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امل داء لتنمية جتماعية دمة ا منظو من تد ربرنامج   ر

امعية ا باملدن العمل ق  لفر

أحمد أنو املحضر محمود،*روائل يح ف أحمد،شر سيد مد ا ابو  محمد

بية ال لية املجتمع، وتنمية جتماعية دمة ا رة(قسم ر)القا جامعة  ز،

يد يال و      dr.wael321@azhar.edu.eg: لك

ص   :امل

ـــــة مواج ـــــ ــــر بجامعـــــة امعيـــــة ا باملــــدن العمـــــل ــــق فر ف معـــــا تنميـــــة ــــ إ اســـــة الد زــــدفت ر ر

، ــــــ التجر شــــــبھ املــــــن اســــــة الد واســــــتخدمت ـــــا، مواج ــــــ كــــــذلك م ا ــــــا م وتنميــــــة رمـــــات، ر ز

ا وعـدد واحــدة مجموعــة مــن اســة الد عينــة ونـت اختبــا) 15(روت اســتخدام وتــم تحــصيًفــردا، ر

ر مـــــر عـــــد ثـــــم عـــــده و نـــــامج ال قبـــــل مـــــا تطبيق وتـــــم ات ـــــا للم ومقيـــــاس ف وللمعــــا ر مـــــن) 3(ر ر أشـــــ

نـامج ـ(ال ب ــا)ت م أ النتـائج مـن عـدد ــ إ اسـة الد وتوصـلت داللــة: ر، ذات إيجابيـة ق فـر ووجـود

التطبيــــق لــــصا التحــــصي ف املعــــا باختبــــار املخـــتص والبعــــدي ــــ القب التطبيــــق ن بــــ رإحـــصائية

للمقيــــاس والبعــــدي ـــ القب التطبيــــق ن بــــ إحـــصائية داللــــة ذات إيجابيــــة ق فـــر جــــود و والبعـــدي، و

باملــدن مـات ة إلدا وحــدة ـشاء إ ة بــضر اسـة الد أوصـت وقــد البعـدي، التطبيــق لـصا ـل زك ر ر ور

قاليم و رة بالقا ر بجامعة امعية   .زا

املفتاحية لمات ،: ال امل داء ، تد امعيةربرنامج ا املدن العمل، ق   .فر
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A Training Program from the Social Work Perspective for 
Developing the Professional Performance of the Work Team 

at University Hostels 
Wael Al-mohdar Anwar Ahmad*, Sherif Yahya Mahmoud, 
Muhammad Abu Al-Hamad Syed Ahmad 
Social Work and Community Development, Faculty of Education 
(Cairo), Al-Azhar University 

E-mail: dr.wael321@azhar.edu.eg 

ABSTRACT 
The study aimed at developing the knowledge and skills of the work 
team of the university hostels at Al-Azhar University for facing crises. 
The study made use of the quasi-experimental method. The study 
sample consisted of one group of (15) participants. Furthermore, an 
achievement test and skills list were administered before the program 
and after three months of the program administration (following up). 
The results of the study revealed that there were statistically significant 
differences between the pre and post administration in relation to the 
cognitive dimension in favor of the post administration. Added to that, 
there were statistically significant differences between the pre and post 
administration of the scale as a whole in favor of the post 
administration. The study recommended establishing a unit for crisis 
management at the university hostels at Al-Azhar University main 
branch in Cairo and the regional branches. 
Keywords: training program, professional performance, work team, 
university hostels. 
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أوال
ً

اسة:  الد لة ملش   :رمدخل

ة، ـــــا وم معرفـــــة، ـــــ أك ـــــان لمـــــا ف مجتمـــــع، ألي التقـــــدم أســـــاس ـــــشر ال العنـــــصر ريمثـــــل ي
بالغ تأث ولھ املجتمع، تقدم ذلك ر ظ ة، املجاالتوخ مختلف   .مية

، ــــــضار ا التقــــــدم ــــــ إ ــــــق الطر ه باعتبــــــا التنميـــــة تحقيــــــق ــــــ إ املجتمعــــــات ــــــس يولـــــذا ر
ــود ا مــن ــد املز ببــذل ــا م الناميــة ســيما وال الــدو ــتم لــذلك دفــھ، و وســيلتھ ــو ــسان لو

ومـــــن املتاحــــــة، انـــــات م و د املـــــوا ملختلــــــف مثـــــل ثمار ســـــ تحقيــــــق أجـــــل انــــــاترمـــــن م تلـــــك
الدو يواجھ الذي سا التحدي عت لذا مجتمع، أي وتطو تقدم محو ة شر ال لالطاقات ر ر

ر التطــو لـة دفـع ـ م ـسا فعــال عنـصر ـ إ ـشر ال العنـصر ــل تحو كيفيـة ـ يتمثـل ّالناميـة ي
  ).1997،10حسن،(والتنمية

املـصر املجتمـع ـشده ي الـذي الـشامل ر التطـو تطلب العلـميو بأصـو تلـم واعيـة لطاقـات
ـ تتح أن البـد كمـا ، التطـو تحقيـق مـن ـا تمك ـ ال ة ـ وا ة ـا امل تمتلك ح نتاج و رواملعرفة ر

مـــــسئوليات لتحمــــل ـــــا ل تؤ ــــ ال نيـــــة وامل جتماعيــــة و النفـــــسية ــــات تجا و والـــــصفات بــــالقيم
شود امل ر التطو العال،(تحقيق   ).2000،221عبد

مات البـدزفاأل لـذلك والنمـو، ـشأة ال مراحـل جميـع ـ والـشعوب مم سائر ترافق رة ظا
ـــسائر، ا بأقـــل ـــا م ج ـــر ا ومحاولـــة ـــا وتحليل مـــة اســـة د أجـــل مـــن جديـــة ـــار أف وجـــود ومـــن ز ر

ا عطيل عذر إن الالحقة مة   ).2002،5صادق،(زوتأخ

واضـــــط واملنظمـــــات املؤســـــسات ـــــ لألحـــــداث توقـــــف ـــــا أ ـــــستلزمكمـــــا ممـــــا العـــــادات راب
التـــواز إلعـــادة ع الـــسر ـــ مـــستمر)2004،46عليـــوة،(نالتغي ايـــد و تواجـــھ الناميـــة الـــدو فـــإن ل،

مــات ـذه ألن نظـرا ـشة املع ات مـستو ن لتحـس ـا ود ج ـدد ة ـ خط ومجتمعيـة يـة بي مـات زأ ز
ً

الدخل وانخفاض جتماعية حوال سوء إ ،(تؤدي ض   ).2010،29يا

ـــــا ل تتعــــرض ــــ ال مـــــات ــــة مواج ــــ إ بحاجـــــة واملؤســــسات املجتمعــــات فـــــإن ــــذا ــــ زوع
التغلــب خـالل مـن ا عــض مـن للوقايـة يمكـن مــا أقـ ـذل و ـا م ج ــر وا ـا احتوا ـ ع وللعمـل

ا حدو قبل ا وتوقع ا   .عل

مــــــــن أصــــــــبح ذلــــــــك ألن ة؛ ـــــــشر ال العناصــــــــر ب وتــــــــد بتعلــــــــيم تمـــــــام ــــــــ ب ي نــــــــا رومـــــــن
تميــــة ا ات ،(ورالــــضر يمــــز جتماعيــــة)2002،37ر العلــــوم مختلــــف ــــتم املنطلــــق ــــذا ومــــن ،

الفئــات مختلــف أوضــاع اســة بد جتماعيــة دمـة ا نــة م العلــوم ــذه قائمــة ــ وع ـسانية، رو
الناميـــة الـــدو ـــ تمـــام ـــذا ايـــد و العناصـــر، ـــم أ م باعتبـــا الـــشباب خاصـــة و لوالطبقـــات ر

للر افــــةخاصــــة؛ ــــ م ــــود ج خــــالل مــــن التقــــدم مــــن ملموســــة معــــدالت تحقيــــق ــــ ــــة امل غبــــة
ــــــ ع ن قــــــاد ونــــــوا ولي املختلفــــــة ات القــــــرا صــــــنع ــــــ م بأنفــــــس املــــــشاركة ــــــستطيعوا ل راملجــــــاالت، ر

جتمـــا التطــو مــن أفــضل مـــستو لتحقيــق امج ــ وال عات املــشر افـــة ــ الفعالــة مة راملــسا ىو ّ

ما وغ قتصادي ،(و   ).1999،23 ع

بـذل ـ ع ـا وتحف ا ـشيط وت ـا ك بتحر إال فاعلية ذات قوة تصبح ال ة شر ال فالطاقات
ــــ أك ــــشر ال العنــــصر ــــان لمــــا ف املبتغــــاة، ــــداف تحقيــــق مــــن تــــتمكن ــــ ح والعطــــاء ــــد يا

وامليادين املجاالت مختلف ا تأث أك ه ودو أدائھ ان ة، ا وم اية ود معرفة
ً

ر ر   .ر
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ب،(   )1997،149 حب

مــن محــددة بمجموعــة حياتــھ مــدى العمــل ــق فر ــستمر و تطــو و ينمــو أن الــصعب رومــن
ـــراك وا الداخليـــة اجـــات ا ضـــغط تحـــت عملـــھ ســـة ملما لـــھ تؤ والكفـــاءات ات، ـــا وامل ف راملعـــا ر ر
ـــق فر يحـــافظ وأن البـــد إذا ، ـــا ا العـــصر بــھ ـــ يتم الـــذي ـــ املعر والتقـــدم املـــستمر، جتمــا

ً

طــــرالعمــــل ــــ ديثــــة ا ــــات تجا و ات ــــا وامل ف واملعــــا املعلومــــات مــــن متجــــدد مــــستو ــــ قع رى ر
مــــــستمرة نمــــــو عمليــــــة العمــــــل ــــــق لفر ــــــسبة بال ب فالتــــــد املتعــــــددة، ا وأســــــالي نيــــــة امل ســــــة راملما ر
خـالل مـن وذلـك اتـھ، ا م تجديـد ـ ـس الـذي ـو عملـھ ـ املتمـرس العمـل ق ففر رومتواصلة،

ع واملتا والتطوطالع التعلم دائم مجتمع   .رة

وتفـس اسـة د مـن تمكنھ ة نظر ومعلومات ف بمعا ملما العمل ق فر و ي أن يكفي روال ر
ً

ن
ــــــ ع عينـــــھ ـــــ ال ات ـــــا امل مـــــن بمجموعـــــة نفـــــسھ د ز قـــــد ـــــو ي أن دو ـــــا يمـــــر ـــــ ال راملواقـــــف و ن ن

ا يمر ال املواقف العم ،(التصرف   ).2003،114رمنصو

مق نـــاك اســــةو الد ــــا بي مــــن نيــــة امل ات ــــا امل ــــساب اك ــــ ع العمــــل ــــق فر ــــساعد رومــــات ر
أســاليب اتبــاع خـالل مــن ات ـ ا ــساب واك ب والتـد ، ــ امل عـداد خــالل مـن املنظمــة رالعلميـة
معوقــات نــاك وكــذلك محــددة، ــداف أ لتحقيــق ــ امل والتــدخل ن، خــر مــع بالتفاعــل مرتبطـة

مـ ات ــا امل تلـك ـساب ارالك عــض أو عناصـره ــل ـ ي امليــدا ب التـد عمليـات ــ القـصو ــا بي رن ر
ب( ب–رمتد   ).2006،214سرحان،) (ا......مؤسسة–رمد

ــا وم املجــاالت، افــة ــ بــل ن، معــ مجــال ــ العمــل ــق فر ــ ع يقتــصر ال ات ــا امل روتــوافر
ا س املمــــا خـــــالل مـــــن امعيـــــة ا باملــــدن ـــــام ا الـــــشباب عايـــــة رمجــــال انر ســـــ ومـــــشر لعـــــام

ـــــــات والنظر النمــــــاذج مــــــع يــــــتالءم بمــــــا ات ــــــا امل تلـــــــك عــــــدد و تنــــــوع مراعــــــاة مــــــع ، دار ــــــاز روا ي
جتماعية دمة ا ديثة ا واملداخل ات تجا   .و

تحتــــــو حيــــــث مــــــصر، ــــــ امعيــــــة ا املؤســــــسات ــــــم وأ أحــــــد للطــــــالب امعيــــــة ا يواملــــــدن
املجت ــــ فئــــة ــــم أ ــــم و ــــام ا ــــةالــــشباب مواج ــــ ب ي فإنــــھ مــــة؛ مــــستقبل ــــم أل نظــــرا مــــع

ً

ة ثــــو عـــد حــــدث فمــــا املؤســــسة، تلــــك ـــا ل تتعــــرض قــــد ــــ ال رمـــات ة25ز وثــــو يونيــــو30رينــــاير،
وأدوات وأثـاث ي مبـا مـن العامـة ـات للممتل ـب تخر مـن ـر بجامعة امعية ا املدن زخاصة

الطـــــال عـــــض لتعـــــصب يجـــــة ن ذلـــــك ـــــ وغ ومعـــــدات يـــــة ـــــمكت إ أدى قـــــد ، الـــــسيا م النتمـــــا ب
مما امال عاما امعة ا مستو ع امعية ا املدن إغالق ا عل ترتب حيث فعلية مة أ حدوث

ً ً
ى ز

ــا تحمل ــ ال ظــة البا املاديــة ــاليف الت ــ إ باإلضــافة الطــالب لــبعض ــ التعلي املــستو ــ ع ىأثــر
املبــــا تلــــك وصــــيانة تــــرميم إعــــادة ــــ امعــــة وا تحــــتالدولــــة ن ــــ ح ــــا م عــــض ال مــــا ــــ ال زي

  .الصيانة

امعيـة، ا باملـدن ن املقيمـ الطـالب مـع يتعامـل الـذي العمـل ق لفر امل داء ينمو ي ول
برنـــامج وضــع ـــدف اســة الد ـــذه فــإن املنطلـــق ــذا ومـــن ، ــ امل أدائـــھ تنميــة ـــ ع العمــل ــ ب ري َّ

لتنميـة جتماعيـة دمـة ا منظـو مـن رتـد املـدنر مـات أ ـة مواج ـ العمـل ـق لفر ـ امل زداء
امعية   .ا
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ثانيا
ً

اسة:  الد لة   :رمش

اسـات والد البحـوث ونتائج النظر طار ممثلة ة نظر معطيات من تقدم ما ع ربناء ي ً

ي ساؤ ال اسة الد لة مش صياغة يمكن اسة للد ة النظر ات واملوج السابقة لالعلمية ر   :ر

العالقـــة داءمـــا وتنميــــة جتماعيـــة دمــــة ا منظـــو مـــن التــــد نـــامج ال تطبيـــق ن ربــــ ر
ر؟ بجامعة امعية ا املدن مات أ ة مواج العمل ق لفر زامل   ز

تية الفرعية ساؤالت ال ساؤ ال ذا من ثق ن   :لو

جتماعية -1 دمة ا منظو من التد نامج ال تطبيق ن ب العالقة رما ـقوتنميـة ر فر ف رمعـا
مات؟ ة مواج ر بجامعة امعية ا باملدن زالعمل  ز

ـق -2 فر ات ا م وتنمية جتماعية دمة ا منظو من التد نامج ال تطبيق ن ب العالقة رما رر
مات؟ ة مواج ر بجامعة امعية ا باملدن زالعمل  ز

ثالث
ً

اسة: ا الد داف   :رأ

تحق إ الية ا اسة الد التاليةرسعت داف   :يق

مات -1 ة مواج ر بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر ف معا زتنمية ز  .ر
تية الفرعية داف دف ال ذ من ثق ن   :و

 مات ة ملواج ر بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر لدى يم املفا زتنمية  .ز
 امع ا باملدن العمل ق فر لدى املعلومات ماتتنمية ة ملواج ر بجامعة زية  .ز

مات -2 ة مواج ر بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر ات ا م زتنمية ز  .ر
تية الفرعية داف دف ال ذا من ثق ن   :و

 ر بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر لدى مات باقية اس ة ا م زتنمية ز  .ر
 عنــد مـات ــة مواج ة ـا م زتنميـة بجامعــةر امعيـة ا باملــدن العمـل ــق فر لـدى ـا وقوع

ر  .ز
 امعيـــة ا باملــدن العمــل ــق فر لــدى مــات وقـــوع عــد ــشاط ال اســتعادة ة ــا م زتنميــة ر

ر  .زبجامعة
 امعيـــة ا باملـــدن العمـــل ـــق فر لـــدى ـــا وقوع عـــد مـــات مـــن ســـتفادة ة ـــا م زتنميـــة ر

ر  .زبجامعة

عا ًا اسة: ر الد مية   :رأ

مــن -1 والتخفيــف ــد ل جتماعيــة دمــة ل ة ــ املم ساســية الــسمة ــو ــ امل التــدخل عــد
ذلــــــــك ـــــــ وغ واملجتمعـــــــات، ماعــــــــات وا فـــــــراد مـــــــستو ــــــــ ع ســـــــواء املختلفـــــــة ىاملـــــــشكالت
ــــــذه ســــــعت نــــــا ومــــــن العلميــــــة، ــــــات والنظر والنمــــــاذج املــــــداخل مــــــن العديــــــد باســــــتخدام

ال نــــامج ال عائـــد قيــــاس ـــ إ اســـة ــــةرالد مواج ـــ العمــــل ـــق لفر ــــ امل داء ر لتطـــو رتـــد
ر بجامعة امعية ا املدن مات زأ  .ز

م -2 إعـداد يـتم لم إنھ حيث امعية ا املدن العمل ق لفر امل الدو مية أ ع رالتأكيد
الدو سة ملما املناسب امل رعداد  .ر
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الـ -3 عايـة مجـال خاصـة و جتماعية دمة ا دو مية رأ العـامر س املمـا مـع العمـل ـ رشباب
ــــــــات تجا و ات ــــــــا وامل ات والقــــــــد ف واملعــــــــا القــــــــيم م ــــــــسا اك حيــــــــث امعيــــــــة، ا رباملــــــــدن ر ر

امعية ا باملدن والطالب العمل ق فر مع للتعامل م ل تؤ ال ديثة ا  .والنماذج
ظـ -4 العمل أصبح املعقدة ا ومشكال املعاصرة ات املتغ ظل نة امل تطو الطـررأدى قل

واحـد جانـب ظـل ـ ـسان مـع التعامـل ـ ع ـا أل فعالـة، ـ وغ مقبولة غ عملية نية امل
ــــساق خــــالل مــــن العمــــل أي العامــــة ســــة باملما عــــرف مــــا ــــر ظ نــــا ومــــن الفــــرد،(رفقــــط،

املؤســــــــسة املجتمـــــــــع، ماعــــــــة، ا الـــــــــصغر) ســــــــرة، الوحــــــــدات مـــــــــستو ــــــــ ع العمـــــــــل ىأي ى
ومـن ، ـ والك العامـةىواملتوسطة سـة املما بمنظـو اسـتعانت ـ ال اسـة الد ـذه انـت رنـا رر

امعيـــة ا املـــدن مـــات أ ـــة مواج ـــ العمـــل ـــق لفر ـــ امل داء ر لتطـــو جتماعيـــة دمـــة زل
ر  .زبجامعة

خــالل -5 مــن امعيـة ا باملــدن العمـل ــق لفر ـ امل داء تنميــة ـ اليــة ا اسـة الد م ــس رقـد
تد برنامج تطبيقھروضع  .يمكن

قـصو -6 مـن امعية ا باملدن ت أجر ال السابقة اسات والد البحوث نتائج عليھ أكدت رما ر
مستمر ب تد إ يحتاجو م وا العمل ق لفر امل رداء  .ن

اسة: ًخامسا الد ض رفر   : و

التالية ض الفر اختبار إ الية ا اسة الد وسعت   :ر

إحــــصائي -1 داللــــة ذات إيجابيــــة ق فــــر ــــةوتوجــــد معنو مــــستو عنــــد ن) 0.05(ىة التطبيقــــ ن بــــ
والبعـــدي( ــ ـــق) القب فر ف معـــا وتنميـــة جتماعيــة دمـــة ا منظـــو مـــن التــد نـــامج رلل رر

مات ة مواج ر بجامعة امعية ا باملدن زالعمل  .ز
ــــة -2 معنو مــــستو عنــــد إحــــصائية داللــــة ذات إيجابيــــة ق فــــر ىتوجــــد ن) 0.05(و التطبيقــــ ن بــــ

ــ( ـــق) والبعـــديالقب فر ات ـــا م وتنميــة جتماعيـــة دمـــة ا منظــو مـــن التـــد نــامج رلل رر
مات ة مواج ر بجامعة امعية ا باملدن زالعمل  .ز
تية الفرعية ض الفر الفرض ذا من ثق ن   :وو

 ـة معنو مـستو عنـد إحصائية داللة ذات إيجابية ق فر ىتوجد ن) 0.05(و التطبيقـ ن بـ
و( ـــــ ة) البعـــــديالقب ــــــا م وتنميـــــة جتماعيـــــة دمـــــة ا منظـــــو مــــــن التـــــد نـــــامج رلل رر

ر بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر لدى مات باقية زاس  .ز
 ـة معنو مـستو عنـد إحصائية داللة ذات إيجابية ق فر ىتوجد ن) 0.05(و التطبيقـ ن بـ

والبعـــــدي( ـــــ دمـــــة) القب ا منظـــــو مــــــن التـــــد نـــــامج رلل ةر ــــــا م وتنميـــــة رجتماعيـــــة
ر بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر لدى ا وقوع عند مات ة زمواج  .ز

 ـة معنو مـستو عنـد إحصائية داللة ذات إيجابية ق فر ىتوجد ن) 0.05(و التطبيقـ ن بـ
والبعـــــدي( ـــــ ة) القب ــــــا م وتنميـــــة جتماعيـــــة دمـــــة ا منظـــــو مــــــن التـــــد نـــــامج رلل رر

شا ال راستعادة بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر لدى مات وقوع عد زط  .ز
 ـة معنو مـستو عنـد إحصائية داللة ذات إيجابية ق فر ىتوجد ن) 0.05(و التطبيقـ ن بـ

والبعـــــدي( ـــــ ة) القب ــــــا م وتنميـــــة جتماعيـــــة دمـــــة ا منظـــــو مــــــن التـــــد نـــــامج رلل رر
ا ق فر لدى ا وقوع عد مات من رزستفادة بجامعة امعية ا باملدن   .زلعمل
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ــــــــة -3 معنو مــــــــستو عنــــــــد إحــــــــصائية داللــــــــة ذات إيجابيــــــــة ق فــــــــر توجــــــــد ىال ن) 0.05(و بــــــــ
ن ب(التطبيق والت وتنميـة) البعدي جتماعيـة دمـة ا منظـو مـن التد نامج رلل ر

مات ة مواج ر بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر ف زمعا ز  .ر
توجــــــــد -4 ــــــــةال معنو مــــــــستو عنــــــــد إحــــــــصائية داللــــــــة ذات إيجابيــــــــة ق ىفــــــــر ن) 0.05(و بــــــــ

ن ب(التطبيق والت وتنميـة) البعدي جتماعيـة دمـة ا منظـو مـن التد نامج رلل ر
مات ة مواج ر بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر ات ا زم ز  .ر

تية الفرعية ض الفر الفرض ذا من ثق ن   :وو

  ــــــــة معنو مــــــــستو عنــــــــد إحــــــــصائية داللــــــــة ذات إيجابيــــــــة ق فــــــــر توجــــــــد ىال ن) 0.05(و بــــــــ
ن ب(التطبيق والت وتنميـة) البعدي جتماعيـة دمـة ا منظـو مـن التد نامج رلل ر

ر بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر لدى مات باقية اس ة ا زم ز  .ر
 إحــــــــصائية داللــــــــة ذات إيجابيــــــــة ق فــــــــر توجــــــــد ــــــــةوال معنو مــــــــستو ن) 0.05(ىعنــــــــد بــــــــ

ن ب(التطبيق والت وتنميـة) البعدي جتماعيـة دمـة ا منظـو مـن التد نامج رلل ر
ر بجامعة امعية ا باملدن العمل ق فر لدى ا وقوع عند مات ة مواج ة ا زم ز  .ر

 ــــــــة معنو مــــــــستو عنــــــــد إحــــــــصائية داللــــــــة ذات إيجابيــــــــة ق فــــــــر توجــــــــد ىال ن) 0.05(و بــــــــ
نالت ب(طبيق والت وتنميـة) البعدي جتماعيـة دمـة ا منظـو مـن التد نامج رلل ر

بجامعـة امعيـة ا باملـدن العمـل ـق فر لـدى مـات وقـوع عـد شاط ال استعادة ة ا زم ر
ر  .ز

 ــــــــة معنو مــــــــستو عنــــــــد إحــــــــصائية داللــــــــة ذات إيجابيــــــــة ق فــــــــر توجــــــــد ىال ن) 0.05(و بــــــــ
ن والبعــدي(التطبيقـ ــ وتنميــةل) القب جتماعيــة دمــة ا منظـو مــن التــد نـامج رل ر

بجامعــة امعيــة ا باملــدن العمــل ــق فر لــدى ــا وقوع عــد مــات مــن ســتفادة ة ــا زم ر
ر   .ز

اسة: ًسادسا الد يم   :رمفا

نامج -1 ال وم   :مف

بـــــرامج وجمعـــــھ مـــــا لعمـــــل املرســـــومة طـــــة ا ـــــو نـــــامج ،(ال الـــــوج ـــــم ،)1999،47امل
ب عـــــرف ســــــسو يـــــوفر كمـــــا املقـــــصودة ـــــداف لتحقيـــــق بــــــھ القيـــــام الواجـــــب العمـــــل ســـــ أنـــــھ

معينـــة مـــدة خـــالل ـــا القيـــام الواجـــب ـــشاط ال نـــوا وتحديـــد العمـــل إلنجـــاز ،(امللموســـة يبـــدو
ــة)1999،313 وموج الــبعض ا عــض ــ ع عتمــد ــ ال ــشطة مــن مجموعــة بأنــھ عــرف كمــا ،

أغراض مجموعة أو غرض ، (لتحقيق ات)2000،407يالـسكر ـ وا والعالقـات ـشطة ـو و ،
ــــــشئة الت لتحقيــــــق ــــــدف و جتماعيــــــة دمــــــة ا ــــــ العــــــام س املمــــــا ملــــــساعدة وتنفــــــذ تقــــــام ـــــ رال

ماعة ا ألعضاء   ). 2001،222سيد،(والتنمية

دمة -2 ا أثناء ب التد وم   :رمف

اللغـة ـ ب مـن: رالتـد ب(مـشتقة ـا) رد وم وعلـم اعتـاد ـأي ع ب ود ـق، الطر أي ب رالـد ر
وحذقـــــھ تمــــر ــــ بمع ء بأنـــــھ)1993،438الباشــــا،(نــــ عــــرف و ـــــات: ، لالتجا املنتظمــــة التنميــــة

وظــــائف او ــــام م ينجــــز ــــي ل الفــــرد ا ــــس يك ــــ وال الــــسلوك بأنمــــاط املرتبطــــة ات ــــا وامل ف رواملعــــا ر
بفعالية   ). Patrick, 1992, 218 .(ّمعينة
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بأنــھ عــرف ا: كمـا ــشاط أداءال لتنميــة لألفــراد ات ــا وامل ف املعــا ــادة و ــساب باك رــاص ر ز
مــع نيــة امل ات والقــد ف املعــا تلــك ن تحــس ــ إ ــدف ــ ال ــشطة مــن مجموعــة أو ن معــ رعمــل ر

العمل ميدان التطبيق انية ام ع ك اعية،(ال   ).2003،53ر

التد-3 نامج ال وم   :رمف

ل ــش تتــضمن خطــة عــن ة عبــا ـو ــرو ة املختــا يــة التد ــداف مــن مجموعــة ــ رئ ر ر
تلـك تحقيق ا خالل من يتم ال املساعدة والوسائل ب التد وطر املحتو العمل تحليل رضوء ق ى

دافھ أل نامج ال تحقيق من للتأكد مة الال م التقو أدوات إ إضافة   .زداف،

)،   )2013،193قمح

التد نامج ال ف عر مكن التارو النحو ع نة الرا اسة الد   :رإطار

مخطط-1 ل ش ا وضع يتم ال التعليمية العمليات من   .مجموعة

جتماعية-2 دمة ا العامة سة املما ات ا م ساب اك ع العمل ق فر مساعدة ردف   .ر

العناصـــر-3 املـــة مت خطــــة إطـــار ـــ جـــراءات ـــذه العـــام(تـــتم ـــدف جرا–ال –ئيــــةـــداف
دف بالتنفيذ–املس املخصص–القائم النجاح–الوقت ع الدالة د   ).الشوا

امعية-4 ا باملدن العمل ق فر لدى امل داء نمية ب جراءات ذه   .ترتبط

امل-4 داء وم   مف

اللغــــة ــــ املنجــــز: عــــرف ــــشاط ال أو ، املبــــذو الفعــــل أو س، املمــــا الفعــــل لأنــــھ ـــــي،(ر البعلب
أنـــھ)1996،435 ـــ ع عــرف و للمعـــدل: ، وفقـــا اجبـــات و مـــسئوليات مـــن الوظيفـــة بأعبـــاء القيـــام

ً
و

داء تحليــل ــق طر عــن املعــدل ــذا معرفــة مكــن و ب، املــد الكــفء العامــل مــن أداؤه ض راملفــر و
ما بي عادلة عالقة شاء وإ ستغرقھ ،(الذي بأنـھ)1995،310يبدو ـ امل داء ـ إ ينظر كما ، :

صف ــــ مـــن تختلـــف داء ــــ ع ة القـــد ات مـــستو أن كمــــا ن، معـــ ص ـــ مــــرتبط نفـــ رعـــل
ألخر ص من امل داء يختلف ثم   ). Gordenw, 1991, 440(ألخر،

التا النحو ع الية ا اسة الد إجرائيا امل داء وم مف تحديد ريمكن
ً

 :  

باملــسئوليات القيــام مــن العمــل ــق فر تمكــن معتمــداــو عليــھ امللقــاة نيــة وامل جتماعيــة
ً

ه بـأدوا للقيـام امعيـة ا املدينـة داخـل سـھ ما و علمـھ الـذي والعم النظر طار ع رذلك ر ي
أفضل ة بصو ا طال تجاه نية   .رامل

مة -5 وم   :زمف

مـــــة لأل اللغـــــو ـــــوم زاملف القحـــــط: ي أو الـــــشدة ـــــ ع ،(زمـــــة القـــــاموس). 1988يالـــــراز ـــــ و
مرضـــــيةاملحـــــ مــــــة وأ وسياســـــية، ماليــــــة مــــــة أ يقـــــال والــــــشدة، بالـــــضيق عــــــرف زيط اللغــــــة(ز مجمــــــع

يــة، قــاموس). 1985،17العر ــ عة: Websterو ســر ــة مواج تتطلــب وحاســمة ة ــ خط حالــة ــ
ئة ســ وآثــار نتــائج يتــضمن قــد جديــد موقــف عنــھ ــشأ ي مــادي ــ غي حــدث ). Gove, 1993 (وإال

مفاجئــ موقفــا تمثــل مــة ًو ً
ــز ع الفــرد ة لقــد عتياديــة ة ــ ا حــدود عــن يخــرج ديــدا يحمــل را

ً
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الوقـت وضـغط املعلومـات ونقـص الـشديد بـالغموض تم و الفردية ــــة واملواج أحمـد،(التحمـــــــل
حيـــــاة). 2002،63 ــــدد حادثـــــة يجــــة ن ـــــر يظ الــــذي النفــــ التـــــواز اخــــتالل مرحلـــــة ــــ ع نكمــــا

كب ة خطو ل ش و ـارسان م والـتخلص ـــــــا حل أو ـا مع التعامـل ـ ع قـادر غ وتجعلھ عليھ ة
)،   ).2002،371ع

س فيلي ا عرف املتبـع) ،Phelps(وقد بالنظـام خـالل ـ إ يـؤدي حـدث أو ئـة طا حالـة ا رأ
ة للمواج سرعة يتطلب مما التناف انب ا ضعف و   )Phelps,1996(املنظمة،

ــــال ــــا عرف نمــــا خلـــــل: لب حــــدوث أو ات التــــأث مــــن مجموعــــة اكم ــــ ل ائيــــة يجــــة ن ــــا َّبأ

أو املنظمـــة لبقـــاء ا ـــ ا و حا صـــر ديـــدا ل ـــش و للنظـــام، ـــسة الرئ املقومـــات ـــ ع يـــؤثر ًمفـــا وً ً

نفسھ ا). 2003،9الل،(النظام بأ عرف وتتـداخل: َّكما ـسرعة يحـدث ومفـا طـار ئموقف
ممــا ــشابك وت مــو مــورفيــھ ــسم ع الــسر التــدخل يتطلــب ــذا و بالنتــائج، ســباب ريخلــط

السليم القرار ،(واتخاذ ر ر   ). 2007،236يا

اسة الد ذه إجرائيا مة ف عر مكن رو ز
ً

:  

مــــن نــــصر بمدينــــة ــــر جامعــــة ــــ امعيــــة ا املــــدن ــــ حــــدثت ــــ ال حــــداث زمجموعــــة
و واملطاعم ي للمبا ب وتخر رات ا..... دواتمظا غلق إ أدي مما وتدم ب تخر من ذلك وغ

امال عاما
ً ً

.  

ثة -6 ا ال وم  : رمف

مــة ــست ل ــا ولك مــة انفجـار ظــة ــ ــو ت وقــد ة، ـ وكب مفاجئــة نكبــة عــن ة زعبـا ز نر
أو الـــزالز أو ن اك ــ ال مثــل ه ــ غ أو مــادي ضــر ــا ع نــتج فعــال حــدثت حالــة ــ ف ــا مراحل لبجميــع ر

ً

واملواصالتالفيضا السكن مة أ مثل مة أ ذلك عد تج و زنات الرحمن،(ز   ).2010،8عبد

لة -7 املش وم   : مف

عـن ة عبـا ـ ف ـا، جوان بجميع مة تمثل ال ا ولك مة، مراحل من مرحلة تمثل رو ز ز
عنـدما بوضـوح لة املـش ر وتظ فعال، ه انجا يراد ما إنجاز ع ة القد عدم إ يؤدي صعب وضع

ً
ز ر

املختلفة شطتنا وأ أعمالنا من املتوقعة النتائج ع صو ا   .لز

يم،( وإبرا   )2016،19داود،
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عا اسة: ًسا للد ية املن   :رجراءات

اسة -1 الد ية: رنوع تجر شبھ اسة  .رد
اسة -2 الد التجر: رمن شبة  .املن
اسة -3 الد   :رمجاالت
 ي ــــا امل املدي: املجــــال ــــ ي ــــا امل املجـــــال بمدينـــــةتحــــدد ــــر جامعــــة ن للبنــــ امعيـــــة ا زنــــة

 ).أ(نصر
 شر ال ا: ياملجال قوام العمل ق فر من منتظمة عشوائية  .مفردة) 15(عينة
 ـــــــــــــ الزم مـــــــــــــن: املجــــــــــــال اســــــــــــة الد ا اســـــــــــــتغرق ــــــــــــ ال الزمنيـــــــــــــة ة ــــــــــــ ـــــــــــــ1/7/2018رالف ح م

مـــن28/5/2020 ي امليـــدا انـــب وا نـــامج ال تطبيـــق ة ـــ ف ذلـــك ـــ بمـــا ـــم1/7/2019م، ح
 .م23/2/2020

اســــة -4 الد  :رأدوات
 العمـــــل ـــــق فر مـــــن اســـــة الد عينـــــة لـــــدى مـــــات باأل املرتبطـــــة ف للمعـــــا تحـــــصي راختبـــــار ز ر

امعية ا  .باملدينة
 العمـــل ـــق فر مـــن اســة الد عينـــة لـــدى مـــات ــة مواج ـــ ـــ امل داء ات ـــا م رمقيــاس ز ر

امعية ا   .باملدينة

ثامنا
ً

إل:  توصلت ال النتائج م اسةأ الد  :را

باختبـار -1 ـاص ا والبعـدي ـ القب ن التطبيقـ ن بـ إحـصائية داللـة ذات إيجابيـة ق فر وتوجد
قيمـــة أن حيـــث البعـــدي التطبيـــق لـــصا التحـــصي ف ة) ت(راملعـــا ـــ) 10.496(املحـــسو أع

قيمة دولية) ت(من ة)1.761(ا معنو مستو  ).0.05(ىعند
إحــصائية -2 داللــة ذات إيجابيــة ق فــر ــلوتوجــد ك للمقيــاس والبعــدي ــ القب ن التطبيقــ ن بــ

قيمــــــة أن حيــــــث البعــــــدي، التطبيــــــق ة) ت(لــــــصا قيمــــــة) 10.691(املحــــــسو مــــــن ــــــ ) ت(أع
دولية ة) 1.761(ا معنو مستو  ).0.05(ىعند

الختبـــــار -3 ـــــ ب والت البعـــــدي ن التطبيقـــــ ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات إيجابيـــــة ق فـــــر توجـــــد وال
حيــــث ، التحــــصي ف قيمــــةراملعــــا ة) ت(أن قيمــــة) 0.367(املحــــسو مــــن دوليـــــة) ت(أقــــل ا

ة) 1.761( معنو مستو  ).0.05(ىعند
للمقيــــاس -4 ـــ ب والت البعـــدي ن التطبيقـــ ن بـــ إحــــصائية داللـــة ذات إيجابيـــة ق فـــر توجـــد وال

قيمــــــة أن حيــــــث ــــــل، ة) ت(ك قيمــــــة) 0.50(املحــــــسو مــــــن دوليــــــة) ت(أقــــــل عنــــــد) 1.761(ا
ة معنو   ).0.05(ىمستو

  :التوصيات: ًتاسعا

 امعة با مات ة بإدا خاصة تنظيمية واجراءات لوائح زسن  . ر
 مـــــات مــــع التعامــــل ـــــا م م ــــو ت امعــــة ا ـــــ مــــات ة إدا ــــ متخصـــــصة فــــر ــــشاء زإ ز نر ق

خالل من وذلك مات ة إلدا مسبقة إجرائية خطط وعمل امعية، زا  :ر
 ا ا مستو ع مات ة إلدا وحدة ىشكيل ز  .معةر
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 رة بالقـــــا امعيـــــة ا املـــــدن ع فـــــر مـــــن فـــــرع ـــــل ب مـــــات ة إدا ـــــ ع ب مـــــد ـــــق فر وـــــشكيل ز ر ر
قاليم  .و

 ناصــــر اديميــــة وأ ــــ املح املجتمــــع ومؤســــسات امعيــــة ا املــــدن ة إدا ن بــــ التواصــــل ة رضــــر ور
مات ة بإدا يتعلق فيما العليا ة زالعسكر  .ر

 بكفاءة التواصل من يمكن فعال اتصال نظام ُتوف  .وفاعليةّ
 ـــا مقر ـــو و امعـــة ا مـــستو ـــ ع مـــات ة بـــإدا خاصـــة ـــة مركز بيانـــات قاعـــدة ـــشاء نإ ى ز ر

ــــــ ع جامعيــــــة مدينــــــة ــــــل ب خاصــــــة بيانــــــات وقاعــــــدة نــــــصر، بمدينــــــة امعــــــة ا ة إدا ــــــ ربمب
وآليــــات امعيــــة ا املــــدن ــــا مــــرت ــــ ال مــــات لتوثيــــق وذلــــك قــــاليم و رة القــــا زمــــستو ى

ـــز لتعز ـــا عل داخـــلالتغلــب ـــشطة ميـــع الدقيقـــة املعلومـــات ـــ ع يـــة املب القـــوة ثقافـــة
امعية ا   .املدينة
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