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 لال هللا تعالى

ْنَساَن ِمْن َعلٍَك )1اْلَرأْ بِاْسِم َربَِّن الَِّذي َخلََك ){ ( 4( الَِّذي َعلََّم بِاْلمَلَِم )3( اْلَرأْ َوَربَُّن اْْلَْكَرُم )2( َخلََك اْْلِ

ْنَساَن َما لَْم ٌَْعلَْم   ]5-1:العلك ] (5)}   َعلََّم اْْلِ

ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمنُكْم {   ]11 :المجادلة] }  َوالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاتٍ ٌَْرفَعِ اَّللَّ
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والصالة والسالم على من ال نبً بعدة, سٌدنا دمحم علٌه أفضل الصالة والسالم أما بعد ..الحمد هلل وحدة   

 

ال ٌسعه فً هذا الممام إال أن ٌتمدم بأسمى آٌات العرفان و التمدٌر ْلساتذتنا الكرام بمسم  لـــــحملة واصفإن فرٌك 

اْلعالم، و الذٌن كانت توجٌهاتهم السنٌة و إرشاداتهم الحكٌمة حجر الزاوٌة و خٌر أساس بنٌت علٌه جهود 

ٌبخلوا علٌنا ال بولت و ال بعلم فً أعضاء المشروع و توجهاتهم. و نُشٌد شاكرٌن بجهود اْلساتذة الكرام الذٌن لم 

 سبٌل إنجاح عملنا و إٌصاله إلى بر السالمة فً أتم و أدق صورة.

و فً هذا السٌاق الطٌب ٌحًٌ أعضاء الحملة فً الزمالء من لسم اْلعالم تلن الروح الطٌبة التً لمسناها فً 

 نفسٌاً.تعاملهم معنا، و التً كان لها أكبر اْلثر فً دعم العمل معنوٌاً و 

 وال ننسى  فً هذا الممام اآلباء و اْلمهات أولٌاء اْلمور، الذٌن شجعوا فٌنا حماسة العلم و اْلتمان، و دأبوا على

 دفعنا إلى اْلمام بنصحهم المخلص على درب النجاح.

 

 و نخص بأصدق االحترام و التمدٌر اْلساتذة:

 راعٌة المشروع و موجهة دفة العمل

 الممصود عٌسى الدكتورة إٌمان عبد 

 أستاذ االتصال االستراتٌجً ومشرؽ المشروع 

 أستاذ العاللات العامة - دمحم لٌراط الدكتورأستاذنا الفاضل 

 ومن لسم العلوم االجتماعٌة فً جامعة لطر نشكر

 الدكتور محسن بو عزٌزيأستاذنا المدٌر 

 صادق على المستوٌٌن المادي و العملًكما نتمدم بالشكر الجزٌل لرعاة المشروع على ما لدموه من تعاون 

 إذاعة لطر -  جرٌدة الشرق  -جرٌدة الراٌة   -  مول الخلٌج  - شركة أورٌدو

 

 داءـواْله رـالشك
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 الملخص

 

 مسدددديرته  علدددديه  لتسدددده  العوائدددد  مدددد  العديددددد أزالدددد  حيدددد  ألبنائهددددا الكثيددددر قطدددد ر دولددددة قدددددم 
  يدددر المراحددد  مددد  الجامعي ددد ة المرحلددة يدددرى مددد  هندددا  ذلددد  مدد  الدددر   وعلددد . والعلميدددة العمليددة

 بدددددورها والتددد  بي   دددد د  ق  ددد رار  بشعارهددد ا واص   دددد   حمل   ددد ة جائددد  هن  دددد ا ومددد   .األساسدددية
 . الجامعية بالمرحلة اإللتح  اق عل  الشب  اب تشجيع و بتوعية تقو 

 
حدد  الشددباب وتحميددزه  إلعددادر التمكيددر عدد  الحصددو  علدد  المإهدد  الجددامع   إلدد  تدددعو الحملددة

 وسدددتعم  وذلددد  لمواكبدددة تطدددورا  سدددوق العمددد  والمسددداهمة عددد  تنميدددة وتطدددوير دولدددة قطدددر   
 لمكددرر الحملددة المعددززر اإلع ميددة مدد  الرسددائ  سلسددة إرسددا  خدد   مدد  ذُا علدد  الطالبددا 
 كائز الحياه.اصبح م  اه  ر الجامع التعلي   أ  باعتبار

 
 

كمدددا سدددتقو  الحملدددة ببددد  العديدددد مددد  الرسدددائ  اسع ميدددة واسع نيدددة تحددد  مسدددم    واص ددد     
 .2030قرار  بيد  لح  الشباب عل  اكما  المرحلة الجامعية لتحقي  رإية قطر 

 
 

جددددذبه  وتحميددددزه  إلكمددددا  ل الجمهددددور المسددددتهد  سددددتخدا  أكثددددر مدددد  طريقددددة للتددددؤثير علدددد إتدددد  
مدددداك  األ سددددت   إ كددددذل   و خدددد   إبددددراز الموائددددد العائدددددر علدددديه  ماديددددا ومعنويددددا دراسددددته   مدددد 
   وبوثا   وإقامة محاضرا  ع  مدارس ثانوية.ومناسبة اليو  الوطن  األكثر تجمعا
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 الممدمة

 

 قطددر تسددتح  األعضدد  مدد  أبناءهددا  جملددة قصدديره احتددو  معندد  كبيددر بددي  طياتهددا  انطلقدد  مدد  
كتسدددددح مجددددداس  عددددددر منهدددددا اسقتصددددداد  الصدددددحة  السياسدددددة والمجددددداس  مبددددددأ التطدددددوير الدددددذ  ا

اسجتماعيدددة  حيددد  تتطلدددب هدددذه الركدددائز مسدددتوى عدددال  عددد  التعلدددي  يتواعددد  مدددع التطدددورا  لتلبيدددة 
كدد  مددا يحتاجددي الت ييددر المثمددر علدد  وجددي الدددوا . أثددار  دولددة قطددر التركيددز علدد  تلدد  المجدداس  

يجيا  واسدددددس تسدددددتوعب الت ييدددددر والتطدددددوير إذا أعددددد ه وشدددددجع  تطويرهدددددا مددددد  خددددد   اسدددددترات
تطلدددب األمدددر والتددد  تسدددتند علددد  التعلدددي  والتددددريب أوس واخدددرا  بحيددد  تهدددد  إلددد  بنددداء مجتمدددع 

 عصر  قاب  لمواجهة العال  الخارج  بجداره.  
 

اسخيدددددرر انط قدددددة قويدددددة وملحولدددددة عددددد  المجددددداس  السياسدددددية  اآلوندددددةتشدددددهد دولدددددة قطدددددر عددددد  
واسقتصدددادية واسجتماعيدددة والصدددحية  عجميدددع تلددد  التطدددورا  مرتبطدددة ارتبددداط وثيددد  عددد  التعلدددي  
بالدرجدددة اسولددد   بحددد  قامددد  دولدددة قطدددر بدددالتركيز عددد  التوسدددع بهدددذا المجدددا  مددد  خددد   بنددداء 

وذلددد  بهدددد  تنميدددة المجتمدددع وتطدددوير اسعدددراد منلومدددا  واتبددداا اسدددتراتيجيا  التعلدددي  والتددددريب  
 واسرتقاء بي ألعل  المراكز والمحاع  الدولية.

وكدددد   2030وبمضدددد  القيددددادر الرشدددديدر  أصددددبح التعلددددي  حقددددا يندددددر  عدددد  رإيددددة قطددددر الوطنيددددة 
مددددواط  يعدددديض علدددد  أرة قطددددر الكريمددددة يسددددتطيع ا  ر ددددب الحصددددو  علدددد  عددددرص التعلددددي  

المكريدددة لتعزيددز اسنتمددداء واسرتقددداء إلددد  أعضددد  مسدددتوى ثقددداع   والتدددريب بمدددا يتناسدددب مدددع الحددددود
ممكدد   والددذ  مدد  شددؤني تهيئددة المددواطني  لسددوق العمدد  مدد  خدد   إعددداد جيدد  مبندد  علدد  الجددودر 

 ع  التعلي  والتدريب والبرامج. 
 

التددد  تضدددم  علددد  ا  مددد  حددد  جميدددع المدددواطني  التعلدددي  مددددى  2030ولتحقيددد  الرإيدددة الوطنيدددة 
والحصددددو  علدددد  عدددرص تعليميددددة وتدريبيددددة التددد  ت ئدددد  وتنسددددج  مدددع قدددددراته  وانتمددددائه  الحيدددار  

وتعزيددز قدديمه   وإعددداده  للمشدداركة عدد  قددور العمدد   كمددا تضددم  اعددداد الطدد ب ل قتصدداد القددائ  
 عل  المعرعة م  خ   برامج عالية الجودر ع  المرحلة ما بعد التعلي  الثانوية.

 
عليندددا الحيدددار أعبددداء وجدددب التعدددايض معهدددا علددد  الدددر   مددد  تدددواعر عددد  كثيدددر مددد  األحيدددا  تمدددرة 

تسدددهي   التعلدددي  التددد  تقددددمها الدولدددة مددد  بدددرامج وشدددهادا  لجميدددع المراحددد  التعليميدددة  حيددد  أ  
الكثيدددر مددد  طلبدددة العلددد  قدددد تخلدددو عددد  إتمدددا  الدراسدددة متدددوجهي  إلددد  سدددوق العمددد  بسدددبب عقبدددا  

لددد  دو  إكمدددا  كثيدددر مددد  الطلبدددة تعلددديمه  عمددد  خددد   مختلمدددة أسدددبابها. اختلمددد  األسدددباب التددد  حا
البحدد  تدد  الكشددد  عدد  مختلدد  األسدددباب النمسددية  اسجتماعيدددة واسقتصددادية التدد  كانددد  سددبب عددد  
عدددزو  الكثيدددر عددد  مواصدددلة الدراسدددة الجامعيدددة. يهدددد  هدددذا العمددد  علددد  تسدددليط الضدددوء علددد  
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لتشددجيعه  علدد  مواصددلة العلدد   هددذه المئددة والتدد  قددد تكددو  عدد  أمددس الحاجددة إلدد  الددوع  والدددع  
حيددد  انندددا قدددد نكتشددد  الكثيدددر مددد  مواهدددب هدددذه المئدددة والتددد  قدددد تنددددر  عددد  سدددل  القيدددادر مسدددتقب . 
الجددددير بالدددذكر ا  الدراسدددا  اكدددد  انخمددداة نسدددبة هدددذه المئدددة  وتإكدددد اسحصدددائيا  أ  ال البيدددة 

تدددزا  هندددا  عئدددة مددد  مددد  طلبدددة مرحلدددة الثانويدددة العامدددة قدددد أكملدددوا مسددديرته  الدراسدددية ولكددد  س
لسدددوق العمددد  أو البقددداء دو   باستجددداهالمرحلدددة الثانويدددة وعزعدددوا عددد  متابعدددة تعلددديمه   الطلبدددة انهدددوا

عمددد   علددد  الدددر   مددد  تطدددور مسدددتوى التعلدددي  الحدددال  وتدددوعر عددددد أكبدددر مددد  الجامعدددا  بمختلددد  
ارجيددددة المجدددداس  والتخصصددددا   باإلضدددداعة إلدددد  الدراسددددة عدددد  بعددددد  او  سيدددد   والبعثددددا  الخ

التدددد  تتبانهددددا وزارر التربيددددة والتعلددددي  لجامعددددا  عالميددددة معتددددر  بهددددا دوليددددا  لكدددد  سيددددزا  عدددددد 
 المقبلي  عليها قلي  جدا مقارنة بعدد الخريجي  سنويا. 

 
وبدددالر   مددد  التطدددورا  واسنجدددازا  والمبدددادرا  التعليميدددة التددد  تقدددو  بهدددا الدولدددة  اس ا  هندددا  

لدراسدددة الجامعيدددة سجئدددي  لسدددوق العمددد  وذلددد  لمدددا يعانيدددي مددد  عئدددة عددد  الطددد ب تركدددوا مقاعدددد ا
عقبددددا  عدددد  مواصددددلة تعليمهددددا الجددددامع   إمددددا عقبددددا  اجتماعيددددة او اقتصددددادية أو نمسددددية   عمدددد  
خدددد   دراسددددتنا سددددو  نسددددلط الضددددوء علدددد  تلدددد  المئددددة وتقدددددي  لهدددد  التوعيددددة لمواصددددلة تعلدددديمه  

نخمددداة عددددد الطلبدددة الدددذي  انهدددوا المرحلدددة الجدددامع  عهنالددد  العديدددد مددد  اسحصدددائيا  التددد  تإكدددد ا
لسدددوق العمددد  أو البقددداء دو  عمددد     بدددالر   مددد   باستجددداهالثانويدددة وعزعدددوا عددد  متابعدددة تعلددديمه  

تددددوعر عدددددد مدددد  الجامعددددا   الحليددددة والدوليددددة مثدددد  جامعددددة قطددددر والمجتمددددع و حمددددد بدددد  خليمددددة 
ة والتعلدددددي  لطلبدددددة الدددددذي  والهولنديدددددة و يرهدددددا وجميدددددع التسدددددهي   التددددد  تقددددددمها وزارر التربيددددد

يريددددو  متابعدددة دراسدددته  مددد  خددد   البعثدددا  او اسلتحددداق بالدراسدددة عددد  بعدددد  او  سيددد   وطدددر  
بهددددا  اس ا  العدددددد الطلبددددة المقبلددددي   ل لتحدددداقعدددددد مدددد  الجامعددددا  العالميددددة المعتددددر  بهددددا دوليددددا  
 عل  تل  الجامعا  ضئي  مقارنة بالخريجي  ك  سنة.

 
العمددد  القطدددر  مددد  قلدددة كمددداءر انجددداز ذو  التعلدددي  المحددددود وذلددد  بسدددبب  اليدددو   يعدددان  سدددوق

التطدددورا  المشدددهودر  حيددد  لددد  يعدددد باإلمكدددا  مواكبدددة متطلبدددا  العمددد  بصدددورر احتراعيدددة كمدددا 
السددددداب . أصدددددبح  معلددددد  الشدددددركا  والمإسسدددددا  بتحديدددددد متطلبدددددا  القبدددددو  مددددد  تخصصدددددا  

  مددددع مسددددتواه  التعليمدددد  حيدددد  يددددت  ومعدددددس  تراكميددددة لتوليدددد  الطلبددددة علدددد  مناصددددب تتواعدددد
 تطويره  الوليم  بناء عليها.

 
يعددان  سددوق العمدد  مدد  قلددة كمدداءر المددولمي  الددذي  لدد  ينهددوا مرحلددة الثانويددة وذلدد  لعددد  مددواكبته  
لحاجدددا  العمددد   لدددذل  رعدددع سدددوق العمددد  متطلباتدددي عليسددد  كسددداب  عهددددها  عدددبعة المإسسدددا  

هددددا أو المعدددددس  التدددد  يتخددددر  بهددددا الطالددددب حدددددد  بعددددة التخصصددددا  التدددد  سددددو  يددددت  قبول
 وسو  تساعد ع  تطويرها.
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 رؤٌةال

 

إعدددداد كدددوادر وطنيدددة قدددادرر علددد  عجلدددة التنميدددة ومواكبدددة النهضدددة والتطدددور بدولدددة قطدددر بحلدددو  
 .2030عا  

 

 الرسالة

 

أحد أه   الت  تعتبر أ  التنمية البشرية 2030توعية الشباب القطر  بؤهمية التعلي   تيمنا برإية قطر 

 الركائز  ويعد العل  أساسا  لها.

 

 اْلهداؽ

  المجتمدددع التددد  كليدددة مثددد  الوطنيدددة  بالجامعدددا  القطدددر  الشدددباب هدددد  المعرعددد : تعريددد 
 .الثانوية الشهادر معد  إل  النلر دو  الط ب تستقب 

 

 بؤهميدددددة  العام  ددددد ة الثانوي   ددددد ة وط ددددد  ب القط  ددددد ر  الشب  ددددد اب هدددددد  إقنددددداع : إقنددددداا
 .بالجامع     ا  اسلتحاق

 

  ع   ددددد    العام  ددددد ة الثانوي   ددددد ة وط ددددد  ب القط  ددددد ر  الشب  ددددد اب هدددددد  سدددددلوك : تسدددددجي
 .الوطني    ة الجامع     ا 
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 الفصل الثانً

 المحتوى:

 األبحا .1

 النلريا .2

 البح  الثانو  .3
 الدراسا  السابقة 

 البح  األول  .4

 تحلي  اسستبيا  

 المقاب  

 SWOT & PESTتحلي  .5
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 اْلبحاث

 ْلكمبببالتعتببببر مبببن الدراسبببات الملٌلبببة التبببً تركبببز علبببى عبببودة الطلببببة  ْلنهببباتكتسبببب الدراسبببة اهمٌبببة خاصبببة 

تهبببتم وزارة التربٌبببة والتعلبببٌم  بهبببذا الموضبببوع ولكبببن لبببٌس بطرٌمبببة مباشبببرة ، فمبببد كمبببا دراسبببتهم الجامعٌبببة ، 

 ْلكمببببالذكببببرت فببببً تمببببارٌر أصببببدرت مببببن وزارة التربٌببببة والتعلببببٌم بببببأن هنببببان دعببببم مببببادي ومعنببببوي لطلبببببة 

دراسببتهم ،كمببا انببه تببم تؼٌٌببر بعببل المببرارات التببً كانببت تصببعب علببى الطلبببة اكمببال دراسببتهم بالجامعببة مثببل 

االٌلبببتس او التوفبببل أو االحصببباء وجعبببل اللؼبببة العربٌبببة هبببً المعتمبببدة ،واتخببباذ المبببرارات االزمبببة  ٌبببازاجتلبببرار 

 سوق العمل . احتٌاجاتلتطوٌر وتحدٌث مخرجات النظام التعلٌمً بالشكل الذي ٌلبً 

 

تطرلبت مبن لببل لبنفس فكبرة  حمبالت علبى ٌعثبر لبم ولكنبه المماثلبة الحمبالت عبن بالبحبث العمبل ببدأ فرٌبك
لمعرفببة االسببباب الرةٌسببٌة لعببزوؽ الشببباب المطببري عببن  السببابمة لألبحبباث العمببل فرٌببك الحملببة، لببذا اتجببه

 إكمال مسٌرتهم التعلٌمٌة.
 
لابلٌببة الشببباب لتمبببل فكببرة الحملببة وإكمببال مسببٌرتهم  مببد  علببى لٌتعببرؽ أولٌببة ببحببوث لببام فرٌببك العمببل 

 العلمٌة وتتوٌجها بالتعلٌم الجامعً .
 

 المسبتهدؽ الجمهبور مبع اسبتبٌان مبع الجمهبور المسبتهدؽ مبن خبالل إنشباء التعامبل كٌفٌبة كمبا تبم دراسبة
 .  الخبراء مع شخصٌة وممابالت

 
وذلببن لتحدٌببد نمبباط المببوة   SWOT الرببباعً التحلٌببل بتطبٌببك لببام المعلومببات بهببذه الفرٌببك ألببم بعببدما

 والضعؽ والفرص والمخاطر المحٌطة بالحملة .

  
 الوطنٌبة لطبر رؤٌبة مبع فبكاواصبل ٌتو حملبة موضبوع أن وجبد حٌبث ثبانوي، ببحبث العمبل فرٌبك لبام أٌضبا

 والتً تعتبر تنمٌة الموارد البشرٌة من اهم الركاةز، وٌعد العلم أساساً لها. ، 2030
 
لطببر،  بجامعببة االجتمبباع علببم لسببم االسبباتذة المختصببٌن مببن مببع شخصببٌة بممببابالت العمببل لببام فببري ثببم

وعببببزوؽ الشببببباب عببببن اكمببببال التعلببببٌم الجببببامعً واهمٌببببة العلببببم فببببً تنمٌببببة المببببوارد  لمعرفببببة اسببببباب تراجببببع
 البشرٌة وتمدم االمم.

 
 ومنهم الدكتور / محسن بوعزٌزي و الدكتور / دمحم لٌراط .
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 النظرٌات المفسرة لظاهرة العزوؽ عن المرحلة الجامعٌة

 

 (Paul Lasarsfeld بول الزارسفٌلد) ة تدفك المعلومات على مرحلتٌننظرٌ

ٌر  رواد هذه النظرٌة أن الرساةل اْلعالمٌة تمر عبر مرحلتٌن, المرحلة اْلولى: أن الرساةل اْلعالمٌة فً العبادة 

تؤثر فً اْلشخاص الذٌن ٌتعرضون لهبا أكثبر مبن ػٌبرهم, ٌمبوم هبؤالء اْلشبخاص فبً المرحلبة الثانٌبة بنمبل هبذه 

هبذه الرسبالة تكبون فبً تبدفك مسبتمر مبن شبخص إلبى أخبر وبالتبالً هبذا  إلب...,الرساةل إلى اْللرباء واْلصبدلاء 

(.  تكمبن أهمٌبة النظرٌبة أن الرسباةل عنبد نملهبا 2012,24)الصبمور,ص التدفك ٌموم بتشوٌة الرسالة اْلعالمٌبة.

مبن  بالجامعبات االلتحباق, وفً العادة ٌتأثر اْلشخاص البذٌن ٌبردون ومشوه خاطئمن شخص إلى أخر تنمل بشكل 

الموجودٌن فً الجامعة أو الذٌن لدٌهم معلومبات عنهبا, لبذلن تكبون المعلومبة مؼلوطبة ونالصبة عنبدما تتبدفك مبن 

 شخص إلى أخر.

 

 

 :واالتجاهاتنظرٌة تؼٌر الموالؽ 

ٌذهب أصحاب هذه النظرٌة أن وساةل اْلعالم هً مصدر معلومات والمعارؽ, وحبٌن ٌرٌبد اْلفبراد معلومبات حبول 

معٌن, ٌتجه إلى هذه الوساةل وبالتالً تؤثر هذه المعلومة على موالؽ واتجاهات, وٌمتبد هبذا التؼٌبر لٌشبمل  شًء

تبببٌن هببذه النظرٌببة مببد  أثببر وسبباةل اْلعببالم علببى سببلون اْلفببراد (.2012,28ص  المببٌم والسلون.)الصببمور,

ٌتبنها المشاهد وٌحتذي بها, وبهبذا سبٌموم فإذا شجعت الرساةل اْلعالمٌة على أهمٌة العلم والتعلم لد  واتجاهاتهم,

 .اةل التً تعرؽ الجمهور بالجامعاتفرٌك واصل ببث الرس
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 )جان بٌاجٌه(  نظرٌة التؼٌر المعرفً

لتؼٌر االتجاهبات والسبلون ٌبر  أصبحاب هبذه النظرٌبة ٌجبب تكبرار الرسباةل اْلعالمٌبة المبراد تحمٌمهبا علبى مبد  

بنسببك معرفببً جدٌببد لببذلن تحتبباإل المببادة اْلعالمٌببة إلببى اسببتمرارٌة فببً البببث طوٌببل, السببتبدال نسببك معرفببً لببدٌم 

 (.2011,18والتعرل لوساةل اْلعالم.)الحكٌم, ص

لرساةل بتكرار, سٌموم بالسؤال والبحث عن الموضبوع  تعرضهالجمهور الؼٌر مهتم بإكمال المرحلة الجامعٌة عند 

 عن التوسالت التً تشؼله.

 

 زٌمل( جورإل) ًاالجتماعنظرٌة التفاعل 

هببً المحببرن اْلول للفببرد, لببذا علببى اْلسببرة تحدٌببد المسببؤولٌات  االجتمبباعاْلسببرة كمببا ٌببر  رواد علمبباء الببنفس و 

والواجبات التً على الفرد المٌام بها, وذلن ْلشباع حاجاتهم الذاتٌة والتمدٌرٌة, وػرس الثمة والطموح فً ابناةها 

. تبٌن هذه النظرٌة أهمٌة تمدٌر الذات وذلن عدم إعطاء الفرد الثمة باْللل ْلكمال مسٌرتهم التعلٌمٌة, وعدم الرضا 

 الدراسة الجامعٌة. ههمواجفً النفس لد ٌولد لدٌة شعور الخوؽ من عدم المدرة على 
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 البحث الثانوي 

 دراسات سابمة:

% من 82، اكدت النتاةج الواردة ان أسباب عزوؽ الذكور عن الدراسة الجامعٌةدراسة بعنوان فً 

ن الذكور ػٌر الراػبٌن فً اكمال الدراسة الجامعٌة أ% ٌؤكدون 69الطالب ٌمٌلون الى االعمال الحرة، و

هم فً اْلصل من عواةل ال تموم بالعمل. وهذه الدراسة تتوافك مع موضوع حملة )واصل( اذ تبٌن ان 

التوظٌؽ بشكل عام لٌس لدٌهم رػبة فً اكمال الدراسة  وأالذكور الذٌن ٌمٌلون الى اْلعمال الحرة 

 الجامعٌة. 

 (2007)فاضل، 

 

من جانب اخر، ٌبٌن بحث بعنوان التأخر الدراسً ْلبناةنا مسؤولٌة من؟"، ان انخفال المستو  الثمافً 

واه بما ٌتعلك بالتعلٌم ووضع اهداؽ ال تتناسب مع لدرة الطالب، ٌسبب تدنً فً مست الكوٌتٌة لألسرة

وبالتالً عدم اهتمامه بإكمال دراسته. وهذه الدراسة تشٌر الى بند من بنود حملة )واصل( حٌث ٌبٌن ان 

 التنشةة االسرٌة لها تأثٌر كبٌر فً شخصٌة الفرد وتوجٌه سلوكه الخاطئ نحو فكرة اكمال التعلٌم.

 ( 2004)سٌد، 

 

تو  اْلنجاز الدراسً " ان المشكالت ودارت دراسة بعنوان العوامل التربوٌة المؤدٌة الى ضعؽ مس

مثل الخالفات او االنفصال االسري ٌؤثر تأثٌر سلبً فً الفرد فً المملكة العربٌة السعودٌة العاةلٌة 

وبالتالً ٌؤثر فً اْلنجاز الدراسً، كما اكدت الدراسة ان هنان مشكالت تعلٌمٌة ٌواجهها الفرد مثل نمص 

التنظٌم، مما ٌؤدي فً ذلن الى تدنً مستو  الرػبة فً التعلٌم. االرشاد اْلكادٌمً وسوء التخطٌط و

وتؤكد الدراسة على المشكلة اال وهً ان سوء التنظٌم ونمص المعلومات االرشادٌة للطالب ٌجعله ػٌر 

 واثك ومطمةن وبالتالً عدم اكمال التعلٌم.

 ( 2012)رسالة الخلٌج العربً، 
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المرحلة الجامعٌة ٌسبب الكثٌر من الضؼوطات ف العراق  فً ، ان زواإل الفتاة  ٌسعب بٌنما تؤكد دراسة

والتحدٌات حٌث تشٌر الدراسة الى ان الطالبة المتزوجة تجد صعوبة فً التوافك بٌن اعمال الدراسة 

 والمنزل، وهذا االمر ٌشعر الكثٌر منهم باْلحباط مما ٌجعل الطالبات فً صراع نفسً بٌن اكمال دراستهم

ام التولؽ عنها. جاءت هذه الدراسة لتبٌن احد  اْلسباب التً تؤدي الى تولؽ الطالبة عن اكمال 

 دراستها.

 (.2012)عبٌس,

 

ثارة الدافعٌة لد  إبان  " تمنٌن ممٌاس دافعٌة اْلنجاز للمراهمٌن"،ذكر عبد هللا الشبلً فً دراسته 

ن دافع اْلنجاز أحد الدوافع المهمة التً تجعل الطالب أعامل هام ال ٌمكن تجاهله حٌث  فً مصرالطالب 

ٌحممون أهدافهم، كونها تلعب دورا مهما فً عملٌة مثابرة االنسان على انجاز االعمال، تؤكد هذه الدراسة 

أهمٌة والعٌة اْلنجاز خالل المراحل الدراسٌة التً تجعل الطالب ٌثابرون وٌكملون المرحلة الدراسٌة. 

 ملة بندوات تشجع الطالب على تحصٌل معدل عالً ٌؤهله لدخول الجامعات.لذلن ستموم الح

 

ان اختالؽ اْلجواء الدراسٌة بٌن المدارس والجامعة ٌولد عند الكثٌر من الطلبة الخوؽ وعدم الثمة 

بالنفس، وهذا ما أكده الدكتور عبد الرازق جعفر فً ممالة بعنوان " لماذا ٌفشل الطالب الجامعً" واكد 

الل ذلن الممال بان الطالب خاصة فً السنة اْلولى ٌفاجؤون بعدم لدرتهم على اْلجابة بدلة فً من خ

االمتحانات وذلن بسبب النمط الذي اعتاد علٌه فً المدارس الثانوٌة وتكرر هذه الحالة فً أكثر من ممرر 

( وٌتبٌن من 2009، ٌصفها الطالب باْلحباط وشعور بعدم المدرة على اكمال المرحلة الدراسٌة. )جعفر

هذا الممال احد  اْلسباب التً تجعل معظم الطلبة الممبلٌن على الجامعات ولٌس لدٌهم خلفٌة عن كٌفٌة 

 الدراسة فً الجامعات والشعور باْلحباط وبالتالً العزوؽ عن التعلٌم. 
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ر دراسة د. عن اكمال دراسته، حٌث تشٌ الشباب صعوبة التعلم لد  الفرد هً أحد أبرز أسباب عزوؽ

الى صعوبات التعلم وظاهرة الفشل الدراسً"  بعنوان " 2011 فً المؼرب عام أجرٌتالتً  ربٌعة العربً

ان كل فرد ٌختلؽ فً لدراته عن اآلخر وبالتالً هنان افراد لدهم صعوبة فً طرٌمة التعلم ومن أنماط هذه 

تباه. وتوصً الدراسة بضرورة رفع الصعوبات: عسر الكتابة والمراءة واالمالء والحساب وعسر االن

مستو  الطالب من خالل المٌام بالتعرؽ على مواطن الخلل لد  الطالب وأٌضا البد من االهتمام بالعاللة 

(. وهذا ما تؤكد علٌه حملة "واصل" بأن للمدرسة والبٌةة 2011االجتماعٌة بٌن المعلم والطالب)العربً، 

ٌةة الطالب الى اكمال المراحل الدراسٌة المادمة الن عدم وجود تلن ما لبل الجامعة أثر كبٌر وفعال فً ته

 البٌةة لد ٌؤدي الى عزوؽ الطالب عن اكمال دراسته. 

 

 

استعرضت فٌها سٌاسات ولرارات  دراسة بعنوان المٌمة التنبؤٌة لمعاٌٌر المبول المستخدمة بجامعة لطر

ددات وربطها بالمتؼٌرات االجتماعٌة والبٌةٌة الجامعات والمؤسسات االكادٌمٌة المبنٌة على أسس ومح

المحٌطة بالمجتمع، فأكدت بضرورة ادخال تعدٌالت على سٌاسة لبول الطالب فً التعلٌم الجامعً التً 

تتحكم بمستمبل الطالب بعد حصوله على الشهادة الثانوٌة، اي انه ال ٌجب االعتماد على معدل الثانوٌة 

التعلٌم الجامعً ،بحٌث بلغ نسبة معدالت الثانوٌة العامة لطلبة الثانوٌة  كمعٌار منفرد لمبول الطالب فً

% ، أي انه نسبة نجاح 44.21%، بٌنما بلغ نسبة المعدالت التراكمٌة الجامعٌة لطلبة 72.57كان 

الطالبة فً الثانوٌة العامة لٌست بنفس الممدار متوسط نسب النجاح فً المرحلة الجامعٌة ، اختلفا خالل 

رحلتٌن التفوق والتحصٌل الدراسً ، هذا مؤشر بأن معٌار الثانوٌة العامة ال ٌجوز أن ٌكون معٌاراً الم

وحٌداً للمبول فً الجامعة بحٌث عزؽ بالعدٌد من الطالب عن إكمال دراستهم الجامعٌة واالتجاه لسوق 

الحملة بتوعٌة بعل التؼٌرات على لوانٌن جامعة لطر وستموم  أجرٌت( .2004العمل)البناي،نصره.

 الجمهور عن الموانٌن الجدٌدة.
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العالً، أكدت الدراسة من تفوق دراسة حول الوالع مخرجات التعلٌم الثانوي ومتطلبات االلتحاق بالتعلٌم 

االناث فً المرحلة الثانوٌة على نظراةهن البنٌن إال ان البالهن على إكمال دراسة التعلٌم الجامعً دون 

المحافظ  المجتمع الٌمنًمستو  طموحهن، وذلن بسبب أسباب اجتماعٌة والتصادٌة تتعلك بعادات وتمالٌد 

جامعٌة، بالرػم من توفر التخصصات والمماعد الدراسٌة وتعتبر التً تعوق دون إكمال االناث دراستهن ال

حٌث  االستبٌانتوافمت نتاةج هذه الدراسة مع نتاةج  تلن أسباب العزوؽ عن اكمال دراستهن الجامعٌة.

 إكمال المرحلة الجامعٌة للفتاه مهم. ال ٌرونأو اْلزواإل  اآلباءهنان تعلٌمات تأكد أن 

 

 ,التمطٌر استراتٌجٌاتٌهدد المجتمع وٌعوق أكدت أنه  ,ٌن عن التعلٌم العالًعزوؽ المطرٌأما عن دراسة 

بحٌث ٌبلغ  انخفالٌشٌر رةٌس جهاز االحصاء ان اعداد الطالب المطرٌٌن الملتحمٌن بالتعلٌم العالً فً 

سر ْلكمال % من االناث، وٌرجع ذلن لعدة أسباب منها ضعؽ حماس بعل اْل54% من الذكور، و28

الدراسة الجامعٌة وضعؽ الدافعٌة لد  االبناء وعدم توافك بٌن  الدراسة فً التعلٌم العام أبناةهم 

بعد الثانوٌة برواتب  ً بعل المطاعات ال تحتاإل لتأهٌلومتطلبات التعلٌم العالً كما أنه تم توفٌر وظاةؽ ف

ضوع حملة واصل .من هنا جاء مو(2012عالٌة ، هذا ٌجعل الطلبة ٌتجهون لسوق العمل)وزارة العدل،

 ٌعتبر فعلٌاَ من المراحل اْلساسٌة للطالب أو اْلسرة.  أن إكمال المرحلة الجامعٌة ال وهو

 

% من طلبة المرحلة الثانوٌة فً المدارس الحكومٌة، 45.2، عن وجود فً جامعة الشارلةدراسة  كدتوأ

تستدعً تكثٌؽ جهود لذلن بالجامعات،  بااللتحاق رػبون% من طلبة المدارس الخاصة، ال 28ٌو

)جرٌدة امارات  .المؤسسات التعلٌمٌة، لتعزٌز أهمٌة التعلٌم الجامعً ولٌمته فً عمول الطالب

الذي لام به فرٌك الحملة   االستبٌان نتاةج( .النتاةج هنا تتفك مع حملة واصل إذا أن تبٌن 2016الٌوم،

موا فً الثانوٌة العامة بالحصول على معدالت ,أن معظم الشباب الذٌن لم ٌكملوا المرحلة الجامعٌة  لم ٌهت

 تؤهلهم بالدخول للجامعات.

 

تبٌن لنا من خالل الدراسات السابمة أن مشكلة عزوؽ الطلبة عن التعلٌم لٌس فمط فً دولة لطر بل 

كما أوضحت أن المشكلة تبدأ أٌضاً من مرحلة المدرسة ولٌس  منتشرة فً الوطن العربً, ْلسباب مختلفة.

 بعدها. لذلن سٌموم فرٌك واصل باستهداؽ طالب المدارس الثانوٌة كجمهور....فمط 
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 :البحث اْلولً

 االستبٌان
 

ْلجراء عملٌة االستبٌان لرر فرٌك الحملة اختٌار عٌنة عشواةٌة من عشرٌن شخصاً، و كان الهدؽ من هذا 

المستهدفة الحماً، و  مد  توافمها مع هدؽ االختٌار تحدٌد مد  وضوح أسةلة االستبٌان عند طرحها على الفةة 

الحملة من تحدٌد وضع الشباب الذي بم ٌكمل دراسته الجامعٌة، و حالتهم العلمٌة و العملٌة الراهنة، و اْلسباب 

التً دفعتهم التخاذ لرار عدم مواصلة حٌاتهم العلمٌة. و بالفعل: لام الفرٌك بإجراء تعدٌالت على اْلسةلة بعد 

 التً تم جمعها من هذه العٌنة العشواةٌة.المالحظات 

 

و ذلن من خالل مولع االستبٌان  بطرح أسةلتهو بعد أن تم استكمال الشكل النهاةً لالستبٌان لام الفرٌك 

، و جاء اختٌار المولع لسهولة استخدامه و شهرته العالمٌة و Survey Monkeyاْللكترونً المعروؽ 

استعادة نتاةجه بسهولة. و كان لرار فرٌك العمل أن ٌتم توزٌع اْلسةلة باللؼتٌن إمكانٌة تحضٌر االستبٌان علٌه و 

لطري، الذٌن لم  شخص 254العربٌة و اْلنجلٌزٌة، و وصل االستبٌان من خالل المولع المذكور إلى عٌنة من 

 .ٌكملوا تعلٌمهم

 

الذٌن لم ٌكملوا المرحلة الجامعٌة مع التوصٌة بإرسالها  لألشخاصتم اختٌار العٌنة بطرٌمة كرة الثلج، أي ارسالها 

 ، وذلن للوصول الس النتاةج المرػوبة.للذٌن لم ٌنهو تعلٌمهم

% من المشاركٌن فً الحمٌمة ػٌر راضٌن عن مستواه م التعلٌمً و 55و جاءت نتاةج االستبٌان لتشٌر إلى أن 

ٌجة عنصراً حاسماً فً لرار فرٌك الحملة بإكمال المشروع ٌرػبون فً إكمال تعلٌمهم الجامعً. و كانت هذه النت

إٌماناً بجدواه العلمٌة و اْلنسانٌة، إلى جانب كونه تكلٌفاً علمٌاً. كما ارتأ  فرٌك الحملة أن ٌنصب االهتمام على 

 التسوٌك للحملة و التعرٌؽ بأهدافها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد الشرٌحة المستهدفة.
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د أن تم تحدٌد العٌنة المطلوب استهدافها، لام فرٌك العمل بتوزٌع االستبٌان وحصل على النتاةج التً سنموم وبع

 :بتحلٌلها بعد عرل التساؤالت اآلتٌة

 

 ما ه  الشهادر التعليمية الحاص  عليهاالسإا  األو  : 

 
 

 
% مببن االشببخاص هببم مببن 9444ان  اْلجابببةشببخص و أوضببحت نتبباةج  252علببى هببذا السببؤال  اْلجابببة فببًشببارن 

بتداةٌبة، وتعبد هبذا النتباةج حالثانً:% مبن 248% من حباملً االعدادٌبة و448حٌن ان  فًالشهادة الثانوٌة  حاملً

 توعٌة الشباب بأهداؽ الحملة. فًدافعا لوٌاً لتحفٌز فرٌك العمل لالستمرار 
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 بن؟هل أنت راضً عن المستو  التعلٌمً الخاص :  الثانًالسؤال 

 

 
% ػٌبببر راضبببون عبببن 55وأوضبببحت النتببباةج ان مبببا ٌمبببارب شبببخص مبببع هبببذا السبببؤال  254تجببباوب 

لرفبببع  الجبببامعًالخببباص بهبببم . ممبببا ٌعبببد سبببببا لوٌبببا لبببدفع الشبببباب ْلكمبببال التعلبببٌم  التعلٌمبببًالمسبببتو  
للجمهبببور  الحملبببةاٌصبببال اهبببداؽ  فبببً، وكبببذلن لبببد ٌسببباعد هبببذا الشبببعور فرٌبببك العمبببل العلمبببًمسبببتواهم 
 المستهدؽ.

 
 . العلمًبفارق كبٌر تجاه مستواهم  نال ٌشعرو% كانوا 16.9حٌن ان  فً
 

 .العلمً% كانوا راضٌن عن مستواهم 28اما ما ٌمارب 
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الشهادة  لال تحمهل تحصل على تمٌٌم ألل من ػٌرن فً اْلدارة التً تعمل بها ْلنن :  الرابعالسؤال 

 الجامعٌة؟

 
% مبببن 32.3واوضبببال االسبببتبٌان ان مبببا ٌمبببارب  هبببذا السبببؤالعبببن  اْلجاببببةشخصبببا فبببً  254شبببارن 

 العلمبببًٌشبببعرون انهبببم ألبببل مبببن زمالةهبببم فبببً العمبببل وذلبببن لعبببدم حصبببولهم علبببى المؤهبببل المشببباركٌن 
 .المناسب

 
% اوضبببحوا انهبببم ال ٌشبببعرون بفبببارق بٌبببنهم وببببٌن ػٌبببرهم مبببن زمالةهبببم بسببببب 40.6فبببً حبببٌن ان 

 الجامعٌة. الشهادة
 

% اوضببببحوا انهببببم احٌانببببا ٌشببببعرون بهببببذا الفببببارق نتٌجببببة لعببببدم حصببببولهم علببببى الشببببهادة 27.2امببببا 
 الجامعٌة.
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  ما اْلسباب التً جعلتن ال تكمل تعلٌمن ؟  : الخامسالسؤال 

 

 
 

شااااي  الاااه عن  ذااااس اااااي ياااهع عالساااااعت هدفاااا لي عيااان عن اااا    عال اااا   ال ااا  ن ال اااا   هساااال   ن  452شااا    

% هاااي عالوكااا   لي ااااي عى عالسااا ر عال الساااه ال ااا   ن عال  لااالن ياااد  ااا دذ  عال وللاااس 42.42حلاااع عاااا   عال لولااا  

 عال  للول  ذ الٌس   ال ن.
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% هاااي عالوكااا   لي عً ااان الااان همولااادع هسااال   ن عال لولااا   فالااا  ال  ااادال ن الااا  عالد ل ااااس 21.41 وااا  ع فااا  

  عال ع ر عالوٌ   لي.

 

% 44.25 ر ياااد عالوكااا  ئ عال  اللااا . الاااه حااالي عى % هاااي عالوكااا   لي عا ذااادع عى عالسااا22.22عهااا  هااا  ه ااا    

    ذدع عى عالز عج   ى عالس ر عال السه اله از ال ن اي ع و ت عال ولل  عال  للول .

  

عالو ااااست يااااد % هااااي عالوكاااا   لي عى 47.82  اااا ى عالو ااااست يااااد عالساااا ر عنذاااا ض الااااه عن اااا  ل ى حلااااع ع فاااا  

 عالس ر عال السه اله اسم ع و ت هسل   ن عال  للول .

 

ع فااا دع عى ااااسم   ااادال ن الاااه عال ي ااا  عالاااهب ه ر دًاااس  ااا ى عالسااا ر عال الساااه الاااه ااااسم ع وااا ت % 8.78عهااا  

% هااااي عالوكاااا   لي ع فاااا دع عى عن اااا    عال اااا ل    ًاااا  عال اااا ا  ذلااااٌ ن  ذاااالي 5.24  لاااالو ن عالياااا ه ه.   

 ع و ت   للو ن عالي ه ه.

 

 لولس .% الن ه س  عالس ر عالهب  ال  ن الل د ف اي ع  مو ت هسل   ن عال 27.22اله حلي عى 
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  الحصول على الشهادة الجامعٌة مهم للحٌاة ) العملٌة ( فً لطر:  التاسعالسؤال 

 
 

شددخص عدد  اسجابددي عدد  هددذا السددإا  والددذ  يعتبددر مدد  األسددئلة المهمددي عدد  اسسددتبيا  و اوضددح   254شددار  

اسساسددديا   % مددد  المشددداركي  ا  التعلدددي  الجدددامع  والشدددهاده الجامعيدددة مددد 92.13نسدددبي كبيدددره مدددنه  مثلددد  

 المهمي بالنسبي للحياه العملية ع  دولة قطر .

 

% عقط م  المشاركي  ع  ا  الشهاده الجامعية ليس  ذا  اهمية بالنسبي للحياه العملية ع  7.87ع  حي  أعرب 

 دولة قطر .
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 برأٌن هل هنان فرق بٌن الذي أكمل تعلٌمة وبٌن الذي لم ٌكمل من ناحٌة:  الحادي عشرالسؤال 
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تفاوتت اعداد المشاركٌن فً هذا السؤال على حسب الفارق من وجهه نظرهم بٌن من أكمل تعلٌمه الجامعً ومن 

 التعلٌم الجامعً لم ٌكمل

شخصبببا مبببن المشببباركٌن باالسبببتبٌان بخصبببوص الفبببرق فبببً الحصبببول علبببى االحتبببرام ببببٌن مبببن  254حٌبببث ٌبببر  

المشبباركٌن ان هنببان فببارق فببً االحتببرام بببٌن مببن % مببن 42491اكمببل تعلٌمببه الجببامعً ومببن لببم ٌكمببل فٌببر  

% ان هنبببان فبببارق ولكبببن لبببٌس بشبببكل داةبببم امبببا 33446اكمبببل تعلٌمبببه الجبببامعً ومبببن لبببم ٌكمبببل فبببً حبببٌن ٌبببر  

 % أشاروا انه ال ٌوجد ا  فارق فً االحترام بٌن من اكمل تعلٌمه الجامعً ومن لم ٌكمله.23462

 

ٌان بخصبببوص الفبببرق فبببً الحصبببول علبببى تمبببدٌر فبببً شخصبببا مبببن المشببباركٌن باالسبببتب 252فبببً حبببٌن ٌبببر  

% مبببن المشببباركٌن ان هنبببان فبببارق فبببً 66442العمبببل ببببٌن مبببن اكمبببل تعلٌمبببه الجبببامعً ومبببن لبببم ٌكمبببل فٌبببر  

% ان هنببان فببارق ولكببن 25422تمببدٌر العمببل  بببٌن مببن اكمببل تعلٌمببه الجببامعً ومببن لببم ٌكمببل فببً حببٌن ٌببر  

ا  فببببارق فببببً تمببببدٌر العمببببل بببببٌن مببببن اكمببببل تعلٌمببببه % أشبببباروا انببببه ال ٌوجببببد 8442لببببٌس بشببببكل داةببببم امببببا 

 الجامعً ومن لم ٌكمله.

 

شخصببببا مببببن المشبببباركٌن باالسببببتبٌان بخصببببوص الفببببرق فببببً الراتببببب بببببٌن مببببن اكمببببل تعلٌمببببه  251و ٌببببر  

% مبببن المشببباركٌن ان هنبببان فبببارق فبببً فبببً الراتبببب ببببٌن مبببن اكمبببل 85466فٌبببر   .الجبببامعً ومبببن لبببم ٌكمبببل

% 4478% ان هنببان فببارق ولكببن لببٌس بشببكل داةببم امببا 9456فببً حببٌن ٌببر  تعلٌمببه الجببامعً ومببن لببم ٌكمببل 

 أشاروا انه ال ٌوجد ا  فارق الراتب بٌن من اكمل تعلٌمه الجامعً ومن لم ٌكمله.

 

الفببببرق فببببً الحصببببول علببببى الرتبببببة الوظٌفٌببببة  شخصببببا مببببن المشبببباركٌن باالسببببتبٌان بخصببببوص 253امببببا  

% مبببن المشببباركٌن ان هنبببان فبببارق 83442م ٌكمبببل. ٌبببر  المناسببببة ببببٌن مبببن اكمبببل تعلٌمبببه الجبببامعً ومبببن لببب

% ان 11446فبببً الرتببببة الوظٌفٌبببة المناسببببة ببببٌن مبببن اكمبببل تعلٌمبببه الجبببامعً ومبببن لبببم ٌكمبببل فبببً حبببٌن ٌبببر  

% أشببباروا انبببه ال ٌوجبببد ا  فبببارق فبببً الرتببببة الوظٌفٌبببة ببببٌن 5414هنبببان فبببارق ولكبببن لبببٌس بشبببكل داةبببم امبببا 

 ه.من اكمل تعلٌمه الجامعً ومن لم ٌكمل

 

الفبببرق فبببً الثمافبببة ببببٌن مبببن اكمبببل تعلٌمبببه الجبببامعً  شخصبببا مبببن المشببباركٌن باالسبببتبٌان بخصبببوص 253امبببا  

% مبببن المشببباركٌن ان هنبببان فبببارق فبببً الثمافبببة ببببٌن مبببن اكمبببل تعلٌمبببه الجبببامعً 49421ومبببن لبببم ٌكمبببل. ٌبببر  

الجببامعى ومببن  % انببه أحٌانببا مببا تختلببؽ الثمافببة بببٌن مببن اكمببل تعلٌمببه31462ومببن لببم ٌكمببل فببً حببٌن ٌببر  

% أشبباروا انببه ال ٌوجببد ا  فببارق فببً الثمافببة بببٌن مببن اكمببل تعلٌمببه الجببامعً ومببن لببم 19473لببم ٌكملببة امببا 

  ٌكمله.
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 أشعر_____ لعدم إكمال دراستً:  الثانً عشرالسؤال 
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المشبببباركٌن عببببن % مببببن 10.63شببببخص فببببً االجابببببه عببببن هببببذا السببببؤال والببببذي اعببببرب فٌببببه   254شببببارن 

 بالذنب لعدم اكمالهم تعلٌمهم الجامعً.شعورهم 

 

 الشعور بالندم لعدم اكمالهم الدراسة الجامعٌة .% من المشاركٌن عن 29492فً حٌن أعرب 

 

% 5491% شعروا بالتمصٌر فً حك أنفسهم وذلن النهم لم ٌكملوا دراستهم الجامعٌة فً حٌن شعر 42413اما 

 بالتمصٌر فً حك عاةالتهم .

 % بالرضا بعد اتخاذهم لرار بعدم اكمال دراستهم الجامعٌة .1497ر شعر وعلى الجانب اآلخ

 % بال مبااله  بالنسبه لدراستهم الجامعٌه .5451فً حٌن شعر 

% من المشاركٌن بالتساوي انهم لد اتخذوا المرار الصحٌال والسلٌم فً  حك انفسهم وعاةالتهم 1497كما اوضال 

 راستهم الجامعٌة.على التوالى عندما لرروا عدم اكمال د
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 ً ...... عدم الحصول على الشهادة ) الجامعٌة ( ٌسبب مشاكل ف:  الثالث عشرالسؤال 

 
 

 

المشببباركٌن عبببن عبببدم % مبببن 54.33شبببخص فبببً االجاببببه عبببن هبببذا السبببؤال والبببذي اعبببرب فٌبببه  254شبببارن 

 اكمال الدراسة الجامعٌة لد ٌسبب لهم المشاكل فى العمل .

عن عدم اكمال الدراسة الجامعٌة لد ٌسبب لهم المشاكل فى الزواإل او % من المشاركٌن 29413فً حٌن أعرب 

 .حٌاتهم العاةلٌة
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عدم اكمال الدراسة الجامعٌة لد ٌسبب لهم المشاكل فى حٌاتهم الشخصٌة النه ٌؤثر  % شعروا بأن  56469اما 

 بالسلب على الحالة النفسٌة للشخص نفسه .

 

أن عدم اكمال الدراسة الجامعٌة لد ٌسبب لهم المشاكل فى المجتمع والبٌةة المحٌطه بهم % 46485حٌن شعر فً 

. 

أن عدم اكمال الدراسة الجامعٌة لد ٌسبب العدٌد من المشاكل التى تنعكس % من المشاركٌن 25459كما اوضال 

 .بالسلب على التصاد الدولة 
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ً اذكر مولفاً :  الرابع عشرالسؤال   :جعلن تدرن أن عدم إكمال دراستن لراراً خاطةا
 
 
 

ونظرتببببً للموظفببببات الالتببببً فببببً سببببنً ونسبببببة الببببدرجات الوظٌفٌببببة  الوظٌفببببةبعببببد حصببببولً علببببى  .1

 والمراكز التً ٌحصلون علٌها

 سبب طاللً وتحملً مسؤولٌة ابناةً جعلنً ادرن .2

ٌببببة واسببببتؼالل البببببدول ارتفعببببت أسببببعار التجببببار وآجببببارات البٌببببوت والمهببببور وانتشببببار البنببببون الربو .3

المجبببباورة لنببببار بسبببببب ارتفبببباع رواتببببب المببببواطنٌن مببببن فتببببرة ْلخببببر . بحٌببببث أن رواتبنببببار نحببببن 

 تطاق فً بالدنا الثانوٌٌن ألل بكثٌر من الجامعٌٌن. لذلن أصبحت حٌاتنا صعبة جدا وال

عبباةك لكببن ٌسببهل  المنزلٌببةسببنه وانببا أر  نفسببً خببرٌج جامعببه ، ظروفببً  ٤١ال أسببتطٌع النببوم منببذ  .4

 شًءعاةك لكل  الجامعةحله ، اال لوانٌن 

عنببببدما لمببببت بحضببببور احببببد االجتماعببببات فببببً عملببببً ولببببام احببببد المببببدراء مببببن جنسببببٌة ػٌببببر عربٌببببة  .5

 ػٌر مؤهلة لحضور مثل هذه االجتماعات ال ننًمن لاعة االجتماعات وذلن  بإخراجً

لببم أكببن امتلببن المببؤهالت العلمٌببة اننببً كنببت اسببتحك وظٌفببة اعلببى مببن التببً حصببلت علٌهببا الببى اننببً  .6

) مبببن وجهبببت نظبببرهم ( التبببً تخبببولنً الن اكبببون فبببً هبببذا المنصبببب ، ولكبببن أتبببانً تكلٌبببؽ رسبببمً 

 بالوظٌفة دون ترلٌتً الٌه ، وال توجد زٌادة فً الراتب او اي امر ٌجعل وضعً افضل

ثانوٌبببه  فعنبببد تخرجبببً مبببن الجامعٌبببةتخببببط لبببرارات التعلبببٌم كبببان سببببب فبببً عبببدم اسبببتكمال دراسبببتً  .7

واتجهببببت الببببً العمببببل ونببببدمت بعببببد  تأسٌسببببًبعببببد لببببرار  الجامعببببةجٌببببده لببببم أسببببتطٌع إكمببببال  بالنسبببببة

سببنوات مبببن العمببل علبببى عبببدم اسببتكمال عنبببدما ادركببت ببببان لبببم أسببتطٌع ان احصبببل علببى منصبببب لعبببدم 

 استكمالً دراستً

علبببً  بسببببب ظبببروؽ البببزواإل واالطفبببال حٌنهبببا ادركبببت او ٌجبببب الجامعبببةعنبببدما تولفبببت عبببن دراسبببة  .8

 كً اكمل المسٌر ولن اوجل والدراسٌةالتوفٌك بٌن الحٌاه العاةلٌة 

 تافه وسهل شًءعند ذهابً للمستشفى اجهل بعل الخطوات البسٌطة التً تكون للمتعلم  .9

المهبببام وضببببٌك الولبببت خاصبببة علببببى  كثبببرة بسببببببعنبببدما تبببم رفبببع شببببكو  لمسبببؤول العمبببل  .10

لببٌم مبباكملتوا لببو مكملببٌن وتعبببانٌن مببن لبببل جببان كببان الببرد )  الثانوٌببةالمببوظفٌن مببن حملببة الشببهادة 

   ارتحتوا الحٌن
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 الممابالت
 

لمنبببا بعمبببل ممابلبببة مبببع كبببل مبببن البببدكتور دمحم لٌبببراط مبببن لسبببم اْلعبببالم, والبببدكتور محسبببن ببببوعزٌزي مبببن لسبببم 

العلبببوم اْلجتماعٌبببة, فبببً جامعبببة لطبببر لمعرفبببة أسبببباب عبببزوؽ الشبببباب عبببن المرحلبببة الجامعٌبببة وعبببن أهمٌبببة 

 المرحلة, وذلن لما لهم من خبرات أكادمٌة حول الموضوع. إكمال هذه

 الوظٌفة االسم

 االجتماعٌة العلوم دكتور فً لسم استاذ عزٌزي بو محسن

 االجتماعٌة العلوم لسم فً دكتور استاذ محمـد لٌراط
 

أن مببببن فببببً الممابلببببة التببببً إجرٌببببت مببببع الببببدكتور دمحم لٌببببراط أسببببتاذ العاللببببات العامببببة فببببً جامعببببة لطر,ٌببببر  

أسبببباب عبببزوؽ الشبببباب عبببن إكمبببال المرحلبببة الجامعٌبببة هبببً المعلومبببات الخاطةبببة عبببن الجامعبببات التبببً ٌحصبببل 

علٌهببا الطالببب مببن أصببدلاةة أو معارفبببة, لببذلن ٌمببرر أن ٌتوجببة إلببى بٌةبببة العمببل, وعنببد إحتكاكببة بوالببع العمبببل 

معرفٌببباً وفكرٌاً,أٌضببباً  ٌجبببد نفسبببة موظبببؽ فبببارع  أي الٌسبببتطٌع منافسبببة مبببن حولبببة مبببن المبببوظفٌن المتمبببدمٌن

الٌسبببتطٌع التعامبببل مبببع المجتمبببع البببذي أصببببحت لدٌبببة إحتٌاجبببات معرفٌبببة رلمٌبببة, فتجبببد ٌمبببرر هبببذا الموظبببؽ 

العبببودة إلبببى مماعبببد الدراسبببة بعبببد ضبببٌاع أرببببع أو سبببت سبببنوات مبببن عمبببرة. المؤسسبببات الٌبببوم تضبببع شبببروطاً 

حتببببى ٌسببببتطٌع بواسببببطتها أن  لاسببببٌة لتوظٌببببؽ, لببببذلن ٌجببببب أن ٌكببببون لببببد  الفببببرد مهببببرات فكرٌببببة وبحثٌببببة

ٌضبببٌؽ إلبببى تلبببن المؤسسة.فأوصبببً أبنببباةً وبنببباتً عبببدم التفبببرٌط بهبببذه المرحلبببة ْلهمٌتهبببا علبببى الفبببرد لببببل 

 المجتمع.

 

دكتبببور فبببً لسبببم العلبببوم اْلجتماعٌبببة فبببً جامعبببة لطبببر, ٌبببر  أن العلبببم  -أمبببا البببدكتور محسبببن ببببوعزٌزي إسبببتاذ

معرفبببة والعلبببم تسبببتطٌع البببدول مواجهبببه جمٌبببع اْلزمبببات هبببو السبببالح البببذي الٌنضبببب لكبببل دولبببة, فمبببن خبببالل ال

التبببً تمبببر بهبببا, فتراجبببع اْللتصببباد أو البببنفط أو أي طالبببة أخبببر  الٌمثبببل خطبببر علبببى الدولبببة, ولكبببن الخسبببارة 

الحمٌمٌببة كمببا ٌببر  د.بببوعزٌزي هببً خسببارة المعرفببة.فإذا أراد الفببرد خدمببة وطنببة ٌجببب أن ٌتشبببث فببً العلببم 

مركبببز للبحبببوث ودراسبببت سٌسبببٌوانثروبولوجٌا )علبببم  152ثبببل أمرٌكبببا لبببدٌها .وٌضبببٌؽ ببببأن البببدول المتمدمبببة م

اْلنسببببان(, لالسببببؽ الٌوجببببد مثلهببببا فببببً الببببوطن العربً,فببببالعلم هببببو المببببدخل اْلساسببببً للتمببببدم وأهببببم عنصببببر 

 لمماومة اْلستعمار والتخلؽ.
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  SWOT , الرباعً    بالتحلٌل العمل فرٌك لام والثانوٌة اْلولٌة اْلبحاث أظهرتها التً النتاةج هذه على وبناء

PEST 
 
 ة:االتٌ ولاالجد فً موضال هو كما
 
 

 
 

 المولؽ السٌاسً 

 .إستمرار السٌاسً للدولة

.دعم سٌاسسة لطر للتعلٌم داخل الدولة  

 المولؽ اْللتصادي

 .لوة الوضع اْللتصادي

بعل الجامعات فً لطر دون تكلفة مادٌة مثل 
.جامعة لطر وكلٌة المجتمع  

 اْلجتماعً المولؽ

 الموظؽ إعطاء التمبل المؤسسات بعل
 .للدراسة تفرع

 بالمرشد الثنوٌة طالب إهتمام عدم
 .المدرسة فً اْلكادٌمً

.الثنوٌة مرحلة بعد المباشر الزواإل  

 المولؽ التمنً

 .توفٌر اْلنترنت فً كل مكان

 وجود موالع إلكترونٌة للجامعات

برامج وساةل التواصل اْلجتماعً 
.متوفرة فً جمٌع اْلجهزة الذكٌة  

PEST 
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 لحملة واصل. اْلعالمٌة االتصالٌة الخطة تحدٌد تم العمل، فرٌك به لام التً والتحالٌل اْلبحاث هذه على بناء

 

 

 

وعدم رفل بالً , وجود فكرة الحملة عند أحد أعضاء الفرٌك
 .الفرٌك بموضوع الحملة

لام فرٌك العمل بحمالت سابمة فً ممررات أخر  مثل حملة 
 .شاركهم

 .فهم فرٌك العمل  لموانٌن جامعة لطر

لدرة الفرٌك على فهم لوانٌن الجامعات اْلخر  من حٌث 
 .لوانٌن المبوال او الرفل

 معرفة الطالبات بمتطلبات معظم التخصصات فً جامعة لطر

 .أول حملة تشجع على إكمال المرحلة الجامعٌة فً لطر

 

 

 اْلكتفاء بالمٌزانٌة

.ضٌك الولت   

بعل الموالع اْللكترونٌة للجامعات لٌست واضحة 
لذلن لم ٌستطٌع فرٌك العمل الحصول على معلومات 

 .كافٌة عن التمدٌم

 

 لولؽ,الراٌة,الشرق: لبل من رعاه على الحصول
 أورٌدوأ,مول

 .تحمل حملة مع مٌدانٌة زٌارة

   المادم الفصل المدرسة زٌارة إعادة المدارس بعل طلبت

 واصل حملة فرٌك من العبدهلل نوال دكتورة طلبت
    .بها ستموم التً الندوات بعل مشاركتها

 حامل من أفضل الجامعات لخرٌج والمادٌة المهنٌة الرتبة
 . الثانوٌة الشهادة

 فً معٌنة درجة عند ٌمؽ الثنوٌة الشهادة صاحب
 .الوظٌفة

 حرٌة المتمدم تعطً,الدولة فً متنوعة جامعات وجود
 اْلختٌار

بعل الجامعات تطلب إعادة الثنوٌة العامة حتى ٌتمكن 
بسبب مرور خمس )المتمدم من الدخول إلى الجامعة 
 (سنوات على الشهادة الثانوٌة

 .الثمافة لد  البعل بأن الشهادة الجامعٌة لٌست أساسٌة

SWOT 
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 الفصل الثالث

 المحتوى:

 خطة استصا .1

 الخطة اسستراتيجية.2

 التكتيكيةالخطة .3

 جدو  تقيي  ك  وسيلة.4

 جدو  التكلمة.5
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 واصل  لحملة اْلعالمٌة االتصالٌة الخطة
 

 العمل فرٌك
 

 .، نجله الهاجريالطالبات مرٌم المناعً، شوق آل ثانً العمل فرٌك
 

 المشرفة على البحث –دكتور إٌمان عٌسى 
 

 دكتور محسن بوعزٌزي، لمنا بممابلة لمعرفة اسباب نزوح الطلبة عن العملٌة التعلٌمٌة  –دكتور دمحم لٌراط 
 
 

 اْلولى المرحلة فً الحملة أهداؽ
 

  ًتعرٌؽ طالب الثانوٌة العامة بوجود جامعات وطنٌة تستمبل الطالب بؼل النظر عن معدل درجاتهم ف

 المرحلة الثانوٌة، ككلٌة المجتمع فً لطر.

  الفواةد الشخصٌة التً ٌتحصل علٌها الطالب من إكمال الدراسة الجامعٌة على المستو  الشخصً توضٌال

 و العملً.

 .تسجٌل الراػبٌن فً إتمام دراستهم الجامعٌة بالجامعات الوطنٌة 

 
 المستهدؽ الجمهور

 
ما فولها، إناث(  بداٌة من سن الثامنة عشر ف / اختار فرٌك العمل الشرٌحة المستهدفة لتكون ) ذكور

النها المرحلة العمرٌة التً ٌعٌشها أػلب الطالب الذٌن أنهوا المرحلة الثانوٌة و تخلفوا عن إكمال 

 دراستهم الجامعٌة.
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 خصاةص الجمهور اْلولً

 الخصاةص الدٌموػرافٌة

 / أنثى النوع: ذكر 

 :45-18العمر 

 :العربٌة اللؼة  

 الجنسٌة : لطري 

   جٌد وهنان  :االلتصاديالمستو

 فرصه لرفعه

  المستو  التعلٌمً: المرحلة

 الثانوٌة

  ػٌر مهم :اْلجتماعٌةالحالة 

  :لطر دولة المنطمة الجؼرافٌة 
 داخلٌة حملة                      

 السٌكولوجٌةالخصاةص 

 

  عدم وجود الهمة والطموح لتكملة

 المرحلة الجامعٌة.

  من الصورة الناجمة عن الملك

 الجامعات

  ًعدم فهم طرٌمة التعلم ف

 الجامعات

 عدم الثمة فً النفس 
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وذلبن النهبم  ر الثانوي فلمد تم اختٌارهم فً الفةة العمرٌة من الخامسة عشر الى السابعة عشرلجمهوأما بالنسبة ل

الفةة العمرٌة الخاصة بطالب الثانوٌة وبالتالى فهم ٌمثلون هدؽ جٌبد للحملبه وذلبن اللنباعهم باهبداؽ الحملبة لببل 

 االنتهاء من الدراسة الثانوٌة وتعمٌك فكرة الدراسة الجامعٌة فً اهافهم الشخصٌة.

  

 خصاةص الجمهور الثانوي

 الخصاةص الدٌموػرافٌة

  / أنثىالنوع: ذكر  

 :17إلى  15العمر 

 :العربٌة اللؼة 

 :وػٌر لطري لطري الجنسٌة 

   جٌد :االلتصاديالمستو 

 :طالب/طالبة الحالة اْلجتماعٌة 

 :لطر المنطمة الجؼرافٌة 

 السٌكولوجٌةالخصاةص 
 ػٌر مهتم بالتعلٌم 

 لدٌة الهمة للحصول على  ال ٌوجد

 معدل فً المرحلة الثانوٌة اْلخٌرة.
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 المستهدؽ الجمهور مخاطبة أهداؽ
 

  حٌاتهم العلمٌة والعملٌة فًتعرٌؽ الشباب المطري بأهمٌة التعلٌم الجامعً كمرحلة أساسٌة. 

 إلناع طالب الثانوٌة بالتفكٌر جدٌا فً االلتحاق بالجامعه واكمال مسٌرتهم التعلٌمٌة. 

  الوطنٌة.زٌادة نسبة البال الطالب والحاصلٌن على الثانوٌة فً االلبال على الجامعات 

 

 للجمهور تصل أن ٌجب التً العامة الرسالة

 

  ان التعلٌم الجامعً من المراحل اْلساسٌة والمهمة فً حٌاة الشخص 
 

 المستخدمةاالستراتٌجٌة 
 

 الجمهببور المسببتهدؽ  لحببث وتحفٌببزفببً حملببة واصببل وذلببن  اسببلوب التشببجٌع والتحفٌببز اسببتخدام تببم
المسببتهدؽ بببأن  الجمهببور عمببول تخاطببب رسببالة توجٌببه عبببر نذلبب و ،لاللتنبباع باهببداؽ الحملببة

ممبببا ٌسببباعد فبببً تحمٌبببك  لألمببباممهمبببه لحٌببباتهم الشخصبببٌة وكبببذلن للتمبببدم بالدولبببة المرحلبببة الجامعٌبببة 
 .2030رؤٌة لطر الحضارٌة 

 

  حملة واصل تمع فً مرحلة البداٌة لحٌاة المنتج، حٌث تهدؽ الحملة إلى تحدٌد والع المشكلة أوالً و تمدٌم

 باْلساس على تمدٌم حل للمشكلة اْلنسانٌة التً ٌتم التعامل معها. منتج ٌموم

 
 الحملة نوع

 
ٌمكن تصنٌؽ حملة واصل بأنها حملة تشجٌعٌةر وذلن الستخدام اسلوب التحفٌز وتشجٌع الجمهور و 

توضٌال اْلسباب التً لد تمنعهم بإكمال تعلٌمهم الجامعً عن طرٌك توضٌال الفواةد اْلنسانٌة التً 

من حٌاتهم و مستواهم االجتماعً و الفكري والعملً  فً آن واحد، إن لرر الشخص استكمال  ستحسن

 دراسته الجامعٌة.

 

 توفٌر معلومات التمدٌم

 تمدٌم الكترونً .1

 تمدٌم ورلً ) الشهادة الجامعٌة، الصحٌة( ٌختلؽ من مدرسة مستملة الى مدرسة أجنبٌة .2

 الجامعة فًحضور ندوة تعرٌفٌة  .3

 الجامعة فًتسجٌل مواد  .4
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 (Strategic Marketing Mix 7P’s) التسوٌك االستراتٌجً 

 
 
  Product -المنتج  .1

 

  :ًتوعوٌا ً منتج الحملة فكري توعوي، و ذلن ْلنه ٌأتً فً صورة رسالة فكرٌة تحمل هدفا

رسالة التوعٌة هنا هً اْلثر اْلٌجابً الذي ٌحدث فً الحٌاة العملٌة و الشخصٌة للطالب الذي 

 دراسته الجامعٌة و االنعكاس اْلٌجابً على لراره هذا فً بٌةته االجتماعٌة.ٌكمل 

 

 Price -المٌمة  .2

 

 .اكتشاؽ اْلسباب التً تدفع الطالب إلى عدم استكمال الدراسة الجامعٌة 

 .تسلٌط الضوء على أهمٌة التعلٌم الجامعً بالتواصل اْلنسانً المباشر 

  حملة الثانوٌة بإكمال دراستهم الجامعٌة.تحمٌك هدؽ الحملة فً إلناع الشباب من 

 

 Place -المكان  .3

 

 .نطاق الحملة محلً داخل دولة لطر 

  جامعة لطر هً مولع أساسً لتوزٌع مطبوعات الحملة: المطوٌات و المنشورات الدعاةٌة و

 ػٌرها.

 موالع التواصل االجتماعً: فٌسبون و توٌتر و إنستؼرام، هً احد أهم أهداؽ الحملة لتحمٌك  

انتشار لفكر الحملة على مد  واسع و بشكل ٌسٌر، و تحمٌك تواصل مباشر و سلس مع 

 الشرٌحة المستهدفة.

  سٌتم نشر إعالنات عن الحملة فً صحؽ متنوعة، كما ستمدم الحملة نفسها من خالل إذاعة

 لطر.
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 Promotion -التروٌج  .4

المطبوعات الورلٌة، و وساةل اْلعالم )المطبوعة و سٌتم استخدام أدوات متنوعة فً عملٌة التروٌج تشمل 

 المسموعة (  و وساةل التواصل االجتماعً ) اْللكترونٌة( لتروٌج منتج الحملة على النحو التالً:

 

 :المطبوعات الورلٌة 

سٌتم توزٌع مطبوعات مختلفة عن الحملة تشمل مطوٌات و منشورات دعاةٌة فً أماكن التجمع بهدؽ نشر 

 بالحملة من خالل كل من ٌمرأ هذه المطبوعات.الوعً 

 

 وساةل اْلعالم 

o الممروءة: 

تكمن فاةدة هذا النوع من وساةل اْلعالم فً انتشاره بٌن فةات مختلفة من المجتمع المطري، و  

وجوده فً المنازل و المصالال الحكومٌة و الخاصة، و اعتماد فةة كبٌرة من المطرٌٌن علٌه فً 

مٌز الحصول على اْلخبار و المعلومات، و هو ما ٌعنً تحمٌك انتشار واسع لرسالة الحملة. كما تت

 هذه اْلداة بمحدودٌة التكلفة ممارنة بالوساةل اْلعالمٌة اْلخر .

 

o المسموعة:  

سٌتم التروٌج لرسالة الحملة من خالل برنامج "مساء الدوحة" الذي ٌتم بثه من إذاعة لطر، و تكمن 

فاةدة هذه اْلداة فً سهولة نشر الرسالة و إضفاء طابع إنسانً على فكرتها ٌجعل من تمبلها و 

 تشارها أمراً سهالً.ان

 

 العاللات العامة:  

ستمٌم الحملة للتروٌج لرسالتها "بوث" ، ٌموم أفراد الحملة من خالله بالتروٌج ْلهداؽ الحملة و التعرٌؽ 

بفكرها. و الفاةدة الكبر  من هذه اْلداة تتحمك من خالل ما تمدمه من تواصل مباشر مع الفةة المستهدفة و أفراد 

 اْلنسانً و بٌةتهم االجتماعٌة.فً محٌطهم 
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 ًوساةل التواصل االجتماع 

" #واصلركزت الحملة على استخدام مولع التواصل االجتماعً "توٌتر"، و ذلن من خالل إنشاء هاشتاق باسم " 

. و جاء اختٌار هذه المنصة اْللكترونٌة النتشار ""#لرارن_بٌدنوكذلن  ""#واصل_لرارن_بٌدنو آخر باسم 

استخدامها بٌن أفراد الفةة المستهدفون و سهولة تحدٌث أخبار الحملة من خاللها و التواصل مع المهتمٌن برسالة 

 الحملة الفكرٌة.

 

 

 الفعالٌات 

 المولؽ مول وذلن للوصول للجمهور اْلولى فًفعالٌة  .1

 مدرسة الوكرة الثانوٌة للبنات وذلن للوصول للجمهور الثانوي فًفعالٌة  .2

 

 Process – ةٌذٌفنتلا ةٌلمعلا .5

 التمدٌم اْللكترونً .1

 التمدٌم الورلً ) الشهادة الجامعٌة، الصحٌة، ٌختلؽ من مدرسة مستملة إلى مدرسة أجنبٌة (. .2

 حضور ندوة تعرٌفٌة فً الجامعة .3

 تسجٌل المواد فً الجامعة .4

 

 People – صاخشْلا .6

 فرٌك العمل ) مرٌم المناعً، شوق آل ثانً، نجله الهاجري ( .1

 المشرفة على البحث -عٌسى  د. إٌمان  .2

تم إجراء ممابلة معهم لتعرٌفنا بأسباب عزوؽ الطلبة و أهمٌة  -د. دمحم لٌراط و د. محسن بوعزٌزي   .3

 العلم.

 

 Phisical Evidence – ةٌداملا ةلدْلا .7

 فعالٌة فً المولؽ مول للوصول للجمهور اْلولى .1

 فعالٌة فً مدرسة السٌلٌة ومدرسة الوكرة للوصول للجمهور الثانوي .2
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 اختٌار الوساةل االتصالٌة أسباب

  وساةل اْلعالم التملٌدٌة

 إعالنات الجراةد المحلٌة

 .الشرق، الراٌة :الصحؽ العربٌة

 

 تم تحدٌد هذه الوسٌلة كطرٌمة للوصول للجمهور المهتم بمراءة الصحؽ الٌومٌة و المشترن فً دورٌاتها.

الفعل الناتج عن وصول رسالة الحملة عبرها و و ٌمكن تمٌٌم هذه الوسٌلة و فاعلٌتها من خالل مالحظة رد 

ممارنته بوساةل أخر  تبدو أكثر انتشاراً، بحٌث ٌتم مراجعة عدد مرات نشر رسالة الحملة ؽ هذه الدورٌات 

 المختلفة و حجم التأثٌر الذي أحدثته.

 

 اْلعالنات اْلذاعٌة

 .FM( بإذاعة لطر مساء الدوحة) إعالن فً برنامج

ور برنامج ٌحظى بشعبٌة كبٌرة و خاصة بٌن أفراد الفةة العمرٌة المستهدفة، و ٌتمٌز بأسلوب و البرنامج المذك

 شٌك و جذاب ٌمكن من خالله تمرٌر رسالة الحملة بسالسة.

تمٌٌم هذه الوسٌلة سٌكون من خالل احتساب عدد مرات نشر رسالة الحملة، و احتساب عدد و نوعٌة الردود التً 

 على هذه الرسالة اْلعالنٌة. ٌتلماها البرنامج كرد

 

 إعالنات المواصالت 

سٌتم التعالد مع شركة )كروه( لعرل إعالنات الحملة على حافالت المدارس و على سٌارات اْلجرة المملوكة 

للشركة. و تظهر الفاةدة الواضحة هنا فً انتشار هذه الحافالت و السٌارات بجمٌع أنحاء البالد و أنها مشهد 

 ٌن بمطر. و كان هذا سبب اختٌارها لكونها الشركة اْلكثر انتشارا فً لطر.مألوؽ للممٌم

تمٌٌم استخدام هذه الوسٌلة سٌكون من خالل عدد المركبات التً سٌتم وضع االعالن علٌها و المناطك التً تتواجد 

 بها فً الدولة.
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 إعالنات الشوارع

وضع لوحات إعالنٌة بشوارع بعل المناطك المشهورة و رأي فرٌك الحملة أن أحد أهم وساةل اْلعالن عنها هو 

التً تتمتع بكثافة مرورٌة عالٌة تسمال برؤٌة إعالنات الحملة من أكبر عدد ممكن. ولع اختٌار أفراد الفرٌك على 

 مناطك ) الوعب / الدفنة / الكورنٌم( لتكون مولع وضع هذه اللوحات اْلعالنٌة.

 

 البوث

وجد فرٌك الحملة أن هذه اْلداة ستحمك اكبر انتشار لها من خالل اختٌار المولع المناسب ْللامته، فمرر فرٌك 

العمل أن ٌكون الٌوم الرٌاضً للدولة أحد اْلولات المناسبة ْللامة البوث، محمماً أكبر تواصل اجتماعً ممكن مع 

 أفراد المجتمع و ذوٌهم. 

داة هً إمكانٌة توزٌع مطبوعات الحملة و اللماء المباشر و اْلجابة على أسةلة الفاةدة الرةٌسٌة من هذه اْل

 الجمهور و التعرٌؽ بالرسالة اْلنسانٌة للحملة و مواجهة أسةلة الجمهور عن أهدافها.

تمٌٌم هذه الوسٌلة سٌعتمد على تحدٌد عدد اْلفراد الذٌن سٌمومون بزٌارة البوث، و عدد المطبوعات التً سٌتم 

 ٌعها على الجمهورتوز

 

 وساةل التواصل االجتماعً – وساةل اْلعالم الحدٌثة

سهولة استخدام وساةل التواصل االجتماعً و منصاتها، و انتشارها الكبٌر بٌن أفراد الجمهور المستهدؽ و الفةة 

بشكل مكثؽ  و مجانً، العمرٌة الممصودة بالحملة، و انعدام تكلفتها تمرٌباً بحٌث ٌمكن نشر رسالة الحملة إعالنٌاً 

 كلها كانت أسباباً الختٌار منصات التواصل االجتماعً كوسٌلة اتصال.

اعتمد فرٌك الحملة على منصتً التواصل االجتماعً )توٌتر/ إنستؼرام( بالتحدٌد، وذلن لكونهما أكثر هذه الوساةل 

ألؽ مستخدم، و زاد  59الً حو 2013انتشارا بٌن مواطنً لطر، فمد بلغ عدد مستخدمً توٌتر فً لطر عام 

 % عن نظراةهم فً بالً الدول العربٌة.46عدد مستخدمً تطبٌك إنستؼرام فً لطر بنسبة 

تمٌٌم هذه الوسٌلة سٌتم من خالل تحدٌد أعداد المتابعٌن لحساب الحملة على كال المنصتٌن، و أٌضاً بتحدٌد طرٌمة 

 منشورات الحملة(.التفاعل وشكله ) وضع تعلٌك / المتابعة / اْلعجاب ب
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 : الوساةل اْلتصالٌة التً سٌتم إستخدامها فً الحملة

  
 الوسيلة اإلتصالية

ملخص للرسالة الت  
 سيت  إستخدامها

 الجمهور المستهدد  مدر الوسيلة

 تويتر+إنستقرا +
snapchat 

 
التعري  بحملة واص  

م  حي    
 الرإية,الرسالة,األهدا  

 
إقتباسا  توع  
 الجمهور بؤهمية العل 

خاص  يديونشر ع
 بالحملة

 نشر قواني  بعة
 الجامعا 

نشر تجارب بعة 
 الط ب

 
ت طية الحملة م  حي  

 األنشطة.
را  االرد عل  إستمس
 الجمهور

 
ت  إنشاءه م  شهر 

 سبتمبر
وسيت  إستخدا  هذه 
الوسائ  حت  إنتهاء 

 الحملة.

 
 
 

الجمهور األول  
 والثانو 

45إل   16م    

 الصح :
 الشرق
 الراية

 
 

 نشر مقا  يعر  بالحملة
 

الحملةنشر ععاليا    

 
ك  شهر ستكو  هنا  

 ت طية صحمية

 
 الجمهور األول 

45إل   18م    

 الجمهور األول   يع  ديسمبر و أبر مقا  ع  الحملة المج  

 إع نا  متحركة
تعلي  لوقو الحملة عل  

 حم   النق 
 نوعمبر,مارس

 
 الجمهور األول 

 نشر بوستر ع  الحملة إع نا  الشارا
طيلة ك  شهر م  
 أكتوبر,عبراير

 
 الجمهور األول 

 الندوا 
 تعر  بالحملة

وع  أهمية إكما  
 المرحلة الجامعية

ة ك  شهر م  بداي
نوعمبر , 

  يس, أبرديسمبر,مار

 
 الجمهور الثانو 

 البو 
تعر  ع  الحملة 
والتوعية بالجامعا  
 المحلية وقواني  القبو 

ية ك  م  شهر نها
نوعمبر 
  يس,أبر,ديسمبر,مار

 
 الجمهور األول 
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 :التكلفة
 

 التكلفة الوصؽ والكمٌة الوسٌلة االعالمٌة المستخدمة

 الصحؽ

 إعالنات الصحؽ العربٌة:
 جرٌدة الشرق

 الحجم: نصؽ صفحة ملونة.
 اعالن واحد

 التكرار: مرة فً الشهر، لمدة شهرٌن.
 لاير لطري 4500الواحد:لٌمة اْلعالن 

4500 
 لاير لطري

 إعالنات الصحؽ اْلجنبٌة:
Gulf Times 

 الحجم: نصؽ صفحة ملونة.
 التكرار: مرة فً الشهر، لمدة شهرٌن.

 لاير لطري 7500لٌمة اْلعالن الواحد:

لاير  7500
 لطري

 البٌانات الصحفٌة:
 Gulf Timesجرٌدة الشرق، جرٌدة الراٌة، جرٌدة 

 تكلفةال توجد 

إعالنات موالع التواصل 
 االجتماعً 

 عن طرٌك:
Face Book 

 50X200 PIXELالحجم: 
 التكرار: ثالثة اٌام فً االسبوع، لمدة ثالثة أشهر.

 الٌوم  فًلاير لطري  50 لٌمة اْلعالن الواحد:

2000 
 لاير لطري

 ال توجد تكلفة مجلة وزارة التعلٌم المجالت

 اْلذاعة
 إذاعة لطر:
 )مساء الدوحة(برنامج 

 استضافة الطالبة: شوق آل ثانً مع المذٌعة تماضر
 ال توجد تكلفة

 إعالنات الشوارع

 شارع الخلٌج الؼربً
لاير  60000
 لطري

 شارع الوعب 
لاير  60000
 لطري

 الوكرة شارع
لاير  65000
 لطري
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 البوثات + شاشات العرل

 مجمع الخلٌج
 1.5x2الحجم: 

لاير  25000
 لطري

 مدرسة السٌلٌة الثانوٌة المستملة للبنات
 1.5x2الحجم: 

 مدرسة الوكرة الثانوٌة المستملة للبنات
 1.5x2الحجم: 

 مبنى ابن خلدون بجامعة لطر
 1.5x2الحجم: 

 التصامٌم:
ملؽ الهداٌا التذكارٌة لحملة 

 واصل

ملؽ ٌحتوي على مفكرة وللم وبروم ومطبوعات 
 واكواب:
 1000العدد: 

 لاير لطري 50لٌمة الملؽ الواحد: 
 

لاير  50,000
 لطري

 لاير لطري 272000 اجمالً التكلفة
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 الجدول الزمنً

 أشهر اْلولى من الحملة: الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشهر اْلخٌر من الحملة:اْلربعة 

 عذ هئ ه  س ال  عه  هٌ ه  عألش  

 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 عناو ت

                                    ائ ن دع ئ عن  و اه

                                 عال  ف

                                 عالويالت

                                 عاالً ت ه     

                                 عاالً ت عالك  ع

                                 عناالً ت عنفعال 

                                 عالٌس عت

                                 عال دث ت

                                 عال  للن

 

 ًدالو   ع  دذ     و   عألش  

 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 عناو ت

                            ائ ن دع ئ عن  و اه

                         عال  ف

                         عالويالت

                         عاالً ت ه     

                         عاالً ت عالك  ع

                         عناالً ت عنفعال 

                         عالٌس عت

                         عال دث ت

                         عال  للن
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 اسم الحملة 

 
 واصـل

 
 من خالل اسمها لمواصلة المسٌره التعلٌمٌة. الحملةبمعنى اكمل وذلن لسهوله اٌصال اهداؽ  

 
 اختٌبار وتبم الجمهبور. جمٌبع فةبات الشبعارات لٌناسبب مبن النبوع هبذا اختٌبار تبم ولبد ورمبز، نبص الشبعار
  .بوضوح الحملة معنى عن وتعبٌره وبساطته ممروةٌته وسهولة لرسمٌته الخطوط من النوع هذا
 

ولبببد تببببم اضببببافة رمبببز لبعببببة التخببببرإل وذلبببن لمببببد لولٌتهببببا علبببى الهببببدؽ مببببن الحملبببة وهببببو مواصببببلة التعلببببٌم 
 . الجامعً

 
) لببرارن بٌببدن ( أعلببى الشببعار وذلببن لجببذب انتببباه الجمهببور المسببتهدؽ و تببم  الحملببةكمببا تببم اضببافة سببلولن 

هبببدؽ الحملبببه للجمهبببور المسبببتهدؽ مبببن حٌبببث الناعبببه  ْلٌصبببالاسبببفل السبببلولن وذلبببن  ممحببباةاسبببتخدام شبببكل 
باتخبباذ لببراره بٌببده والبببدء  التعلٌمٌببةادت الببى عببدم اكمالببه مسببٌرته  التببًالخاطةببة  المببراراتانببه ٌمكنببه محببً 
 بنجاح. التعلٌمٌةواكمال مسٌرته 
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 )أحمر عنابً( الشعار ألوان
 

 ولع االختٌار على اللون العنابً لٌزٌن شعار الحملة ْلكثر من سبب:

  اللون من اْللوان المألوفة فً دولة لطر و ٌزٌن العلم الوطنً للدولة، و بالتالً ٌكون من السهل علٌه جذب

 انتباه المشاهدٌن.

  حملة "واصل" تعتبر من الحمالت و البرامج التً تتكامل فً سبٌل تحمٌك الرؤٌة الوطنٌة المطرٌة "لطر

2030." 

 .اللون العنابً من اْللوان الهادةة و التً تدفع للراحة النفسٌة للمشاهدٌن 

 

 السلولن

  لمات هً لهجة هو السلولن الذي تم اختٌاره للحملة، و اللهجة الواضحة فً هذه الك –لرارن بٌدن

التشجٌع و الدعم ْلفراد الفةة المستهدفة من الحملة، و الذٌن ٌعانً أػلبهم فً صمت من تبعات لرارهم 

 بعدم إكمال الدراسة الجامعٌة.

  ًكما تحمل الكلمات فً ذات الولت عنصر تموٌة لذات الشخص الذي تتم بمخاطبته بكون لرار استمراره ف

 اً بإرادته و عزٌمته الشخصٌة.الدراسة الجامعٌة أمراً مرهون
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 لتصمٌماتا

 البوسترات
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 البطالة التعرٌفٌة
 
 

 
 الباركود 
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 الرول أب
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 المطوٌة
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 ستاند تصوٌر
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 إعالنات المواصالت
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 إعالنات الشارع
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 تً شٌرت

 

  



 
[61] 
 

 كوب
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 فالم
 

 
 

 للم
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 نوت

 
 
 

 بروم
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 ممال صحفً
 

 قطر ع تبدأ ععالياتها  واصلحملة  بيد   قرار تح  شعار    

ً فً الحٌاة العامة و  ً كبٌراً فً مختلؽ جوانب الحٌاة، شمل نمواً سرٌعا شهدت لطر فً العمدٌن الماضٌٌن تمدما

الحٌاة العملٌة، حتى صار االلتصادٌة، فتكاملت مؤسسات الدولة الحكومٌة، و نشر السلم االجتماعً التنمٌة فً 

عدد الشركات المطرٌة و اْلجنبٌة العاملة على أرل الدولة ٌمدر باآلالؽ، و جلب النمو الذي ذكرناه معه رخاء 

ً فً عدد المطرٌٌن والمطرٌات الذٌن  ً ملحوظا ً تمثل فً زٌادة عدد السكان فً الدولة، وبالتالً ارتفاعا اجتماعٌا

بعمر التوظٌؽ. لكن الدراسات الوطنٌة المتعلمة باْلمر أثبتت حمٌمة لم تكن صادمة دخلوا سوق العمالة أو صاروا 

و مع النمو االلتصادي الذي سبك  -أو مفاجةة للمتابعٌن ْلوضاع العمالة بالدولة: فمطر كمثٌالتها من دول الخلٌج 

ن المدربٌن لشؼل المناصب و لامت بسد العجز المطلوب من العمالة باستجالب الوافدٌ –بمراحل النمو االجتماعً 

الوظاةؽ المختلفة فً المطاعٌن : الحكومً و الخاص، و كل هذا على أمل أن تنجال منظومة التعلٌم و التدرٌب 

 الوطنٌة فً إعداد الكوادر المطرٌة الالزمة لشؼل هذه المناصب على المد  البعٌد.

ل، وخاصة ما ذكرناه بتوظٌؽ المطرٌٌن و المطرٌات و الٌوم و بعد أعوام التنمٌة حان ولت جنً الثمار فً كل مجا

فً مختلؽ المؤسسات الحكومٌة و شركات المطاع الخاص و العام. هنا أتت المفاجأة من اْلحصاةٌات التً ظهرت 

فً الخمس أعوام الماضٌة بالتحدٌد و التً أشارت إلى عزوؽ عدد كبٌر من الشباب والشابات المطرٌات لٌس عن 

استكمال تعلٌمهم الجامعً، و اكتفاةهم بشهاداتهم الثانوٌة. اْلمر الذي ٌعنً لصور تحصٌلهم التوظٌؽ بل عن 

العلمً عن أبسط متطلبات سوق العمل، و بالتالً فشل المنظومة العلمٌة فً تحمٌك واحٍد من أهم أهدافها التً 

 شرحناها.

سٌة: فشل أو ضعؽ المنظومة التعلٌمة فً هنا بدأ البحث عن أسباب المعضلة و ظهر أن هنان ثالث احتماالت رةٌ

المراحل اْلساسٌة و الجامعٌة، ضعؽ الحفز المادي و االجتماعً لدفع الفةة المستهدفة إلى إكمال التعلٌم الجامعً، 

 العواةك الشخصٌة االجتماعٌة لد  هذه الفةة و خاصة الطالبات.

لعملٌة التعلٌمٌة فً كال المرحلتٌن لد أدت دورها على رأت الحملة أن الدولة بتوفٌرها للبنٌة التحتٌة الممتازة ل

أكمل وجه، لكن حملتنا لررت أن تستهدؽ طالب المدارس الثانوٌة على أي حال كنمطة البداٌة لظهور المشكلة: 

حٌث ٌحدث لرار عدم إكمال الدراسة بعدها مباشرة. لررت الحملة أن ٌكون نشاطها فً هذه المدارس عبر لماءات 

توعٌة و ورشات تدرٌبٌة و منشورات توضال أهمٌة التعلٌم الجامعً و الفاةدة الشخصٌة العظٌمة التً و حمالت 
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تعود على من ٌمرر استكمال دراسته الجامعٌة. فضلت الحملة أن تكون المماربة هنا شخصٌة على أساس أن إثمال 

د ال ٌعطً النتٌجة المطلوبة. كما رأت كاهل الطالب بعبء المشاركة فً التنمٌة الوطنٌة عبر دراستهم الجامعٌة ل

الحملة أن لماءات المدارس لد تكون وسٌلة راةعة لتعرؽ أسباب ارتفاع نسبة الطالبات الالتً لررن عدم استكمال 

الدراسة الجامعٌة عن نظراةهن الرجال، و هً أسباب بعضها شخصً و آخر اجتماعً، تتمحور  فً الؼالب حول 

اة اْلسرٌة و االجتماعٌة على المستمبل الوظٌفً. لامت الحملة هنا بتوضٌال أهمٌة ترجٌال بعل الطالبات للحٌ

الدور النساةً فً تنمٌة الحمل الوظٌفً الذي باتت بعل وظاةفه تحتاإل العنصر النساةً بشكل لاطع، و الفاةدة 

الجتماعً كزوجة و ربة الشخصٌة اْلنسانٌة التً تعود على الطالبة من استكمال التعلٌم الجامعً حتى فً دورها ا

 منزل مستمبالً.

ً أن توفر بعل الوظاةؽ ذات العاةد المرتفع ْلصحاب المؤهالت المتوسطة أو حملة شهادة  رأت الحملة أٌضا

الثانوٌة العامة صار أحد أسباب التراجع عن الدراسة الجامعٌة طالما توفر الدخل المرتفع بشكل فوري و بمجهود 

جٌه رساةل إعالمٌة و إعالنٌة فً بعل وساةل اْلعالم و أماكن التجمعات الشعبٌة و ألل. هنا لررت الحملة تو

المدارس حول اْلهمٌة الفكرٌة و االجتماعٌة للتعلٌم الجامعً، و الرلً اْلنسانً الضروري ْلٌاً كان الحصول علٌه 

تحدٌد معالجة هذه النمطة من خال هذا المستو  التعلٌمً. و استطاعت الحملة من خالل الورشات التدرٌبٌة بال

بتوضٌال خطأ التسرع فً اتخاذ لرار االبتعاد عن الحٌاة الجامعٌة على المستو  الفكري، و صعوبة التراجع عنه 

الحماً. رأت الحملة هنا أن الورشات التدرٌبٌة كان لها أثر فعال فً صناعة رأي عام ٌبشر بتحول الممتنعٌن بهدؽ 

شرٌن لها فً أوساط معارفهم، بما ٌعنً تحمٌك الحملة هدؽ  نشر رسالتها بشكل الحملة إلى رواد لفكرتها و نا

 أسرع و أفضل.

ْلحداث أكبر أثر كمً ممكن، كما رأت الحملة أن  -خاصة فً الٌوم الوطنً  -استهدفت الحملة إذن مناطك التجمع 

ن المجموعات التً تم لماؤها، االحتكان المباشر ٌضٌؽ حٌوٌة على المضٌة المطروحة بالمنالشات التً تدور بٌ

التً تم إعدادها أن اللماء الشخصً ساهم فً إحداث   - Booth  -وظهر من خالل المحاضرات و أكشان اْلعالن 

تأثٌر أكبر فً الشرٌحة المستهدفة من الحملة، فمد تمكن منظمو الحملة أوالً من جمع معلومات ألمت الضوء على 

االجتماعً لتراجع الطالبات عن استكمال الدراسة، و مؼرٌات المكسب السرٌع  جوانب خفٌة للمضٌة: مثل الجانب

ً من إلناع من التموا بهم بشكل أكبر خاصة بما لمسوه فً المنظمٌن من حماسة و  بالوظاةؽ المتوفرة، و ثانٌا

 طنً للمضٌة.جدٌة لتحمٌك فاةدتهم و منفعتهم الشخصٌة، كما كان اللماء الشخصً أهم طرٌمة لتوضٌال البعد الو
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ػٌر أن أهم ما خرجت به الحملة بعد كل هذه الجهود هو معرفة أن التعامل مع مثل هذه المضاٌا ٌحتاإل جهداً 

ً لٌؼطً فترة تسمال بإحداث تؼٌٌر حمٌمً فً  ً ممتداً زمنٌا مجتمعٌاً: أوالً متكامالً بٌن أكثر من جهة، و ثانٌا

 عً و أهمٌته فً مسٌرة التنمٌة اْلنسانٌة و الوطنٌة فً لطر.المجتمع، و خلك فكر واعٍ بمضٌة التعلٌم الجام
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 الفصل الخامس

 المحتوى:

 التقيي .1
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 التمٌٌم

 الجزء اْلول من الحملة

خالل الشهور اْلربعة اْلولى لحملة "واصل" استهل فرٌك العمل جهوده لالعالن عن رسالة الحملة من خالل 

إنشاء حسابات باسم الحملة على منصات التواصل االجتماعً المختلفة، مع االهتمام بتوٌتر و إنستؼرام تحدٌداً 

فكر الحملة من خالل المتابعٌن لمنشورات  لألسباب السابك ذكرها. من خالل هذه الحسابات نشر الفرٌك تفاصٌل

هذه الحسابات، كما لام الفرٌك باستمبال عدد من الرساةل التً تساءلت عن طبٌعة الحملة و بعل جوانب فكرة 

 استكمال الدراسة الجامعٌة، و لام الفرٌك بالرد على هذه التساؤالت.

ً لشٌةٌن : اْلول  هو ممدار التفاعل اْلنسانً من لبل الجمهور مع اعتمد فرٌك الحملة هذه التساؤالت ممٌاسا

الحملة، و الثانً: كأداة توضال فعالٌة رساةل الحملة الفكرٌة و أسلوبها اْلعالنً: هل كالهما ٌحمل الوضوح و 

ً فً إٌصال فكر الحملة و توعٌة الجمهور  اْللناع الكافً أم ٌحتاإل أي منهما إلى تعدٌالت تجعله أكثر نجاحا

 المستهدؽ.

 جزء الثانً من الحملةال

خالل الشهور التالٌة ركز فرٌك الحملة على الحصول على إجابات محددة عن أسةلة الحملة االستبٌانٌة من خالل 

، و حرص فرٌك العمل على تنوٌع شكل اْلسةلة بحٌث ال تأتً  Survey Monkey طرح هذه اْلسةلة فً مولع 

ؼطً الجوانب االجتماعٌة و اْلنسانٌة فً حٌاة أفراد العٌنة كلها بصٌؼة مباشرة، كما تم تصمٌم اْلسةلة لت

المستهدفة ، بحٌث تسلط إجابتها الضوء على مختلؽ الظروؽ التً دفعت أفرادها إلى لرار االنمطاع عن الدراسة 

 الجامعٌة.

تهدؽ، لناعة و منذ اللحظة اْلولى لبدء الحملة اهتم أفرادها بعنصر اللماء المباشر مع أفراد من الجمهور المس

منهم بأن اللماء المباشر ٌمكن الباحث من فرٌك الحملة من الحصول على إجابات أكثر تفصٌالً و دلة فٌما ٌتعلك 

بأسةلة الحملة، كما ٌنجال فً نمل رسالة الحملة إلى عدد أكبر من اْلفراد فً المرة الواحدة، ممن لم تتمكن بعل 

 أو حتى لم ٌعموا بوجودها.وساةل الحملة اْلعالنٌة من الوصول إلٌهم 
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 فٌما ٌلً الطرق التً تم استعمالها لتمٌٌم كل وسٌلة اتصال

 

 

  

 الجزء الثانً من الحملة الجزء اْلول من الحملة وسٌلة االتصال

 توٌتر

   عدد اإلعراد المتابعي

 للهاشتاق

  شك  و نسبة التماع  مع

المنشورا  الخاصة 

بالحملة   اإلعجاب / إعادر 

 النشر .

  األسئلة الت  يت  توجيهها

 للحملة م  خ   تويتر.

   شك  األسئلة الت  يت

 طرحها م  المتابعي .

  المعلوما  الت  ت  تحصيلها

 م  خ   التواص .

   عدد األعراد المقتنعي

برسالة الحملة م  خ   

 التواص  عل  تويتر.

 إنستؼرام

   استخدا  الجمهور لرسائ

 Repostالحملة ع  الر 

   م  خ   التماع

و  اإلعجاب أو التعلي 

 طر  األسئلة.

  الحصو  عل  عدد كبير

م  المتابعي  للحملة و 

رسائلها المصورر م  

 خ   إنست را .

 إعالنات الجراةد

   عدد الجرائد الت  ت

اسعتماد عليها  و شك  و 

حج  اإلع نا  الت  ت  

 وضعها بهذه الجرائد.

   ردود األععا  الت  يت

  تحصيلها م  خ 

اإلع نا  م  خ   

 استصا  بالحملة.

 اْلذاعة

   عدد البرامج الت  تعل  ع

 الحملة. 

   مدر ك  مرر يت  التحد

 عيها ع  الحملة

   تماع  الجمهور باستصا

المباشر مع البرنامج 

 للحدي  ع  الحملة.
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 البوث

 مكا  البو  و مدر إقامتي 

   عدد الزوار المترددي

 عل  البو .

   و المنشورا  المطبوعا

 الت  ت  توزيعها.

   كمية األسئلة الت  ت

 طرحها.

   إسها  هذه األسئلة ع

توضيح قناعا  الجمهور 

 المستهد .

 المطبوعات

   كمية المطبوعا  الت  ت

 إعدادها

  األماك  الت  ت  اختيارها

 لتوزيع المطبوعا 

  عدد المتصلي  بؤعراد

الحملة م  خ   

 المطبوعة.

  بتعري  قدرر المطبوعة

الجمهور المستهد  بالحملة 

 و  أعكارها.

اللوحات اْلعالنٌة 

و إعالنات 

 السٌارات

  عدد اللوحا  اإلع نية و

عدد السيارا  و الحاع   

الت  ت  استخدامها لإلع   

 ع  الحملة.

   أماك  وضع اللوحا

 اإلع نية.

   عدد األعراد الذي  وصلته

الرسالة م  خ   هذه 

 الوسيلة.

   الملص  اإلع ن  و شك

اللوحة اإلع نية و 

ارتباطه  برسالة الحملة و 

قدرته  عل  جذب انتباه 

 المارر إليها.
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 :تقيي  حساب حملة  واص   عل  برنامج تويتر 

 

 

   اس

 الحساب:

@qu_

wasel 

  وس  الحملة: #واص  #قرار _بيد 

  :73عدد الت ريدا  المنشورر 

  : 324عدد المتابعي 

 4.4اسعجابا :  متوسط 

 1.7: متوسط إعادر الت ريد 

 : تحلي  الحساب م  حي  اسعجابا 
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  انستقرا  واص   عل  برنامج تقيي  حساب حملة: 

 

 

 ا

س  

 wasel.quالحساب: 

  وس  الحملة: #واص  #قرار _بيد 

  :64عدد الصور المنشورر 

  : 148عدد المتابعي 

  843: عدد اسعجابا 

  42: عدد المشاركا 

 :الصور األكثر اعجابا وتعليقا 
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 الفصل السادس

 المحتوى:

 الخاتمة.1

 التوصيا .2

 المصادر.3

 الملحقا .4
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 الخاتمة:

تعد حملة واصل من أواةل الحمالت التً تنالم ظاهرة عزوؽ الشباب عن اكمال المرحلة الجامعٌة فً دولة  

لطر، وكونها حملة توعوٌة وتشجٌعٌة، فهً تهدؽ الى الناع جمٌع الشباب الذٌن لم ٌكملوا مسٌرتهم التعلٌمٌة فً 

ة العامة ولكنهم معرضٌن عن فكرة الدراسة. كما الجامعة وبفةاتهم المختلفة سواء كانوا موظفٌن او طالب الثانوٌ

ان حملة واصل تحاول إٌصال فكرة أهمٌة الدراسة الجامعٌة وضرورتها فً حٌاة الفرد على الصعٌد الشخصً 

 والمهنً.

 

من خالل التواصل مع الجمهور المستهدؽ بشتى وساةل االتصال التملٌدي والحدٌث، اللت حملة واصل استحسان 

راد المجتمع، وتبٌن ذلن عن طرٌك تواصلهم مع الحملة فً وساةل التواصل االجتماعً مثل توٌتر العدٌد من اف

وانستمرام، إضافة الى الممابالت الشخصٌة خالل التسوٌك للحملة فً اْلماكن المخصصة بذلن مثل مجمع الخلٌج 

اٌة انتمادات لخطة الحملة او  والمدارس التً لام فرٌك العمل بزٌارتها. عوضا عن ذلن، لم ٌالحظ فرٌك العمل

استراتٌجٌتها، ولكن كان هنان خلل فً ان فةة من المجتمع المطري الزال ال ٌعً ْلهمٌة الدراسة الجامعٌة 

ومن اهم إٌجابٌات هً النظر فً مد  تمبل المجتمع ْلكمال   والتسهٌالت المتوفرة من لبل الدولة للعملٌة التعلٌمٌة.

ملموسة وهذا ما ساعد كثٌرا فً تحلٌل الجمهور المستهدؽ بصورة أوضال. كما ان الدراسة الجامعٌة بصورة 

االتصال مع الرعاة واالجتماع معهم عزز من لدرة أعضاء فرٌك الحملة فً عملٌة التواصل المهم فً المستمبل. 

 إضافة الى تشجٌع روح التعاون بٌن أعضاء الفرٌك والعمل على مواجهة االزمات ٌدا بٌد.

 

النسبة الهم الصعوبات التً واجهت الماةمٌن على حملة واصل هً الصعوبة فً الحصول على دراسات سابمة اما ب

تتناول موضوع الحملة، إضافة الى عندما لام أعضاء فرٌك العمل بتوزٌع االستبٌان، لم ٌتفاعل اػلب الناس إال 

االجتماعً لدعم الحملة بنشر االستبٌان، للة منهم، لذلن تم التواصل مع عدد من المؤثرٌن فً وساةل التواصل 

بحٌث كان له دور كبٌر فً توصٌل الحملة لجمهور أكبر من خالل برامج التواصل االجتماعً، كما كان اعتذار 

بعل المدارس فً اللحظات اْلخٌرة للتسوٌك عن الحملة احد الصعوبات التً واجهتها الحملة، فمد تم رفل 

الطالبات لعرل المشروع. وارتباط مدارس البنات بفعالٌات أخر ، باْلضافة بعل مدارس البنٌن بسبب وجود 

 لصعوبة التواصل مع مشاهٌر لاموا بمواصلة تعلٌمهم الرتباطهم بالتزامات أخر .
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كما ان صعوبة التواصل مع بعل الرعاة تعد من أكبر المشكالت التً مرت بها الحملة، مثل ارسال الشعار 

د الرعاة فً آخر لحظة، ورفل أكثر الرعاة تمدٌم الدعم لحملتنا، وتحفظ الوزارات الخاص بهم، واعتذار أح

 والدواةر الحكومٌة من تمدٌم احصاةٌات بعدد الموظفٌن بالشهادات الثانوٌة.

 اْلخاللٌات

 ان ممارسة العاللات العامة مرتبطة ارتباطا وثٌما بالموانٌن واْلخاللٌات فً المهنة، ولذلن حرص أعضاء فرٌك

  حملة واصل فً تحمٌك تلن االخاللٌات، وعلى سبٌل المثال تم مراعاة الفرٌك لآلتً:

  االلتزام بالتحلٌل الموضوعً لمعرفة أسباب عزوؽ الشباب ّعن إكمال المرحلة الجامعٌة. .1

 اه المجتمع.جعدم عرل معلومات خاطةة أو بها حساسٌة ات .2

 المجتمع. التعامل بكل صدق وامانة فً نشر المعلومات ْلفراد .3

 االلتزام بالولت عند إلامة الحمالت وفً التارٌ. المحدد. .4

االلتزام بعدم نشر مماطع من الفٌدٌو خارإل الحرم الجامعً الخاص بالحملة بطلب من أحد الطلبة الذٌن  .5

  لاموا بإجراء الممابلة.

 .االلتزام بتعالٌم المدارس التً لمنا بزٌارتها مٌدانٌن منها عدم تصوٌر الطالبات .6
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 التوصٌات:

ان أحد اهم اهداؽ حملة واصل هً تؼٌٌر سلون الشباب المطري الى اْلفضل من الناحٌة التعلٌمٌة، لذلن تسعى 

الحملة الى اكمال مسٌرتها فً تحمٌك هذا الهدؽ على أكمل وجه. كما ٌتطلب االمر المزٌد من الولت وتثبٌت فكرة 

 المستهدؽ. لذلن نوصً:الحملة ْلكبر عدد ممكن من الجمهور 

التعاون من لبل وزارة التنمٌة اْلدارٌة والعمل والشؤون االجتماعٌة مع وزارة التعلٌم فً ابتعاث  .1

 الموظفٌن الذٌن لم ٌكملوا دراستهم الجامعٌة.

 ان تموم وزارة التعلٌم بشكل دوري ومنتظم بالتعرٌؽ عن الجامعات فً لطر. .2

الحكومٌة والخاصة، بالمٌام بورم توعوٌة عن أثر الدراسة  المبادرة من لبل المؤسسات والدواةر .3

 الجامعٌة على الموظؽ.

 التوعٌة بشكل أوسع من لبل أعضاء حملة واصل، وذلن من خالل وساةل التواصل االجتماعً. .4

 ان تخصص الحملة ٌوم فً كل فصل للتوعٌة والتشجٌع بأهمٌة الدراسة الجامعٌة. .5

 شجٌعٌة حول الحٌاة التعلٌمٌة الجامعٌة.توزٌع نشرات ومطبوعات توعوٌة وت .6

 تحدٌث المعلومات الجدٌدة الخاصة بالجامعات والموانٌن الخاصة بها. .7

 

وفً النهاٌة ٌتطلع فرٌك العمل الى انجاز والعمل بهذه التوصٌات بالتعاون مع جمٌع الوزارات المذكورة أعاله، 

وفً حال تمبل فكرة المشروع، ٌرحب أعضاء فرٌك حملة واصل بالتعاون مع هذه الجهات من اجل رفعة المستو  

 التعلٌمً فً دولتنا الحبٌبة. 
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 المصادر

 مراجع الدراسات:

 

 .198 - 173،  53المؼرب، ع  - العلمً(. صعوبات التعلم و ظاهرة الفشل الدراسً. البحث 2011لعربً، ر. )ا

المؤسسة العربٌة  -(. تمنٌن ممٌاس دافعٌة اْلنجاز للمراهمٌن. المجلة العربٌة للعلوم االجتماعٌة 2014الشبلً، ع. ب. خ. ب. س. )

 .321 - 291،  3, إل6مصر، ع -رٌة لالستشارات العلمٌة وتنمٌة الموارد البش

(. أسباب عزوؽ الذكور عن الدراسة الجامعٌة: دراسة مٌدانٌة فً أنواع المعاٌنة اْلحتمالٌة. مجلة كلٌة 2007فاضل، س. س. )

 .319 - 305،  78العراق، ع -اآلداب جامعة بؼداد 

 -وزارة اْلولاؽ والشةون اْلسالمٌة  -مجلة الوعً اْلسالمً (. التأخر الدراسً ْلبناةنا مسةولٌة من ؟. 2004سٌد، إ.، و أمٌن، م. )

 .78 - 76،  464, ع 41الكوٌت، س 

(. العوامل التربوٌة المؤدٌة إلى ضعؽ مستو  اْلنجاز الدراسً لد  طالب الكلٌات اْلنسانٌة 2012السبٌعً، خ. ب. ص. ب. م. )

 .138 - 51،  125, ع 33السعودٌة، س -ة الخلٌج العربى بجامعة الملن سعود وسبل التؼلب علٌها من وجهة نظرهم. رسال

(. مشكالت الطالبات المتزوجات فً جامعة بابل من وجهة نظر الطالبات. مجلة العلوم االنسانٌة ) كلٌة 2014عبٌس، ر. ؽ. )

 .370 - 359،  20العراق، ع -التربٌة صفً الدٌن الحلً جامعة بابل ( 

 اهً أسباب الفشل(. تحمٌمات: م1990سٌدي، م. ع. )

 .35 - 29،  95, ع 8السعودٌة، مج  -الدراسً ؟. اْلمن والحٌاة ) أكادٌمٌة ناٌؽ العربٌة للعلوم اْلمنٌة ( 

 

 :مراجع النظرٌات:

 ( اْلعالم والتنشةة اْلجتماعٌة عمان:دار أسامة ،عمان اْلردن2012الصمور،صالال خلٌل .)   * 

  *   Etudealgeria.yoo7.com/t397-topic<http://etudealgeria.yoo7.com/t397-topic> 

 

 بالتاالمم

 2016-12-13دكتور فً لسم اْلعالم.-لٌراط،دمحم.أستاذ

 2016-12-6دكتور فً لسم العلوم اْلجتماعٌة. -بوعزٌزي،محسن.أستاذ

  



 
[79] 
 

 :الملحمات

 توٌتر
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[82] 
 

 انستؼرام
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 تمدٌمات
 

 
 

 هاشتاق الحملة
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 بوث حملة واصل
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 االستبٌان لطالب المدارس التً تمت زٌارتهانموذإل 

 

o 

o 

 

o 

o 

 

o 

o 
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 :االستبٌان
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 التمٌٌم
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 التعليقا 
 

 الحملة اكثر م  رائعة و استماد الك  منها .1
 المقبلي ترتيب الطالبا يرج  ع  المره  .2
 لو يصبح التعلي  الجامع  اجبار  مث  ما ا  التعلي  اسبتدائ  لي  الثانو  اجبار  .3
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 نموذإل االستبٌان
 

ما هً الشهادة التعلٌمٌة الحاصل علٌهاالسؤال اْلول :   
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هل أنت راضً عن المستو  التعلٌمً الخاص بن؟:  الثانًالسؤال   
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المهنة:  الثالثالسؤال   
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الشهادة  لال تحمهل تحصل على تمٌٌم ألل من ػٌرن فً اْلدارة التً تعمل بها ْلنن :  الرابعالسؤال 
 الجامعٌة؟
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  ما اْلسباب التً جعلتن ال تكمل تعلٌمن ؟  : الخامسالسؤال 
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سبب من أسباب عزوفن عن التعلٌم ؟هل تعتبر اللؼة ) اْلنجلٌزٌة( :  السادسالسؤال   

 
 

 

هل تعتبر المرحلة الجامعٌة من المراحل ................... ْلفراد إسرتن:  السابعالسؤال   
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هل البٌةة اْلجتماعٌة من حولن تشجعن على إكمال الدراسة:  الثامنالسؤال    

 
 

العملٌة ( فً لطرالحصول على الشهادة الجامعٌة مهم للحٌاة ) :  التاسعالسؤال    
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الحصول على الشهادة الجامعٌة فً لطر ٌؤثر على الوضع )اْلجتماعً( لألفراد:  العاشرالسؤال   
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برأٌن هل هنان فرق بٌن الذي أكمل تعلٌمة وبٌن الذي لم ٌكمل من ناحٌة:  الحادي عشرالسؤال   
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 أشعر_____ لعدم إكمال دراستً:  الثانً عشرالسؤال 
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ً ...... عدم الحصول على الشهادة ) الجامعٌة ( ٌسبب مشاكل ف:  الثالث عشرالسؤال   
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ً :  الرابع عشرالسؤال   :اذكر مولفاً جعلن تدرن أن عدم إكمال دراستن لراراً خاطةا
 
 
 

 .عندما رأي  م  ه  أص ر من  سن ا تعدوا مرحلت  التعليميي .1
 باسحرا س أستطيع تعلي  ابنائ  واشعر  .2
 جدو  رواتب الجامعيي  عندما شاهد  .3
 عد  القدرر عل  مناقشة اسشخاص اسعل  من  تعليميا .4
 الترقية والولائ  .5
 العم  .6
 رإيت  لحياه للجامعيي  المتقارب اعماره  م  عمر  .7
 س يوجد .8
 عد  الحصو  عل  وليمي تواز  طموح  وعد  ايجاد وليمي بسهولي .9
 الجامعية البا ما تتطلب حامل  الشهاده  عروة العم  المتوعره .10
 عد  اخذ عرصت  ع  التدر  ع  المناصب ع  المإسسة الت  اعم  بها .11
عندددما قابلدد  العديددد مدد  اسجانددب عدد  الدددو  اسوروبيددي ولدد  اسددتطع التحددد  معهدد  ولدديس لددد   .12

 ثقاعي حو  العديد م  المواضيع
   ء المعيشي .13
ا  ال تددد  عددد  سدددن  ونسدددبة الددددرجا  الوليميدددة ونلرتددد  للمولمددد الوليمدددةبعدددد حصدددول  علددد   .14

 والمراكز الت  يحصلو  عليها
 ش ءعندما شعر  ان   ير ناععي ع   .15
 راتب  مقارني برواتب زم ئ  .16
 م  حول  ش ءك   .17
 مقارنة نمس  مع نمس م  ه  ع  جيل  .18
 ع  الوليمة .19
 ل  يواجهن  ال  اس  .20
 سبب س يوجد .21
 ناصب واكبر الشهادا عندما ارى منه  اص ر من  سنآ ع  اعل  الم .22
 سبب ط ق  وتحمل  مسإولية ابنائ  جعلن  ادر  .23
 عد  حصو  احد معارع  عل  عم  .24
 ضع  الراتب الوليم  و تباعد الترقيا  .25
 اسباب كثيرر .26
 الو ضع الحال  .27
 عندما اقبل  عل  وليمة ول  اتوع  بها .28
احمددد  الشدددهادر عنددددما طالبددد  مددددير  بترقيدددة قدددال  لددد  اننددد  لددد  اتعددددا منصدددب  وذلددد  ألننددد  س  .29

 ..الجامعية
ارتمعددد  أسدددعار التجدددار وبجدددارا  البيدددو  والمهدددور وانتشدددار البندددو  الربويدددة واسدددت    الددددو   .30

المجددداورر لندددا  بسدددبب ارتمددداا رواتدددب المدددواطني  مددد  عتدددرر ألخدددرى. بحيددد  أ  رواتبندددا  نحددد  الثدددانويي  
  دناأق  بكثير م  الجامعيي . لذل  أصبح  حياتنا صعبة جدا وستطاق ع  ب

 اسهما  .31
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 ليس هنا  موق    ب  هو نلره لذات  ومكانة علم  .32
 ل  اقب  ع  وليمة ذا  راتب جيد .33
 بسهولي الوليمةعد  الحصو  عل   .34
 اذكرس .35
 صعوبة الحصو  عل  عم  .36
عدددائ  لكددد   المنزليدددةسدددني واندددا أرى نمسددد  خدددريج جامعدددي   لروعددد   ٤١س أسدددتطيع الندددو  مندددذ  .37

 ش ءعائ  لك   الجامعةيسه  حلي   اس قواني  
 الوليمةاخت   الراتب والدرجة والمنصب ع   .38
 الترقيا  عالعم  .39
 التقدير الوليم  .40
عندددما قمدد  بحضددور احددد اسجتماعددا  عدد  عملدد  وقددا  احددد المدددراء مدد  جنسددية  يددر عربيدددة  .41

  ير مإهلة لحضور مث  هذه اسجتماعا  س نن م  قاعة اسجتماعا  وذل   بإخراج 
 تقدري  بسبب عد  حمل  الشهادر الجامعيةع  العم  احيانا يق   .42
انندد  كنددد  اسدددتح  وليمدددة اعلددد  مددد  التددد  حصدددل  عليهدددا الددد  اننددد  لددد  أكددد  امتلددد  المدددإه    .43

العلميددددة   مدددد  وجهدددد  نلددددره    التدددد  تخددددولن  س  اكددددو  عدددد  هددددذا المنصددددب   ولكدددد  أتددددان  تكليدددد  
 امر يجع  وضع  اعض  رسم  بالوليمة دو  ترقيت  اليي   وس توجد زيادر ع  الراتب او ا 
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