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:امللدص
ىدف البحث الحالى إلى وضع تصور مقترح لتعظيم االستفادة لمعائد التربوي من
مشروعي اإليراسموس بكمية التربية – جامعة المنصورة المعنيين بمجال التربية الخاصة كأحد
 وتمثمت أدوات، حيث استخدم البحث المنيج الوصفى لتحقيق ىدفو،برامج االتحاد األوروبي
البحث فى مقابمة مفتوحة مع أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة المشاركة فى
 واألداة الثانية استبانة تم،) عضواً كعينة مقصودة22(  والتى بمغ عدد أعضائيا،المشروعين

 حيث بمغت عينة،تطبيقيا عمى عينة عشوائية من الطالب المشاركين في الدورات التدربية
 وقد انتيى البحث بوضع مجموعة من المتطمبات الالزمة لتنفيذ،طالبا وطالبة
ً )99 ( الطالب
.بناء عمي ما أظيرتو الدراسة الميدانية من نتائج
ً التصور المقترح

Abstract:
The aim of the current research is to develop a proposed vision to maximize the
benefit of the educational return from the Erasmus projects at the Faculty of
Education - Mansoura University, who are concerned with the field of special
education as one of the European Union programs. Where the research used the
descriptive methods to achieve its goal, and the research tools were in an open
interview with the members of the teaching staff and the assisting body
participating in the two projects, which reached (11) members as a intended
sample, and the second tool was a questionnaire applied to a random sample of
students participating in the training courses, As the sample of students reached
(88) male and female students, As the sample of students reached (88) male
and female students, the research ended with a set of requirements for
implementing the proposed concept based on the results of the field study.
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مقدم٘
يعد القرن الحادي والعشرين عصر يتسم باتساع نطاق العالقات الدولية المتبادلة
بين دول العالم وبخاصة في جمع المعمومات واالستثمار في مجاالت المعرفة والبحث العممي،
لذا اىتمت الحكومات والمنظمات بالتعميم الجامعي من أجل تطويره وتحديثو فى ظل التغير
المتسارع والتنافسية الشديدة عمى مستوى أنحاء العالم ،كما اىتم المجتمع الدولى عمى كافة
مستوياتو بتكريس جيوده لزيادة أوجو التعاون الدولي مع مختمف الدول في التعميم والبحث
العممي.
ويعتبر التعااون الادولي ركيازة أساساية لمتنظايم الادولى المعاصار الاذى ليمازم الادول فاى
إطااار المجتمااع الاادولى الماانظم بوجااوب التعاااون فيمااا بينيااا س اواء عمااى المسااتوى الاادولي أو
اإلقميماي ماان خااالل الييئااات والمنظمااات الدوليااة بكافااة أنواعيااا (شااوقي ،)56 ،2::8 ،حيااث
ميماا تحارص كال الجامعاات مان خاللاو عماى دعام وتعزياز العالقاات
أناو يمثال ىادفًا اساتراتي ً
جيا ً

العممياة والمينياة لمجامعاة ،ألن مان شاأنو االرتقااء بمساتوي البحاث العمماي والمعرفاة اإلنساانية

(غانم ،و شيخ  ،)268: ،3123 ،كما أنو أىم السبل الفعالة لتطوير الموارد البشارية وبنااء
القدرة المؤسسية باإلضافة إلى تحفيز وتحسين جودة البحوث وتخفيض العبء المادي لدييا.
كما أكدت منظمة اليونسكو أن التعاون الدولي بين الجامعات والمنظمات تجربة ذات
فائدة لكل الشركاء بغرض تحسين قدراتيم ومتابعة تنفيذ أىدافيم المختمفة حيث أنيا ال تعني
فقط مجرد نقل الموارد والخبرات الفنية ،بل ىي عممية تعميم وتعمم متبادلة واشتراك في
التجارب والسعي نحو التطوير المؤسسي والتنظيمي واالتصاالت المتبادلة واستفادة كل طرف
خصوصا فى مجاالت تبادل الطالب ،وتبادل أعضاء ىيئة التدريس ،وحل المشكالت
من اآلخر
ً
التعميمية ) .(UNESCO ,1999, 4وتتعدد مظاىر التعاون الدولي بين الجامعات والمنظمات
من خالل تنفيذ مشروعات بحثية ،واتفاقات دولية وبرامج التعاون المشترك والحراك األكاديمي
لمطالب والمعممين والباحثين وتطوير برامج وأنشطة تعميمية ذات طابع دولي وازدياد معدالت
األخذ بالدرجة العممية التي تشارك بيا أكثر من جامعة وأكثر من دولة ،والزيارات العممية
المتبادلة

لمراكز

البحوث

مما

يسيم

في

تبادل

)((Altbach&Knight,2007,290ويح.)462،3123،

- 2744 -

الخبرات

العممية

المختمفة

العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة .............................................

وتأتي المشروعات الجامعية كآلية لتفعيل السياسات المحكومة بالرؤية واالستراتيجية
والرسالة حيث يتم تنفيذ كل سياسة عن طريق عدد من البرامج ،والتي تنقسم بدورىا إلى
مشروعات قصيرة ومتوسطة المدى وتتسم بكونيا مشروعات تنفيذية خالل فترة زمنية محددة
( بطرس ،)3:4 ،3119،كما أنيا وسيمة لتنفيذ األفكار وذلك لما تتمتع بو من وجود خطط
تتضمن أسموب التنفيذ والمواصفات الفنية لممدخالت والمخرجات المستيدفة ووسائل التقييم
الذاتي واالستعانة بالمقيمين كما أن ىذه الخطط لوضعت بعناية من قبل من المتخصصين
والمعنيين بالمشكمة مجال عمل المشروع وتمر الخطط بمراحل مختمفة من التقييم حتى تنال
رضا الخبراء الذين يعتمدون ويقبمونيا حال كونيا تحقق المستيدف ( حسانين،311: ،
 ،)2:4كما أنيا تتسم بمجموعة من الخصائص منيا االبتكارية والجدية ،باإلضافة إلى أنيا
يتم تحكمييا في ضوء معايير متفق عمييا من قبل الجية الممولة بحيث تضمن خطة عمل
تعكس التصور المستقبمي لخطوات تنفيذ العمل ،ونتائجو المتوقعة بما يمكنيا من المنافسة
والحصول عمى التمويل الالزم من قبل الجيات الممولة ( أحمد ،وأحمد،552 ،3129 ،
 ،)553وعميو اىتمت وزارة التعميم العالي بالمشروعات كمدخل لتطوير التعميم الجامعي من
خالل ( البحيري:)7 ،6 ،3119 ،
 تحسين القدرات المؤسسية والمينية لمموارد البشرية بالجامعات. تحديث القدرات التطويرية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم. تحديث القدرات القيادية واإلدارية لمقيادات األكاديمية واإلدارية لتحقيق التغييرالمستيدف.
 تطوير الخبرات الذاتية في مجال اإلدارة الجامعية والتي تحقق استمرارية عمميةالتطوير
-

تحسين جودة مخرجات التعميم الجامعي.

ولما كان التعاون والتبادل العممي بين المؤسسات الجامعية والمنظمات يفتح اآلفاق
أمام األكاديمين والباحثين لالستفادة من التقدم والتطور بالجامعات األجنبية ويساعدىم في
االستعانة بيذه التجارب في وضع استراتيجيات لتطوير التعميم والبحث العممي في الجامعات،
فقد ارتبطت بعض الجامعات الحكومية في مصر -ومنيا جامعة المنصورة  -باتفاقيات تعاون
مشتركة مع مكتب برنامج االتحاد األوروبي لدعم التعميم العالي ضمن اتفاقيات مشتركة في
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مجال التوأمة بين الجامعات المصرية ونظيراتيا األوروبية لتنفيذ برامج تدريسية مشتركة،
وكان لكمية التربية بجامعة المنصورة نصيب من الشراكة مع االتحاد األوروبي ضمن االعالن
الثاني لمشروعات االتحاد األوروبي اإليراسموس بمس تمثل في مشروعين ،المشروع األول
ىو دبموم دولي مبنى عمى شيادات إلكترونية وشيادات مينية في التربية الخاصة والدمج في
الفترة 3127 /21 /26م إلى 3131/ 21 /25م  ،والمشروع األخر ىو تطوير مراكز دعم
المعاقين فى جامعات شمال إفريقيا في الفترة من  3128/ 21 /26إلى 3131/ 21 /25م.
وانطالقًاااا مااان أن مشاااروعي اإليراساااموس بكمياااة التربياااة جامعاااة المنصاااورة يساااتيدفا

وفكرياااا
عمميااا
تحسااين القاادرة المؤسسااية وتعزيااز التنافسااية لياااا ،وتنميااة الفئااات المسااتيدفة
ً
ً
وتكنولوجيااا ماان خااالل التاادريب عمااى مختمااف الميااارات والكفاااءات
اجتماعيااا
وثقافيااا و
ادانيا
ً
ً
ً
ووجا ً
العممية والتقنية لمتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة كال ذلاك بتفاعال ضامن منظوماة تعميمياة

مترابطااة ومتكاممااة وجميعيااا أمااور تربويااة غياار ماديااة ال يمكاان تقااديرىا بصااورة نقديااة إال أن
استمرارية تحققيا لو تأثير مباشر عمى العوائد االقتصادية لمكمية ،ولاذلك تازداد أىمياة الحاجاة
إلااى دراسااة العوائااد التربويااة والتااي تاارتبط بالمخرجااات والفوائااد المتحققااة ماان تطبيااق األنشااطة
واالسااتراتيجيات المختمفااة لممشااروعات والتااي يكااون ليااا تااأثير عمااى تحسااين العمميااة التعميميااة
وجوانبيا المختمفة ،كما تختمف طبيعة تمك العوائاد وجوانبياا بااختالف طبيعاة األىاداف التربوياة
التاي تسااعى إلااى تحقيقيااا المشااروعات ،وبعااد مارور فتاارة زمنيااة عمااى وجااود ىااذه المشااروعات
بكميااة التربيااة يااأتي ىااذا البحااث لدراسااة العائااد التربااوي لمشااروعي اإليراسااموس لمتعاارف عمااى
ماادى فاعميااة المشااروعي و تحقيقيمااا لمىااداف المرجااوة ،بمااا يتوافااق مااع طبيعااة كاال مشااروع
والنتااائج المتوقعااة والمساااىمة فااي تحقيااق قيمااة إضااافية لمفئااات المسااتيدفة ماان حيااث التعماايم
والتدريب وتحقيقو لمتطمبات سوق العمل.
ومن الدراسات التي تناولت كل من العوائد ،والمشروعات والتي أكدت عمى أىمية دراسة
عوائد المشروعات كوسيمة لتعظيم االستفادة منيا ،دراسة( النبوي )3112 ،بعنوان :التعاون
التربوي الدولي في القرن الحادي والعشرين رؤية مستقبمية ،استيدفت ىذه الدراسة وضع
رؤية لتطوير التعاون التربوي الدولي في مصر من خالل معالجة أدبيات التعاون التربوي
الدولي ونماذجو المختمفة ،كما تناولت الدراسة عديد من المعوقات التي تقمل من فعالية
التعاون التربوي الدولي من أىميا ضعف االىتمام بتعميم المستقبل من حيث حرية تبادل
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المعمومات واألفكار ،ضعف االىتمام ببرامج التنمية المينية واالعتماد الميني ،قمة التوظيف
األمثل لتكنولوجيا المعمومات ،وانتيت الدراسة بوضع مجموعة من المقترحات تساعد في
تطوير التعاون التربوي الدولي بين الجامعات المصرية وجامعات العالم المختمفة المتقدمة
منيا والنامية.
دراسة ) (Vawda , Moock , Gittinger & Patrinos,2001بعنوان التحميل
االقتصادي لمشروعات البنك الدولي التعميمية ونتائج تمك المشروعات ،ىدفت الدراسة إلى
تقييم مشروعات التعميم الخاصة بالبنك الدولي في الفترة من  2::4إلى 2::9م من خالل
فريق التعميم وشبكة التنمية البشرية ووحدة قطاع التنمية البشرية في منطقة شرق آسيا
والمحيط اليادى التابعة لمبنك ،وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك عالقة قوية بين جودة تحميل
التكمفة والعائد من حيث التكمفة ونوعية نتائج المشروعات ،يعتبر التحميل االقتصادي
لممشروعات أداة ىامة الختيار المشروعات واالستثمارات اليادفة لتحسين جودة التعميم.
دراسة) (Kember,2002بعنوان :النتائج طويمة المدى لمشاريع بحوث العممية
التعميمية ،البحث اإلجرائي التربوي  ،ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم المشروعات والبحوث
العممية التي يقوم بيا األكاديمين من أجل تحسين جودة التعميم والتعمم ،وبمغت عدد
المشروعات التي تم تقيميا  :1مشروع ،وأشارت نتائج التقييم أن المشروعات الفردية كانت
ناجحة في التأثير بشكل أفضل عمى تعمم الطالب المسجمين في الدورات المستيدفة ،كما كانت
أيضا نتائج طويمة األجل مرتبطة بعممية إجراء البحوث اإلجرائية من قبل األكاديمين
ىناك ً
حيث أنيا وسيمة فعالة من حيث التكمفة لتحسين جودة عممية التعميم والتعمم من خالل
تحسين العممية التدريسية ،وتحسين ميارات العمل الجماعي ،والتأثير عمى اآلخرين.
دراسة (إبراىيم )311: ،بعنوان مشروع تطوير كميات التربية في مصر كأحد
مشروعات استراتيجية تطوير التعميم العالي ىدفت الدراسة تقويم مشروع كمية التربية في
مصر والتأثيرات التربوية والتعميمية المترتبة عمييا من خالل الوقوف عمى مواطن الضعف
وتدعيم نقاط القوة ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي واستخدمت الدراسة استبانتين
عضوا
إحدىما موجية لعينة من أعضاء ىيئة التدريس وتم تطبيقيا عمى عينة قواميا 411
ً

واألخرى موجية إلى مديري المشروعات التنافسية والفريق اإلداري والتنفيذي بكميات (

المنصورة ،دمياط ،المنيا ،عين شمس ،بنات عين شمس) وتم تطبيقيا عمى عينة قواميا
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عضوا ،وىدفت الدراسة الميدانية التعرف عمى اإلنجازات التي حققيا المشروع،
261
ً
والصعوبات التي واجييت تنفيذه ،ومقترحات العينة من أجل تعظيم الفائدة من المشروع
واستمراريتو ،وتوصمت الدراسة إلى وضع مجموعة من المقترحات لمتغمب عمى الصعوبات التي
واجيت تنفيذ المشروع باإلضافة إلى أنيا أوصت بضرورة توافر بنية ثقافية ومجتمعية
ومؤسسية قادرة عمى االستجابة لعمميات التطوير.
وجاءت دراسة (الصوفي ومقبل والخطيب وحمواني )311: ،بعنوان  :التعاون بين
نظريا عن التعاون
إطار
مؤسسات التعميم العالي والمنظمات العربية واإلقميمية والدولية لتقدم ًا
ً
الدولي وأنواعو المختمفة بين الجامعات والمنظمات العربية واإلقميمية والدولية ،وعرضت
الدراسة نبذة مختصرة عن مجموعة من المنظمات منيا منظمة اليونسكو ،والمنظمة الدولية
لمفرانكوفونية ،البنك الدولى ،والمنظمة العربية لمتربية والعموم والثقافة ،وانتيت الدراسة إلى
وضع مجموعة من األسس يعتمد عمييا التعاون الدولي بين الجامعات منيا ،القبول بمبدأ
مواجية التحديات ال مشتركة بخطط موحدة ،تكامل الجيود من أجل االستخدام األمثل لمموارد
المتاحة بالجامعات ،التكافؤ بين األطراف المشتركة في أى صيغة من صيغ التعاون فيما
بينيم ،وقد أوصت الدراسة بإنشاء ىيئات لمتأكد من تحقيق صيغ التعاون بين الجامعات والتي
تم االتفاق عمييا فيما بينيم.
أما دراسة( عبد الحميد ،وقرني )311: ،بعنوان :آليات التعاون بين الجامعات العربية
واإلسالمية والجامعات األجنبية ،تناولت ىذه الدراسة أنماط التعاون والتبادل بين الجامعات
اإلسالمية والجامعات األجنبية في مجال التعميم والبحث العممي لوضع مجموعة من اآلليات
لتعزيز التعاون فيما بينيم ومن بين تمك اآلليات ،إنشاء ىيئة لمتعاون والتبادل بين
المؤسسات اإلسالمية والجامعات العالمية ،إعداد دراسات عممية توضح إمكانات كل دولة (
العممية – الثقافية – التكنولوجية ) ،تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق التبادل والتعاون
التعميمي عمى الم ستوى المطموب ،التنسيق بين المؤسسات المختمفة الحكومية وغير
الحكومية في الدول المختمفة لتيسير عمميات التعاون والتبادل التعميمي.
كما ىدفت دراسة ( أبو شوشة )3121،بعنوان دور مشروعات تطوير التعميم العالي
في التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة سوىاج إلى التعرف عمى دور
مشروعات تطوير التعميم العالي المنفذة في جامعة سوىاج في التنمية المينية ألعضاء ىيئة
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التدريس ومعاونييم من خالل خمس مجاالت التنمية المينية ىي التدريس الجامعي ،والبحث
العممي ،األ خالقيات المينية ،والميارات القيادية واإلدارية وخدمة المجتمع والميارات القيادية
واإلدارية وخدمة المجتمع ،واعتمدت البحث عمى المنيج الوصفي في معالجة المشكمة ،وقام
بتطبيق استبانة عمى عينة قواميا  393من مجمل أعضاء ىيئة التدريس ،و 221من الييئة
المعاونة بسبع كميات وانتيى البحث بوضع آليات لتعظيم االستفادة من مشروعات تطوير
التعميم العالي المنفذة بجامعة سوىاج في مجال التنمية المينية.
أما دراسة) (Hilliard,2012بعنوان تقاسم الموارد :فوائد الشراكات الجامعية لتحسين
التدريس ،والتعمم ،والبحث العممي استيدفت مناقشة الفوائد الكمية لمشراكة الجامعية مع
الجامعات األخرى وعمميات الشراكة والتعاون في أبحاث المشروعات المختمفة وأىمية االبتكار
والتكنولوجيا وتقييم أىداف الشراكة وخمصت الدراسة إلى أن الشراكات الجامعية تلحسن عديد
من جوانب الجامعات بما في ذلك توفير بيئة تلحسن نوعية التعميم والتعمم والبحث باستخدام
التكنولوجيا ،وأن الشراكات الجامعية بمثابة الجيات الفعالة الرئيسة في الحفاظ عمى تطوير

البحوث ذات الصمة بنوعية التعميم ،ولتحقيق النجاح ينبغي عمى الشركاء الجامعيين في
عممية الشراكة أن يكون لدييم معرفة وثيقة الصمة بما لدييم من قدرات وامكانيات .
وىدفت دراسة بدروس ( )3125بعنوان "برنامج تيمبس كأحد برامج االتحاد األوروبي
لدعم وتطوير التعميم العالي في مصر" التعرف عمى مساىمة برنامج تمبس كأحد برامج
االتحاد األوروبي في دعم وتطوير التعميم العالي في مصر وذلك من خالل التعرف عمى أىم
البرامج التي يقدميا االتحاد األوروبي لدعم وتطوير التعميم العالي ،وتحديد أبرز مشروعات
الشراكة التي قام بتمويميا برنامج تمبس والمشروعات التي تم استحدثيا برنامج تيمبس،
واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي في معالجة الظاىرة ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج أبرزىا؛ أن ىناك مجموعة من الصعوبات التي تواجو تطبيق برنامج تيمبس من
بينيا مشكمة التمويل ،اإلجراءات اإلدارية الروتينية ،الوقت الضائع في االتصاالت بين
المسئولين ،وتوص مت الدراسة إلى مجموعة من اإلجراءات لمتغمب عمى الصعوبات التي تعوق
انتشار برنامج تيمبس من بينيا تأسيس وحدة دعم الشراكة بوزارة التعميم العالي تختص
بتنظيم مشروعات الشراكة ورسم سياساتيا واالستراتيجيات وخطط التطوير والمتابعة والتقويم.
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وىدفت دراسة ( أحمد )3125 ،بعنوان" دراسة وصفية لتطبيق نموذج دول االتحاد
األوروبي إلدارة التنوع وامكانية اإلفادة منيا في إدارة مؤسسات التعميم العالي العربية" وضع
مجموعة من المقترحات اإلجرائية إلمكانية تطبيق إدارة التنوع في مؤسسات التعميم العالي
العربية عمى ض وء نموذج االتحاد األوروبي والواقع المجتمعي وذلك من خالل التعرف عمى
األسس النظرية إلدارة التنوع وكيفية تطبيق دول االتحاد األوروبي إلدارة التنوع في مؤسسات
التعميم العالي واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي لمعالجة الظاىرة  ،وتوصمت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج أبرزىا؛ تصميم استراتيجية إلدارة التنوع تمثمت في ست خطوات
إنشاء وحدة إدارة التنوع ،إقتراح سيناريوىات مستقبمية ،تحديد رؤية ورسالة وأىداف وحدة
التنوع  ،تحميل البيئة الداخمية والخارجية لوحدة التنوع ،تصميم االستراتيجية المقترحة،
المراجعة الدورية لالستراتيجية ،وتوصل البحث إلى مجموعة من الصعوبات تواجو تطبيق إدارة
التنوع منيا ارتفاع تكاليف الحراك ألعضاء ىيئة التدريس والطالب بين مؤسسات التعميم
العالي ،تباين الموائح والقوانين المنظمة لعمل مؤسسات التعميم العربية ،عدم وجود قاعدة
بيانات ومعمومات مبنية عمى مستوى مؤسسات التعميم العالي العربية.
وىدفت د ارسة ) (Powers, 2015بعنوان إدارة المشاركة :دراسة لممعايير والعمميات
المستخدمة لتحديد وتقييم وتوصيل توقعات البرنامج لشراكات الجامعة إلى تقييم التوقعات
المستقبمية لبرامج االرتباطات الدولية والتأثير الداخمي والخارجي والتكاليف والعوائد والبدائل
المحتممة لتمك اإلرتباطات ،كما ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الطريقة التي يبدأ بيا أعضاء
الجامعة في بناء عالقات التعاون الدولي،

واستخدمت الدراسة منيجية دراسة الحالة

عضوا من
بالتطبيق عمى جامعة والية ميتشجان األمريكية وتم التطبيق عمى عينة قواميا 23
ً
القيادات واألعضاء األكاديمين والموظفين ذوي الصمة بأعمال التعاون الدولي وتوصمت
الدراسة إلى أنو ال يوجد عمميات رسمية محددة لالرتباطات الدولية لمعاممين ،ىناك مجموعة
من العوامل الداخمية المؤثرة عمى االرتباطات الدولية كدوافع أعضاء ىيئة التدريس والميزانية
والموارد المتاحة ومجموعة من العوامل الخارجية مثل البعد الجغرافي والقدرات البحثية لمشركاء
والقدرة عمى انتاج موارد جديدة.
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دراسة ( أبوتجار )3127 ،بعنوان العائد التربوي لمشروعات تطوير التعميم العالي في
ضوء أىدافيا ىدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لالرتقاء بالعائد التربوي ليذه
المشروعات وذلك من خالل التعرف عمى الفمسفة الحاكمة لتطوير التعميم العالي وتحسين
جودتو ،والتعرف عمى مشروعات تطوير التعميم العالي واألىداف التي تسعي إلى تحقيقيا
وتحديد العائد التربوي لكل مشروع من مشروعات التطوير ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج
الوصفي في معالجة المشكمة واستخدمت الدراسة أداة االستبانة لمتعرف عمى آراء أعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة طنطا حول العوائد التربوية التي حققيا مشروع الجودة،
ومشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ،ومشروع تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات ،وتم
عضوا،
تطب يقيا عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بسبع كميات بمغ قواميا547
ً

وتوصمت الدراسة إلى وضع تصور مقترح يتضمن مجموعة من األىداف والمنطمقات باإلضافة

إلى مجموعة من اآلليات التي تختمف باختالف كل مشروع ،كما توصمت إلى مجموعة من
الصعوبات من بينيا مقاومة بعض األفراد وعدم اقتناعيم بجدوى ىذه المشروعات ،ضعف
الدعم المادي المخصص لممشروعات ،غياب التعزيز المادي الكافي ألعضاء ىيئة التدريس
ولمعاممين بالجودة.
وجاءت دراسة أحمد ،وأحمد( )3129بعنوان معوقات المشروعات البحثية – التنافسية
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الفيوم ،لوضع مجموعة من المتطمبات الالزمة
لمتغمب عمى المعوقات التي تواجو المشروعات البحثية التنافسية بجامعة الفيوم وذلك من
خالل التعرف عمى ماىية المشروعات التنافسية وواقعيا بجامعة الفيوم وأىم المعوقات التي
تواجييا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي في
خبير في
معالجة الظاىرة ،واستخدمت الدراسة استبانتين أحدىما مفتوحة تم تطبيقيا عمى ً 26ا
مجال المشروعات البحثية واألخرى مغمقة وتم تطبيقيا عمى  58عضو ىيئة تدريس وتوصمت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزىا :من أىم المعوقات التي تواجو المشروعات البحثية
ضعف الدعم المادي والمعنوى أثناء التقدم لممشروع  ،ضعف الدافعية لمعمل والخوف من
المخاطرة في السعى لمتقدم لمشروعات بحثية ،ضعف القدرة عمى تشكيل فرق عمل متجانسة،
ضعف القدرة عمى التقدم بمشروعات متعددة التخصصات ،وانتيت الدراسة بعرض مجموعة

- 2751 -

العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة .............................................

من المتطمبات بما تضمن تشجيع الباحثين عمى السعى والتقدم لمشروعات بحثية وتنفيذىا
بأعمى كفاءة واالستمرار فييا.
وىدفت دراسة

) (Craciun & Orosz , 2018بعنوان فوائد وتكاليف الشراكة

التعاونية الدولية في التعميم العالي إلى المراجعة المنيجية لمدراسات السابقة حول الشراكات
الدولية لتحديد العوائد االقتصادية وغير االقتصادية وتحديد التكاليف االقتصادية وغير
االقتصادية لمتعاون الدولي في التعميم العالي واعتمدت الدراسة عمى الدرسات المقارنة حول
التعاون الدولي في التعميم العالي والمؤلفات ذات الصمة وتوصمت الدراسة إلى أن الدافع
األساسي لدخول الشراكات الدولية ىو المنافسة العالمية في سوق التعميم العالي وأن
الجامعات تتوقع العديد من العوائد والتكاليف من ىذه الشراكات كما توصمت إلى أن العوائد
االقتصادية تتمثل في حصول الجامعات عمى مزيد من براءات االختراع وايجاد مزيد من فرص
وداخميا ،كما أن العوائد غير االقتصادية تتمثل في تكوين اتجاىات ايجابية
رجيا
ً
التشغيل خا ً
حول التواصل عبر الحدود وتعزيز القدرات التدريسية والثقافية ،وتعزيز جودة المخرجات
العممية والبحثية ،وزيادة معدل الحراك األكاديمي والنشر العممي.
وىكذا ،ومن العرض السابق لمدراسات السابقة ،يتضح أىمية دراسة العوائد التربوية
لممشروعات لما ليا من أىمية في مقارنة مخرجاتيا بأىدافيا ،باإلضافة إلى التعرف عمى
الصعوبات التي تواجييا وتقف أمام إستمراريتيا داخل المؤسسة ،وىذا البحث وان تشابو مع
الدراسات والبحوث السابقة في اعتماده عمى المنيج الوصفي مثل دراسة إبراىيم
(،)311:ودراسة أحمد وأحمد ( ،)3129وكذلك التشابو في التعرف عمى عوائد المشروعات
مثل دراسة أبو تجار( )3127ودراسة  ، )3129 ( Craciun & Oroszإال أنو يختمف
عنيا فى تناول مشروعى اإليراسموس بكمية التربية جامعة المنصورة المعنيين بمجال التربية
الخاصة ،وقد واستفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في صياغة اإلطار النظري لمبحث،
وفى بناء التصور المقترح.
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مشكل٘ البخح
أصاابح التعاااون الاادولي بااين المؤسسااات الجامعيااة ضاارورة ممحااة لتحقيااق التكاماال
والتنسايق باين الجامعاات وبعضايا الابعض لمواجياة اآلثاار السامبية لمعولماة مثال التوجاو نحاو
التيميش واالستبعاد واالساتقطاب واإلطاحاة بالمؤسساات غيار القاادرة عماى التنافساية ( بوبطاناة،
 ،)3 ،311:فالتعاون الدولى ليعد وسيمة فعالة في جذب الطالب األجاناب وبخاصاة الموىاوبين
والمتفوقين ،وكذلك اجتاذاب كباار األسااتذة ذوي الخبارات األكاديمياة والبحثياة واإلدارياة وظياور
تخصصااات جديااادة وتناااوع أكبااار فاااي الماااؤىالت والشااايادات التعميمياااة التاااي تعجاااز المؤسساااات
التعميمية المحمية عن توفير بعضيا ( شااىين ،)47 ،3127 ،كماا ليسايم فاي جعال الجامعاات
مؤسسات رائدة في اإلبداع والتميز وتعزيز روح التعاون والتكامل فيما بينيا.
وقااد أكااد المااؤتمر اإلقميمااي العربااي حااول التعماايم الجااامعي عمااى ضاارورة فااتح قن اوات
وخصوصااا دول االتحاااد األوروبااي وأمريكااا الشاامالية
لمتعاااون العربااي مااع مختمااف دول العااالم
ً
والجنوبيااة ،وذلااك ماان خااالل عقااد اتفاقيااات أكاديميااة مااع الجامعااات والمؤسسااات الحكوميااة (
اليونسااكو  ،)54 ،311: ،كمااا أكاادت دراسااة ك ا ًال ماان (الفقااي ،228 ،3128 ،ومصااطفي ،
 )318 ،3129عماى ضارورة ساعى الكمياات المختمفاة بمصاار إلاى تعظايم االساتفادة مان بارامج

التمويااال اإلقميمياااة والدولياااة المتاحاااة وخاصاااة بااارامج االتحااااد األوروباااي ومااان بينياااا بااارامج
اإليراسموس ،باإلضافة إلى توسيع المشاركة ماع ىيئاات إقميمياة ودولياة  ،حياث أوصات دراساة
كا ًاال ماان إباراىيم ( )3:2-3:1 ،311:و أبااو شوشااة ( )247 ،3121بضاارورة اشاراك أكثاار
من كمية فاي مشاروعات التطاوير لتباادل الخبارات واثاراء الفكار الترباوي ،مان أجال توسايع دائارة

المستفيدين من المشروعات وزيادة فرص جيدة لمتعاون العممي ماع الجامعاات العالمياة وزياادة
فرص االيفاد لمخارج عبر عدد من المشروعات.
وفااي ظاال السااعي الاادؤوب لكميااة التربيااة جامعااة المنصااورة فااي الساانوات األخياارة فقااد
حصمت عمى بعاض المشاروعات التنافساية مان بينياا؛ "مشاروعي اإليراساموس" المماولين مان
مكتب برناامج االتحااد األوروباي لادعم التعمايم العاالي مان أجال إعاداد وتخاريج كاوادر وكفااءات
ومينياا مان خاالل تحساين جاودة العممياة
عممياا
متخصصة في مجاال التربياة الخاصاة ،متميازة
ً
ً
التعميميااة ،وزيااادة القاادرة المؤسسااية التنافسااية لمكميااة لمواكبااة التطااورات الحادثااة فااي مجااال
االىتمااام بالتربيااة الخاصااة ،ومسااايرة االىتمااام العااالمي واإلقميمااي والمحمااي بااذوي االحتياجااات
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الخاصة واعتبارىم طاقة إنسانية لدييم من إمكانات وقدرات يمكن استثمارىا فاي عمميتاى التعمايم
والتعمم ،وىذه األىداف تمثل فى مجمميا عوائد تربوية تعود عماى المساتفيدين والمؤسساة ،فاى
ضااوء ذلااك جاااء البحااث الحااالي فااى محاولااة لموقااوف عمااى ماادى اسااتفادة كميااة التربيااة ماان
مشروعي اإليراسموس المعنيين بمجاال التربياة الخاصاة ،ومان ثام وضاع تصاور مقتارح لتعظايم
االساااتفادة مااان العائاااد الترباااوى لياااذين المشاااروعين فاااى ضاااوء آراء أعضااااء ىيئاااة التااادريس
والطالب .ومن ثم أمكن صياغة مشكمة البحث الحالي في التساؤالت التالية:

 -1ما طبيعة برنامج اإليراسموس كأحد برامج االتحاد األوروبي لدعم التعميم العالي ؟

 -2ما العائد التربوي المأمول لمشروعي اإليراسموس بكمية التربية جامعة المنصورة
؟

 -3ما واقع العائد التربوي لمشروعي االيراسموس بكمية التربية كما يراه أفراد العينة؟

 -4ما التصور المقترح لتعظيم االستفادة من العائد التربوي لمشروعي اإليرسمواس
بكمية التربية جامعة المنصورة ؟

أٍداف البخح
يكمن اليدف الرئيس لمبحث في وضع تصور مقترح لتعظيم االستفادة من العائد
التربوي لمشروعي اإليرسمواس بكمية التربية – جامعة المنصورة كأحد برامج االتحاد
األوروبي لدعم التعميم العالي من خالل:
 -2التعرف عمى طبيعة برنامج اإليراسموس كأحد برامج االتحاد األوروبي لدعم التعميم
العالي.
 -3تحديد العائد التربوي المأمول لمشروعي اإليراسموس بكمية التربية جامعة المنصورة.
 -4واقع العائد التربوي لمشروعي اإليراسموس بكمية التربية كما يراه أعضاء ىيئة
والتدريس والييئة المعاونة والطالب المشاركين.
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أٍنٔ٘ البخح :
تتأتى أىمية البحث في النقاط التالية:
 -2ىذا البحث يستمد أىميتو من أىمية موضوعو حيث ليعد من أىم أولويات المرحمة الراىنة
فالمشروعات الدولية تلعد أحد المداخل الحديثة الميمة والقوة الدافعة لمتغيير والتطوير
أمام مؤسسات التعميم العالي المعاصرة وبخاصة فيما يتعمق باالستثمار األمثل لمموارد

واإلمكانات البشرية وغير البشرية المتاحة.
 -3االىتمام العالمي المتزايد بزيادة أوجو التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتيا
األجنبية والمنظمات المحمية والعالمية لعقد االتفاقيات والمشروعات البحثية.
 -4يركز البحث عمى أحد نماذج الشراكة كنموذج لتحقيق التعاون بين دول االتحاد األوروبي
والبمدان الشريكة من خالل المنح التي يقدميا كأحد البدائل المتاحة لزيادة التبادل
المعرفي ونقل الخبرات المتنوعة.
 -5الوقوف عمى مدى استفادة كمية التربية جامعة المنصورة من مشروعي اإليراسموس
كونيما ييدفان إلى االرتقاء بالقدرة المؤسسية وتحسين جودة العممية التعميمية.
 -6يتوقع أن يستفيد من نتائج ىذا البحث الفئات التالية :أعضاء ىيئة التدريس والباحثين
والقائمين عمى اتخاذ القرار بكمية التربية جامعة المنصورة.

ميَج البخح
اعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي ،كونو المنيج المناسب لطبيعة ىذا البحث
والذي اليقف عند حد وصف الظاىرة ،وانما يتعدى إلى التحميل والتفسير ،وقد اتضح ذلك في
الوقوف عمى طبيعة برنامج اإليراسموس كأحد برامج االتحاد األوروبي لدعم التعميم العالي،
والتعرف عمى اإلطار المفاىيمي لمعائد التربوي ،والعوائد التربوية المأمول تحقيقيا من
مشروعي اإليرسمواس عمى دعم وتطوير التعميم بكمية التربية ،باإلضافة إلى التعرف عمى
واقع العائد التربوي لمشروعي اإليرسمواس بكمية التربية كما يراه أفراد العينة ،ومن ثم وضع
تصور مقترح لتعظيم االستفادة من العائد التربوي لمشروعي اإليرسمواس بكمية التربية جامعة
المنصورة.
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أدّات البخح ّعٔيتُ
تمثمت أدوات البحث في  :األداة األولى مقابمة مفتوحة مع أعضاء ىيئة التدريس
والييئة المعاونة المشاركين في التنفيذ الفعمي لمشروعي اإليراسموس بالكمية وبمغت ()22
مفتوحا بيدف التعرف واقع العائد التربوي لمشروعي
عضوا ،وتضمنت اثنتا عشر سؤاالً
ً
ً
اإليرسمواس بكمية التربية ،ومقترحاتيم نحو تعظيم االستفادة منيم.
واألداة الثانية استبانة موجية لمطالب المشاركين في الدورات التدريبية لممشروعات
طالبا وطالبة ،وتضمنت محورين  :المحور األول تكون من تسع عشر
وبمغت العينة( ً )99
عبارة  ،والمحو الثاني مفتوح إلبداء المشاركين آرائيم ،وذلك من أجل التعرف عمى واقع العائد
التربوي لمشروعي اإليرسمواس بكمية التربية ،ومقترحاتيم نحو تعظيم االستفادة منيم.

مصطلخات البخح
مشروعات اإليرسمواس  :ىي مشروعات تمت فى إطار االتفاق بين كمية التربية
بجامعة المنصورة ودول االتحاد األوروبي ضمن برنامج مكتب االتحاد األوروبي لدعم وتطوير
التعميم العالي.
العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس :ينظر البحث الحالى إلى العائد التربوي من
مشروعات اإليراسموس عمى أنو اآلثار االيجابية التي تتحقق لمكمية ومنسوبييا من تطبيق
مشروعي اإل يراسموس محققة بذلك األىداف المنشودة ويتضمن عائد مؤسسي ويتمثل في
الجوانب التربوية المختمفة لممؤسسة ومكانة المؤسسة وسمعتيا العممية بين المؤسسات
األخرى ،وعائد فردي ويتمثل في المعارف والقيم واالتجاىات التي يكتسبيا الفئات المستيدفة
ايجابيا عمى ممارستو
من جراء المشاركة في أنشطة مشروعي اإليراسموس بحيث ينعكس ذلك
ً
التدريسية والبحثية واإلدارية مع ذوي اإلعاقة.

حدّد البخح
حدود موضوعية :اقتصر البحث عمى مشروعي اإليرسمواس بكمية التربية جامعة
المنصورة ،ويتمثل المشروع األول فى " دبموم دولي مبنى عمى شيادات إلكترونية وشيادات
مينية في التربية الخاصة والدمج" ،والمشروع الثاني ىو" تطوير مراكز دعم المعاقين فى
جامعات شمال إفريقيا" ،حيث ييتم المشروعين بمجال التربية الخاصة ،والتي يمكن معرفة
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عوائدىا التربوية الفردية والمؤسسية وتعظيم االستفادة منيا فى تنمية القيم واالتجاىات
االيجابية نحو ذوى االحتياجات الخاصة ،والتعرف عمى الطرق واألساليب التربوية المختمفة
فى التعامل معيم ،والتى تختمف عن مشروعات اإليراسموس التي يتم تنفيذىا في كميات
الزراعة ،واليندسة ،وكمية الطب بجامعة المنصورة والتي تركز أىدافيا عمى الخروج
بمشروعات تطبيقية.
حدود بشرية :اقتصر البحث عمى أعضاء ىيئة التدريس المشاركين في التنفيذ الفعمي
لممشروعات بالكمية ،وكذلك الطالب المشاركين في الدورات التدريبية لمشروعي اإليراسموس
باعتبارىم المستفيدين من الخدمات التي تقدميا أنشطة مشروعي اإليراسموس.

إجراءات البخح
تحقيقاً ألىداف البحث الحالي ،وطبقًا لممنيجية المتبعة ،فقد تمت معالجتو من خالل

أربعة محاور عمى النحو التالي:

المحور األول :طبيعة برنامج اإليراسموس كأحد برامج االتحاد األوروبي لدعم التعميم العالي.
المحور الثانى :العائد التربوي المأمول لمشروعات اإليراسموس فى دعم وتطوير التعميم بكمية
التربية جامعة المنصورة.
المحور الثالث :واقع العائد التربوي لمشروعي اإليراسموس بكمية التربية كما يراه أفراد
العينة.
المحور الرابع :التصور المقترح لتعظيم االستفادة من العائد التربوي لمشروعي اإليرسمواس
بكمية التربية جامعة المنصورة في ضوء آراء أعضاء ىيئة التدريس
والطالب.

ّفٔنا ٓل ٙعرض هلهذِ ااحماّر بشك فصصٔلٕ عل ٙاليخْ اتآفٕ:
المحور األول :طبيعة برنامج اإليراسموس كأحد برامج االتحاد األوروبي لدعم التعميم العالي
تناول ىذا المحور مفيوم المشروعات وأنواعيا ،برنامج اإليراسموس كأحد مشروعات
مكتب االتحاد األوروبي لدعم وتطوير التعميم العالي ،مشروعات اإليراسموس بكمية التربية
جامعة المنصورة ،وفيما يمي عرضو بشيء من التفصيل
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أّلًا مصَْو املشرّعات ّأىْاعَا:
تعد المشروعات وسيمة لتطوير المؤسسات بشكل متوازن عمى كافة أشكاليا سواء
أكانت ىذه المشروعات ربحية أو خدمية انطالقًا من أن المشروعات وسيمة لمتنمية الشاممة
ويعرف المشروع بأنو " نشاط تستخدم فيو
لمفراد والمؤسسات من أجل االرتقاء بطاقاتيم ،ل
موارد معينة وتتفق من أجمو األموال؛ لمحصول عمى منافع متوقعة مادية أو معنوية أو

معا خالل فترة زمنية معينة" ( عبد السالم ، )21 ،311: ،كما يعرفو الحطاب
اإلثنين ً
( )81 ،311:بأنو مجموعة من األنشطة الغاية منيا تحقيق أىداف صناعية أو سياحية أو
محميا أو
مشروعا
صغير أو متوسطًا في حجمو وقد يكون
ًا
كبير أو
مشروعا ًا
خدمية وقد يكون
ً
ً
ً
عالميا ،كما أنو عبارة عن" مجموعة من العمميات أو النشاطات تربطيا عالقات
قوميا أو
ً
ً
محددة ومعروفة تنفذ بزمن محدد بغرض تحقيق مجموعة من األىداف ( دباس ،والعربي،

.)35 ،3117
وعميو حدد العسكر ( )218،3125بعض الخصائص المميزة لممشروعات وىى؛ أنو
فريد من نوعو ،لو بداية ونياية ،ولو إطار عمل مقسم إلى نشاطات محددة ،وييدف إلى
تحقيق أغراض محددة من خالل موزانة محددة واستخدام موارد متعددة ،كما أن لكل مشروع
طبيعتو وظروفو الخاصة ،وال يمكن نجاح أى مشروع دون استيفاء جميع مراحمو واالىتمام
بجميع محاوره والمتمثمة فى التخطيط ،التنظيم  ،المتابعة والتقويم  ،وتنمية الموارد البشرية .
فالمشروعات بصفة عامة تختمف عن باقي األنشطة والعمميات اإلدارية األخرى من
حيث(عيسى ،و سعد:)47 ،3128 ،
-

زمن المشروع :لو وقت محدد ،لو نقطة بداية ونقطة نياية يجب خالليما انجاز أىدافو.

 ميزانية المشروع :لو ميزانية تم وضعيا بوضوح وتحديد بنود اإلنفاق عمى األنشطة التييتضمنيا المشروع.
-

كثير عن غيره في أنشطتو واجراءاتو وعممياتو المختمفة.
االختالف :فكل مشروع يختمف ًا
وجود بعض المخاطر :يعني وجود بعض المخاطر مما يحتاج إلى دقة حسابيا وتوقعيا
واداراتيا.

 الطبيعة المؤقتة :يتم تعيين األفراد في المشروع وتخصيص الموارد لفترة مؤقتة من أجلدعم إدارة المشروع.
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والمشروعات في التعميم العالي ىي مشروعات خدمية ال تيدف في أغمب األحيان إلى
الربح وانما ت يدف إلى االستخدام األمثل لمموارد البشرية والمادية والفكرية وذلك النتاج منتج
أو تقديم خدمة تعميمية ضمن بنية محددة من األىداف والزمن والميزانية ،ومن ثم
ف المشروعات في التعميم العالي ميما كانت طبيعتيا أو تنوعت مجاالتيا فإن توجياتيا ال
تخرج عن ثالث أنماط رئيسة ( عيسى ،وسعد )49 ،3128 ،ىي:
 -2مشروعات موجية لمداخل :تقوم بيا الجامعة بمفردىا أو بالتعاون والشراكة مع الدولة أو
المؤسسات الخارجية (محمية  /إقميمية /دولية) بيدف تطوير المنظومة التعميمية
والمشاركة في إثراء المعرفة وتسييل قياميا بوظائفيا المختمفة.
 -3مشروعات موجية لمتنمية المجتمعية :وتقوم بيا الجامعة بمفردىا أو بالتعاون والشراكة
مع الدولة أو المؤسسات الخارجية (محمية  /إقميمية /دولية) وتيدف إلى تمكين الجامعة
دوليا.
محميا أو
من اإلسيام في التنمية المجتمعية
إقميميا أو ً
ً
ً
 -4مشروعات ذات منفعة متبادلة :وتركز عمى التعاون والشراكة واالتفاقيات مع الدولة أو
المؤسسات الخارجية ( محمية  /إقميمية /دولية) وتيدف إلى تحقيق فوائد مشتركة.
سبل لمتعاون
وعميو تسعى مؤسسات التعميم العالي ومنيا الجامعات إلى البحث عن ل
بيدف تنفيذ عدد من المشروعات مع نظيراتيا المختمفة المحمية واإلقميمية والعالمية ،وكذلك
التعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية من بينيا مكتب االتحاد األوروبي لدعم وتطوير
التعميم العالي من أجل تحقيق العديد من المنافع المتبادلة لكل األطراف منو؛ المشاركة لتقاسم
الموارد العممية والخبرات واألفكار والتعمم وتدريب أعضاء ىيئة التدريس.

ثاىًٔا  :برىامج اإلٓرامسْس كأحد مشرّعات مكتب االحتاد األّرّبٕ لدعه ّفطْٓر التعلٔه
العالٕ
يعد االتحاد األوروبي منظمة دولية فريدة من نوعيا حيث أنيا ليست مجرد منظمة
لمتعاون بين الحكومات مثل األمم المتحدة ،لكنو يضم عدد من المؤسسات الدولية المشتركة
التي وضعتيا الدول األعضاء ذات االىتمام المشترك عمى المستوى األوروبي مما يؤدي إلى
التكامل بين الدول األوروبية لالتحاد وفقًا لمعاىدة "ماستريخت" والتي تؤكد عمى أن اليدف
األساسي

من

االتحاد

األوروبي

ىو

تكوين

اتحاد

فيما

بين

شعوب

أوروبا

) ،(Mclver,2014,3وانعكست ىذه الشراكة بدول االتحاد األوروبي عمى التعميم العالي فتم
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وضع إطار عمل موحد إلصالحو وتجديده من خالل التركيز عمى الشراكة والتعاون الدولي،
وذلك انطالقًا من أن تدويل التعميم العالي والتعمم مدى الحياة وتثقيف المجتمع يمثل بؤرة

اىتمام والتزام مؤسسات التعميم العالي وبنا ًء عميو تم وضع أسس لمتعاون الدولي والتبادل
األكاديمي والمشاركة في المشروعات الستقطاب وجذب الطالب األكاديميين من مختمف أنحاء
العالم ( الشين.)293 ،3124 ،
وقد قام االتحاد األوروبي بعدة مبادرات لتطوير التعميم العالي من بينيا مبادرة بولينا
وىي أكبر عممية إصالحية في تاريخ التعميم العالي في أوروبا ،حيث تم تعديميا وتحديثيا
بصفة دورية إلى أن أصبحت بمثابة خطة التحديث لمؤسسات التعميم العالي األوروبية والتي
بدورىا جزء ال يتج أز من استراتيجية أوروبا 3131م لتحقيق قيمة مستدامة وشاممة لمتغمب
عمى األزمة االقتصادية والعودة إلى النمو واالزدىار ثم ظيرت استراتيجية لشبونة الدولية
والتي تيدف إلى إقامة منطقة التعميم العالي األوروبي بحمول عام 3131م ودمجيا من خالل
البرامج األوروبية مثل برنامج سقراط  ،اإليراسموس  ،تيمبس ،االيراسموس موندس( عبد
الرازق )317 ،311 ،312: ،ومن بين أىدافيا (االتحاد األوروبي ،التعاون مع مؤسسات
التعميم العالي األوروبية :)29 ،28 ،3128،
 دعم االبتكار والتحديث في التعميم العالي. تعزيز التعاون بين االتحاد األوروبي ودول الشركاء المؤىمين والتقارب مع تطوراتاالتحاد األوروبي والتواصل المباشر والتفاىم بين الثقافات.
 تحسين مستوى الكفاءات والميارات من خالل تحديث برامج تعميمية مبتكرة وجديدة. تعزيز التكامل اإلقميمي والتعاون بين المناطق المختمفة وفيما بينيا في أنحاء العالم منخالل مبادرات مشتركة ومشاركة الممارسات الجيدة.
وتقدم ىذه البرامج نوعان من المشروعات ( االتحاد األوروبي ،التعاون مع مؤسسات
التعميم العالي األوروبية :)29 ،3128،
 المشروعات المشتركة  :وييدف ىذا النوع من المشروعات إلى تطوير أو استحداثمناىج دراسية ،تحديث الحوكمة وادارة مؤسسات التعميم العالي ،تقوية العالقات فيما بين
مؤسسات التعميم العالي والبيئة االقتصادية مما يعود بالنفع المباشر عمى المؤسسات من
البمدان الشريكة المؤىمين والمشاركين في المشروع .
- 275: -

العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة .............................................

 المشروعات الييكمية :وييدف ىذا النوع من المشروعات إلى تعزيز اإلصالحات عمىالمستوى الوطنى واإلقميمي وينصب تركيزىا عمى تحديث السياسات والحوكمة وادارة
أنظمة التعميم العالي ،وتقوية العالقات بين أنظمة التعميم العالي والبيئة االقتصادية
واالجتماعية.
وتعتبر مصر من أعمى الدول فى جنوب البحر المتوسط ،التى شاركت فى مشروعات
برنامج بناء القدرات المؤسسية ،الذي كان ليعرف باسم "تمبس" سابقًا وذلك فى مجاالت
مشروعا ،وتمت ىذه المشروعات بالتعاون مع  75مؤسسة
متعددة ،حيث تم قبول 42
ً
مصرية ،شممت جامعات حكومية وخاصة،إضاف ًة إلى عدد من المؤسسات الحكومية ،والقطاع

الخاص

واألىمي،

وذلك

في

الفترة

من

3125

إلى

3129م

وقد تم تغيير اسم برنامج االتحاد األوروبى لتطوير التعميم العالى فى مصر "تمبس" إلى
مكتب برنامج االتحاد األوروبى لمتعميم العالى "إيراسموس" في عام  ،3125حيث ىدف
برنامج االتحاد األوروبى لدعم التعميم العالى "إيراسموس"( )3129-3126إلى التبادل
الطالبي األكاديمي ،واتاحة منح فردية لمطالب والباحثين والموظفين لمسفر إلى أوروبا ،وبمغت
مشروعا لمتبادل والمنح الفردية بين جامعات
عدد المشروعات الممولة من البرنامج 459
ً
مصرية وأوروبية ،كما بمغ إجمالي عدد المنح الفردية الممولة  3512منحة حتى عام
 ،3128وتم التعاقد عمى  23:7منحة أخرى ،تم تنفيذىا خالل العامين  3129و312:م،
وتمويل  :9منحة لطالب الماجستير خالل الفترة من  3126إلى 3128م (الطريق لمعالمية
 6مشروعات مشتركة بين االتحاد األوروبي ووزارة التعميم العالي)https://m.alwafd.news ،
وسوف يركز البحث الحالي عمى مشروعات اإليراسموس كأحد برامج االتحاد األوروبي لدعم
التعميم العالي .
يعد برنامج اإليراسموس أحد البرامج التابعة لال تحاد األوروبي ويقوم عمى توفير فرص
تمويمية لممشروعات ،والحراك الفردي ،الشراكات ،والمؤتمرات ،والندوات ذات الصمة بمجاالت
التعميم والتدريب والشباب والرياضة سواء أكان ذلك فيما بين البمدان األوروبية أم بين البمدان
األوروبية والبمدان الشريكة في أنحاء العالم ،ويقدر برنامج إيراسموس أىمية البعد الدولي
لإلتحاد األوروبي في جميع المجاالت وبخاصة مجال التعميم العالي ،ويعتمد البرنامج عمى
الخبرة والنجاح المحقق من برامج اال تحاد األوروبي السابقة في مجال التعميم العالي مثل
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برامج

إيراسموس

موندوس،

تمبس،

ألفا،

إيديولينك

(European

commissionhttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus)_plus/opportunities
وييدف ىذا البرنامج إلى زيادة فرص انتقال الطمبة بين جامعات االتحاد األوروبي
وجامعات في مجموعات وتجمعات إقميمية أخرى عمى أن يكون التبادل بين الجامعات اليقل
عن خمس جامعات وفيما ال يقل عن ثالث إلى خمس دول وبين عدد مماثل أو موازي من
جامعات دول االتحاد األوروبي ويتركز دور االتحاد في تمويل تكاليف التبادل الطالبي بين
ىذه الجامعات من خالل اتفاقية تمويل مع االتحاد كما يشمل برنامج تمويل جزئي أو شبو
كمي لبناء برامج في الماجستير مشتركة بين الجامعات من داخل االتحاد األوروبي وخارجو
ومنحا لمدكتوراه ،كما ييدف برنامج اإليراسموس العالمي
منحا لدراسة الماجستير
ً
ويتضمن ً
إلى دعم التوعية في التعميم العالي وتوسيع الشراكات والتعاون والتواصل مع الدول األخرى
خارج االتحاد األوروبي وتعزيز الحوار بين الحضارات ،أما األىداف لخاصة فيي تطوير ما
تقدمو أوروبا في التعميم العالي وتيسير الحرك الطالبي من خارج االتحاد األوروبي وتحسين
صورة التعميم العالي في االتحاد وتمكينو من القبول في العالم وتتوزع منح ىذا البرنامج عمى
أربعة عناصر ،ىي :برنامج لمحصول عمى الماجستير ،منح دراسية ،شراكات بين مؤسسات
تعميم عالي ،برامج تعزيز الجاذبية لمطمبة في الخارج(European commission, .
)https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
" وييدف ىذا البرنامج إلى توفير دعم مالي إضافي ،النتقال الطمبة الستكمال متطمبات
دراستيم في جامعات أخرى في دول االتحاد األوروبي ،بناء عمى ترتيب بين الجامعات لتبادل
الحرك الطالبي بين الجامعات وكذلك الحراك التعميمي ألعضاء ىيئة
ا
الطمبة وزيادة عممية
التدريس والباحثين  ،ويشكل برنامج إيراسموس خطة لمتعاون والتنقل من أجل تمويل عالقات
الشراكة بين االتحاد األوروبي ودول العالم الثالث في مجال التعميم العالي من خالل تقديم
المنح  ،كما أنو يستيدف مجموعات تضم الطمبة واألكاديمين المنحدرين من االتحاد األوروبي
خاصا لمن يواجيون ظروفًا صعبة ،ويقدم البرنامج المنح
اىتماما
أو من الدول األخرى ويولى
ً
ً
لممؤسسات واألفراد ويمكن لمؤسسات التعميم العالي تشكيل اتحادات لوضع برامج مشتركة
حول برامج الماجستير والدكتوراه كما تتوفر اإلمكانية لممؤسسات األخرى المعنية بالتعميم
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إلقامة مشاريع وزيادة جاذبية التعميم العالي األوروبي عمى الصعيد الدولي كما ليمكن لجميع
الطالب والمرشحين لشيادات الدكتوراه وما بعدىا والمدرسين والباحثين وموظفي الجامعات

المشاركة في البرنامج لمحصول عمى شيادة أو منحة تنقل من خالل المنح المدرسية أو
الجامعية التي يقدميا اإليراسموس وىو متاح لجميع دول العالم" ( بدروس.)396 ،3125 ،
وبذلك يطمق عمى برنامج اإليراسموس أكبر برنامج لتبادل الطالب تابع لالتحاد األوروبي
حيث يقدم لمطالب فرصة لمدارسة لمدة من  4إلى  23شير في إحدى الجامعات األوروبية
بدون دفع مصروفات التعميم بل الحصول عمى منح دراسية بمبمغ  486-426يورو في
الشير ،ويمكن لمطالب الدراسة لمحصول عمى درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه
من الدرجات المشتركة ،وقد نال البرنامج أىمية كبيرة وشيرة واسعة لتبادل الطالب واألساتذة
حيث ييدف لتطوير ميارات العاممين في ىذا المجال وتشجيع الحراك بين الدول ،وتستخدم
المؤسسات ىذه البرامج لتكون ليا مكانة استراتيجية عمى المستوي الدولي وتصبح مؤسسات
التعميم العالي قادرة عمى توحيد جيودىا وأىدافيا في برنامج أو عدة برامج موحدة بدالً من أن

تكون متفرقة ،باإلضافة إلى عمميا عمى تطوير المغات وتقريب الثقافات ،كما تقدم البرامج
المشتركة مزيد من التقارب الدولي وتقديم مناىج متعددة األبعاد ( الشين،)297 ،3124 ،
وقد نجح البرنامج في حراك مجموعة كبيرة من الطالب متنوعي الخمفيات ،حيث كان
المستيدف الوصول إلى  4مميون طالب بحمول عام  ،3123و %31من إجمال الخريجين
عام  ،3131كما وقعت الجامعات عمى ميثاق الباحثين وقواعد السموك التنظيمية لتوظيف
الباحثين( أحمد)252 ،3125 ،

مشروعا في الفترة من  3116إلى
وقد حصمت جامعة المنصورة 2عمى ستة عشر
ً
3129م ممولة من االتحاد األوروبى ضمن مشروعات التمبس واإليراسموس وسوف يقتصر
البحث عمى المشروعات التي حصمت عمييا كمية التربية جامعة المنصورة في الفترة من
3127م إلى 3131م

 -1انحصٕل عهى ْذِ انثٍاَاخ يٍ يكرة  TICOترارٌخ 9112/3/11و
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ثالجًا  :مشرّعات اإلٓرامسْس بكلٔ٘ الرتبٔ٘ يف الصرتٗ مً 0202و إىل 0202و
تأسست كمية التربية بموجب القرار الجميورى رقم  2199لسنة 2:7:م تحت اسم كمية
المعممين وكانت تتبع جامعة القاىرة وفي عام 2:83م أصبحت إحدى كميات جامعة شرق
الدلتا التى أنشئت بموجب القرار الجميورى رقم  5:وتم تعديل مسمى الكمية إلى كمية التربية
(جامعة المنصورة -كمية التربية -الخطة االستراتيجية لكمية التربية )6 ،3127 ،وتيدف
كمية التربية إلى إعداد معممي التعميم قبل الجامعى القادرين عمى اإلبداع والمنافسة في سوق
العمل وتدريبيم .وتمنح الكمية درجتى الميسانس والبكالوريوس في التخصص التابع لمقسام
وكذلك درجة معادلة الميسانس والتربية أو البكالوريوس في العموم والتربية ،وفي ضوء رؤية
وتمشيا مع استراتيجية الجامعة والتوجيات العالمية ،والخطة االستراتيجية
الكمية ورسالتيا،
ً
لمكمية 3129 - 3126م ،فإن كمية التربية بالمنصورة تسعى إلى تحقيق األىداف
االستراتيجية التالية( :جامعة المنصورة -كمية التربية -الخطة االستراتيجية لكمية التربية،
)22 ،3127
 -2تطوير منظومة التعميم والتعمم ،وتييئة بيئة تعميمية أفضل.
 -3إحداث نقمة نوعية في برنامج إعداد المعمم بما يواكب متطمبات سوق العمل ،
والمتغيرات المعاصرة.
 -4تطوير منظومة الدراسات العميا والبحث العممي ،في ضوء توجيات المنافسة،
واالرتقاء بمخرجاتيا الكيفية والكمية.
 -5تطوير منظومة الخدمات المجتمعية ،والمساىمة في حل مشكالت المجتمع.
 -6تطوير منظومة تقويم الطالب؛ لتعكس التوجيات الحديثة في المجتمع.
 -7تطوير القدرات اإلدارية ،وتنمية الموارد الذاتية  ،بما يحقق رؤية ورسالة الكمية.
 -8إرساء نظام الجودة بالكمية ،والحصول عمى االعتماد.
ووفقًا لتمك األىداف االستراتيجية سعت كمية التربية إلى تشجيع أعضاء ىيئة التدريس

خارجيا،
والييئة المعاونة عمى التقدم لمحصول عمى المشروعات البحثية والتنافسية الممولة
ً

والتوسع في الشراكة العممية والتوأمة بين أقسام الكمية واألقسام المناظرة في جامعات العالم
المتقدم ،واستحداث برامج بحث مشتركة مع مؤسسات بحثية وتعميمية عربية واقميمية (جامعة
المنصورة -كمية التربية -الخطة االستراتيجية لكمية التربية ،)66 ،65 ،3127 ،وعميو فقد
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حظت كمية التربية عمى مشروعي ممولين من االتحاد األوروبي المشروع األول ىو دبموم
دولي مبنى عمى شيادات إلكترونية وشيادات مينية في التربية الخاصة والدمج في الفترة
3127 /21 /26م إلى 3131/ 21 /25م  ،والمشروع اآلخر ىو إنشاء مراكز امكانية
الوصول في التعميم العالي لمطالب ذوي اإلعاقة في شمال إفريقيا ،وفيما يمي عرضيم بشىء
من التوضيح

3

( )2املشرّع األّل ] : [ SP-EDU
International e-Based Diploma and Professional Certificates in
Special Education and Inclusion
ىو دبموم دولي مبنى عمى شيادات إلكترونية وشيادات مينية في التربية الخاصة
والدمج ،يمتد من3127/21/26 :

إلى312:/21/25 :م وحصمت كمية التربية  -جامعة

المنصورة عمى ىذا المشروع بتاريخ  3127/9/32وىو مشروع ضمن مشروعات االتحاد
األوروبي لتطوير التعميم العالي ) (Erasmus +لعام 3127م (.وثيقة تم الحصول عمييا
من إدارة الدراسات العميا بجامعة المنصورة) ويعتبر ىذا الدبموم متعدد التخصصات يدمج
المجاالت التعميمية والتربوية مع اليندسة والتكنولوجيا ،حيث يقدم خبراء التعميم وكمية
اليندسة منيجيات تدريس جديدة في تعميم ذوي االحتياجات الخاصة باستخدام الموارد
المتقدمة القائمة عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت (  ( ITCوتكنولوجيا الواقع االفتراضي
لتحسين عممية التعمم وتحويل التعميم التجريدي لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة ليالئم
الجوانب االجتماعية والنفسية بيدف تحسين إدراكيم وتكامميم االجتماعي ،ويتم ذلك فى إطار
المشاركة بين جامعات أوروبية ومصرية عمى النحو التالي.
 -2الشركاء األوروبيون:
 جامعة ) أوفييدو .أسبانيا (Oviedo
 جامعة (التفيا .)Latvia
 المعيد الممكى لمتكنولوجيا.
 مدرسة فينيراندا مانزانو العامة ( . )Veneranda Manzano
 9ذى انحصٕل عهى ْذِ انًعهٕياخ يٍ انًدٌز انرُفٍذي نًشزٔعاخ االٌزاسًٕس تانكهٍح أ.د فرحً انزٌاخ
تُاء عهى خطاب يٕجّ إنٍّ يٍ لثم انثاحثراٌ ،تاإلضافح إنى انحصٕل عهى ٔثائك يٍ لثم إدارج
اندراساخ انعهٍا تجايعح انًُصٕرجٔ ،لد ٔجدخ انثاحثراٌ صعٕتح فً ذجًٍع انًعهٕياخ ٔانثٍاَاخ عٍ
انًشزٔعىٔ ،ذى االكرفاء فً عزض انعُاصز انرً ذى انرٕصم إنٍٓا.
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 وزارة التعميم والثقافة بأسبانيا.
 -3الشركاء المصريون :
 جامعة عين شمس
 جامعة النيل
 جامعة المنصورة.
 الجامعة المصرية لمتعميم االلكترونى.
 جمعية الحق فى العيش لذوى االعاقات الذىنية.
 الجمعية التعميمية التعاونية لمدارس مصر لمغات.
 وزارة التربية والتعميم.
وييدف المشروع إلى تحقيق ما يمي ( :وثيقة تم الحصول عمييا من المدير التنفيذي
لممشروع)
 .2تحميل وتطوير شامل لمفجوات في مجال التربية الخاصة بمصر ويستيدف ثالث إعاقات.
 .3تصميم وتطوير دبموم التربية الخاصة بنظام العامين/المرحمتين  ،وىو النظام المقدم في
مصر.
 .4تصميم وتطوير وحدات التدريب الميني لجوانب اإلعاقة المحددة مثل قصور االنتباه و
فرط الحركة اضطراب السموك  ،وأنظمة الدمج.
 .5تصميم وتطوير دورات تربوية نفسية  ،خاصة باإلعاقة لدبموم التربية الخاصة ترتبط
بمفيوم تصميم التعميم المزدوج.
 .6تطوير الدبموم وفقًا لنظام  -ECTSوىو نظام أوروبى لتحويل وتجميع الدرجات -ليتم
ترقيتو الحقًا إلى درجة الماجستير.

 .7تطوير الموارد الخاصة باإلعاقة لممعممين والمتخصصين فى المدارس العامة أو الخاصة
التى تستخدم برنامج الدمج.
 .8تطوير مدرسة إفتراضية لمدمج عمى اإلنترنت تضم طالب (من العاديين وذوي االحتياجات
الخاصة) ومعممين وأولياء أمور كبيئة تعميمية مشتركة.
 .9تنفيذ الدبموم خالل فترة المشروع.
وفى ىذا اإلطار نفذ المشروع األنشطة التالية:
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 .2تنفيذ دورات تدريبية منيا؛ دورة تدريبة في الفترة من  3إلى  312:-:-35م
تتضمن محاور الدمج واضطرابات السموك موجية لكل من األخصائيين والمعممين
والباحثين الميتمين بمجال التربية الخاصة وأولياء األمور (جامعة المنصورة ،كمية
التربية ،مجمس الكمية رقم .)21 ،375
.3

قيام أعضاء ىيئة التدريس بميمات عممية لمجامعات المشاركة في المشروع من
بينيا زيارة أ.د محمد عبد السميع إلى جامعة التفيا في الفترة من -31
 ،312:/21/35وزيارة أ.د عبد الوىاب السعدني لجامعة بيتشي في رومانيا في
الفترة من  (312:/5/ 31- 24جامعة المنصورة ،كمية التربية ،مجمس الكمية
رقم 376و  ،) 4:، 43 ،379من أجل االستفادة من خبرات ىذه الدول في مجال
التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ،وكيفية إعداد المقررات التي تسيم في تنمية
الميارات لدى المسئولين عن التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ،باإلضافة إلى
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لمعمل ضمن فريق جماعي.

 .4طرح برنامج ماجستير تحت مسمى الماجستير الميني في التربية الخاصة
تخصص( صعوبات التعمم ،اإلعاقة الذىنية -التوحد) حيث وافق مجمس الجامعة
رقم ( )657بتاريخ  3129/21/3:عمى تشغيل البرنامج بنظام الساعات
المعتمدة -برنامج نوعي بكمية التربية بالجامعة  -ويسعى البرنامج إلى تخريج
كوادر مؤىمة لمعمل كباحثين ومعممين في مجال التربية الخاصة بشكل عام وفي
مساراتو الثالثة ( صعوبات تعمم واإلعاقة الذىنية والتوحد) بشكل خاص ،وذلك من
خالل تحقيق األىداف التالية (جامعة المنصورة ،مجمس الجامعة رقم:) 657
 تأىيل كفاءات تربوية ،وتزويدىا بالمعمومات الالزمة عن المبادىء والنظريات
المتخصصة لممسارات الثالثة ( صعوبات التعمم  ،اإلعاقة الذىنية ،التوحد)
 إثراء الدراسين بقاعدة عممية مكثفة في المجال النوعي موضوع التخصص .
 تأىيل وتدريب الدارسين باستخدام أساليب وطرق التدريس الحديثة ،واكسابيم
الميارات التربوية المستجدة في المسارات الثالثة .
 توفير عدة مسارات بالبرنامج يتيح لمدراسين فرصة االختيار بين مسارات متعددة
لمتمكن من إعداد باحثين يمتمكون خمفيات عممية تخصصية متنوعة ومتباينة.
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 فتح قنوات متعددة لسوق العمل بما يتالئم مع متطمباتو ،وتوجيو أنشطة البحث
العممي والتطوير المعرفي والخبرة الالزمة لتمبية متطمبات السوق من خالل التواصل
مع المراكز المتخصصة والجمعيات العممية التي تيتم بيذه الفئات.
 إقامة عالقات تعاون بين البرنامج والمراكز والجمعيات العممية بيدف االستفادة من
الخبرات فى دعم مجال ذوي االحتياجات الخاصة .
 متابعة التطورات العالمية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وخاصة تكنولوجيا
المعمومات واعدا د الدراسات اإلرشادية التي من شأنيا رفع مستوى استثمار
التكنولوجيا المساندة ليم.
 تطوير مستويات الخدمات التعميمية المقدمة والمتمثمة في كل من أعضاء ىيئة
التدريس والمقررات وطرائق التدريس والتدريب والموارد التعميمية المتاحة مع التطوير
الحاصل في مجال التعامل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة المتعمق بالمجاالت
التكنولوجية وتطبيقاتيا بما يضمن تخريج كوادر قادرة عمى تمبية احتياجات سوق
العمل وتطوراتو بما يخدم المجتمع.
 تنظيم ورش عمل وحمقات نقاشية وندوات ومؤتمرات بالتعاون مع المؤسسات
الخاصة لتطوير الرؤى في مجال تنظيم واستثمار تكنولوجيا المعمومات في خدمة ذوي
االحتياجات الخاصة.
 اعتماد نظام إلدارة ومتابعة الجودة النوعية وبما يضمن تمايز األداء لكافة األصعدة
التعميمية والبحثية والمجتمعية.
( )3املشرّع الجاىٕ ( PACESوثيقة تم الحصول عمييا من المدير التنفيذي لممشروع)
Progression of Accessibility Centres in higher Education for
)Students with disabilities in North Africa (PACES
ىو عبارة عن تطوير مراكز دعم المعاقين فى جامعات شمال إفريقيا ،وذلك فى الفترة
من  3128/21/26إلى  3131/21/25م ،ويتمثل اليدف العام لمشروع  PACESفى
تحقيق التقدم واعداد برنامج لممبادرات بجامعات مصر والمغرب لدعم تحديث التعميم العالي
من خالل تطوير مراكز تواصل )الثابتة والمتحركة واالفتراضية) التي ستمكن الطالب ذوى
االعاقة من الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وخدمات الدعم مثل تقديم المشورة والدعم
من األقران .ومن خالل ىذه المراكز ،سيتمكن الطالب ذوى االعاقة من خالل دليل صاحب
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العمل  /معيد التعميم العالي من اكتساب ميارات قابمية التوظيف واالنتقال من أجل المضي
قدما في العمل ،ويتشارك في المشروع جامعات أوروبية ومصرية عمى النحو التالي.
ً
 -2الشركاء األوروبيون:
 جامعة كوفنترى البريطانية ”“Coventry University
 جامعة محمد الخامس بالرباط
جامعة موالى اسماعيل



 جامعة اليكانتى
 األكاديمية العربية لمعموم و التكنولوجيا و النقل البحرى
 جامعة مقدونيا
 جامعة ماريبور
 جامعة ابن طفيل
 جامعة عبد المالك السعدى
 -3الشركاء المصريون


جامعة عين شمس



جامعة المنصورة
جامعة الفيوم



وييدف المشروع إلى تحقيق ما يمي ( :وثيقة تم الحصول عمييا من المدير التنفيذي
لممشروع)
 .2نقل الممارسات الجيدة في جميع أنحاء االتحاد األوروبي وشمال أفريقيا  ،والبحث
في احتياجات الطالب ذوى االعاقة في البمدان الشريكة فى المشروع ،والتعمم من
تراث مشاريع  SWINGو  MUSEونقل تمك المعرفة.
 .3بناء مراكز لممعاقين في خمس جامعات أخرى ليا روابط ،وتوسيع المراكز القائمة
بالفعل في المنطقة .باالضافة الى توسيع نطاق الوصول إلى المراكز ،و إنشاء مراكز
وصول افتراضية ومتحركة تساعد الطالب والمعممين ويمكنيا نشر السياسة
والمعمومات الخاصة بالبرنامج بجميع المناطق.
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 .4اعداد الكتيب والنموذج المصمم في  SWINGمع الدروس المستفادة والمعرفة
المكتسبة من الشركاء الجدد لصياغة تدريب جديد.
 .5إنشاء شبكة ألصحاب العمل  /مؤسسات التعميم العالي في البمدان الشريكة بيدف
مساعدة أصحاب العمل عمى فيم احتياجات وميارات األشخاص ذوي اإلعاقة  ،وفي
الوقت نفسو تدريب الطالب ذوى االعاقة عمى ميارات االنتقال والعمل.
 .6تطوير "خطة دعم الطالب" الجديدة لمعمل مع الطالب ذوي اإلعاقة من خالل دعم
أيضا تداعيات
القرين ألقرانو االخرين حتى ال يقدموا الدعم فحسب  ،بل ليفيموا ً
وجود اإلعاقة.
وفى ىذا اإلطار نفذ المشروع األنشطة التالية:
 .2تنفيذ دورات تدريبية لممتطوعين عن كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة منيا
دورة تدريبة في األول من ديسمبر 312:م ولمدة أسبوعين ،ودورة أخرى في الفترة
من  9إلى  24فيراير3131م ،حيث تضمنت ىذه الدورات مقدمة عن مجال اإلعاقات
وكيفية التعامل مع أسر ذوي اإلعاقات والميارات االجتماعية  ،وميارات اإلرشاد
الوظيفي مثل اجتياز مقابالت العمل.
 .3مشاركة د /ايناس الزيات المدير التنفيذي لمشروع

 PACESفي

إجتماعات

المشروع في جامعة أليكانتي في إسبانيا في الفترة من 26إلى  34فبراير 3131م،
وقد حضر اإلجتماعات فريق  PACESبجامعة المنصورة وممثمو المشروع بدول
أخري أوروبية وعربية.
 .4تجييز مركز تواصل لذوي االحتياجات الخاصة بالكمية ليتضمن مجموعة من األجيزة
مثل أجيزة تكبير النصوص ،قراءة النص في الوقت ذاتو ،وأجيزة مكبرة لمصوت لتالئم
ذوي اإلعاقة السمعية ،وجياز تحميل الصوت إلى نصوص.

4

ومن خالل عرض المحور السابق يتبين أىمية المشروعات لمجامعات حيث تتضح أىميتيا
في تشجيع واتاحة الفرص لدعم ساحة المنافسة بين الجامعات في دول العالم المختمفة ،وىو
ما أتاحو مكتب االتحاد األوروبي لتطوير التعميم العالي من خالل مشروعاتو المختمفة ومن

 3ذى انحصٕل عهى ْذِ انًعهٕياخ يٍ خالل يماتهح يفرٕحح يع د  /اٌُاس انزٌاخ انًدٌز انرُفٍذي نٓذا
انًشزٔع فً ٌٕو انسثد انًٕافك 9191/9/92و
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بينيا مشروعات اإليراسموس بكمية التربية بجامعة المنصورة والتي تتمثل أىدافيا في دعم
ذوي اإلعاقة من خالل إنشاء دبمومات لمتربية الخاصة ،وانشاء مراكز لدعم ذوي االحتياجات
الخاصة وتزويدىا باألجيزة والوسائل التكنولوجية الحديثة ،إال أن ىذين المشروعين أىمال
جانب تبادل الطالب ،وعممية الحراك الطالبي بين الجامعات المشتركة في المشروع ،وكذلك
توفير دعم مالي ليم الستكمال دراستيم وىو ما ييدف إليو برنامج االيراسموس بصفة عامة،
ونظر ألىمية ىذين المشروعين في تعامميما مع ذوي االحتياجات الخاصة كان البد من معرفة
ًا
العوائد التربوية التي عادت عمى كمية التربية وعمى المستفيدين من ىذه المشروعات وكيفية
تعظيم االستفادة منيم خالل الفترة المقبمة وىذا ما سوف يتم تناولو في المحاور التالية.

ااحمْر الجاىٕ اإلطار املصأٍنٕ للعائد الرتبْٖ ملشرّعٕ اإلٓرامسْس
تناول ىذا المحور مفيوم العائد التربوي ،وجوانبو المختمفة ،العائد التربوي
لممشروعات بالجامعات ،جوانب العائد التربوي لمشروعي اإليراسموس بكميات التربية.

أّالً مصَْو العائد الرتبْٖ
يسيم التعميم في بناء المجتمع وتقدمو في اتجاىيين أساسيين ،ىما االتجاه االقتصادي
واالتجاه االجتماعي ،فاالتجاه االقتصادي يسعى إلى إعداد وتدريب األيدي العاممة الفنية
المطموبة في جميع الميادين ،واالتجاه االجتماعي يسعى إلى إعداد وتييئة األيدي العاممة
اجتماعيا بشكل يناسب البيئة االقتصادية والفنية والمينية الجديدة ،أي ترقية
ثقافيا و
الفنية
ً
ً
المستويات االجتماعية إلحداث التحول االجتماعي الالزم لمتحوالت االقتصادية الحاصمة ،ومن
ثم ترقية النظام االجتماعي ككل من خالل تكامل البعدين األساسيين الميني واإلنساني عند
األفراد ،وتعد العائدات المادية التي يعطييا التعميم والتي يحاول االقتصاديون قياسيا ليست كل
شيء ،فوراء ىذا المظير آثار بعيدة المدى عميقة األثر في حياة األفراد والجماعات وىي خير
ما يقدمو التعميم من عطاء وما توظفو من ثروات ،ونعني بذلك تمك اآلثار والتغيرات التي
تحدثيا في البنية الفكرية لمفراد والجماعات( صباح.)5 ،3115 ،
مقصور عمى العائد
ًا
أيضا لو عائد ،وىذا العائد ليس
وحيث أن التعميم لو كمفة فيو ً
االقتصادي فحسب بل ىناك عوائد أخرى غير مرئية تتمثل في العوائد االجتماعية والثقافية
والسياسية والتربوية ،ومن ثم يمكن معرفة مااكتسبو الفرد من تعميم وساىم في تنمية معرفتو
وقدراتو العقمية والشخصية خالل فترة زمنية محددة (فمية ،)273 ،3114 ،وعميو فقد بدأ
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االىتمام بدراسات العائد من التعميم مع دراسات "آدم سميث" عام 2887م حيث كان ينظر إلى
التعميم عمى أنو استثمار بشري طويل األجل واعتبر أن التعميم والتدريب ىما أساس تراكم رأس
المال البشري وتكوين ثروات األمم ،ومرت دراسة عوائد التعميم بمرحمتين أساسيتين مترابطتبن،
مرحمة التقرير والتي أكدت عمى وجود آثار وعوائد إيجابية لمتعمم في جوانب السموك المختمفة
لدى اإلنسان ،والمرحمة الثانية واعتمدت عمى قياس بعض آثار التعميم في الدخل القومي (
عابدين.):4- :3 ،3115 ،
وتتعدد أنواع العائد من التعميم بصفة عامة ،والتعميم العالي بصفة خاصة ،واختمفت
طرق تقسيميا فيناك من يقسميا إلى عوائد فردية في مقابل عوائد اجتماعية وعوائد مالية أو
نقدية في مقابل عوائد غير نقدية وعوائد اجتماعية في مقابل عوائد اقتصادية وعوائد
استيالكية في مقابل عوائد رأسمالية ويوجد تداخل كبير بين ىذه التقسيمات ،فالعوائد
االقتصادية تشمل العوائد النقدية والرأسمالية والعوائد االجتماعية تشمل العوائد غير النقدية
واالستيالكية ،وتزايد االىتمام بالعوائد غير االقتصادية في اآلونة األخيرة وخاصة مع النظرة
الشمولية لمتربية وعوائدىا المختمفة ،باإلضافة إلى أن العوائد غير االقتصادية تتضمن جوانب
متعددة منيا اجتماعية ونفسية وتربوية ،والتقارب الشديد بين بحوث العائد وبحوث التخطيط
واإلدارة فربما تكون العوائد سمبية ان لم تراع أساسيات التخطيط واإلدارة ( عابدين،3115 ،
.)265 ،:: ،:9
وتعد قياس عوائد التعميم من المسائل المعقدة التي يختمف حوليا الباحثون ،فالتعميم لو
جوانب اقتصادية يمكن قياسيا بطرق مختمفة ،منيا طريقة االرتباط ،طريقة الباقي ،تحميل
التكمفة – العائد ،ولكن العوائد غير االقتصادية ال تصمح ىذه الطرق لقياسيا  ،فالنشاطات
التعميمية التي تقوم بيا مؤسسات التعميم تعد نشاطات إنسانية تنتج عنيا معارف وخبرات
وميارات اليمكن تقديرىا بقيم نقدية ،ويمكن قياسيا بمؤشرات كيفية؛ ألنو من الصعب تقديرىا
حصائيا ،فيذه العوائد تخضع لعدة عوامل من العوامل المتشابكة المرئية وغير
ماليا وا
ً
ً
المرئية(سالمة.)78 ،3121 ،
ويعرف العائد التربوي عمى " أنو مجموع مخرجات قطاع التعميم الذين حصموا عمى قدر

ٍ
كاف من المعمومات والميارات التي تمكنيم من الدخول إلى الحياة العممية دون خوف عمييم

بكل ما تعمموه من معاني وتشبعوا بو من قيم إنسانية وأخالقية أي خريجون يحممون قيم
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ومبادئ مؤسستيم وبمدىم وساىموا من خالل مناصبيم في تحقيق التنمية" ( غريبة،3128 ،
 ،)88كما ليعرف عمى أنو " ذلك األثر الذي يتحقق لممتعمم من جراء المشاركة باالشتراك في
األنشطة التربوية المنشودة" ( قمر ،)25 ،3117 ،كما يشير العائد التربوي إلى كل ما
يكتسبو الفرد من معارف ومعمومات وحقائق نظرية وميارات من خالل تعميمو والتي تنعكس
عمى سموكياتو وقيمو المختمفة باإلضافة إلى تمكنو من تحويميا إلى تطبيقات
عممية)(Psacharopoulos, Patrinosm,2018,3
ويؤكد سالمة(  )78-76 ،3121أن المعارف والميارات والقيم التي يكتسبيا الفرد
نتيجة التعميم تنعكس بشكل إيجابي عمى ممارساتو وأفعالو والبيئة المحيطة بو ،فالفرد يستقبل
المعمومات من المثيرات المختمفة ثم يدركيا ويحمميا ويفسرىا من أجل الوصول إلى معانييا
الحقيقة ،ومن ثم فالعائدات المختمفة لمتعميم تتوقف عمى طبيعة العائد التربوي باعتباره
نقديا
المسئول عن تكوين العوائد األخرى لمتعميم ،فالعوائد االقتصادية لمتعميم اليمكن تقديرىا ً

كما
بع ً
يدا عن العوائد األخرى لمتعميم ،كما يشير عابدين ( )258 ،3115إلى أن العوائد ً
وكيفًا تتوقف عمى مدى دقة تخطيط التعميم واداراتو ،فالتعميم لينمى القدرة االبتكارية ذات األثر
اندفاعا عمى طريق التقدم والتجديد ،كما
المتضاعف في النماء والتقدم ،فيزاد المجتمع بيم
ً
يزيد من قدرة اإلنسان عمى اختيار عممو واستقراره وتكيفو الوظيفي وعمى الرضي عن ىذا

العمل واالستمتاع بو.
ومن ثم يمكن القول أن العائد من التعميم ال يقتصر فقط عمى العوائد االقتصادية والتي
تمثل جزء بسيط ،فالجزء األ كبر من العائد الحقيقي لمتعميم يتمثل في المنافع والفوائد غير
إيجابيا عمى
المادية والتي يتمتع بيا الفرد في تطور معارفو وقدراتو وثقافتو والتي تنعكس
ً
المجتمع لتحقيق حياة أفضل لممجتمع وتحقيق الرخاء االقتصادي والرفاىية االجتماعية
وثقافيا.
اقتصاديا
سياسيا و
وتحقيق االستقالل االقتصادي واالستقالل الذاتي بصوره المختمفة
ً
ً
ً

ثاىًٔا جْاىب العائد الرتبْٖ :

تتعدد جوانب العائد التربوي التي تحدثيا النشاطات التعميمية منيا ما يعود عمى الفرد،
ومنيا ما يعود عمى المؤسسة ويمكن توضيحيا عمى النحو التالي:
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( )2العائد عل ٙالصرد  :ويشمل ىذا العائد جوانب متعددة منيا ما يتعمق بالجوانب المعرفية
ومنيا ما يتعمق بالجوانب القيمية ومنيا ما يتعمق بالجوانب الميارية واالنتاجية ( الدىشان،
الشين ) 82 -75 ،3128 ،وفيما يمي توضيح لذلك:
 -2الجوانب المعرفية :وتتمثل في زيادة قدرة الفرد عمى أداء العمميات العقمية التي تتطمب
التفكير واستخدام العقل وتقدير االختالفات العقمية والمزاجية بين الناس والواقع،
وزيادة التكامل العقمي لدى الطالب وفيم الحقيقة والميل لمبحث عنيا والدقة في
تفسير النتائج وغيرىا ،باإلضافة إلى قدرة تصرف الفرد بمباقة في سائر المواقف
التي يتعرض ليا وزيادة حكمتو ،كما يشير إلى ما اكتسبو الفرد من معمومات ومعرفة
نتيجة التحاقو بنظام تعميمي معين.
 -3الجوانب الميارية واإلنتاجية  :يتمثل ىذا العائد في زيادة ميارات الفرد وزيادة خبراتو
والتي تمكنو من أداء أدواره المختمفة ألداء ما ليوكل إليو من أعمال سواء ما تعمق
بكمية اإلنتاج أو نوعيتو  ،باإلضافة إلى قدرتو عمى التكيف السريع مع الظروف
المتغيرة ،وتجديد مياراتو المختمفة سواء ميارات اتصال ،أو ميارات إدارية ،ميارات
بحث عممي ،ميارات وظيفية.
 -4الجوانب القيمية  :ويتمثل ىذ العائد في تنمية القيم التي توجو السموك الميني وقيم
تطوير الذات وااللتزام بأخالقيات المينة لمتعامل مع الزمالء والعاممين بالمؤسسة،
باإلضافة إلى ترقية المشاعر اإلنسانية لدى الفرد وزيادة قدرتو عمى التعاطف
والمشاركة الوجدانية واحترام مشاعر األخرين ،باإلضافة إلى تنمية القدرة عمى
االستقالل والنضج االنفعالي والوجداني والقدرة عمى ضبط النفس.
( )3العائد عل ٙاملؤسس٘  :تتعدد الجوانب التي تعود عمى المؤسسة نتيجة النشاطات التعميمية
المختمفة  ،حيث تسعى إلى تحسين كفاءة نظم التعميم من خالل مسايرة مستجدات العصر من
تقدم عممي وتكنولوجي وما يصاحبو من تطور في المين والتخصصات وتغير احتياجات
الطالب باستم ارر وتغير مطالب سوق العمل ،ومن ثم تحقيق ثقافة التنافس من خالل تشجيع
الجميع عمى التطوير والتجديد والتحرك نحو التحسين المستمر ،وتطوير قدراتيا التنافسية
لمحفاظ عمى كوادرىا البشرية ،من خالل االطالع عمى مناىج الجامعات المتقدمة وما يتم
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داخميا من بحث عممي وممارسات إدارية مختمفة ،ومن ثم تحقيق القدرة التنافسية لممؤسسة
(الحوت)https://www.researchgate.net/pu،

ثالجًا العائد الرتبْٖ للنشرّعات اجلامعٔ٘ :
تعد المشروعات أحد الوسائل التي تنفذىا الجامعات لبناء الموارد البشرية وتكوين
اتجاىاتيم المختمفة حيث أنيا تشكل أىدافًا اجتماعية خدمية أكثر منيا اقتصادية ربحية،

باإلضافة إلى أن االستثمار في المشروعات التعميمية يعتمد بشكل جوىري عمى رأس المال
الفكري وليس المادي ،ومن اليسير حساب العائد االقتصادي من أي مشروع ولكن من

الصعوبة حساب العائد غير االقتصادي بأنواعو المختمفة ،فالعوائد غير االقتصادية تساعد
المؤسسات عمى زيادة كفاءة واستخدام الموارد واتخاذ ق اررات أفضل بالنسبة آلثار المشروعات
عمى المؤسسات والتركيز عمى ما تقدمو المشروعات من عوائد لممستفيدين في الجوانب
المختمفة( مصطفى.)2:9 ،2:8 ،3129 ،
ومن ثم فإن العوائد التي تنتج عن تطبيق المشروعات بالمؤسسات الجامعية من خالل
عممياتيا وأنشطتيا عوائد ال يمكن تقديرىا بصورة نقدية ،وانما ترتبط بآثار أو عوائد تربوية
عوائده االقتصادية واالجتماعية ،وانما تتوقف ىذه العوائد عمى مدى االىتمام بالمجاالت
واألنشطة والمشروعات التربوية التي تنتج ىذه العوائد ،وبالتالي يرتبط العائد التربوي
بالمخرجات أو الفوائد المتحققة من تطبيق األنشطة أو المشروعات أو االستراتيجيات التربوية
التي يكون ليا تأثير عمى تحسين العممية التعميمية وجوانبيا المختمفة ،وتختمف طبيعة العائد
التربوي وجوانبو باختالف طبيعة األىداف التربوية التي تسعى إلى تحقيقيا ىذه األنشطة أو
المشروعات( أبو تجار.)362 ،3127 ،
ويعرف العائد التربوي لممشروعات بأنو مجموع الفوائد واآلثار التي تحدثيا المشروعات
ل
أو األنشطة أو االستراتيجيات التربوية التي تتم داخل المؤسسات التعميمية لتحسين أحد
جوانب المنظومة التعميمية وتحقيق األىداف التربوية المنشودة لمنظام التعميمي ،ويعني ذلك
أن العوائد التربوية تركز عمى الجوانب التربوية المتعمقة بالنشاطات التعميمية لمؤسسات
التعميم العالي ،بكل ما تشممو من كتب ومؤلفات ومشاريع عممية وعقود بحثية واالستشارات
العممية والبرامج التدريبية وغيرىا من المجاالت التربوية ،وىذا يعكس العائد االجتماعي الذي
يرتبط بآثار التعميم في جميع جوانب الحياة ( أبو تجار.)363 -362 ،3127 ،
- 2775 -

العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة .............................................

والعائد من المشروعات يختمف باختالف جودتيا ،والتي تتوقف عمى مدى تطابقيا مع
مواصفات العصر ،ومن ثم فإنيا تتطمب شروط ومواصفات خاصة يجب أن تتوافر في
المخرجات ،وتكتسب دراسات العائد أىمية حيث تعتبر أساس نجاح برامج التنمية وخططيا،
إذا تمكنت المشروعات من تحسين مخرجتيا وجاءت تمك المخرجات عمى درجة عالية من
الكفاءة سوف تحقق في سوق العمل أقصى درجة ممكنة من اإلنتاجية ومن ثم يتحقق العائد
من المشروعات والتي تتمثل في ارتفاع معدل العائد لمفرد والمؤسسة حيث البد من توفير
شروط أساسية لنجاح المشروعات منيا ( أحمد ،وأحمد ( )553 ،552 ،3129 ،غريبة،
: )91 ،3129
 -2أن يكون المخرج التعميمي جيد النوعية.
 -3أن تؤدى البني التحتية بايصال النواتج التعميمية والخدمات التعميمية إلى
المستفيدين.
مستمرا.
 -4أن تسمح آليات التغذية ال ارجعة بتحسين نوعية التعميم تحسي ًنا
ً
 -5التخطيط لتمك المشروعات يحتاج إلى قدر من التعقيد والتشابك بحيث ال يكون
أحادى االتجاه.
 -6االبتكارية والجدية في ضوء معايير متفق عمييا من قبل الجية الممولة بما
يمكنيا من المنافسة والحصول عمى التمويل الالزم من قبل الجيات الممولة .
 -7التزام الجامعة بتقديم الخدمة في المواعيد المحددة.
 -8تقديم معمومات دقيقة وصحيحة.
 -9الرغبة والسرعة في تقديم الخدمة.
 -:الشعور باألمان في التعامل والثقة بمقدمي الخدمة.
 -21امتالك أعضاء ىيئة التدريس المعرفة األكاديمية.
ويمكن القول ب أن المشروعات القائمة عمى الشراكات الدولية تسيم في تحقيق مجموعة
من العوائد تعود عمى العاممين والمؤسسة منيا (Levitt,Dipeveen,2011,9)(Lauring
):& Selmer,2010,171) (Beerkens,2007,250,257
 -2بناء القدرة المؤسسية لممؤسسة وتعزيز وضعيا وسمعتيا الدولية من خالل
التطوير المؤسسىي والتنظيمي ،وتفعيل االتصاالت المتبادلة.
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 -3تطوير البحث العممي من خالل تأسيس ىياكل لدرجات عممية حديثة وبرامج
دراسية مشتركة
 -4التعاقد مع ذوي الخبرة من أعضاء ىيئة التدريس واستخدام مبدأ الحوافز
لتشجيعيم عمى التنافس ،وتطوير قدراتيم المختمفة.
 -5توفير خبرات التعمم الدولية لمطالب الذين لم تتح ليم فرصة الدراسة الخارج.
 -6تطوير المناىج األكاديمية من خالل المشروعات المشتركة في تطوير
المناىج.
 -7التبادل الطالبي بين الدول المشاركة في المشروعات.
 -8توفير موارد المالية والتجييزات المختمفة لممشروعات.
 -9اعتماد الشيادات الدراسية ،وتعزيز القابمية لالعتراف بيا من قبل مقيمي
االعتماد والييئات االعتمادية وأرباب العمل.
 -:تقاسم الموارد العممية والخبرات واألفكار بين الجيات المشاركة في
المشروعات.
ائيا،
ومن ثم يمكن تعريف العائد التربوي لمشروعات اإليراسموس بكمية التربية إجر ً

ب أنو اآلثار االيجابية التي تتحقق لمكمية ومنسوبييا من تطبيق مشروعي اإليراسموس ،
محققة بذلك األىداف المنشودة والذى يتضمن عائد مؤسسي ويتمثل في الجوانب التربوية
المختمفة لممؤسسة ومكانة المؤسسة وسمعتيا العممية بين المؤسسات األخرى ،وعائد فردي
ويتمثل في المعارف والقيم واالتجاىات التي تكتسبيا الفئات المستيدفة من المشاركة في
ايجابيا عمى ممارستو التدريسية والبحثية
أنشطة مشروعي اإليراسموس بحيث ينعكس ذلك
ً
واإلدارية مع ذوي اإلعاقة.

رابعًا العائد الرتبْٖ املأمْل ملشرّعٕ اإلٓرامسْس بكلٔ٘ الرتبٔ٘:
من خالل اإلطالع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بالعائد التربوى لممشروعات،
وبعض المقابالت مع مسئولى مشروعي اإليراسموس بالكمية وأعضاء ىيئة التدريس
المشاركين في تنفيذ المشروعي ،والوثائق التي تم الحصول عمييا من المدير التنفيذي
لممشروع ،وادارة الدراسات العميا بجامعة المنصورة ،والتعرف عمى األنشطة التى لنفذت فى

إطار المشروع بالكمية والتى سبق اإلشارة إلييا ،حاولت الباحثتان تحديد العائد التربوى
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المأمول لممشروعيين عمى المستوى المؤسسى لمكمية ،والفئات المستفيدة  ،والتى يمكن
توضيحيا عمى النحو التالى:
( )2جوانب العائد التربوي لمشروعي اإليراسموس عمى مستوى كمية التربية :تتعدد جوانب
العائد التربوي التي تعود عمى كمية التربية جراء تنفيذ مشروعى االيراسموس والتي تتمثل
في:
 -2تحسين فرص التعميم والتعمم  :قد يسيم مشروعي اإليراسموس بالكمية فى تحسين
فرص التعميم والتعمم المتاحة لمطالب لتحقيق مخرجات تعميمية ،ويتفق ذلك مع أىداف
المشروعي والتي تؤكد عمى توفير بيئات تعميمية تركز عمى تكوين االتجاىات وبناء
المعارف والميارات وتوظف أنماط التعمم الذاتي والتعاوني ،ودعم كيان الطالب بشكل
يحقق التحول الشامل لمتفاعل والتكيف مع مجتمع متعدد الثقافات تجاه ذوي
االحتياجات الخاصة ،وتنمية القدرة التنافسية لمخريجين ورفع قدراتيم التنافسية عمى
المستوى المحمي والدولي.
 -3تطوير البرامج والمقررات :تسعى مشروعات اإليراسموس إلى التطوير في المقررات
المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة ،وذلك من خالل رفع كفاءة الب ارمج وتحسينيا في
ضوء متطمبات العصر ،وانتاج مقررات دراسية تمبي احتياجات سوق العمل ( العاممين
بمجال ذوي االحتياجات الخاصة) ،إنتاج خريج ذي ميارات عممية وعممية تتناسب مع
سوق العمل ومتطمباتو وزيادة الطمب االجتماعي عميو ،تصميم البرنامج التعميمي
لتحقيق مخرجات تعميمية مستيدفة متوافقة مع متطمبات سوق العمل وما تحكمو من
تطورات عمى المستوى اإلقميمي والدولي ،واتضح ىذا في تضمين برنامج الماجستير
الدولي مجموعة من المقررات تواكب التطور المعرفي لمتربية لمخاصة ومن بين ىذه
المقررات قراءات بالمغة اإلنجميزية في التربية الخاصة ،تطبيقات تكنولوجيا التعميم
والتعمم في التربية الخاصة ،المداخل والتدخالت العالجية في التربية الخاصة .
 -4االمكانات المادية :تعتبر التسييالت المادية الداعمة لمتعميم والتعمم من اآلثار
الممموسة لمشروعي االيراسموس من خالل توفير بنية تحتية وتجييزات مناسبة
لتحقيق األىداف ،توفير قاعات تدريسية جيدة ومزودة بالتجييزات المناسبة لذوي
االحتياجات الخاصة ،واتضح ىذا من خالل تنفيذ المشروع الثاني تجييز مركز تواصل
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لذوي االحتياجات الخاصة يضم مجموعة من األجيزة المختمفة الميسرة لمتعميم والتعمم
لذوي االحتياجات الخاصة.
 -5توفير مناخ ايجابي مناسب :يساعد مشروعي اإليراسموس في ايجاد مناخ ايجابي
مناسب من خالل تدعيم األفكار واالقتراحات بطريقة واعية ومضمونة ،وجود عالقات
إنسانية جيدة تسيم في زيادة الدافعية نحو العمل ،المرونة في طرح المشكالت والبدائل
المختمفة وطرح المبادرات واتخاذ القرار ،واتضح ذلك في اتاحة دورات لممتطوعين
لمتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.
 -6تكوين رأس مال فكري :يسيم مشروعي اإليراسموس في ايجاد قاعدة بشرية تعرف
برأس المال الفكري وىو مجمل الميارات والخبرات والمعرفة التراكمية في العنصر
البشري حيث أصبحت قدرة الكمية ال تمثل في ما تمتمكو من إمكانات مادية أو مالية
فقط وانما في القدرات والخبرات التي تمتمكيا العقول البشرية والتي تسيم في رفع
أدائيا وتعزيز قدراتيا التنافسية من خالل إنتاج أفكار جديدة وتطوير أفكار موجودة،
واتضح ذلك في أعضاء ىيئة التدريس المساىمين في إعداد مقررات الماجستير
الميني لمتربية الخاصة ،وتنفيذ الدورات التدريبية لمطالب.
 -7تأسيس بنية تكنولوجية :من خالل تصميم مواقع افتراضية لدراسة مقررات الدبموم
ومقررات الماجستير الميني من خالليا ،باإلضافة إلى قدرة الطالب عمى تصميم
موديوالت تعميمية الكترونية مختمفة لذوي ذوي االحتياجات الخاصة.
 -8اكساب سمعة عممية :من خالل تحول الكمية من مجرد نقل المعارف والمعمومات التي
ينتجيا أعضاء ىيئة التدريس إلى مرك ازً لإلبداع وانماء المعرفة ونشرىا والسعى

لتوظيفيا لحل المشكالت المختمفة التي يواجييا المجتمع ،ومن ثم ايجاد الحمول

المناسبة ليا ،واتضح ذلك أن من بين أىداف المشروعات إقامة عالقات تعاون بين
الكمية والمراكز والجمعيات العممية بيدف االستفادة من الخبرات لدعم مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
 -9اعتماد أسموب العمل الجماعي والبحث ضمن فريق حيث من مقومات نجاح
المشروعات العمل ضمن فريق متعاون فانضمام الباحثين في فرق بحثية يغير بال شك
من قيميم ويرسخ لدييم قيم التعاون والبحث المشترك ،باإلضافة إلى الجمع بين
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تخصصات متباينة متعددة ومشتركة ،واتضح ذلك في سفر أعضاء ىيئة التدريس في
ميمات عممية إلى الجامعات المشاركة في المشروعي ،والتشارك بين كمية التربية وبين
كمية اليندسة في تصميم الواقع االفتراضي لمدبموم.
( )3جوانب العائد التربوي لمشروعات اإليراسموس عمى المستفيدين بكمية التربية :تتعدد
جوانب العائد التربوي التي تعود عمى المستفيدين جراء المشاركة وتنفيذ مشروعات
االيراسموس والتي تتمثل في:
 -2الجانب المعرفي :والتي تتمثل في المعارف والمفاىيم المختمفة التي تتطمب إلمام
المستفيدين بيا والتي يكتسبيا من خالل الورش والبرامج التدريبية ،ومن ىذه
المفاىيم كل ماىو متعمق باإلعاقات
 -3الجانب المياري  :ويتمثل العائد في ىذا الجانب في إكساب األفراد ميارات تربوية
جديدة أو تنمية مياراتو وزيادة خبراتو التي تمكنو من القيام بدوره  ،وتختمف ىذه
الميارات باختالف الوظائف تجاه ذوي االحتياجات الخاصة ،ومنيا
 ميارات التدريس وىي ميارات استخدام طرق تدريسية مختمفة ،ميارات استخداموسائل اإليضاح الحديثة واستخدام الحاسب اآللى وبرامجو في عرض وتوصيل
المعمومة لذوي االحتياجات الخاصة  ،ميارات التقويم وبناء اختبارات ممثمة
لممقرر وجوانبو المختمفة
 الميارات اإلدارية المختمفة كالتخطيط والتنظيم والتنسيق من خالل القدرة عمىتحميل المشكالت التي تواجو ذوي االحتياجات الخاصة ،واتخاذ الق اررات المناسبة
وميارات القيادة وميارات التقييم والقدرة عمى إدارة التغيير.
 -4الجانب القيمي  :وينصب العائد في تنمية القيم التي تحكم وتوجو السموك الميني ،
وااللتزام بيذه القيم يوفر مناخا مناسبا لعممية التعميم والبحث واإلدارة والتواصل ،ومنيا:
 قيم مرتبطة بالتدريس ويتحمى بيا المستفيدين مثل العدل والمساواة بين الطالبذوي االحتياجات الخاصة في تدريسو وتقويمو ليم واالبتعاد عن المحاباة والظمم ،
والتواضع واحترام شخصيتيم .
 قيم مرتبطة بالعمل اإلداري مثل العدل والموضوعية في الميام اإلدارية المساندةلو وعدم االستئثار بالسمطة والدقة وااللتزام واحترام الوقت وتحمل المسئولية.
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ومن ثم ترى الباحثتان أن العائد من المشروعات البد أن يعكس احتياجات المؤسسة
ويكون موجية نحو التطبيق ويعمل عمى االستثمار األمثل لمموارد البشرية ويسعى إلى تحقيق
التبادل والتفاىم بين الشركاء وتوفير فرص عمل أكبر لمخريجين وتغيير في حياة األفراد،
ولمتأكد من عوائد مشروعي اإليراسموس بكمية التربية يأتي الجانب الميداني لمتعرف عمى واقع
العائد التربوي لمشروعي االيراسموس بكمية التربية من خالل أنشطتيا المختمفة لدى المستفيد
وتعظيم االستفادة من تمك المشروعات.

اإلطار املٔداىٙ
ييدف ىذا اإلطار إلى التعرف عمى واقع العائد التربوي لمشروعي اإليراسموس بكمية
التربية من خالل أنشطتيا المختمفة  ،ولتحقيق ذلك قامت الباحثتان بإعداد أداتي البحث:
والتي تمثمت في مقابمة مفتوحة موجية لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
المشاركين فى مشروعي اإليراسموس بكمية التربية ،واستبانة موجية لمطالب المشاركين في
مشروعي اإليراسموس بكمية التربية ،وفيما يمي عرض األداتين والنتائج التي تم التوصل
كالتالي:

أّلًا مقابل٘ مصتْح٘ مع أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓس ّاهلٔئ٘ املعاّى٘ املشاركني يف املشرّع
اعتمدت الباحثتان فى ىذا البحث عمى أداة المقابمة والتي تتألف من عدة أسئمة
مفتوحة رئيسة تساعد عمى تحديد العوائد المأمولة التي تعود عمى المؤسسة وعمى المنتسبين
أيضا لمباحثتان والمستجيب
من تطبيق مشروعي اإليراسموس ،باإلضافة أن المقابمة تسمح ً
بإبداء أفكار أو استجابات بشىء من التفصي ل حول واقع العائد التربوي لمشروعي
اإليراسموس بكمية التربية ،ومقترحاتيم في تعظيم االستفادة من تمك المشروعات ،ومرت بناء
المقابمة بالخطوات التالية:
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أ -فصنٔه املقابل٘:
تم تصميم المقابمة من خالل وضع مجموعة من األسئمة المفتوحة حول " واقع العائد
التربوي لمشروعي اإليراسموس بكمية التربية ،ومقترحاتيم في تعظيم االستفادة من تمك
المشروعات ،".وشممت اثنا عشر سؤ ًاال  .وتضمنت أسئمة المقابمة فى الجزء األول المعمومات

التالية(الوظيفة ،الدرجة العممية ،النوع ،سنوات الخبرة ،طبيعة المشاركة فى المشروع ) ،أما
الثاني

الجزء

تضمن

(خطة

عمل

المشروعي،

الالئحة

التنفيذية،

طبيعة

المشاركين،التمويل،األىداف،البنية التحتية والمعموماتية ،تمبية اإلحتياجات ،طبيعة المشروع،
الفترة الزمنية ،المتابعة والتقويم ،تمبية متطمبات سوق العمل ،المقترحات لتعظيم االستفادة)

ب  -خطْات بياء أسئل٘ املقابل٘:
قام الباحث تان بإعداد أسئمة المقابالت لمعرفة" واقع العائد التربوي لمشروعي اإليراسموس
بكمية التربية ،والمقترحات في تعظيم االستفادة من تمك المشروعات" وتم اتباع الخطوات
التالية:
 اإلطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث واالستفادة منيا
فى تحديد محاور أسئمة وصياغتيا.
 تم استشارة السادة المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة المنصورة
فى إعداد االسئمة وتحديد مجاالتيا.
 تم تحديد محاور األسئمة الرئيسة ،ومراجعتيا وتنقيحيا.
 تم تعديل األسئمة من حيث الحذف واإلضافة.
 تم اعتماد أسئمة المقابمة فى صورتيا النيائية (.ممحق )2

ج  -التخضري للنقابل٘:
راعت الباحثتان مجموعة من المتطمبات ،كما يمي:
 اختيار المشاركين :تم اختيارىم من السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
ضوا.
المشاركين في تنفيذ مشروعي اإليراسموس بالكمية وبمغ عددىم  22ع ً

 المكان :تم عقد المقابالت بمقر كمية التربية بمكان عمل السادة أعضاء ىيئة
التدريس.
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التوقيت :تم اختيار توقيت المقابالت وفقا لممواعيد التي تتناسب مع المشاركين.
حيث تم إعطائيم كامل الحرية الختيار الوقت المناسب ليم.
قامت الباحثتان باستطالع رأى بعض أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية من خالل

مقابالت فردية ،لعدد ( )22عضو ىيئة التدريس ،وتم توجيو عدد اثنتا عشر سؤال من
األسئمة مفتوحة بغرض التعرف عمى واقع العائد التربوي لمشروعي اإليراسموس بكمية التربية،
ومقترحاتيم في تعظيم االستفادة من تمك المشروعات ،وفيما عرض النتائج
إجابة السؤال األول :ما وجية نظر سيادتكم فى خطة العمل التي وضعت لمشروع
اإليراسموس ؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال :من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  ،أى ما
يعادل  % 92.93من إجمالى العينة.
جذٔل ()1
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال األٔل (ٌ=)11
و

1
8

انعجبسح
تممى ٔ ممع عمممخ عًممم يمممذدح نهعًممم
ثًششٔع ٙاالٚشاعًٕط ثبنكهٛخ.
تتُبعمممت عممممخ انعًمممم انًٕ مممٕعخ
نهًشمممممشٔا يمممممع انيتمممممشح انضيُٛمممممخ
انًمذدح نهتُيٛز.

انتكشاساد

9

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ

نهًشبسك ٍٛفٗ
إجبثخ انغؤال

%11.18

%111

%36.36
7

%77.77

يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )2والتي تؤكد عمى انو " تم وضع خطة
عمل محددة لمعمل بمشروعي االيراسموس بالكمية "جاءت فى المرتبة األولى بنسبة ()% 211
من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال األول ،وجاء فى المرتبة الثانية االستجابة رقم ()3
والتى تنص عمى أنو " تتناسب خطة العمل الموضوعة لممشروع مع الفترة الزمنية المحددة
لمتنفيذ ".بنسبة ( )% 88.88من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال األول وتؤكد ىذه النتيجة
قائما عمى وضع
أن حصول الكمية لمشروعي اإليراسموس من قبل مكتب االتحاد األوروبي كان ً
خطط واضحة اليدف ،باإلضافة إلى تحديد الفئات المستيدفة كما كانت ىذه الخطط واضحة
لكل المشاركين في إعداد المشروع والخروج بو إلى نطاق التنفيذ ،وتتفق ىذه النتائج مع دراسة
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(عيسى ):4 ،3127 ،ودراسة (بدروس )449 ،3128 ،فى أن المشروعات تحتاج إلى وضع
استراتيجيات وخطط واضحة ومحددة من قبل األطراف المشاركة والعاممين في المشروعات.
إجابة السؤال الثاني :ىل الالئحة التنفيذية لممشروع وخطواتو جيدة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم
ولماذا؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  21من أعضاء ىيئة التدريس  ،أى ما يعادل  % :1.:1من
إجمالى العينة.
جذٔل سقى ()8
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال انثبَ)11=ٌ( ٙ
و

1
8
6
5

انعجبسح

انتكشاساد

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ

نهًشبسك ٍٛفٗ
إجبثخ انغؤال

(َعى)
(ال)
تتغممى انحةمممخ انتُيٛزٚممخ نهًشممشٔا
ثبنٕ ممممممٕاع ٔيشاعتٓممممممب نهٕاقممممممع
انمبن ٙنزٔ٘ اإلعبقخ.
اعتٛمممبس انعمممبيه ٍٛثبنًشمممشٔا عهمممٗ
أعظ ٔا مخ ٔيعهُخ نهجًٛع.
تمممى تمذٚمممذ انيئمممبد انًغمممتٓذفخ يمممٍ
انًششٔا عهٗ أعظ ٔا مخ.
تممممى ٔ ممممع عمممممٕاد أٔنٛممممخ نكممممم
يشحهخ ٚغٛش فٗ ٕةٓب انًششٔا.

1
8

%78.78
%11.11
%78.78

%11
%81

1
5
9
7

%11
55.55
%11.11
%36.36

%51
%91
%71

يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )2والتي تؤكد عمى انو " تم تحديد
الفئات المستيدفة من المشروع عمى أسس واضحة ".جاءت فى المرتبة األولى بنسبة (:1
 )%من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال الثاني ،وجاء فى المرتبة الثانية االستجابة رقم
( )3والتى تنص عمى أنو " تتسم الالئحة التنفيذية لممشروع بالوضوح ،ومراعتيا لمواقع
الحالي لذوي اإلعاقة " .بنسبة ( )%91من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال الثاني ،وجاء
فى المرتبة الثالثة االستجابة رقم ( )5والتى تنص عمى أنو" تم وضع خطوات أولية لكل
مرحمة يسير فى ضوئيا المشروع ".بنسبة ( )%81من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال
الثاني ،وجاء في المرتبة الرابعة االستجابة رقم ( )3والتي تنص عمى أنو" اختيار العاممين
بالمشروع عمى أسس واضحة ومعمنة لمجميع".وتشير ىذه النتيجة أن البد من اختيار العاممين
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بالمشروع طبقًا لمجموعة من المعايير تكون واضحة ومعمنة لمجميع ،وىذا ما أكدتو دراسة

(عيسى ،وسعد )238 ،3128 ،عمى وضع معايير الستقطاب الكفاءات المشاركة في

المشروعات لتنفيذىا بكل دقة وكفاءة

.

إجابة السؤال الثالث :ما وجية نظركم فى طبيعة المشاركين وأدوراىم فى المشروع؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  21من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ،أى ما يعادل
 % :1.:1من إجمالى العينة.
جذٔل سقى ()6
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال انثبنث (ٌ=)11
و

1

8

6

5

انعجبسح
ٚعممممممممش انًشممممممممبسك ٍٛفممممممممٙ
انًشممممممممممممشٔا أدٔاسْممممممممممممى ٔ
يغمؤٔنٛبتٓى ٔ انتضايممبتٓى فممٙ
تُيٛز أْذافّ.
ٕٚجممممذ تُغممممٛب يغممممتًش ثممممٍٛ
انًشبسك ٍٛف ٙانًششٔا طٕل
انيتشح انتُيٛز.
تعقممممممذ نجُممممممخ انًشممممممشٔعبد
نقب اد دٔسٚخ يمع انًشمبسكٍٛ
نممممم انًشمممكحد انتممم ٙتٕاجمممّ
تُيٛزِ
ٚتضمممممممممًٍ فشٚمممممممممب انعًمممممممممم
ثبنًشمممشٔا يًثهمممٜٔ ٍٛنٛمممب
األيٕس ٔانًعهً ٍٛانعبيه ٍٛيع
رٔ٘ اإلعبقخ.

انتكشاساد

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ

نهًشبسك ٍٛفٗ
إجبثخ انغؤال

%36.36
7
7

%71
%36.36
%71
%55.55
%31

3
%87.87
6

%61

يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )2والتي تؤكد عمى أنو " يعرف
المشاركين في المشروع أدوارىم و مسؤولياتيم و التزاماتيم في تنفيذ أىدافو ".واالستجابة
رقم ( )3والتي تؤكد عمى أنو" يوجد تنسيق مستمر بين المشاركين في المشروع طول الفترة
التنفيذ " .جاءت فى المرتبة األولى بنسبة ( )% 81من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال
الثالث ،وجاء فى المرتبة الثانية االستجابة رقم ( )4والتى تنص عمى أنو " تعقد لجنة
المشروعات لقاءات دورية مع المشاركين لحل المشكالت التي تواجو تنفيذه " .بنسبة
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( )% 71من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال الثالث ،وجاء فى المرتبة الثالثة االستجابة
رقم ( )5والتى تنص عمى أنو" يتضمن فريق العمل بالمشروع ممثمين آلولياء األمور
والمعممين العاممين مع ذوي اإلعاقة ".بنسبة ( )%41من إجمالى المشاركين فى إجابة
السؤال الثالث ،وىذه النتيجة تؤكد غياب ممثمين آلولياء األمور والمعممين العاممين مع ذوي
اإلعاقة كأحد المشاركين في تنفيذ أنشطة المشروع وىو ما اتضح أثناء تطبيق المقابمة من
عدم وجود ممثميين من المعممين العاممين مع ذوى اإلعاقة لمتطبيق عمييم ،وعميو فقد أكدت
د ارسة (أحمد ،وأحمد )581 ،3129 ،من ضرورة التوسع في األطراف المشاركة في
المشروعات.
إجابة السؤال الرابع :ما وجية نظركم فى تمويل المشروع وتحقيقو ألىدافو؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  21من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ،أى ما يعادل
 % :1.:1من إجمالى العينة.
جذٔل سقى ()5
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال انشاثع (ٌ=)11
و

1
8

انعجبسح
تتُبعت انتكهيمخ انًقمذسح نهًشمشٔا
يع َتبةجّ انًتٕقعخ.
ٚغممممعٗ انًشممممشٔا َمممممٕ تمقٛممممب
االعتذايخ انًبنٛخ انكهٛخ ثعذ اَتٓب
انتًٕٚم يٍ انجٓخ انًبَمخ

انتكشاساد

9
3

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ

نهًشبسك ٍٛفٗ
إجبثخ انغؤال

%11.11

%91

%55.55
%31

يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )2والتي تنص عمى أنو " تتناسب
التكمفة المقدرة لممشروع مع نتائجو المتوقعة ".جاءت فى المرتبة األولى بنسبة ( )% :1من
إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال الرابع واالستجابة رقم ( )3والتي تؤكد عمى أنو" يسعى
المشروع نحو تحقيق االستدامة المالية الكمية بعد انتياء التمويل من الجية المانحة " .جاءت
فى المرتبة الثانية بنسبة ( )% 71من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال الرابع ،وتؤكد ىذه
النتيجة أن تحديد التكمفة ترجع إلى مكتب االتحاد األوروبي لدعم التعميم العالي ،والعينة
التستطيع تقدير مناسبة ىذه التكمفة من النتائج المتوقعة ،كما أن االستدامة المالية لممشروع
يعتمد عمى مد ى تحقيق أىدافو وما يقوم بتقديره ىو المدير التنفيذي لممشروع.
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إجابة السؤال الخامس :إلى أى مدى ترون أن أىداف المشروع تتوافق مع طبيعة العمل
بالكمية؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  21من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ،أى ما
يعادل  % :1.:1من إجمالى العينة.
جذٔل سقى ()5
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال انخبيظ (ٌ=)11
و

1
8
6

انعجبسح
تهج ٙأْذا انًششٔا احتٛبجبد
انيئبد انًغتٓذفخ يٍ انتعهٛى
ٔانتذسٚت.
تغبٚش أْذا انًششٔا انعٕايم
االجتًبعٛخ ٔانثقبفٛخ نهًجتًع
انًمٛظ.
تتٕافش انكٕادس انجششٚخ انًؤْهخ
ثبنكهٛخ نتُيٛز أْذا انًششٔا.

انتكشاساد

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ

نهًشبسك ٍٛفٗ
إجبثخ انغؤال

%36.36
7
7
3

%71
%36.36
%71
%55.55

%31

يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )2والتي تؤكد عمى أنو " تمبي أىداف
المشروع احتياجات الفئات المستيدفة من التعميم والتدريب ".واالستجابة رقم ( )3والتي تؤكد
عمى أنو" تساير أىداف المشروع العوامل االجتماعية والثقافية لممجتمع المحيط " .جاءت فى
المرتبة األولى بنسبة ( )% 81من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال الخامس ،وجاء فى
المرتبة الثانية االستجابة رقم ( )4والتى تنص عمى أنو " تتوافر الكوادر البشرية المؤىمة
بالكمية لتنفيذ أىداف المشروع ".بنسبة ( )%71من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال
الخامس ،وىذه النتيجة تؤكد أن مشروعي اإليراسموس المعنيين بالتربية الخاصة يواكبوا
التطور الحادث في االىتمام بذوي االحتياجات الخاصة عمى المستوى المحمي.
إجابة السؤال السادس :ما مدى توافر البنية التحتية والمعموماتية بالكمية لتنفيذ المشروع؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  :من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  ،أى ما يعادل
 % 92.92من إجمالى العينة.
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جذٔل سقى ()3
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال انغبدط (ٌ=)11
و

1
8
6

انعجبسح
تتٕافش انجُٛخ انتمتٛخ انحصيخ نتُيٛز
انًششٔا ثبنكهٛخ.
تتٕفش قبعذح ثٛبَبد انكتشَٔٛخ
تشتًم عهٗ انًعهٕيبد ٔانجٛبَبد
انًتعهقخ ثبنًششٔا .
تتٕافش طشق نحتصبل ٔتجبدل
انًعهٕيبد ث ٍٛجًٛع انعبيه ٍٛفٙ
انًششٔا.

انتكشاساد

3
5

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ
%55.55

نهًشبسك ٍٛفٗ إجبثخ
انغؤال
%33.33

%55.55
%55.55
%55.55

5

%55.55

يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )2والتي تؤكد عمى أنو " تتوافر البنية
التحتية الالزمة لتنفيذ المشروع بالكمية ".جاءت فى المرتبة األولى بنسبة ( )% 77.77من
إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال السادس ،وجاء فى المرتبة الثانية االستجابة رقم ()3
والتي تؤكد عمى أنو" تتوفر قاعدة بيانات الكترونية تشتمل عمى المعمومات والبيانات المتعمقة
بالمشروع" .

واالستجابة رقم ( )4والتي تنص عمى أنو " تتوافر طرق لالتصال وتبادل

المعمومات بين جميع العاممين في المشروع ".بنسبة ( )%66.66من إجمالى المشاركين فى
إجابة السؤال السادس وىذه النتيجة تؤكد عمى حاجة المشاركين في المشروعات إلى مزيد من
آليات التواصل بينيم ،باإلضافة إلى زيادة عقد دورات تدريبية وورش عمل لمقسام المختمفة
بالكمية وىو ما أكدتو العينة في المقترحات لتعظيم االستفادة من مشروعات اإليراسموس
بالكمية ،كما أكدتو دراسة (أبو تجار )49: ،3127 ،من ضرورة ادخال المستحدثات
التكنولوجية لتسييل عممية االتصال والتواصل في المشروعات ،كما أكدت دراسة (أبوشوشة،
 )247 ،3121من ضرورة توفير البنى التحتية الالزمة لعمل المشروعات.
إجابة السؤال السابع :ما مدى تمبية احتياجات ذوى االعاقة بالمشروع من وجية نظركم؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  21من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ،أى ما يعادل
 % :1.:1من إجمالى العينة.
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جذٔل سقى ()7
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال األٔل (ٌ=)11
و

1
8
6
5
5
3

7

1
9

انعجبسح
تهجمممممممم ٙانًشممممممممشٔعبد انًُيممممممممزح
احتٛبجمممممممبد انممممممممحة ٔأعضمممممممب
انتذسٚظ ف ٙيجبل اإلعبقخ.
ٚغممممممٓى انًشممممممشٔا فمممممم ٙتًُٛممممممخ
االتجبْمممممبد االٚجبثٛمممممخ َممممممٕ رٔ٘
اإلعبقخ.
ٚقمممذو انًشمممشٔا تمممذسٚجب را جمممٕدح
َٕٔعٛممممممخ عبنٛممممممخ نًعهًممممممم ٙرٔ٘
اإلعبقخ.
ٚعممممضص انًشممممشٔا قممممذساد انمهجممممخ
انيُٛخ ٔانًعشفٛخ ٔاألعحقٛخ.
تٕجذ ثشٔتٕكحد تعبٌٔ ث ٍٛانكهٛمخ
ٔانًممممذاسط انمكٕيٛممممخ ٔانخب ممممخ
انًمجقخ نذيج رٔ٘ اإلعبقخ.
تتكبيم َتبةج انًششٔا يع عًهٛتمٙ
انتمممذسٚت ٔانتشمممعٛم نًعهًممم ٙرٔ٘
اإلعبقخ.
عقممذ دٔساد تذسٚجٛممخ ٔٔسػ عًممم
ألعضمممب ْٛئمممخ انتمممذسٚظ ٔانٓٛئمممخ
انًعبَٔممممخ يممممٍ األقغممممبو انًختهيممممخ
نهًشبسكخ ف ٙتُيٛز انًششٔا.
ٚغمممممٓى انًشمممممشٔا فمممممٗ تمغمممممٍٛ
يخشجبد انتعهٛى ٔانتذسٚت نًعهًٙ
رٔ٘ اإلعبقخ.
ٕٚفش انًشمشٔعٗ انمذعى ٔانًغمبَذح
انيُٛمممممخ ٔااإلداسٚمممممخ نًعهًممممم ٙرٖٔ
اإلعبقخ.

انتكشاساد

5

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ

نهًشبسك ٍٛفٗ
إجبثخ انغؤال

%55.55
%51
%36.36
%71

7
%63.63
5
5

%51
%55.55

%51

%9.19
%11

1
%55.55

%31

3
%63.63

%51

5
%55.55

%31

3
%55.55
5

%51

يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )3والتي تؤكد عمى أنو " يسيم
المشروع في تنمية االتجاىات االيجابية نحو ذوي اإلعاقة ".جاءت فى المرتبة األولى بنسبة
( )% 81من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال السابع ،وجاء فى المرتبة الثانية االستجابة
رقم ( )7والتي تنص عمى " تتكامل نتائج المشروع مع عمميتي التدريب والتشغيل لمعممي ذوي
اإلعاقة".

وجاءت االستجابة رقم ( )2والتي تنص عمى أنو " تمبي المشروعات المنفذة
- 2789 -

العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة .............................................

احتياجات الطالب وأعضاء التدريس في مجال اإلعاقة".واالستجابة رقم ( )5والتي تنص عمى
" يعزز المشروع قدرات الطمبة الفنية والمعرفية واألخالقية" واالستجابة رقم ( ):والتي تؤكد
عمى " يوفر المشروعى الدعم والمساندة الفنية وااإلدارية لمعممي ذوى اإلعاقة ".في المرتبة
الثالثة بنسبة ( )%61من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال السابع،
وجاءت االستجابة رقم ( )6والتي تنص عمى " توجد بروتوكالت تعاون بين الكمية
والمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لدمج ذوي اإلعاقة ".في المرتبة األخيرة بنسبة ()%21
من إجمالى ال مشاركين فى إجابة السؤال السابع ،وىذه النتيجة تؤكد ضعف التعاون بين الكمية
مع المدارس الحكومية والخاصة عمى الرغم من أن وزارة التربية والتعميم أحد الشركاء
المصريين في المشروع األول من مشروعات اإليراسموس بالكمية.
إجابة السؤال الثامن :كيف يخدم المشروع طبيعة العممية التعميمية بالكمية؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  21من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  ،أى ما يعادل
 %:1.:1من إجمالى العينة.
جذٔل سقى ()1
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال انثبيٍ (ٌ=)11
و

1
8
6
5
5
3
7

انعجبسح
ٚغممممٓى انًشممممشٔا فمممم ٙتمممممٕٚش انًُمممممبْج
انتعهًٛٛمممخ نمممزٔ٘ اإلعبقمممخ حغمممت يتمهجمممبد
عٕق انعًم.
ٚغممٓى انًشممشٔا فمم ٙتممٕفٛش ثٛئممخ تعهًٛٛممخ
يميضح عهٗ انتعهى.

ٚغٓى انًششٔا ف ٙتٕفٛش أعصبةٍٛٛ
نزٔ٘ اإلعبقخ.
ٚمممٕفش انًشمممشٔا َتبيمممب تعهًٛٛمممب يشَمممب ٔرا
قذسح تُبفغٛخ.
يٕاكجمممممممخ يمتممممممممٕٖ يقممممممممشساد ثشَممممممممبيج
انًبجغتٛش انًُٓ ٙنهتقذو انعهً ٙف ٙيجبل
رٔ٘ اإلعبقخ.
االْتًممممبو ثبنجعممممذ انتمجٛقممممٔ ٙانعًهمممم ٙفممممٙ
يقشساد ثشَبيج انًبجغتٛش انًُٓ.ٙ
تى تصًٛى يٕدٚمٕالد نععبقمبد انًغمتٓذفخ
ثجشَمممبيج انًبجغمممتٛش انًُٓممم ٙفممم ٙانتشثٛمممخ
انخب خ.

انتكشاساد

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ

نهًشبسك ٍٛفٗ إجبثخ
انغؤال

%55.55
%51

5
3
6
3

%55.55
%87.87
%55.55

%31
%61
%31

%55.55
5
5

%51
%55.55

%51

%55.55
5
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يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )3والتي تؤكد عمى أنو " يسيم
المشروع في توفير بيئة تعميمية محفزة عمى التعمم ".واالستجابة رقم ( )6والتي تنص عمى "
تعميميا مرًنا وذا قدرة تنافسية" جاءت فى المرتبة األولى بنسبة ()% 71
نظاما
يوفر المشروع
ً
ً
من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال الثامن ،وجاءت العبارات رقم ()8 ،7 ،6 ،2
وتنص ىذه العبارات عمى "يسيم المشروع في تطوير المناىج التعميمية لذوي اإلعاقة حسب
متطمبات سوق العمل  " ".مواكبة محتوى مقررات برنامج الماجستير الميني لمتقدم العممي
في مجال ذوي اإلعاقة" ".االىتمام بالبعد التطبيقي والعممي في مقررات برنامج الماجستير
الميني " ".تم تصميم موديوالت لإلعاقات المستيدفة ببرنامج الماجستير الميني في التربية
الخاصة ".فى المرتبة الثانية بنسبة ( )% 61من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال
الثامن.
وجاءت االستجابة رقم (" )4يسيم المشروع في توفير أخصائيين لذوي اإلعاقة".
عمى المرتبة األخيرة بنسبة ( )%41من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال الثامن ،وتؤكد
ىذه النتيجة إلى ضرورة إجراء تعديالت في موديوالت اإلعاقات ببرنامج الماجستير الميني
بناء عمى الواقع االفتراضي الذي يتم تصميمو ،والتأكد من إجادة الطالب لمغة األجنبية
ً
والتطبيقات التكنولوجية المختمفة وذلك من أجل توفير أخصائيين لمتعامل مع ذوي اإلعاقة.
إجابة السؤال التاسع :ما مدى مناسبة الفترة الزمنية لدراسة مقررات المشروع لدى الطالب
الممتحقين؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  21من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ،أى ما يعادل
 % :1.:1من إجمالى العينة.
جذٔل سقى ()9
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال انتبعع (ٌ=)11
و

1
8

انعجبسح
كيبٚممممممخ انيتممممممشح انضيُٛممممممخ نتممممممذسٚظ
انًقشساد انخب خ ثجشَبيج انًبجغتٛش
انًُٓ ٙف ٙانتشثٛخ انخب خ.
تممى االَتٓممب يممٍ انجممض انيُمم ٙنهٕاقممع
االفتشا  ٙنهمحة انًهتمق ٍٛثجشَبيج
انًبجغتٛش انًُٓ.ٙ

انتكشاساد

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ

نهًشبسك ٍٛفٗ إجبثخ
انغؤال

%55.55
%51

5
%87.87
6
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يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )2والتي تؤكد عمى أنو " كفاية الفترة
الزمنية لتدريس المقررات الخاصة ببرنامج الماجستير الميني في التربية الخاصة ".جاءت فى
المرتبة األولى بنسبة ( )% 61من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال التاسع ،وجاءت
االستجابة رقم(" )3تم االنتياء من الجزء الفني لمواقع االفتراضي لمطالب الممتحقين ببرنامج
الماجستير الميني".في المرتبة الثانية بنسبة ( )% 41من إجمالى المشاركين فى إجابة
السؤال التاسع ،وتشير ىذه النتيجة إلى وجود صعوبة في تصميم الواقع االفتراضي لمقررات
الدبموم والماجستير من قبل كميات اليندسة المشاركة في المشروع.
إجابة السؤال العاشر :ما مدى متابعة وتقويم الكمية لمشروعي اإليراسموس؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  21من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ،أى ما يعادل
 % :1.:1من إجمالى العينة.
جذٔل سقى ()11
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال انعبشش (ٌ=)11
و

1
8
6
5

انعجبسح
ٚتمممٕافش ثبنكهٛمممخ َتمممبو انًتبثعممممخ ٔ
انتقٕٚىع نهٕقٕ عهٗ يب تى اَجبصِ
يٍ أْذا انًششٔا.
ٚمقمممممممب انًشمممممممشٔا االعمممممممتذايخ
انًؤعغمممٛخ العمممتًشاسِ يمممٍ عمممحل
إدساجّ ًٍ ثشايج انكهٛخ.
تممى ٔ ممع تصممٕس نمممم انصممعٕثبد
انتٗ قذ تٕاجّ انًششٔا.
تممى إجممشا تقٛممٛى يشحهممٗ نهًشممشٔا
يٍ حٛث تمقٛب أْذافّ.

انتكشاساد

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ

نهًشبسك ٍٛفٗ
إجبثخ انغؤال

%55.55
3
5
5
5

%31
%55.55
%51
%63.63
%55.55

%51
%51

يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )2والتي تؤكد عمى أنو "يتوافر بالكمية
نظام المتابعة و التقويم ،لموقوف عمى ما تم انجازه من أىداف المشروع ".في المرتبة األولي
بنسبة ( )%71من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال العاشر ،وجاءت االستجابة رقم()3
والتي تنص عمى "يحقق المشروع االستدامة المؤسسية الستمراره من خالل إدراجو ضمن
برامج الكمية ".واالستجابة رقم ( )5والتي تنص عمى " تم إجراء تقييم مرحمى لممشروع من
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حيث تحقيق أىدافو ".في المرتبة الثانية بنسبة ( )%61من إجمالى المشاركين فى إجابة
السؤال العاشر ،وجاءت اإلستجابة رقم(  )4والتي تنص عمى" تم وضع تصور لحل
الصعوبات التى قد تواجو المشروع ".في المرتبة الثالثة بنسبة( )%41من إجمالى المشاركين
فى إجابة السؤال العاشر ،وتشير ىذه النتيجة إلى وجود مجموعة من الصعوبات تواجو
مشروعى اإليراسموس والتي تحتاج إلى وضع آليات واضحة لمتغمب عمييا ،ومن ثم يتضح
ضرورة متابعة تقويم الم شروعات لمعرفة الصعوبات التي تواجييا وكيفية التغمب عمييا وىذا
ما أكدتو دراسة ( عيسى ،وسعد )238 ،3128 ،ودراسة ( إبراىيم  )3:2 ،311: ،من
ضرورة بناء واضح لممتابعة والمساءلة والمحاسبية ،وأن يكون ىناك تقويم مرحمي لكل مرحمة
من مراحل المشروعات التي يتم تنفيذىا.
إج ابة السؤال اإلحدى عشر :ما وجية نظرك فى ما يحققو المشروع من متطمبات سوق العمل؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  :من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ،أى ما يعادل
 % 92.92من إجمالى العينة.
جذٔل سقى ()11
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال اإلحذٖ عشش (ٌ=)11
و

1
8
6

انتكشاساد

انعجبسح
اَممذيب

ٚضٚممذ انًشممشٔا يممٍ فممش
انمهجخ ف ٙعٕق انعًم.
ٚتممم ٛانًشمممشٔا عمممذيبد انتٕجٛمممّ
ٔاإلسشمممممممبد انًُٓمممممممٔ ٙانمممممممٕ ٛيٙ
نًعهً ٙرٔ٘ اإلعبقخ.
ٚهجمم ٙانًشممشٔا انًتمهجممبد انمبنٛممخ
ٔانًغممممتقجهٛخ نغممممٕق انعًممممم يممممٍ
يعهً ٙرٔ٘ اإلعبقخ.

7
6

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ
%36.36

نهًشبسك ٍٛفٗ
إجبثخ انغؤال
%77.77

%87.87
%66.66
%55.55

3

%33.33

يتضح من الجدول السابق أن االستجابة رقم ( )2والتي تؤكد عمى أنو" يزيد المشروع
من فرص اندماج الطمبة في سوق العمل ".في المرتبة األولى بنسبة ( )%88.88من
إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال اإلحدى عشر ،وجاءت االستجابة رقم( )4والتي تنص
عمى " يمبي المشروع المتطمبات الحالية والمستقبمية لسوق العمل من معممي ذوي اإلعاقة".
في المرتبة الثانية بنسبة ( )%77.77من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال اإلحدى
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عشر ،وجاءت االستجابة رقم( )4والتي تنص عمى" يتيح المشروع خدمات التوجيو واإلرشاد
الميني والوظيفي لمعممي ذوي اإلعاقة ".في المرتبة الثالثة بنسبة ( )%44.44من إجمالى
المشاركين فى إجابة السؤال اإلحدى عشر ،وىذه النتيجة تؤكد ضرورة تركيز مشروعى
اإليراسموس عمى تدريب الطالب عمى خدمات التوجيو واإلرشاد الميني لتوفير أخصائيين
قادرين عمى مواجية االحتياجات المختمفة لذوي االحتياجات الخاصة.
إجابة السؤال الثاني عشر :ما مقترحاتكم نحو تعظيم االستفادة من مشروعي اإليراسموس
بالكمية؟
وقد أجاب عمى ىذا السؤال  21من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ،أى ما
يعادل  % :1.:1من إجمالى العينة.
جذٔل سقى ()18
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ألسا أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ انًشبسك ٍٛف ٙيششٔعٙ
اإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ انغؤال انثبَ ٙعشش (ٌ=)11
و

1

8

6

5

5

3

انعجبسح
تشعٛخ انعًم انجًبع ٙيٍ قجم انكهٛخ
ٔيشبسكخ غبنجٛخ أعضب ْٛئخ انتذسٚظ
ثبنكهٛخ ٔعذو االقتصبس عهٗ فئخ ثعُٓٛب.
تقذٚش أعضب ْٛئخ انتذسٚظ َتٛش
يشبسكتٓى ف ٙانًششٔعبد ٔتشجٛعٓى
يًب ٚكٌٕ نّ دٔس كجٛش ف ٙتجٕٚذ انعًم
ثبنًششٔعبد ٔاعتًشاسٚخ تُيٛزِ.
تُتٛى ٔسػ عًم ألعضب ْٛئخ
انتشٚظ ٔانٓٛئخ ٔانًعبَٔخ ثبنكهٛخ
ْذفٓب األعبع ٙششا يعبنى
انًششٔعبد ٔكٛيٛخ االعتيبدح يُٓب
ٔتعتٛى جذٖٔ تُيٛزْب.
ٔ ع انكهٛخ نًعبٛٚش يٕ ٕعٛخ ٔعبدنخ
العتٛبس أعضب ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ
انًعبَٔخ نهًشبسكخ ف ٙتُيٛز
انًششٔعبد.
تٛغٛش فش أكجش ألعضب ْٛئخ
انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ نهًشبسكخ
نهغيش نًًٓبد عهًٛخ نهذٔل انششٚكخ
ف ٙانًششٔعبد.
تًثٛم انًذاسط انمكٕيٛخ ٔانخب خ
انًمجقخ نُتبو انذيج ف ٙانًجهظ
انتُيٛز٘ نهًششٔعبد.

انتكشاساد

9
9

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ
%78.78

نهًشبسك ٍٛفٗ إجبثخ
انغؤال
%11

%11.11
%91
%78.78
%11

1
%11.11

%91

9
%11.11
9

1
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يتضح من الجدول السابق أن االستجابات رقم ( )6 ،5 ،3 ،2والتي تنص عمى" ترسيخ
العمل الجماعي من قبل الكمية ومشاركة غالبية أعضاء ىيئة التدريس بالكمية وعدم االقتصار
عمى فئة بعينيا " " .تقدير أعضاء ىيئة التدريس نظير مشاركتيم في المشروعات وتشجيعيم
مما يكون لو دور كبير في تجويد العمل بالمشروعات واستمرارية تنفيذه " ".وضع الكمية
لمعايير موضوعية وعادلة الختيار أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لممشاركة في تنفيذ
المشروعات " ".تيسير فرص أكبر ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لممشاركة لمسفر
لميمات عممية لمدول الشريكة في المشروعات ".في المرتبة األولى بنسبة ( )%:1من
إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال الثاني عشر ،وىذه النتيجة أكدت عمييا دراسة ( عيسى،
وسعد ) 238 ،3128 ،من ضرورة اعتماد ثقافة مؤسسية تؤمن بالعمل الجماعي لتحقيق
االستفادة المثمى من المشروعات ،كما أكدت دراسة ( أحمد ،وأحمد )581 ،3129 ،عمى
ضرورة تنظيم ورش عمل متعددة األطراف لمتعرف عمى كل ما ىو جديد في األنشطة
والمشروعات التي يتم تنفيذىا.
وجاءت االستجابات رقم( )7 ،4والتي تنص عمى " تنظيم ورش عمل ألعضاء ىيئة
التريس والييئة والمعاونة بالكمية ىدفيا األساسي شرح معالم المشروعات وكيفية االستفادة
منيا وتعظيم جدوى تنفيذىا ".تمثيل المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لنظام الدمج في
المجمس التنفيذي لممشروعات ".في المرتبة الثانية بنسبة ( )%91من إجمالى المشاركين
فى إجابة السؤال الثاني عشر ،وتؤكد ىذه المقترحات تعظيم االستفادة من مشروعي
اإليراسموس بالكمية لتحقيق األىداف بأفضل نتيجة ممكنة.
من خالل النتائج السابقة التي تم عرضيا تستخمص الباحثتان أىميا:
-1

أن مشروعي اإليرسموس بكمية التربية جامعة المنصورة تم وضعيم من خالل خطة
محددة األىداف

-8

الالئحة التنفيذية لممشروعي تتسم بالوضوح ،وتراعي الواقع الحالي لذوي
االحتياجات

-6

الخاصة.

يعرف المشاركين في المشروعي أدوارىم و مسؤولياتيم و التزاماتيم في تنفيذ
أىدافيما المختمفة.

 -5تناسب التكمفة المقدرة لممشروعي مع نتائجيم المتوقعة.
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 -6تمبي أىداف المشروعي احتياجات الفئات المستيدفة من التعميم والتدريب وىم
المعنين بالتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.
 -7تتوافر البنية التحتية الالزمة لتنفيذ المشروعي بالكمية وتتمثل في تجييز مركز
تواصل لذوي االحتياجات الخاصة بالكمية.
 -8يسيم المشروعي في تنمية االتجاىات االيجابية لدى الفئات المستيدفة نحو ذوي
اإلعاقة.
 -9يسيم المشروعي في توفير بيئة تعميمية محفزة عمى التعمم وىذا يثير دافعية الطالب
لمتعمم.
 -:كفاية الفترة الزمنية لتدريس المقررات الخاصة ببرنامج الماجستير الميني في
التربية الخاصة خالل ثالث فصول دراسية.
 -21يتوافر بالكمية نظام المتابعة و التقويم ،لموقوف عمى ما تم انجازه من أىداف
المشروعي وىذا ما يؤكد متابعة مكتب االتحاد األوروبي لدعم التعميم العالي لمتابعة
المشروعات.
 -22يزيد المشروعى من فرص اندماج الطمبة في سوق العمل.
 -23ابداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مجموعة من المقترحات لتعظيم
العائد التربوي من مشروعى اإليراسموس بالكمية.

ثاىٔاً :استباى٘ مْجَ٘ للطالب املشاركني يف الدّرات التدرٓبٔ٘ ملشرّعات االٓرامسْس
 -2بياء االستباى٘  :تم اتباع الخطوات التالية :

أ -االطالع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث ،وذلك بيدف صياغة
محاور االستبانتين ،وكذلك االطالع عمى أىداف مشروعي اإليراسموس بالكمية.
ب -تكونت االستبانة الموجية لمطالب من محورين رئيسيين :األول واقع مردود

مشروعي االيراسموس عمى الطالب المشاركين في أنشطتيا ،والثاني يتمثل فى مقترحات
تعظيم االستفادة من العائد التربوي لمشروعات االيراسموس ،وكانت اإلجابة عمى عبارات
المحور األول في صورة متدرجة وفق مقياس ليكرت الثالثي (كبيرة ،متوسطة،
منخفضة) ،أما المحور الثاني فكان مفتوح لكي يبدىء أفراد العينة رأييم بكل حرية.
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ج -لمتحقق من صدق االستبانة قامت الباحثتان بعرض االستبانة عمى عدد من
المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية لتحكيميا من حيث الوضوح وسالمة
المغة ومدى مالءمة محتواىا لمغرض الذي وضعت من أجمو ،ومدى كفاية العبارات
واإلضافة إلييا أو الحذف منيا ،وتمت مراعاة مالحظات ومقترحات السادة المحكمين.
تم وضع االستبانة في صورتيا النيائية ،وتكونت االستبانة من محورين (:ممحق

د-
)3

ه -مجتمع البحث وعينتو :يتمثل في المشاركين في الدورات التدريبية في مشروعي
اإليراسموس ،وتم تطبيق االستبانة في نياية الفصل الدراسي األول من العام
الجامعي3131/312:م والنصف األول من شير فبراير ،وذلك بالتوزيع المباشر
عمى أفراد العينة وتم توزيع  251استبانة ،ثم تجميع االستبانات وفحصيا واستبعاد
غير الصالح منيا ،وبمغت العينة العشوائية من الطالب المشاركين في الدورات
طالبا وطالبة.
التدربية ( ً )99
ولمتأكد من مدى صالحية االستبانة لمتطبيق تم اتباع اآلتى:

أ -حساب مؤشر صدق التكوين (االتساق الداخمي) لالستبانة الموجية لمطالب عمى النحو التالي:

وتم حساب صدق االتساق الداخمي لالستبانة بعد تطبيقيا عمى عينة عشوائية عددىا
( )31من غير عينة الدراسة ،وذلك من خالل:
 ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكمية لالستبانة :تم حساب معامالت ارتباط درجة كل
مفردة بالدرجة الكمية لالستبانة ،وجاءت النتائج كما ىي مبينة بالجدول التالي:
جذٔل ()16
قٛى يعبيحد استجبط دسجخ كم ييشدح ثبنذسجخ انكهٛخ نحعتجبَخ
سقى انًيشدح
1
8
6
5
5
3
7
1
9
11

يعبيم االستجبط
1.715
1.711
1.715
1.371
1.715
1.71
1.175
1.175
1.113
1.769

يغتٕٖ انذالنخ
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.15
1.11

سقى انًيشدح
11
18
16
15
15
13
17
11
19
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يعبيم االستجبط
1.319
1.535
1.385
1.515
1.3
1.537
1.395
1.717
1.917

يغتٕٖ انذالنخ
1.11
1.11
1.11
1.15
1.11
1.15
1.15
1.11
1.11
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من الجدول السابق :يتضح أن معامالت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة 1.12
مما يدل عمي قوة العالقة بين درجة مفردات االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة.
ب -حساب ثبات االستبانة الموجية لمطالب:
طالبا وطالبة من خارج عينة
تم حساب ثبات االستبانة بتطبيقيا عمى عينة قواميا (ً )31
البحث ،من خالل استخدام طريقة ألفا كورنباخ لالستبانة ككل ،وذلك من خالل برنامج الرزم
اإلحصائية لمعموم االجتماعية Statistical Package for Social )SPSS (V.22
 Sciencesوبتطبيق المعادلة التالية:

يج ع2ق 
ٌ 



1
2

معامل ( 1  ٌ = )α
ع
ن 

ع2ن  :التباين الكمى لدرجات األفراد عمى االستبانة
حيث ن :عدد مفردات االستبانة
مجا ع 2ق  :مجموع تباين درجات األفراد عمى كل مفردة من مفردات االستبانة ،والنتائج مبينة
بالجدول التالي:
جذٔل ()15
قٛى يعبيحد انثجبد "أنيب" نحعتجبَخ ككم
عذد انعجبساد
19

االعتجبَخ ككم

يعبيم ثجبد أنيب
1.987

من الجدول السابق :يتضح أن االستبانة عمي درجة عالية من الثبات حيث جاءت
قيمة معامل ثبات ألفا لالستبانة ككل =  ،1.:38مما يدل عمي ثبات االستبانة.
وتم حساب معامل الصدق الذاتي لالستبانة من خالل المعادلة:
-

الثبات

الصدق ،ومن ثم صدق االستبانة =  1.:74مما يدل عمى

أن االستبانة عمى درجة عالية من الصدق والثبات.

 - 0املعاجل٘ اإلحصائٔ٘
تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية
 Statistical Package for Social Sciences )SPSS(v.17في حساب التك اررات
المقابمة لكل عبارة موزعة عمى تك اررات االستجابات (كبيرة – متوسطة – صغيرة) والنسب

المئوية ليذه التك اررات وقيمة كا 3ومستوى داللتيا والمتوسط الحسابي ،واإلنحراف المعياري
والترتيب.
حساب درجة التحقق لعبارات االستبانة:
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أعطيت موازين رقمية لمستوى االستجابة كما يمي :
كجٛشح

يتٕعمخ

6

8

عٛشح
1

وتم حساب درجة التحقق ،أي درجة الموافقة عمى كل عبارة من المعادلة التالية:
 التقدير الرقمي= ك + 4× 2ك + 3× 3ك2 × 4
=====
 x 100التقدير الرقمي

 حساب درجة التحقق =

ك ،2ك ،3ك : 4تك اررات االستجابات (كبيرة –3ك
متوسطة – صغيرة) عمى الترتيب.
ك :مجموع التك اررات ليذه االستجابات (حجم العينة).

 تم حساب قيمة كا 3لحسن المطابقة لكل مفردة ،وذلك لمكشف عن الفروق في
اختيارات أفراد العينة لبدائل االستجابة الثالثة (كبيرة – متوسطة – صغيرة) ،وذلك
بتطبيق المعادلة اآلتية:

كا= 3

مجا خ – خ و )
(

2

تم

حيث إن ت = التكرار المالحظ ،ت م = التكرار المتوقع.

- 3ىتائج الدراس٘ املٔداىٔ٘ االستباى٘ املْجَ٘ للطالب املشاركني يف أىشط٘ مشرّعٕ اإلٓرامسْس
نتائج المحور األول :واقع مردود مشروعي اإليراسموس في الجوانب المعرفية
والميارية والوجدانية لمطالب المشاركين في ىذه المشروعات  ،من خالل الجدول التالي:
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جذٔل ()15
انتكشاساد ٔانًتٕعظ ٔاإلَمشا انًعٛبس٘ ٔدسجخ انتمقب العتجبثبد انمحة انًشبسك ٍٛف ٙأَشمخ يششٔعٙ
االٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ حٕل ٔاقع يشدٔد يششٔع ٙاالٚشاعًٕط ف ٙانجٕاَت انًعشفٛخ ٔانًٓبسٚخ ٔانٕجذاَٛخ
(ٌ=)11
دسجخ انتمقب
انعجبساد

كجٛشح
ك

%

يتٕعمخ
%
ك

ك

1

58

57.7

55

51.1

1

8

58

59.1

65

61.3

8

6

15

15.9

51

51

86

5

56

51.9

61

56.1

7

5

56

51.9

69

55.6

3

3

53

36.7

81

61.1

5

7

61

56.8

56

51.1

7

1

58

59.1

81

61.1

1

9

61

56.8

51

53.3

9

11

61

56.8

51

53.3

9

11

65

61.3

57

56.5

7

18

85

87.6

51

55.5

13

16

51

55.5

58

11

15

65

61.3

67

58

17

15

39

71.5

11

81.5

1

13

59

37

85

81.5

5

17

31

31.8

88

85

3

11

51

55.5

67

58

11

19

53

36.3

81

61.1

5

67

االَمشا
دسجخ
انتشتٛ
قًٛخ كب8
انتمقب
انًتٕعظ
ة
انًعٛبس
عٛشح
%
٘
%
18.6 1.58
51.81
1
8.57 1.1
6
5
15.3 1.55
56.787
3
8.57 8.6
7
8
36.6 1.35
85.613 19
1.91 83.1
6
5
11.6 1.36
85.968 11
8.51
1
6
7
11.3 1.38
81.11
9
8.58 3.1
7
13.6 1.51
5و 53.118
8.59 5.5
6
71.6 1.38
85.968 11
8.65
1
6
3
16.6 1.33
66.191
7
8.51 9.1
6
1
77.3 1.35
81.895 18
8.66 11.8
7
3
77.3 1.35
18و 81.895
8.66 11.8
7
3
77 1.31
81.613 13
8.61
1
6
39.3 1.37
11.919 11
8.19 11.8
7
8
77.3 1.39
18و 17.651
8.66 18.5
7
76 1.75
7.968
17
8.19 19.6
1
98.6 1.55
15.613
1
8.77 1.1
6
1
17.3 1.57
58.586
8
8.36 5.5
7
5
17 1.31
58.555
6
8.31 3.1
5
77.3 1.39
18و 17.651
8.66 18.5
7
13.6 1.51
53.118
5
8.59 5.5
6
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يغتٕ
ٖ
انذالنخ
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
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من خالل نتائج الجدول السابق رقم ( )5يتضح أن :وجود فروق ذات داللة إحصائية
في العبارات ( )2: -29 -28 -27 -26 -24 -9 -7 -6 -5 -3لصالح البديل
(كبيرة) ،وباقي العبارات لصالح البديل (متوسطة) ،حيث جاءت قيم كا 3دالة إحصائياً عند

مستوى داللة  1.12ودرجات حرية =  ،3و جاءت العبارة رقم ( " )26اإلسيام في بناء
صورة ايجابية عن قدرات ذوي اإلعاقة" في الترتيب األول لتحصل عمى أعمى متوسط حسابي
بقيمة  ،3.88وانحراف معياري بقيمة  ،1.559كما جاءت العبارة رقم (" )27تنمية الوعي
بالخصائص النفسية المختمفة لذوي اإلعاقة" في المرتبة الثانية لتحصل عمى وزن
نسبي( ،)345كما جاءت العبارة رقم ( " )28تنمية الثقة بالنفس وحب العمل

وتحمل

المسئولية في التعامل مع ذوي اإلعاقة" في المرتبة الثالثة لتحصل عمى وزن نسبي()372
وتفسر ىذه النتيجة أن الجانب األخالقي والوجداني قد تحقق من الدورات وورش العمل
لممشروعين من خالل رفع الروح المعنوية لدى المشاركين من الطالب حول تعامميم مع
الفئات المختمفة لذوي اإلعاقة ،وىذا ما أكدت عميو دراسة (صادق )422 ،3128 ،أن
المعنين بالتربية الخاصة بحاجة إلى تنمية االتجاىات اإليجابية لدييم نحو ذوي االحتياجات
الخاصة ،وامتالكيم الميارات اإلنسانية والتربوية في كيفية التعامل معيم.
كما جاءت العبارة رقم ( " ) 2تحسين المستوى األكاديمي في مجال تخصص اإلعاقات
المختمفة" والعبارة رقم ( " ) 8االرتقاء بالميارات التدريسية  ،التخطيط والتنفيذ والتقويم
وغيرىا" ،والعبارة رقم ( " )22اكتساب آليات لتوطيد العالقة بين المدرسة والمجتمع لمتعامل
مع ذوي اإلعاقة " لتتحقق بدرجة متوسطة من وجية نظر العينة وتراوحت قيم المتوسط ما
بين  3.42إلى  ،3.58وتفسر ىذه النتيجة أن الطالب المشاركين بحاجة إلى تحسين
الجانب األكاديمي المتالك ميارات التعامل مع ذوى اإلعاقة ،باإلضافة إلى زيادة مستواىم في
تنفيذ العمميات التدريسية المختمفة ،كما أن الطالب فى حاجة إلى التعرف بآليات التواصل
وتوطيد العالقة بين المدارس المطبقة لمدمج والمجتمع المحيط ،وىذا مااتفقت معو دراسة
(صادق )422 ،3128 ،في تزويد معممي التربية الخاصة بالكفايات التي يتطمبيا سوق
العمل ،باإلضافة إلى قدرتيم عمى اإللقاء وعرض وايصال المعمومات العممية والتربوية لدى
ذوي االحتياجات الخاصة .
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كما حصمت العبارة رقم ( " )23تعزيز مستوى القدرة عمى تقديم االستشارات العممية
والفنية لمؤسسات المجتمع المحمي " .في المرتبة قبل األخيرة لتحصل عمى متوسط بقيمة
 3.1:وانحراف معياري  ،1.783كما جاءت العبارة رقم(" )4اكتساب القدرة عمى بناء
مقاييس فعالة وموضوعية لقياس األداء التدريسي لذوي اإلعاقة ".في المرتبة األخيرة لتحصل
عمى متوسط بقيمة ،2.:1وانحراف معياري  1.755وتفسر ىذه النتيجة أن الطالب
المشاركين بحاجة إلى تنمية الجانب المياري لدييم في كيفية تقديم استشارات عممية وفنية
لممؤسسات العاممة بمجال اإلعاقة ،وىو ما يؤكد ضرورة التركيز عمى الجانب العممى من
خالل بناء عالقات مع المؤسسات والمراكز العاممة فى مجال اإلعاقة ،وتعريف الطالب بكيفية
المشاركة فى تقديم الخدمات لذوى اإلعاقات .باإلضافة إلى قدرتيم عمى بناء مقاييس فعالة
لمعرفة األداء التدريسي لمنواع المختمفة من ذوي اإلعاقة ،وىذا ما أكدت عميو دراسة (
صادق )422 ،3128 ،أن المعنيين بالتربية الخاصة البد من إمتالكيم أنسب األساليب
ووسائل التقويم لتحديد مستوى التعميم والتعمم لدي ذوى االحتياجات الخاصة ،باإلضافة إلى
تمكنيم من تقديم االستشارات التربوية لمجيات العاممة مع ذوي االحتياجات الخاصة.

ىتائج ااحمْر الجاىٕ :مقرتحات لتعظٔه االستصادٗ مً العائد الرتبْٖ ملشرّع ٙاإلٓرامسْس
بالكلٔ٘
باستقصاء آراء عينة البحث من الطالب المشاركين في أنشطة مشروعي اإليراسموس
بالكمية من خالل سؤال مفتوح حول مقترحاتيم لتعظيم االستفادة من العائد التربوي لمشروعى
اإليراسموس بالكمية ،وقد أجاب عمى ىذا السؤال  91من الطالب المشاركين ،أى ما يعادل
 % :1.:1من إجمالى العينة.
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جذٔل()13
انتكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٜسا انمحة انًشبسك ٍٛف ٙيششٔع ٙاإلٚشاعًٕط ثكهٛخ انتشثٛخ عٍ
يقتشحبتٓى نتعتٛى االعتيبدح يٍ يششٔع ٙاإلٚشاعًٕط (ٌ=)11
و

1

8

6

5
5

انعجبسح
شٔسح تٕج ّٛانقبةً ٍٛعهٗ تقذٚى
انذٔساد انتذسٚجٛخع ٔٔسػ انعًم
ثبالْتًبو ثبنُٕاحٗ انعًهٛخع ٔتقذٚى
انًمتٕٖ األكبد ًٗٚثمشق يختهيخ.
تذسٚت انمحة انًشبسك ٍٛعهٗ
ثُب يقبٛٚظ يٕ ٕعخ نتقٛٛى
األدا انتذسٚغ ٙنهمحة يٍ رٔ٘
اإلعبقخ.
تٕا م انمحة يع يؤعغبد
انًجتًع انًمه ٙراد انصهخ ثزٔ٘
اإلعبقخ نهتعش عهٗ انًشكحد
انت ٙتٕاجٓٓى دٌٔ تمقٛب أْذافٓى.
قٛبو انمحة انًشبسك ٍٛثعًم
تقبسٚش عٍ انذٔساد انتٗ تى تُيٛزْب
نًعشفخ َقبط انقٕح ٔانضعف.
تيعٛم دٔس انًششٔا فٗ انجبَت
انتمجٛق ٙأكثش يٍ انجبَت انُتش٘.

انتكشاساد

نجًٛع أفشاد
انعُٛخ

نهًشبسك ٍٛفٗ
إجبثخ انغؤال

%11.36
%97.5

71
%15.88
75

%96.75
%11.36
%97.5

71
%18.95
76
71

%91.85
%11.36

%97.5

يتضح من الجدول السابق أن االستجابات رقم ( )6 ،4 ،2والتي تنص عمى" ضرورة
توجيو القائمين عمى تقديم الدورات التدريبية ،وورش العمل باالىتمام بالنواحى العممية،
وتقديم المحتوى األكاديمى بطرق مختمفة " " .تواصل الطالب مع مؤسسات المجتمع المحمي
ذات الصمة بذوي اإلعاقة لمتعرف عمى المشكالت التي تواجييم دون تحقيق أىدافيم" ".
تفعيل دور المشروع فى الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري ".في المرتبة األولى بنسبة
( )%:8.6من إجمالى المشاركين فى إجابة السؤال المفتوح ،وىذه النتيجة تؤكد أىمية
تواصل الطالب مع المؤسسات العاممة مع ذوي االحتياجات الخاصة لتطبيق ما تم اكتسابو،
وجاءت االستجابة رقم ( )5والتي تنص عمى " قيام الطالب المشاركين بعمل تقارير عن
الدورات التى تم تنفيذىا لمعرفة نقاط القوة والضعف ".بنسبة ( )%:2.36وتفسر ىذه أن
بعض الطالب ال يرغبون في كتابة تقارير عن الدورات التي يتم تنفيذىا.
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فرديا لدى
يتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن مشروعى اإليراسموس قد حققا
ً
عائدا ً

الطالب المشاركين في دورات وورش العمل ،مما كان لو انعكاس واضح عمى تنمية الجانب
الوجداني بدرجة كبيرة ،وكذلك الجانب المعرفي والمياري بدرجة متوسطة ،مما يسيم في تنمية
الميارات العممية والمينية وىو ما يعكس استعدادىم لتنمية ىذه الميارات لدييم مما تساعدىم
عمى التكيف مع احتياجات سوق العمل ،ومما الشك أن تحقق ىذا العائد الفردي في الجوانب
المعرفية والميارية والوجدانية سوف ينعكس عمى العائد المؤسسي من خالل إكساب
نظر لمساىمة المستفيدين من المشروعات في
المؤسسة لسمعة عممية في المجتمع الخارجي ًا
تقديم االستشارات العممية لممؤسسات العاممة في مجال التربية الخاصة ،كما كشفت نتائج
مؤسسيا حول وضع خطة
عائدا
الدراسة الميدانية أن أنشطة مشروعى االيراسموس حققت
ً
ً
عمل محددة لمعمل بمشروعي االيراسموس بالكمية باإلضافة إلى وضع الئحة تنفيذية مراعية
الواقع الفعمي لذوي االحتياجات الخاصة ،وتوفير قاعات تدريسية مجيزة بالوسائل المادية
والتكنولوجية لمتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ،ووضع ىيكل لبرنامج الماجستير الميني
لمتربية الخاصة ،كما ساعدت أنشطة المشروع في سفر بعض أعضاء ىيئة التدريس لميمات
عممية لمجامعات األجنبية.

ااحمْر الرابع :التصْر املقرتح
تحقيقًاااا لميااادف مااان البحاااث الحاااالي والمتمثااال فاااي تعظااايم االساااتفادة مااان مشاااروعات

اإليراسموس بكمية التربية  ،وانطالقاً مما تم تناولو في اإلطار النظري والمياداني لمبحاث ،تقتارح

اور لتحقيااق أىااداف البحااث ويتضاامن المنطمقااات ،األىااداف ،ومتطمبااات التصااور
الباحثتااان تصا ًا
وآلياتو ،وفيما يمي توضيح لذلك

أّالً :ميطلقات التصْر املقرتح
ينطمق التصور المقترح من النتائج النظرية والميدانية التي توصل إلييا البحث والتي
جاءت عمى النحو التالي:
 -2التعاون الدولي بين الجامعات المختمفة واحد من أىم األنشطة التي تساعد الجامعات
عمى اكتساب موقع ريادي ،فيو عمل تشاركي باألساس ولذا فالتفاىم المشترك بين
األطراف المشاركة عامل حاسم في نجاح التعاون.
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حيويا لمتطوير الفردي والمنظمي والمجتمعي داخل الكميات،
 -3تعد المشروعات مدخالً
ً
والحكم عمى المشروعات ال يتوقف عمى جودة تنفيذه وفق التكمفة والزمن وانما يمتد

ومستقبال.
آنيا
ً
إلى معرفة اسيامو في تحقيق رؤية عامة لمكمية ً
 -4الشراكة في تنفيذ المشروعات داخل الكمية ال تلبنى فقط عمى الموارد المالية ولكن عمى
استثمار الموارد البشرية بما لدييم من ميارات تدريبية وتكنولوجية في العممية
التعميمية .
 -5المشروعات وسيمة وليست غاية فيي وسيمة إلعداد خريجين مؤىمين لمعمل في سوق
عالمي وتحقيق الجودة والتميز وتحسين العالقات بين الكمية وبين المجتمع المحيط.
 -6نجاح المشروعات يعتمد عمى توفير عديد من المقومات منيا التنسيق المؤسسي،
التزام وقناعة القيادات األكاديمية وأعضاء ىيئة التدريس والطالب ،وجود ثقافة
تنظيمية داعمة  ،تنمية موارد بشرية ،توفير الموارد الالزمة.
 -7اتفقت عينة الدراسة من الطالب المشاركين بدرجة كبيرة عمى واقع مردود مشروعي
االيراسموس في الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية .
 -8النتائج التي تم استخمصيا من المقابمة المفتوحة مع أعضاء ىيئة التدريس والييئة
المعاونة ،وكذلك المقترحات التي عرضتيا عينة الدراسة لتعظيم االستفادة من العائد
التربوي لمشروعى االيراسموس بالكمية.

ثاىًٔا  :أٍداف التصْر املقرتح
بناء عمى أراء أعضاء ىيئة التدريس والطالب المشاركين واإلطار النظري الذي تم
عرضو ييدف التصور المقترح إلى تعظيم االستفادة من العائد التربوى لمشروعي اإليراسموس
بكمية التربية وذلك من خالل:
 -2تحسين فعالية مشروعات اإليراسموس الممولة من االتحاد األوروبي لما ليا من
عوائد ايجابية عمى فعالية المنظومة التعميمية بكمية التربية وتمبية احتياجاتيا.
 -3وضع الخطوط العريضة واألساسية لالستفادة القصوى من مشروعي اإليراسموس
بالكمية
 -4تعظيم القدرة عمى مسايرة التوجيات العالمية في تنفيذ المشروعات الجامعية والمرتكزة
عمى مفردات عصر اقتصاد المعرفة من تقميل التكمفة وزيادة العائد في مجال التعميم.
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ثالجًا :متطلبات التصْراملقرتح
إن تفعيل دور كمية التربية والقائمين عمى مشروعى اإليراسموس بالكمية في زيادة
ومؤسسيا وتطبيقيا التطبيق الناجح يتطمب العمل في اتجاىات عديدة منيا،
فرديا
ً
العائد منيا ً
تغيير ثقافة وقيم واتجاىات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكمية نحو المشروعات،
توفير بنية تنظيمية وتشريعية مناسبة ،تطوير نظم استقطاب الكفاءات المؤىمة لمعمل في
مشروعات اإليراسموس  ،تدعيم العالقة بين الكمية وبين المدارس المطبقة لمدمج والمؤسسات
العاممة مع ذوي االحتياجات الخاصة ، ،وفيما يمي توضيح لبعض المتطمبات لتنفيذ ذلك:
السبل األساسية لتحقيق التوازن بين ما
 -2إيمان القيادات العميا بأن المشروعات أحد ل
ىو قائم بالمنظومة وما ينبغي أن يكون.
-3

اعتماد ثقافة مؤسسية تؤمن بأن العمل الجماعي ىو السبيل لتحقيق االستفادة من
المشروعات وتحقيق الميزة التنافسية لممؤسسة.

 -4إصدار النشرات المتضمنة لممعمومات والرؤى والدواعي المتعمقة بالشراكات بما يمكن
من إنجاحيا وتحقيق أىدافيا.
-5

تأسيس قاعدة بيانات مباشرة لواقع اإلمكانات الفعمية لمشروعات االيراسموس
بالكمية.

-6

عمل دعاية كافية لمترويج بطريقة مينية لمشروعات االيراسموس بالكمية.

-7

إظيار الكمية لمجوانب االيجابية التي تحققت من أنشطة مشروعات االيراسموس خالل
فترة تنفيذىا.

-8

إصدار نشرات وكتيبات وتوزيعيا عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة
بأنشطة المشروعات.

-9

تقديم برامج تدريبية تثقيفية ونوعية ألعضاء ىيئة لتدريس لرفع القدرة عمى المشاركة
في مشروعات االيراسموس.

-:

تقديم التقدير المناسب لممشاركين في المشروعات وما قاموا بو من دور فعال في
تحقيق بعض أنشطة المشروع .

 -21عقد حمقات نقاشية بين المسئولين ومنسوبي المشروعات بالكمية لمتعرف عمى كل
ماىو جديد بصفة مستمرة.
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 -22تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تشكيل فرق عمل متجانسة ومن ثم تحقيق
االنسجام والتعاون.
 -23وضع شروط واضحة الختيار المدربين القائمين عمى تنفيذ الدورات التدريبية من
خالل مقابالت واجتماعات.
 -24وضع إجراءات تنظيمية جديدة لمورش التدريبية والبرنامج التدريبي تضمن إعادة
تقدير الساعات التدريبية التي تحتاجيا موضوعات كل برنامج تدريبي.
 -25بناء واضح لممتابعة والمسئولية والمحاسبية مع جدية وموضوعية تطبيقو من قبل
المدير التنفيذي لممشروعات.
 -26مراجعة أىداف المشروعات بشكل دوري لتتالئم مع التغييرات والتطورات الحادثة في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 -27إشراك أعضاء ىيئة التدريس ممثمين لمقسام المختمفة بالكمية من ذوي الخبرة في
إعداد محتوى البرامج المقدمة لممستفيدين.
 -28إنشاء وحدات لدعم وتزويد الموظفين لمعمل بمشروعات االيراسموس وعدم االقتصار
عمى فئة معينة.
 -29زيادة التواصل والمرونة بين مدير المشروع ىيئة التدريس وأعضاء ىيئة التدريس
القائمين عمى تنفيذ الدورات التدريبية.
 -2:التطوير الدائم والمستمر لمييكل التنظيمي لممشروعات بحيث يتناسب

مع

االحتياجات العممية
 -31المرونة في تغيير القائمين عمى الميام وفقًا لممستجدات المينية مع تقديم المبررات
لمطراف المشاركة.

 -32اتسام البرامج المقدمة لمطالب المشاركين بالواقعية وشاممة لمفئات ذوي االحتياجات
الخاصة ،ومتكاممة بحيث تغطي كل الجوانب المختمفة.
 -33إنشاء لجان فرعية تابعة لممشروع ( لجنة إدارة وتوجيو ،لجنة مؤتمرات وندوات)
داخل الكمية.
 -34اختيار الوسائل الكفيمة لوضع نتائج المشروعات في التطبيق الميداني بمشاركة
المؤسسات العاممة في ذوي االحتياجات الخاصة.
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 -35إنشاء مركز لمتعاون الدولي بالكمية

لتسييل ومتابعة وعقد وتنفيذ االتفاقيات

الشركات الدولية .
و ا
 -36سعى المدير التنفيذي لممشروعات بتتبع التغييرات البيئية المختمفة وتقديرىا ووضعيا
في إطار مرجعي لالستفادة منو تطوير المشروعات.
 -37سعى المدير التنفيذي لممشروعات لالستفادة من المخرجات وتحويميا إلى نتائج
ممموسة
 -38تفعيل بروتوكوالت تعاون بين الجية المنفذة لممشروعات والمدارس المطبقة لمدمج.
وىناك مجموعة من المعوقات التي تواجو زيادة العائد من مشروعات اإليراسموس
بالكمية والتي يمكن التغمب عمييا من خالل التصور المقترح ،ومن بين ىذه المعوقات:
 -2ضعف البيانات والمعمومات المطروحة عن مشروعي اإليراسموس بالكمية.
 -3غياب التسويق االلكتروني ألنشطة المشروعات خالل الفترة السابقة.
 -4قمة وجود قنوا ت اتصال واضحة بين القائمين بالعمل بالمشروعات والمؤسسات العاممة
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 -5ضعف تحفيز الكمية والقائمين عمى المشروعات لمعاممين فيو من أعضاء ىيئة
التدريس والييئة المعاونة والفنيين.
 -6كثرة اإلجراءات التنظيمية والبيروقراطية غير الضرورية المتبعة في تنفيذ خطوات
المشروعين بالكمية.
 -7قمة عدد الدورات التدريبية المقدمة لممستفيدين واقتصارىا بشكل كبير عمى الجانب
الوجداني والجانب المعرفي ،واغفال الجانب المياري والتطبيقي لمتعامل مع ذوي
االحتياجات الخاصة.
 -8ضعف تمكن المستفيدين من ىذه المشروعات عمى ابداء آرائيم ومقترحاتيم المختمفة
لمتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.
 -9قمة اإلمكانات الفنية الالزمة لتنفيذ المشروعات بصورة جيدة وتحقق أعمى استفادة
منيا.

- 27:8 -

العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة .............................................

املراجع
أّالً :املراجع العربٔ٘:
 -2إبراىيم ،محمد نصحي سيد أحمد ( .)2009مشروع تطوير كميات في مصر كأحد مشروعات
استراتيجية تطوير التعميم العالي " دراسة تقويمية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،أصول

التربية ،كمية التربية ،جامعة المنصورة.
 -3أبو تجار ،ىبة محمد محمد( )2016العائد التربوي لمشروعات تطوير التعميم العالي في ضوء
أىدافيا ( دراسة حالة) ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية  ،جامعة طنطا.

 -4أبو شوشة ،محمد ناجح ( ،2010فبراير) .دور مشروعات تطوير التعميم العالي في التنمية
المينية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة سوىاج  ،مجمة رابطة التربية الحديثة،

س( ،)27ع (.152-65 ، )84
 -5االتحاد األوروبي التعاون مع مؤسسات التعميم العالي األوروبية (.)2017

Available at: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea 12/1/2020

 -6أحمد ،عال عبد الرحيم ،و أحمد ،أسماء عبد السالم( ،2018ديسمبر) .معوقات المشروعات
البحثية – التنافسية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الفيوم ،المجمة التربوية،

كمية التربية ،جامعة سوىاج  ،ع(.540-428 ،)56
 -7أحمد ،كمال عبد الوىاب( ،2014نوفمبر) .دارسة وصفية لتطبيق نموذج دول االتحاد األوروبي
إلدارة التنوع وامكانية اإلفادة منيا في إدارة مؤسسات التعميم العالي ،مجمة التربية،
الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،مج( ،)17ع (.174-89 ،)50
 -8البحيري  ،خمف محمد ( ،2008يوليو) .المشروعات كمدخل لتطوير األداء بكميات التربية ،مجمة
الثقافة والتنمية  ،ع (.22-1 ،)26

 -9بدروس ،وفاء زكي( .)2014برنامج تيمبس كأحد برامج االتحاد األوروبي لدعم وتطوير التعميم
العالي في مصر  ،مجمة التربية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية،

.349-273
-:

بطرس ،ماجد رضا ( .)2008المشروعات كمدخل لتفعيل السياسات العامة في تطوير التعميم
العالي في مصر  ،المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية ،كمية التجارة  ،جامعة

حموان.342 -286 ،

 -21بوبطانو ،عبد اهلل ( ،2009ديسمبر) .التعاون والتكامل العربي في المجال األكاديمي التحديات
وآفاق المستقبل ورقة عمل مقدمة لممؤتمر الثاني عشر لموزراء المسؤولين عن التعميم
- 27:9 -

العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة .............................................
العالي والبحث العممي في الوطن العربي ،المواءمة بين مخرجات التعميم العالي وحاجات
المجتمع في الوطن العربي 10 ،ديسمبر  ،بيروت ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة
والعموم.
 -22جامعة المنصورة  ،كمية التربية ،الخطة االستراتيجية لكمية التربية جامعة المنصورة 2015
2018م ،2016( .نوفمبر).

 -23جامعة المنصورة  ،كمية التربية ،مجمس الكمية رقم  ،264بتاريخ .2018/10/14
 -24جامعة المنصورة ،كمية التربية  ،مجمس الكمية رقم  ،265بتاريخ.2018/11/13
 -25جامعة المنصورة ،كمية التربية  ،مجمس الكمية رقم  ،268بتاريخ .2019/2/11
 -26جامعة المنصورة ،مجمس الجامعة رقم ،546بتاريخ .2018/10/29

 -27حسانين ،أحمد محمد ( .)2009المشروعات وتقوية التعاون بين الجامعة والمجتمع بحث مقدم إلى
المؤتمر

العممي لوحدة إدارة تطوير المشروعات بجامعة بني سويف بعنوان دور

مشروعات التطوير في تنمية الجامعة ومحافظة بني سويف .2009 /10/20
 -28الحطاب ،عمى( .)2009إستراتيجية التخطيط لممشروعات الصغيرة ،األردن ،دار أسامة لمنشر
والتوزيع.

 -29الح ـ ـ ــوت ،محم ـ ـ ــد صبرى  ،توفيق ،صالح الدين محمد ،عبدالمطمب ،أحمد عابد إبراىيم :
التنافسية بين الجامعات

at:

Available
https://www.researchgate.net/publication/308248530_15/12/2019

 -2:دباس ،محمد سعيد ،والعربي ،محمد سعد ( . )2006اإلدارة الناجحة لممشاريع ،الرياض ،دار
التوبة لمنشر .

 -31الدىشان ،جمال عمى ،و الشين ،محمد عبد الحميد( .)2017اقتصاديات التعميم في عصر
المعرفة األصول الفكرية والقضايا المعاصرة ،الرياض ،مكتبة الرشد ناشرون

 -32سالمة ،ياسر خالد( .)2010اقتصاديات التعميم ، ،عمان،
والتوزيع.

مركز الكتاب األكاديمي لمنشر

 -33شاىين ،نجالء أحمد محمد عمى ( .)2016التخطيط لمشروع مركز لتدويل التعميم بجامعة بنيا
باستخدام أسموب دلفى وبيرت ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم أصول التربية ،كمية

التربية ،جامعة بنيا.

- 27:: -

العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة .............................................
 -34شوقي ،ممدوح ( ،1997يناير).األمن القومي والعالقات الدولية ،مجمة السياسة الدولية ،مركز
الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىرام ،ع(.)127

 -35صباح ،عزبي(. )2008االستثمار في التعميم ونظرياتو ،كمية اآلداب والعموم اإلنسانية
واالجتماعية ،جامعة محمد جنيفر  ،جانفى جوان.

 -36صادق ،محمد فكري فتحي( ،2017نوفمبر) .رؤية مقترحة إلصالح برامج إعداد معمم التربية
الخاصة بكميات التربية في ضوء التوجييات والخبرات العالمية ،ورقة عمل مقدمة إلى

المؤتمر التربوي الدولي لمدراسات التربوية والنفسية ،جامعة المدينة العالمية ،ماليزيا،
م(.317-291 ،)1
 -37الصوفي ،عارف  ،ومقبل ،شفيق  ،و الخطيب ،مازن  ،والحمواني ،عامر ( ،2009ديسمبر).
التعاون بين مؤسسات التعميم العالي والمنظمات العربية واإلقميمية والدولية ،ورقة عمل

مقدمة لممؤتمر الثاني عشر لموزراء المسؤولين عن التعميم العالي والبحث العممي في
الوطن العربي ،المواءمة بين مخرجات التعميم العالي وحاجات المجتمع في الوطن
العربي 10 ،ديسمبر  ،بيروت ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم.
 -38الطريق لمعالمية  5مشروعات مشتركة بين االتحاد األوروبي وو ازرة التعميم العالي:

Available at: https://m.alwafd.news/%D8%B9%D8%A7%D9%84% % 21/ 10
/2019
 -39عابدين ،محمود عباس( .)2004عمم اقتصاديات التعميم الحديث ،ط ،2القاىرة ،الدار المصرية
المبنانية.

 -3:عبد الحميد ،محمد و قرني ،أسامة( .)2009آليات التعاون بين الجامعات العربية واإلسالمية
والجامعات األجنبية  ،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع عشر بعنوان التعميم العالي
في العالم اإلسالمي المؤتمف والمختمف ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة
التعميمية بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية  ،يناير – فبراير.415-394 ،
 -41عبد الرازق ،ناىد محمد عبد المقصود( .)2019معالم تصور مقترح لمتجديد التربوي في مصر
عمى ضوء خبرات بعض دول االتحاد األوروبي ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم أصول

التربية ،كمية التربية  ،جامعة المنصورة.

 -42عبد السالم ،محى الدين( .)2009المشروعات الصغيرة ،القاىرة ،مؤسسة إق أر لمنشر والتوزيع
والترجمة.

- 2811 -

العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة .............................................
 -43العسكر ،عبد العزيز بن عبد الرحمن( .)2014معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في
التعميم العام بالمممكة العربية السعودية ،مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اإلمام

محمد بن سعود اإلسالمية ،ع (.168 -97 ،)33
 -44عيسى ،ثروت عبد الحميد عبد الحافظ (.)2016االتجاىات الحديثة في تدويل التعميم الجامعي
وامكانية اإلفادة منيا في مصر ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،ع ( ،)167ج (،)1

.104-11

 -45عيسى ،ثروت عبد الحميد عبد الحافظ  ،و سعد ،السيدة محمود إبراىيم ( ،2017مارس) .رؤية
مقترحة ألدوار قادة مشروعات التعميم العالي بمصر في ضوء توجييات تطويره ،مجمة
اإلدارة التربوية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية  ،س ( ،)4ع (،)12

.136-15

 -46غانم ،نذير ،وشيخ ،فاطمة ( ،2012نوفمبر) .التعاون بين الييئات والمنظمات الدولية ومؤسسات
التعميم العالي  :حالة المجمعات الرقمية الفرانكفونية بالجامعة الجزائرية ،أعمال المؤتمر

الثالث والعشرون لإلتحاد العربي لممكتبات والمعمومات(أعمم) الحكومة والمجتمع والتكامل
في بناء المجتمعات المعرفية العربية  ،و ازرة الثقافة والفنون والتراث االتحاد العربي
لممكتبات والمعمومات ،قطر ،ج(.1608– 1579 ،)3

 -47غريبة ،سمراء ( ،2018يناير) .العائد التربوي واالقتصادي لمؤسسات التعميم العالي في الجزائر
 ،مجمة العموم التربوية والنفسية  ،جامعة أدار  ،الجزائر ،ع ( ،)1م(.94-74 ،)2

 -48فمية ،فاروق عبده( .)2003اقتصاديات التعميم مبادىء راسخة واتجاىات حديثة ،عمان ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -49قمر ،عصام توفيق( .)2006تصميم وتقنين مقياس العائد التربوي لألنشطة التربوية الحرة لتالميذ
الحمقة الثانية من التعميم األساسي  ،المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية  ،القاىرة.

 -4:الشين ،محمد عبد الحميد ( .)2003التجديدات التربوية بالتعميم العالي في دول االتحاد األوروبي

آليات مقترحة لإلفادة منيا في المنطقة العربية ،المؤتمر العممي السنوي الحادي والعشرين
التعميم والتحديث في دول االتحاد األوروبي  ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة

التعميمية  ،مصر.
 -51مصطفى ،عماد نجم عبد الحكيم( .)2018بعض برامج درجات التعميم العالي التعاونية الدولية
المشتركة وامكانية اإلفادة منيا في جميورية مصر العربية دراسة مقارنة  ،مجمة كمية
التربية ،جامعة المنوفية  ،ع(.226-153 ،)2
- 2812 -

............................................. العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة
 العائد االجتماعي لالستثمار في رأس المالي البشري دارسة.)2018(  ماجد عمى،  مصطفى-52
.205-188 ، )46(1 م،  حوليات آداب عين شمس، وصفية

، مجمة التربية، التعاون التربوي الدولي في القرن الحادي والعشرين.)2001( أمين محمد، النبوي-53
.150-109  مارس من،)5(  ع،)4( مج

 تصور مقترح لبناء تكتل جامعي عربي في ضوء.) إبريل،2012(  محمد عبد الرازق إبراىيم، ويح-54
، المركز العربي لمتعميم والتربية، مجمة مستقبل التربية،متطمبات وتحديات تدويل التعميم
.392-317  من،)77(  ع،)19( مج، اإلسكندرية
، كندا، مقارنة إحصائيات التعميم عبر العالم،2009  الموجز التعميمي العالمي.)2009( اليونسكو-55
. معيد اليونسكو لإلحصاء،مونتلاير

:٘ٔ املراجع االجيب:ًثاىٔا
45- Altbach, P. G., & Knight, J. (2007,Winter). The internationalization of
Higher Education: Motivations and Realities. Journal of Studies in
International Education ,V(11), N (3-4), pp290-305.
46- Beerkens, E. R. I. C. (2007). Global Opportunities and Institutional
Embeddedness: Cooperation in Higher Education Consortia. PublicPrivate Dynamics in Higher Education, PP247-270.
47- Craciun, D., & Orosz, K. (2018). Benefits and Costs of Transnational
Collaborative Partnerships in Higher Education. EENEE–European
Network on Economics of Education, Analytischer Bericht, V(36).
48- European commission ,Opportunities of Erasmus Programmes _ vailable
at https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities_en10/10/2019

49- European commission, About erasmus programmes: Available
at:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/12/11/2019
50- Hilliard, A. (2012). Sharing Resources: Benefits of University
Partnerships to Improve Teaching, Learning and Research, Journal
of International Education Research, V (8), N (1), pp63-70.
http://www.worldbank.org/education/economicsed
51- Kember, D. (2002). Long-term Outcomes of Educational Action Research
Projects. Educational Action Research, V (10), N (1), PP 83-104.
52- Lauring, J., & Selmer, J. (2010). Is University Internationalization bad for
Performance?
Examining
two
different
types
of
diversity. International Journal of Educational Research, V (49), I
(4-5), PP161-171.
- 2813 -

............................................. العائد التربوي من مشروعات اإليراسموس بكلية التربية جامعة المنصورة
53- Levitt, R., Goreham, H., & Diepeveen, S. (2011). Higher Education
Collaborations: Implications for Leadership, Management and
Governance Final Report (London: Leadership Foundation for
Higher Education.
54- Mclver ,Lain ( 2014): SPICe Briefing The European Union Multiannual
Financial Framework and European Funding Programs 2014-2020,
SPICe the information center, 25 September,2014,p1-20.
55- Powers, F. (2015). Engagement Management: A case Study of the Criteria
and Processes used to Identify, Evaluate, and Communicate
Program Expectations for University Partnerships, Dissertation
Abstract International, PhD
56- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018, April). Returns to
Investment in Education: A decennial Review of the Global
Literature. The World Bank, Policy Research Working Paper 8402
,pp1-23
57- UNESCO-Institute for Education (1999). Enhancing International
Cooperation and Solidarity, Hamburg, UNESCO Institute for
Education.
58- Vawda, Y. A., Moock, P., Gittinger, P. J., & Patrinos, A. H.
(2001). Economic Analysis of World Bank Education Projects and
Project Outcomes. The World Bank,pp1-35

- 2814 -

