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 الممخص بالمغة العربية

ُتعد صعكبة اتخاذ القرار الميني مف أكثر المشاكؿ المينية الشائعة لدل الشباب  
الجامعي، كىذه الصعكبة قد تؤثر عمى حياتيـ بشكؿ عاـ، كعمى جميع مراحؿ حياتيـ المينية 
بشكؿ خاص، سكاء كاف ذلؾ صعكبة اتخاذ قرار اختيار التخصص الدراسي، أـ تغيير المسار 

ىدؼ ىذا البحث إلى الكصكؿ إلى مجمكعة مف بالتقاعد؛ كعميو  الميني، أـ اتخاذ قرار
اإلجراءات المقترحة لتفعيؿ دكر مراكز التطكير الكظيفي بالجامعات المصرية عمي ضكء 

، كتكصؿ البحث إلى طرح المدخؿ الكظيفيخبرتي أستراليا كنيكزيمندا، كقد اعتمد البحث عمى 
لكظيفي في جميكرية مصر العربية عمى ضكء ضكابط مقترحة لتفعيؿ دكر مراكز التطكير ا

 .خبرتي أستراليا كنيكزيمندا

Abstract 

The difficulty of professional decision making is one of the 
most common occupational problems among university youth. 
This difficulty may affect their lives in general and at all stages of 
their careers in particular, whether it is difficult to make a decision 
to choose a course, change careers or decide to retire, so the 
objective of this research is to reach a set of proposed procedures 
to activate the role of career development centers in Egyptian 
universities in the light of the Australian and New Zealand 
experience. The research was based on the functional approach. 
The research resulted in suggesting proposed controls to activate 
the role of career development centers in the Arab Republic of 
Egypt in the light of experience of Australia and New Zealand. 
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 :متَٔد

يذىب بعض الناس إلى الجامعة ألنيـ يرغبكف بالفعؿ في متابعة دراستيـ األكاديمية؛ 
% مف طبلب الجامعة في الكاليات 01لكف إذا تـ الحكـ بمعدالت التخرج المتدنية )أكثر مف

يمتحقكف بالدراسة  –ال يكممكف دراستيـ الجامعية(؛ فثمة عدد كبير في الغرب تحديدان المتحدة 
الجامعية دكف رغبة منيـ؛ ألف ىذه الخطكة التمقائية التي تمى المرحمة الثانكية؛ فكثيركف ال 
يككف لدييـ إدراؾ خاص باليدؼ مف التحاقيـ بالجامعة، كعدد كبير يترؾ الدراسة الجامعية 

 ميا، كآخركف يتخرجكف دكف أف تككف لدييـ فكرة كاضحة عما سيفعمكنو بعد ذلؾقبؿ إتما
 (.55، ص 7102)كيف ركبنسكف ك لك أركنيكا، 

إف أعداد غير الخريجيف صادمة بما يكفى، لكنيا ال تأخذ في الحسباف مبلييف الطبلب 
ف العممية اآلخريف المكجكديف عمى مقاعد الدراسة، الذيف يشعركف بالممؿ كعدـ الرضا ع

%؛ ىؤالء ىـ الطبلب الذيف 35بأسرىا، كقد بمغت النسبة في دراسة في أمريكا الشمالية 
يستمركف في البرنامج دكف رغبة منيـ؛ لكف لدييـ بعض االىتماـ بما يفعمكنو، كبصفة عامة 
ينتظركف يكـ انتياء الدراسة، كيكـ تخرجيـ ليستكممكا حياتيـ )كيف ركبنسكف ك لك أركنيكا، 

تايكاف" بمغ معدؿ البطالة بيف خريجي الجامعات مستكل قياسي  (، ففي00، ص 7102
في تايكاف ؛ كعميو، اشتكى مديرك األعماؿ مف أنيـ لـ  7112٪ في عاـ 3كالذل بمغ 

يتمكنكا مف العثكر عمى عدد كاٍؼ مف المكظفيف المؤىميف، كقد تـ انتقاد ضعؼ االرتباط بيف 
امعات كاحتياجات سكؽ العمؿ باعتبارىا السبب الرئيس لتصاعد المعرفة التي ُتدرس في الج
كحيث أف  (.Ho, H. F., & Hu, T. L., 2017, p. 148معدؿ البطالة الجامعية.  )

مرحمة الشباب مرحمة انتقاؿ لمفرد مف الطفكلة إلى الرشد، كفييا يتـ بناء النسؽ القيمي 
تأكد حاجات جديدة مثؿ: الحاجة لمتقدير كاالتجاىات التي تكجو سمككو كتحدده، كمف خبللو ت

كالمحبة كتحقيؽ الذات كاتخاذ القرارات، كىي فترة يسكدىا الصراع كاإلحباط كصعكبة التكافؽ 
كسيكلة الكقكع في المشكبلت، فإذا لـ يجد المراىؽ التكجيو كاإلرشاد كي يتعمـ كيتعامؿ 

، 7102ف بنت محمد الراجحي، كيتقبؿ ذاتو؛ اضطرب نمكه ككثرت مشاكمو كساء تكافقو )رزا
 (.7ص 
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كنظران لممشكبلت الناتجة عف التغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالعممية كالتكنكلكجية 
ككذلؾ التطكرات التي حدثت في ميداف التربية كالتعميـ، باإلضافة إلى التقدـ العممي 

الكظائؼ، ىذه األمكر كالتكنكلكجي كسرعة التجديد، كدخكؿ اآللة بديمة لئلنساف في كثير مف 
كغيرىا جعمت مف التكجيو كاإلرشاد حاجة ماسة؛ خاصة في الميداف التربكم كفى مختمؼ 

كقد دأبت المؤسسات التربكية في (، 7، ص 7102مراحؿ التعميـ )رزاف بنت محمد الراجحي، 
فتح جميع أنحاء العالـ عند إدراكيا ألىمية عممية التكجيو كاإلرشاد في حياة الطبلب عمى 

مراكز لمتكجيو كاإلرشاد في معظـ المؤسسات التعميمية كتأىيؿ المرشديف التربكييف 
المتخصصيف في اإلرشاد التربكم كالنفسي كاالجتماعي لمعمؿ في تمؾ المؤسسات مف أجؿ 
مساعدة الطمبة عمى تجاكز المشكبلت التي قد تعترضيـ ) شاىر خميؿ مسمـ الركاجفة، 

لصعكبات أك المشكبلت التي تكاجو عممية اتخاذ القرار (؛ حيث تنشأ ا55، ص 7112
تناسؽ المعمكمات حكؿ عممية اتخاذ  كضعؼمف عدـ االستعداد، كنقص المعمكمات،  الكظيفي

القرار الكظيفي. كقد تـ اختبار ىذا التصنيؼ كتجريبو بشكؿ تجريبي بكاسطة استبياف 
 Career Decision-making( CDDQصعكبات صنع القرار الكظيفي )

Difficulties Questionnaire  عمي مجمكعة كاسعة مف مختمؼ األعمار كفي العديد
مف البمداف كالثقافات بما في ذلؾ الكاليات المتحدة كأستراليا كالشرؽ األكسط كبريطانيا؛ 
كاتضح أف ىذه الصعكبات تؤدم عادة إلى تردد كظيفي كأف تحديد تمؾ الصعكبات التي تمنع 

دىـ بالمساعدة التي يحتاجكف إلييا كصكؿ األفراد إلى قرار؛ ُيعد خطكة أساسية في تزكي
التخاذ القرارات المتعمقة بالكظائؼ، كما لو آثار مباشرة عمى المشكرة كالتدخبلت البلزمة 

(Lam, M., & Santos, A., 2018, p. 427) ؛ كعميو اشتممت ممارسة التطكير
سعة مف األنشطة المينية التي تكفرىا مجمكعة الكظيفي في أستراليا عمى تكفير مجمكعة كا

كاسعة مف الميف؛ إذ يشبو مصطمح "ممارسة التطكير الكظيفي المستخدـ في أستراليا" 
مصطمح التكجيو الميني المستخدـ في المممكة المتحدة كأكركبا، كخدمات التطكير الكظيفي 

 (.McIlveen, P. , 2009المستخدمة في كندا )

ف لجنة التكجيو بالجامعات أدركت منذ عيد قريب التفاكت في قيمة كفي سنغافكرة، فإ
الشيادة؛ حيث أكصت بزيادة استيعاب الجامعات بثبلثة آالؼ مقعد )مع تكفؿ الحككمة 
ألربعيف في المئة مف كمفة الزيادة(، شريطة أف تككف زيادة المقاعد في التخصصات 
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ج طبلبان مزّكديف بأسس نظرية قكم، كفيـ التصنيعية التي تككف مرتبطة باالقتصاد، كأف تخرّ 
(، 05، ص 7105ك كيتمف دكنيمي،  ثاقب لتطبيقاتيا العممّية في أرض الكاقع )مايكؿ باربر

ـ( بضركرة إعادة الييكمة 7103كفى الككيت، طالب )أحمد السيد عبدالحميد أحمد كآخركف، 
ات الييئة تحت كياف تنظيمي كاحد التنظيمية لمكاتب التكجيو كاإلرشاد كالمكاتب النكعية بكمي

بمسمى "مركز التكجيو كاإلرشاد"؛ حتى يككف ىذا المركز مصدر تنكير كرعاية لمطبلب في 
الحميد  شتى المجاالت، كيمجئكف إليو دائمان عند طمب النصح أك المشكرة )أحمد السيد عبد

 (. 502، ص 7103أحمد، عدناف عبدالرحمف العمي، كصابر اسماعيؿ الكندرل، 

مف ىنا تضح أىمية البحث عف الحاجات اإلرشادية التي يحتاج إلييا الطمبة لمتعامؿ 
مع المشكبلت، كالتخفيؼ مف آثارىا عمى صحتيـ النفسية، كتحقيؽ التكافؽ عمى المستكل 

  .حياتيـ المينية بنجاح الفردم كاالجتماعي، كالسير في

 :مػهل٘ البشح
تشيد الجامعات في العالـ اليـك منافسة محتدمة منذ عقكد، كىا ىي اليـك تتصارع 
فيما بينيا عمى كسب المكاىب، كتمكيؿ البحث العممي، كقد بدأت مرحمة جديدة مف المنافسة 

شديدة، بعد أف  في الظيكر في الكقت الذل يتعرض فيو نمكذج الجامعة التقميدية لضغكط
تعرض النمكذج التقميدم ليا لتفكؾ عدد مف الكظائؼ التي كانت تقـك بيا؛ لتذىب إلى 
مزكديف جدد؛ ليسكا مف صنؼ الجامعات؛ كلكنيـ يقكمكف بيذه الكظائؼ بشكؿ أفضؿ مما 
تقـك بو الجامعة، فيا ىي مراكز البحكث تقـك بالدراسات كالبحكث، كأصبحت المؤسسات 

الشيادات كبعضيا يتمتع بسمعة كمكانة ال تضاىييا مؤىبلت بعض الجامعات  الخاصة تمنح
 (. 05، ص 7105ك كيتمف دكنيمي،  )مايكؿ باربر

حيث ُتثبت اإلحصاءات أف الشباب اليـك ُىـ أكثر تعميمنا ِمف آبائيـ، كأف الكصكؿ إلى 
التعميـ، كباألخص المراحؿ التعميمية الُعميا أصبح أمرنا أيسر ِمف ذم قبؿ، غير أف قرابة ُسُدس 

%(. كلعؿَّ ىذا الُمعدَّؿ أعمى 05.2عامنا( في مصر عاطمكف عف العمؿ ) 72-05الشباب )
%( 07.0تكسط العالمي، كالذم يبمغ كفقنا لتقديرات منظمة العمؿ الدكلية نحك )ِمف الم

(، كبمغ 7105ـ )محمد رمضاف، 7107عامنا( في عاـ  70-75لمشباب في الفئة العمرية )
% ذكػػػكر، 5187) %5,85معدؿ البطالة بيف الشباب الحاصميف عمى مؤىػػؿ جامعي فأعمى 
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ذككر،  % 7082يف عمى مؤىؿ متكسط فني )% لمحاصم5182% إناث( مقابؿ 0280
كقد تـ إجراء مسح قكمي لبلضطرابات  .(7102% إناث )كزارة القكل العاممة، عاـ 0,82

النفسية مف قبؿ األمانة العامة لمصحة النفسية كعبلج اإلدماف بكزارة الصحة كالسكاف ألكؿ 
ظيرت نتائج المسح ـ، كأ,710أبريؿ مف عاـ  ,0مرة في مصر في مؤتمر صحفي كبير يكـ 

 (:57، ص ,710ما يمي )الجياز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاء، 
 75 %.مف المصرييف يعانكف مف االضطرابات النفسية 
 70 مف المصرييف لدييـ أعراض نفسية، مثؿ القمؽ كالتكتر كخبلفو، لكف %

 ىذا ال يعني أنيـ مصابكف باالكتئاب كبحاجو لمعبلج.

ح القكمي لبلضطرابات النفسية تبيف: عدـ كجكد عمؿ محدد لمفرد، كبقراءة نتائج المس
ككذلؾ الميارة في تجكيده، يرتبط بمزيد مف المعاناة النفسية، كقد لكحظ انخفاض نسب 
المشاركة لمذككر كاالناث في سكؽ العمؿ في الريؼ كالحضر عمكمان، مع االنخفاض الممحكظ 

بشكؿ خاص في الريؼ )الجياز المركزم لمتعبئة بشكؿ أكبر لنسبة المشاركة في سكؽ العمؿ 
(؛ األمر الذل قد يعكد إلى العجز في الميارات ذات الصمة 55، ص ,710العامة كاإلحصاء، 

)التقنية، المعرفية، كغير المعرفية( (؛ كعميو يمكف معالجة ذلؾ مف خبلؿ البرامج التدريبية 
 التي يقدميا مركز التطكير الكظيفي.

( بضركرة تكفير تدريب 7102راسة )فاطمة عبد الرحمف، كآخركف، كعميو؛ أكصت د
تحكيمي شامؿ لمشباب المتعمميف كخاصة أف البطالة ترتفع جدان بيف شباب المتعمميف )فاطمة 

(، كفى يـك 32، ص 7102عبد الرحمف، حناف حسيف، إيماف األسمر، كىياـ عبد الحميد، 
إتاحة مساحات مأمكنة لمشباب  االىتماــ؛ كاف مكضكع ,710أغسطس  07الشباب الدكلي 

حتى يمكنيـ االجتماع، كالمشاركة في أنشطة تتعمؽ باحتياجاتيـ كمصالحيـ المتنكعة، فضبل 
عف المشاركة في عمميات صنع القرار كالتعبير عف أنفسيـ بحرية. كمف المساحات المأمكنة 

كسبلمتيـ )األمـ المتحدة، التي يجب تكفيرىا لمشباب؛ تمؾ التي تحافظ عمى كرامة الشباب 
710,.) 

فقد أصبح مف أىـ التحديات كالعكائؽ التي تكاجو الخريجيف ىي عدـ كجكد فرصة 
عمؿ تتناسب مع نكع المؤىؿ العممي الذم حصؿ عميو الخريج، كما أف الكظائؼ المتكفرة ال 

كجكد فجكة بيف زيادة أعداد الخريجيف كاستيعاب  بتطمعات خريجي الجامعة، عبلكة عمى تفي
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سكؽ العمؿ كما أف المناىج التعميمية ال تتناسب مع متطمبات العمؿ كال يكجد تنسيؽ بيف 
الجامعات ككزارة القكل العاممة كاليجرة في عممية التكظيؼ إضافة إلى عدـ كجكد ربط بيف 

 .في الجامعات يؤىؿ لسكؽ العمؿ نكع المؤىؿ كمتطمبات سكؽ العمؿ كال يكجد تدريب عممي
الجياز المركزل لمتعبئة  األمر الذل أكده تقرير .(035، ص 7105)عادؿ محمكد رفاعي، 

عامان  70 -71الفئة العمرية  فيتضح ارتفاع ظيكر نسبة البطالة العامة كاإلحصاء؛ حيث ا
اإلقميـ  فيالمتعطميف  إجماليبكؿ أقاليـ الجميكرية، كقد بمغت تتراكح نسبة ىذه الفئة إلى 

، البحرمحضر الكجو  فيظيرت  كالتي% ,.00، كنحك القبميريؼ الكجو  في% 02.7بيف 
ريؼ  في% كىى ما ظيرت 00.3تراكحت بيف  كالتيعامان، 72 -75تمتيا الفئة العمرية 

)الجياز المركزل  القبميريؼ الكجو  فيظيرت  كالتي% 70.2محافظات الحدكد، كنحك 
  (05، صفحة 7102لمتعبئة العامة كاإلحصاء، 

( بضركرة استحداث 7103كعميو؛ فقد أكصت دراسة )زينب عبدالنبي أحمد محمد، 
لكضع البرامج اإلرشادية المتنكعة كفقان لممتغيرات الحديثة  كحدة لئلرشاد عمى مستكل الكمية؛

ككفقان الحتياجات الطبلب، كلمتغمب عمى مشكمة األعداد الكبيرة في التعميـ الجامعي، كتييئة 
ظركؼ كبيئة دراسية كاجتماعية مناسبة لتطكير ميارات الطبلب بما يساعدىـ في المنافسة 

، 510، ص ص 7103زينب عبدالنبي أحمد محمد، في سكؽ العمؿ المحمية كاإلقميمية )
(؛ كمف ىنا جاء ىذا البحث لتفعيؿ مراكز التطكير الكظيفي لتقديـ برامج المشكرة 515

المينية لطمبة الجامعة لتمبية احتياجاتيـ في اتخاذ القرار الميني، كما يأتي ىذا البحث تأكيدان 
طط لمييكؿ التنظيمي لمركز المشكرة "؛ فقد كضع مخ7105عبد الجكاد السيد بكر، لدراسة "

المينية الذم يمكف النظر في إنشاؤه بجامعة كفر الشيخ كفقان لسياسات كزارة التعميـ العالي 
كالقطاعات التعميمية المختمفة بتخصصاتيا المتعددة في المجمس األعمى لمجامعات )عبد 

يحاكؿ البحث اإلجابة عف  سبؽ ما عمى كتأسيسا(. 572، ص 7105الجكاد السيد بكر، 
 الرئيس التالي:
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ما اإلدساٛات املكرتس٘ لتفعٔل دّز مسانص التطْٓس الْظٔفٕ باجلامعات املضسٓ٘ 

 علٙ ضْٛ خربتٕ أضرتالٔا ّىْٔشٓليدا؟

 ىذا التساؤؿ تـ طرح مجمكعة مف األسئمة الفرعية:كلئلجابة عف 

بالجامعات مف منظكر  الكظيفيما الدكر المتكقع لمراكز التطكير  .1
 األدبيات)النظرية(؟

الجامعات المختارة في كؿ مف مصر  فيليذه المراكز  الفعميما الدكر  .2
 كأستراليا كنيكزيمندا؟

ما اإلجراءات المقترحة لتفعيؿ دكر مراكز التطكير الكظيفي بالجامعات  .3
 المصرية عمى ضكء خبرتي أستراليا كنيكزيمندا؟

 :أٍداف البشح
 :إلى تحقيؽ ما يميييدؼ البحث 

بالجامعات مف منظكر  الكظيفيتعرؼ الدكر المتكقع لمراكز التطكير  .1
 األدبيات)النظرية(.

الجامعات المختارة في كؿ  فيليذه المراكز  الفعميالكقكؼ عمى الدكر  .2
 مف مصر كأستراليا كنيكزيمندا.

تفعيؿ دكر مراكز التطكير الكظيفي بالجامعات المصرية باالستفادة مف  .3
 .بطرح إجراءات مقترحة اكنيكزيمندالمراكز المكجكدة في كؿ مف أستراليا 

 :أٍنٔ٘ البشح
 :أىمية البحث الحالي مف عدة جكانب نذكر منيا تنطمؽ

خاصة في  أىمية فئة الشباب كالتي تسيـ في صناعة المستقبؿ كدفع عجمة التنمية .1
ظؿ التطكرات االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالعممية كالتكنكلكجية التي يشيدىا 

 .المجتمع المصرم في الكقت الحاضر
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ما تحتمو الجامعات مف مكانة كدكر كبير في خدمة المجتمع؛ كعميو تعتبر العممية  .2
 اإلرشادية ركنان أساسيان لضماف جكدة مخرجات الجامعات. 

كضكع الذم يتناكلو كىك مركز التطكير الكظيفي في الجامعات؛ حيث أىمية الم .3
أصبحت خدماتو ميمة كمتطمبان أساسيان لمساعدة طبلب الجامعة كالخريجيف غير 
العامميف في اتخاذ القرار الميني أكالن؛ األمر الذم ينعكس عمى حسف أداءىـ لمعمؿ 

 .مستقببلا 
 صعكبات المينية.مساعدة الخريجيف ممف يعممكف في مكاجية ال .4
تقتضي الرسالة الجامعية مساعدة الطمبة عمى مكاجية مشكبلتيـ، كتعرؼ حاجاتيـ  .5

المينية كاالجتماعية، كتمبيتيا بما يسيـ في مساعدتيـ عمى االندماج في المجتمع 
 .بسيكلة كيسر

 ندرة الدراسات كالبحكث التي تطرقت لمكضكع مركز التطكير الكظيفي.   .6

 تتحدد مصطلحات البحث فيما يلي: مضطلشات البشح:

المغة: الميمة كالكظيفة. قاـ بدكر/ لعب دكران: شارؾ بنصيب  فيالدكر: يعنى الدكر  .1
كبير. جميا: أدكار. كىك: "مجمكعة مف المسئكليات كاألنشطة كالصبلحيات الممنكحة 

 . ) معجـ المعاني الجامع ( لشخص أك فريؽ.

جماعة تحدث عف طريؽ  أمكرغـ أف الدكر عمؿ فردل يقـك بو الفرد؛ إال أف أعماؿ 
عبارة عف مجمكعة مف  جماعيمكقؼ  فيمجمكعة مف األدكار المترابطة، فيعتبر سمكؾ الفرد 

تنتظرىا جماعة مف جماعة أخرل؛ لذا يمكف تعريؼ الدكر اصطبلحان مف زكايا  التيالتكقعات 
 :(525 -521، ص ص 0222)محمد عاطؼ غيث،  متعددة منيا

 مكقؼ ما. فيتكقعات اآلخريف بشأف أداء شخص لدكر معيف  كىي؛ متطلبات الدّز 
 يرتبط بدكر معيف. الذمالسمكؾ المتكقع كالمرغكب  ىي، تْقعات الدّز 
 ،مكقؼ معيف. فيىك طريقة قياـ الشخص بدكره  أداٛ الدّز 

تتكافؽ  التياألفعاؿ كالتصرفات  فيالسمكؾ المتمثؿ  نمكذجكيمكف تعريؼ الدكر بأنو 
 المجتمع. فيمع متطمبات مركز معيف 
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)إبراىيـ  يحتاج إلى خبرة كميارة بممارساتو كالعمؿ المينة/ الكظيفة لغة: تعنى العمؿ، .2
، ص  7110أنيس، عبد الحميـ منتصر، عطية الصكالحي ، كمحمد خمؼ اهلل أحمد، 

273). 

الكظيفة اصطبلحان؛ تعنى: كحدة مف كحدات العمؿ تتككف مف عدة أنشطة مجتمعة مع 
تعرؼ بأنيا  أكثر، كماالمضمكف كالشكؿ، كيمكف أف يقـك بيا مكظؼ كاحد أك  فيبعضيا 
مجمكعة مف الكاجبات كالمسئكليات؛ تكجب عمى شاغميا التزامات معينة يتضمف  نظاميكياف 

 .(,0، 02ـ، 7100)عصاـ بف عبد المحسف الحميداف،الكظيفية مقابؿ تمتعو بالحقكؽ كالمزايا 

يجمع أشخاصان حكؿ  الذمكيمكف تعريؼ الكظيفة بأنيا: مجمكعة األعماؿ أك العمؿ 
داخؿ مؤسسة مف  منيجي سمككيكفقان لنمكذج  يسيركاأىداؼ مشتركة يحاكلكف لتحقيقيا أف 

 مؤسسات المجتمع.
: عممية طرح سياسة لمتكجيو كالتطكير تـ تعريفو بأنو الكظيفيالتطكير  .3

، دكف أف ُيشكؿ ذلؾ الفردملتنمية قدرات المكظفيف كتحفيز األداء  الكظيفي
ان ضد التزامان قانكنيان عمى كؿ فرد، كتشكؿ ىذه السياسة نمكذجان كاضح

المكظفيف الذيف ُيقارنكف تكقعاتيـ الخاصة كتنميتيـ الذاتية كتحسيف جيكد 
الحكافز كاإلنتاجية؛ حيث أف طرح خطة  فيالعمؿ، مع تحقيؽ مكاسب كاضحة 

لكؿ فرد مستحيمة أك غير مرغكب فيو كفؽ رؤية  الكظيفيمفصمة لممسار 
 .(5,2، ص  Jan 1, 2015)مقبكلة حمكدة،  العديد مف المنظمات 

، كالتدريب، كالعمؿ عمى التعمـكما يشار إلى التطكير الكظيفي عمى أنو: "عممية إدارة 
 "(Neault, R. A. , 2002, p. 2980) مدل الحياة

جميع  فيتنمية المكارد البشرية؛ فقد ال يككف ىك نفسو  فيكعمى الرغـ مف أىميتو 
عمى المستشار أف يككف قادرا عمى شرح اآلثار المترتبة عمى غياب  كينبغيالثقافات. 
 .    (5,2، ص  Jan 1, 2015)مقبكلة حمكدة،  لمعميؿ الكظيفيالتخطيط 

 في التعميمي: يعنى تكجيو النصح لمطبلب نحك تقدميـ الكظيفيعمى ىذا فالتطكير 
 فييدرسكنيا قبؿ التخرج ككذا تحميؿ مجاالت الفرص المتاحة ليـ  التي الدراسيةالبرامج 



    وزيلنداـــــتراليا ونيــــر وأســـل من مصـــك  فيامعات ــــض الجــــبع يــــففي ــــوير الوظيــــــز التطـــــدور مراكــــارنة لـــــة مقـــــدراس  

- 052 - 

جكانب حياتيـ  فيمينة مف الميف. يضاؼ إلى ذلؾ تكجيو الطبلب  فيالتكظيؼ كالعمؿ 
 الشخصية كالمجتمعية. 

 :ميَر البشح ّخطْاتُ
البحث كمشكمتو كأىدافو؛ استخدـ البحث المدخؿ الكظيفي  طبيعةضكء  في

Functional Approach كالمتبع في الدراسات التربكية المقارنة، كىك يبني في أساسو ،
 Structuralالبنائية النظرم عمى أبعاد المنيج المقارف ككذلؾ النظرية الكظيفية 

Functionalism  022، ص ص 7115زيداف،  بدراكم كىماـ)شاكر محمد فتحي أحمد- 
 ، كيقـك ىذا المدخؿ عمى أساس الخطكات التالية:(712

الكصػػػؼ الشػػػامؿ لمظػػػاىرة مكضػػػكع البحػػػث لمتعػػػرؼ عمػػػى جميػػػع الحقػػػائؽ المتصػػػمة  -1
المبحػػػث األكؿ  فػػػيبالعناصػػػر التػػػي سػػػكؼ يتناكليػػػا البحػػػث، كترجمػػػت ىػػػذه الخطػػػكة 

 لمبحث.
تحميػػؿ الحقػػائؽ فػػي ضػػكء كػػؿ مػػف العكامػػؿ الثقافيػػة الخاصػػة بكػػؿ دكلػػة عمػػى حػػدة  -2

كػؿ مػف المبحػث  في، كترجمت ىذه الخطكة Structure Factorsكالعكامؿ البنيكية 
 كالثالث كالرابع مف البحث. الثاني

المقارنػػة كتػػتـ بػػإجراء تحميػػؿ مقػػارف بػػيف الحقػػائؽ كالمعطيػػات التػػي جمعػػت بػػيف دكؿ  -3
عرفة أكجو التشػابو كاالخػتبلؼ فػي الظػاىرة مكضػكع البحػث، كترجمػت ىػذه المقارنة لم
 المبحث الخامس لمبحث. فيالخطكة 

تفسير أكجو التشابو كاالختبلؼ كالحقائؽ المتصمة بيما باستخداـ المفػاىيـ المسػتمدة  -4
مػػػف بعػػػض العمػػػـك االجتماعيػػػة؛ تمييػػػدا لتقػػػديـ ضػػػكابط إجرائيػػػة لتفعيػػػؿ دكر مراكػػػز 

المبحثػػيف  فػػيفػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة، كترجمػػت ىػػذه الخطػػكة  فيالػػكظيالتطػػكير 
 الخامس كالسادس مف البحث.

 يتحدد ىذا البحث بالحدكد التالية: سدّد البشح:

 : ضْف ٓتياّل البشح معاجل٘ احملاّز التالٔ٘: املْضْعٔ٘ احلدّد .1
 .الرؤية كالرسالة كالفمسفة لمراكز التطكير الكظيفي 
  الكظيفي كمقرىاأىداؼ مراكز التطكير 
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 .بنية مراكز التطكير الكظيفي 
  البػػػرامج كالخػػػدمات التػػػي تقػػػدميا مراكػػػز التطػػػكير الػػػكظيفي )مككنػػػات برنػػػامج

 التطكير الميني(.
  مراكز التطكير الكظيفيساعات العمؿ لمحصكؿ عمى خدمات. 

ــس  .2 ــ٘: اقتض البحػػث عمػػى جػػامعتي أكتػػاجك، كجامعػػة كايكػػاتك بنيكزيمنػػدا،  ســدّد مهاىٔ
، كجامعػػػة غػػػرب أسػػػتراليا بأسػػػتراليا، James Cook Universityكجػػػامعتي 
 الفيـك كحمكاف بجميكرية مصر العربية. كجامعتي

 ّٓسدع ذلو للنربزات التالٔ٘:
تـ التصكيت لصالح مركز جامعة أكتاجك لمتطكير الكظيفي كأفضؿ جامعة مف بيف  .1

مف قبؿ جمعية نيكزيمندا ألصحاب األعماؿ  ,710ثماني جامعات في نيكزيمندا لعاـ 
 the New Zealand Association for Graduate( NZAGEالخريجيف )

Employers كقد تـ تقديـ الجائزة، بناءن عمى نتائج استطبلع الرأم الذم أجرم .
 The) ,710ـبيف أرباب العمؿ كالخريجيف الذيف حصمكا عمى كظائؼ لعا

University of Otago Career Development Centre , 2019) 
يمكف لبرنامج التعميـ الميني الشامؿ كالمكارد الجيدة لو أف يساعد الشباب عمى نمك  .2

المعرفة كالميارات لمتنقؿ كاالزدىار في ىذا التغير المتزايد كغير اآلمف بسرعة سكؽ 
دكليا كتنفذ العديد مف الدكؿ اآلف برامج التعميـ العمؿ. كقد تـ االعتراؼ بيذا النيج 

الكظيفي المقررة في المدارس، مثؿ: كندا كالكاليات المتحدة كنيكزيمندا 
(VICTORIA & Gigliotti, 2018, p. 5.) 

 01في جنكب أستراليا، يمكف لمطبلب في السنة العاشرة الحصكؿ عمى ما يصؿ إلى  .3
يـ الشخصية في التعمـ. كتحدد خطة بناءن عمى خطت ATARساعات معتمدة مف 

التعمـ الشخصية خطط كأىداؼ الشباب لمستقبميـ. كىي مصممة الستكشاؼ مزيد 
مف التعميـ كالخيارات الكظيفية. يتـ إدخاؿ/ تقديـ الطبلب إلى سبع القدرات مثؿ: 
معرفة القراءة كالكتابة كالحساب كالتفاىـ األخبلقي كتفكير اإلبداعي كالنقدم. كيتـ 

قييـ الطبلب في قدرتيـ عمى تحديد نقاط القكة، كالتركيز عمى مجاالت التنمية، ت
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كالتحقيؽ في المسارات المحتممة كمعرفة كيفية قياميـ بتحقيؽ أىدافيـ. كقدرتيـ 
 & Victoriaعمى االحتفاظ بسجؿ كرقى لتعمميـ كتقديـ استعراض ألىدافيـ )

Gigliotti, 2018, p. 10.) 
 الكظيفيالفيـك كحمكاف بسبب أسبقية نشأة مراكز التطكير  جامعتيكبالنسبة الختيار  .4

 بكؿ منيما.

 الدزاضات الطابك٘:

تعددت البحكث كالدارسات المتعمقة بالتطكير الكظيفي لمشباب العامميف عمى مستكل 
الدراسات األجنبية كالعربية، إال أنو يكجد ندرة في الدراسات المتعمقة بمراكز التطكير الكظيفي 
بالجامعات المصرية عمى حد عمـ الباحثة، كفيما يمي عرض بعض الدراسات التي تناكلت 

 ي؛ التطكير الكظيف
بناء " ( بعنكافAkyol,E.Y.,&Bacanlı,F.,2019فقد فحصت دراسة ) .1

استراتيجية تقديـ المشكرة المينية التي تركز عمى الحؿ لمتردد الكظيفي" تأثير 
االستشارة المينية القصيرة التي ارتكزت عمى خمس جمسات مستخدمة أسمكب حؿ 
المشكبلت لمحد مف التردد الكظيفي لطالب الجامعة. كشارؾ في الدراسة طالب جامعي 

قت استبياف صعكبات صنع القرار الكظيفي لديو مشكمة في التردد الكظيفي. كطب
اإلنياء جلسة د بعكلی كألالجلسة اية دابؿ قبرار المينى لقاصنع ت باكصعإلدارة 

لبلختبار. في نياية عممية االستشارات الكظيفية القصيرة  كالبعدم القبميلمفحص 
التي ارتكزت عمى حؿ المشكبلت كالتي دامت خمس جمسات، أكضحت النتائج أف 

 .Akyol, E) الصعكبة في اتخاذ القرارات المينية قد انخفض لدل العميؿ  مستكل
Y.,&Bacanlı,F.,2019,p.73). 

( بعنكاف "تكحيد نظاـ خدمة Ho, H. F., & Hu, T. L., 2017) سعت دراسة .2
التكظيؼ الجامعي في تايكاف" إلى تحديد الخدمات المينية الرئيسية التي ينبغي أف 
تقدميا الجامعات، كحساب األىمية النسبية لكؿ خدمة مينية، كتحديد أم قسـ يجب 
أف يككف مسؤكالن عف أم/ ماىية الخدمات المينية. كقد تبنى البحث عممية التحميؿ 

كأسمكب البحث الرئيس، كأشارت النتائج إلى تصنيؼ الممارسة الحقيقية في  اليرمي
مكاف العمؿ كالتدريب الداخمي كأىـ خدمة مينية يجب أف تنفذىا الجامعات عمى 



    وزيلنداـــــتراليا ونيــــر وأســـل من مصـــك  فيامعات ــــض الجــــبع يــــففي ــــوير الوظيــــــز التطـــــدور مراكــــارنة لـــــة مقـــــدراس  

- 037 - 

الفكر، كاعتبار المركز الكظيفي كمكتب القسـ األكاديمي ىما المكاتب األكثر أىمية 
 (.Ho, H. F., & Hu, T. L., 2017, p. 148في إنجاز الخدمات المينية )

( بعنكاف "تأثير مسار العمؿ Freeman, V. F.,et al, 2017كفحصت دراسة ) .3
عمى القرار الكظيفي لمطبلب الجامعييف كالحاالت العاطفية"؛ تأثير دخكؿ مقرر المينة 

طالب جامعي مف  ,01عمى القرار الكظيفي لمطبلب في الدكؿ المؤثرة عمى عدد 
لتطكير الميني المعتمد. ككشفت النتائج أف الدكرة/ المقرر الميني الممتحقيف بدكرة ا

لو تأثير إيجابي كبير عمى حالة القرار الكظيفي. كما نكقشت اآلثار المترتبة عمى 
 , .Freeman, V. F., Lenz, J. L., & & Reardon, R. Cالممارسة )

2017, p. 1.) 
دّز ّسدات التْدُٔ ّاإلزغاد ف "( بعنكا7102)رزاف بنت محمد الراجحى، أما دراسة  .4

الطالبٕ يف مْادَ٘ بعض املػهالت األخالقٔ٘ لدٚ طالبات دامع٘ الكضٔه مً ميظْز الرتبٔ٘ 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع دكر كحدات التكجيو كاإلرشاد الطبلبي  اإلضالمٔ٘"
ظر في مكاجية بعض المشكبلت األخبلقية لدل طالبات كميات الجامعة مف كجية ن

مسئكالت التكجيو كاإلرشاد الطبلبي بالجامعة، كتعرؼ معكقات تحقيؽ تمؾ الكحدات 
لدكرىا في مكاجية تمؾ المشكبلت مف كجية نظرىف، كاعتمدت عمى المنيج 
الكصفي، كتكصمت الدراسة إلى أف دكر كحدات التكجيو كاإلرشاد الطبلبي في 

القصيـ متحقؽ بدرجة كبيرة مكاجية بعض المشكبلت األخبلقية لدل طالبات جامعة 
)رزاف بنت محمد الراجحي، رغـ كجكد المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ ىذا الدكر 

 ، ص ىػ ، ك(.7102
دّز ّسدٗ التْدُٔ  "( بعنكاف7103عادؿ محمد حبيب أبك المعاطى غنيـ، كفي دراسة ) .5

" فقد : دزاض٘ مٔداىّٔ٘اإلزغاد يف حتطني مطتْٚ أداٛ نلٔات اجملتنع باجلامعات يف ميطك٘ عطري 
سعت إلى بياف دكر كحدة التكجيو كاإلرشاد في تحسيف األداء لمجامعات بمنطقة 
عسير بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر إدارية، كارتكزت الدراسة عمى 
أساليب التحميؿ اإلحصائي الكصفي كاالستداللي لبياف مدل إيجابية ىذا الدكر، 

عداـ ىذا الدكر في كثير مف مياـ كمعايير كحدة التكجيو كانتيت الدراسة إلى ان
كاإلرشاد بالجامعات المبحكث نتيجة لمتبايف بيف آراء أعضاء ىيئة التدريس كآراء 
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الطبلب، كأكصت الدراسة بضركرة اتباع نظاـ قياس كتقييـ لؤلداء االستراتيجي لمربط 
مسببات األداء في ىذه  بيف األىداؼ االستراتيجية لكحدة التكجيو كاإلرشاد كبيف

الكحدة مف خبلؿ فركعيا كمحاكرىا المختمفة )عادؿ محمد حبيب أبك المعاطي غنيـ، 
 (.000، 005، ص 7103

 Career skills( بعيْاٌ: "فعالٔ٘ بسامر Akerman’s&Jos,2015ٍّدفت دزاض٘ ) .6

 Career skillsإلى التحقؽ مف فعالية برنامج  للتطْٓس الْظٔفٕ للػباب العاملني"
لمتطكير الميني الكظيفي عمى أساس الكفاءات المينية باستخداـ الكظائؼ لمشباب 
في المؤسسات التعميمية اليكلندية، كأظيرت النتائج نجاح كفعالية برنامج التطكير 
الميني لممكظفيف؛ حيث ساعد عمى  االرتفاع في عدد خمسة مف الميارات المينية: 

مكاجية الصعكبات، كالسمككيات المرتبطة بالمينة، )الكفاءة الذاتية، القدرة عمى 
دراؾ كفيـ الكظيفة كالعمؿ، كاالنتماء لممينة( لدل الشباب )  ,,.Akkermans, Jكا 

Brenninkmeijer, V., , Schaufeli, W. B.,, & Blonk, R. W., , 
2015 ) 

اد معْقات التْدُٔ ّاإلزغ( بعنكاف "7100كتناكلت دراسة )حمداف ممدكح الشامي،  .7

المعكقات التي تكاجو التكجيو كاإلرشاد بجامعة  جبامع٘ امللو فٔضل )األضباب ّاحللْل("
الممؾ فيصؿ، تكصمت نتائج البحث إلى كجكد فركؽ داللة إحصائينا بيف متكسط 
درجات أسباب معكقات التكجيو كاإلرشاد المتعمقة بالتكجيو النفسي كاالجتماعي مف 

المناسبة لمحد منيا، كقدمت بعض الحمكؿ  كجية نظر الطبلب، كبيف الحمكؿ
 .(25، ص 7100المناسبة لمحد منيا )حمداف ممدكح الشامي، 

ٓكف ساٜاًل بني اخلسجيني  الرٖ: "الطبب احلكٔكٕ ( بعنكافWhite, 2013كأظيرت دراسة ) .8

مدل أىمية الميارات الناعمة لدل أصحاب العمؿ عند عممية  اجلدد ّالْظاٜف"
% مف أرباب العمؿ ال يقكمكف بتكظيؼ خريجي الجامعات 31التكظيؼ كأظيرت أف 

لمكظائؼ نظران الفتقارىـ إلى الميارات الناعمة بما في ذلؾ االتصاالت، كميارات 
تنمية كتطكير التعامؿ مع اآلخريف، كالتفكير النقدم، كأكصت الدراسة بضركرة 

 (.White, M. C., 2013ميارات الخريجيف مف خبلؿ البرامج التدريبية )
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بعيْاٌ ( 752، ص 7105كبحثت دراسة )مناؿ بنت حسيف بف حسف الحميدم،  .9

في تعرؼ  "خدمات التْدُٔ ّاإلزغاد جبامع٘ أو الكسٚ دزاض٘ اضتطالعٔ٘ آلزاٛ الطالبات"
رشاد لمطالبات بجامعة أـ القرل، كتحققت مف الخدمات التي يقدميا مركز التكجيو كاإل 

مدل تكفر الخدمات التي يقدميا المركز، كمدل استفادة الطالبات مف خدمات المركز، 
كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كأظيرت نتائج الدراسة؛ أف الخدمات التي 

يما خدمات يقدميا مركز التكجيو كاإلرشاد بجامعة القرل تتكفر بدرجة ضعيفة ال س
، ص 7105التكجيو النفسي، كاالجتماعي)مناؿ بنت حسيف بف حسف الحميدم، 

752). 
 بعيْاٌ "طبٔع٘ مَازات التْظٔف: أدل٘ جتسٓبٔ٘ مً ضيػافْزٗ" (Sung, 2013أما دراسة ) .11

فقد ىدفت إلى االىتماـ بطبيعة ميارات التكظيؼ، كاالنتقاؿ مف ميارات الحياة 
تعمقة بالعمؿ التي بدأت بالتزايد مؤخران، كتكصمت الدراسة الرئيسة إلى الميارات الم

إلى أىمية ربط البرامج التدريبية باالحتياجات المطمكبة مف الميارات المرتبطة بسكؽ 
 ,.Sung, J.,، N., M. C. M.,، Loke, F.,, & Ramos, Cالعمؿ )
2013.) 

بعيْاٌ "أٍنٔ٘ ّتأثري  Beka, A., & Nikoçeviq, E., 2012)كبحثت دراسة ) .11

دكر كتأثير الخدمات  لطْم العنل" Prishtinaاخلدمات املَئ٘ يف إعداد الطالب مً دامع٘ 
المقدمة مف خبلؿ مركز التطكير الكظيفي في اإلعداد الميني لمطبلب، كتكصمت إلى 

كأحد العكامؿ اليامة  -تزايد الكعي بيف طبلب جامعة بريشتينا عف التنمية المينية 
قبؿ أف يمتحقكا بسكؽ العمؿ مع افتتاح مركز  -دا كالضركرية لتطكرىـ المينيج

 .Beka, A., & Nikoçeviq, E., 2012, p)ىناؾ التطكير الكظيفي ألكؿ مرة 
141.) 

بعيْاٌ "الْضع احلالٕ  (Garis, Reardon & Lenz, 2012كتناكلت دراسة ) .12

؛ المراكز المينية فيما يتعمؽ بتاريخيا املتشدٗ"ّالتطْز املطتكبلٕ للنسانص املَئ٘ يف الْالٓات 
كنطاقيا الحالي ككظيفتيا كطرؽ تأثير التكنكلكجيا كاالقتصاد العالمي في عممياتيا 
المستقبمية، كتكصمت إلى أف المراكز المينية في الكاليات المتحدة في المجتمع القائـ 

ذلؾ إلى المؤسسات  عمى المنظمات قد ُأنشئت في أكائؿ التسعينات كانتقمت بعد
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 ,.Garis, Jالتعميمية، كطرحت رؤية لمستقبؿ لمراكز المشكرة المينية )
Reardon, R. C., & Lenz, J. G., 2012, p. 5.) 

( بعيْاٌ: "تدزٓظ املَازات الياعن٘ للطلب٘ Al mamun, 2012كأكضحت دراسة ) .13

دكر الميارات الناعمة بالنسبة ألرباب العمؿ  املَئني: مَازات قٔن٘ للذاٍصٓ٘ للعنل"
المعاصريف الذيف يسعكف الستقطاب كتكظيؼ الخريجيف لكف معظـ الخريجيف ال 
يرتقكف لممعايير المطمكبة في سكؽ العمؿ كذلؾ بسبب كجكد فجكات بيف الميارات 
التي يطالب بيا أصحاب العمؿ كما تقدمو المؤسسات التعميمية. كأكضحت الدراسة 

نو يمكف ألنظمة التعميـ كالتدريب أف تقكـ بدمج الميارات الناعمة بشكؿ فعاؿ في أ
المناىج الدراسية. عبلكة عمى ذلؾ، فإف المناىج المستندة إلى الميارات الناعمة 
كالتي تركج لجكىر الكفاءة العامة يجب أف تشمؿ تطكير الميارات الناعمة كلكف ذلؾ 

يقو خبلؿ كقت قصير، لكف يمكف تكظيؼ تمؾ ليس باألمر السيؿ الذم يمكف تحق
الميارات كأفضؿ حؿ لتثقيؼ الطبلب الذيف يمتمككف ميارات أساسية لمعمؿ. كخمصت 
الدراسة إلى أف متطمبات العصر تتطمب مف أنظمة التعميـ كالتدريب أف تركز عمى 

يثة إنتاج مكظفيف يمتمككف إدارة ذاتية كتمكنيـ مف االنخراط في أماكف العمؿ الحد
بكؿ مركنة كقابميف لمتعمـ مدل الحياة. ككذلؾ خمصت ىذه الدراسة إلى أف الطبلب 
الذيف يمتمككف الميارات الناعمة مثؿ المكقؼ اإليجابي، كالتكاصؿ الفعاؿ، كحؿ 
المشكبلت يمتمككف فرص أفضؿ بكثير في البقاء عمى كظائفيـ بالمقارنة مع الطبلب 

كقد أكصت الدراسة أنو يجب عمى المؤسسات  الذيف يفتقركف إلى ىذه الميارات.
التعميمية أف تطكر تجربة تعميـ عممية مف أجؿ تمكيف تكظيؼ الخريجيف حيث يجب 
أنتككف الميارات الناعمة جزء ال يتجزأ في المناىج الدراسية، كأف ىذه الميارات 
 يمكنيا ظاف تساعد في بناء عقمية صحية لمشباب العامميف مف أجؿ تحقيؽ عدالة

 (.Abdullah-Al-Mamun, M., 2012اجتماعية في المجتمع )
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 تعكٔب علٙ الدزاضات الطابك٘:

 مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة، يبلحظ ما يمي:
  اىتمت بعض الدراسات بفحص دكر كتأثير الخدمات المقدمة مف خبلؿ مركز التطكير

، كدراسة Beka, A., & Nikoçeviq, E., 2012)الكظيفي كدراسة )
(Freeman, V. F.,et al,2017حيث أكدكا ) لمقرر الميني لو تأثير عمى أف ا

 إيجابي كبير عمى القرار الكظيفي. 
  كدراسة بحثت بعض الدراسات الكضع الحالي كالتطكر المستقبمي لممراكز المينية

(Garis, J., Reardon, R. C., & Lenz, J. G., 2012( كدراسة ،)Ho, 
H. F., & Hu, T. L., 2017المركز الكظيفي في إنجاز أىمية  ( التي أكدت عمى

 الخدمات المينية. 
  أشارت بعض الدراسات إلى الخدمات المقدمة مف خبلؿ مركز أك كحدة التكجيو

كدراسة (، 752، ص 7105)مناؿ بنت حسيف بف حسف الحميدم، كدراسة كاإلرشاد 
)رزاف بنت محمد الراجحى،  اسةكدر  (،7103عادؿ محمد حبيب أبك المعاطى غنيـ، )

7102 .) 
  أكدت بعض الدراسات عمى أىمية الميارات الناعمة لمطمبة، ألرباب العمؿ المعاصريف

 ,White(، كدراسة )Sung, 2013(، كدراسة )Al mamun, 2012كدراسة )
( التي كشفت عف "فعالية برامج Akkermans& Jos, 2015(، كدراسة )2013

Career skills برنامج لمتطكير الميني  لمتطكير الكظيفي لمشباب العامميف" كىك
 كتنميتيا الكظيفي في تحسيف الميارات المكتسبة

  كشفت بعض الدراسات العديد مف التحديات كالمعكقات التي تكاجو التكجيو كاإلرشاد
 (.7100)حمداف ممدكح الشامي،  كدراسة

صياغة مشكمة البحث كتعرؼ طبيعة  كقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في
 المشكمة.     
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 اإلطاز اليظسٖ للبشح:

ييدؼ ىذا القسـ إلى إلقاء الضكء عمى كظائؼ كبنى مراكز التطكير الكظيفي في 
دكلتي المقارنة؛ حتى تفعيؿ دكر مراكز التطكير الكظيفي بالجامعات المصرية: كفيما يمي 

 عرض لذلؾ:

باجلامعات مً  الْظٔفٕاملبشح األّل: اإلطاز الفهسٖ املستبط بالدّز املتْقع ملسانص التطْٓس 

 ميظْز أدبٔات الفهس الرتبْٖ املعاصس

؛ كذلؾ مف خبلؿ إلقاء الكظيفييدكر ىذا المحكر حكؿ الدكر المتكقع لمراكز التطكير 
التطكير الكظيفي، بنية/ ، أىداؼ تدخبلت الكظيفيالضكء عمى كؿ مف: أىمية اإلعداد 

، المككنات الحرجة الكظيفيالكظيفي، النظريات المفسرة لمتطكير  اإلرشاد مراكز تصنيفات
تفصيؿ لكؿ  يميلمتدخبلت الكظيفية، كصكالن إلى النيج غير التقميدم لئلعداد الكظيفي، كفيما 

 منيا:
 :الْظٔفٕأٍنٔ٘ اإلعداد  .أ 

ـ، كما أنو قد يساعد التركيز الفعاؿ عمى يعد اإلعداد الكظيفي ميـ لمطبلب أنفسي 
التأثير في الرأم العاـ بشكؿ إيجابي، كما  فياإلعداد الكظيفي في المناىج الدراسية الجامعية 

تعزز ميمة مراكز المشكرة "التطكير الكظيفي"؛ الفكرة القائمة بأف تمقي خدمات المشكرة لف 
ا عمى تعزيز نجاحيـ يساعد الطبلب فقط عمى التعامؿ مع ىمكميـ الشخصي ة بؿ سيعمؿ أيضن

األكاديمي الفرعي. كبالنسبة لخريجي الجامعات؛ قد تككف الميارات القابمة لمنقؿ أكثر أىمية 
مف تخصصاتيـ. لذلؾ؛ يحتاج الطبلب إلى ميارة قكية الكتسابيا كقت تخرجيـ. كمع ذلؾ، 

راؼ بالميارات كتسكيقيا، فضبلن فإف أكثر ما يثير االىتماـ في برامج اإلعداد الميني ىك االعت
عف تقييـ األعراض النفسية مف خبلؿ أداة متعددة األبعاد مصممة لتقييـ الصحة العقمية عند 
طبلب الجامعات مككنة مف ثماف مقاييس: االكتئاب، القمؽ العاـ، القمؽ االجتماعي، الشدة 

 ,.Lockard, A. Jلمكاد )األكاديمية، مخاكؼ األكؿ، استغاثة األسرة، العداكة، كاستخداـ ا
Hayes, J. A., McAleavey, A. A., & Locke, B. D. , 2012, p. 

233,238) (Ciarocco, N. J., 2018, pp. 32, 34) .، 
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 أٍداف تدخالت التطْٓس الْظٔفٕ .ة 
تعزيز الرفاىية. مف حيث تطبيؽ  فييتمثؿ اليدؼ النيائي لجميع التدخبلت االجتماعية 

نيج القدرة عمى التطكير الكظيفي، فإف ىذا يعني أف النتيجة الجيدة ىي التي يختار فييا 
الناس ألنفسيـ ما سيفعمكنو، كأنيـ قادركف حقان عمى تنفيذ أسمكب حياتيـ المفضؿ. لذلؾ؛ قد 

 ,.Robertson, P. J) يتسعى التدخبلت الكظيفية إلى مساعدة األفراد عمى القياـ بما يم
& Egdell, V., 2018, pp. 122, 123): 

. قد  -1 لتكسيع نطاؽ اإلمكانية المتاحة لمفرد، أم جعؿ "األعماؿ" المقترحة أكثر احتماالن
يككف ىذا عف طريؽ تحديد المكاقع لمسماح بالكصكؿ إلى الفرص الكظيفية. يمكف 

تغيير في التصكرات، مثؿ رفع التطمعات. كالتي يمكف أف يتـ فييا "اتخاذ أف يشمؿ 
 القرارات العممية".

نقؿ المعارؼ كالميارات لممكظفيف الجدد التي يحتاجكنيا ألداء الكظائؼ، فضبلن عف  -2
سكاء لتمبية المتطمبات المتغيرة لمعمؿ  تأىيؿ المكظفيف الجدد كالقدامى عمى حد

 (.Kulkarni, P., 2013, p. 137برامج التدريبية )كالمنظمة؛ مف خبلؿ ال
تعرؼ الحياة الكظيفية أف لدييـ سبب لمقيمة. في نيج القدرة، لف يتـ النظر إلى  -3

عمى الرغـ مف  -القيـ عمى أنيا متغير فرؽ فردم يمكف التقاطو بشكؿ سيككلكجي 
قدرات أف نيج القدرة لف يستبعد أم مصدر لممعمكمات. يجب أف يككف اختيار ال

-حقيقيان حتى يككف ذات معنى، حتى لك تـ تشكيميا مف خبلؿ السياؽ االجتماعي
 لمعايير اختيار كتقييـ الخيارات. داألفراالثقافي، فضبلن عف ضركرة اختيار 

تعرؼ قدراتيـ المينية كالبناء عمييا. ىنا يمكننا االبتعاد عف المفيـك الضيؽ لمنتائج  -4
التنمية الشخصية كالمينية لممستشاريف الكظيفييف. المينية كالتعميمية نحك دكر 

كيمثؿ التركيز عمى الميارات الحياتية كالمينية لئلدارة أقصر طرؽ التدخبلت 
كأكضحيا، فضبلن عف تعزيز مكقؼ الفرد، بما في ذلؾ حصكلو عمى المكارد المالية أك 

 تنمية مياراتو مف خبلؿ المشاركة في تجارب التعمـ.
دائمنا ما يتـ تعزيز الرفاىية مف خبلؿ السعي إلى تعزيز  تعزيز الشخصية. -5

االستقبللية الفردية. كبالتالي؛ يمكف أف يساعد نيج القدرة عمى مكاءمة أىداؼ 
 التدخبلت مع مبدأ أخبلقي أساسي في مينة التطكير الكظيفي.
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 الْظٔفٕ: التطْٓس مسانص بئ٘/ تضئفات .ط 

سة عمى سبيؿ المثاؿ: )المدرسة أك منظمة ُيمثؿ المركز الكظيفي كحدة إدارية لمؤس
تجارية أك ككالة( التي تكظؼ كادر المكظفيف الذيف يقدمكف مجمكعة متنكعة مف البرامج 
كالخدمات المينية. كتقدـ المراكز المينية الشاممة المشكرة كالفرص الكظيفية التجريبية 

مات التدريبية كالمينية، كالمساعدة كالتقييمات المينية مثؿ التدريب كالتعميـ التعاكني، كالمعمك 
مف خبلليا أيضان تقديـ الخدمات ألصحاب  في البحث عف عمؿ، كمعمكمات التكظيؼ. يمكف

العمؿ الذيف يبحثكف عف سد احتياجات التكظيؼ الخاصة بيـ. أما المراكز المينية األقؿ 
 & ,.Garish, J., Reardon, R. Cشمكلية فإنيا تكفر بعض ىذه الخدمات فقط. )

Lenz, J. G., 2012, pp. 6,7 .) 

 مف البنى/ عددان  ىناؾ أف الجامعي اإلرشاد أدبيات في كرد؛ فقد ؽما سبكعبلكة عمى 
 الذم التصنيؼ شيكعان  أكثرىا لعؿ ،الجامعية اإلرشادية بنماذج المراكز الخاصة التصنيفات

 , .Bishop, J. B)التاليةالبنيكية يتضمف المستكيات  كزمبلؤه، كالذم "Bishop " كضعو
2002):  

 الجامعية االرشاد مراكز كيمثؿ: Traditional Model التكلٔدٖ الينْذز البئْٖ .1
 كعبلج العاطفية لممشكبلت المدل قصير باإلرشاد الطمبة تزكيد كتقـك عمى التقميدية
 .الكظيفي كاالرشاد المشكبلت الشخصية بعض

 يتـ كفيو Psychotherapy Model :اليفطٕ البئْٖ الكاٜه علٙ العالز الينْذز .2
 كالصعكبات االضطرابات مع لمتعامؿ نفسية عبلجية تدخؿ كفنيات استراتيجيات تطبيؽ
تعد عممية حصكؿ الخريجيف عمى كظيفة الطمبة؛ حيث  تكاجو التي كالعاطفية النفسية

يكاجو البعض تمؾ المرحمة االنتقالية كالعمؿ حاليان عممية معقدة كصعبة لمغاية؛ إذ قد 
 بثقة كتفاؤؿ كمشاركة كأمؿ، في حيف يتعرض آخركف لمتردد كعدـ اليقيف كالتشاؤـ

(Cabras, C., & Mondo, M., 2018, p. 597). 
 مساعدة عمى كيقكـ: Consultation Model االضتػازٖ الينْذز البئْٖ .3

 كتحسيف لذلؾ الضركرية بالمبلحظات كتزكيدىـ الجامعة تنظيـ بيئة في المرشديف
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 ىذا في الطمبة مع المرشديف دكر أف الطمبة؛ حيث مع عمميـ فاعمية مستكل
 .كالعبلج اإلرشاد مف أكثر عمى الكقاية يعتمد كقد مباشر كغير محدكدان  يعد النمكذج

 Vocational Guidance Model:املَين التْدُٔ الينْذز البئْٖ الكاٜه علٙ .4
 القرارات اتخاذ في الطمبة يساعد الذم كالتكجيو الطمبة باإلرشاد تزكيد يتـ كفيو

 لقياس مقاييس تطبيؽ مع الكظيفية، االكاديمية كالرغبات بالتخصصات المتعمقة
 يؤثر التكيؼ الكظيفي؛ إذ كالمينيالتربكم  لمتخطيط البلزمة كالقدرات االستعدادات

بشكؿ غير مباشر عمى الرضا عف الحياة مف خبلؿ تأثيره عمى التكجو المستقبمي؛ 
ان ٓجكتلدييـ نة ٓلمامع ؼ لتکيف يتمتعكف بقدرة كبيرة عمى ايذلب ابلطلحيث أف ا

 ,.Cabras, C) ة.لحيااضا ف رمد يزعلی مكف بالتالي يحصلؿ كلمستقبافي ر کثأ
& Mondo, M., 2018, p. 605). 

كيعد النمكذج األخير كنمكذج لفيـ البناء الكظيفي، يشرح كيؼ يختار األفراد مينتيـ 
ككيؼ يبنكف حياتيـ مف خبلؿ العمؿ؛ حيث يحتاج ىؤالء الجدد إلى سكؽ العمؿ إلى النظر 

خداـ في تعقيد الحياة المينية الحديثة، التي لـ تعد مستقرة كخطية كالتكيؼ مع ذلؾ باست
مكاردىـ الداخمية. كتعد اآلثار المترتبة عمى ىذا النمكذج ىي أف الناس يجب أف يتعممكف 

كظائفيـ.  فيمدل الحياة كيعطكا األكلكية لمتكيؼ عف تحقيؽ االستقرار إذا ما أرادكا البقاء 
يجب أف يتحممكا مسؤكلية أكبر عف تطكرىـ الميني كأف يتعممكا أف يشعركا بالثقة بشأف 

تقبؿ، كاستراتيجيات تكيفيـ، فضبلن عف كعييـ بذاتيـ؛ حيث أف القدرة عمى التكيؼ المس
الكظيفي كالتكجو المستقبمي ىي عكامؿ ميمة في قدرة الشخص عمى التعامؿ مع صعكبات 

  .(Cabras, C., & Mondo, M., 2018, p. 598) الحياة كتحقيؽ الرضا كاالرتياح

؛ باعتباره إطارا الجامعي الكظيفيالتطكير  لمراكزكيتبنى البحث الترتيب البنائي السابؽ 
ما يقدمو مف ترتيبات بنائية تسمح بتعرؼ مراكز  خبلؿمرجعيا يمكف االعتماد عميو مف 

. كذلؾ يتبيف مف ىذا الترتيب البنائي تعدد األقساـ المقدمة لمخدمات بداخؿ الكظيفيالتطكير 
المراكز، كأف كؿ منيا يتكلى القياـ بكظيفة محددة كأف ىذه الكظائؼ متكاممة كفى إطار تمؾ 

 تحقيؽ المتطمبات الكظيفية لمجامعة ككؿ.
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 : الْظٔفٕاليظسٓات املفطسٗ للتطْٓس  .د 
 ,Hughes) ؛ كيمكف تناكؿ اثناف منيا ىماالكظيفيتتعدد النظرات المفسرة لمتطكير 

A. N., & Gibbons, M. M., 2018, pp. 454- 456) . 
النظرية المينية التقميدية: تركز عمى الفرد كمبلئمة أك كضع الفرد في تخصص أك   -1

مينة قائمة عمى المصالح، كال تزاؿ قيد االستخداـ اليـك مف قبؿ المستشاركف 
ستشاركف األكاديميكف عمى الرغـ مف أف خدمات الطبلب التي تشمؿ المينيكف كالم

التطكير الكظيفي، مثؿ المشكرة األكاديمية كاالستشارات المينية، تسيـ في استبقاء 
 الطبلب

 : Relational Career Theory( RCTنظرية العبلقات الكظيفية ) -2

كعميو فقد تكسعت النظريات المينية التقميدية لتشمؿ التأثيرات االجتماعية كالسياقية 
عمى الحياة الكظيفية؛ فمثبلن تأخذ نظرية العبلقات الكظيفية مف التأثيرات االجتماعية كالسياقية 
؛ خطكة أخرل كيعتبرىا جزءنا ال يتجزأ مف إيجاد المعرفة المينية، كبالتالي؛ التطكير الكظيفي

أخذىما  كينبغيالتطكر الكظيفي  فيككفقا لػنظرية العبلقات الكظيفية؛ يؤثر الناس كالثقافة 
االعتبار عند تقديـ المشكرة المينية. تقترح النظرية العبلئقية أف إيجاد المعرفة يحدث مف  في

دكات خبلؿ التفاعؿ االجتماعي. لذا؛ بينما تستخدـ النظريات المينية التقميدية التقييمات كأ
أخرل الستخبلص المعمكمات مف العميؿ، يسعى مستشارك تمؾ النظرية إلى التعرؼ عمى 

أف المعرفة  عمىالعمبلء مف خبلؿ عدسة عبلئقية. كتقـك االفتراضات األساسية لتمؾ النظرية 
يتـ إنشاؤىا مف خبلؿ العبلقات، كالتفاىـ عمى أساس تاريخي كثقافي، كيمكف أف يككف األفراد 

 ظر مختمفة حكؿ العالـ. كجيات ن

ا أساسنا لفيـ التطكير الكظيفي لؤلفراد الذيف لدييـ خيارات  تكفر ىذه النظرية أيضن
 فيمحدكدة في حياتيـ المينية، كقد يككف االختيار محدكدنا بالنسبة لمطبلب غير المستعديف )

كاديمي. عندما مرحمة اإلعداد قبؿ التخرج(؛ بسبب الظركؼ االقتصادية أك عدـ االستعداد األ 
يككف اختيار المينة خاضعنا لئلشراؼ أك محدكدنا، فقد يككف مكضع التحكـ أكثر تأثرنا بالعكامؿ 
الخارجية عف العكامؿ الداخمية، كما أف مكضع السيطرة يرتبط بجكانب صنع القرار الكظيفي. 

مية لمسكاف كقد تككف العكامؿ السياقية أك الخارجية التي تسيـ في مكضع السيطرة أكثر أى
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حياتيـ كالمجمكعات الميمشة؛ حيث العكامؿ الخارجية  فيالذيف عادةن ما يككنكف أقؿ تحكمان 
أكثر بركزنا. كما تقترح نظرية العبلقات الكظيفية أيضا أف األسر تؤثر عمى مينة كعمؿ 
بمجمكعة متنكعة مف الطرؽ؛ حيث تشكؿ العبلقات األسرية السياؽ الذم يعبر مف خبللو 

راد عف المعنى. كجد الباحثكف تأثيرات متفاكتة لتأثير العائمة عمى جكانب التطكير الكظيفي األف
مثؿ االلتزاـ الكظيفي كالقرار، كالكفاءة الذاتية في اتخاذ القرارات المينية، كالحيرة الكظيفية. 

كران في يشير البحث في العبلقات كالتطكير الكظيفي إلى أف العبلقات مع أفراد العائمة تمعب د
 التطكير الكظيفي. 

 المككنات الحرجة لمتدخبلت الكظيفية .ِ 

ا دمج التقنيات المحددة التي أظيرت أنيا  باإلضافة إلى النظريات الكظيفية، يجب أيضن
)ما كراء التحميؿ( لمتدخبلت  البعدمتحقؽ نتائج إيجابية في التدخبلت الكظيفية. في التحميؿ 

مف أصؿ  5كثر تأثيران عمى نتائج المشاركيف، كما اتضح أف الكظيفية التي تحدد المككنات األ 
األكثر تأثيران في التكصؿ إلى نتائج إيجابية لممشاركيف.  ىيمككننا في التدخبلت كانت  02

كتشمؿ ىذه المككنات )أ( المصنفات كالتدريبات الكتابية )ب( التفسيرات الفردية كردكد الفعؿ 
 & ,.Lam, M) نمذجة، ك)ق( االىتماـ ببناء الدعـ)ج( معمكمات عف عالـ العمؿ )د( ال
Santos, A., 2018, p. 429) ؛ حيث تزيد مف الكفاءة الذاتية لمقرار الكظيفيCDSE 

career decision self-efficacy.كتخفض مف الصعكبات الكظيفية المتصكرة ، 
بالجامعات "النيج غير التقميدم )نيج الكحدة  الكظيفيالدكر المتكقع لمراكز التطكير  .ٔ 

 :النمطية( لئلعداد الكظيفي"

ال يزاؿ النيج غير التقميدم في اإلعداد الكظيفي فعاؿ؛ عمى الرغـ مف أف اعتماده عمى 
التقميدم، إذ أنو يأخذ في البداية محاكلة  الكظيفيعدد أقؿ مف المكارد مقارنة بدكرة اإلعداد 

تتعرض  التيكتنفيذه عبر المناىج الدراسية. كتعمؿ التخصصات  الكظيفيداد لتطكير اإلع
مكاضيع التطكير الميني؛ حيث لدييـ كعي أكبر بالخيارات  فيلمكحدات بمكضكعية أكثر 

 فيالمينية كأنشطة التطكير الميني، فضبلن عف تكفر فيـ أعمى لبلستثمار الرئيس 
مسار الكظيفي خيارنا قاببلن لمتطبيؽ لئلدارات التي ال التخصص. كتجريبينا، تعد كحدات إعداد ال

 يميالمستكل؛ مف خبلؿ ما  عاليتممؾ المكارد البلزمة لطرح كتنفيذ برامج التطكير الميني 

(Ciarocco, N. J., 2018, pp. 34, 38): 



    وزيلنداـــــتراليا ونيــــر وأســـل من مصـــك  فيامعات ــــض الجــــبع يــــففي ــــوير الوظيــــــز التطـــــدور مراكــــارنة لـــــة مقـــــدراس  

- 025 - 

الفرص التي يقدميا ليـ مساعدة المستكل/ الكحدة األكلى الطبلب عمى فيـ  .1
 أبحاث السكؽ. كما تسمط الضكء عمى أىمية المشاركة الرئيسة في التخصص مثؿ:

)المنظمات الطبلبية، كمجتمعات الشرؼ، كمساعدم األبحاث(، أك تكفير الفرص 
  التجريبية التي يمكف لمطبلب الحصكؿ عمييا

عداد الذم يحتاجكنو تشجيع المستكل/ الكحدة الثانية الطبلب عمى التفكير في اإل .2
لمحياة بعد التخرج. في ىذه الكحدة، يمكف أف تككف المعمكمات المينية أكثر تحديدنا 
مف خبلؿ تكفير قائمة شاممة بالميف المقترحة لمطبلب الجامعييف في مجاؿ 

تعد مكرد كبير لممعمكمات حكؿ متكسط الدخؿ كمستكل التعميـ  كالتيالتخصص؛ 
كمية لعدد مف الكظائؼ المتنكعة، كما يعد تكفير النصح حكؿ النمكذجي كالكاجبات الي

إعداد السيرة الذاتية القائمة عمى ميارات التدريب الداخمي المقترح مفيد في ىذا 
المستكل. كما ُيفيد مكضكع تطكير الميارات لمطبلب في ىذه المرحمة مف حياتيـ 

ي لمياراتيـ ككفاءاتيـ المينية األكاديمية. يجب عمى الطبلب تعرؼ التقييـ الذات
بفعالية ألغراض التخطيط؛ حيث معرفة الذات ىي المفتاح لتشكيؿ المسارات 

 الكظيفية.
مساعدة المستكل/ الكحدة المتقدمة الطبلب عمى التفكير في العالـ الميني الذم  .3

سيكاجيكنو قريبنا. اليدؼ ىك أف يتمكف الطبلب مف التفكير في مياراتيـ كتجاربيـ 
عنيا باإلضافة إلى أف يصبحكا محترفيف. يجب أف تتضمف الكحدة النصيحة كالتعبير 

فيما يتعمؽ بالتسكيؽ كالتكاصؿ.  تدريبيـحكؿ كيفية االستفادة القصكل مف خبرات 
كما تعد المعمكمات حكؿ التحضير لممقابمة مفيدة في ىذه الكحدة. يجب عمى الطبلب 

الستخدامو في المقاببلت. كما أف إكماؿ تجربة تتكيجان لتطكير عرض شفيي مختصر 
دارة سمعتيـ عبر اإلنترنت يعد مكضكع ميـ يتكضيح كيف ة استطاعة الطبلب تحديد كا 

 لممناقشة في ىذه الكحدة.

في نظـ اجتماعية مختمفة،  الكظيفيمف العرض السابؽ لمدكر المتكقع لمراكز التطكير 
تبيف أف طبيعة طبلب الجامعة كخريجييا مف العكامؿ الفاعمة كالحاكمة لتفعيؿ ىذا الدكر، 
ككفقا لممدخؿ الكظيفي، كالذم ينظر إلى المجتمع عمى أنو نسؽ مف الكظائؼ كاألبنية، كالتي 

)طاىر  ى كتطكرهتربطيا مجمكعة معقدة مف التفاعبلت التي تسعى إلى استمرار النسؽ الكم
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. يمكف تحديد بعض المؤشرات التي يمكف (071 -25، ص ص 7103حسك الزيبارم، 
يمكف إيجادىا بتفعيؿ العبلقة بيف  كالتي الكظيفياعتبارىا دليبل عمى فعالية دكر مراكز التطكير 
 ؛ عمى النحك التالي:ظيفيالك طبلب الجامعة كخريجييا كبيف مراكز التطكير 

 حتكٔل غآات متبادل٘: -1

إلى أبعد مف مجرد تحقيؽ أىدافو الخاصة، بؿ  الكظيفيييدؼ نشاط مراكز التطكير 
يمتد إلى تحقيؽ أىداؼ الجامعة ككظائفيا؛ بؿ كمصالح المجتمع بأكممو بما يضمف تقدـ 

كمدل ارتباط ىذه  يفيالكظالمجتمع كتطكره؛ كعميو فإف الكضكح في أىداؼ مراكز التطكير 
األىداؼ بأىداؼ كاحتياجات أكبر عدد مف الخريجيف كطبلب الجامعة ينمى اتجاىا لدل ىؤالء 
الخريجيف كطبلب الجامعة نحك المشاركة فييا كقبكليا. كىك ما يعتبر مؤشرا عمى فعالية دكر 

 .الكظيفيمراكز التطكير 
 :الْظٔفٕاملػازن٘ يف متْٓل مسانص التطْٓس  -2

معبران عف طمكحات كآماؿ العديد مف طبلب الجامعة  الكظيفيدكر مراكز التطكير  يأتي
مراكز التطكير  فيكخريجييا مف مختمؼ فئات المجتمع؛ بمشاركة طبلب الجامعة كخريجييا 

، مما يزيد مف األعباء المالية كبما يفكؽ اإلمكانيات المادية كالمخصصة لمجامعة الكظيفي
خصكصان، مما يدعك إلى ضركرة مشاركة المجتمع عمكمان  الكظيفير عمكمان كلمراكز التطكي

؛ كعميو تعتبر الكظيفيكطبلب الجامعة كخريجييا بصفة خاصة في تمكيؿ مراكز التطكير 
سياميا في تمكيؿ مراكز  إيجابية المجتمع عمكمان كطبلب الجامعة كخريجييا خصكصان كا 

 . الكظيفيالتطكير مؤشرا عمى فعالية دكر مراكز  الكظيفيالتطكير 
 مطآسٗ التػري االدتناعٕ: -3

يحدث بكاسطتيا تبديؿ  التي: تمؾ العممية Social Change بالتػري االدتناعٕيقصد "
شكؿ  فيُيحدث تحكالن  الذمككظيفتو. كيكضح ذلؾ أف التغير  االجتماعيتركيب النظاـ  في

البناء  فيكظائفو أيضان، كما ُيعرؼ بأنو: تحكالت ظاىرة  فيالييكؿ أك النسؽ يؤثر 
شكؿ سمسمة متصمة مف  فيمحدد  زمنيتحدث بيف مرحمتيف عمى مدل  الثقافي -االجتماعي

عدد مف المتغيرات االجتماعية كالثقافية،  فيالعمميات المستمرة، كتبلحظ ىذا التحكالت جزئيان 
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داخمية كالخارجية المتفاعمة، كتتخذ شكبلن تطكريان أك كتتأثر ىذه التحكالت بعدد مف العكامؿ ال
 .  (53، 55، ص  ،7100)حناف محمد عبد المجيد ثكريان، كقد تككف إيجابية أك سمبية(

مما سبؽ يتضح أف عممية التغير االجتماعي؛ عممية مستمرة تنتج عف االختبلؼ 
أك ما تحدث بيف  االجتماعية كالتالية لمنطقة محددة مف الكاقع المبلحظ بيف الحالة السابق

مرحمتيف بمركر الكقت؛ كىك ما قد يقابؿ بالمقاكمة لمتغير مف قبؿ بعض طبلب الجامعة 
كخريجييا كالذيف يخشكف عمى زكاؿ مصالحيـ أك التأييد مف بعض طبلب الجامعة كخريجييا 

 ات.ممف يحقؽ ليـ ىذا التغير مزيد مف االمتياز 

مف خبلؿ برامجيا كخدماتيا دكرا ميمان في إحداث  الكظيفيكتمعب مراكز التطكير 
 -التكازف بيف طبلب الجامعة كخريجييا كبيف مسايرتيا لمتغير االجتماعي، كذلؾ ألف "التعميـ 

يقدـ فرصا متساكية لؤلفراد في المجتمع مما يؤدل إلى خمؽ مجتمع  -مف المنظكر الكظيفي 
ت كالخبرة، المراكز ذات المكانة في العالـ المؤىبل ذكمالجدارة؛ حيث يحقؽ فيو األفراد مف 

 بقدراتيـ كجيكدىـ كليس المتيازات مكركثة.  
حتدٓد اليطل/ البئ٘ االدتناعٔ٘ )احلالٔ٘ ّاملطتكبلٔ٘( عنْمًا ّالبئ٘ اجلامعٔ٘  -4

 خضْصًا:

باعتبارىا نسقا اجتماعيا فرعيا مف حيث شكميا  الكظيفيتعكس مراكز التطكير 
؛ كمف ثـ الجامعيالنظاـ  -ككما تعبر عنيا رؤيتيا كرسالتيا  - كمضمكنيا كتنظيميا

االجتماعي الذم يكجد فيو ككذلؾ صكرتو المستقبمية؛ كيميؿ طبلب الجامعة كخريجكىا إلى 
تجاكز الكظيفة المطمبية البحتة كيتطمعكف إلى تكلى مسئكليات في مجاؿ التحديد اإليجابي 

يجعؿ طبلب الجامعة كخريجكىا يحرصكف عمى  الذمر لممستقبؿ االقتصادم كاالجتماعي؛ األم
 .الكظيفيفعالية دكر مراكز التطكير  كبالتالي؛ الكظيفيالمشاركة في مراكز التطكير 

 مسنص التطْٓس الْظٔفٕ جبامعيتكيتضمف  : مسانص التطْٓس الْظٔفٕ يف أضرتالٔا:الجاىٕاملبشح 
James Cook University :كجامعة غرب أستراليا، كفيما يمي عرض لكؿ منيما ، 
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 James Cook Universityمركز التطكير الكظيفي بجامعة جيمس ككؾ  .أ 

 (James Cook Universityأّاًل: السؤٓ٘ ّالسضال٘ ّالفلطف٘ جبامع٘ )

يمي  فيماترتكز أعماؿ الجامعة عمى عدد مف القيـ كالمعتقدات؛ فبالنسبة لمقيـ تتمثؿ 
(James Cook University, 2018 :) 

 
 تؤمف بيا الجامعة التي( القيـ كالمعتقدات 0شكؿ رقـ )

 (:James Cook University, 2018تؤمف الجامعة بأنيا )املعتكدات: 
 تمتمؾ القدرة عمى تغيير الحياة. -
 ُتشجع شغؼ التعمـ في مجتمعيا. -
 تُثرم كُتنكع تنكع مجتمعاتيا. -
 أمر محكرم في حياتيا كعمميا.ُتدرؾ أف البيئة المستدامة  -
 تتمسؾ بالتزاماتيا. -

كعميو تعد جامعة عالمية كما تعكسيا شعكبيا كأماكنيا كأبحاثيا، كتفتخر بككنيا 
 مؤسسة تعميمية رائدة في أستراليا كمنطقة آسيا كالمحيط اليادئ كبيف جامعات العالـ.

مف خبلؿ تبني تنكع المجتمعات التي تخدميا في بمديف، فتعمؿ معيـ  :التيْع ّاملضاحل٘
ذ ما تـ االعتراؼ بشعكب العالـ األكلى  لخمؽ فرص كمنافع دائمة لمنطقتيا كخارجيا، كا 
كثقافاتيا الغنية كمعرفتيا بالبيئة الطبيعية، فإنيا سنكلي أىمية خاصة لمشعكب األصمية 

 تفوق

 أصالة

 االستدامة النزاهة

احترام 
 متبادل

 اكتشاف
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يدييف ألراضي كمياه أستراليا، كتتعيد الجامعة كسكاف جزر مضيؽ تكريس، الحراس التقم
بتحقيؽ مصالحة حقيقية كمستدامة بيف الشعكب األصمية كسكاف جزر مضيؽ تكريس 

 (.James Cook University, 2018)األكسع كالمجتمع 

التزاما بمبادئ االستدامة؛ فإف الجامعة تضمف أف إجراءاتيا اليـك ال تحد مف  االضتدام٘
االجتماعية كالثقافية كالبيئية كاالقتصادية المفتكحة لؤلجياؿ القادمة األىداؼ  نطاؽ الخيارات
إلى خمؽ مستقبؿ أكثر إشراقا لمحياة في المناطؽ المدارية في  JCUتيدؼ  :االستراتيجية

جميع أنحاء العالـ مف خبلؿ الخريجيف كاالكتشافات التي تحدث فرقا، كيركز ىذا اليدؼ 
 James Cook)ىي التدريس كاألبحاث عمى أربعة محاكر؛ الشامؿ مف خبلؿ تركيز 

University, 2018:) 
 النظـ االيككلكجية المدارية كالبيئة. -
 الصناعات كاالقتصاديات في المناطؽ المدارية. -
 الشعكب كالمجتمعات في المناطؽ المدارية. -
 الصحة المدارية كالطب كاألمف الحيكم. -

إلياميـ إلحداث فرؽ في مجاالت عمميـ كفي يقع الطبلب في قمب الجامعة كيتـ 
 (:James Cook University, 2018مجتمعاتيـ مف خبلؿ )

 تقديـ برامج تعميمية عالية الجكدة في بيئة غنية باألبحاث. -
تعزيز خبراتيـ المينية كفضكليـ الفكرم. يكلد بحثنا العالمي المستكل  -

شعكب المناطؽ  معرفة كفيمنا جديدنا لمكاجية التحديات التي تكاجو
 المدارية.

 ثاىًٔا: أٍداف بسىامر التطْٓس املَين ّمكسِ: 

ييدؼ المركز إلى تحقيؽ التخطيط الميني كاتخاذ القرارات المينية: بإمكاف 
مساعدة الطالب في تكضيح تكجو الطالب الميني، كاتخاذ  JCUالمستشاريف المينييف في 

قرارات مستنيرة تتعمؽ بالكظائؼ، كطرح استراتيجيات لتحقيؽ أىدافؾ المينية؛ حيث تتسـ 
تاحة المكاعيد الياتفية أيضا، كلحجز مكعد: يتـ  مكاعيد المرشد الميني بالمجانية كالسرية، كا 

 Careerأك االتصاؿ بمكظفي المركز ) JCU معةجاباالتصاؿ بمسئكلي التكظيؼ كالكظائؼ بػ
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Planning for Success, 2018.) ( 0كيقع مقر المركز في مبنى المكتبة رقـ, )- 
 (Contact Careers and Employment, 2018) -الدكر األكؿ 

 James Cook University ثالجًا: بئ٘ مسنص التطْٓس الْظٔفٕ ّمكسِ يف دامع٘
(Contact,2018 Careers and Employment يتككف الييكؿ التنظيمي لممركز :)

 عدد اثناف مف المستشاريف المينييف، كعدد اثناف مف مسؤكلي معمكمات الكظائؼ.مف: 

مً خالل مسنص التطْٓس الْظٔفٕ James Cook زابعًا: الربامر ّاخلدمات اليت تكدمَا دامع٘

 )مهْىات بسىامر التطْٓس املَين(. 

البرامج كالخدمات التي يقدميا مركز التطكير الكظيفي في جامعة جيمس ككؾ تتمثؿ 
 (: Career Planning for Success, 2018 فيما يمي

  بجامعة تكفير خطط العمؿ المينيJames Cook University كحيث أف :
الطبلب الذيف يبدئكف إعدادىـ الكظيفي في كقت مبكر لدييـ فرصة أكبر في تحقيؽ 

كعميو ُيساعد المركز الطالب في بدأ التخطيط لحياة الطالب المينية؛ مف  أىدافيـ.
خبلؿ خطط عمؿ مكزعة لمعاـ األكؿ كلمعاميف الثاني كالثالث كخطة عمؿ لمعاـ 

 األخير.

 :٘ٔيكفر المركز معمكمات مينية ذات صمة بمجاؿ دراسة الطالب  مْازد املعلْمات املَي
 التالية كالتي تقدـ لمحة/ لقطة مف: ؛ مف خبلؿ المكاردبالجامعة الخاصة

 متطمبات االعتماد كمتطمبات الدراسة. -
 أيف يبحث الطالب عف العمؿ. -
 أرباب العمؿ مف خريجي الجامعة. -
 اكتساب الخبرة ذات الصمة بالدراسة. -
بناء شبكات االتصاؿ المينية، كعناكيف ميمة لمساعدة الطالب في  -

 تحديد المكاقؼ المناسبة.
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 جبامع٘مر التطْٓس املَين ننا ْٓفس بسىا James Cook University  مكاقع ىامة
لمبحث عف ميف في سكؽ العمؿ األسترالية، كلممساعدة في اتخاذ القرارات المينية 

  المناسبة لمطالب، كلتعزيز فرصتو في النجاح الميني.

 :عمى برنامج مف ثماني دكرات مف شأنيا أف تعد الطبلب  ْٓفس بسىامر التطْٓس املَين
 Jamesبجامعة  فيـ ىذه الميارات كالسمات الرئيسية البلزمة لمنجاح الكظيفي

Cook University.لتطكير عقمية مبتكرة : 

 :)اخلدمات املكدم٘ ألصشاب العنل( ( التعمـ المتكامؿ في العمؿWIL) Work 
Integrated Learning تقدـ العديد مف المقررات في جامعة :James Cook 

University (JCU) ( ا لمتعمـ المتكامؿ في العمؿ  WIL) Workلمطبلب مكضكعن
Integrated Learning كىك مصمـ لتطكير كدمج ميارات التكظيؼ في برامج ،

؛ كما WILالدراسة عف طريؽ زيادة التفاعؿ بيف الصناعة كالطبلب مف خبلؿ تجارب 
 JCUجامعة  يمكف ألصحاب العمؿ مف خبلؿ ىذا البرنامج أف يستضيفكا طالبنا في

لمناقشة  WIL، كتكفر الجامعة فريؽ WILلمحصكؿ عمى مكاف مف خبلؿ برنامج 
(. يمكف Work Integrated Learning, 2018خيارات االنضباط ذات الصمة )

العديد مف األشكاؿ المختمفة، بما في ذلؾ األماكف اإلكمينيكية/  WILأف تتخذ 
، التدريب الداخمي، العمؿ في العطبلت السريرية، التربية العممية، العمؿ الميداني

 .(Gain Course Relevant, 2018 Experience) كالعمؿ التطكعي

 بسامر العنل أثياٛ العطالتVacation work programs بجامعة :James 
Cook University ا تبدأ حياة الطالب المينية قبؿ أف تنتيي دراستو: عادة م

لمطبلب مف السنة الدراسية الثانية؛ فيي تقدـ خبرة تتاح برامج العمؿ أثناء العطبلت 
 .عممية، كتتككف بشكؿ عاـ مف خبرة عمؿ بدكاـ كامؿ خبلؿ فترة العطمة الجامعية

يسمح برنامج اإلجازة لمطبلب باتخاذ قرار مستنير ميني عند التخرج، كيكفر خبرة ال 
ا لمتكاصؿ. كيتكفر لمعديد مف الطبلب كظائؼ بع د التخرج بدكاـ كامؿ تقدر بثمف كفرصن

كيتـ اإلعبلف عف فرص برامج العمؿ أثناء العطبلت  .نتيجة ألداء برنامج العطمة
 Gain Course Relevant) :لمجمكعة مف التخصصات في عدة المكاقع
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Experience, 2018) : بكابة الكظائؼ، كفرص الخريجيف، كاتصاؿ الخريجيف
 كخريجي أستراليا. 

 ننا ٓعد مسنص الطالب Student Centreٍْ  أفضؿ نقطة اتصاؿ لبلستعبلـ فيما
يتعمؽ باختيار المكاد االختيارية، كاعتماد دراسة الطالب السابقة، كمتطمبات الرئيسة 

 Career Planningالمسبقة، كحذؼ أك إضافة مكاد أك تغيير البرامج لمطبلب )
for Success, 2018.) 

  زابعًا: مهْىات بسىامر التطْٓس املَين: 
مف  Career Development Program JCUيتككف برنامج التطكير الميني  

مجمكعة مف الكحدات الكظيفية عبر اإلنترنت المصممة لمساعدة الطالب في تطكير حياتو 
المينية كاالنتقاؿ إلى التكظيؼ الميني. كيمكف الطالب إكماؿ أم كحدة مف اختياره. إذا كاف 

كحدة تدريبية كجزء مف متطمبات مادة أكاديمية، فمف المفضؿ  الطالب مطالبنا بإكماؿ اختبار
 (.Career Planning for Success, 2018اتباع نصيحة المحاضر أك منسؽ المادة )

 ,Career Development Programكمف أمثمة كحدات برنامج التطكير الكظيفي )
 James Cook University(: بجامعة 2018
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 المقدمة مف برنامج التطكير الكظيفي بجامعة جيمس ككؾ( الكحدات 7شكؿ رقـ )

خامسان: ساعات العمؿ لمحصكؿ عمى خدمات مراكز التطكير الكظيفي كخدمة 
: مف James Cook Universityبجامعة  خبلؿ الفصؿ الدراسيُيتاح لمطالب  االستقباؿ:

كالتكظيؼ أك يتقابؿ مع أحد أعضاء فريؽ الكظائؼ  أف 05األسبكع األكؿ إلى األسبكع 
الزمبلء القائميف عمى الكظائؼ لمحصكؿ عمى مبلحظات حكؿ السيرة الذاتية أك خطاب التزكية 

مساءن، كيبدأ أكالن بكقت  5 -مساءن  0أك الممؼ التعريؼ الشخصي، كذلؾ في األكقات: مف 
دقيقة في الحـر الجامعي في كيرنز كتاكنزفيؿ، كذلؾ في أياـ  71-05التسجيؿ مدتو مف 

، كأياـ الثبلثاء كاألربعاء Cairns Campusثبلثاء كاألربعاء في الحـر الجامعي في كيرنز ال
 Townsville Campus (Appointments and Drop-Inكالخميس حـر تاكنزفيؿ

Service, 2018) 

 اإلعداد الجامعى

 (1)فهم الذات

 (2)فهم الذات

 (3)فهم الذات

دورة 
االستكشاف 
 واتخاذ القرار

التميز 
واالزدهار 
 فى الجامعة

 إدارة اموالك

 اإلعداد المهنى

 (2)فهم الذات

 (3)فهم الذات

العمل بروح 
 الفريق

االتصاالت 
الفعالة فى 
 مكان العمل

االتصاالت 
 الشبكية

اإلعداد لمكان 
 العمل

البحث عن 
فرص بأماكن 

 العمل

تطبيقات 
 ألماكن العمل

المقابالت 
 الشخصية

 التميز فى

 مكان العمل

تعظيم 
الملفات 

الشخصية 
 االلكترونية

االتصاالت 
 الشبكية

 إدارة المهنة

اتخاذ 
القرارات 
 المهنية

البحث عن 
فرص 

 للخريجين

 االتصاالت

التسويق 
 الذاتى

التميز فى 
 مكان العمل

تعظيم 
الملفات 

الشخصية 
 االلكترونية

 مهن الخريجين

السير الذاتية 
وخطابات 

 التزكية

معايير 
 االختيار

المقابالت 
 الشخصية

البحث عن 
فرص 

 للخريجين

التسويق 
 الذاتى

االتزان 
 الحياتى

تعظيم 
الملفات 

الشخصية 
 االلكترونية

المرونة فى مكان 
 العمل

أدارة الصراع 
 والضغوط

االتزان 
 الحياتى

 إدارة اموالك

 التميز فى

 مكان العمل

العمل بروح 
 الفريق

االتصاالت 
الفعالة فى 
 مكان العمل

 (3)فهم الذات
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 مسنص التطْٓس الْظٔفٕ جبامع٘ غسب أضرتالٔا .ة 

 أّاًل: السؤٓ٘ ّالسضال٘ ّالفلطف٘.

جامعة في  51طمح الجامعة إلى االعتراؼ بيا ككاحدة مف أفضؿ : تفيتمثمت الرؤية 
، كعبرت الرسالة عف: تحقيؽ المشاركة المجتمعية مف أجؿ 7151العالـ بحمكؿ عاـ 

 7100النيكض كاالزدىار كرفاىية المجتمع، كتؤكد الخطة االستراتيجية لمجامعة مف عاـ 
عمى اليدؼ الرئيس "تعزيز رفاىية ـ، 7171، ككذلؾ رؤية الجامعة حتى عاـ 7171إلى عاـ 

الناس كتحقيؽ رخائيـ" مف خبلؿ األنشطة التعميمية كالبحثية، التي تـ تحديدىا ألكؿ مرة 
 The) 0200عندما تأسست الجامعة بمكجب قانكف جامعة أستراليا الغربية لعاـ 

University of Western Australia, 2018.) 

 : الْظٔفٕ ّمكسِثاىًٔا: أٍداف مسنص التطْٓس 

 تتعدد أىداؼ المركز كمنيا:

": في جامعة غرب أستراليا  Career Mentor Linkبسىامر "زعآ٘ املسغد املَين (1
يتيح برنامج رعاية/ رابط المرشد الميني الفرصة لمتكاصؿ بيف الطبلب كالمينييف، 

دييـ مما يكفر فرصة لمطبلب لبلستفادة مف صناعة المعرفة كالخبرة المينية لمرش
(Career Mentor Link, 2018.) 

: ُيعد مركز التكظيؼ في جامعة غرب Career Hubمسنص/ بْاب٘ التْظٔف السٜٔط٘ (2
أستراليا ىك المكاف الذم يمكف إيجاد الكظائؼ كاألحداث المينية كالمكارد مف خبللو 
يمكف حجز جميع مكاعيد االستشارات المينية بما في ذلؾ مراجعة السير الذاتية مف 

 (.Career Hub, 2018)الرئيسة خبلؿ بكابة التكظيؼ 

: ُيساعد مركز الكظائؼ Build your skills سب أضرتالٔايف دامع٘ غبياٛ املَازٗ  (3
دارة مينتو. بطرح سؤالو في المركز المكجكد في الطابؽ  لمساعدة الفرد في تطكير كا 
األرضي في يسار مركز الطمبة، أك الرجكع لمكتبة المكارد لدم المركز أك بحجز مكعد 

(Build your skills, 2018.) 
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قمب حـر جامعة غرب  الكظيفي فيعنكاف المركز/ مقره: يقع مقر مركز التطكير 
. في مبنى الخدمات الطبلبية The University of Western Australiaأستراليا

(Contact us, 2018.) 

 ثالجًا: بئ٘ مسنص التطْٓس الْظٔفٕ ّمكسِ يف دامع٘ غسب أضرتالٔا:

 (:Staff list, 2018يتككف الييكؿ التنظيمي لممركز مف )

 

 ( بنية مركز التطكير الكظيفي في جامعة غرب أستراليا5شكؿ رقـ )

زابعًا: الربامر ّاخلدمات اليت تكدمَا دامع٘ غسب أضرتالٔا مً خالل مسنص 

 التطْٓس الْظٔفٕ )مهْىات بسىامر التطْٓس املَين(.

برنامج "رابط/ رعاية المرشد المنفي جامعة غرب  تتعدد البرامج المقدمة مف خبلؿ
أستراليا؛ منيا برنامج "نساء في اليندسة" أك برنامج ماجستير في التمكيؿ التطبيقي 
لبلستفادة مف رؤل "العالـ الحقيقي" مف أحد المتخصصيف في الصناعة الميتميف بالحياة 

ة كتطكير الميارة في البحث عف المينية، كُتركز عبلقة التكجيو عمى تحديد األىداؼ الميني
 (.Mentees, 2018عمؿ؛ إذ أنيا ليست خبرة في العمؿ أك برامج تكظيؼ مدفكعة األجر )

ا إلى االستعانة بالمينييف لتكجيو  كيسعى برنامج " رعاية/ رابط المرشد الميني" دائمن
برنامج كتقدر دكر المرشد الميني أمر حيكم لنجاح ال كُيعدكدعـ كتكجيو الطبلب كتشجيعيـ. 

مرشد كجزء مف البرنامج السنكم  011الجامعة المشاركة لممرشد الميني ككاحد مف أكثر مف 
(Mentors, 2018 ( كيتاح برنامج " رعاية/ رابط المرشد الميني ألم طالب )طالب جامعي

 The University ofأك طالب دراسات عميا( مسّجؿ حاليان في جامعة غرب أستراليا

 المدير

احدههم ( 4)المرشدون المهنيون وعددهم 
 موظف الدعم المهني قائم بأعمال المرشد المهني حاصل على ماجستير في ادارة األعمال



    وزيلنداـــــتراليا ونيــــر وأســـل من مصـــك  فيامعات ــــض الجــــبع يــــففي ــــوير الوظيــــــز التطـــــدور مراكــــارنة لـــــة مقـــــدراس  

- 0,0 - 

Western Australia (UWA)  بشرط أف يككف قد أكمؿ سنة دراسية كاحدة عمى األقؿ مف
 (.Details, 2018الدراسة الجامعية )

في شير مارس  يف دامع٘ غسب أضرتالٔاكتبدأ رحمة عضك ىيئة التدريس كمرشد ميني 
عندما يتصؿ بأحد الطبلب بناءن عمى اىتماماتو المينية كدراستو في مجاؿ خبرتو في المجاؿ. 

متقي العديد مف المرشديف المينييف كالمسترشديف )المتمقيف لمتكجيو( المتفقكف في الميكؿ ي
معنا لممرة األكلى في فطكر تشغيؿ المرشديف المينييف في أكاخر شير مارس. كخبلؿ 
االجتماع األكؿ، ُيطمب مف المرشد الميني التكقيع عمى اتفاقية تحدد األىداؼ كاالجتماع أك 

طكاؿ فترة التكجيو. عمى مدل األشير الستة التالية حتى ينتيي البرنامج جدكؿ االتصاؿ 
رسميا في أكتكبر، كتتاح الفرصة لحضكر كرش العمؿ في الحـر الجامعي، كالنقاش المفتكح 
كفعاليات التكاصؿ. كخبلؿ البرنامج بأكممو؛ يتاح التكاصؿ كؿ أسبكعيف مع المرشديف مع 

 (.Mentors, 2018ب الطمب )الدعـ كالتكجيو ككذلؾ الدعـ حس

يتـ التشجيع المستمر لممينييف ممف ؛ Perth ّباليطب٘ للنسغدًٓ خازز مدٓي٘ بريخ
كالترحيب بيـ لبلنضماـ إلى البرنامج كمرشديف في  Perthيقيمكف خارج مدينة بيرث

قد يتطمع المسترشدكف )طالبك التكجيو( في بعض األحياف  -ضمف البرنامج-الجامعة؛ إذ أنو 
( أك العكدة إلى أكطانيـ بعد أك دكلتيف لمعمؿ في الخارج أك العمؿ المزدكج )بيف كاليتيف

لؾ الطبلب الميتميف بصدؽ بالقضايا العالمية انتياء دراستيـ كالعمؿ بيا؛ فيؤالء الطبلب ككذ
غالبان ما يبحثكف عف مرشديف خارج بيرث الختبلؼ كجية نظرىـ، كعميو يكجد مرشدكف 

 ,Mentorsمقيمكف حاليا في جميع أنحاء أستراليا كآسيا كأكركبا كالكاليات المتحدة )
2018.) 

كحد  كالمتدربكف بما يميمف المتكقع أف يقكـ كؿ مف المرشدكف  التصامات املسغدٌّ:
 (:Mentees, 2018أدنى لمبرنامج في جامعة غرب أستراليا )

حضكر كرشة عمؿ تمييدية )إلزامية لممتدربيف، كاختيارم لممكجييف( أك قراءة المكاد  (1
 المقدمة المتاحة.

لبللتقاء ببعضيما البعض )إذا كاف كؿ مف المكجو  تشغيؿحضكر فعالية اإلطبلؽ/ ال (2
 (Perth مدينة بيرثكداف في كالمتدرب مكج
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الحفاظ عمى االتصاؿ الشيرم عف طريؽ الياتؼ أك البريد اإللكتركني أك سكايب أك  (3
االجتماعات المباشرة كجينا لكجو. )إذا كاف كؿ مف المكجو كالمتدرب مكجكدنا في 

 بيرث؛ فيجب أف يككف ىناؾ اجتماعاف كجينا لكجو عمى األقؿ طكاؿ مدة البرنامج(.
 لية إنياء البرنامج )إذا كاف كؿ مف المكجو كالمنتدب مكجكداف في بيرث(حضكر فعا (4
 إكماؿ كتقديـ تقييـ منتصؼ البرنامج )مف المستفيد/ المتدرب فقط( (5
 استكماؿ كتقديـ تقييـ نياية البرنامج )المرشدكف كالمتدربكف(. (6

 خامطًا: ضاعات العنل للشضْل علٙ خدمات مسنص التطْٓس الْظٔفٕ:

يعمؿ المركز مف الساعة التاسعة صباحان كحتى الخامسة مساءان، كتعمؿ البكابة  
 . طكاؿ األربع كعشركف ساعة Career Hubالمينية 

تتعدد القكل كالعكامؿ الثقافية التي كاف ليا  ضادضًا: الكْٚ ّالعْامل املؤثسٗ يف اخلربٗ األضرتالٔ٘:
بأستراليا، كفيما يمي يعرض  الكظيفيز التطكير التأثير المباشر كغير المباشر في طبيعة مراك

 البحث لثبلث مف أىـ العكامؿ الثقافية المؤثرة ىي:
 علٙ اجلاىب الطٔاضٕ: .1

بدأ نظاـ الحكـ في أستراليا عمى الطراز الديمقراطي الميبرالي، كما أف الممارسات 
التعبير كالتجمعات، كالييئات الحككمية األسترالية المبنية عمى قيـ التسامح الديني، كحرية 

كسيادة القانكف، تعكس النمكذجيف البريطاني كاألمريكي، كتعتبر ىذه الممارسات أسترالية 
كما  (.005، ص 7105بحتة في ذات الكقت )نبيؿ سعد خميؿ كعبد الباسط محمد دياب، 

كة تضمف الدستكر في عممية بناء الدكلة الفيدرالية الديمكقراطية عدة مبادئ أىميا: مبدأ ق
قامة جياز لحمايتيا كجياز لفرض التفسير  االلتزاـ بالحقكؽ الشخصية في الدستكر كا 
القانكني كاإلجرائي الكاحد ليا ميما اختمؼ مكاف كزماف التمتع بيذه الحقكؽ )رعد قاسـ 

 .(52، ص 7100صالح، 

كقد أدل التقسيـ اإلدارم لمببلد إلى ست كاليات كمقاطعتيف رئيستيف كعدد مف 
( إلى تبني أستراليا لمنمط البلمركزم ,5، ص 7100عات األخرل )رعد قاسـ صالح، المقاط

في إدارة شئكف التعميـ.  كمف ناحية أخرل يتكلى الحاكـ العاـ كرئيس كزراء أستراليا، ككزير 
التعميـ، كالبرلماف األسترالي أدكاران محددة فيما يتعمؽ بإدارة التعميـ األسترالي، كرسـ السياسة 
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، ص 7105ميمية، كاتخاذ القرار التربكم )نبيؿ سعد خميؿ كعبد الباسط محمد دياب، التع
 My Skillsكعميو تقدـ إدارة التعميـ كالتدريب األسترالية مف خبلؿ مكقعيا المعنكف  (.052

)مياراتي(، معمكمات عف آالؼ الدكرات الدراسية بما يشمؿ الجيات المزكدة كنتائج التحصيؿ 
؛ مثؿ المرتبات كاألىمية لمعمالة.  )منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ الدراسي لمطبلب

كتدؿ االستراتيجية الكطنية لتطكير الميارات الكظيفية التي  (.0,1، ص ,710كالثقافة، 
األىمية المستمرة المكجية تجاه التطكير الكظيفي مف قبؿ  عمى 7105نشرت في عاـ 

لجيكد  اإلستراتيجية محاكلة لتزكيد القيادة الكطنية كالدعـ المنسؽالحككمة األسترالية. كتمثؿ 
 Polvere, Rose-Anne; Lim, Patrickالتطكير الكظيفي مف قبؿ الكاليات كاألقاليـ )

;, 2015, p. 18.) 

فمـ تعد فكرة "الكظائؼ مدل الحياة" مكجكدة في أستراليا؛ كيمكف تكقع أف األفراد ُيغيركا 
دة طكاؿ حياتيـ الحياة العممية، كُيعد تسميط الضكء عمى االتجاه بعيدا عف كظائفيـ مرات عدي

-Polvere, Roseالعمؿ الدائـ إلى ترتيبات العمؿ األكثر تنكعا مثؿ العقد كعمؿ المشركع )
Anne; Lim, Patrick ;, 2015, p. 9 يؤكد "التفكير في التطكير الكظيفي (، كمف ثـ

كغرس الكفاءة المينية كمركنة الشباب  ة التنمكية لمميفالحالي في أستراليا عمى الطبيع
 ,Polvere, Rose-Anne; Limإلدارة التغيير كطكؿ العمر الكظيفي كالعممية االنتقالية )

Patrick ;, 2015, p. 15" ) 

في ضكء ما سبؽ يتضح أف الظركؼ السياسية في أستراليا تؤثر بشكؿ كبير عمى إدارة 
ث النمط البلمركزم في إدارة شئكف التعميـ؛ األمر الذم أدل إلى كجكد التعميـ في أستراليا، حي

 بعض االختبلفات في إدارة مركز التطكير الكظيفي في الجامعتيف مكضع البحث الحالي.
 علٙ اجلاىب االدتناعٕ: .2

يتضمف مجتمع أستراليا سكانو األصمييف، كمياجرم أستراليا المتعدد الثقافات مف 
مميكف مياجر جاء نصفيـ مف الجزر  0.5بمد، حيث يكجد في أستراليا  711حكالي 

البريطانية كجاء الباقكف مف أكركبا كقد تزايد عدد المياجريف مف نيكزيمندا كجنكب شرؽ 
ف في المناطؽ الريفية في المقاطعة الشمالية ككالية آسيا كيقيـ معظـ السكاف األصميي

ككينزالند كأستراليا الغربية كىـ أقؿ حظان مف السكاف البيض في مجاؿ التعميـ كالصحة كالدخؿ، 
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كقد كضعت الحككمة األسترالية برامج متعددة لتحسيف أكضاعيـ )نبيؿ سعد خميؿ ك 
د عدد الطبلب الكافديف في النصؼ كعميو؛ تزاي (.000، ص 7105عبدالباسط محمد دياب، 

األكؿ مف ىذا العقد؛ المسجميف في برامج التعميـ العالي بأستراليا؛ إذ أنيـ قد مثمكا نحك ربع 
، 7107طبلب الجامعات الدكلية األسترالية في أثناء ىذه المدة )لي دكف كميتشؿ كاالس، 

 (.  57ص 

كيتميز المجتمع األسترالي بأنو مجتمع يسعى إلى تكثيؼ الجيكد لرفع جكدة التعميـ  
كتحقيؽ الفرص التعميمية المتكافئة أماـ جميع األفراد بغض النظر عف الخمفية الثقافية أك 

 accountability الدينية أك العرقية لؤلفراد، كتقع المدارس األسترالية تحت المساءلة
يتميز بيا المجتمع األسترالي )أحمد عبد النبي عبدالعاؿ، أحمد نجـ الديف المجتمعية التي 

إذ تعترؼ أستراليا بالحاجة لمتأكيد (. ,71، ص 7100أحمد، كخالد سعيد محمد القاضي، 
عمى المسئكلية االجتماعية، كعمى التنمية الذاتية، عمى تطكير قكل عاممة أكثر مركنة كعمى 

 .(22، ص ,710مر في التعميـ )محمد عمر عمي العامرم، تعزيز مفيـك التعميـ المست

مما سبؽ يتضح أف العامؿ االجتماعي يؤثر بشكؿ كاضح عمى إدارة التعميـ األسترالي. 
 بتعميميـ،فقد أدل كجكد السكاف األصمييف في أستراليا "شعب األبكرجيناؿ" إلى اىتماـ الدكلة 

ة عمى كجكد برنامج رعاية المرشد الميني فضبلن عف تقديـ برامج لمطبلب الدكلييف، عبلك 
التخصصي أم مف المؤسسات اإلنتاجية؛ مثؿ: برنامج "نساء في اليندسة" أك برنامج 
ماجستير في التمكيؿ التطبيقي لبلستفادة مف رؤل "العالـ الحقيقي" إيمانان منيا لضركرة 

 لخدمات التعميمية.مشاركة المجتمع المحمي في إدارة الخدمات التي تقدـ إليو، كمنيا ا
 علٙ اجلاىب االقتضادٖ: .3

تحتؿ أستراليا اليكـ المرتبة الثالثة بيف أكبر مصدرم خدمات التعميـ العالي عالميان. 
بالمئة مف مجمكع الطبلب المسجميف  71حيث تمثؿ نسبة الطبلب العالمييف أكثر مف 

بالجامعات األسترالية. كُيمثؿ الطبلب الذيف يدرسكف في الجامعات الخارجية المكجكدة في 
ب العالمييف، كالباقي مسجمكف خارج الحدكد. إف البرامج العابرة الحدكد ىي أستراليا ثمثي الطبل

جزء متمـ لفاعمية العكلمة التي تقـك بيا العديد مف الجامعات األسترالية )لي دكف كميتشؿ 
 (. 012، ص 7107كاالس، 
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كعمكمان، لدل أستراليا كنيكزيمندا عدد أقؿ مف الطبلب، لكف نسب الطبلب العابريف 
كد في جامعتيما يفكؽ كثيران تمؾ التي في الكاليات المتحدة األمريكية )لي دكف كميتشؿ الحد

(. كما يتصدر التعميـ قائمة الصناعات التصديرية في ىذيف البمديف 57، ص 7107كاالس، 
اعتمدت أستراليا عمى أف اإلبداع (.  كقد 55، ص 7107)لي دكف كميتشؿ كاالس، 
ستقبمي كاالزدىار العالمي التنافسي. فبناء ثقافة اإلبداع المستمرة المستداـ مفتاح التطكر الم

مف خبلؿ التعميـ يعتبر متطمب أساسي كمكازل كداعـ لمبحث كالتطكير، كعميو يجب اتباع 
(. كما تتمتع أستراليا 052، ص 7105اإلستراتيجيات البلزمة لمتعميـ )راضية رابح بكزياف، 

يتفكؽ بشيء طفيؼ عمى الناتج القكمي في بعض البمداف  )اقتصاد قكم، كبناتج قكمي مرتفع
المتقدمة مثؿ المممكة المتحدة، كفرنسا، ألمانيا )نبيؿ سعد خميؿ كعبد الباسط محمد دياب، 

 (. 001، ص 7105

في ضكء ما سبؽ يتضح أثر العامؿ االقتصادم في إدارة التعميـ األسترالي عمى كافة 
اـ مركز التطكير الكظيفي بالجامعات بالبحكث التربكية مستكياتيا. كقد أدل ذلؾ إلى اىتم

 لمنيكض بالمجتمع األسترالي. كاالقتصادية

 ىْٔشٓليدا املبشح الجالح: مسانص التطْٓس الْظٔفٕ يف 

كيتضمف مركز التطكير الكظيفي بجامعتي أكتاجك، كجامعة كايكاتك، كفيما يمي عرض 
 لكؿ منيما: 

 أّتادْ:مسنص التطْٓس الْظٔفٕ جبامع٘  .أ 

 أّاًل: السؤٓ٘ ّالسضال٘ ّالفلطف٘ جبامع٘ أّتادْ.

ـ؛ 7115ال تزاؿ أكتاجك ثابتة في سعييا لتحقيؽ الرؤية التي تمت صياغتيا في عاـ 
ـ قد تـ تحديثيا، مف أجؿ التكجو 7115إال أف الرسالة التي تـ اعتمادىا أيضا في عاـ 

 University)  بتطبيؽ معارفيا كخبراتياإلبراز التزاـ الجامعة  7171االستراتيجي حتى عاـ 
of Otago, 2019 أكتاجك مذكرة تفاىـ مع الرؤية الدكلية لممنظمات  جامعة(، كما كقعت
ـ، كُتعد بذلؾ أكلى المؤسسات األكاديمية النيكزيمندية المكقعة لتمؾ 7105الدكلية في أكتكبر 

راكة؛ التي ُتعد جزء مف الرؤية كتجمع الش المذكرة الخاصة بالمسئكلية المجتمعية عالميان،
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االستراتيجية لمجامعة لمتكاصؿ األكاديمييف كالطبلب مع المجتمع مف مديرم المؤسسات 
 Theالخيرية لمتعاكف في البحث كالتطكير كالنقاش لممساعدة في مكافحة الفقر العالمي.  )

University of Otago , 2013.) 

 : كسِالْظٔفٕ ّمثاىًٔا: أٍداف مسنص التطْٓس 

 أكتاجك بجامعةCareer development centerالكظيفي ييتـ مركز التطكير 
بكرش التطكير الكظيفي لمطبلب؛ إذ يقدـ مركز التطكير الكظيفي نصائح مخصصة لبلنضباط. 
كُيقدـ خدمات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لدعـ التطكير الكظيفي لمطبلب كالتي تشتمؿ 

 (:career development center, 2018)عمى 
 كرش عمؿ االنضباط الميني المستند إلى الكمية. .1
 ندكات إدارة الحياة الكظيفية/ المينية المصممة خصيصان لبلنضباط. .2
بكابة  -الكصكؿ إلى أرباب العمؿ المحتمميف عبر المركز الرئيس لمعمؿ في أكتاجك .3

ميف الكظائؼ الشاغرة عمى اإلنترنت التي تكفر معمكمات عف الكظائؼ كال
 لمخريجيف.

 مشكرة التخطيط الكظيفي. .4
 نصائح طمب كظيفة. .5
 المشكرة حكؿ اكتساب الخبرة. .6

كسيتـ التركيز عمى عرض مشكرة التخطيط الكظيفي كأحد أىـ الخدمات التي يقدميا 
ما  (Career planning, 2018التخطٔط الْظٔفٕ ) حيث يتضمف ؛المركز بجامعة أكتاجك

 يمي:
)االستعداد لممستقبؿ الميني مع مجمكعة مف مكارد التخطيط الخيارات المينية  .1

 الميني(
خيارات الدراسة في أكتاجك )ليبدأ بالتفكير في نكع العمؿ الذم يمكنو االلتحاؽ بو  .2

 بمجرد التخرج(.
 التقييـ الذاتي كالمكارد. .3
 الطبلب الدكلييف )قراءة النصيحة تستيدؼ عمى كجو التحديد الطبلب الدكلييف(. .4
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الدراسات العميا )تعميـ الطبلب كيفية التسكيؽ ألنفسيـ لمؤسسات التعميـ طبلب  .5
 العالي كالبحثية، كأصحاب العمؿ(.

سؤاؿ أقراف المينة/ الكظيفة )تمقي المساعدة كالتكجيو كالدعـ مف كجية نظر  .6
 الطبلب(.

 –قصص كظائؼ الخريجيف )بالتعّرؼ عمى الطبلب الذيف تمت مساعدتيـ  .7
 (.الحاليكمكانيـ 

كلتحقيؽ االندماج مع المستقبؿ: يتـ مف خبلؿ كقفة كاحدة ألصؿ المينة لكؿ مف 
 Engage with your future: a one-stop careerالطبلب كأصحاب العمؿ )

resource for students and employers, 2018:كالذم يتـ تكضيحو فيما يمي :) 

 :ْبداية مف الصؼ الثاني  مي لمطالبيكفر المركز ما ي للطالب أّ اخلسٓر جبامع٘ أّتاد
 فما فكؽ:

 احصؿ عمى المشكرة كاألدكات التي تحتاجيا لتخطيط مستقبمؾ.التخطٔط الْظٔفٕ:  -
البحث عف الكظائؼ كتطبيقاتيا: الحصكؿ عمى مساعدة في سيرة الطالب الذاتية،  -

 كطمبات العمؿ كميارات المقابمة.
كمعرفة أصحاب العمؿ في الحـر : البحث عف الكظائؼ الشاغرة، تْظٔف اخلسجيني -

 الجامعي كالتكاصؿ مع أصحاب العمؿ كالصناعة.
 قراءة النصيحة تستيدؼ عمى كجو التحديد لمطبلب الدكلييف. الطالب الدّلٔني: -

 ألصشاب العنل ّاملْظفني بالنسبة (Engage with your future: a one-stop 
career resource for students and employers, 2018يكفر المركز :) 

 ليـ ما يمي:
لتمكيف الشخص المناسب ليذه الكظيفة؛ كالذم يتـ مف  الػاغسٗ: الْظاٜفاإلعالٌ عً  -

ىي عبارة عف "محطة كاحدة" تتيح ألرباب العمؿ  NZUniCareerHubبكابة  خبلؿ
جامعات نيكزيمندية كطبلبيا. كتعد كسيمة ناجحة كفعالة  ,مف  2الكصكؿ إلى حكالي 

مف حيث التكمفة لمكصكؿ إلى الطبلب الحالييف كحديثي التخرج، كالذيف يمكف بدكرىـ 
األسبكع. كيتـ الكصكؿ إلى معمكمات التكظيؼ المتاحة عمى مدار الساعة طكاؿ أياـ 
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اإلعبلف المجاني عف )معظـ( التدريب الداخمي، كالمنح الدراسية، كالمنظمات الطكعية، 
 (.Advertise vacancies, 2018كالخيرية التي ال تيدؼ لمربح )

 رفع الممؼ الشخصي: يتـ التكاصؿ مع طبلب الجامعة كاالعبلف عف العبلمة التجارية -
 داخؿ الحـر الجامعي. ككذلؾ شبكة التكظيؼ ألرباب العمؿ

 المعارض المينية: الحصكؿ عمى فرصة لتكظيؼ خريجي ىذا العاـ. -
تقديـ التدريب: تقديـ العمؿ الصيفي أك التدريب ىك كسيمة رائعة لبللتقاء كالتكظيؼ  -

 Offerتقديـ برنامج تدريب داخمي أك صيفي )لمطبلب كالخريجيف مف جامعة أكتاجك. 
an internship or summer work programme, 2018:)  تقديـ العمؿ

الصيفي أك التدريب ىك كسيمة رائعة لبللتقاء كتكظيؼ المكظفيف المحتمميف، كعميو 
يحرص الطبلب دائما عمى الحصكؿ عمى خبرة في العمؿ ذات الصمة. بالنسبة لكؿ مف 

يتـ صاحب العمؿ كالمكظؼ، تعد ىذه الطريقة رائعة "لتقييـ كؿ منيما لآلخر"، عادة ما 
التدريب خبلؿ فترات العطبلت، أك خبلؿ الفصؿ الدراسي إلى جانب الدراسة. ىك عبارة 
عف برنامج ثابت لمعمؿ، كمنظـ لمخبرة في العمؿ، كالذم يتـ بأجر أك بدكف أجر. كما 
ترتبط الدكرات التدريبية بالخطط المينية لمطالب، أك المقررات الدراسية، كمف المتكقع 

ؿ بإرشاد المتدربيف، كاإلشراؼ عمييـ كتقديـ التغذية الراجعة حكؿ قـك صاحب العميأف 
 أداء العمؿ.

قمب حـر جامعة أكتاجك. في مبنى  الكظيفي فيكمف حيث مكقعو: يقع مركز التطكير 
 (.Our location, 2018خدمات المعمكمات، بجكار المكتبة المركزية )

تتككف بنية مركز التطكير الكظيفي امع٘ أّتادْ: ثالجًا: بئ٘ مسنص التطْٓس الْظٔفٕ جب
 جامعة أكتاجك مف:ب

 
 ( بنية مركز التطكير الكظيفي بجامعة اكتاجك بنيكزيمندا0)رقـ شكؿ 

 انًذٚش

(4)ٔػذد  انًششذٌٔ انًٌُٕٓٛ يُغك رٕظٛف انخشٚجٍٛ  
يٕظف انذػى 

 انًُٓٙ
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مً خالل مسنص التطْٓس الْظٔفٕ دامع٘ أّتادْ زابعًا: الربامر ّاخلدمات اليت تكدمَا 

 )مهْىات بسىامر التطْٓس املَين(.

خبلؿ برنامج تكجيو الخريجيف التشّجيع لطبلب جامعة أكتاجك اليـك يكفر المركز مف 
كأليماىـ كتحفيزىـ، عبلكة عمى مساعدة خريجي المستقبؿ لتحقيؽ االنتقاؿ بنجاح مف الحياة 

باالعتماد  -كطالب، إلى الحياة في مكاف العمؿ. كما يعمؿ المكجيكف كنماذج يحتذل بيا 
ف خبلؿ فترة التغيير الحرجة ىذه. كيتطمب األمر تطابؽ عمى تجاربيـ الخاصة لتكجيو اآلخري

برنامج تكجيو الطبلب الخريجيف بيف الطبلب الحالييف مع المكجييف المتطكعيف مف خريجي 
أكتاجك. يستند التطابؽ عمى االىتمامات المينية كالبرنامج المدركس. إذا لـ يكف ىناؾ تطابؽ 

احة الفرصة لممكجييف لممشاركة في المستقبؿ جيد مع عدد معيف مف المستفيديف، فسيتـ إت
(Alumni Student Mentoring Programme, 2018 .) 

أكتاجك : يدعـ المكجيكف طبلب جامعة ّمً سٔح دلاالت دعه املْدَني لطالب دامع٘ أّتادْ
 (:Alumni Student Mentoring Programme, 2018في مجاالت مثؿ )

استئناؼ / تغطية  -                   التطكير الكظيفي.                 -
 الرسائؿ.

 شبكات التكاصؿ. -ميارات المقابمة )حتى مقابمة كىمية(.                  -
 نصيحة الصناعة. -استراتيجية العمؿ )كيؼ تبرز كمرشح(.                -
 إدارة الكقت. -تكازف الحياة مع العمؿ.     -تحديد األىداؼ.          -

الكظيفي لى مككنات برنامج تدريب الطبلب الخريجيف في مركز التطكير كبالنظر إ
أكتاجك ُيبلحظ أف البرنامج يسمح لمطبلب الخريجيف بمشاركة قصتيـ. بعرض مسارات  بجامعة

انتقاليـ مف طبلب إلى مينييف، كتمؾ النصيحة ىامة لخريج شاب يكاجو نفس التحكؿ. كيتـ 
المكجيكف في جميع مراحؿ البرنامج مف قبؿ مركز التطكير الطبلب الخريجكف دعـ أكلئؾ 

عمى التعميقات في أم  اطبلعيـالكظيفي، كيتـ تشجيعيـ عمى االتصاؿ بمنسؽ البرنامج مع 
 ( Alumni Student Mentoring Programmeكقت، سكاء كانت جيدة أك سيئة )

 -فصؿ دراسي كاحد  كيتـ تشغيمو ألكثر مف –لمدة ثبلثة أشير  ّٓطتنس ٍرا الربىامر
كيتطمب ما ال يقؿ عف ثبلث ساعات مف كقت المرشد. كؿ مف المرشديف كالمسترشديف لدييـ 
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الخيار لمبقاء عمى اتصاؿ بعد ىذه الفترة إذا رغبكا في ذلؾ. كيتـ تكجيو الطبلب المقيميف في 
فير )أك ما شابو ذلؾ(. كيتـ تك  Skypeمف خبلؿ اإلنترنت عبر سكايب  Dunedinدنيدف 

التدريب )فيما ال يقؿ عف ثبلث اجتماعات عبر اإلنترنت( مف خبلؿ مركز التطكير الكظيفي 
(Alumni Student Mentoring Programme, 2018 جامعة أكتاجك ) 

University of Otago. 

فإف البرنامج يعمؿ خبلؿ الفصميف ؛ بجامعة أكتاجك البرنامج ّباليطب٘ لفرتٗ تػػٔل
األكؿ كالثاني. مف المحتمؿ أف يحدث اتصاؿ بيف المرشديف كالمستفيديف قبؿ نياية مارس 

 ، كبعد)لئلشراؼ في الفصؿ األكؿ( كنياية شير يكليك )لئلشراؼ في الفصؿ الدراسي الثاني(
كيد استبلـ تسجيمو. كفي سيتمقى رسالة إلكتركنية تمقائية لتأ أف يشترؾ الطالب الخريج كمرشد

بداية الفصؿ الدراسي، بعدىا يتـ تحديد الطبلب، ثـ يتـ التطابؽ بيف المكجييف كالمسترشديف، 
كسيتـ إرساؿ رسالة تأكيد بالبريد اإللكتركني لمطالب الذم تشرؼ عميو. كمف المرجح أف 

اية شير يكليك تحدث عممية المطابقة ىذه قبؿ نياية مارس )لئلشراؼ في الفصؿ األكؿ( كني
)لئلشراؼ في الفصؿ الدراسي الثاني(. سكؼ يتمكف المكجيكف مف المحاؽ بفريؽ مركز 

 Alumni Student Mentoringالتطكير الكظيفي قبؿ بدء برنامج التكجيو.  )
Programme, 2018 ) 

 ,News and eventsالتي تقدميا الجامعة ) المتاحةكمف نماذج الخدمات 
2018 :) 

ص: 00ـ مف الساعة 7102مايك  00عمكـ كالتكنكلكجيا: متاحة يكـ دكرة في ال -
 ـ. 7

ـ 7102يكليك  75دكرة مقدمة لمقطاع العاـ كليس مف أجؿ الربح: متاحة يـك  -
 ـ. 7ص: 00مف الساعة 

ص: 00ـ مف الساعة 7102مارس  10دكرة في األعماؿ كالقانكف: متاحة يكـ  -
 ـ. 7

ـ ,710نكفمبر  05ة التغطية: متاحة يكـ البدء في كتابة السيرة الذاتية كرسال -
 ـ. 07.51ـ: 07مف الساعة 

mailto:university@otago.ac.nz
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 جبامع٘ أّتادْ: مسنص التطْٓس الْظٔفٕخامطًا: ضاعات العنل للشضْل علٙ خدمات 
ا حتى  2: الثبلثاء كاألربعاء كالخميس مف الساعة مْاعٔد االضتػازٗ املَئ٘ - صباحن

دقيقة(. كيتـ الحجز مف خبلؿ  51)ظيرنا، كما تتكفر المكاعيد الفردية  07الساعة 
 بكابة المركز.

ظيرنا حتى الساعة  7مف االثنيف إلى الجمعة مف الساعة  دلطات االضتعالو الطسٓع: -
دقيقة(. الحجز  71-05مساءان، كلمحصكؿ عمى نصيحة االستعبلـ السريعة ) 0:51

 مف خبلؿ بكابة مركز التطكير الكظيفي بجامعة أكتاجك.
كخطاب التزكية: يتـ في يكمي الثبلثاء كالخميس مف الساعة  الراتٔ٘ /مسادع٘ الطريٗ  -

مساءان. لمراجعة السيرة الذاتية/ كخطاب التزكية  0:51بعد الظير حتى الساعة  7
دقيقة(، كلمتحقؽ النيائي منيا. يتـ  71مع المستشار الميني خطكة خطكة )لمدة

 الحجز مف خبلؿ بكابة مركز التطكير الكظيفي.
 5:51: االثنيف / األربعاء / الجمعة مف الساعة الطريٗ الراتٔ٘ / زضال٘ التػطٔ٘ عٔادٗ -

مساءن. عيادة مستعجمة لمسيرة الذاتية كمراجعة رسالة  0:51مساءن إلى الساعة 
 الغبلؼ مع المستشار الكظيفي.

 : يتـ تحديد المكعد باالتصاؿ بالمركز.لػري الطلب٘، ّالعاملني يف سسو دىٔدٌ -
 :طْٓس الْظٔفٕ جبامع٘ ّآهاتْمسنص الت . ة

 ٗ.أّاًل: السؤٓ٘ ّالسضال٘ ّالفلطف

تـ إخبارىا بالتعميـ كاألبحاث الحالية عالية الجكدة، فيما  دامع٘ ّآهاتْ اليتتتمثؿ رؤية 
 (:the University of Waikato, Vision, 2019يمي )

 تقديـ تعميـ كمجمكعة بحثية عالمية المستكل. .1
 كاممة كديناميكية مميزة في الشخصية.تكفير تجربة جامعية  .2
 متابعة الركابط الدكلية القكية لتعزيز المعرفة. .3

 )التفكؽ، كالتميز، كاالرتباط الدكلي( كعمكمان؛ تتمثؿ المكاضيع الشاممة لمرؤية في:

ـ: فقد تـ اعتماد إستراتيجية الجامعة مف 7170-7102 ّباليطب٘ الضرتاتٔذٔ٘ اجلامع٘
، مف أجؿ الرسالة كالرؤية، 7170-7102لمفترة  7103قبؿ مجمس الجامعة في ديسمبر 
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 theكفييا أكدت الجامعة أنيا ستركز أنشطتيا عمى ست أىداؼ إستراتيجية ىي )
University of Waikato, University Strategy 2017-2021, 2016:) 

 افة تنظيمية تركز عمى األداء العاليثق -1
 برامج التعميـ كالبحث المتميزة بالتميز األكاديمي كاألىمية -2
 برنامج شامؿ لمشاركة المجتمع. -3
 تحسيف الكفاءة التشغيمية كالمرافؽ. -4
 تجربة متميزة في جامعة كايكاتك لمطبلب. -5
 االستثمار في النمك. -6

 مسنص التطْٓس الْظٔفٕ ّمكسِ: ثاىًٔا: أٍداف

ييدؼ مركز التطكير الكظيفي إلى التخطيط الميني كاتخاذ القرارات المينية، كطرح 
 Careerاستراتيجيات لتحقيؽ اليدؼ الميني.  كبالنسبة لمقر مكتب التطكير الكظيفي 

Development Office مبنى المركز الطبلبي، الطابؽ األكؿ )مقابؿ مكتبة في ؛ فإنو يقع
 (.Contact Details, 2018يكاتك )جامعة كاب (Bennettsبينيتس 

يتككف الفريؽ اإلدارم لمركز التطكير : دامع٘ ّآهاتْثالجًا: بئ٘ مسنص التطْٓس الْظٔفٕ يف 
: مدير خدمات التطكير الميني كعدد (Contact Details, 2018) الكظيفي مف

 )اثناف( مف مرشدم التطكير الميني.

تقدـ خدمات التطكير الكظيفي لطبلب جامعة  :ّآهاتْجبامع٘  زابعًا: خدمات التطْٓس الْظٔفٕ
 Myمَييتكايكاتك، كالخريجيف بأدكات التطكير الكظيفي كالدعـ؛ مف خبلؿ نظاـ 

Careerيتيح لمشخص إدارة التطكير  بجامعة كايكاتك : كىك نظاـ عبر اإلنترنت
الكظيفي الخاص بو. كما يمكنو مف إعداد ممؼ شخصي، كحجز كرش العمؿ 
كالدركس، كحجز المكاعيد مع المرشد الميني، كتكفير فرص البحث كالتقدـ لبرامج 

(، كىك Career Development Services, 2018الدراسات العميا كالتطكع )
 متاح لكؿ مف:
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 إلى  لمطالب يتـ تسجيؿ الدخكؿ هاتْجبامع٘ ّآ للطالبMy Career  باستخداـ اسـ
ذا كنت كاجو الطالب مشكمة في  المستخدـ ككممة المركر الخاصيف بكؿ طالب، كا 

 Myتسجيؿ الدخكؿ إلى حسابو، يقـك باالتصاؿ بخدمة المساعدة، مف خبلؿ 
Career:؛ إذ يمكف لمطالب مف خبللو 
 ممؼ الشخصي كاألكاديمي.الإعداد  -
 التسجيؿ في كرش العمؿ كالدركس. -
 تسجيؿ األحداث المينية. -
 الكصكؿ إلى األدكات كالمكارد المينية )كنصيحة طمب منحة دراسية(. -
حجز المكاعيد مع المرشد الميني كالحصكؿ عمى المساعدة عبر  -

 اإلنترنت.
 طمب الحصكؿ عمى فرص الدراسات العميا. -
 امعي كخارجو.البحث عف األدكار التطكعية داخؿ الحـر الج -

 يحتاج إلى اختيار حساب بريد إلكتركني كاحد لتسجيؿ الدخكؿ الرئيس  ألصشاب العنل
، ثـ النقر عمى زر "االشتراؾ"؛ My Careerالخاص بو مف خبلؿ النقر أدنى رابط 

 My Career(، كيسمح My Career, 2018ليتمكف مف إنشاء كممة مركر )
 :بػألصحاب العمؿ 

 الجامعي.زيارات الحـر  -
 التسجيؿ في المعارض الكظيفية السنكية. -
 اإلعبلف عف فرص التدريب الخريجيف. -
 اإلعبلف عف فرص التطكع. -
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  يمكف لخريجي جامعة كايكاتك تسجيؿ الدخكؿ لمكصكؿ إلى للخسجينيMy Career 
 كالحصكؿ عمى خدمات مختمفة في مجاؿ التطكير الكظيفي كاالستشارات المينية.

تتعدد الخدمات المقدمة ت بسىامر تطْٓس املَازٗ املَئ٘ يف مهتب التطْٓس الْظٔفٕ: ّباليطب٘ ملهْىا
 : Student support services, 2018)) منيالمطالب ببرنامج تطكير الميارة المينية؛ 

بعقد  جبامع٘ ّآهاتْ: يقـك فريؽ مف مستشارم التطكير الميني خدم٘ التطْٓس املَين 1
كأحداث أخرل لمساعدة الطالب عمى االستعداد كرش عمؿ كجمسات استقباؿ 

لمستقبمو الميني؛ بمساعدتو في كتابة السيرة الذاتية كخطاب التقديـ، كتعمـ ميارات 
إجراء المقاببلت، كتكصيمو بأصحاب العمؿ المحتمميف مع تكفير الكثير مف المكارد 

 يا.عبر اإلنترنت التي يمكف لكؿ مف الطالب كعضك ىيئة التدريس استخدام

: ىي خدمة مجانية عمى اإلنترنت Student Job Searchعً ّظٔف٘ للطالب  البشح 2
يمكف لمطالب استخداميا لمبحث عف عمؿ بدكاـ جزئي بشكؿ مؤقت أك بدكاـ كامؿ 

 أثناء الدراسة.

املكدم٘ لطالب الدزاضات العلٔا( زابط٘ طالب الدزاضات العلٔا  اخلدماتّمً سٔح ) 3

Postgraduate Students' Association PGSA يكفر ىذا المكقع :
معمكمات حكؿ األحداث كالقضايا ذات الصمة بالدراسات العميا في الجامعة، باإلضافة 

كالمجمكعات األخرل التي تقدـ  PGSAإلى تفاصيؿ االتصاؿ باألعضاء التنفيذييف لػ 
 لتمثيؿ جميع اىتمامات الدراسات العميا في PGSAالخدمات كالمعمكمات. يكجد 

جامعة كايكاتك. كيعمؿ مف أجؿ تحسيف الظركؼ في الجامعة بحيث تككف خبرات 
الطالب في الدراسات العميا إيجابية كمجزية. فيك يشجع الطالب عمى االتصاؿ بو إذا 
كاف لديو أم أسئمة أك استفسارات تتعمؽ بدراستو. كييدؼ إلى غرس ثقافة قكية 

 Welcome to the Postgraduateلمدراسات العميا في الحـر الجامعي )
Students' Association, 2018.) 

 The Employability Plus( EPPْٓفس بسىامر التْظٔف اإلضايف ) 4
Programmeْـ، لطبلب جامعة  7102الذم أطمؽ في عاـ  ، جبامع٘ ّآهات

كايكاتك الفرصة الكتساب ميارات جاىزة لمعمؿ مف خبلؿ نشاط تطكعي يعمؿ عمى 
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الميارات العممية كالخبرة التي يسعى إلييا أصحاب العمؿ المحتمميف، اكساب الطالب 
، سيككف لدم الطالب مدة أطكؿ لمدراسة EPPبمجرد االنضماـ إلى برنامج كما أنو

لممشاركة في البرنامج؛ كالذم غالبان ما يتـ مف خبلؿ الشراكة  Waikatoفي جامعة 
مع المؤسسات غير الربحية. كيعد برنامج التكظيؼ اإلضافي برنامج اختيارم يعمؿ 
بجانب الدراسة األكاديمية. ال يكجد بو نجاح أك فشؿ؛ فيك ُيشجع الطالب عمى 

تزيد مف فرصتو في البحث عف أكبر عدد ممكف مف الفرص لتطكير الميارات التي 
 Employabilityالحصكؿ عمى الكظيفة التي ُيريدىا عند االنتياء مف الدراسة )

Plus Programme, 2018.) 

 Employability Plus)علٙ جبامع٘ ّآهاتْ  EPPّتػتنل املهْىات الجالث٘ لـ 
Programme, 2018 :) 

 :ٕعمى كحدات  عمى مدار العاـ، إذ يتمكف الطالب مف الحصكؿ التكدو الػخض
التطكير الشخصي المساعدة لمطالب في حياتو الشخصية كالمينية مثؿ 
التخطيط الكظيفي، كالتكاصؿ بيف الثقافات، كالميارات القيادية، كالسيرة الذاتية 
عداد خطابات التزكية، باإلضافة إلى العبلمات التجارية الشخصية. كتـ  كا 

د الكحدات النمطية المكتممة تصميـ ىذه الكحدات. كيحدد الجدكؿ التالي عد
 مستكل التطكر الشخصي في التحصيؿ 

 المطمكبة لمتميز الجدارة المراد تحقيقيا
 كحدات , كحدات 3 كحدات 0

 :ٕلقد عقدت الجامعة شراكة مع بعض المنظمات مثؿ  التطْع اجملتنع
Volunteering Waikato، Volunteering Bay of Plenty  لمنح

الطالب حؽ الكصكؿ إلى فرص التطكع المحمية. كيحدد الجدكؿ التالي عدد 
 الساعات التي يحددىا مستكل التطكع في المجتمع الخاص بالطالب: 
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 المطمكبة لمتميز الجدارة المراد تحقيقيا
 ساعة 51 ساعة 01 ساعة 51

  :٘ٔىناؾ الكثير مف الفرص في الجامعة التي يمكف لمطالب املػازن٘ اجلامع
المشاركة فييا بما فييا ككنو عضكنا تنفيذينا في النادم كالمجتمع، كأيضان ككنو 
ممثبلن لمصؼ أك اإلرشاد. كيحدد الجدكؿ التالي عدد األنشطة التي تـ تنفيذىا 

 كمستكل المشاركة بالجامعة: 
 لمتميزالمطمكبة  الجدارة المراد تحقيقيا

 أنشطة 0 أنشطة 5 نشاطيف
 

)الذم تحقؽ، أك الجدارة، أك التمييز(  EPPكيرتبط مستكل اإلحراز المتحقؽ في 
مباشرة بمدل مشاركتو الطالب في البرنامج، كسيتـ تضمينو في نص تكميمي إضافي لدراسة 

 الطالب األكاديمية. يمكف أف تستمر مشاركة الطالب في البرنامج طالما أنو مسجبلن.

 كرش عمؿ  جبامع٘ ّآهاتْتعقد خدمات التطكير الكظيفي  :األسداخ ّاخلدمات
أسبكعية كدركسنا تعميمية كجمسات تدريبة باإلضافة إلى عدد مف أحداث 
التكظيؼ الرئيسة عمى مدار العاـ. لمتحقؽ مف كيؼ يمكف لمفرد أف يجعؿ 

 .(Events & Services, 2018نفسو جاىزان لمعمؿ )
 كرش العمؿ كالدركس )كتقدـ بشكؿ مجاني(. -
 اتاالنسحاب )جمسات االستقباؿ( كالتعيين -
 طبلب تاكرانجا -
 األحداث -
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 كفيما يمي تكضيح لكؿ منيا: 

؛ لممساعدة في تطكير الميارة ّزش العنل ّالربامر التعلٔنٔ٘ جبامع٘ ّآهاتْيتـ تشغيؿ 
المينية، كتستغرؽ كرش العمؿ ساعة كاحدة في المجمكعات الكبرل إلعداد الفرد بكؿ 

يتـ تشغيؿ البرامج التعميمية في  المعمكمات التي يحتاجيا لبدء تطكير مياراتو. بعدىا
 & Eventsعمى ) ّزش العنلمجمكعات صغرل كالتي تككف أكثر تفاعمية، كتشتمؿ 

Services, 2018:)  إعداد السيرة الذاتية، ككتابة خطاب التزكية، كالتمكف مف ميارات(
االجتماعية، المقابمة الشخصية، كالتخطيط الميني، كاالستخداـ الميني لكسائؿ التكاصؿ 

كميارات التكاصؿ، كميارات العبلمة التجارية الشخصية، كقانكف عقد العمؿ، كالبحث عف 
 ,Events & Servicesكبالنسبة لمدركس بجامعة كايكاتك فتشتمؿ عمى ) الكظائؼ(.

2018:) 
 كتابة خطاب التزكية. -
 االستعداد لمقابمة التحدم. -
 ممفات التعريؼ. -

جاؿ األعماؿ كالطبلب أك الخريجيف( التعمـ المتكامؿ في المقدمة لكؿ مف ر  الخدمات) -
بجامعة كايكاتك: يكفر التعمـ Work-integrated learning (WIL العمؿ

( فرصة الفكز لكؿ مف رجاؿ األعماؿ كالطبلب عمى حد WILالمتكامؿ مع العمؿ )
سكاء. يمكف لمشركات المحمية االستفادة مف معرفة الطبلب كمكاردىـ إلكماؿ 

مشاريع مع المساعدة في تنمية المكاىب المستقبمية، فضبلن عف تمبية احتياجاتيا ال
فرصة لتطبيؽ المعرفة النظرية لمطبلب في بيئة  WILمف المكظفيف، كما يكفر 

عمى فرص العمؿ، كالتدريب الداخمي، كالمشاريع التطبيقية،  WILعممية. كيشتمؿ 
لؾ. ىذه الفرص ضركرية لمطبلب كالمنح الدراسية لمبحكث الصيفية كأكثر مف ذ

الكتساب المعرفة كالفيـ كالميارات التي مف شأنيا إعدادىـ لسكؽ العمؿ في 
 (.Work with a Student or Graduate, 2018المستقبؿ )
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 خامطًا: ضاعات العنل للشضْل علٙ خدمات مسنص التطْٓس الْظٔفٕ جبامع٘ ّآهاتْ:

ُيعد المستشاركف المينيكف بجامعة كايكاتك النسبة لمكاعيد المستشار الميني؛ 
؛ كالتي عادة ما Hamilton campus جاىزكف لممكاعيد الفردية في حـر ىاممتكف الجامعي

، My Careerتككف بعد حضكر كرشة العمؿ. كيمكف حجزىا عف طريؽ تسجيؿ الدخكؿ إلى 
دقيقة  05نية لمدة كبالنسبة لػ )جمسات االستقباؿ( يقدـ فريؽ التطكير الميني دكرات مجا

" كالذيف Hamilton campus"بدكف مكعد محدد" متاحة لمطبلب في "حـر ىاممتكف الجامعي
يحتاجكف إلى مساعدة في المكضكعات المتاحة في كرش العمؿ؛ إذ ُينصح الطبلب بحضكر 

 (.Events & Services, 2018كرشة عمؿ قبؿ الدخكؿ في جمسة استقباؿ )

تتعدد القكل كالعكامؿ الثقافية التي  المؤثرة في الخبرة النيكزيمندية: سادسان: القكل كالعكامؿ
بنيكزيمندا، كفيما  الكظيفيكاف ليا التأثير المباشر كغير المباشر في طبيعة مراكز التطكير 

 يمي يعرض البحث لثبلث مف أىـ العكامؿ الثقافية المؤثرة ىي:
 علٙ اجلاىب الطٔاضٕ: .1

لممؤىبلت المينية في نيكزيمندا ضمف المبادرات كسياسة التعمـ  الكطنييدخؿ اإلطار  
مدل الحياة أيضان. إذ تشجع الكزارة التطكير الشخصي كالميني المستمريف في مختمؼ 

سجؿ التعمـ" لكؿ مكاطف ينخرط في دكرات التطكير الميني “القطاعات، كتحتفظ بما ُيسمى 
رجات الفرعية لتناسب ىذا النظاـ، كما تكفر المعتمدة. كقد جرل تعديؿ غالبية مؤىبلت الد

كحدات التعمـ مسارات كظيفية كاضحة لكثير مف الميف، كُتيسر لممكظفيف التنقؿ بي الكظائؼ 
المتنكعة مع الحصكؿ عمى شيادة بتدّربيـ، كتراقب جماعات ضماف الجكدة أيضان المؤسسات 

 (.722، ص 7100التي تزكد الخدمات التعميمية.  )عزاـ بف محمد الدخيؿ، 

، كىي كياف مستقؿ عف كزارة التعميـ، كيتمتع المؤىبلتإذ أف نيكزيمندا قد أنشأت ىيئة 
بسمطة منقطعة النظير ليس ليا مثيؿ في أم مكاف آخر مف العالـ؛ إليجاد إطار شامؿ 
لممؤىبلت؛ يمتد مف مؤىبلت إتماـ المدارس الثانكية األساسية إلى مؤىبلت درجات الدكتكراه 

جامعية كالمؤىبلت التقنية المتقدمة، ككميا ضمف إطار كاحد منسجـ يضـ طيفان مف ال
( كما تيدؼ مبادرة ,50، ص 7100المؤىبلت األكاديمية كالمينية )عزاـ بف محمد الدخيؿ، 

تعزيز مسارات انتقاؿ الطمبة مف التعميـ في المدرسة إلى التعميـ في مكاقع  إلى"المدخؿ" 
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ـ إلى إشراؾ الطمبة الذيف تتراكح أعمارىـ 7101ضماف الشباب عاـ  العمؿ. كييدؼ برنامج
، ص 7100عامان في التعميـ أك التدريب المجاني )عزاـ بف محمد الدخيؿ،  02: 03مف 
722.) 

 علٙ اجلاىب االدتناعٕ: .2

أدت البنية السكانية المتباينة في نيكزيمندا، كزيادة المطالب االجتماعية، كالندرة 
لعامة، كزيادة الضغط في الطمب عمى التعميـ ليتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ، االقتصادية ا

كتحقيؽ الجكدة الشاممة، كقدرة التعميـ عمى أف يتنافس بمخرجاتو متطمبات التنافس الرأسمالي 
االقتصادم العالمي؛ إلى أجبار السمطات التعميمية عمى إعادة التقييـ المستمر لمحاجات 

، 22، ص  ،2012تيف الكمية كالكيفية )منار محمد إسماعيؿ بغدادمالتربكية مف الناحي
(. كعميو تكجد كرش العمؿ المينية في نيكزيمندا كالتي ليا تأثير عمى قرار الطالب ,2

 (. Aspden, Cooper, Liu, & et al, 2015, p. 1الكظيفي )
 علٙ اجلاىب االقتضادٖ: .3

تشيد نيكزيمندا سرعة التطكر بسبب عكامؿ كثيرة: منيا أف االقتصاد خضع لمنظاـ  
(. كتؤدل 22، ص 02,2الحر كلقانكف العرض كالطمب )بريؿ ىكست كجكسمف غرانجر، 

آفاؽ سكؽ العمؿ دكران ُميمان في قرار االستمرار في التعميـ. فمعدالت البطالة في مختؼ 
ىي أقؿ مف متكسط دكؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية. مستكيات التعميـ في نيكزيمندا 

كأف معدؿ الشباب الذيف يجمعكف بيف المدرسة كالعمؿ ىك أعمى مف متكسط دكؿ منظمة 
 (.  722، ص 7100التعاكف االقتصادم كالتنمية )عزاـ بف محمد الدخيؿ، 

 املبشح السابع: ّاقع مسانص التطْٓس الْظٔفٕ باجلامعات املضسٓ٘:

 مسنص التطْٓس الْظٔفٕ جبامع٘ سلْاٌ: .أ 

ُيعد مركز التطكير الكظيفي بجامعة حمكاف مشركع مشترؾ بيف الجامعة كبيف برنامج 
بتمكيؿ مف الككالة األمريكية لمتنمية  الدكليتنفذه ىيئة التعميـ  الذم"ربط التعميـ بالتكظيؼ" 

)جامعة حمكاف،  لعمؿاالجامعة لمتطمبات سكؽ  كخريجيالدكلية، يستيدؼ إعداد طمبة 
7100). 
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 أّاًل: السؤٓ٘ ّالسضال٘.

: إمداد الجامعة بمعمكمات عف احتياجات سكؽ العمؿ حتى يتسنى فيتمثمت الرؤية 
تكفير فرص تعمـ ميسكرة كفعالة لخريجي  :فيليا تطكير مناىجيا كفقان لذلؾ، كجاءت الرسالة 

جراء الشراكات مع الجامعة مف خبلؿ برامج التدريب كالتدريب الداخمي  كمعارض الكظائؼ كا 
 مختمؼ أصحاب العمؿ )الصناعات كالخدمات كالمنظمات غير الحككمية ... كغيرىا(

 ثاىًٔا: أٍداف مسنص التطْٓس الْظٔفٕ ّمكسِ:

)جامعة  يمي فيماجامعة حمكاف  فيمركز التطكير الكظيفي تمثمت األىداؼ الرئيسة لمشركع 
 :(7100حمكاف، 

 بالتكظيؼ، تشرؼ عميو الجامعة بعد انتياء المشركع.ربط التعميـ  -1
تقديـ الخدمات المختمفة لمطمبة مف تدريبات كاستشارات مينية كرفع ميارات المغة  -2

 ت سكؽ العمؿ.ااإلنجميزية كميار 
عمؿ شراكات كتشبيؾ بيف الجامعة كالقطاع الخاص مف أجؿ تكفير أكبر قدر مف  -3

 الفرص لمطمبة كالخريجيف.

 –مبنى كاك. بجكار مبنى إدارة الجامعة  فيمقره: يقع مركز التطكير الكظيفي كبالنسبة ل
 جامعة حمكاف

 :دامع٘ سلْاٌثالجًا: بئ٘ مسنص التطْٓس الْظٔفٕ يف 

 :يمي فيماجامعة حمكاف تتمثؿ البنية التنظيمية مركز التطكير الكظيفي في 
 مدير المركز. -1
التدريس كمعاكنييـ )المدربيف يعمؿ حكالي ثبلثة عشر عضكان مف أعضاء ىيئة  -2

 (7100كالمستشاريف( بالمركز )جامعة حمكاف، 

قدميا المركز  التياشتممت الخدمات  :جبامع٘ سلْاٌ زابعًا: خدمات مسنص التطْٓس الْظٔفٕ
 :يميمنذ بدء العمؿ بو عمى ما 

)جامعة منيا تعددت البرامج التدريبية التي ُقدمت لمطمبة؛ البرامج التدريبية لمطمبة:  .أ 
 (:7100حمكاف، 
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دكرة ميارة البحث عف كظيفة )كتابة السيرة الذاتية، قنكات البحث عف  -1
 كظيفة، كيفية التأىؿ لسكؽ العمؿ(.

دكرة الميارات الشخصية: )ميارات االتصاؿ، العمؿ في فريؽ، إدارة الكقت،  -2
 التخطيط(.

 دكرة ميارات العرض كالتقديـ. -3
 دكرة كتابة السيرة الذاتية  -4
 المحادثة اإلنجميزية.نادل  -5
 دكرة ميارات بدء مشركعؾ الخاص. -6
 دكرة إدارة الذات )التخطيط الذاتي(. -7
 بناء فرؽ العمؿ. -8

عبارة عف جمسة شخصية مع الطالب، يقـك فييا المستشار  ىي: االضتػازات املَئ٘ .ة 
مع تكعيتو بكيفية تنمية قدراتو  اختيار مساره المينى، فيالمينى بمساعدة الطالب 

ىذا المسار بالكسائؿ المختمفة. كذلؾ بعد أف يقـك الطالب بعمؿ اختبار المسار  في
تشرؼ عمييا شركة  التي)تمييد( عمى مكقع مبادرة مصر تعمؿ  الكظيفي

 .(7100)جامعة حمكاف، مايكركسكفت
 :(CDCالربامر التدزٓبٔ٘ للندزبني )أعطاٛ ّمعاّىٙ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّفسٓل الـ  .ط 

ىيئة  كمعاكنيتحقيؽ االستدامة مف خبلؿ تدريب أعضاء  َٓدف ٍرا الربىامر
كفيما يمي نماذج مف الدكرات التدريبية المنفذة  التدريس لتقديـ بعض الخدمات.

 كاعداد المتدربيف كالندكات التعريفية كاعداد الحاضريف.
( البرامج التدريبية كعدد المتدربيف المنفذة في مركز التطكير الكظيفي 0جدكؿ )

 حمكافبجامعة 
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الجية القائمة  التدريبيالبرنامج 
 بالتدريب

 كمعاكنيعدد المتدربيف مف أعضاء 
 ىيئة التدريس

دكرة إعداد مدربيف لغة 
 إنجميزية

مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية  0 الدكليىيئة التعميـ 
 التجارة.

دكرة إعداد مدربيف. ابدأ 
 مشركعؾ الخاص

شركة مايكركسكفت 
 تعمؿ()مبادرة مصر 

ىيئة التدريس  معاكنيمف 0
 بكمية التجارة.

 –ىيئة التدريس  معاكنيمف 5
 كمية سياحة كفنادؽ.

دكرة إعداد مدربيف. 
 لبلستشارات المينية

شركة مايكركسكفت 
 )مبادرة مصر تعمؿ(

مف أعضاء ىيئة التدريس كمية  0
 التجارة.

 –ىيئة التدريس  معاكنيمف 7
 كمية سياحة كفنادؽ.

ىيئة التدريس كمية مف أعضاء 0
.  العمـك

ىيئة التدريس كمية  معاكنيمف 5
 التربية.

المجمكع )مف أعضاء ىيئة 
 التدريس(

)اثنيف مف األعضاء حضركا  05 
 دكرتيف(

ندكات تعريفية بالكميات أك بالمركز عف احتياجات سكؽ العمؿ كالتعريؼ بخدمات  أما .د 
 فتضح مف الجدكؿ التالي: المركز
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الندكات التعريفية كعدد الحاضريف المنفذة في مركز التطكير الكظيفي ( 7جدكؿ )
 بجامعة حمكاف

عدد الحضكر مف  تمت فييا الندكة التيالفعالية  الكمية
 الطمبة

 0,0 مؤتمر البيئة منزلياقتصاد 

 30 يـك الخريجيف فنكف تطبيقية

 25 يـك الخريجيف تربية

 23 يـك خدمة المجتمع تربية

 752 يـك الخريجيف اجتماعيةخدمة 

 75 عف برنامج "ابدأ مشركعؾ الخاص" تمييدملقاء  عمكـ

مركز التطكير 
 الكظيفي

 Priceلقاء مع مسئكلة التكظيؼ بشركة 
Water Cooper 

30 

 200  المجمكع

تضح مف العرض السابؽ أف مركز التطكير الكظيفي بدأ في العمؿ في سبتمبر ي
 2( طالب خبلؿ 212عدد الطمبة الذيف حضركا الدكرات التدريبية )ـ، كقد بمغ إجمالي 7100

(، كيعمؿ 7100( استشارة. )جامعة حمكاف، 35أشير، كما بمغت عدد االستشارات المينية )
حكالي ثبلثة عشر عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ )المدربيف كالمستشاريف( 

 (7100بالمركز )جامعة حمكاف، 
 الْظٔفٕ جبامع٘ الفْٔو:مسنص التطْٓس  .ة 

 أّاًل: السؤٓ٘ ّالسضال٘ ّالفلطف٘.

دراسة احتياجات سكؽ العمؿ  فيتمثمت رؤية مركز التطكير الكظيفي بجامعة الفيـك  
إمداد  فيتطرأ عمى المجتمع كاحتياجاتو، كجاءت رسالتو  التيلمتابعة التغيرات  مستمرةبصفو 
تربطيـ بكاقع المجتمع كسكؽ  التيكالخدمات  المفيدةكخريجييا بالمعمكمات  الجامعةطبلب 
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)جامعة  عف طريؽ التدريب المؤىؿ لذلؾ المتاحةالعمؿ كتؤىميـ لبلستعداد لبللتحاؽ بالكظائؼ 
 . (7105الفيـك ، 

 ثاىًٔا: أٍداف مسنص التطْٓس الْظٔفٕ ّمكسِ:

 : (7105)جامعة الفيـك ،  إلى الكظيفيييدؼ مركز التطكير 
فرصو كمعدؿ حصكليـ  كزيادةجامعو الفيكـ لسكؽ العمؿ  كخريجيإعداد طبلب   -1

 عمى الكظائؼ.
 . سكؽ العمؿ بقكه في لممنافسةلخريج جامعو الفيـك  التنافسية القدرة زيادة  -2
العمؿ االمر  بيئة فيلمنجاح  البلزمةتدريب الطبلب كالخريجيف عمى الميارات   -3

  .المقدمةالبرامج  فييستتبع تحديثا مستمرا  الذم
الكظائؼ لرفع  كطبيعةتتسؽ  المختمفةالمجاالت  في متخصصةتقديـ برامج   -4

  التنافسية القدرة
 لخريجيبأصحاب العمؿ لتكفير فرص التدريب كالعمؿ  كطيدةإنشاء عبلقات   -5

 .جامعو الفيكـ
 .لقياس كتقييـ االداء المناسبةتأىيؿ المتدربيف لتصميـ خطط العمؿ   -6
  االعماؿ ألصحابعمميو التكظيؼ لممتدربيف ككذلؾ  تيسير  -7
مركز  فيبما يضمف استمرار العمؿ  المناسبةبالسبؿ  البلزمةتكفير االمكانيات   -8

و انشطتو كخدماتو بعد انتياء الدعـ المقدـ مف ىيئ بكافة الكظيفيالتطكير 
 .األمريكية المعكنة

داخؿ  -الدكر الثالث -مبنى كمية اآلثار القديـ فيمركز التطكير الكظيفي : يقع ّباليطب٘ ملكسِ
 حـر الجامعة.

 : دامع٘ الفْٔوثالجًا: بئ٘ مسنص التطْٓس الْظٔفٕ يف 

 :يمي فيماجامعة الفيـك تتمثؿ البنية التنظيمية مركز التطكير الكظيفي في 

 مً:  اإلدازٖ: ٓتهٌْ الفسٓل اإلدازٖالفسٓل 

 رئيس الجامعة. -1
 نائب رئيس الجامعة لشكف الدراسات العميا كالبحكث. -2
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 مدير المركز. -3
 مدير مكتب "التعمـ العالمي"، بالقاىرة -4
 مستشاريف(. ةأربع)يتككف مف  :االضتػازٖاجمللظ 

 أعطاٛ املسنص: 

 المدير. .1
 عدد اثناف مف األعضاء كمدربيف. .2

مجمكعة الدكرات يكضح الجدكؿ التالي  :جبامع٘ الفْٔو خدمات التطْٓس الْظٔفٕزابعًا: 
،  بجامعة الفيـك الكظيفييقدميا مركز التطكير  التي  :(7105)جامعة الفيـك
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عاـ  ( الدكرات التدريبة التي يقدميا مركز التطكير الكظيفي بجامعة الفيـك في5جدكؿ )
7105 

 المجمكعة األكلى
 اكتشؼ ذاتؾ

 المجمكعة الثانية
العمؿ الجماعي 

 كالقيادة

 المجمكعة الثالثة
 (0تطكير الذات )

 المجمكعة الرابعة
 (7تطكير الذات )

 تقييـ ما تريد. -1
 تقييـ قكتؾ. -2

تقييـ نمط  -3
 حياتؾ.

 كف عمى عمـ جيد. -4
 تحديد مكقفؾ. -5
ضبط الشخصية  -6

 كاألىداؼ المينية.

العمؿ أىمية  -1
 الجماعي.

 تنظيـ فريؽ العمؿ. -2
 التفكير ستراتيجيان. -3
 ديناميات القيادة. -4
 زراعة الثقةاالحتراـ. -5
تحديد مسؤكليات  -6

 القيادة.

التفكير النقدم  -1
 كاإلبداعي.

 تطكير مفرداتؾ. -2
 ميارات التفاكض. -3
 كف مسؤكالن كدقيقان. -4

 تكسيع معرفتؾ. -5
األخبلؽ الشخصية  -6

 كالمينية.

 إدارة ذاتؾ. -1
 اإلجياد.إدارة  -2

 إدارة الكقت كالماؿ. -3
 حؿ المشكبلت. -4

 اتخاذ القرار. -5
إلقاء الخطب  -6

 كالعركض.

 المجمكعة الخامسة
 البحث عف كظيفة

 المجمكعة السادسة
 الحفاظ عمى المينة

 المجمكعة السابعة
 آداب العمؿ

 المجمكعة الثامنة
 خدمة العمبلء

البحث عف  -1
 كظائؼ.

 الشبكات. -2
 طرح المعايير. -3

التعرؼ عمى  -4
 الفرص.

 التعزيز الذاتي. -5
كتابة السيرة  -6

 الذاتية كالمقابمة.

العمؿ مف أجؿ  -1
 الحياة.

 الفخر الميني. -2
 إيجاد سمعة. -3
 بناء شبكة. -4
التخطيط عمى  -5

 المدل الطكيؿ.
البقاء عمى الطريؽ  -6

الصحيح & 
 االرتقاء.

االجتماع، التحية  -1
 كالتفاعؿ.

 المباس كاالستمالة. -2
كجبات الطعاـ  -3

 كالسفر.
تكنكلكجيا  -4

 المعمكمات.
 العمكـ الصحية. -5
العمؿ عف طريؽ  -6

الياتؼ ككتابة البريد 
 اإللكتركني.

ما ىي خدمة  -1
 العمبلء؟

التعامؿ مع شكاكل  -2
 العمبلء.

الفردية/  الخدمات -3
 الجماعية.

االتصاالت  -4
 كاإلعبلـ.

 المحاسبة كالمالية. -5
الدعاية كالتسكيؽ  -6

 كالعبلقات العامة.
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 خدمات مسنص التطْٓس الْظٔفٕ جبامع٘ الفْٔو:خامطًا: ضاعات العنل للشضْل علٙ 

كتـ التعرؼ  كحتى اآلف 7100ال تكجد ساعات لمعمؿ؛ بسبب إيقاؼ نشاطو منذ عاـ 
 .عمى ذلؾ مف خبلؿ مقابمة مديرة المركز

تتعدد القكل كالعكامؿ الثقافية التي كاف  سادسان: القكل كالعكامؿ المؤثرة في الكاقع المصرم:
بمصر، كفيما يمي  الكظيفيليا التأثير المباشر كغير المباشر في طبيعة دكر مراكز التطكير 

 يعرض البحث لثبلث مف أىـ العكامؿ الثقافية المؤثرة ىي:
 علٙ اجلاىب الطٔاضٕ: .1

خطة التنمية المستدامة تركز استراتيجية كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي في ضكء 
ـ؛ عمى إتاحة التعميـ لمجميع دكف تمييز، كتحسيف جكدة النظاـ التعميمي بما 7151مصر 

يتكافؽ مع النظـ العالمية، تحسيف تنافسية نظاـ كمخرجات التعميـ )كزارة التعميـ العالي 
لتعميـ (، كما تيدؼ االستراتيجية إلى التطكير في برامج ا07، ص ,710كالبحث العممي، 

 العالي؛ حيث استحداث برامج جديدة ترتبط بالتغيرات المستقبمية في سكؽ العمؿ؛ مف خبلؿ:
تكفير ميارات القرف الحادم كالعشريف، كتحقيؽ الربط باحتياجات سكؽ العمؿ المحمي 
كالعالمي، كاستحداث التخصصات البينية، ىذا فضبلن عف تكفير برامج مزدكجة مع جامعات 

    (.30، ص 2012ٗ التعلٔه العالٕ ّالبشح العلنٕ، )ّشاز مرمكقة

تحقيؽ التنافسية: حيث جاء ترتيب جامعة القاىرة في تصنيؼ شنغيام الصيني بيف 
زاد عدد الجامعات المصرية بعد إدراج  7102عمى مستكل العالـ، كفى عاـ  011-511

كرة كبني سكيؼ تـ إدراج جامعتي المنص ,710جامعتي اإلسكندرية كعيف شمس، كفي عاـ 
 فأصبحت خمس جامعات ىي )القاىرة، اإلسكندرية، عيف شمس، المنصكرة، بني سكيؼ

 (.   07، ص ,710)كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، )
 علٙ اجلاىب االدتناعٕ:  .2

تعاني مصر مف تزايد مشكمة البطالة التي تؤرؽ المجتمع، خاصة بعد تزايد أعداد 
العاطميف عقب ثكرة ينػاير، فأصػبحت البطالة شبحا ييدد مستقبؿ الشباب، لذلؾ ال بد مف 
تدارؾ أسباب المشكمة كالعمؿ عمى حميا كقػد يرجػع ذلػؾ الى قمػة االستثمار المنتج في مصر 

عمى مستكل يكفي الستيعاب الداخميف الجدد في سكؽ العمؿ كرصيد  يخمؽ فرص عمؿ جيدة
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البطالػة المتراكـ )فاطمة عبد الرحمف، حناف حسيف، إيماف األسمر، كىياـ عبد الحميد، 
كال شؾ أف مشكمة بطالة الشباب في مصر ىي إفراز العديد مف (. 32، ص 7102

لمجتمع المصرم، منيا مشكبلت التعميـ، المشكبلت االجتماعية كاالقتصادية التي يعاني منيا ا
)عادؿ محمكد  انخفاض معدؿ النمك االقتصادم، كالتنمية غير المتكازنة في كثير مف المجاالت

 .(050، ص  7105رفاعي، 
 علٙ اجلاىب االقتضادٖ: .3

الظاىرة لدخكؿ الفئات يتسـ سكؽ العمؿ بطكؿ فترة البقاء في قكة العمؿ كتعزل ىذه 
سنة( كالتي تؤدم لتزايد  00 – 3العمرية صغيرة السف إلى سكؽ العمؿ )الفئة العمرية 

عرض العمؿ كالبطالة بالتبعية ككذلؾ التسرب مف التعميـ كاألمية، كما أف الفئات العمرية بعد 
طكؿ فترة سف التقاعد تظؿ باقية في سكؽ العمؿ مما يحد مف فرص التكظيؼ لدل الشباب كت

، ص 7101)عصاـ حسني محمد عبد الحميـ أبك زيد،  بقائيـ في قكة العمؿ دكف عمؿ
73,). 

كترجع أسباب ىذا التعطؿ لجمكد الكظائؼ الحككمية كتكقؼ الدكلة عف تعييف 
الخريجيف منذ منتصؼ الثمانينات، كىك ما يتطمب تكجيو الدكلة سياستيا االقتصادية نحك 

مؿ بؿ كلـ يستطع أف يمبل الفراغ الذم تركتو الحككمة كقطاع خمؽ المزيد مف فرص الع
األعماؿ العاـ مف خمؽ الفرص الجديدة لمعمؿ كىك ما يمكف معو القكؿ بأف البطالة المصرية 

 .(710، ص 7101ىيكمية ترد ألسباب اقتصادية )عصاـ حسني محمد عبد الحميـ أبك زيد، 
الكظائؼ )التكظيؼ، كالميارات، كاستراتيجية القكل كما ترل كزارة التعميـ العالي أف مستقبؿ 

سنكات، كأف  01% مف الكظائؼ خبلؿ 55العاممة لمثكرة الصناعية الرابعة( سكؼ تختفي 
سنة القادمة نتيجة التطكر التكنكلكجي  75% مف الكظائؼ سكؼ تختفي خبلؿ الػ 02

(. كما أف قصكر ,، ص ,710كاالقتصاد التشاركي )كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، 
عادة التدريب لمعامميف القدامى كالداخميف الجدد لسكؽ العمؿ يعمؿ عمى  برامج التدريب كا 

نتاجيتيا األمر الذم يفضي النخفاض الطمب عمى العمالة )عصاـ  خفض ميارات العمالة كا 
 .(,73، ص 7101حسني محمد عبد الحميـ أبك زيد، 
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ازى٘ لدّز مسانص التطْٓس الْظٔفٕ يف نل مً أضرتالٔا املبشح اخلامظ: دزاض٘ حتلٔلٔ٘ مك

 ّىْٔشٓليدا ّمضس:

يختص ىذا المحكر بالدارسة المقارنة التفسيرية لدكؿ البحث لتحديد أكجو التشابو  
ضكء  فيكأكجو االختبلؼ في طبيعة دكر مراكز التطكير الكظيفي في كؿ منيـ؛ ثـ تفسيرىا 

العمـك االجتماعية ذات الصمة، كبما يفيد في طرح ضكابط كآليات مقترحة  ـمفاىيبعض 
 : يمي فيمالتفعيؿ ىذا الدكر في مصر؛ كذلؾ كفقان لمحاكر البحث المتمثمة 

 أّاًل: السؤٓ٘ ّالسضال٘ ّالفلطف٘.

بتكقيعيا مذكرة تفاىـ مع الرؤية الدكلية لممنظمات الدكلية في  دامع٘ أّتادْتميزت 
إلى أف جامعة أكتاجك ىي أكلى  ّقد ٓسدع الطببـ، مكافحة الفقر العالمي؛ 7105أكتكبر 

ـ بمركر 7102ـ، كتحتفؿ في عاـ 0,32الجامعات في نيكزيمندا، كالتي تأسست في عاـ 
 James جامعة كتميزت(. University of Otago, 2019عامان عمى تأسيسيا ) 051

Cook University  بتعيد الجامعة بتحقيؽ مصالحة حقيقية كمستدامة بيف الشعكب
إلى أف المناطؽ  زمبا ٓعْد الطبباألصمية كسكاف جزر مضيؽ تكريس كالمجتمع األكسع؛ 

المدارية ىي مكانيا )مجتمعيا(؛ كُيعّرؼ بأنو: منطقة جغرافية شاسعة سماىا أرسطك المنطقة 
لمحـر الجامعي مف خبلؿ مراكز دراسة كمحطات المحررة. يتـ استكماؿ كتكسعة الثبلث أفرع 

 (.James Cook Universityأبحاث إقميمية كبعيدة )

طمح إلى االعتراؼ بيا ككاحدة مف أفضؿ ت الجامعةفي أف دامع٘ غسب أضرتالٔا كتميزت 
 25احتمت المرتبة  الجامعةإلى أف  زمبا ٓسدع ذلو. 7151جامعة في العالـ بحمكؿ عاـ  51

 Research atـ ),710غيام األكاديمي لمجامعات العالمية في عاـ في تصنيؼ شن
UWA, 2018 في أف المكاضيع الشاممة لمرؤية تتمثؿ  دامع٘ ّآهاتْتميزت رؤية (، في حيف

مركزنا في  072ترتيب الجامعة لػ  ّزمبا ٓعْد ذلو إىلالتفكؽ، كالتميز، كاالرتباط الدكلي(،  (في:
التصنيؼ العالمي الجامعات في خمس سنكات، كحصمت عمى المركز الثالث في نيكزيمندا في 

 (.University of Waikato, 2018أحدث تصنيؼ التايمز لجامعة العالـ لمتعميـ العالي )
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: في نال اجلامعتني يفمتجلت السؤٓ٘  الفيـك كحمكاف بجميكرية مصر العربية؛ جامعتيكفى 
إمداد الجامعة بمعمكمات عف احتياجات سكؽ العمؿ حتى يتسنى ليا تطكير مناىجيا كفقان 

خمؽ فرص عمؿ لمشباب المصرم كىـ عمى اعتاب سكؽ  :نل ميَنا يفّناىت السضال٘ لذلؾ. 
 70 -71الخصائص العمرية لممتعطميف؛ حيث تعتبر الفئة العمرية  زمبا ٓعْد الطبب إىلالعمؿ؛ 
فئة المتعطميف بكؿ أقاليـ الجميكرية، إذ تتراكح نسبة ىذه الفئة  فياألكثر ظيكران  ىيعامان 
حضر محافظات الحدكد، كنحك  فيجاءت  كالتي% 51اإلقميـ بيف  فيالمتعطميف  إجماليإلى 

 كالتيعامان، 72 -75محافظات الحدكد، يمييا الفئة العمرية  فيظيرت  كالتي% 70.2
 فيظيرت  كالتي% 77، كنحك البحرمريؼ الكجو  في% كىى ما ظيرت 2.,7تراكحت بيف 

)الجياز المركزل لمتعبئة العامة كاإلحصاء، النشرة السنكية المجمعة المحافظات الحضرية 
 .(05، ص  7102، 7103بحث القكل العاممة تقرير تحميمى 

 نص التطْٓس الْظٔفٕ ّعيْاىُ/ مْقعُ: ثاىًٔا: أٍداف مس

 مف حيث المكقع: يقع مقر المركز بالجامعة في الست جامعات مكضع البحث.

كبالنسبة لؤلىداؼ: تشابيت الجامعات الستة في أىداؼ مركز التطكير الكظيفي 
المتمثمة في: تكفير خدمة مشكرة التخطيط الكظيفي بناء الميارة، إيجاد الكظائؼ كتكفير 

. كيرجع ىذا Career Hubاألحداث المينية كالمكارد مف خبلؿ بكابة التكظيؼ الرئيسة
التشابو إلى انتمائيـ إلى مجمكعة الدكؿ الصناعية المتقدمة، إلى جانب اىتماميـ بالتحكؿ 
إلى االقتصاد المعرفي، كبناء مجتمع المعرفة؛ فقد بات كاضحان أف التقدـ المعرفي كالتغير 

حدثو المعرفة في االقتصاد يؤثراف ليس فقط في درجة النمك كسرعتو فحسب؛ السريع الذل ت
بؿ في نكعية حياة األفراد باعتبارىا مؤشران حاسمان عمى كجكد تنمية بشرية قابمة لمبقاء كربما 

مميكف مياجر جاء  0.5يعكد السبب إلى تأثير العامؿ االجتماعي؛ حيث يكجد في أستراليا 
طانية كجاء الباقكف مف أكركبا كقد تزايد عدد المياجريف مف نيكزيمندا نصفيـ مف الجزر البري

أف مشركع المراكز الجامعية ّٓسدع الطبب إىل الفيـك كحمكاف؛  جامعتيإلى أستراليا، كفى كؿ مف 
مميار دكالر استثمرىا الشعب األمريكي في مصر مف خبلؿ  51لمتطكير الميني ُيعد جزء مف 

)سفارة الكاليات المتحدة األمريكية  .,022نمية الدكلية منذ عاـ الككالة األمريكية لمت
 (. 7102كقنصميتيا في مصر، 
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 ثالجًا: بئ٘ مسنص التطْٓس الْظٔفٕ.

تشابيت جامعة أكتاجك بنيكزيمندا مع جامعة غرب أستراليا؛ إذ يتككف الفريؽ اإلدارم 
 لمركز التطكير الكظيفي بكؿ منيما مف:  

 المدير: .1

 المينيكف كعددىـ أربعة.المرشدكف  .2

 منسؽ تكظيؼ الخريجيف: شخص كاحد. .3

 مكظؼ الدعـ الميني: شخص كاحد. .4

كقد يرجع السبب إلى أف جامعة أكتاجك ىي أكلى الجامعات في نيكزيمندا، كالتي 
عامان عمى تأسيسيا  051ـ بمركر 7102ـ، كتحتفؿ في عاـ 0,32تأسست في عاـ 

(University of Otago, 2019 .) 

تمفتا مع جامعة كايكاتك في الييكؿ التنظيمي لممركز؛ إذ يتككف الفريؽ اإلدارم كاخ
 لمركز التطكير الكظيفي مف:

 مدير خدمات التطكير الميني. .1
 عدد )اثناف( مف مرشدم التطكير الميني. .2

 مف: James Cook Universityبينما يتككف الييكؿ التنظيمي لممركز بجامعة 
 المينييف.عدد اثناف مف المستشاريف  .1
 عدد اثناف مف مسؤكلي معمكمات الكظائؼ. .2

 :جامعة حمكافيتككف بنية مركز التطكير الكظيفي في 
 مدير المركز. .1
يعمؿ حكالي ثبلثة عشر عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ  .2

 )كمدربيف كمستشاريف( بالمركز.

 تتككف بنية مركز التطكير الكظيفي مف: ّفٙ دامع٘ الفْٔو؛

 كيضـ كؿ مف: :اإلدازٖالفسٓل  
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 رئيس الجامعة. .1
 نائب رئيس الجامعة لشكف الدراسات العميا كالبحكث. .2
 مدير المركز. .3
 مدير مكتب "التعمـ العالمي"، بالقاىرة .4

 مستشاريف(. ةأربع)يتككف مف  :االضتػازٖاجمللظ 

 الفْٔو:  يفّباليطب٘ ألعطاٛ املسنص 

 المدير. .1
 كمدربيف.عدد اثناف مف األعضاء  .2

جامعة الفيكـ؛ قد تمت المكافقة عمى البلئحة المالية  فيإلى أنو  ّزمبا ٓسدع االختالف
صدار القرار البلـز ) خاصكاإلدارية المنظمة لمركز التطكير الكظيفي )ككحدة ذات طابع  ، كا 

 (.02ـ، ص 7100في ىذا الشأف )المجمس األعمى لمجامعات، 

تكدمَا نل دامع٘ مً خالل مسنص التطْٓس الْظٔفٕ )مهْىات زابعًا: الربامر ّاخلدمات اليت 

 بسىامر التطْٓس املَين(.

تميز البرنامج في جامعة أكتاجك؛ بأنو يسمح البرنامج لمطبلب الخريجيف بمشاركة 
قصتيـ. كيؼ انتقمكا في طريقيـ مف طالب إلى ميني؟ كتمؾ النصيحة كالدعـ ال يقدراف بثمف 

اجيكف نفس التحكؿ. كيتـ دعـ أكلئؾ الطبلب الخريجيف مف قبؿ لخريجيف الشباب الذيف يك 
المكجييف في جميع مراحؿ البرنامج مف قبؿ مركز التطكير الكظيفي، كيتـ تشجيعيـ عمى 
االتصاؿ بمنسؽ البرنامج مع اطبلعيـ عمى التعميقات في أم كقت، سكاء كانت جيدة أك 

كيتـ تشغيمو ألكثر مف فصؿ  –ة أشير سيئة، كيستمر تكجيو الخريجيف لؤلقراف لمدة ثبلث
كيتطمب ما ال يقؿ عف ثبلث ساعات مف كقت المرشد بعد التطابؽ بيف  -دراسي كاحد 

المكجييف كالمسترشديف. كؿ مف المرشديف كالمسترشديف لدييـ الخيار لمبقاء عمى اتصاؿ بعد 
مف خبلؿ  Dunedinىذه الفترة إذا رغبكا في ذلؾ. كيتـ تكجيو الطبلب المقيميف في دنيدف 

 ثبلث)أك ما شابو ذلؾ(. كيتـ تكفير التدريب )فيما ال يقؿ عف  Skypeاإلنترنت عبر سكايب 
اجتماعات عبر اإلنترنت( مف خبلؿ مركز التطكير الكظيفي؛ كيعكد السبب إلى أف المركز يكفر 

 بداية مف الصؼ الثاني فما فكؽ خدماتو لمطبلب
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 بسىامر تطْٓس املَازٗ املَئ٘ يف مهتب التطْٓس الْظٔفٕ:ّفٙ دامع٘ ّآهاتْ مهْىات 

تتعدد الخدمات المقدمة لمطالب ببرنامج تطكير الميارة المينية؛ إال أف أىـ ما ُيميزىا  
، The Employability Plus Programme( EPPتكفير برنامج التكظيؼ اإلضافي )

اختيارم يعمؿ بجانب الدراسة  ـ، كىك برنامج 7102الذم أطمؽ في عاـ  جبامع٘ ّآهاتْ
األكاديمية. ال يكجد بو نجاح أك فشؿ؛ فيك ُيشجع الطالب عمى البحث عف أكبر عدد ممكف 
مف الفرص لتطكير الميارات التي تزيد مف فرصتو في الحصكؿ عمى الكظيفة التي ُيريدىا 

كقت مبكر؛ حيث  عند االنتياء مف الدراسة؛ ربما يرجع السبب إلى بداية المشكرة المينية في
 00يبدأ المستشاركف المينيكف مناقشاتيـ المينية في المدارس في نيكزيمندا في الصفكؼ 

 ,Aspden, Cooper؛ األمر الذم مف الممكف أف ُيفيدىـ في اختياراتيـ المينية )07ك
Liu, & et al, 2015, p. 6 فضبلن عف تكفير كرش العمؿ كالبرامج التعميمية بجامعة ،)

؛ لممساعدة في تطكير الميارة المينية، عبلكة عمى )جمسات االستقباؿ( يقدـ فريؽ كايكاتك
دقيقة "بدكف مكعد محدد" متاحة لمطبلب في "حـر  05التطكير الميني دكرات مجانية لمدة 

" كالذيف يحتاجكف إلى مساعدة في المكضكعات Hamilton campusىاممتكف الجامعي
الطبلب بحضكر كرشة عمؿ قبؿ الدخكؿ في جمسة  المتاحة في كرش العمؿ؛ إذ ُينصح

استقباؿ. ربما يعكد السبب إلى أف نيكزيمندا تفتقر إلى المشكرة المينية المكحدة بمدارسيا؛ 
حكؿ سياسة المدرسة كالمكاقؼ الفردية  حيث يختمؼ دكر المستشاريف المينييف، اعتمادنا عمى

 (Aspden, Cooper, Liu, & et al, 2015, p. 2يجب أف تفي بمكقفيـ ) الكيفية التي

في التعمـ  James Cook University دامع٘ ّآهاتْ، دامع٘تشابيت كؿ مف 
، كأحد أىـ الخدمات المقدمة Work-integrated learning (WIL المتكامؿ في العمؿ

لكؿ مف رجاؿ األعماؿ كالطبلب أك الخريجيف؛ كالذم يكفر فرصة لكؿ مف رجاؿ األعماؿ 
ب عمى حد سكاء؛ إذ يمكف لمشركات المحمية االستفادة مف معرفة الطبلب كمكاردىـ كالطبل

إلكماؿ المشاريع مع المساعدة في تنمية المكاىب المستقبمية، فضبلن عف تمبية احتياجاتيا مف 
فرصة لتطبيؽ معرفتيـ النظرية في بيئة عممية. كيشتمؿ  WILالمكظفيف. لمطبلب، كما يكفر 

WIL عمؿ، كالتدريب الداخمي، كالمشاريع التطبيقية، كالمنح الدراسية لمبحكث عمى فرص ال
الصيفية كأكثر مف ذلؾ. ىذه الفرص ضركرية لمطبلب الكتساب المعرفة كالفيـ كالميارات 

 التي مف شأنيا إعدادىـ لسكؽ العمؿ في المستقبؿ.
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رنامج بكجكد برنامج التطكير الميني: ب James Cook University دامع٘تميزت 
ما يكاجو الكثير مف سكاف أستراليا األصمييف كسكاف جزر  زمبا ٓعْد الطبب إىلمف ثماني دكرات 

مضيؽ تكريس مف فئة الشباب مف العكائؽ المتعددة التي تحكؿ دكف تحقيؽ ذلؾ طمكحاتيـ 
التعميمية كالميني؛ كمف تمؾ العقبات االفتقار لممشكرة المينية، كعدـ كجكد الدعـ األسرل، 
كالعزلة الجغرافية التي أدت إلى عدـ كجكد الفرص الكظيفية كالمرافؽ التعميمية األخرل في 

 ;Polvere, Rose-Anneمنطقتيـ المحمية، كغياب نماذج إيجابية لمكظائؼ المختمفة )
Lim, Patrick ;, 2015, p. 37.) 

بسىامر "زابط/ دامع٘ غسب أضرتالٔا بْدْد تميزت مككنات برنامج التطكير الميني في ك 

زعآ٘ املسغد املَين التخضضٕ أٖ مً املؤضطات اإلىتادٔ٘"؛ مجل: بسىامر "ىطاٛ يف اهليدض٘" أّ بسىامر 

. Pert فضبلن عف إتاحة الفرصة لبلستفادة مف المرشديف مف خارج مدينة بيرث مادطتري،
الحدكد كربما يعكد السبب إلى كجكد عدد أقؿ مف الطبلب، لكف نسب الطبلب العابريف 

 (.57، ص 7107بالجامعة يفكؽ كثيران أعدادىـ بالدكؿ األخرل )لي دكف كميتشؿ كاالس، 

يقدميا  التي: مجمكعة الدكرات في جبامع٘ الفْٔو كتمثمت خدمات التطكير الكظيفي
؛  الكظيفيمركز التطكير  تنتمى لممجمكعات التالية: )اكتشؼ ذاتؾ، العمؿ  كالتيبجامعة الفيـك
، البحث عف كظيفة، الحفاظ عمى المينة، آداب العمؿ، 7، 0قيادة، تطكير الذات الجماعي كال

: )البرامج التدريبية التي في؛ تمثمت خدمات التطكير الكظيفي ّفٙ دامع٘ سلْاٌخدمة العمبلء(، 
ىيئة  كمعاكنيُقدمت لمطمبة، كاالستشارات المينية، كالبرامج التدريبية لممدربيف )أعضاء 

(، كندكات تعريفية بالكميات أك بالمركز عف احتياجات سكؽ العمؿ CDCالػ  التدريس كفريؽ
 كالتعريؼ بخدمات المركز.

إلى تبايف إستراتيجيات الدكؿ عينة البحث لتطكير التعميـ الجامعي  ُّٓعصٚ ٍرا االختالف
 فيما بينيا، كأيضان اختبلؼ برامج التعميـ العالي عمكمان كالجامعي عمى كجو الخصكص، فضبلن 
عف العكامؿ الثقافية المؤثرة في النظاـ التعميمي بكؿ دكلة؛ األمر الذم يدفعيا مف حف آلخر 
إلعادة النظر في قكانينيا كسياساتيا كبرامجيا ككفاياتيا مف أجؿ تحسيف ىذا النكع مف 

 التعميـ؛ بما يكاءـ مع متطمباتيا الحالية كالمستقبمية.
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 خدمات مسانص التطْٓس الْظٔفٕ:خامطًا: ضاعات العنل للشضْل علٙ 

تشابيت جامعة أكتاجك بنيكزيمندا مع جامعة غرب أستراليا؛  املْاعٔد ّخدم٘ االضتكبال:
في أنيما يعمبلف مف الساعة التاسعة صباحان كحتى الخامسة مساءان، كتعمؿ البكابة المينية 

Career Hub لمستشاركف طكاؿ األربع كعشركف ساعة في جامعة غرب أستراليا، أما ا
المينيكف بجامعة كايكاتك فإنيـ جاىزكف لممكاعيد الفردية في حـر ىاممتكف الجامعي؛ كالتي 

 Waikatoعادة ما تككف بعد حضكر كرشة العمؿ؛ ربما يعكد السبب إلى فمسفة جامعة
" كالذم يعني "مف أجؿ الناس". Ko Te Tangataالمبنية عمى شعار الجامعة المتمثؿ في "

لفمسفة التي مازالت الجامعة تسير عمى نيجيا، ككذلؾ المجتمع. فتجمس الجامعة ىذا يعكس ا
في قمب مجتمع مف الشراكات اإلقميمية القكية كتفتخر بمدل تفكيرىا كنقاط القكة في منطقتيا 

(the University of Waikato, Community Connections.) 

بلؿ الفصؿ الدراسي: مف ُيتاح لمطالب خ James Cook University دامع٘كفى  
أف يتقابؿ مع أحد أعضاء فريؽ الكظائؼ كالتكظيؼ أك  05األسبكع األكؿ إلى األسبكع 

الزمبلء القائميف عمى الكظائؼ لمحصكؿ عمى مبلحظات حكؿ السيرة الذاتية أك خطاب التزكية 
ءن، كيبدأ أك الممؼ التعريؼ الشخصي، كذلؾ في األكقات: مف الكاحدة مساءن إلى الثالثة مسا

دقيقة في الحـر الجامعي في كيرنز كتاكنزفيؿ، كذلؾ  71-05أكالن بكقت التسجيؿ مدتو مف 
، كأياـ الثبلثاء Cairns Campusفي أياـ الثبلثاء كاألربعاء في الحـر الجامعي في كيرنز 

( JCU؛ ربما يعكد السبب إلى أف جامعة )Townsvilleكاألربعاء كالخميس حـر تاكنزفيؿ
James Cook University  برامجيا ُتعد ثاني أقدـ جامعة في ككينزالند. فقد قدمت

ـ كفرع لجامعة ككينزالند. كمنذ ذلؾ الحيف؛ فقد أصبحت 0230األكلى في تاكنزفيؿ في عاـ 
طالبنا. كيقع الحـر  02511جامعة ديناميكية متعددة؛ حيث يضـ الحـر الجامعي مجمكعو 

 Jamesككيرنز، كلدييا حـر جامعي في سنغافكرة كبريسباف ) الجامعي الرئيس في تاكنسفيؿ
Cook University, History of JCU.) 

 كحتى اآلف. 7100ال تكجد ساعات لمعمؿ؛ بسبب إيقاؼ نشاطو منذ عاـ  جلامع٘ الفْٔو:كبالنسبة 
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 املبشح الطادع: ىتاٜر البشح ّالطْابط املكرتس٘

في ضكء ما تناكلو البحث مف دراسة نظرية، كدراسة كصفية تحميمية، كدراسة  
في كؿ مف مصر كأستراليا كنيكزيمندا، فإف ىذا  الكظيفيتحميمية مقارنة لمراكز التطكير 

، الكظيفيالمبحث يتضمف عرض النتائج ككذلؾ الضكابط المقترحة لتفعيؿ دكر مراكز التطكير 
 تناكؿ ما يمي:كعمى ىذا فإف ىذا المبحث ي

 أّاًل: ىتاٜر البشح:

في  الكظيفيفي األساس إلى الكشؼ عف طبيعة دكر مراكز التطكير  سعى ىذا البحث 
كؿ مف مصر كأستراليا كنيكزيمندا بيدؼ اقتراح الضكابط التي مف شأنيا أف تسيـ في تفعيؿ 

 ىذا الدكر؛ كعميو يعرض البحث فيما يمي أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا:
ف الدكر الذم يحتمو اإلرشاد الميني في الفترة الراىنة قد أصبح أحد السبؿ الميمة أ .1

إلعداد جيؿ قادر عمى التعامؿ مع متطمبات سكؽ العمؿ كاحتياجاتو، كما ُيعد أداة مف 
أدكات التقدـ في ظؿ الثكرة العممية كالتكنكلكجية؛ األمر الذم يحتـ ضركرة متابعة 

كؿ مستمر؛ لذا يجب أف تفعيؿ مراكز التطكير الميني الطبلب لكؿ ما ىك جديد بش
 .لمقياـ بدكرىا كفؽ أسس كمبادئ كاضحة

زيادة االىتماـ الدكلي باإلرشاد كالتكجيو الميني؛ باعتباره حقان أساسيان لمطالب يبدأ  .2
منذ التحاقو بالجامعة كيستمر حتى تخرجو منيا؛ كىذا ما تـ مبلحظتو في الخبرات 

 التي تـ عرضيا. 
زيادة التأثير اإليجابي لمخدمات المقدمة مف خبلؿ مركز التطكير الكظيفي عمى القرار  .3

 الكظيفي.
أف ىناؾ العديد مف التغيرات التي تجعؿ الجامعة مطالبة بالخركج عف حيزىا الضيؽ  .4

كضركرة اإلسياـ الفعاؿ في تنمية مجتمعاتيا اقتصاديان كاجتماعيان كسياسيان 
 التي تبلئـ ىذه المتغيرات.كاستحداث أنسب الصيغ 

يكاجو العديد مف التحديات المختمفة؛ حيث يعاني الخريج  المصرمأف المجتمع  .5
الجامعي مف العديد مف المشكبلت التي تكاجيو، كيحتاج إلى مف يرشده كيكجيو 

 كيساعده عمى اتخاذ القرار السميـ. 
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فة عمى كجو مصر عامة كالجامعة بكمياتيا المختم فياتجاه مؤسسات الدكلة  .6
الخصكص إلى االىتماـ بالتقكيـ كالتحسيف المستمريف؛ لضماف الجكدة في كظائؼ 
الجامعة الثبلث كباألخص خدمة المجتمع، كبالتالي ضماف الجكدة في الخدمات 
 اإلرشادية المقدمة لطبلبيا؛ باعتباره أحد أىـ مجاالت الخدمة المجتمعية بالجامعات. 

يف مجَْزٓ٘ مضس  الْظٔفٕلتفعٔل دّز مسانص التطْٓس ثاىًٔا: الطْابط املكرتس٘ 

 العسبٔ٘:
كفقان لممدخؿ الكظيفي الذم تبناه البحث، كفي إطار ما قدمتو الدراسة النظرية لمبحث  

؛ بتفعيؿ العبلقة بيف طبلب الجامعة كخريجييا الكظيفيمف مؤشرات تفعيؿ دكر مراكز التطكير 
، ككذلؾ في ضكء نتائج البحث كما تكصؿ إليو مف جكانب الكظيفيكبيف مراكز التطكير 

في جميكرية مصر العربية، ككذلؾ ما تكصؿ  الكظيفيالضعؼ في طبيعة دكر مراكز التطكير 
في أستراليا كنيكزيمندا، يضع  الكظيفيإليو مف جكانب القكة في طبيعة دكر مراكز التطكير 

في جميكرية مصر العربية عمى  الكظيفيالبحث ضكابط مقترحة لتفعيؿ دكر مراكز التطكير 
 أستراليا كنيكزيمندا، كفقان لما يمي: خبرتيضكء 

 .  الكظيفيتطكير المحددات الكظيفية لمراكز التطكير  -1

كبػػيف طػػبلب الجامعػػػة  الػػكظيفيتحقيػػؽ الغايػػات المتبادلػػة بػػيف بػػيف مراكػػػز التطػػكير  -2
 كخريجييا. 

 .  الكظيفي االعتماد عمى كسائؿ ناجحة لعمؿ مراكز التطكير -3

 بتحديث بنيتو ككظيفتو. الكظيفيتفعيؿ أنشطة كخدمات مراكز التطكير  -4

 :ـتكضيح لكؿ مني يميكفيما 

يرتبط تفعيؿ دكر مراكز التطكير  :الْظٔفٕتطْٓس احملددات الْظٔفٔ٘ ملسانص التطْٓس  -1
  بمصر بعدد مف المحددات الكظيفية األساسية، مف أىميا: الكظيفي
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 تأنٔد مفَْو االحتادٓ٘ االدتناعٔ٘:  1/1

يرتبط تأكيد مفيـك االتحادية االجتماعية بتحقيؽ التكافؤ كالتكازف في تعامؿ الجامعة  
ال  الكظيفي، كذلؾ يجعؿ الجامعة ميدانا تتنافس فيو مراكز التطكير الكظيفيمع مراكز التطكير 

التحرر مف مفيكـ اتحادية الجامعة بعدـ باعتبارىا منافسان لتمؾ المراكز، كيتطمب تحقيؽ ذلؾ 
عمى التعاكف مع الجامعة في مقابؿ تحقيؽ أىدافيا ككظائفيا،  الكظيفيإجبار مراكز التطكير 

 كيمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ: 
  الجامعة ، كأف يككف دكر الكظيفياتخاذ التدابير التي تكفؿ تنظيـ دكر مراكز التطكير

ىذا الدكر كتنظيمو، كذلؾ بأف تحدد دكر ىذه المراكز في الييئات كالمؤسسات  تفعيؿ
المسئكلة عف صنع القرارت التعميمية كتبينو كتساعد عمى تنفيذه؛ كيمكف تحقيؽ ذلؾ 

تشكيؿ لجنة عمى مستكل الجامعة تعمؿ عمى التنسيؽ بيف الكحدات  مف خبلؿ
عاكف فيما بينيا لتحقيؽ أىدافيا كالمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة بيدؼ الت

 .كتقديـ الخدمات كاألنشطة في مجاؿ خدمة المجتمع المشتركة،
  إعطاء الحرية الكافية ليذه المراكز في إدارة شئكنيا الداخمية كالتحكـ في ميزانيتيا

؛ بما يسمح بفؾ االرتباط بيف تحقيؽ المطالب االقتصادية ذات طابع خاصككحدة 
لمراكز كبيف ضركرة تعاكنيا مع الجامعة، كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف كاالجتماعية ليذه ا

إعادة النظر فيما ينص عميو القانكف الخاص بتنظيـ الجامعات المصرية رقـ خبلؿ 
مف حيث أىداؼ الكحدات كالمراكز ذات الطابع الخاص  0227( الصادر عاـ 02)

يات المحمية التابعة لمجامعة بما يتبلءـ مع المستجدات الحادثة عمى المستك 
 .كاإلقميمية كالدكلية

 تأصٔل مفَْو االضتكاللٔ٘: 1/2

بمشركع  الكظيفيتبيف مف الدراسة الكصفية التحميمية ارتباط إنشاء مراكز التطكير  
المراكز الجامعية لمتطكير الميني بالجامعات الحككمية الذم تقكـ بتنفيذه الجامعة األمريكية 

يتـ تأصيؿ مفيـك االستقبللية؛  كلكيبالقاىرة بتمكيؿ مف الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية، 
بمراكز التطكير  يتطمب ذلؾ التحرر مف القيكد البنيكية كالكظيفية، كذلؾ بتعديؿ المكائح الخاصة
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؛ بحيث ترتضييا الدكلة كالمجتمع؛ لتفعيؿ دكرىا؛ فضبلن عف تكفير مصادر دائمة الكظيفي
 :  يميلمتمكيؿ مع تنمية مكارد ىذه المراكز مف خبلؿ ما 

    إيرادات الصناديؽ الخاصة بالجامعة باالستفادة مف الحصة المخصصة لكؿ جامعة
مارىا في مصر مف خبلؿ الككالة األمريكية لمتنمية مميار دكالر التي تـ استث 51مف الػ 

 ـ.,022الدكلية منذ عاـ 
   تشجيع القطاع الخاص عمى اإلسياـ في التعميـ العالي كالجامعي عف طريؽ إعفاء

 التبرعات الخاصة لمتعميـ مف الضرائب.
  إنشاء صندكؽ لتطكير التعميـ العالي كالجامعي عف طريؽ القياـ بحممة قكمية كدكلية

لتمكيؿ ىذا الصندكؽ مع تكظيؼ نسبة مف عائدات البتركؿ أك عمى السجائر، أك 
 تذاكر السينما كالمسرح أك عمى جكازات السفر لتمكيؿ ىذا الصندكؽ.

   االستفادة مف إمكانات الييئات المختمفة مثؿ ىيئة االتصاالت كالتميفكنات كشركات
 الكاببلت.

  .تشجيع المشاركة المجتمعية 
  ألعماؿ عمى التبرع خاصة ممف يستفيد مف البركتكككالت التي تتـ مع حث رجاؿ ا

 الجامعة.
  فكرة الكقؼ، لئلنفاؽ عمى التعميـ، كالكقؼ ال يقتصر عمى دكر العبادة بؿ  إحياء

 يشمؿ كؿ أكجو الخير مرضاة هلل سبحانو كتعالى ككصدقة جارية لصاحبو.

 ّاجلامعات: الْظٔفٕحتكٔل الػآات املتبادل٘ بني مسانص التطْٓس  -2

تخصيص برامج كأكقات خاصة عمى الخريطة اإلعبلمية يمكف مف خبلليا . 7/0
 لممراكز أف تعبر عف نفسيا. 

القياـ بحممة إعبلنية مكثفة عف مركز التطكير الكظيفي مف خبلؿ التعريؼ بو  7/7
 كبأىدافو كالخدمات التي يقدميا كطرؽ التكاصؿ مع الطبلب مف خبلؿ:

 اءات كندكات تعريفية داخؿ كميات الجامعات عمى مدار العاـ.تنفيذ لق 
 .إصدار نشرات دكرية لنشر الكعي بو 
 .عمؿ برامج تمفزيكنية لمتكعية بأىميتو 
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  إرساؿ خدماتو عمى إيميبلت الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات
 المصرية.

 النسبة عمؿ ممصقات، مع إصدار كتيب مبسط يعرؼ الطالب بأىمية اإلرشاد ب
 . الكظيفيلو، أك مف خبلؿ التسكيؽ اإللكتركني لمركز التطكير 

كدعكة عقد الندكات كالمؤتمرات كالمقاءات اإلرشادية بشكؿ دكرم في الجامعة  7/5
الخبراء في مجاؿ اإلرشاد الميني مف الجامعات األخرل إللقاء محاضرات عف 

الطمبة الجامعييف  مف أجؿ زيادة الكعي عندمياـ المرشد الميني كأدكاره 
بأىمية اإلرشاد الميني الجامعي، كالتعريؼ بخدماتو كدكره في تمبية الحاجات 

  .اإلرشادية

 تضميف خدمات االرشاد الميني في الرؤية كالرسالة الخاصة بالجامعة. 7/0

 : الْظٔفٕاالعتناد علٙ ّضاٜل ىادش٘ لعنل مسانص التطْٓس  -5

ال تعني فقط بتحقيؽ أىدافيا بؿ تتعدل ذلؾ إلى تحقيؽ  الكظيفيإف فاعمية مراكز التطكير 
كظائؼ الجامعة؛ مف خبلؿ تحقيؽ الكظيفة الخدمية، كعميو لتحقيؽ كظائفيا يتـ مف خبلؿ ما 

 :يمي

أف تقكـ كؿ جامعة بتخصيص مبنى محدد لمركز التطكير الكظيفي داخؿ الحـر  5/0
ت مناسبة كأجيزة كمعدات الجامعي كتزكيده بالبنية التحتية البلزمة مف قاعا
 تكنكلكجية حديثة......  كما ىك مطبؽ بدكؿ المقارنة.

إسناد قيادة مراكز التطكير الكظيفي إلى قيادات كاعية بأىمية دكر ىذه المراكز،  5/7
كعمى درجة عالية مف الخبرة في ىذا المجاؿ؛ خاصة ممف تمقى دكرات في 

ا في جامعات أخرل إقميمية أك التكجيو كالمشكرة المينية، ككذلؾ مف مارسي
  دكلية.

أف تقـك الجامعة بإصدار القرارات التي تحدد خطط العمؿ داخؿ المركز كخطكات  5/5
تنفيذىا كالرقابة اإلدارية عمييا، فضبلن عف عمؿ المرشد الميني كأدكاره كميامو 

 كساعات العمؿ التي يقكـ بيا في اإلرشاد مف خبلؿ مجمس الجامعة. 
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 عانة بالخبرات كالمعايير العالمية في كؿ مف:االست 5/0
 .اختيار المرشديف المينييف بمركز التطكير الكظيفي 
 .تصميـ كاستحداث خدمات جديدة تقدميا لمطبلب 

تفعيؿ دكر عضك ىيئة التدريس بالجامعة في مجاؿ االرشاد الميني؛ مف خبلؿ  5/5
 :القياـ بما يمي

  ،تصميـ برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس تؤىميـ إلرشاد متميز
كاعتماد حضكر أعضاء ىيئة التدريس لتمؾ الدكرات ضمف معايير 

 الترقية. 
  عقد مسابقات كجكائز لتشجيع البحكث العممية المتميزة، كالدراسات

 الميدانية في مجاؿ اإلرشاد الميني في الجامعات. 
 ستمر حتى تتناسب مع احتياجات سكؽ العمؿ. تطكير المقررات بشكؿ م 
  تخفيؼ األعباء التدريسية عف أعضاء ىيئة التدريس الذيف يقكمكف

باإلرشاد الميني لتتاح ليـ فرصة ممارسة اإلرشاد الميني بفاعمية مع 
 الطمبة. 

  .تقديـ حكافز مادية كمعنكية لممرشد الميني المتميز مف قبؿ الجامعة 
 كزيع نشرات دكرية تتضمف األساليب كالتقنيات أف تقـك كؿ جامعة بت

الحديثة في اإلرشاد الميني عمى أعضاء ىيئة التدريس القائميف 
  .باإلرشاد

  أف تقـك كؿ كمية بتكفير المعمكمات كالبيانات الخاصة بالطبلب ألعضاء
 ىيئة التدريس لتعرؼ أحكاليـ. 

أداء مركز التطكير الكظيفي،  تكفير المعايير كالمؤشرات الكاضحة البلزمة لتقكيـ 5/3
  كمدل رضا الطبلب عف ىذا األداء؛ مف خبلؿ آلية مبلئمة تطبؽ بمنيجية عممية.

أف تقكـ كؿ جامعة بإنشاء مكقع الكتركني يتضمف قاعدة بيانات عف  5/2
المرشديف المينييف كتخصصاتيـ، فضبلن عف الخدمات اإلرشادية كتعريؼ 

 منو.الطمبة بيذا المكقع لبلستفادة 



    وزيلنداـــــتراليا ونيــــر وأســـل من مصـــك  فيامعات ــــض الجــــبع يــــففي ــــوير الوظيــــــز التطـــــدور مراكــــارنة لـــــة مقـــــدراس  

- 775 - 

القياـ بعمميات التكأمة مف خبلؿ إقامة شراكات كعبلقات تعاكف بيف المراكز  ,/5
مكضع البحث كالمراكز المناظرة بالجامعات األخرل عمى المستكل المحمي 

 .كاإلقميمي كالدكلي

 Ambassadorالسفير عف طريؽ األقراف؛ مثؿ برنامج  اإلرشادتفعيؿ  5/2
Program كىك برنامج يستيدؼ تكعية طبلب المدارس بكميات الجامعة :

كأقساميا المختمفة، كطبيعة الدراسة بكؿ منيا؛ لمساعدتيـ عمى االختيار 
 .الكظيفيكمستقبميـ  الدراسيكتحديد مسارىـ 

التنسيؽ بيف عمؿ المرشديف المينييف بكؿ قسـ مف أقساـ مركز التطكير  5/01
 .الكظيفي

ة لمطبلب لممشاركة في اختيار مكضكعات البرامج اإلرشادية التي إتاحة الفرص 5/00
 تقدميا الجامعة. 

أف تقـك إدارة المركز بعقد برنامج أسبكعي لمقاءات التي تتـ بيف المرشد الميني  5/07
 كبيف الطمبة خبلؿ كؿ فصؿ دراسي. 

 بالمعمكمات الطبلب تزكيد عمى يعمؿ الذم) الميني الياتؼ (خدمة تقديـ 5/05
 المجاؿ في التربكية االستشارة كتقديـ المركز، في كالمينية المتكافرة التعميمية
 اختيار عمى يعينيـ بما كتساؤالتيـ عمى استفساراتيـ كالرد ليـ، كالميني التعميمي

 عمى الرد يتكلى كأف كقدراتيـ، تتفؽ كميكليـ التي المينية كالمجاالت التخصصات
 يتـ كأف الكظيفي، مجاؿ اإلرشاد في العامميف مف مجمكعة أك أحد المكالمات تمؾ

 .الفعمية منيا لبلستفادة الخدمة تمؾ تقديـ كمكاعيد الياتؼ برقـ الطبلب تبميغ

 .تنظيـ دكرات دكلية يتـ تصميميا كفقا الحتياجات جماعات الطبلب الدكلييف 5/00

٘ ّخدمات مسانص التطْٓس  -4 ُ ّّظٔفتُ: الْظٔفٕتفعٔل أىػط كيتـ  بتشدٓح بئت
 :  يميمف خبلؿ ما 

 . حتدٓح بئ٘ مسنص التطْٓس الْظٔفٕ ُلضبح ننا ٓلٕ:4/1

 تتككف بنية مركز التطكير الكظيفي مما يمي:        
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 كيتبعو كؿ مف: مدٓس دللظ إدازٗ مسنص التطْٓس الْظٔفٕ: -1
 كيندرج تحتيا؛ األقساـ التالية: أقطاو اإلدازٗ: -2

)يتكلى إدارتو أحد أعضاء ىيئة التدريس مف  متابع٘ اخلسجينيقطه مدٓس  -
 المستشاريف(.

)يتكلى إدارتو أحد أعضاء  قطه الدزاضات ّتينٔ٘ املْازد البػسٓ٘مدٓس   -
 ىيئة التدريس مف المستشاريف(.

 )يتكلى إدارتو أحد أعضاء ىيئة التدريس مف المستشاريف(. التْظٔف قطه -
 ضهستازٓ٘ املسنص: -3

ـ عددان مف المرشديف المينييف، فضبلن عف مكظؼ الدعـ الميني، كيضـ كؿ قس
 كمنسؽ تكظيؼ الخريجيف، كفيما يمي المياـ المقترحة لكؿ منيـ:

 ؛ تتطنً:الْظٔفٕأّاًل: مَاو مدٓس مسنص التطْٓس 
االجتماع بفريؽ مركز التطكير الكظيفي قبؿ بدء برنامج التكجيو لتبادؿ اآلراء  -1

  كمناقشة المشكبلت.

مدير مجلس إدارة مركز 
 التطوير الوظيفى

قسم التوظيفمدير   
قسم الدراسات وتنمية مدير 

 الموارد البشرية 
قسم متابعة الخريجين مدير   

 

 نائب المدير
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كآلية لمشراكة بيف كميات التربية كسكؽ  تػهٔل اجملالظ االضتػازٓ٘ ّزٜاضتَا؛ -2
العمؿ حيث تقرب كجيات النظر بينيما، كتنظميا إذا ما طبقت بشكؿ فعاؿ؛ 

بتشكيؿ مجمس استشارم في  نفسو، كيتـحيث تستقى المعمكمات مف الحدث 
ئو كذلؾ يتـ تشكيؿ كؿ كمية تربية يمثؿ ككيؿ كزارة التربية كالتعميـ أحد أعضا

مجمس استشارم بالمديرية يضـ عضكنا أك أكثر مف أعضاء ىيئة التدريس مف 
كمية التربية يساىـ في حؿ مشكبلت المدارس سكاء مف ناحية العجز كالزيادة 

 في أعداد المعمميف أك في إجراء بحكث الفعؿ.
 كميات الجامعة. لخريجي السنكماعتماد الدليؿ  -3

 :ٓلٕثاىًٔا: مَاو ضهستازٓ٘ املسنص؛ تتنجل فٔنا 

 تكجيو الطالب إلي المتخصص لمرد عمى استفساراتو. -1
 بيـ في الخاصة البيانات الجامعة لتكثيؽ إعداد استمارات يممؤىا خريجك -2

لكتركنيكرقي  (خاص أرشيؼ  .) كا 
 .كميات الجامعة السنكم خريجي متابعة طباعة دليؿ -3
 الرد عمى مكالمات االستعبلـ السريع، كتحكيميا إلى المختص.  -4
 تجييز استمارات جمسات االستعبلـ السريع.  -5

 : ٓلٕثالجًا: مَاو للفسٓل اإلدازٖ؛ تتنجل فٔنا 

رابطة طبلب الدراسات العميا"؛ ييدؼ إلى تحسيف إنشاء مكقع تحت مسمى " -1
إيجابية كمجزية. فيك يشجع خبرات الطالب في الدراسات العميا؛ بحيث تككف 

 الطالب عمى االتصاؿ بو إذا كاف لديو أم أسئمة أك استفسارات تتعمؽ بدراستو.

كبيف الطمبة خبلؿ  المينيتنظيـ برنامج أسبكعي لمقاءات التي تتـ بيف المرشد  -2
 كؿ فصؿ دراسي.

إتاحة كرش عمؿ تمييدية )إلزامية لممتدربيف، كاختيارية لممكجييف( أك قراءة  -3
 المكاد المقدمة المتاحة.

 إنشاء بكابة التكظيؼ الرئيسة. -4
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كفير فرصة لمطبلب لبلستفادة مف لتبرنامج "رعاية المرشد الميني"؛ إنشاء   -5
  الخبرة المينية لمرشدييـ.

 زابعًا: مَاو املسغدًٓ املَئني:

كيتـ تشغيمو كيتكرر ألكثر مف  –تقديـ البرنامج اإلرشادم لمدة ثبلثة أشير  .0
بشرط أال يقؿ عف ثبلث ساعات في االجتماع الكاحد مف  –دراسي كاحد فصؿ 

 كقت المرشد.

دقيقة  05االستعداد لجمسات االستقباؿ التي تتـ بتقديـ دكرات مجانية لمدة  .7
 "بدكف مكعد محدد" لمف لديو يحتاج إلى مساعدة مف الطبلب.

مع العمؿ المبلئـ لو، كالتكيؼ  العمؿالطمبة عمى االتصاؿ بجيات  مساعدة .5
 الجديد بمكاجية ضغكط العمؿ.

 الطبلب عمى كتابة السيرة الذاتية. لمساعدةككرش عمؿ  ندكاتعقد  .0

إعداد المرشد ممؼ خاص بو يحتكم عمي:)استمارة محضر اجتماع الطالب  .5
 بالمرشد، ميكؿ الطالب كاستعداداتو المينية

 تكجيو الطالب إلى العمؿ المناسب لو كفؽ قدراتو كاىتماماتو. .3

إعداد تقرير في نياية كؿ فصؿ دراسي يتضمف دراسة إحصائية عف مستكل  .2
الخريجيف الذيف قاـ بإرشادىـ )نسبة الممتحقيف بالعمؿ، نسبة الممتحقيف 
بالدراسات العميا، نسبة غير الممتحقيف بالعمؿ كأسباب عدـ التحاقيـ بالعمؿ( 

 باإلضافة إلى النصائح كالمقترحات.

 الدراسي الذم يتكافؽ مع احتياجات سكؽ العمؿ. بالتخصصتبصير الطالب  .,

 خامطًا: مَاو ميطل تْظٔف اخلسجيني:

إعداد ممؼ خاص لكؿ طالب، يحتكم عمي:)بيانات الطالب، درجاتو في كؿ فصؿ  .0
 دراسي، األنشطة التي شارؾ فييا، استعداداتو المينية(.

 تحديد كقت التسجيؿ لمخريج الراغب في االلتحاؽ بخدمات اإلرشاد. .7
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 .تقديـ معمكمات لمطالب الخريج عف الدكرات التدريبية المتاحة بالمركز .5

 ضادضًا: مَاو مْظفٕ الدعه املَين:

 تكجيو الطالب إلي المتخصص لمرد عمى استفساراتو. .1
 تخصيص ساعات إرشادية ثابتة لمقابمة الطمبة.  .2
متابعة مدل حاجة كؿ مف المرشديف كالمسترشديف في البقاء عمى  .3

 لفترة المحددة لمبرنامج اإلرشادم في حالة رغبتيـ في ذلؾ.اتصاؿ بعد ا
 القياـ بجمسات االستعبلـ السريع.  .4
  .التعاكف مع إدارة المركز لمساعدة الطمبة أصحاب المشكبلت .5
 تشجيع الطالب عمى االستفادة مف خدمات بكابة التكظيؼ بالجامعة. .6

ُٓكدمَا قطه ضابعًا: اخلدمات  التْظٔف: اليت 
كطرؽ  العمؿ بأماكف الكظائؼ لمخريجيف عف بيانات لئلعبلف قكاعد إعداد -1

 .منيا االستفادة

الخاصة  الطبلبية الخدمات لتقديـ األعماؿ كأصحاب الكظيفة طالبي بيف التنسيؽ -2
 فهسٗ التعله املتهامل يف العنلتطبيؽ بالكظيفة، كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ 
Work-integrated learning (WIL مف خبلؿWIL  ،عمى فرص العمؿ

كالتدريب الداخمي، كالمشاريع التطبيقية، كالمنح الدراسية لمبحكث الصيفية؛ 
( فرصة الفكز لكؿ مف رجاؿ WILحيث يكفر التعمـ المتكامؿ مع العمؿ )

األعماؿ كالطبلب عمى حد سكاء. يمكف لمشركات المحمية االستفادة مف معرفة 
المساعدة في تنمية المكاىب  الطبلب كمكاردىـ إلكماؿ المشاريع مع

فرصة  WILالمستقبمية، فضبلن عف تمبية احتياجاتيا مف المكظفيف، كما يكفر 
 لتطبيؽ المعرفة النظرية لمطبلب في بيئة عممية. 

 الخاص القطاع في التكظيؼ كجيات الجامعة بيف تعاكف اتفاقات عقد -3
قميمية المدني )محمية كمؤسسات المجتمع  تدريب فرص لتكفير كعالمية( كا 

الجامعة؛ كيمكف البدء بفكرة برامج العمؿ أثناء  لخريجي كتكظيؼ
، كأيضان فكرة برنامج التكظيؼ اإلضافي Vacation Universityالعطبلت
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االختيارم الذم يسمح لمطالب بالعمؿ بجانب الدراسة األكاديمية لتشجيع الطالب 
 عمى تطكير الميارات الكظيفية.

 البػسٓ٘: املْازد تينٔ٘ ُٓكدمَا قطهاليت  ثاميًا: اخلدمات
 المؤسسات مع كالتنسيؽ العمؿ سكؽ في لممنافسة الخريجيف لتأىيؿ دكرات عقد

 مف أمثمتيا: بحد أدنى ثماف دكرات؛ .التدريبية
 .كتابة السيرة الذاتية 
 .كتابة خطاب التزكية 
 .التمكف مف ميارات المقابمة الشخصية 
  مع طبلب الصفكؼ األكلى مف التخطيط الميني، كيمكف أف يبدأ

تبصير الطالب بالتخصص الدراسي الذم يتكافؽ مع الجامعة ب
ميكلو كقدراتو كسمات شخصيتو، فضبلن عف تكافقو مع 

 .احتياجات سكؽ العمؿ
 .االستخداـ الميني لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي 
  ميارة إجراء المراسبلت لمحصكؿ عمى كظيفةميارات التكاصؿ؛ مثؿ. 
 لعبلمة التجارية الشخصية؛ بمساعدة الطالب في الحصكؿ عمى ميارات ا

 معمكمات عف شركط كمتطمبات الكظائؼ المتاحة.
  قانكف عقد العمؿ؛ كما يتضمنو مف مكاد الترقية، الفصؿ كاإلنذار

كالحقكؽ كالكاجبات الكظيفية كبالمستجدات مف  اإلجازاتالميني، 
 يف كاآلخر.القرارات كالتعديبلت التي تحدث فيو بيف الح

  البحث عف الكظائؼ؛ بتبصير الطالب بأىمية اكتساب ميارة استخداـ
 مصادر المعمكمات االلكتركنية كالميدانية لمبحث عف كظيفة.

 في الكظيفة طالبي اندماج كتسييؿ اإلنتاجية الكفاءة لرفع مكجية برامج إعداد .1
 ؛ بحثيـ عمى الشعكر بالمسئكلية االجتماعية..العمؿ سكؽ

 ندكات لتكطيد العبلقات االجتماعية كتجنب مكاجية ضغكط العمؿ.عقد  .2

ُٓكدمَا قطه تاضعًا: اخلدمات  :اخلسجيني متابع٘ اليت 
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 -كالقدرات لمتخصصات كفقان  مصنفة- الجامعة لخريجي قاعدة بيانات تصميـ .1
البعض؛ مف خبلؿ رابطة الطبلب الخريجيف  بعضيـ مع ككذلؾ معيـ لمتكاصؿ

 ككيفية تحكليـ مف طبلب إلى مينييف.لمشاركة قصتيـ. 
 المتعمقة المعامبلت كجميع الرأم كاستبانات الخريجيف متابعة استمارات إعداد .2

 .استيفائيا بالخريجيف كمتابعة
 التعاكف مع أرباب العمؿ لمساعدة الخريجيف أصحاب المشكبلت. .3
 .السنكم الخريجيف ممتقي عقد .4

ُٓكدمَا قطه عاغسًا: اخلدمات  الدزاضات ّالبشْخ: اليت 

 كيختص بإعداد الدراسات البلزمة لكؿ مف: 
 متطمبات كمكاءمتيا الجامعي التعميـ لمخرجات كالمتابعة كالتدريب التكجيو 

 .العمؿ سكؽ
 الميف المتكفرة كالتخصصات المطمكبة؛ كيمكف تكميؼ الطالب بالقياـ بيا. 
 .أساليب مكاجية ضغكط العمؿ 
 لكؿ مينةكالتدريب  التأىيؿ متطمبات. 

تتنجل مَاو مسنص التطْٓس حبٔح مَاو مسنص التطْٓس الْظٔفٕ: حتدٓح  4/2

 الْظٔفٕ فٔنا ٓلٕ:
 .الجامعة كميات خريجي سنكجؿدليؿ  إعداد -
عف  الخريج لمطالب الدخكؿ" يتـ تسجيؿ My Careerإنشاء مكقع تحت مسمى" -

طريؽ اسـ المستخدـ ككممة المركر الخاصة بكؿ طالب، يساعده عند البحث 
الجيات  بجميعمع ربط الجامعة سكؽ العمؿ المحمية كاالقميمية؛  فيعف ميف 

الجامعة مف خبلؿ قنكات االتصاؿ المختمفة  كميات خريجي تكظيؼ المسئكلة عف
 .مع تحديث المكقع باستمرار كاإلنترنت.

مف خريجي أم  لمعمكمات المينية ذات الصمة بمجاؿ دراسة الطالبتكفير مكارد ا -
مع ) كرقي كالكتركني (خاص أرشيؼ فيمف الجامعات المصرية، كتكثيقيا 

 رباب العمؿ. الجامعة أل  خاصة بخريجي بيانات قاعدة تأسيس
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 المينيإصدار نشرات دكرية تتضمف األساليب كالتقنيات الحديثة في اإلرشاد  -
 كتكزيعيا عمى أعضاء ىيئة التدريس القائميف باإلرشاد

تدريبية داخؿ المركز لكؿ مف الطبلب كالعامميف بمؤسسات المجتمع؛  دكرات عقد -
 كأصحابُ  المتخصصكف مف األساتذة بالجامعة كيقدميا اإلعداد ليا فيُيشارؾ 
 بالطبل ميارات لتعرؼ كالخاص؛ العاـ القطاع شركات مف في التكظيؼ القرار

 رىبة العمؿ؛ لكسر لسكؽ لبلستعداد المطمكبة الميارات كالخريجيف كاكسابيـ
 التكظيفية، كمف أمثمة تمؾ الدكرات ما يمي: المقاءات

  ممؼ الشخصي كاألكاديمي.الإعداد 

 .تعرؼ كيفية طمب منحة دراسية 

 .التسجيؿ في المعارض الكظيفية السنكية 

 .اإلعبلف عف فرص التدريب لمخريجيف 

 .اإلعبلف عف فرص التطكع لخدمة المجتمع 

كؿ مف أستراليا كنيكزيمندا  في الكظيفيختامان؛ تكصؿ البحث إلى أف مراكز التطكير 
يظير أثرىا عمى المجتمع بكبل  كالتيخدمة طبلب الجامعة كخريجييا،  فيتقـك بجيكد فعالة 

القرار  متخذممصر. كُيأمؿ مف  فيالدكلتيف؛ بينما ال زالت تحتاج لبذؿ مزيد مف الجيد 
  . المصرمتفعيؿ دكر ىذه المراكز بما يخدـ المجتمع  فياالستفادة مف نتائج ىذا البحث 
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في  الكظيفي( قائمة بأسماء المحكميف لمضكابط المقترحة لتفعيؿ دكر مراكز التطكير 0محمؽ )
  جميكرية مصر العربية:

 الدرجة الكظيفية كالجامعة االسـ  الرقـ
كاإلدارة التربكية، كمية التربية، أستاذ التربية المقارنة  أ.د. إبراىيـ عباس الزىيرم  1

 جامعة حمكاف
 –كمية التربية -أستاذ التربية المقارنة كاإلدارة التعميمية  أ.د. سعاد بسيكني عبد النبي   2

 جامعة عيف شمس
 –أستاذ كرئيس قسـ التربية المقارنة كاإلدارة التعميمية  أ.د. عبد الجكاد السيد بكر  3

 الشيخجامعة كفر  –كمية التربية 
 –كمية التربية -أستاذ التربية المقارنة كاإلدارة التعميمية أ.د. عبد العزيز داككد  4

 جامعة كفر الشيخ
 –كمية التربية -أستاذ التربية المقارنة كاإلدارة التعميمية  أ.د. فاطمة عبد القادر بينسي   5

 جامعة اإلسكندرية
أ.د. محمد أحمد حسيف السيد   6

 ناصؼ
 –كمية التربية -المقارنة كاإلدارة التعميميةأستاذ التربية 

 جامعة الزقازيؽ
 أستاذ اإلدارة التعميمية بكمية التربية جامعة عيف شمس أ.د/ مرفت صالح ناصؼ  7

 –كمية التربية -أستاذ التربية المقارنة كاإلدارة التعميمية  أ.د. نبيؿ سعد خميؿ   8
 جامعة سكىاج

 –كمية التربية -التربية المقارنة كاإلدارة التربكيةأستاذ  أ.د. نيمة سيد حسف   9
 جامعة حمكاف

كمية  -أستاذ كرئيس قسـ التربية المقارنة كاإلدارة التعميمية أ.د. نيمة عبد القادر ىاشـ  11
 جامعة عيف شمس –التربية

 

                                                           
    تم ترتيب األسماء ابجديا 
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