼ١تتتتخ اٌٍّذتتتتخ 

 ِثً ِشىٍخ األ١ِخ.

اٌّشبسوخ فٟ ثشاِج  .2

اٌتٛػ١تتتتتخ ثبٌمضتتتتتب٠ب 

 اٌّجتّؼ١خ.

اٌتؼتتتتتتتتتتتبْٚ ِتتتتتتتتتتتغ  .3

اٌّإعغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

اٌّجتّؼ١تتتتتخ ٌتمتتتتتتذ٠ُ 

ختتتتتتذِبد ِتٕٛػتتتتتتخ 

 ألفشاد اٌّجتّغ.

ئٔشبء ٚدذاد ٌذػُ  -

اٌّششٚع اٌمِٟٛ 

ٌّذٛ األ١ِخ، 

ٚاٌخذِبد 

 اٌّجتّؼ١خ.

ػمذ ٔذٚاد ٚٚسػ  -

ضب٠ب ػًّ دٛي اٌم

اٌّجتّؼ١خ 

اٌّؼبصشح، 

ٚاٌّغتجذح خالي 

 اٌؼبَ.

ل١بَ اٌجبِؼبد  -

ثمٛافً ٚفؼب١ٌبد 

ٌخذِخ اٌّجتّغ 

ثبٌششاوخ ِغ 

اٌّإعغبد 

 اٌّختٍفخ.

ػًّ خطخ ِتىبٍِخ  -

ثبألٔشطخ 

اٌّجتّؼ١خ اٌتٟ ٠تُ 

ػمذ٘ب ٚدٚس 

أػضبء ١٘ئخ 

س٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌتذ

 اٌّؼبٚٔخ ٚاٌطالة

 ف١ٙب.

ٚصاسح اٌشئْٛ  -

 االجتّبػ١خ.

لطبع شئْٛ  -

خذِخ اٌّجتّغ 

ٚت١ّٕخ اٌج١ئخ 

 ثبٌجبِؼبد.

ِإعغبد  -

 اٌّجتّغ اٌّذٟٔ.
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ٚجٛد ٚدذح  -

ٌذػُ اٌّششٚع 

اٌمِٟٛ ٌّذٛ 

 األ١ِخ.

ٔغتتتتتجخ ِشتتتتتبسوخ  -

أػضتتتتتتبء ١٘ئتتتتتتخ 

اٌتذس٠ظ ٚا١ٌٙئتخ 

اٌّؼبٚٔتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

ٚاٌطتتتتتالة فتتتتتٟ 

فً ٚإٌذٚاد اٌمٛا

ٚاٌتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٛسػ 

اٌخبصتتتخ ثخذِتتتخ 

 .اٌّجتّغ

شٙبداد تمذ٠ش  -

ٌٍّشبسو١ٓ 

ثبٌٕذٚاد 

 ٚاٌمٛافً
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 :ضمانات تحقيق الخطة االستراتيجية 

التيي يشيغميا مجيال يقوم ضمان استمرارية االستراتيجية المقترحة عمى األىميية الكبييرة 
 الكبيار فيي ضييوء المتطمبيات المجتمعييية والتنمويية الحالييية،تعمييم الكبيار، وخطييورة إعيداد معمييم 

ىيييذا باإلضيييافة إليييى إمكانيييية اتخييياذ إجيييراءات أخيييرى لضيييمان ىيييذه االسيييتمرارية لبلسيييتراتيجية 
 المقترحة منيا :

 :توفير خطط إلدارة المخاطر واألزمات -0

قييد تواجييو االسييتراتيجة مجموعيية ميين المخيياطر التييى تيييدد ضييمان اسييتمراريتيا وىييذه ف
المخاطر تتباين من حيث درجتيا وتأثيرىا عميى تنفييذ االسيتراتيجية، ومين أمثمية ىيذه المخياطر 
التييأخير فييى تنفيييذ بعييض الخطييوات الميميية التييى يترتييب عمييييا خطييوات أخييرى، أو عييدم وجييود 
تكاليف مالية كافية لتنفيذ االستراتيجية، أو حدوث أخطاء جسيمة فيى تنفييذ بعيض اإلجيراءات، 

عمى بيانات ومعمومات غير صحيحة فى تنفيذ بعض األنشطة، ومع احتمال وجيود  أو االعتماد
ىيييذه المخييياطر التيييى قيييد تييييدد اسيييتمرارية االسيييتراتيجية ينبغيييى تيييوفير خطيييط إلدارة المخييياطر 

 :الخطط القيام بعدة إجراءات منيا واألزمات المختمفة، وينبغى أن تشمل ىذه
 قد تواجو تنفيذ االستراتيجية، وتنفيذ  تشكيل فريق مسئول عن إدارة األزمات التى

 .خطط إدارة األزمات
  التوعية بشكل مستمر وموثق بشأن المخاطر واألزمات التى قد تواجو تنفيذ

 .االستراتيجية
 عداد تقارير عن ذلك  .االىتمام الشديد بالمتابعة والتقويم بصفة مستمرة وا 
 توفير الموارد البلزمة لمواجية المخاطر. 
 لبلتصال بين كافة األطراف المنوطة بتنفيذ االستراتيجيةتوفير خطة  -9

يتطمب ضمان استمرارية االستراتيجية ونجاحيا توفير خطة لبلتصال بين كافة 
 األطراف المنوطة بتنفيذ االستراتيجية، وتتضمن ىذه الخطة مايمى :

 تحديد وسائل االتصال المعتمدة فى تنفيذ االستراتيجية المقترحة. 
  البيانات والمعمومات عن التنفيذ ومؤشرات األداء والعمل عمى تحديثياجمع. 
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 إصدار نشرات حول أنشطة تنفيذ االستراتيجية. 
 عمل لقاءات دورية لمتابعة سير تنفيذ االستراتيجية. 
 ي.باالستشاريين لتقديم الدعم الفن تحديد خطوات االتصال 
 التواصل الفعال والمستمر تحديد موقع إلكترونى إلدارة االستراتيجية وتحقيق. 
 تحديد آليات االتصاالت اإلدارية. 
 :طرق التقويم والمتابعة واالستمرارية لمخطة االستراتيجية 

تعتبر عمميتى المتابعة والتقويم من المكونات الميمة لمخطة التنفيذية لبلستراتيجية 
المقترحة؛ ألنيما من العوامل الميمة لنجاح االستراتيجية المقترحة؛ حيث يمكن من خبلل 
ف المشكبلت التى تظير أثناء تنفيذ االستراتيجية وسبل التغمب عمييا، كما  عممية المتابعة تعر 

عممية المتابعة مع عممية التقويم التى يمكن من خبلليا تقوية الجوانب اإليجابية، تتبلزم 
وتعزيز الجوانب الضعيفة فى األداء، باإلضافة إلى تصحيح المسارات السمبية الخاطئة، بما 
يمثل تغذية راجعة مستمرة لتحقيق النتائج المرجوة، ويستمزم نجاح عمميتى المتابعة والتقويم 

 :ىدافيما اتخاذ عدة إجراءات منياأفى تحقيق 
 تشكيل لجنة من ذوى الخبرة والميارة لمتابعة تنفيذ االستراتيجية -0
 .توفير نظام واضح لممتابعة والتقويم -9
وضع خطة عمل محكمة عمى المستويات المختمفة لبلستراتيجية، والتأكيد عمى أىمية  -0

 .االلتزام بيا
 .ائل والحمول المختمفة قبل التنفيذتحديد المخرجات المستيدفة بدقة، ووضع البد -2
 .توزيع األعمال وتوضيح الميام والصبلحيات بين األفراد -2
 رصد وتوثيق النتائج التى يتم تحقيقيا بدقة، وذلك فى تقارير دورية مستمرة -,
 مؤشرات قياس نجاح االستراتيجية المقترحة: 

ىناك عدة مخرجات مستيدفة من تنفيذ االستراتيجية المقترحة والتى تمثل فى الوقت نفسو 
 :مؤشرات لنجاحيا، من ىذه المؤشرات

من ذوى المستويات العممية  تخصص تعميم الكبارالممتحقين بالطبلب ة أعداد زياد -0
 تعميم الكبار.ت وميول حقيقية تجاه العالية، والذين لدييم رغبا

 .في محو أمية األفراد إنجاز الطبلبت معدالزيادة  -9
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خبلل تربوياا وأكاديمياا وثقافياا  معممي الكبارمعرفى تراكمى متكامل يشكل  وجود بناء -0
 .جامعيةسنوات دراستيم ال

   إقبال أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات عمى المساىمة في حل مشكمة األمية. -2
 جرائية في محو األمية.اإلذات األبعاد بحاث التربوية ارتفاع عدد األ -2
في تعميم  الطبلبالمقدمة من ِقب ل  ، وبحوث الفعلارتفاع نسبة األفكار اإلبداعية -,

  .لقضاء عمى مشكمة األميةالكبار وا
في حل  ، وانخراطيمةلمبيئة المحمية المحيطالطبلب ؤدييا يالتى  زيادة عدد الخدمات -2

 .قضايا المجتمع
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