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إهداء

إلى قبس أنار دربي وسدد خطاي إلى(أمي) التي علمتني قيمة العلم ورسمت لي طريق
المستقبل
إلى صاحب القلب الكبير ،والعطاء الجليل إلى من له الفضل في إتمام مسيرتي
العلمية(خالي)
إلى من شاركني في تحمل األعباء وساندني في إتمام هذه الدراسة إلى (زوجي
العزيز) له مني كل الحب واإلمتنان
إلى أوالدي نور حياتي (عمار) و(جود)
وإلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي
(أخوتي)
إلى من دعا لي بالخير وكان لها بصمه خاصة في مسيرتي العلمية
(جدتي الغالية)
إلى كل من شجعني وأعطاني من وقته
إليهم جميعا ً أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع داعيا ً المولى أن ينفعنا بما
علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما ً.

ج

شكر وتقدير
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجاللل وجهالك وعماليم ساللطانك ،ولالك الكالكر والمنالة أن يسالرت لالي
السبل ،ووفقتني إلتمام هذا العمل ،فإن كنالت قالد وفقالت فيمالا قالدمت ،فبفضالل ه ،وإن كانالت األخالرى
سألتك السداد والرشاد ،فحسبي أنني اجتهدت ،فالنقص صفة اإلنسان والكمال هلل وحالده ،وهالو حسالبنا
ونعم الوكيل .والصلة والسلم على خير خلق ه أجمعين سيدنا ونبينا األمين محمالد صاللى ه عليالة
وسالاللم ،صالالعبة هالالي كلمالالات الكالالكر عنالالد انتقائهالالا ،ألنهالالا تكالالعرنا بمالالدى قصالالورها وعالالدم إيفائهالالا حالالق
صانعيها ،أما وقد شارفت هذه المسيرة العلمية على االنتهاء والوصول بنا بمكيئة ه الى بر األمالان
،فأني أتقدم بجزيل الككر والتقدير للدكتور /حسام الدين السيد والذي تفضل باألشراف على رسالالتي
حيث بفضل ه تعالى ،ثم بفضل توجيهاته وآرائه السديدة التي أثرت هذا البحث ،حيث إنه لالم يالدخر
علي جهد أو علم في إخراج هذه الدراسة في أبها صورة وفي هذا الككل المتميز شكل ومضمونا.
كما يسعدني ويكرفني ان أتقدم بعماليم الكالكر واالمتنالان إلالى أسالاتذتي أعضالاء لجنالة المناقكالة
الدكتور/محم الالد س الالليمان الجراي الالدة والدكتور/س الالالم ب الالن محم الالد الغنبوص الالي وال الالدكتورة /رن الالا طلع الالت
الصمادي ،لتكرمهم بقبول مناقكتهم هذه الدراسة وتحمل عبء قراءتها وإبداء ملحمتهم عليها.
كمالالا أتقالالدم بخالالالص الكالالكر والتقالالدير إلالالى الالالدكتور/محمود خالالالد جاسالالم مسالالاعد العميالالد (سالالابقا)
للدراسالالات العليالالا بكليالالة العلالالوم وا دا بجامعالالة نالالزوى علالالى كالالل التسالالهيلت التالالي قالالدمها إلتمالالام هالالذه
الدراسة والدكتور /سعود بن مبارك البادري (باحث تربوي) بالمركز الوطني للتوجيه المهنالي الالذي
كان له فضل اإلثراء والمراجعة الدورية لهذه الرسالة.
ومن منطلالق الحالب وإعطالاء كالل ذي حالق حقاله ،أتقالدم بخالالص الكالكر والعرفالان لكالل موفال
ومسؤول بالجامعة لما قالدموه مالن تسالهيلت فالي تطبيالق أداة هالذه الرسالالة ،وبالاألخص عينالة الدراسالة
لمساهمتهم الفعالالة وتعالاونهم الصالادي فالي تعبئالة االسالتبانة .والكالكر موصالول لجميالع األسالاتذة الالذين
قاموا بتحكيم االستبانة ،لما كان إلرشادهم الفائدة في هذا البحث.
وختامالالا ال يسالالعني إال أن أتوجالاله بكالالل مكالالاعر الحالالب والعرفالالان بالجميالالل إلالالى زوجالالي العزيالالز
وأطفالي األعزاء لتحملهم الصبر والمكقة والتعب معالي مالن أجالل إتمالام هالذه الدراسالة ،أطالال ه فالي
عمرهم وأمدهم بالصحة والعافية.
وأخيالالرا أشالالكر كالالل مالالن وجهنالالي وأفالالادني بكلمالالة أو أمالالدني بالالالقوة والصالالبر إلتمالالام هالالذه الرسالالالة
وكانوا خير عونا لي .أسأل ه العلي القدير أن يكون عملي هذا خالصا لوجه الكريم ،مسالخرا لرفعالة
هذا البلد ،وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة.
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إعداد :امل بنت حمدان بن سي

الناصرية

إشراف :د .حسام الدين السيد
الت ارسددإ ىلد ىبد ار جامعددإ ود ي

هددت

أهتاف التراسإ اساختم
الاأكت م تالال

ال ا ثإ الموهج اليصفة يام اقيير اسا اوإ مكيوإ م ()38

تت( )10اسا اوا

يجهإ وظر

ددإل بعدد( ا جمددالة ( )101مسدداج ا اتا الت ارسددإ ياددم اسددا عات

وظ آر لعتم اكامالها.
الت ارسددإ ىل د أ تير جامعددإ و د ي

وإ التراسإ جاء

مايسقا

ددة اومجددإ المجامددس الم عددة سددعقوإ مددا م د

سابجإ بترجإ الجإ ة جمجس الم اير الخمسإ؛

بع( المايسد ال سدابة العدام لبسداجا إ ( )3.65يجداء م دير الاي جدإ يالاث د
مايس
مايس

سابة بع( ( )3.51ي ل ة المرا إ الثالثإ م ير الاععجم المسدامر مايسد

(  )3.48ددة د د

ب

مايسقا

الختمجدإ ااخدر
سدابة بعد(

دير االسا ددا ار الععمج ددإ ي ال دديإل الاقبج ج ددإ
ج دداء ددة المرا ددإ ال ار ع ددإ م د ا

سابجإ بعغ

( )3.47كما ب و

واائج التراسإ تم يجيت دري اا

تاللدإ ى صدائجإ

م اير االسا اوإ وت مساي التاللدإ ( (α= 0.05ا عدا لماغ در الوديا االجامدا ة أي

المسم اليظجفة أي سويا

الخبر أي مكا العمل ة جمجس الم اير.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمهاا :االهامدام عمدل ىصدتا ار
اعو

دإل

دة المرا دإ اايلد

سابة( )3.84ي ة المرا دإ الثاوجدإ جداء م دير الاعداي مدس المؤسسدا

مايسقا

دار ي عدت

صتقها يث ااها ام اي يعها ع ( )301م أ ضاء ه ئإ اتريس يمسؤيلة مراك

أماوددإ ددؤي القددبا الجامعددإ

يايصددع

ددة اومجددإ المجامددس الم عددة سددعقوإ مددا

يلا

د

ضاجا المجامس يم دكبا يهميمد

عمجدإ م كمدإ

يال دإل د مصداتر الامييدل الب مدإ لاوف دا ي يدات

ط

دتت

الب ارمج الاتريبجإ الم تمإ يا يجإ قويا

الاياصل مس الجها

االجاما ج د ددإ يالم اركد د د ا ر د دداتجإ الجامع د ددا
الم كب

يالكعج د ددا

المعوجإ ا ر ات ااسري كي ار الاومجإ

ال كيمج د ددإ يالخاص د ددإ لا د ددات ا راء ي د ددل

الاة اعارض ااسر العماوجإ امإ يالقالا الجامعة خاصإ.

ي

الفصل الول
اإلطار العام للدراسة

1

الفصل الول
اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
ى الا ددتم الهائددل الدداي ددهت العددالم ددة السددويا
مج دداال

ال ج ددا المعاص ددر سد دياء كاود د

ااخ ددر يالاغ ددر الس دريس يالما ا ددت ددة ددا

الععمج ددإ أي االجاما ج ددإ أي االقاص دداتجإ أي السجاس ددجإ أي

الث ا جإ أي المععيمااجإ افرض ع التي ىقامإ مؤسسا

اا

لما ج هت العالم ال يم م اقير اكويليجة يصوا ة ة مخاع

قا س صري اجاري الثير ؛ وا جإ
المجاال

يم هوا دن الاغ د ار

الجاريددإ الاددة جددا أ ا ددتإل ددة أي مجامددس لمياك ددإ هدداا الصددر يالا ددتم ال ضدداري افددرض وفسددها
ع السا إ العامإ اي مجامس.
يم أجل بواء صدر

ضداري ما دتم جدا جد ا هامدام ا وسدا

ثري يقوجإ قاتر ع مسا ر كا إ الاغ ار يالاك
م

دة الم دام ااي

معها يال اأا الك ىال م خب ى قائ

يق المتوجإ يالمامثل ة الاععجم يالاي جعت معجإ هامإ ة ى تات ياكيي أ رات مؤهع

ي عمجا يافاتي أي خعل م

أو أ جع

ا ا دار
ا
معجا

معجإ اومجإ رأس الما ال ري.
الا تم االجامدا ة لعمجامدس ي دة اقديير ياوم اد

الاععجم ععا تي ار رئجسجا يمؤث ار ة ا

يالوه د د دديض د د د د ي د د ددة ي د د ددات قت اراد د د د الاااج د د ددإ عد د د د مياجه د د ددإ الا د د ددتجا

الا د د ددة اعا د د ددرض مس د د ددار

ومي (أ مددت .)1989كمددا جعددت الاععددجم جددر ااسدداس ددة اقدديير المجامددس يرقج د
ىسدهام مؤسسدداا ددة اخدريج الكدياتر ال دريإ المترلددإ عد العمددل ددة كا ددإ المجدداال

يالددك م د خددب
يالاخصصددا

المخاعفددإ الاددة ج ددتمها الاععددجم العددالة ييددؤتي الاععددجم تي ار مهمددا كيو د جماعددك العمعجددإ الما تمددإ ددة
السعم الارليي يهي ا قار الاي اوبث م خبل مهمإ الاقديير يالاجت دت يمود ابدتأ معجدإ الادأث ر
2

ة ااججا الماعاق إ يالعمدل عد ا سد
العالة يماقع ا

أتائهدا يا ديجم أهدتا ها يالدك باكدريس الادياؤم بد

المجامس م خدب العمدل عد ا جدات الاد ار

الفعدا بد

يال د د د د ددإل الععمد د د د ددة يالخق د د د د د الاوميجد د د د ددإ م د د د د د جهد د د د ددإ يماقع د د د د ددا

مخرجدا

الاععدجم

الاععدجم العدالة

سد د د د ددي العمد د د د ددل م د د د د د جهد د د د ددإ

أخر (معريف .2012ص.)2
يلودداء عد الددك ابددر ال اجددإ المع ددإ جدراء ىصددب ا
ي ع تير مؤسسا

الاععجم العدالة ع د يج د الخصديص لمياجهدإ جمعدإ الا دتجا

الفددرت يالمجامددس (بركددا
قجددات

مسددامر عد أوظمددإ الاععددجم ميمددا

ي دديض  .)2011يلضددما ا

د مؤسسددا

ركددإ الاغ ددر االجامددا ة المو دديت ال بددت أ اوقعد مد ي ددة

الاععددجم العددالة لرسددالاها ددة
بوددة معددم ددالاغ ار الجاريددإ

الاة و غة ى تاثها مما اقعا ا جم الياقس الارليي يا ت ت و اط الضع
اليقوجإ يال يمجإ يالعالمجإ (ال يج ا
يهوا بر تير مؤسسا

مد أجدل ى دتات

جد يم ارلاهدا الا دتجا

.)2007

الاععجم العالة لمياجهإ كا دإ الا دتجا

مد أجدل ى دتات أ د ارت قداتري

ع ى تاإل الاغ ر ة المجامس؛ يلاص ح الغاجإ الوهائجإ مد الاععدجم اومجدإ خصدجإ الفدرت أ ا ارهدا
هت ا ة اااها لختمإ أغراض ث ا جإ ع وها يا سهام ة اليق

وفس ة ث ا إ المجإ قيامها السدبم

يالافاهم .الاععجم العالة هي معجإ صوا إ أججا المسا بل يا اساثمار هاا الويا مد الصدوا إ هدي
أ ضددل أو دياا االسدداثمار يأكثرهددا ائددت ا المؤسسددا
مسا بعجإ ة كا إ المجاال

( رقة  .2011ص.)173

كما أ الاغ ار ال ضاريإ الاة ظهر
ا رك ة آ ا ياساراا ججا
أ اخد ددرج الجامعد ددإ م د د
المجامعا

الاععجمجددإ اعمددل ع د اغاجددإ المجامددس جددات

ة المجامعا

قت رض

ع الاععجم الجدامعة أ

ييسائل جت ت يأص ح م الضدريري دة ظدل ماغ د ار هداا العصدر
لاه د ددا د ددة مجامعااهد ددا لااعد ددرف عد د د الم د ددكب

الاد ددة اياجههد ددا ه د ددا

يأ اعمل ع ى جات ال عي المواس إ لها يلكة ااغعا الجامعا

الاة
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ع الا تجا

اياج د مجامعااهددا كددا ال بددت م د الاجت ددت ددة يظددائ

الجامعددإ يالبددت م د ظهددير مجدداال

يأومدداط

جت ت لعاععجم الجامعة اسا ت الجامعإ ع ختمإ مجامعااها ( بت الرؤيف .)2007
يااضح رسالإ الجامعإ م خب الاتريس يال إل الععمة ياومجإ المجامس يها اليظائ
اخابف ال ما يالمكا

اخاع

هة مؤسسإ ىجاما جدإ يث ا جدإ يارليجدإ؛ لدالك ايصد

ى ددعاا ضدداري ي عمددة لةوسدداوجإ جمعدداء
المجامس يث ا ا (بركا

ال

أوهدا مركد

ددبي ع د الددك أ الجامعددإ ال جمك د أ اعددج

ع ددتا

ي يض .)2010

كالك ر أبي الوصر( )2009أ الجامعإ ة اليق

الراه اعابدر مؤسسدإ اععجمجدإ يارليجدإ

ياجاما جددإ يث ا جددإ ا دديم ددأتيار أساسددجإ لبودداء ا وسددا ياومجددإ قت اراد المخاعفددإ .يأ لعجامعددإ تير
أساسة ة ت س جعإ الا تم ياقيير ما واط بهدا مد مسدؤيلجا
مخاع
يل

لاكديي ااقدر الب مدإ لعاومجدإ دة

ققا ااها يجعامت مسا بل اامإ ع الجامعإ يياضح الدك دة ايث د ياومجدإ العبقدإ ب وهدا
المجامس (م ا ظإ .)2011
يجمثددل اومجددإ المجامددس عددتا م يريددا ددة ىق دار المهددام ااساسددجإ الاددة و غددة أ اضددقعس بهددا

المجامع ددا
الخدتما

ي ددة ىق ددار افا عه ددا م ددس المجام ددس الم ددج به ددا يالم دداركإ الفععج ددإ المامثع ددإ ددة ا ددتجم
ياالسا دا ار الادة اعمددل عد ىوعدا

الفكددر ا وسداوة مد جاودا ي ددة ت دم مسد ر الاومجددإ

م د جاوددا آخددر يال ج اصددر الددك ع د المسدداي الم عددة بددل اعددتا لج ددمل المسدداي ال دديمة أجضددا
( بت اليهاا  2008ص.)207
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ددامر( )2007أ اومجددإ المجامددس م د أبددر يظددائ

ييددر

الجامعددإ ددة اليق د

ال ددالة مددا

اددي ر م د موددات اددجح ممارسددإ التجم راقجددإ يالم دداركإ الفعالددإ ددة ال درأي يالعمددل كمددا اومددة لددت
الماععم د

ال ددتر ع د الم دداركإ يا سددهام ددة بودداء المجامددس ي ددل م ددكبا

الرغ إ الجات ة ال إل

ا ضددا إ ىل د اومجددإ

المعر إ يا تي الياقس ياسامرار المسا بل ة ىقدار مدوهج عمدة تق د

ار ة الظريف االجاما جإ ياالقاصاتجإ يالسجاسجإ لعمجامس.
يقت هت الاععجم العالة ة المجامس العماوة اقي ار كب در خدب السدويا
ي مع

ها الاقي ار

كمددا خصصد

يات كب ر ة أ تات القبا يالجامعا

مديارت ىضددا جإ يأقع د

بدرامج اقييريددإ ييضددع

ااخ در الماضدجإ

يمعاهت الاععجم العدالة عد أويا هدا
ددة ددتت مد الجامعددا

ا دريعا

جت دت  .يرغددم كددل الددك الا دتم ال اصددل ددن مسددؤيل اها ددة اومجدإ المجامددس مسددألإ ال اد ا مقري ددإ
ال دديم ددي

ددالمجامس ج ادداج ىلد وهضددإ يلودداء

جددأاة تير مؤسسددا
مددس مؤسسددا

الاععددجم العددالة

ج ددة لسددعيكجااوا يأ عالوددا ددة مجامعااوددا يمد هوددا

ها(العامإ)ي(الخاصددإ) ددة اومجددإ المجامددس الم عددة الاوسد

المجامددس ااخددر ؛ الددك أوهددا ا مددل ع د

اا ه دا الوهدديض ا وسددا العمدداوة يارلجددإ

سددعيك االجامددا ة ياومجددإ ضددم ر ال خصددة ياالجامددا ة و ددي وفس د يو ددي يقو د يأما د ( ددامر
.)2007
يج ر التل ل العماوة لمؤسسا

الاععجم العالة الخاصإ ( )2014ىل أ اليث إ الععمجدإ الادة

ا هتها السعقوإ ة مجدا الاععدجم العدالة اعابدر ارجمدإ لرؤجدإ صدا ا الجبلدإ السدعقا قدابيس بد
سددع ت المعظددم -فظ د ر ير ددا  -ددة ا جددات ج ددل يا ددت ماسددعح بجمجددس المهددا ار يالمعددارف الاددة
ج ااجهدا ا وسدا العمداوة لبوداء تيلدإ ضداريإ يلعمسداهمإ دة اع يد الاومجدإ دة مخاعد
الععمجإ يا وساوجإ الهات إ لرقة االوسا يال ريإ يا اوامة أ دتات مؤسسدا
د ددة س د ددعقوإ م د ددا يالماي د ددإ عد د د م ا ظ د ددا

المجدداال

الاععدجم العدالة الخاصدإ

الس د ددعقوإ المخاعف د ددإ يالا د ددة بع د دد( د ددتتها ()26
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جامعإ/كعج ددإ يالبد درامج ااكاتجمج ددإ الم تم ددإ ددة مخاعد د
ال كيمإ أ الاععجم مسؤيلجإ م اركإ ب
كددالك عد د مياك ددإ ا اجاجددا

ددي المعر ددإ ج ددأاة مد د موقعد د ىجم ددا

ال كيمإ يال قا دا

االقاصداتجإ المخاعفدإ يمد

رصدها

س ددي العم ددل العمدداوة ياسا د دراف مو ددا س يمكددام الف ددرص الا ددغ عجإ

المسا بعجإ .
ياس ددع مؤسس ددا

الاعع ددجم الع ددالة الخاص ددإ ددة س ددعقوإ م ددا ىلد د

يالمعددارف الععمجددإ يالعمعجددإ لصددواا المسددا بل م د القع ددإ يالقال ددا

را المه ددا ار يال ددت ار

ع د أسددس االكاسدداا المعر ددة

ياومجدإ المهددا ار الادة ج ااجهددا ققدداا العمدل مسددخر ددة الدك يسددائ الاععددجم يالداععم ال ت ثددإ لاع يد
ال جمإ المضا إ لمعارف القع إ يلجس م ال اهت ع هاا الومي أ د مد الاسدارا الكمدة ا دتات
القع ددإ يالقال ددا

المعا د د

برك ددا الاعع ددجم الع ددالة الخ دداص يال دداي بع دد( ددتتهم ( )48.716قال ددا

يقال د د د ددإ لععد د د ددام ااكد د د دداتجمة (2013/2012م) (الد د د ددتل ل العمد د د دداوة لمؤسسد د د ددا

الاععد د د ددجم العد د د ددالة

الخاصإ .)2014
ياعت جامعإ و ي م مؤسسا

الاععجم العالة الخاصإ اائعإ الص

يالاة اهتف ال و ر

الفكر ا جابة يارس خ هيجدإ اامدإ يقجمهدا يأرثهدا ال ضداري يا سدبمة يغا اهدا و در المعر دإ مدا
جكفددل لقببهددا الاععددجم يالاد يت الفضددائل ياكاسدداا مهددا ار ال جددا الب مددإ ثدراء جددااهم ياددأه عهم
لةسددهام فا عجددإ لومددي المجامددس ياقدديير يلهدداا ددن الجامعددإ اسددع ىل د ى جددات ب درامج مروددإ ياددي ر
ترجإ الجإ م الاأه ل ااكاتجمة يالاومجإ الفكريإ مدا ادرجم هدا الغاجدا
(تل ل ال بي

الوب عدإ ىلد ياقدس معمديس

.2013ص.)9

إل اضم الجامعدإ العت دت مد الكعجدا ؛ كعجدإ الععديم يا تاا اضدقعس بدتير كب در دة ى دتات
القبا ة الععيم ااساسجإ يالعغا
اخصصااهم ماقع ا

يالارلجإ يالععيم ا وساوجإ ي

قري ها جساكمل القبا

الجامعإ كمدا ادي ر الكعجدإ لقببهدا أرضدجإ ر دإ اعا دة ع هدا ى دراقا
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ا
الفكدر

القبجعدإ كدل مدا ا اديي عجد مد صدب إ يصدرامإ .يهوداك أجضدا كعجدإ االقاصدات يا تار

مس قياو

يوظم المععيما

الاة اامثل رؤياها أ اص ح كعجإ ار يمباكر معار ا بها م عجا ي المجدا ببدرامج

أكاتجمجددإ مام د د يك دداتر أك دداتجمة اسدداثوائة يق ددبا يخ ددرج

ق دداتري

ع د ا وج ددا

كم ددا أ كعج ددإ

الهوتس ددإ يالعم ددار اس ددع ىلد د أ اصد د ح مركد د ا مام د د ا يمعار ددا د د مد د قب ددل المؤسس ددا
يالمؤسسددا

الم جمددإ لعجدديت يالمؤسسددا

الاععجمجددإ التيلجددإ يالددك با

د الام د

المهوج ددإ

ددة مجددا الاععددجم

يال دديإل الاقبج جددإ يختمددإ المجامددس .ياقمددح كعجددإ الص د تلإ يالام دريض ددأ اكددي مرك د ا اا جدديت
يام

ة اععجم الص تلإ يالامريض ة سعقوإ مدا  .كمدا اسدع ىلد ا جدات خدرج

يالممرض د

مجه د ي

مجمي ددإ ماوي ددإ م د المعددارف يالمهددا ار يالسددعيكجا

مد الصدجاتلإ

ددة الممارسددإ الععمجددإ

يالاععددجم يا تار يال دديإل يالو ددر لاابدديأ المواص ددا ال جاتجددإ ددة مجددالة الصد د تلإ يالام دريض (تل ددل
ال بي

 .2013ص .)13-10
ياامثددل رؤجددإ الجامعددإ

ير ددات لكددل قالددا عددم يهددة بددالك
ددكل ددام ا اكددي موددار عددم ا

اهددتف ىلد بودداء أججددا مد العمدداو

المددؤهع

يالديا

باد ارإل اامددإ ا سددبمجإ يالم ددا ظ

الهيجإ العماوجإ ااصعجإ يال جم االخبقجإ ياالجاما جإ مسع
المجامس العماوة (تل ل ال بي

عد

المعر إ يال ت ار الا وجإ الاة جقعبهدا

.)2013

ه دداا ىلد د جاو ددا ى ج ددات ب ئد دإ مد د الاف ددي الععم ددة ددة البد درامج ااكاتجمج ددإ الجامع ددإ يا ف د د
ااو قإ ا بتا جإ يالو اقا

الععمجإ لعقبا ياله ئإ االكاتجمجإ ع

الب ئإ ااكاتجمجإ الاة اجر

ها معجإ الاععجم يالاععم يال يإل يا س

ت سياء ىضا إ ىل اأسجس
ميارتها يا د ت الموظيمدإ

الاععجمجإ يالععمجإ يال ثجإ ياقييرها ياوف اها تاخل أريقإ ال درم الجدامعة .كمدا ااقعدس الجامعدإ ىلد
ال جددام بددتير ع دا

ددة اقدديير الجياوددا العمعجددإ ياالجاما جددإ ياالقاصدداتجإ لعمجامددس العمدداوة صددفا

جد د ءا مد د المياقو ددإ الص ددال إ ىلد د جاو ددا اع يد د العبق ددا
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اليثج ددإ الجامع ددا

اليقوج ددإ العالمج ددإ

الاة اعمدل دة المجداال

يالمؤسسا

يالك برل الجامعإ باعك المجامعدا

ااكاتجمجدإ يال ثجدإ ىضدا إ ىلد الجياودا الاععجمجدإ يال ثجدإ
مد خدب مجمي دإ مد ااو دقإ الهات دإ مدا جسدهم دة اومجدإ

المجامددس يا ف د ال ابعجددإ الاقييريددإ الاددة ج ادداج ىل هددا الفددرت أثودداء اياصددع مددس المجامددس يمددس العمددل
يال جا بافاص عها ي ميمجا

ها (تل ل القالا االر اتي .2004ص.)5-3

ياأك دتا عد تير جامعدإ ود ي

دة اومجددإ المجامددس الم عدة؛ قددت ادم ىو دداء مركد الاععددجم مددت
العالمجدإ الماجدتت دة معجدإ الاقديير

ال جا الجامعإ ل ي ر الاععجم المسامر الاي جفة الماقع دا

الاااة يالمهوة لعفرت .يقت بتأ المركد باأتجدإ الغاجدإ الادة أو د مد أجعهدا مودا أي
جامعددإ ود ي

يكاود

أيلد البدرامج الاددة قددتمها ددة صد

كا إ مسايجااها يالاة الا
ال اسا ا لة خب

ددة أساسددجا

يأساسددجا

الكيمب دديار يتي ار

يالعامع

ة االساثمار (تل ل ال بي .)2014

دام اأسسد

2005/2004م بدرامج العغددإ ا وجع يددإ

بهدا الكث درم القع دإ يغ درهم مد

ام 2006/2005م سدياء لعمبادتئ

جد

المجامدس كمدا ادم قدر بدرامج

ئدا

أي الم ادر

اضدمو

البدرامج المكابجدإ

البرمجددإ يلدرامج ماخصصددإ لمدديظفة البودديك يالددي ا ار

يم هوا اأاة أهمجدإ الت ارسدإ المقري دإ كدي الاععدجم العدالة سدجظل أسداس الوهضدإ بن ابددار
ركوددا أساسددجا م د أركددا بودداء التيلددإ العص دريإ يالماععمددإ ال ائمددإ ع د الفكددر الماقددير الجت ددت ي عد د
المد د اركإ المجامعجددإ ددة اقددار االجمددا الما ا ددت ددأ الاومجددإ ال دريإ هددة ى ددت الددت ائم الرئ ددسجإ
لعاوم دإ ال د امعإ أ عاتهدا السجاسدجإ ياالقاصداتجإ ياالجاما جدإ يهداا قبجعدإ ال دا
م يد ددت م د د االود ددتماج مد ددس العد ددالم الخد ددارجة يجع د د
المجامعددا

م د د االوفاد ددا

ع د د ال ضد ددا ار يالث ا د ددا

ي عج د ساس ددع ال ا ث ددإ الد د اليق دديف عد د تير جامعددإ و د ي

الم عة سعقوإ ما كما راها أ ضاء ه ئإ الاتريس الجامعإ.
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ادجح دة واائجد
بدد

ددة اومجددإ المجامددس

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ى جامعددإ ود ي موددا اأسجسددها قددت أخددا

عد

اا هددا اومجددإ المجامددس يم دداركا لاكددي جد ءا

رئجسا مو يالك ىجماوا موها أو مو دس الاومجدإ يالثدري ال دريإ .لداا دت أصد ح لعجامعدإ أتيار رئجسدجإ
لعمجام ددس

أخ ددر ال ا ددل أهمج ددإ د د أتياره ددا الاععجمج ددإ يال ثج ددإ يمد د ه ددا ااتيار ا ددتجم الخ ددتما

ا ا ار أ غاجإ الجامعإ يمبرر يجيتها هي المجامس يم ايلإ ا دتجم ااسدس الععمجدإ لعاصدتي لمدا
مد م دكب  .يلعدل الاغ د ار السدريعإ الادة دتث

يجت

دة المجامدس رضد

ا ديم ددالاغ ر المسددامر ددة بو اهددا ييظائفهددا يلرامجهدا يمجدداال

عد الجامعدإ أ

الختمددإ العامددإ الاددة ا ددتمها

ددإل

اواسا كل الك مس ما ج تإل ة المجامس الم ج بها(المع وة .)2014
يجعددت ايث د د العبقد ددإ ب د د
يه د ددت ها ه د ددي االوس د ددا
الايث د هددا

الجامعد ددإ يالمجامد ددس مقعد ددا أساسددة لعاوم د ددإ يأ الاوم د ددإ أتااهددا

يال جمك د د اوم د ددإ أي مجامد ددس تي ايث د د صد ددعا الجامعد ددإ الا ددالة مع د ددإ

مع ددإ مهمددإ جددتا مدا ادت م العبقدإ الا اتلجدإ بد

أيص الرلجعة( )2005ال افع ل يايث
الفعال ددا

مخاع د

العبقإ بد

ااو ددقإ يالمسدداهمإ ددة مخاعد

المجامس ياال افاال

ي ت التي ار يالوتيا

يالمجامس م خب قويا
كما أ ر
يال قا ا

؛ ي عجد

الجامعدإ يالمجامدس مد خددب الم دداركإ دة
المواسد ا

مسدداهمإ عالددإ ي دداح الجامعددإ أمددام

يأ ا يم بتير ار دة مجدا الادأث ر ا جدابة عد

المجامددس يال ا د د ال ددك ىال د د قريد د اس دداجعاا اجددا
ددأ رات المجامد ددس د د قري د د ايق د ددت العبقد ددا

الجامعدإ يالمجامدس

دت

المجامددس يأ ايث د الجامعددإ بقاهددا

الث ا د ددإ يا جاما د ددإ ب د د

أ ضد دداء ه ئد ددإ الا ددتريس

ااصا أكثر م ا يااسا ا ي ميلجإ.

واائج تراسإ بت ر ي ثما ( )2010ال ضع

العبقإ بد

ا وااججإ الاة اسهم ة معجإ الاومجإ يت ديا الد اع يد ىسدهاما

برامج الاومجإ ال امعإ.
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الجامعدا

العماوجدإ

الجامعدإ دة ا

د

التراسا

يم هاا الموقع يلواء ع ايصجا

م ددكعإ الت ارسددإ عد أوهددا جد ء مد هدداا المجامددس ابد
يجامعدإ ود ي

ااتيار ال ج جإ لعجامعدا
اومجإ هاا المجامس الارك

الم ار ال ها سا ا؛ كما أ ى ساس ال ا ثإ
لهددا أ هودداك اجددإ ضددريريإ لعاعددرف عد

دكل خداص مجامعودا العمداوة ياامدير الادة اسداهم دة

ع بواء ياومجإ ىوسا جت ت قاتر ع الاغ ر يالاقيير.
هدداا الميضدديا كيو د ميضددي ا ام د

كمددا أ ال ا ثددإ قرق د
ال ددإل يالا صددة – عد

الجددت يال تاثددإ؛ ىا لددم ددام اوايل د

ددت عددم ال ا ثددإ – هات ددإ مو د الد الك د

د تير الجامعددإ ددة اومجددإ

المجامددس الم ع ددة مد د يجه ددإ وظ ددر أ ض دداء ه ئ ددإ الا ددتريس يمس ددؤيلة م اركد د أماو ددإ ددؤي الق ددبا
الجامعإ .ي ة ضيء الك اا تت م كعإ التراسإ ة الاعرف ع الدتير الداي ا ديم د جامعدإ ود ي
ة اومجإ المجامس الم عة م خب ا جا إ
 .1ما تير جامعإ و ي

الاساؤل

ا ا

:

ة اومجإ المجامس الم عة م يجهإ وظر أ ضاء ه ئإ الاتريس يمسؤيلة

مراك أماوإ ؤي القبا الجامعإ؟
 .2هل ايجت ري اا

تاللإ ى صائجإ وت مساي التاللإ ( )α= 0.05ة اساجا ا

التراسإ ي تير جامعإ ود ي
المسم اليظجفة سويا

دة اومجدإ المجامدس الم عدة اعد

أ رات

وإ

در (الوديا االجامدا ة
لماغ ا

الخبر مكا العمل).

أهداف الدراسة:
اسع التراسإ ىل ا

ااهتاف ا اجإ:

 .1الاعرف ىل تير جامعإ و ي

ة اومجإ المجامس الم عة م يجهإ وظر أ ضاء ه ئدإ الادتريس

يمسؤيلة مراك أماوإ ؤي القبا الجامعإ.
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 .2الاعددرف مدا ىاا كددا هودداك ددري تالددإ ى صددائجا ددة اسدداجا ا
ود ي

أ درات

وددإ الت ارسددإ ددة جامعددإ

در ا اجددإ :الودديا االجامددا ة
ددي تير الجامعددإ ددة اومجددإ المجامددس الم عددة ا عددا لعماغ د ا

يالمسم اليظجفة سويا

الخبر يمكا العمل.

أهمية الدراسة:
ابر أهمجإ التراسإ ة الو اط ا اجإ:
الجامعإ ة اومجإ المجامس.

 .1أهمجإ ميضي ها يهي معر إ التيرالاي ا يم

 .2اأمل ال ا ثإ أ جساف ت م هدا الت ارسدإ ال دائمي
التراسا

عد ىتار جامعدإ ود ي

ا ضدا إ ىلد مركد

يختمإ المجامس يالمركد االجامدا ة يالدك مدا ادي ر لهدا مد مععيمدا

يلجاودا

د

ااتيار ال ج جإ لعجامعإ ة اومجإ المجامس.
 .3اأمل ال ا ثإ أجضا أ جساف ت م ها التراسإ أبوداء المجامدس الم عدة يالدك مد خدب االقدبا
عد واددائج هددا الت ارسددإ جمددا اععد بددتير الجامعددإ ددة اومجددإ المجامدس مد خددب مددا ا تمد مد
ختما

يلرامج يتي ار ياسا ا ار .

 .4قدت ا دكل هدا الت ارسدإ دة ميضدي ها يموهج اهدا يواائجهدا أساسدا لت ارسدا
المجا وفس ي ة مجاال

أخدر مسدا بعجإ دة

ما ابهإ.

حدود الدراسة:
يا امل ع ا اة:
 .1الحادود الموضاو ية :أقاصدر الت ارسدإ عد
مجداال
المؤسسا

):الاي جدإ يالاث د
الختمجإ ااخر

تيرجامعدإ ود ي

دة اومجدإ المجامدس الم عدة دة

ىجدراء ال ديإل الاقبج جدإ الادتريا يالاععدجم المسدامرالاعاي مدس
االسا ا ار الععمجإ).
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المكانياااة :اقاص ددر الت ارس ددإ عد د كعج ددا

 .2الحااادود

ياالقاصات يا تار يوظم المععيما
 .3الحد الزمني :ام اقب

(العع دديم يا تاا يالصد د تلإ يالامد دريض

يالهوتسإ يالعمار ) يمراك أماوإ ؤي القبا.

أتا التراسإ ة العام ااكاتجمة .2016/2015

 .4الحدود البشرية :أقاصر

ع أ ضاء ه ئإ الاتريس يرؤساء مراك أماوإ ؤي القبا.

مصطلحات الدراسة:
 -1الدور(:)Role
"هي مجمي دإ مد ااو دقإ يالسدعيكجا

المايقعدإ مد أ ضداء ه ئدإ الادتريس دة ايججد قع دإ

الت ارسدا

الععجدا و دي قضداجا ختمدإ المجامدس؛ وا جدإ ل دغعهم يظجفدإ أي مركد ا ىتاريدا تاخدل الجامعدإ

ا دتت

المموي ددإ لهددم ").

عد

أساسددها الياج دا

المقعي ددإ مددوهم يالمسدؤيلجا

يالسددعقا

مراجة.2011.ص.)312
يجعر (الريا ت  )2011ما ا يم بها الجامعإ م أومداط ماكدرر مد اا عدا أي اا مدا أي
المهام الاة ا كل اليظائ

كم مرك ها ييضعها ة المجامس.

الاة اؤت ها الجامعإ

يعاارف الاادور انرائيااا لااى أنا  :هددي مددا امددت د الجامعددإ المجامددس مد
وبنااا ع لااى مااا سا ا ر
خددتما

يامكاوددا

ماتجددإ ي دريإ اسددع مد يرائهدا ىلد كسددا ث ددإ المجامددس يالمسدداهمإ ددة اقدديير
رؤياها.

لعيصي ىل الهتف م أقاماها ياقععا لا
 -2نامعة نزوى (:)University of Nizwa

جعر ها تل ل ال بي ( 2014ص )10أوها أي مؤسسإ اععجم ا أهعجدإ اا
أساس غ ر رل ة ة سعقوإ ما .
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وفدس دام عد

-3التنمية()Development
اعرف الاومجإ أوها ى جات ب ئإ مع وإ جساقجس الفدرت مد خبلهدا اقديير اااد باااد ىلد أقصد
م ددا اس ددمح د د م ت اراد د مد د أج ددل أ جع ددج

جااد د ي ددا الهامامااد د يا اجاجااد د يقمي ااد د (برك ددا

ي يض .)2010
وتعرفهاااا الباحإاااة إنرائياااا ب نهاااا :ك ددل الخ ددتما
الجامعإ لعمجامس الم عة ة المجاال
يالاععجم المسامر االسافات م الختما

يالجه دديت ياا م ددا يااو ددقإ الا ددة ا ددتمها

الاالجإ(:الاي جإ يالاث

ىجراء ال ديإل الاقبج جدإ الادتريا

االسا ا ار الععمجإ).

.4المنتمع المحلي:
هدي موق دإ جغ ار جدإ أي سدكاوجإ أي مجمي دإ صدوا جإ أي ختمجدإ أي مهوجدإ ا دتم لهدا مؤسسدا
الاععدجم بدرامج أي خدتما

اععجمجدإ أي اتريبجدإ أي اسا داريإ ادتخل ضدم

وقدا

اهامامااهدا أي

اخصصها ي اجااها (القجقة يأبيساكير .2011ص.)18
وتعرفاا الباحإاااة إنرائيااا :هددي كددل مددا ج ددج بجامعددإ و د ي م د أ درات يمؤسسددا
ييكاال .
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يموظمددا

الفصل الإاني
اإلطار النظري للدراسة
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الفصل الإاني
اإلطار النظري للدراسة
المقدمة:
او دداي ه دداا الفص ددل ا ق ددار الوظ ددري لعت ارس ددإ

ددإل ا ددامل م دديري أساسد د

الجامع ددإ ددة اومج ددإ المجام ددس الم ع ددة يال دداي اق ددر ال ددت إل جد د
يالمجامددس يأهددتاف الجامعددإ يم ار ددل اقيرهددا ييظددائ

 :ااي تير

ددي العبق ددإ ااااين الجامع ددإ

يمبددر ار قجامهددا يالاقددر الد

أهددم البدرامج

يااو قإ يالختما

الاة ا دتمها الجامعدإ يال دت إل د ال دإل الععمدة ياقدير ،أماا الم دير الثداوة

ج ال ت إل

د جامعدإ

أرك

ة اومجإ المجامس الم عة يادم ال دت إل جد

تير جامعإ و ي

و ي يكعجااها يالختما

الاة ا تمها لعمجامس .يقت اوبثد ا قدار الوظدري لهدا الت ارسدإ مد الادراإل

العبقإ

ا ا ارها المتخل ااساسدة

اا

يااتبجا

ركإ الجامعا

لهددا الت ارسددإ خاصددإ اعددك الخددتما
اودداي ه دداا الفصددل الت ارس ددا
رضها ي

ال ائمإ ع اومجإ المجامعا

الاددة او ددس مد تير الجامعددا

ددة اومجددإ المجامددس الم عة.كمددا

السددا إ العرلج ددإ يااجوبجددإ المرا ق ددإ ميضدديا الت ارس ددإ ال الجددإ يا ددم

اسعسعها ال موة م اا تإل ىل ااقتم.

أ) المحور الول دور النامعة في تنمية المنتمع المحلي:
أوالع :مراحل تطور القة النامعة بالمنتمع:
ال جمك لعجامعا
م

قضاجا يم كب

القبا

الاقي ار

أ اعج

أي أ

مع

ااصير أ

المجامس الاي اعج
مسؤيل اها اايل

ج ي ما ياج هاا المجامس

يااخ ر قاصر

ع

ى تات ياععجم

الععمجإ يالا وجإ يما اراا ع ها م اجت ت يثير ة الم االاصاال

صا ا هاا كع م اغ ار

ة أ يا المجامعا
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يما

ي يات القعا االجاما ة ع الاععجم الجامعة

يقمي ا

كل هاا راا أيضا ا جت ت ة جا اا رات(ر ت . )2005يلا ا ت أهمجإ

السكا

الاععجم الجامعة ر أ مت( )9: 1989أ الاععجم الجامعة أص ح امب مهما ة ا
ال ريإ ياالجاما جإ ياالقاصاتجإ
ع

الاومجإ

لما ل م تيرمهم ة يات االوااج اليقوة يأص ح وظر ىلج
المؤسسا

أو اساثمار ة الميارت ال ريإ ي ة او ج

االجاما جإ يالث ا جإ ياالوااججإ م

خب اقيير المعر إ يأسال ا العمل يا ع ل الوظم يااخاا ال ار ار

يغ ر الك.ي عت تراسإ الاقير

الااريخة لعجامعإ ي بقاها المجامس.
ثبإل م ار ل ااريخجإ لعبقإ الجامعإ المجامس يهة كا اة:

يجمك الام ل

المرحلة الولى :هة الاة ابتأ بو أ الجامعا
الجامعإ ىا كا

ة العصير اليسق يهاا اضح ة اقيير تير

وظر ىل الجامعإ ة العصير اليسق

ياي ر الاتريا لع سايسإ يغ رهم يكاو

الجامعا

ع أوها متارس مهوجإ اهدام باععدجم الدت

ة اعك المر عإ اكات اكي موفصدعإ امامدا د

المجامس(هععي .)2013
المرحلة الإانية :يمس بتاجإ صر الوهضإ ظهر اي مر ال اجإ المع إ لاععجم الوخ دإ المقعي دإ
لع جات يا ابر الدك يظجفدإ مهمدإ اسدوت لعجامعدإ ي دة ال درو

در اقدير يظجفدإ

السدا س يالثدام

الجامعإ لاص ح يظجفإ م أجل ا وسا ااا ( بت اليهاا .)2008
المرحلة الإالإة :ي ة صر الثير الععمجإ بتأ ا ي جاري لعمجامس
لع ددإل الععمددة يالثددير المعر جإ .ددت ا يل د
جامعا

الجامعددا

م د جامعددا

إل أص
اعو د

الجامعدإ مراعدا

فكددر الرجددل ال ددر ىل د

اعو بن تات ال اا لعمه الر جعإ المخاعفإ ياعدت م اركد لدبتاا يالععديم الفعسدفجإ يالت وجدإ

يال اويوج د ددإ يأهامد د د

اهامام د ددا كب دد د ار الت ارس د ددا

ياالجاما جإ (جما الت

الععمج د ددإ يالاقبج ج د ددإ المرا ق د ددإ ال ج د ددا االقاص د دداتجإ

.)1983
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المرحلااة الرابعااة :ي ددة ظددل العيلمددإ ظهددر تير الجامعددإ ددة اليصددي ىلد مجامعااهددا ددة ىقددار مددا
جعددرف اسددم جامعددإ السددب أي الام د تاللددإ ع د سددب الجامعددإ يام هددا ددالخريج ىل د مجامعااهددا؛
لعاع ددرف عد د ا اجاجااد د ياعب اه ددا ياقبج ه ددا لاخ ددرج الجامع ددإ ب ددالك ىلد د مجامعه ددا يااع ددرف عد د
دتراها يامكاوجااهددا الععمجددإ يال ثجددإ لبسدداجا إ لماقع ااد
ياسددخر قد ا

ا اجاجااد

المعر ج ددإ لعجامع ددإ ددة مخاعد د

ا مكاوج ددا

ياقبج ها ة مجاال
لم ددكب

ضددب د ايظ د

مجاالاه ددا الععمج ددإ يالاكويليجج ددإ يالعم ددل عد د اقييره ددا

صوس السجاسإ العامإ يا تجم المعيوإ الععمجإ يالفوجإ ياقا ار ال عدي الاقبج جدإ

معجدددإ لعاقددديير التائمد ددإ لجياودددا ال ج ددا الماوي دددإ ي دددة ا ددخجص م ددكب

المجامد ددس

االقاصاتجإ ياالجاما جإ يا ع ل مسب ااها ياقا ار ال عي الععمجإ المبئمدإ مدا افد يري الثدير
الععمجإ يالمعر جإ المعاصر ( بتاليهاا .)2008

إانياع :أهداف النامعة في تنمية المنتمع المحلي:
يأ ار بت الغفار( )1993أ لعجامعإ ثبإل أهتاف رئجسإ ااعخص ة ا اة:
 .1أهداف معرفية :يهة ااواي ما را
 .2أهداف إقتصادية :يالاة م
ما ج ااج ىلج م خاما

المعر إ اقي ار أي اقيي ار أي اوا ارا.

أوها أ اعمل ع اقيير اقاصدات المجامدس يالعمدل عد ا ييدت
ريإ يما ج ااج ىلج م خب ار

ة معايوا لعاغعا عد م دكبا

االقاصاتجإ ياومجإ ما ج ااج ىلج م مها ار يقجم اقاصاتجإ.
 .3أهااداف إنتما يااة :يالاددة م د
م كب

ددأوها أ اعمددل ع د اسددا رار المجامددس ياخق د مددا ياج د م د

اجاما جإ ياامثل ااهتاف االجاما جإ جما عة ( امر :)2007

 -1ا ييت المجامس

اجاا م ال ي العامعإ المترلإ اتري ا اواسا يقبجعإ اغ ر المه .

 -2اددتريا الق ددبا ع د ممارس ددإ ااو دقإ االجاما ج ددإ مثددل مكا ددإ اامجددإ يا تم ددا يو ددر
الي ة الص ة يغ رها.
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 -3اكيي الع عجإ اليا جإ لم اكل المجامس امإ يالب ئإ الم عجإ خاصإ.
 -4رل الجامعا
 -5الرل ب

المؤسسا

ا وااججإ ة بقإ ما اتلإ.

وي جإ اا اإل الععمجإ يم اكل المجامس الم ع .

 -6افس ر واائج اا اإل يو رها لبسافات موها ة المجامس.
 -7ىجراء اا اإل الب ئجإ ال امعإ الاة اعالج عض الم كب
ياضددا إ ىلد مددا سددب

الماتاخعإ.
لا ج هددا يجمكد ىتراجهددا ددة

ددن هودداك أهددتا ا أخددر اسددع الجامعددا

الو اط الاالجإ( امر :)2012
 .1اعبجإ ا اجاجا

المجامس م الكفاءا

الععمجإ الماخصصإ ة مخاع

ال جا .

مجاال

 .2ىجراء ال يإل الععمجإ يالوظريإ يالاقبج جإ يال جام االخا ا ار يالاجارا الععمجإ.
 .3اوظجم يا تات التي ار الاتريبجإ يالبرامج الاقبج جإ ة مجا الاععجم الاقبج ة المسامر.
 .4اوظجم الوتيا
ياله ئا

يالمؤام ار الععمجإ يايث د الصدب

يالدريا

الععمجدإ يالث ا جدإ مدس المؤسسدا

ال ثجإ.

 .5االهامام الاعريا يالارجمإ يالاأل

يالو ر يالاأك ت ع اساعما العغإ العرلجدإ دة الادتريس

يال إل الععمة ة جمجس ريا المعر إ يالععم.
 .6ا تجم الختما

االسا اريإ يالععمجإ يالفوجإ ىل المؤسسا

 .7ى تات الكفاءا

الماخصصدإ لمياصدعإ الادتريس الجدامعة؛ لاعمدل دة مجداال

يالاخقج يالتراسا

يه ئا

المسا بعجإ.

 .8اععجم المها ار المواس إ لع جام بتير مهم ة الا سجم العام لععمل.
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المجامس العرلة.
ال دإل الععمدة

 .9جعمددل الاععددجم العددالة ع د ارقجددإ ا مكاوددا
ع د اخ دريج أخصددائ

الع عجددإ العامددإ يلددالك ال جددا أ ج اصددر هت د

سددا بددل جددا أ جماددت ىل د الهددتف ل ددؤتي ىل د اكدديي م دياق

ما تم.
يم هداا المقعد

ادر ال ا ثدإ أ يضدي أهدتاف الجامعدإ المو ديت يغا اهدا المرسديمإ الادة

د درات ا ج ه ددا جمجعه ددا مهم ددإ ج ددا أ ارس ددمها ا تار الجامعج ددإ مد د جه ددإ ياعم ددل عد د اعريد د
العامع

بها م أ ضداء ه ئدإ الادتريس ياتاريد يقع دإ مد جهدإ أخدر ي عد كا دإ المسدايجا

ااظا ر الجهيت ياافا ل لا

لكدة

أهتا ها يغا اها.

إالإاع :م ررات اهتمام النامعات تنمية المنتمع.
جم د ددر المو د ددا ال د دديم مجمي د ددإ مد د د الماغ د د د ار يالا د ددتجا

العالمج د ددإ د ددة الود د ديا ة الععمج د ددإ

ياالقاصاتجإ ياالجاما جإ يالث ا جإ يمس أ الاغ ر هي سوإ ال جا ىال أ ما جم
العصر ال ت إل
م وا جإ أخر

ها الماغ ار

الاغ ار السا إ هة سر إ الاغ ر م وا جإ ي ميل ا ي الم ا ياعتت أ عات
يأهم ها الاغ ار ( امر :)2007

 .1الاغ ر السريس ياالوفجار المعر ة.
 .2الا تم الا وة الاي أ تإل اقي ار سريعا يمع يظا ة يسائل االاصا .
 .3االوفجار السكاوة.
 .4اقير مفهيم العمل ي يات الاخصص ة المه .
 .5اخا ا يق

ة

العمل ي يات يق

الفراغ.

كما جضاف أجضا ىل ها الاغ ار اغ ار أخر ال ا ل أهمجإ وها يهة:
 .1الاقير الماسارا ة التراسا
 .2كفاء يسائل المياصب

الارليجإ يالوفسجإ.

يالبإل الم ا ر.
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 .3اآكل مخ ي العالم م القاقإ الا ع تجإ يال اجإ ىل ال إل
 .4الاعيإل الب ئة الاي بتأ ؤثر ة ايا

مصاتر جت ت يماجتت .

الق س ع سقح اارض.

 .5ظهير أمراض جت ت ااقعا أسال ا جت ت لمياجهاها.
 .6ارافاا المساي المهاري الاي ااقع اا ما يالمه .
يقت أثر ها الاغ ار
وصد ا الجامعددا

مد

ة العمعجإ الاععجمجإ الارليجإ ة مخاع

م ار ل الاععجم يأويا

ددإل كيوهددا اضددقعس العدداء ااكبددر مد اكدديي قجدداتا

يكا

المجامددس أكبددر م د

غ رها ( سا يالعجمة .)2008
يهدداا مددا ددت س ىل د ايضددجح أهددتاف الاومجددإ المجامعجددإ ممثعددإ ددة الب ئددإ الم جقددإ الجامعددإ
بي تااها ا وااججإ ياالجاما جإ المخاعفإ (قتيمة  2008ص:)22
 .1اه ددتف اومج ددإ المجام ددس ىلد د ا سد د
لعمجامس الم عة مس ا
م جاوا المجامعا

الظ ددريف ياايض دداا االقاص دداتجإ ياالجاما ج ددإ يالس ددكاوجإ

الاكامل لعمجامعا

الم عجإ يالمجامس ال يمة ثدم المسداهمإ الفععجدإ

الم عجإ ة الا تم ال يمة.

 .2اعامددت ع د الجهدديت الاااجددإ يالمسدداهمإ ا جابجددإ ب د

أ درات المجامددس ددة اخقددج ب درامج الاومجددإ

ياوف اها.
 .3ال جكفة لاومجإ المجامعا

الم عجإ االقاصار ع الجهيت الم عجإ بل و غة ات جم المجهديتا

ااهعجإ لعمجامس الم عة المجهيتا

ال كيمجإ.

 .4ه ددام م ددوهج اومج ددإ المجام ددس باومج ددإ القاق ددا

ال د دريإ يال ددك د د قريد د اغ ددر أ ك ددار اا د درات

يا اجاج ددااهم يق ددجمهم يا ددأه عهم يا ددتريبهم عد د أس دداس س ددعجم
ى جابجإ ة معجا

الاومجإ.
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اد د جس دداقجعيا ا س ددهام قري ددإ

معجإ الاومجإ ة المجامس ع أوها معجإ اامإ ة ت اااهدا بدل هدة جد ء

 .5ال جمك الوظر ىل

م خقإ قيمجإ امإ اساهتف ر اهجإ المياقو .
 .6اع ددت م دديرتا مهم ددا القاص دداتجا

الد د بت؛ كالقاق ددإ يالمد ديارت ال د دريإ يالقبجعج ددإ ااخ ددر

يال ا ددت

االساسجإ لمياصعإ الا تم الععمة يالاكويليجة يهة أجضا م جاس لا تم التي .

رابعاع :أبعاد دور النامعة في تنمية المنتمع.
ايجت ثبثإ أ عات ل جام الجامعإ بختمإ المجامس يها اا عات كالاالة:
-1البعد النغرافي:
يج صت

ا تجم المواهج الوظامجإ الاة اؤتي ىل ال صي
قريد

ال جساقجعي ال ضير ىل الجامعإ يالك

ع ترجا

جامعجإ لهؤالء الا

دت صدي ت ارسدجإ وهاريدإ أي مسدائجإ خدارج

الجامع د د ددإ أي د د د د قريد د د د الت ارس د د ددإ الم ارس د د ددعإ أي د د د د قريد د د د الاعع د د ددجم د د د د قريد د د د ا اا د د ددإ
يالاعجف يي ( امر .)2007
-2البعد الزمني:
يجسددم هدداا ال عددت أ جاوددا ددالاععجم المسددامر أي الاععددجم العددالة لعك ددار يج صددت د اددي ر ددرص
الت ارسددإ العالجددإ لعك ددار الددا
كفاءا د المهوجددإ كم دياق

أام ديا اععددجمهم الرسددمة المددتارس بهددتف ا س د

يالددك د قري د ىو دداء الفصددي الت ارسددجإ يال دداء الم اض د ار يالاععددجم

المراسعإ ياتريس الموداهج ال صد ر ي دت ودتيا
ي

مثل ها التراسا

مسدداي الفددرت ي يددات

ال دإل يغ در الدك مد أ دكا الاععدجم المسدامر

اقب برامج جامعجإ ابئم ياختم الك ار( س .)1995

-3البعد الوظيفي والخدمي:
يج دامل هدداا الودديا ع د مددا جسددم

الخددتما

الم ديارت الجامعجددإ ياسدداغبلها لم ابعددإ ا اجاجددا

الاععجمجددإ ياا دداإل الاقبج جددإ يجمثددل اقدديير

ياهامامددا
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ال د اا غ ددر الجددامعة يالك ددار غددض

الوظددر د الس د أي الجددوس أي الخب د ار الاععجمجددإ السددا إ كمددا ج دديم با ددتجم االسا ددا ار لعه ئددا
ياا رات ة المجاال

المخاعفإ ال ار جإ يالصوا جإ يالاجاريإ ( امر .)2007
هاا اا عات اقعا موها أ اضدس كا دإ امكاو اهدا الماتجدإ

يم يجهإ وظر ال ا ثإ أ ا

يال ريإ يالععمجإ ة اومجإ ا وسا الاي جعت الرك

يال ا ت ااساسجإ دة اومجدإ المجامدس مدا دة

الددك الب ئددإ الم جقددإ بهددا الاددة ااع ددة موهددا العددي يالاأ ددت لا
ياباكا ار

د أقص د مددا اسدداقجس م د واددائج

عمجإ اهتف ة وهاجإ اامر لعبواء أوسا قاتر ع مياجهإ ا تجا

العصر ال ت إل.

خامساع :الوظائف التي تقدمها النامعة للمنتمع:
الجامعددإ بجاوددا رسددالاها الاععجمجددإ المامثعددإ ددة اخ دريج ت عددا
مددؤهب

عمجددإ ددة كا ددإ الععدديم نوهددا اسددع ىل د ا

ييامثددل ددة اأه ددل الددك الخ دريج

م د ال د اا ال اصددع

عد

د هددتف آخددر ال ج ددل أهمجددإ د سددا
ياع دك مهمددإ

ددإل اواسددا اععجمددإ مددس ري العصددر يمضددام و

ا ددارك هددا أجه د ر اجددإ ال د اا الجامعددإ ا ا ارهددا أ ددت أوسددا الجامعددإ الاددة جمك د م د خددب
برامجهددا يأو ددقاها ى ددتات ج ددل مد ال د اا مؤهددل يقدداتر عد مياجهددإ المجامددس با تجااد الماجددتت
يجمك ىجما اليظائ

يااهتاف الاة اسع الجامعدإ لا ج هدا دة المجامدس كمدا أ دار أبدي الوصدر

(  2009ص )26ة ا اة:
-1ر اية الشباب:
وظد ار الهامدام الجامعدا
أو أ

بر اجددإ قببهدا ياوهدم السدبا الرئجسد

و داء الجامعدا

كل جامعإ ىتار امإ لر اجإ ال اا بها ا تم العت ت م ااو قإ يالختما

ييجيتهددا؛

القببجدإ عد

مساي الجامعإ.
ك ددالك مد د يظد دائ
مساي الكعجا

ه ددا ا تار ا

د دراف يالاوسد د

يالماا ع ددإ تا ار ر اج ددإ ال د د اا عد د

الجامعدإ يااضدم ا تار العامدإ لر اجدإ ال د اا عد مسداي الجامعدإ العت دت مد
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ىتا ار الو د د دداط مثد د ددل :ىتار الو د د دداط االجامد د ددا ة يالد د ددر ب

ياتار الو د د دداط الفود د ددة ياتار الو د د دداط

الرياضة...يهكاا (أبي الوصر  2009ص.)27
كمددا ااضددم ىتار ر اجددإ ال د اا ع د مسدداي الكعجددإ العت ددت م د لجددا الو دداط مثددل :لجوددإ
الو د دداط االجامد ددا ة يالد ددر ب
يالختما

يلجود ددإ الو د دداط الفود ددة يلجود ددإ الو د دداط الرياضد ددة يلجود ددإ الجيالد ددإ

العامإ هاا ا ضا إ ىل االا اتا

القببجإ يو اط ااسر القببجإ.

ييري أبي الوصر( )2009أ هواك اهتا ا ت ت يراء ا تجم كدل هدا االو دقإ الماوي دإ وداكر
موها ع سب ل المثا :
 .1اومجإ ال جم الري جإ يااخبقجإ يالي ة اليقوة يال يمة لت القبا.
 .2اعييت القبا ع ال جات يالم اركإ.
 .3ات جم االاجاها
 .4ى اا اجا

ا جابجإ لت القبا.
القبا مثل :ال اجا

الاريج جإ ياالجاما جإ.

 .5اكا اف مياها القبا يالعمل ع ص عها يا ججعها.
-2االهتمام بقطاع شؤون ال يئة وتنمية المنتمع:
يجت ة عض الجامعا

يظجفإ وائدا رئدجس الجامعدإ ل دؤي اومجدإ المجامدس يختمدإ الب ئدإ

يهدداا ال قدداا جدداء لعي دداء الماقع ددا

الضدريريإ الياجددا أ ا دديم بهددا الجامعددا

ددة ختمددإ ياقدديير

مجامعااها خاصإ ال ري دإ موهدا أي الم عجدإ الادة اعمدل دة وقاقهدا يجعابدر هداا ال قداا ع دإ يصدل
ب

الجامعإ يمخاع

المؤسسا

يال قا ا

يج يم ققاا ؤي الب ئإ ة الجامعا

ياله ئا

الم عجإ (جات الرا .)2010

المهام ا اجإ:
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أ .ال ج ددام ددال يإل يالت ارس ددا
معجا
ا.

الاومجإ

الب ئج ددإ يالا ددة اه ددتف ىلد د

ددبج م ددكب

المجام ددس الم ع ددة يت ددس

ها االقاصاتي ياالجاما ة.

ددت سعسددعإ م د الوددتيا

يالمددؤام ار ال ثجددإ لمواق ددإ أهددم ال ضدداجا الععمجددإ الخاصددإ باقدديير

يت م الب ئإ.
ج .الم دداركإ المجامعج ددإ مد د خ ددب ال يا ددل القبج ددإ يالاععجمج ددإ يالفوج ددإ ااخ ددر
الاقبج جإ الم ا ر ة ميقس اا رات يالاجمعا
ت .ىتار الم د ددري ا
الم ري ا

الب ئجد ددإ ب د د

يال ددك لعمس دداهمإ

ال ريجإ يالم عجإ المخاعفإ.

الجامعد ددإ يمؤسسد ددا

ال ثجإ الاة اهتف ىل اومجإ المواجا

العمد ددل الم عد ددة يالمسد دداهمإ د ددة امييد ددل
ياقديير الخدتما

ي دبج الم دكب

عد

المساي الم ع .
ه .ت ددم العبقددإ بد
يالتراسا

الجامعددإ يالجامعددا

الم عجددإ يالتيلجددإ ددة مجددا ا ددات الخبد ار ياالسا ددا ار

المخاعفإ.

ي .ا د دديل ه د دداا ال ق د دداا ا

د د دراف عد د د الي د ددتا

الرا  2010ص ص:)26-24:
-1ير الوجار .
-2الم ارا.
-3الم ارا ال ياوجإ.
-4المسا فجا

الجامعجإ.

-5ي ت الاسيي الجامعة.
-6مراك العغا

يال اسا ا لة.

-7ير الصجاوإ يالصوا إ ة الهوتسإ.
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اا

الق د ددا س الخ د دداص الجامع د ددإ مث د ددل (ج د ددات

-8مراك الاتريا يالاقيير.
 .الم اركإ مس اله ئا

الم عجإ الماخصصإ ة مجا الاومجإ الم عجإ.

ياليكاال

-3الخدمات والنشطة التي تقدمها النامعة للمنتمع:
ااويا مجاال

كدل جامعدإ عد

ختمدإ المجامدس يااعدتت ق دا لظدريف يامكاوجدا

ق ددا لظددريف المجامددس الماغ ددر يلددالك وجددت هودداك ا ا وددا ياضد ا بد
المجددا أجددا كاو د

نوهددا

اعددك المجدداال

مددا ا تمد الجامعددا
اهددتف ىل د ا

ددار د أو ددقإ يممارسددا

دت يكدالك
ددة هدداا
د الاومجددإ

ال امعإ لعمجامس ة جياوبها المخاعفإ (االقاصاتجإ ياالجاما جإ يالسجاسجإ يالب ئجإ) يالك

قري

الاعع د ددجم الع د ددالة ؛ لا سد د د

أ د د ديا

اس د دداغب ك د ددل ال د ددت ار الفععج د ددإ يالمص د دداتر الماتج د ددإ لمؤسس د ددا
يقددت صددو

المجامعددا

ددامر( )2007مجدداال

ختمددإ المجامددس الاددة ا ددتمها الجامعددا

ددة ثددبإل

أوماط يهة:
 -1ال يإل التط يقية :يهة

يإل اساهتف ل م كعإ ما أي ست اجدإ المجامدس لختمدإ أي سدععإ

ا تتها ظريف يأيضاا مع وإ.
 -2االستشارات :يهة ختما

ج يم بها أسااا الجامعإ كل ة مجا اخصص لمؤسسا

ال كيمجإ يااهعجإ يا رات الا

ج عري

المجامس

ال اجإ ىل مثل ها الختما .

 -3تنظيم وتنفيذ ال رامج التدري ية والت هيلية لععامع

ة مؤسسا

ا واداج مدا ج د مبدتأ الارلجدإ

المسامر يما واج م ومي مهوة.
ي جما اعع

مجاال

اومجإ المجامس ت صوفها ال عض ىل وي

( تات  1993ص:)70

أوال :داخل النامعة :يااعخص دة الم داركإ دة اااو دقإ القببجدإ غ در الت ارسدجإ يايج ههدا سدا
مجدداال

اهامددام ضددي ه ئددإ الاددتريس أي هياجاا د ددة ال ددؤي الث ا جددإ ياالجاما جددإ أي الرياضددجإ أي

الفوجإ يغ ر الك أي قت ما ج ام م معسك ار لعختمإ ميجهإ لعب ئإ الم عجإ.
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إانيا :خارج النامعة :ياكي كل ة مجا اخصص ي تت ها:
 -1ال جام ال يإل الاقبج جإ الاة اعالج م كب
 -2ا تجم الخبر يالم ير لمؤسسا
 -3الم اركإ ة الوتيا

المجامس ياسهم ة عها.

التيلإ يال قاا الخاص.

يا تات الم اض ار الهامإ.

 -4ا سهام ة التي ار الاتريبجإ؛ لاأه ل الكياتر ة التيلإ.
 -5و ل واائج ال يإل يالمكا فا
 -6األ

الجت ت ة العالم ىل العغإ العرلجإ.

الكاا الععمجإ الميجهإ لغ ر القبا.

مناالت أخرى لتنمية النامعة للمنتمع وهي (هللو ،2013،ص :)51
 -1االسا ا ار الععمجإ الاة ا تمها الجامعإ لمؤسسا

المجامس يأ رات .

 -2الاتريا يالاععجم المسامر الاي ا تم الجامعإ لعكياتر اليظجفجإ
 -3ال إل الاقبج ة الاي جسع ىل تراسإ م كب
 -4و ددر الععددم يالمعر ددإ ب د

المجامس يمؤسساا يالعمل ع

أبودداء المجامددس الم ع دة م د خددب الوددتيا

عها.

يالم اض د ار يل درامج

الاععجم المسامر.
 -5الو ت االجاما ة البواء؛ لايجج المجامس ة ىقار ااهتاف.
-4تمد النامعة المنتمع بالقوى العاملة:
ددر ك ددل مد د (الع دداتي يالق ددائة  )2011أ رلد د الجامع ددإ ددالمجامس ي ددل العم ددل خ ددتم
غرض

أساس :

أولهما :اسخ ر ا مكاوا

الوي جإ الما تمإ لت الجامعا

إانيهااا :اأك ددت مصددتاقجإ المؤسسددا

لختمإ المجامس الاة هة ج ء مو .

الجامعجددإ يتيرهددا لددت ال قا ددا

المخاعفددإ ددة المجامددس ياأك ددت

التير ااساسة لعععم يالا وجإ ة ا تم اامإ يوهضاها يا قائها الم يت مد الدت م يالث دإ كمدا جدا
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ع الجامعا

ة هاا المجا ياجت القر الاة اختم هدا ااغدراض بدر قوديا

أ او

ت دت

مثل( بتالتائم :)2000
 -1ىقامإ تي ار الاععجم المسامر لاي ر الادتريا يالاأه دل دة مخاعد
المؤسسا

ة مخاع

ياع ي اأه ع

مجداال

الاخصدص لععدامع

الصوا جإ يا وااججإ يالختمجإ يال ار جدإ يلاكدي يسد عإ لماا عدإ الخدريج
صعإ جإ يمسامر ب و يل

يا

جامعا

يالاوس

يالاعاي مس الجمعجا

الععمجإ ة هاا المجا .
 -2ىقامإ الوتيا

وديا ة المجامدس ياعدالج ال ضداجا يالم دكب

يالمؤام ار الادة اخدتم مخاعد

الادة

اهم .
 -3ايجج
المؤسسا

يإل أ ضاء ه ئإ الاتريس يقع إ التراسا

الععجا لمعالجإ المعضب

المخاعفإ ة التيلإ يالمجامس م ا ر ما جع

الاة اعاوة موها

قترااوا اليقوجإ يابر اايج الم رقإ

اماوا يتيرها ة الااريخ ال ضاري يا وساوة ياسهم ة الاقير االقاصاتي يالصوا ة لعبعت.
 -4مسدداهمإ أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس ددة و ددر الددي ة الععمددة يالارلدديي يال جمددة ددة المجامددس بددر
مخاع

يسائل ا

 -5االهامام الو اقا

بم.
المخاعفإ ااخر الاة اه

الافا ل بد

الجامعدإ يالمجامدس ياقب د

م ار هدا يو داقااها مثدل :ىقامدإ ديم الجامعدإ الداي افداح جد الكعجدا

عد

أبيابهدا يمخابرااهدا يم ار هددا

لع د يار ياقامددإ معددارض وجددإ يمعددارض لعكاددا يمعددارض عمجددإ تائمددإ يمؤقاددإ يمهرجاوددا
رياضجإ ي عالجا
 -6الاوس د

وجإ مخاعفإ.

يالاعدداي مددس

ددل العمددل لر ددت الكعجددا

يالمعاهددت ددالخب ار المخاعفددإ ياالخاصاصددا

الودداتر الاددة ا ادداج ىل هددا العمعجددإ الاتريسددجإ م د أجددل سددت الددو ص الععمددة يال اجددإ ال ائمددإ ددة
الكعجا

يالمعاهت

قري ىل اء الم اض ار .
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ا ضا إ ىل التير الاي اعع الجامعإ ة ى تات ال ي العامعإ الاة ج ااجهدا المجامدس-تي
االوفرات باكر تير كعجإ ع وها يأهم ها ااتيار هة (ىبراهجم  .2002ص ص:)93-91
 -1اض ددم
الث ا ا

المو دداهج الا ددة ترس ددها الق ددبا ددة الكعج ددا
ا وساوجإ يا قعجمجإ كالك اويجس المواهج

 -2أ ااضددم مودداهج الكعجددا
يلخاصإ الكعجا
 -3أ

ئا

اععم قبا الجامعإ جمجس اا راف يالمياث

 -4اضم

اتريسها ة الفرقا
القبا

إل ا مل جياوا المعر إ ااساسجإ.

المخاعفددإ ت ارسددإ يا جددإ لادداريخ الث ا ددإ العماوجددإ يخصائصددها المم د

الاة ال ترس قببها

مواهج الكعجا

ع ددض الجياو ددا المعر ج ددإ الب م ددإ لفه ددم

ااريخ الث ا إ العماوجإ م قريا أي ع ت.
العماوجإ يالتيلجإ الخاصإ

ي ا وسا .

ى ت العغا

درط أ

رر
م رار ة العغإ العرلجإ يم ا

ااجوبجإ

دام

اايل يالثاوجإ ع ااقل ي درط أ جكدي لهمدا صدعإ م ا در باخصدص

ا ال جكيوا مجرت ماتا

هام ا

يا ص ل اصل ث ل كاهل القبا.

 -5ىب ار الفرص الماعتت أمام قبا الجامعإ لا دت ر قجمدإ الاغ در دة جمجدس المجداال

االجاما جدإ

ياالقاصاتجإ يالسجاسجإ...ىلخ مس أهمجإ ىب ار ااس اا الاة ات ي ل تيإل هاا الاغ ر.
 -6ىاا ددإ الف ددرص المواسد د إ الا ددة مد د خبله ددا جمكد د لقال ددا الجامع ددإ أ جكاس ددا أس ددعيا الافك ددر
الععمة يالافك ر الواقت يلجمارس العمل الاعايوة الجما ة.
 -7ىخضدداا المودداهج صددفإ تيريددإ لمددا اسددفر و د واددائج الت ارسددا

الععمجددإ يالددك لا ت ددت جياوددا

السعيك الاة ا ااج ىل اعت ل أجضا تم االقاصار ع الجاوا المعر ة يالارك

ع ي دت

السعيك ا وساوة.
 -8أ جمددارس قددبا الجامعددإ ااساسدجا

الماصددعإ مددتخب

الث ا ددا

ا وسدداوجإ يا قعجمجددإ مثددل:

التجم راقجإ يا ارام الرأي المعارض يالافك ر الميضي ة يالاععجم الاااة يغ ر الك.
 -9االهامام الاععجم الاااة يااا إ الفرص أمام القبا لعاععجم
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ريإ يو اط.

الميجيت ة المجامس يا تجم ال عي المواس إ لها.

 -10الاصتي لعم كب

 -11ا سددهام ددة بودداء مجامددس صددري مدداععم جأخددا موج د ا

الا ددتم الععمددة يالاكويلدديجة ي ددة

ىب ار أهمجإ يقجمإ اعاي الواس ة المجامس العصري م أجل ا
 -12ا سددهام ددة ى ددتات اا درات لععمددل؛ لا
اعمل ة مجاال

ا تم ياقير .

د اددي ر ااقددر ال دريإ الماخصصددإ الاددة جمك د أ

الاععجم المخاعفإ.

 -13ا سهام ة ا جات مجامس اسيت ب

أ رات ري الم إ يالاعاي ي ا اليق .

 -14ىاا د ددإ الف د ددرص الماع د ددتت أم د ددام الق د ددبا لممارس د ددإ ال د ددجم ااخبقج د ددإ ياالجاما ج د ددإ يالت وج د ددإ
يالجمالجإ.
 -15االسددهام ددة رس ددم مددتخب

قيمج ددإ لعاععددجم ددة م ددا جمك د أ اك ددي اسدداراا ججإ لاق دديير

الاععجم ع أساس عمة.
-16

عمجددإ جددات لاقدديير الوظددام الاععجمددة

مددل ت ارسددا

الاععجم هي :قجاس ما صع الابم ا

ددإل ال جكددي الهددتف ااساسددة مود

ىوما جمات ىل أهتاف أخر مثل :الك

د قدت ار

الابم ا االباكاريإ يااخا أسال ا جت ت ة الا تجم غ ر الما عإ الجا.
خق الاومجإ ة ا المجاال .

 -17اي ر الكياتر الفوجإ الب مإ لا

-5دور النامعات في د م النمو االقتصادي:
جمك أ اساهم الجامعا

ة معجإ الاومجإ االقاصاتجإ م خب (:الع اتي ي اس ل .)2005

 .1اساثمار الاكويليججا المعاصر ة مجاال
 .2اح قويا

االاصا ب

 .3يات المخصصا
 .4اعبجإ ا اجاجا

الجامعا

الاتريس يال إل الععمة.

العرلجإ يمراك ال إل الععمة لا ات المععيما

المالجإ لعجامعا .

سي ال ي العامعإ الماجتت الكياتر المؤهعإ.
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يالخب ار .

سادساع :رضا المنتمع ن الخدمات التي تقدمها النامعة:
اعت الجامعإ موظيمإ ماكامعإ م

إل امابكها لععواصر ااساسجإ الاة اماس بهدا أي وظدام

ىتاري مامثعإ بد (متخباها ي معجااها يمخرجااها ااساسجإ) .كما جعت المجامس الموظيمإ ااكبر الاة
ار ت الموظيمإ الفر جإ يهة الجامعإ.
لالك هواك اأث ر ما ات ب

الجامعإ يالمجامس يها العبقإ هة ة ال ج إ غ ر م ا ر

دإل

يالدتيريا

الاددة

جمكد لعجامعدإ أ ا د رضدا المجامددس يالدك د قريد ر ددت الو د ار يالمجددب
م

أوها أ ا يت م الي ة الععمة يالث ا ة يالص ة ياومة المععيمدا

لدت هم (الع داتي يالقدائة

.2011ص .)311ي ما أ الاععجم العالة -يأخص الاكر الاععجم الجامعة -ة بتوا ع ااصا
م ا ر المجامس؛ لهاا جعت أ ت قضاجا موظيمإ ال إل الععمدة .ععد الدرغم مد القفدر الادة أ دتثها
ال إل الععمة ة عض الجامعدا

يااهمجدإ الكبدر الادة ظدة بهدا دة السدويا

ىال أ الماا س لياقس ال إل الععمة دة معظدم الجامعدا

ال ع عدإ الماضدجإ

العماوجدإ جدت قائمدا عد أسداس الم دات ار

الفرتجددإ مد قبددل أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس يالددك بهددتف الارقجددإ الععمجددإ يلهدداا هددي مد جهددإ ال جمثددل
اسدداجا إ

ج جددإ ال اجاجددا

المجامددس يمد جهددإ أخددر ددن

و اق ال ثة عت صيل

ضددي ه ئددإ الاددتريس غال ددا مددا ايقد

ع الارقجإ .يلالك ن االاجا العام لع إل الععمدة دة الجامعدا

دة مجمعد خدتم مصددع إ أ ضدداء ه ئدإ الاددتريس هدا يال خددتم قضدداجا يم دكب

المجامددس العمدداوة

( بت ر .)2014

سابعاع :واقع البحث العلمي في سلطنة مان:
اعمل ال كيمإ ع االهامام ال إل يالاقيير يقدت بدتأ الدك ياضد ا دة الايجهدا
لعخقإ الخمسجإ .وتهتم الجها

الاخقجقجإ ة السعقوإ ع يضس الخق يالسجاسا

الوهيض ال إل يالاقيير ىال أ ها الخق

العامدإ

الرامجدإ ىلد

ات ما اراي مكاوها لعدتم يجديت مجعدس ماخصدص
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جعود د

ماا ع ددإ ياوف ددا ه ددا الخقد د

السجاس ددا

يا لج ددا

يجمكد د ايض ددجح الجاو ددا الاخقجق ددة مد د خ ددب م ددا يرت ددة

المعام ددت ددة خق ددإ الاومج ددإ الخمس ددجإ الساتس ددإ(2005-2001م) يال ددك جم ددا

خاص ال إل الععمة(الرلجعة :)2005
 ا ك ل لجوإ ي اريإ لصجاغإ اساراا ججإ ماكامعإ لع إل الععمة ياالباكار.
 ىجراء التراسا

يال يإل بجامعإ السعقا قابيس لت م ا اجاجا

 اقدديير مؤسسددا

المياصددفا

يالم ددا جس يمؤسسددا

الاومجإ ال امعإ يالمساتامإ.

الجدديت يالوي جددإ ياقامددإ مخاب د ار جت ددت

يت م ال ائم موها.


يات

تت القع إ ة الاخصصا

الععمجإ يالا وجدإ ياأه دل الكدياتر اليقوجدإ دة ال دإل الععمدة

يالاقيير.
 ىرساء الوظم ال اويوجإ يا جرائجإ ل ماجإ
فاءا

ي المعكجإ ياسج ل براءا

الضريبجإ يالجمركجإ ع وف ا

االخاراا.

ال إل الععمة.

 ا تجم ال يا

يا

 ى جدات آلجددا

مواسد إ لاددي ر الامييددل الددب م لو داط ال ددإل الععمددة ياالباكددار ددة ال قددا

العددام

يالخاص.
يم د خددب الددك اددر ال ا ثددإ أ الجامعددا

م د أهددم مؤسسددا

ال ددإل الععمددة لددالك ا ددس

ع ها مهام كث ر يخق در يمد أبدر اعدك المهدام اقديير ال دإل الععمدة يايظجفدإ دة ختمدإ الاومجدإ
مخاع د

مجاالاهددا يرغددم مدداا

العماوجددإ يلخاصددإ ددة جامعددإ و د ي
يالمعيقا

الاة ا

ائ

مد

عددض ا وجددا ا

ددة مجددا ال دديإل الععمجددإ ددة الجامعددا

ددأ ال ا ددإل العمدداوة ال د ا

ة قري ىوجا أ اث الععمجإ.
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ياجهددإ العت ددت م د الصددعي ا

ب) المحور الإاني دور نامعة نزوى في تنمية المنتمع المحلي:
أوال :التعريف بالنامعة:
أو ددئ

جامعددإ ود ي

ددة  23وددا ر 2003م؛ يلددالك اعددت أي مؤسسددإ اععددجم ددا أهعجددإ اا

وفس ام " ع أساس غ ر رل ة" ة سعقوإ ما  .ييبع( تت قببها ا وهاجدإ العدام ااكداتجمة
(2014/2013م) ىل ما ج ارا ( )6819قال ا يقال إ (تل ل ال بي .)2014
إانيا :الهداف البعيدة المدى التي تسعى النامعة إلى تحقيقها:
يأما الوس إ لعغاجإ الادة أو دئ

الجامعدإ مد أجعهدا أوهدا اسدع

دة اا

اليقد

ىلد ا

د

أهدتاف ع ددت المدت أهمهددا :يضدس ت ددائم ارسددخإ لع دإل الععمددة دة مجددا الععديم ا وسدداوجإ ي يددات
الي ة ة المجامس ي التير ال يي لعععيم (تل ل ال بي .)2013
إالإاع :الخدمات التي تقدمها النامعة للمنتمع:
أ ار تل ل ال بي

ة جامعإ و ي ( )2014أوها ا تم مجمي إ م الختما

 ااويا برامجها الاععجمجإ ما ب


يجت بها مركٌ

ترجا

الماجسا ر يال كاليرييس يالتبعيم.

ثة ماخصص ة مجا ال يإل يالاقديير الا ودة؛ أقعد
ٌ

لع ددإل الععمددة يالاقدديير الا وددة" يآخددر لعت ارسددا
لعتراسا

عجد مركد "تارس

العرلجددإ " مرك د الخع ددل ب د أ مددت الفراه ددتي

العرلجإ".

 وظامها التراسة ج مل العغا


أهمها:

جمعها اعاي أكاتجمة يث
العددالم؛ موهددا :اليالجددا

العرلجإ يا وجع يإ.
أكثر م ( )18جامعإ يمؤسسإ عمجإ تيلجدإ دة دت بعدتا مد

الما ددت اامريكجددإ يأسددارالجا يمال يددا يالممعكددإ الما ددت يغ رهددا م د

البعتا .
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رمهددا المب ددتئة -ال ددالة -اي مس ددا إ ا ددتر ددأكثر م د ( )137000ما ددر مرلددس ييج ددري ددة
وفس ىو اء المر عإ اايل م ال رم الرئجس لعجامعإ.

اليق

 بهد ددا مكا د د ٌإ ياسد ددع ٌإ اضد ددم ا الف م د د الكاد ددا اليرقجد ددإ يااللكاريوجد ددإ يالميسد ددي ا

يالد ددتيريا

ا لكاريوجإ.
 أسهم


صت

ا ا

ة و ر أكثر م ()157

ثا م كما ي( )26كاا ا يمؤلفا.

أي براء اخاراا ة مجا الهوتسإ المتوجإ باصمجم م ا م ايمإ لع ال .

 ا تم لقببها برامج اتريا اخاجاريإ ة ت جامعا
 بهددا صددوتي لمسدداوت الماععم د
يال عثا

لعقبا المافيق

المجإ خب العام ااكاتجمة.

(مع د )؛ ج ددتم العددي المدداتي يالمعودديي لعقددبا ييددي ر المددوح

يالمج ت

ة التراسإ.

 ا تم تي ار يلرامج اتريبجإ ماخصصإ لعقبا يالمجامس م خب "مرك الاععم مت ال جا ".
 اسهم

كل عا

ة بواء المجامس ياقيير م خب ختمإ المجامس.

رابعاع :الكليات التي تتضمنها النامعة:
-1كلية العلوم واآلداب:
اضددقعس كعجددإ الععدديم يا تاا بددتير كب ددر ددة ى ددتات القددبا ددة الععدديم ااساسددجإ يالعغددا
يالارلجددإ يالععدديم ا وسدداوجإ يم د خبلهددا جسدداكمل القددبا -كا ددإ اخصصددااهم يماقع ددا
ياي ر الكعجإ لقببها ثبثإ يثبث

الجامعددإ

اخصصا؛ ثبثإ موها لو ل ترجإ الماجسا ر ي ري اخصصدا

ة ترجإ ال كاليرييس ي ر ع مساي ترجإ التبعيم.
كم ددا ا دديلة الكعج ددإ الا ددتريس أيليج ددإ قص ددي ؛ مس دداف ت مد د الب ئ ددإ الاععجمج ددإ المام د د الا ددة أقاماه ددا
الجامعإ مامثعإ ة الختما

المكابجإ يالمخابريإ يالا وجإ الاة هة غاجإ ة الجيت ؛ مما أاا وهجا
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اتريسددجا جمددس ا لكاريوددة مددس الا ع ددتي م

ددا م اجددا ددت ياضددم الكعجددإ خمسددإ أقسددام هددة (تل ددل

ال بي :)2014
.1قسم الععيم الرياضجإ يالف يائجإ.
.2قسم العغا

ااجوبجإ.

.3قسم عيم اا جاء يالكجمجاء.
.4قسم الارلجإ يالتراسا

ا وساوجإ

.5قسم العغإ العرلجإ.
 الخدمات التي تقدمها كلية العلوم واآلداب للمنتمع المحلي:
 .1ا تجم برامج اععجمجإ مام
 .2اي ر خريج

ماصف

سهعإ الموا ؛ ا يم ع ا
الجيت يالكفاء العالمجإ مساعت

المخرجا

الاععجمجإ.

لاعبجإ ا اجاجا

المجامس اليقوة

يالعالمة.
.3

ت م اريس

 .4اقب

ثجإ مباكر ياعايوجإ يايج هها ىضا إ ىل و اقا

ىبتا جإ أخر .

وظام ا جم الجيت .

-2كلية االقتصاد ونظم المعلومات:
دتات ج دل اي كفداء

اسخر الكعجإ قاقااهدا يامكاوااهدا

الجدإ دة مجدا اا مدا المهوجدإ

يالد ددك م د د خد ددب مترسد دداة  :االقاصد ددات يا تار؛ با ييد ددت القد ددبا المعر دددإ الوظريد ددإ يالععمجد ددإ د ددة
مجد دداال  :القاصد ددات يا تار يأوظمد ددإ المصد ددارف يالاجد ددار التيلجد ددإ يالاخقد ددج يوظد ددم المععيمد ددا
ياه ئاهم ليظائ

قجاتجدإ ياتاريدإ ي وجدإ

دة المجداال

وظ ار لعا دتم ال اصدل دة اكويليججدا المععيمدا

الماا دإ عد المسدايي

يال اجدإ الما ا دت لخدريج

مجهد ي بهدا المهدا ار

الضريريإ ة السعقوإ يالبعتا المجاير يالعالم امإ اقعا اي ر مجاال
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الم عدة يا قعجمدة؛

اخصصدجإ دة وظدم

المععيما

بهمدا مد مجدات

يالاكويليججدا يمدا درا

دة السدعقوإ يغ ددرهم اقعدا قدي

كمدا أ وجدا ال قدا

امعددإ مؤهعدإ ج دتا ىا جعامددت ال قا دا

ال كديمة يالخداص

دة معظددم أ مالهمدا عد

المعر ددإ م دداتق االقاصدداتجا

يالاقددير االقاصدداتي يأوظمددإ المصددارف يالاجددار العالمجددإ يالاخقددج .

يا ايي الكعجإ ع خمسدإ

لو دل ترجدإ الماجسدا ر يسداإ

اخصصا

در اخصصدا موهدا :ثبثدإ اخصصدا

لكل م ترجاة ال كاليرييس يالتبعيم (تل ل القالا ا ر اتي .)2013/2012

 الخدمات التي تقدمها الكلية لطلبة الدارسين فيها (تل ل ال بي
 .1اي ر الكعجإ برامج ريضإ م الاخصصا
 .2برامج اتريسجإ مخاعفإ اايا

مس ماقع ا

 .3مودداهج الب درامج الاتريسددجإ قددت أخددا

عد

:)2014

االقاصاتجإ يا تاريإ يوظم المععيما .
السي الم عجإ يا قعجمجإ يالعالمجإ.
عد

اال ا ددار الاقددير المسدداتام م د خددب الارك د

الافك ر لت القع إ يجععهم قات ياتاري .
 .4خريجي الكعجإ اماعي

فرص ريت يياسعإ الخاجار مسا بعهم المهوة.

 .5اي ر كاتر أكاتجمة ايي كفاء يخبرٍ الجإ.
-3كلية الهندسة والعمارة:
اوقع د كعج ددإ الهوتس ددإ يالعم ددار م د كيوه ددا اس ددهم
يايسجس متاركهم م خب الاقب

ددكل أساسددة ددة صد د ل ق ددت ار الق ددبا

الوظدري يالعمعدة يالم دتاوة ل امكوديا مد ا دتجم خدتما

ر جعددإ يي ددتركيا بج ددبء أهمجددإ ا رإل المعم دداري ال ددري امددإ يالعم دداوة خاص ددإ
ص دديو ياق دديير م ددا عب ددة ا اجاج ددا

وم دداء ال دديق

ياععجمجددا ص د جا يمام د ا مددا اقر د م د اخصصددا
يالعالمجإ يا مل س عإ اخصصا

هوتسدجإ

ددكل جس ددهم ددة

اضد د ار يمس ددا ب يا ددي ر الكعج ددإ مواخ ددا عمج ددا
اعبددة ا اجاجددا

السددي الم عجددإ يا قعجمجددإ

ة ترجاة ال كاليرييس يالتبعيم (تل ل القالا .)2014
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الم ددر ار الت ارسددجإ لكعجددإ الهوتسددإ يالعمددار ددة مخاعد

يقددت صددمم

المجدداال

لاكددي ماعددتت

الاخصصددا ؛ يالددك لاددي ر قددت ار ياسددعإ الوقددا قدداتر عد ى جددات ال عددي يالاقب د العمعددة ياتار
ددالمة؛ يلددالك ددن هددا الوديا ااساسددجإ لعمعر ددإ يالمهددا ار الهوتسددجإ

ااو ددقإ الهوتسددجإ ددة سددجا

مد الععدديم يا تاا ياالقاصدات .يلعكعجددإ أرلعدإ أقسددام

اسداكمل د قريد ت ارسددإ عدض الميضددي ا
هة (تل ل اال بي :)2014


قسم الهوتسإ المتوجإ يالب ئجإ.



قسم الهوتسإ الكجمجائجإ يالباريكجمجائجإ.



قسم العمار يالاصمجم التاخعة.



قسم الهوتسإ الكهرلائجإ يال اسيا.

 الخدمات التي تقدمها الكلية للمنتمع:
 .1ى ددتات القددبا لععمددل لصددالح ال دريإ م د أجددل الاومجددإ المسدداتامإ د قري د اث ددجفهم ل ددل
الم كب

الهوتسجإ يا بتاا ياالباكار مس الم ا ظإ ع االهامدام المسدؤيلجإ اجدا المجامدس

يال ضار ة سعقوإ ما .
 .2اقيير قت ار القبا يايسجس آ اقهم

إل جكيوي قاتري

ع ا تجم ختما

هوتسجإ الجإ

الجيت ىل جاوا قتراهم ع ىوااج الاكويليججا الما تمإ يا غ عها (تل ل اال بي .)2014
 .3ى دتات خدريج

عد أسددس قيجددإ ددة مجدداال

الهوتسددإ يا ييددتهم المهددا ار ياا كددار السددعجمإ

لععمل ة مجا المهوإ.
 .4اخريج قع إ مبت
 .5اخدريج قع ددإ قدداتري

يمباكري قاتري

ع ا مل المسؤيلجإ اجا ال ضار يالمجامس يالب ئإ.

ع د العمددل ع د الاصددمجم المسدداتام يالما ددتم يالاومجددإ لع ددركا

يالتيلجإ.
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اليقوجددإ

 .6ى ددتات معم دداري

ق دداتري

عد د افه ددم العم ددار ا س ددبمجإ يال ف دداث ع ه ددا ياع يد د اددراإل العم ددار

العماوجإ.
 .7جعددل كددل أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس ددة الكعجددإ م ددرك

ددة أو ددقإ الاومجددإ المهوجددإ ددة مجدداال

ال يإل الاقبج جإ ياالسا ا ار يختمإ المجامس.
-4كلية التمريض والصيدلة.
ا ددرص كعجددإ الص د تلإ يالام دريض ع د ا سددهام الفا ددل يالمددؤثر ددة اقدديير خددتما
الص د جإ لددت المجامددس يالددك م د خددب ى ددتات ك دياتر مهوجددإ الجددإ المسدداي
م داتق الجديت العالجدإ يالر اجدإ الصد جإ مدا جسدداج ا ل اجدا

العواجددإ

قدداتر ع د اقب د

المجامدس دة ضديء المعدا ر الم عجددإ

يالعالمجإ المعامت  .يا يم برامج الكعجإ ع ا ييت القالا المعدارف الوظريدإ يالاقبج جدإ ىلد جاودا
اح مسدا إ لعادترا يالممارسدإ المهوجدإ دة مؤسسدا

صد جإ تاخدل السدعقوإ يخارجهدا يقضداء ادر

االماجا أي ما جعرف مر عإ " الاتريا العمعدة ال دامل" يالدك عدت اجاجدا اخا دار الكفداء المهوجدإ.
يااكي الكعجإ م مترسا

هما :مترسإ الص تلإ يمترسإ الامريض (تل ل اال بي .)2014

يلخريجة كعجإ الص تلإ يالامريض مسا إ ياسعإ لعايظ

دة السدي الم عجدإ يا قعجمجدإ؛ ىا

ااددجح الس ددي الم عج ددإ لخريجددة مترس ددإ الصد د تلإ رصددا يظجفج ددإ لععم ددل ددة صد د تلجا
يالمراك الص جإ ال كيمجإ يالخاصإ ة مواق السعقوإ كا دإ يجمكد أ

المسا ددفجا

عا د الصد تالوة أ دت

مصاوس ااتيجإ يمسا فجااها (تل ل ال بي .)2014
كم ددا اا ددجح الس ددي الم عج ددإ يا قعجمج ددإ رص ددا ايظجفج ددإ جمكد د لخريج ددة مترس ددإ الامد دريض أ
وضميا ىل سدعكها؛ عدت خريجدة الامدريض الفرصدإ لععمدل دة المسا دفجا

ال كيمجدإ أي الخاصدإ

ددة مهوددإ ممددرض أي العمددل ددة المددتارس ددة مهوددإ ممددرض ص د إ مترسددجإ أي ددة المصدداوس ددة
يظجفجإ ممرض ص إ مهوجإ يما ابهها م اليظائ .
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خامساع :المراكز الخدمية في النامعة هي:
 -1مرك وظم المععيما .
 -2معهت الاععجم مت ال جا .
 -3معهت الاأسجس.
سادساع :أمانة شؤون الطالب بالنامعة:
قددت تأبد

الجامعددا

المخاعفددإ عد اسددمجإ الجهددإ المعوجددإ الخددتما

ؤي القبا ىال أ جامعإ و ي اوفرت
ددا مسددؤيلجإ القددبا يالخددتما
يالمعيقا

الم تمددإ لعقددبا " عمددات

باسمجإ اعك الجهدإ أماودإ دؤي القدبا " عد ا ا دار

الم تمددإ لهددم أماوددإ ا اضددة ال ددرص ع هددا ياددال ل كا ددإ الصددعاا

الاة قت اعارض المس ر الععمجإ لعقالا (أماوإ ؤي القبا .)2016

 مراكز أمانة شؤون الطالب:
أ) مركااز الر ايااة االنتما يااة :جعود المركد
ار

اعك الختما

م ختما

مكمعدإ كادي ر ا

المركد بو ددر الددي ة يالفكددر ا جددابة بد
يض

السعيك القببة تاخل م ار

ب) مركز التميز الطال ي :جعو
ا جمها الجما ا

القببجإ ما ج

ا

دراف عد خددتما

ا سددكا يالو ددل القببددة يمددا

دراف االجامدا ة يأمد الي دتا

السدكوجإ يج ديم

القددبا يا ددتجم الوصددح يا ر ددات لهددم كمددا ج دديم مراق ددإ

ال رم الجامعة.
ا

راف ع الفعالجدا

يالموا د الث ا جدإ يالفوجدإ يالرياضدجإ الادة

رسالإ الجامعإ يغا اها كمدا جعمدل المركد

أو ددقإ الام د القببددة مد خددب الجما ددا

عد ىاكداء يا دججس

المعامددت او ددقإ الام د يا ددتجم الددت م الفوددة يالمدداتي

لها (تل ل القالا االر اتي .)2013/2012
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ج) مركاز اإلرشاااد الطال ااي :جسدع المركد ىلد ا ددتجم المسدا ت لعقددبا دة ددل مدا جعارضددهم مد
(وفس ددجإ يارليج ددإ ياجاما ج ددإ) يجععه ددم ق دداتري

مياقد د
الختما

عد د الايا د د م ددس ه ددا المياقد د

مد د خ ددب

الاة جسع المرك ا ر اتي ىل ا تجمها لهم يم ثم امات ختماا ىل المجامس الم عة.

د) مركز التوني الوظيفي والتواصل مع الخارنين :يجعمدل عد بدإل الدي ة الديظجفة لدت القدبا
ياومجددإ يص د ل ال ددت ار اليظجفجددإ م د خددب اددتريا القددبا ع د مهددا ار ال صددي
يا جات اياصل ثاب
بد

ب

الجامعإ يسي العمل ييضس اساراا ججا

م ددر ار الت ارسددإ يا اجاجددا

ع د يظجفددإ

يخق مسا بعجإ؛ ال جات ايا

سددي العمددل .ييهددتف هدداا المركد ىلد الاياصددل مددس الخددرج

مد

خب االمير االاجإ (تل ل القالا االر اتي :)2013/2012
أوال :التونية الوظيفي
 اي ر البجاوا

يالمععيما

 ا ييت القالا مها ار

الاة اهم القالا قبل اخرج .
وي جدإ ااسدئعإ يالم دا ب

الادة اجدر لد مد قبدل ال قداا العدام أي

ال قاا الخاص.
الاااة.

 غرس مها ار الايظ

 اتريا القالا ع ى تات الس ر الاااجإ.
إانيا :التواصل مع الخرنين ويعمل لى
 ىر ات الخرج

الا

لم ج صعيا ع

مل.

 غرس ث ا إ الاياصل مس الجامعإ عت الا اقهم العمل.


إل الخرج

ع مياصعإ تراسااهم الععجا.

 يضس البرامج الكف عإ لا

اعك ااهتاف.
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المتعلمين(معاااين) :ه ددتف الص ددوتي ىلد د ا ددتجم الع ددي يالمس دداوت الماتج ددإ
هاااا) صاااندود مسااااندة
ر
يالمعويجددإ لعقددبا الماعث دري مالجددا؛ لاجس د ر ددرص الاععددجم المخاعفددإ لهددم يص د ل مهددارااهم الععمجددإ
ثراء العمعجإ الاععجمجإ ة الجامعإ مد خدب البدرامج الادة ج دتمها

يالسعة و ي ى جات برامج مام

لعقبا يموها (أماوإ ؤي اقبا :)2016
أ .نظام فرص التعليم العالي :اجح هاا الوظام لعقع إ مياصعإ اععدجمهم العدالة مد خدب

دتت مد

البرامج الاة اوظمها البئ إ الاوف اجإ لعصوتي .
ا .نظااام التاادريب :ييددي ر ددتتا مد البدرامج الاتريبجددإ لختمددإ المجامددس يقددبا الجامعددإ عد

ددت

سياء يج امل ع ( :تل ل القالا االر اتي .)2013/2012
* امييل البرامج الاتريبجإ الميجهإ لعمجامس.
* بروامج موح لعاتريا (ا سوات) :ييي ر هداا البرودامج رصدا لادتريا قدبا الجامعدإ دة دتت
م المجاال

م ابل مو هم مكا آ

مالجإ.

ج .نظام الر اية الطال ية :ج تم العت ت م الختما

المساوت لعقبا م ب وها:

 ت م ا سكا القببة
 ت م الر اجإ الص جإ لعقبا
 ت م ار ال عثا
 ا تجم ى اوا

لاسك

القبا يو عهم

 ت م الاغاجإ القببجإ
 ا مل اكال

رسيم االما اوا .

د .نظام إ داد ال رامج الكاديمية المميزة وتطويرها ،ويشمل:
 بروامج كرسة ااساااجإ
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 بروامج موح لبرامج م تت (تل ل القالا االر اتي .)2013/2012
ه .رامج العمل التطاو ي :اسداهم البدرامج دة اع يد مكاودإ الجامعدإ الععمجدإ ياالجاما جدإ يايججد
قاقددا
ج

ال د اا الفكريددإ يالععمجددإ يالفوجددإ مد خددب اقددي هم ددة مؤسسددا

المجامددس المددتوة مددا

الاومجإ ال امعإ ل خصجإ القالا (أماوإ ؤي القبا .)2016
يمجداال

العمددل الاقددي ة الاددة اج هددا البروددامج اأخددا الم دداركإ هددا أوماقددا مخاعفددإ لا ددمل

الم اركإ دالخبر أي الفكدر أي الجهدت البدتوة كمدا ااسدس أ دكالها يااعدتت كالم داركإ دة الاخقدج أي
الاوس د د

أي الاد ددتريا أي الاوف د ددا يااعد ددتت مجاالا د د لا د ددمل المجد دداال

الارليجد ددإ يالص د د جإ يالختمد ددإ

االجاما جإ يغ رها (تل ل القالا االر اتي .)2013/2012
ي .مركز خدمة المنتمع :هتف ىل رلد الجامعدإ قا دا

المجامدس المدتوة يمؤسسداا المخاعفدإ

صدير ا د رسددالإ الجامعدإ يأهددتا ها السدداثمار أ ضدل لعمديارت ال دريإ يالفوجدإ يرلد الي ددتا
الاععجمجإ يالاتريسجإ باعك ال قا ا

يجعمل ع ا تجم العي المواسا لعمجامس ما ج

المجامس ياقير .

 آلية العمل بصندود "خدمة المنتمع":
أوال :نظام اإلنما المعرفي
 .1بروامج اتريا الماقي ا

(جمعجإ ر اجإ المعيق ).

 .2بروامج اتريا الماقي ا

(جمعجإ الاتخل الم كر).

 .3الم اض ار الث ا جإ.
 .4بروامج اتريا الصجاتلإ.
 .5بروامج اتريا ميظفة ي ار الص إ.
 .6يغ رها م البرامج اا

الصعإ.
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وماء

إانيا :العون التنموي
 .1بروامج ا سهام ة بواء المساجت
 .2بروامج ا سهام ة بواء متراس ال رآ يمتارس الارلجإ يالاععجم
 .3بروامج ا سهام ة بواء المجالس العامإ
 .4ا تجم الت م ة مجالة ااجه يااثاإل.
إالإا :نظام التفا ل المنتمعي
-1بروامج اساضا إ عالجا

تاخل ال رم الجامعة (قا دإ ال ده اء يقا دإ الم دار  -عد

يموا

سب ل المثا ).
-2بروامج ر اجإ عالجا

ة المجامس خارج الجامعإ (مرك ختمإ المجامس .)2015

 الهداف التي يسعي المركز إلى تقديمها للمنتمع:
 .1ا سهام الفا ل ة غرس قجم المياقوإ الصال إ لت قدبا الجامعدإ عد يجد الخصديص أي
مواسب ها يالمجامس

كل أيسس.

 .2اأك ت قجم الاعاي يالبر يالاكامل يو رها ب
 .3اعمس ا اجاجا

أ رات المجامس.

المجامس يأيليجااها ياقا ار البرامج يا لجا

 .4االسافات م اجارا ا خري

الكف عإ لا ج ها.

ة مضمار ختمإ المجامس.

 أنشطة المركز:
 .1اوظ ددجم تي ار
يالمؤسسا

ددة المج دداال

الفوج ددإ يالث ا ج ددإ ياالجاما ج ددإ اعب ددة اال اجاج ددا

الاتريبج ددإ اا د درات

العامإ يالخاصإ.

 .2ى تات الب ارمج المواس إ لختمدإ المجامدس الادة مد
قجم ااخبقجإ ياالجاما جإ يمثع الععجا.
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دأوها الم ا ظدإ عد هيجدإ المجامدس ي ماجدإ

دددت الودددتيا

.3

الععمجدددإ د ددة الميضدددي ا

يالمعا جد ددا

يالمجددداال

الماعع د ددإ ياا

الصد ددعإ عمد ددل

الجامعإ ياخصصااها.
 .4ا سهام الفا ل مس المجامس ة ى جاء المواس ا
 .5ا

راف ع الفعالجا

 .6الاياصددل مددس المؤسسددا

اليقوجإ ياالجاما جإ.

الاة اوظم تاخل الجامعإ م قبل المؤسسا

ال كيمجإ يااهعجإ.

ال كيمجددإ يااهعجددإ لمددا خددتم الصددالح العددام يالددك مد خددب الم دداركإ
ة ها المؤسسا

ة ىقامإ الم اض ار يالوتيا

(تل ل ال بي .)2013

ياددر ال ا ثددإ أ وظددر المجامددس العمدداوة ىلد الاععددجم لجسد
الا ددرك االجام ددا ة ياالقاص دداتي ب ددل يسد د عإ

د د اا اج ددا

العد ددالمة ال جمد ددإ ال ج دددإ ليوسد ددا العمد دداوة د ددالاععجم م د درا

مجددرت مصددتر لعا دداهة أي لمجددرت
وفس ددجإ مد د أج ددل اوج ددا اال اد دراف

ارا اق ددا يثج دددا د ددالاقيير االقاصد دداتي

ددت موهددا :ى ددتات ال دديي ال دريإ المترلددإ ي ددآ ال اجاجددا

ياالجامددا ة يالسجاسددة م د و ديا

خقددإ

الاقير يا ت دت وديا الاععدجم يلرامجد يأويا د الفوجدإ يا تاريإ يكدالك سجاسدإ الادتريا المهودة لادي ر
العددتت الددب م م د العمالددإ يالفو د
ااقعا اايليجا

يا

الايا

ير ددس الكفاجددإ ا وااججددإ لع ددي ال دريإ يال ددك أ هددا العيامددل
ب

ريا الاععجم المخاعفإ.

 الدراسات السابقة
قام

ال ا ثإ با سجم التراسا

السا إ ىل تراسا

رلجإ يأجوبجإ يالك ع الو ي اااة:

أوال :الدراسات العربية:
-1دراسااة المعشااني( :)2014يهددة ت ارسددإ ا يجمجددإ لدتير جامعددإ السددعقا قددابيس ددة مجددا
ختمددإ المجامددس ددة ضدديء الخب د ار العالمجددإ المعاصددر ياكيو د
الاتريسجإ يكا

وددإ الت ارسددإ م د أ ضدداء اله ئددإ

تتهم ( )237ياساختم ال ا إل الموهج اليصفة يكا مد أهدم وادائج الت ارسدإ أ
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تير جامعإ السعقا قابيس ة ختمإ المجامس أاد مايسدقا دة (أو دقإ الجامعدإ يأو دقإ ال سدم)
ب وما أا قيجا ة (أو قإ الكعجإ يأ ضاء ه ئإ الاتريس كما كاو
و ي ختمإ المجامس مايسقإ أجضا يأظهر

ااجاها

أ ضاء ه ئإ الادتريس

وإ التراسإ ترجإ مايسقإ م المعيقا .

-2دراسااة صااام هللااو ( :)2013هاادفت ىلد معر ددإ تير الجامعددا

الفعسددق وجإ ددة ختمددإ

المجامس ة ضيء مسؤيل اها االجاما جدإ مد يجهدإ وظدر أ ضداء اله ئدإ الاتريسدجإ يادم ت ارسدإ الدإ
اسداختم هدا ال ا دإل المدوهج اليصدفة الا ع عدة صدمم اسدا اوإ كدأتا رئجسدجإ

جامعإ ااقصد

لعتراسإ .ياكي مجامس التراسإ م أ ضاء اله ئإ الاتريسجإ المثبا

ة جامعإ ااقص ال كيمجإ

ددإل بعدد( ددتت أ درات هدداا المجامددس ( )388ضددي ه ئددإ اددتريس .يم د أهددم واددائج الت ارسددإ أ تير
الجامعإ ة ختمإ المجامدس ال را دة لمعدت أكثدر مد ()%60
ا تمها الجامعإ لكل م المجامدس يالعدامع

دإل أ الخدتما

يااو دقإ الادة

يالقع دإ ضدعجفإ يهوداك ميا دإ بوسد إ ( )%71.42مد
عمجإ يير

قبل أ رات الع وإ ع أ الجامعإ اهام ع ت مؤام ار

مدل يأجدام ت ارسدجإ ااععد بختمدإ

المجامس.
هددا

-3دراسااة يوسااف وبكياار(:)2013هددت

الت ارسددإ ال د الاعددرف

ع د تير كعجددا

المجامس ة جسر الهدي مدا بد

الاعمدجم الوظدري لع د

ا تاريإ يالمالجإ ة ققاا غ

يقت اا س ال ا ثا المدوهج اليصدفة الا ع عدة عد مجامدس الت ارسدإ

المامثدل كعجدا
مسدؤيلة الكعجدا

المجامدس العامعدإ
–ااكداتجم

يماقع دا

سدي العمدل دة الاخصصدا

قداا غد يال دال( دتتها ( )5كعجدا

 -دة الاخصصدا

دإل ي ا اسدابجا

عد

المعوجدإ؛ السداقبا آ رائهدم .يمد أهمدا الوادائج

الادة ايصدل ىل هدا ال ا ثدا هدة :أ مسدا الادتريا الم دتاوة غ در مج ٍدت كمدا يكجفدا لاأه دل القع دإ
مهوجا يا امات الكعجا

أسعيا الاتريس الوظري ياهمالها يسائل الاتريس المبئمدإ لعاععدجم المهودة:

كالم اكا يتراسإ ال الإ يا ا ار معظم الكعجا

م ختما
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ما عت الاخرج.

-4دراسة المزين وا يان( :)2013هت
اا كار ا بتا جإ لعقع إ الخريج
معيقدا

التراسإ ىل الاعرف ىل أكثر معيقا

م يجهإ وظرهم يم ثدم ا دتجم مجمي دإ مد السدبل لع دت مد

ضداوإ اا كدار ا بتا جدإ لعقع دإ الخدريج

يا امدت ال ا ثدا المدوهج اليصدفة الا ع عدة

كمدوهج لعت ارسدإ ي اسداختم ال ا ثدا اسدا اوإ مكيودإ مد
مد ( )105خدريج
الت ارسددإ :أ مجدداال
المعيقدا

مد

الجامعددا

معيقددا

()41

الفعسددق وجإ ددة غد

در ياكيود

العيجسداجإ ثدم المعيقدا

ضاوإ اا كدار ا بتا جدإ لعق دإ الخدريج

ودإ الت ارسدإ

يمد أهددم الواددائج الاددة ايصددع

ضدداوإ اا كددار ا بتا جددإ لعقع ددإ الخددريج

المجامعجدإ اع هدا المعيقدا

يم اركد

ضاوإ

ىل هددا

ااكثددر د ي ا -هددةأكثدر معيقدا

ال خصدجإ ي أ

مد يجهدإ وظدرهم قعدإ اياصدل الخدريج

مدس الجامعدا

ال دإل الععمدة عدت الاخدرج ي قعدإ ا دججس ال كيمدإ لي كدار ا بتا جدإ يودتر الودتيا

يير العمل يالمؤام ار الععمجإ الماعع إ بت م اا كار ا بتا جإ.
-5دراسة معروف( :)2012هت

التراسإ ىل الاعدرف عد تير كعجدا

الارلجدإ الجامعدا

ياكي مجامس ي وإ التراسإ م جمجس أسااا كعجا
الفعسق وجإ ة ختمإ المجامس الم عة
َّ
الجامعددا

الفعسددق وجإ ددة م ا ظددا

غد

اس ددا اوإ مكيو ددإ مد د  52ددر .يايص ددع

ياسدداختم ال ا ددإل المددوهج اليصددفة يقددام ال ا ددإل بن ددتات
الت ارس ددإ ىلد د أ مس دداي تير كعج ددا

الفعسددق وجإ ددة ختمددإ المجامددس الم عددة جدداء
جاء

الارلجإ

الارلج ددإ الجامع ددا

بوس د إ ( )% 2. 62ي ددة مجددا الاي جددإ يالاث د

( )%65.4ي ة مجا ال يإل الاقبج جإ بوس إ (.)% 62.9
-6دراسة الرواشدة)  )2011هت

التراسإ ع الاعرف ىل تير جامعإ البع داء الاقبج جدإ

ة ختمإ المجامس م يجهإ وظر أ ضاء ه ئإ الاتريس ة كعجإ جعي الجامعجإ ياكي مجامس
ي ودإ التارسدإ مد جمجدس أ ضداء ه ئدإ الادتريس دة كعجدإ جعدي الجامعجدإ يال دال( دتتهم ()43
د ال ا دإل هدتف الت ارسدإ قدام باقديير اسدا اوإ

ضديا ياسداختم ال ا دإل المدوهج اليصدفة يلا
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م  24ر  .يكا م أهم واائج التراسإ :أ هواك تي ار مايس ااهمجإ لجامعإ البع اء ة

اكيو

ختمإ المجامس م يجهإ وظر-أ ضاء ه ئإ الاتريس.
-7دراسة مرتني( :)2011هت
الارلجددإ ددة الجامعددا
اع د

التراسإ ىل الك

الفعسددق وجإ لقع ددإ الت ارسددا

الفري

الععجددا و ددي ت ارسددإ قضدداجا ختمددإ المجامددس يالاددة

لماغ ددر أقسددامها (:أصددي الارلجددإ المودداهج يقددر الاددتريس

الم ددوهج اليص ددفة يأس ددعيا ا ع ددل المض ددمي
الماجسددا ر المعامددت م د قبددل الت ارسددا

ي مدت ايججد كعجدا

عددم الددوفس) ياسدداختم ال ا ددإل

الترس ددإ مد د جمج ددس و ددايي رس ددائل
ياك ددي مجام ددس ا

الععجددا ددة الجامعددإ ا سددبمجإ ياكيو د

وددإ الت ارسددإ م د

( )567وياوا لرسالإ ماجسا ر ة أقسام أصي الارلجإ يالمواهج يقر الاتريس ي عم الوفس.
يايصدع

الت ارسدإ ىلد أ الرسددائل الععمجدإ الم تمدإ مد قسدم عدم الددوفس كاود

اعبجددإ ل ضدداجا ختمددإ المجامددس ع هددا قسددم المودداهج يقددر الاددتريس يكاو د

أكثدر ااقسددام

ال ضدداجا الاععجمجددإ أكثددر

ال ضاجا بري ا ة الرسائل الععمجدإ الجامعدإ ا سدبمجإ ب ومدا كدا هوداك قعدإ دة الرسدائل الادة اهدام
ال ضاجا االقاصاتجإ يالث ا جإ.
-8دراسااة

ااد ه و إمااان( :)2010هددت

الاععدجم العدالة سددعقوإ مدا

ددة مجدا الت ارسددا

ال ا ثددا المددوهج اليصددفة ياكيو د
ي( )23م د الددي ا ار يالمؤسسددا
مؤسسدا

الاععدجم العدالة ياكيود

الاة بال

ها المؤسسا

لامك

اعاوة م قصير ة المجاال

الت ارسددإ ىل د ا ع ددل اليضددس ال دراه لمؤسسددا
الععجدا يال ددإل الععمدة يختمددإ المجامدس ياسدداختم

وددإ الت ارسددإ م د ( )29مؤسسددإ م د مؤسسددا

الاععددجم العددالة

د ال كيمجددإ الاددة اسدداف ت م د الو ديااج يالخددتما

الم تمددإ م د

أتا الت ارسددإ مد اسدا اوإ .يايصدع

الت ارسددإ ىلد أود رغدم الجهدديت

لعاعامل مس الماغ ار الم عجإ يا قعجمجإ يالتيلجإ ىال أوها ما ال
التراسا

الععجا يال إل الععمة يختمإ المجامدس كمدا يكجفدا يمدت
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ا ددأث ر ال ددإل الععم ددة عد د

جع ددإ الاومج ددإ االجاما ج ددإ يتير مؤسس ددا

الاعع ددجم الع ددالة ددة ختم ددإ

المجامس.
-9دراسة حراحشة( )2009ها التراسإ هت

ىل الاعرف ع يجها

وظر أ ضداء ه ئدإ

الادتريس بجامعدإ ال رمديك دة ختمددإ المجامدس يقدام ال ا دإل باقدديير اسدا اوإ لجمدس البجاودا

اكيود

م ( )25ر قدام باي يعهدا عد مجامدس الت ارسدإ المكدي مد أ ضداء اله ئدإ الاتريسدجإ دة جامعدإ
ال رميك يال ال( تتهم( )124ضيا ياساختم ال ا إل الموهج اليصفة الا ع عة ة التراسإ.
يخرجد
الجامعإ لعب

الت ارسدإ مجمي دإ مد الواددائج د مد يجهدإ وظدر أ ضدداء ه ئدإ الادتريس د أهمهددا :أ
تير كب ار ة ختمإ المجامس.
ا

-10دراساة مساا دة (: (2008اهدتف ىلد

الاعريد

بدتير كعجدا

الارلجدإ دة الجامعدا

اارتوجدإ دة ختمدإ المجامدس مد -يجهدإ وظدر أ ضداء اله ئدإ الاتريسدجإ-يا امدت ال ا دإل دة ت ارسدا
ال خصجإ المعم إ م أجل ا ت ر تير كعجا

أسعيا الم ا ب

ختمإ المجامس م يجهإ وظر متاء كعجا
يقت ادم اسداختام الم دا ب

الارلجدإ دة الجامعدا

اارتوجدإ دة

الارلجإ يوياا يمسا تي العمتاء ي تتهم ( )75رتا

ال خصدجإ يالمعم دإ كيسد عإ ىجضدا جإ ىسدواتجإ لعبجاودا

الادة ادم جمعهدا

بياسقإ االسا اوإ يكما اساختم ال ا إل الموهج اليصفة الا ع عة .ايصل م خبل ىل أهم واائج
الت ارسدإ هدة :ضدرير يدات اهامدام كعجدا
إل اكي اا

الارلجدإ دة الجامعدا

وفس يميجهإ ل ل م كب

يالب ئجإ يالارليجإ يايظ

أقري ا

اارتوجدإ مر عدإ الت ارسدا

الععجدا

اليق الععمجإ يالاكويليججإ ياالقاصاتجإ ياالجاما جإ

اا داإل الععمجدإ لمعالجدإ الم دكب

الادة اياجههدا مؤسسدا

المجامس المخاعفإ.
-11دراساة حسان( :)2007هدت

هدا الت ارسدإ ىلد ىبد ار ايصدجا

العبقدإ بد

الجامعدإ

يالمجامس م خب يظائفها يياقس ها العبقإ مس ايضجح أهم المفاهجم الاة ابر المبر ار لت م
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ها العبقإ بد

الجامعدإ يالمجامدس ياسداختم

د ىسددا اوإ ق د

عد

أتا الت ارسدإ

ال ا ثدإ المدوهج اليصدفة يكاود

دار

وددإ م ددتارها ( )80ض ديا م د أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس ددة كعجددإ الارلجددإ

بجامعدإ ال دري  .يأسدفر الت ارسدإ د الوادائج اااجدإ :الجامعدإ لهدا سدما

ام هدا د غ رهدا مد

إل كيوها موظمدإ ماعدتت ااهدتاف يالادتريس يال دإل الععمدة يختمدإ المجامدس لدالك لهدا كجاوهدا
االجاما ة؛ اوها مجامس وس ج ااساسة العبقا

ا وساوجإ يالك اجح اعتت المجامعا

تاخعها

يهة مؤسسإ اععجمجإ ا س ع قمإ الوظام الاععجمة ة المجامس ياعت أتا لع جات الفكريإ لمؤسساا
المخاعفإ م ى تاإل الاغ ر يالاومجإ يال صت موها اعبجإ ا اجاجا
ب وها يل

المجامس ة مخاع

المجامدس يا

د الدرل يالايث د

المجاال .

 -12دراساة اامر ) : )2007هدت
ختمإ المجامس ة ضيء االاجاها

ىلد يضدس اصدير م ادر لاقديير تير الجامعدإ دة

العالمجإ ال ت ثإ ياساختم ال ا إل الموهج اليصفة ياكيود

وإ التراسإ م ( ( )34ضيا م أ ضاء ه ئإ الاتريس ة جامعإ ال رميك ياكيو أتا التراسإ
مد الم ابعدإ الم وودإ.يكدا مد أهدم وادائج الت ارسدإ يضدس اصدير لعوهديض بدتير الجامعدإ دة ختمدإ
المجامس ج يم ع ا تجم ااسس الععمجإ لعاصتي لعم كب
الععمجدإ لصدالح الموظمدا
الجامعإ يقجاتا

ياله ئدا

الاة اياجد المجامدس ياجدراء ال ديإل

ال كيمجدإ ياو داء مجدالس اسا داريإ م داركإ مد

المجامس لا ت ت اجاا

يايجج اا اإل الجامعجإ ل ل م كب

رجدا

المجامس يالاة

اختم المجامس ياعمل ع اقيير .
 -13دراسة كاثلين ماثيوس وآخرين )( Kathlen ,Mathuos& Other , 2007
هدت

الت ارسدإ ىلد ا ييدت ا تار الععجدا بجامعدإ ال دتس المفاي دإ المععيمدا

الضدريريإ لامكد

الجامعإ م االضقبا بتير أساسة ي مرك ي ضم وظام الاععجم الجدامعة الفعسدق وة ياسداختم
ال ا ثي الموهج اليصفة الا ع عة ياكيو

أتا التراسإ م اسا اوإ ام اقبج هدا عد
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ودإ لت ارسدإ

م ()800قالا يقال إ.يكا م أهم واائج التراسإ :أ جامعإ ال دتس المفاي دإ صدمت
أكثدر مد ( )5000تارس اامدر الداي لبد

ي خدتم

اجدإ المجامدس ي الداي ال اسداقجس أي

مؤسسإ أخر أ اعب ها كما أ الومي الماسارا قتم ا ا السا صداء الا دتجا
لعجامعدإ دت أ در
الجامعدا

اومجإ المجامعا

كمدا أظهدر وادائج

الم عجإ يقت ارك

الت ارسدإ الد ىبد ار يايضدجح تير الجامعدا

ال ا ثإ الموهج اليصفة معامت

اسدا اوإ ا ضدداء ه ئددإ الادتريس ياسددامار م ابعددإ لمدت ري الجامعددا
الت ارسددإ سدداإ ددريض أت

ىل د ىو دداء الجامعددا

ىل د ىو دداء الجامعددا

كمددا اضددمو
د

اليالئجددإ ي عد د أرسددها العام ددل االقاصدداتي الدداي جعاب ددر م د أه ددم

الت ارسد ددإ أ تير الجامعد ددا

مايسددقا يهدداا ددت

ي مددتاء الكعجدا

عد أتااد

همدا:

اليالئجددإ .يم د أبددر واددائج الت ارسددإ :الك د

العيامل يج كل ى ت العيامل الرئجسإ المهمإ ة ىو اء الجامعا
الم عد ددة .ب و د د

اليالئجدإ دة

م كعإ التراسإ دة السدؤا الدرئجس الادالة :مدا تير الجامعدا

اليالئجإ ة اومجإ مجامعااها الم عجإ؟ ياساختم

مخاع

التارسد

دة

ة ال بي ي الوي جإ.

-14دراسة حسان ( :)2006هدت

يامددل أت

ي الفدرص ال ائمدإ

الجامعدإ ا دتما دة مجدا الاععدجم الجدامعة لمدا يدت د ثعدإل التارسد

الفعسدق وجإ ي دة المجدا الاكويلديجة؛ ل عبدة ا اجاجدا

التراسإ ايا

ي ومد

ع د أ الجامعددا

الاد ددة أخد ددا

لددم اددؤت تيرهددا

اليالئجإ م أجل اومجإ المجامدس

و ددإ دددة اومج ددإ المجامد ددس الم عدددة كد ددا
دكل عددا

ددة اومجددإ المجامددس الم عددة ددة

المجاال .
ىلد الاعدرف عد قبجعدإ الدتير الداي ا ديم د

 -15دراساة الخميساي ) : )2006هدت

كعجإ الارلجإ بجامعإ المعك سعيت م خب جهيت أ ضاء ه ئإ الاتريس بها لختمإ المجامس يالب ئدإ
الم جقدإ ياسداختم ال ا دإل المدوهج اليصدفة ياكيود
يال ال( تتهم ( )56ضيا ياكيو

ودإ الت ارسدإ مد أ ضداء ه ئدإ الادتريس

أتا التراسإ م اسا اوإ يم ا ب
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م ووإ.يكا مد أهدم وادائج

التراسإ:أ كعجإ الارلجإ وج
يقت يظف

ة ال جام بتيرها دة ختمدإ المجامدس دة مجداال

ىمكاوجااها ال ريإ يالععمجإ يالماتجإ ة ا

عدض ا خفاقدا
لعم كب

دة مجدا ختمدإ المجامدس موهدا الاععدجم المسدامر يل ود

الارليجإ الاة ياجهها المجامس السعيتي بيج
ااسري يم كب

ة مياضجس العو

الاتريسدجإ يالمديظف

أ تيرهدا دة الاصدتي

ام ال ا م تيتا يماياضعا خاصإ

ىل الاعرف ع تير الجامعإ ة ختمإ المجامس

اارتوجدإ بهداا الدتير يقدت اكيود
يا تاريد

التراسإ

الارلجإ ااسريإ يالي ة المريري يالي ة الب ئة .

 -16دراسة الرشيد ) : ) 2005هت
يمدت قجدام الجامعدا

يمجدات

الكث ر م ااهتاف يك ف

ماوي دإ

دة الجامعدا

ودإ الت ارسدإ مد جمجدس أ ضداء اله ئدا

اارتوجدإ ي دتتهم ( )875ضديا ياسداختم ال ا دإل

الموهج اليصفة الا ع عة ة ا ع ل أتا التراسإ يهة االسا اوإ.يكا م أهم واائج التراسإ:أ تير
الجامعإ ة ختمإ المجامس امثل ة خمسإ يأرلع
البدرامج يالخقد
االسا دا ار

الت ارسدجإ ال دديإل يالت ارسدا

يا دتجم الخبد ار

ختمإ المجامس مايسقإ

و اقا صوفها الر ت ة ساإ مجاال
يالمددؤام ار

الادتريا يالاأه دل يكاود

الارلجددإ السد

يم ارواهددا بواددائج ت ارسددإ سددا إ أجري د

الت ارسدإ الد معر دإ معيقدا

وددإ م د أس دااا كعجددا

ع د أسددااا جامعددإ السددعقا قددابيس كمددا اسدداهتف
الت ارسددإ اسددا اوإ المعيقددا

الارلجددإ بعدد( ددتتها ( )116أسدداااا يأسددااا يم د أهددم الواددائج الاددة

ال ه د ددا الت ارس د ددإ :قع د ددإ ال د ددتيريا

الاخصصا

ال دإل

الاا عددإ لددي ار الاععددجم العددالة ددة سددعقوإ

ال ددإل معر ددإ تير ماغ ددر الودديا يالعمددر ال موددة يالرا ددإ يالكعجددإ .يق د

ايص د ددع

اارتوجدإ بدتيرها دة

كل ام.

الععمددة ال ددات مد يجهددإ وظددر أسددااا كعجددا

عد

ااو ددقإ يالخددتما

ترجدإ قجدام الجامعدا

-17دراسة النمالي وكااظم والحناري ( :)2005هدت

مددا

يالودتيا

هة :

العاء الكب ر المع

عد

ي د ددتم اواظ د ددام يريته د ددا يأجضد د دا تم ي د ددر م ارج د ددس ع د ددض
داا

ضدي ه ئدإ الادتريس .يخرجد
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الت ارسدإ الايصدجا

العداء المع د

الاالجدإ :اخف د

ال يإل يا تجم المكا آ

ضدي ه ئددإ الادتريس يا قداء ااسدااا اليقد

عد

الكدا ة ال وجددا

الماتجإ يالمعويجإ لع ا إل المام .

-18دراساااة المصاااري( :)2004الت ارس ددإ ه ددت

ىلد د ا ددجم ال ددتير الاوم دديي ليظ ددائ

جامع ددإ

ااقصد مد يجهددإ وظددر أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس ياسدداختم ال ا ددإل ااسددعيا اليصددفة الا ع عددة ياددم
بودداء اسددا اوإ مكيوددإ م د ( )55ددر ياقبج هددا ع د

وددإ الت ارسددإ المكيوددإ م د ( )186ض ديا م د

الت ارسددإ ىل د اددتوة الددتير الاومدديي ليظددائ

معددإ الددتكاي ار يالماجسددا ر .يايصددع

الددثبإل مد -يجهددإ وظددر أ ضدداء اله ئددإ الاتريسددجإ-كمددا ايصددع
أ رات الع وإ اع

ى صائجإ ب

المجامددس الم عددة كاود

بترجددإ مايسددقإ يقددتر ( )3,02عد جمجددس مجدداال

تراسإ ى صائجإ اع

ة اقيير مؤسسا

ا وسدداوجإ أمددا ددتم يجدديت ددري اا
المجامس الم عة؛ اع

-20دراسة محمد( :)2002هت
يالي تا

الم اركد يالي ددتا
يالي ددتا

اا

ددة اقدديير مؤسسددا
الت ارسددإ كمددا أ هودداك

ىلد اقاد ار

تالددإ ى صددائجإ ددة تير

لماغ ر الجوس يالخبر .

التراسإ ىل ا يجم البدرامج يااو دقإ الادة ا دتمها الم اركد

القا س الخاص بجامعإ اا هر يالاعرف ىل الم كب
كمددا هددت

مد

لماغ ر المؤهل الععمة يلصالح ا دت ار ترجدإ الماجسدا ر يكدالك

اعد ي لماغ ددر الكعجددإ لصددالح الكعجددا
جامعإ الكيي

الت ارسددإ ىل د أ تير جامعددإ الكيي د

ددة

دإل قدام ال ا دإل

وددإ الت ارسددإ عددت الاأكددت م د صددتقها يث ااهددا يالاددة اكيو د

( )240ضددي ه ئددإ اددتريس .يايصددع

اا

الت ارسددإ ىل د الاعددرف ع د تير جامعددإ الكيي د

المجامس الم عة م -يجهإ وظر أ ضاء ه ئإ الاتريس  -ها

باقدديير اسددا اوإ اددم اي يعهددا ع د

ريقا اا

ددتم يجدديت ددري اا

تاللددإ

لماغ ار (:المؤهل الععمة يالاخصص).

-19دراسااة العتي ااي ( :)2003يهددت
اقيير مؤسسا

ىلد

جامعددإ ااقص د

عددي ياجدراءا

اسدداهم ددة افع ددل ياقدديير هددا الم اركد

القددا س الخدداص ددة ختمددإ المجامددس .ياسدداختم
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الاة جمك أ اياجههدا اعدك

الت ارسددإ المددوهج اليصددفة لمعالجددإ

ميضدي ها مسداع وإ اسددا اوإ مد ى ددتات ال ا دإل اددم اقبج هدا عد المسدؤيل
اا

القد ددا س الخد دداص بجامعد ددإ اا هد ددر .يق د د

المسدؤيل

د الم اركد يالي ددتا

اا

أتا الت ارسد ددإ ع د د

د الم اركد يالي ددتا

ود ددإ قيامهد ددا ( )85د ددرتا م د د

القددا س الخدداص مي ددإ عد ماغ د ار الت ارسددإ .يكاود

مد

أبددر واائجهددا :أ ددات أ درات الع وددإ صددير عمجددإ أ الم ارك د -ق ددت ال ددإل-امددارس أو ددقاها يلرامجهددا
بترجإ مايسقإ يالك ع الم ير الرئجس .
-21دراسة العانز ) (2000هت
ال امعإ لعمجامس سياء كاو

الاعرف ىل بجا تير الجامعا

الفعسق وجإ ة الاومجإ

اقاصاتجإ أم اجاما جإ أم سجاسجإ أم ى جاء لعاراإل ا سبمة ا ضا إ
الجامعإ لها الاومجدإ يكدالك ىلد رسدم عدض

ىل الاعرف ع أهم العيائ الاة ا ي تي ا

ال عدي لافع دل تير الجامعدإ دة ختمدإ المجامدس يقدت اسداختم ال ا دإل المدوهج اليصدفة دة ىجدراء
تراسا ي أ ار واائج التراسإ ىل  :ضرير يضس سجاسإ ارليجإ م تت ياض إ خاصإ ة الاععجم
الجدامعة صدير خاصدإ يالاععدجم العدام صدير امدإ ي دإل المسدؤيل
الجامعدإ لختمدإ المجامدس مد خدب الم داركإ دة مخاعد
التي ار يالوتيا

الفعالجدا

يابودة سجاسدإ االوفادا يصدهر جمجدس الجامعدا

هات بها ة ظعما

د الجامعدا

بافع دل تير

يااو دقإ يا سدهام دة

دت

دة بيا دإ يا دت لاصد ح مودا ار

الجهل.

إانياع :الدراسات االنن ية:
-1دراسة كاباتشاي واوداباساي ( :(Kabakci & Odabasi, 2008لعاأك دت عد اوظدجم
بدرامج اقييريدإ لمسدا تي ال دا ث
) )1095مسدا ت ا دإل جعمعدي
المس ة يقب

دة كعجدا

الارلجدإ دة اركجدا يقدت اكدي مجامدس الت ارسدإ مد

دة ( )54كعجدإ ارلجدإ يقدت اسداختم ال ا دإل المدوهج اليصدفة

ع ( )44جامعإ اركجإ ة العام 2003يقب ال ا ثا تراساهما ع جمجس أ رات

المجامدس ياسداختما االسدا اوإ كدأتا دة جمدس البجاودا  .يكدا مد أهدم وادائج الت ارسدإ ا مسدا تي
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ال دا ث

اقديير مهدارااهم دة الاقديير المهودة يالاقديير المؤسسدااة يالاقديير

ج اداجي ىلد

الخقابة ياقيير ال خصدجإ .يأجضدا مسدا تي ال دا ث
خبراء ارليي

امات كل موها م ( )2ىل ( )3سا ا

ج اداجي ىلد

مدل مد قبدل

دت ير دا

أسبي جا ة مرك اقيير الكعجا .

-2دراساة ايفنماان وبلومننتاون ( ) Eigenmann & Bloomington،2005هدت
الارلجإ ة اععجم يتمج القالا ة ال جا

لعاعرف ىل تير كعجا

ياكيو

أتا التراسإ م اسا اوإ

لعقع ددإ ياسددا اوإ ا ضدداء ه ئددإ الاددتريس ياسدداختم ال ا ثددا المددوهج اليصددفة الا ع عددة ياكيو د
وددإ الت ارسددإ م د (  ) 20226قال دا يقال ددإ ي(  ) 14336ضدديا م د أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس
ة اليالجا

الكعجا

الما ت اامريكجإ .يكا م أهم الواائج الاة ايصع

ال ها التراسإ أ اوتماج

القع إ يافا عهم مس الم اض ار كا ا جابجا بوس إ أكثر م أ ضاء ه ئدإ الادتريس مد يجهدإ وظدر
القع إ .ياوتماج أ ضاء ه ئإ الاتريس الكعجدا

يافدا عهم دة المجامدس كدا ا جابجدا مد يجهدإ وظدر

أ ضاء ه ئإ الاتريس.
-3دراساة يادارد أرالناا ) ( Bedard & Arlana-Dee, 2002هدت
عالجدإ الب ئدإ الاتريسدجإ لعجامعدإ ي الجهديت الم تمدإ ل يدات ادت جم ا عجدإ اسداراا ججا
الاعدرف عد
,ياساختم

مدت

كفداء المؤسسدإ الاععجمجدإ دة اقديير مهدا ار

لعا د مد
الادتريس ي

المععدم دة العمعجدإ الاععجمجدإ

ال ا ثإ الموهج اليصفة الا ع عة لمواسبا يقبجعإ التراسإ ي اسداختم

اسدا اوإ يادم

اقبج هدا عد اله ئدإ الاتريسدجإ بجامعدإ كالفيروجدا دة لديس اوجعديس يال دال( دتتهم ( )1254ضديا
مد

.يكدا
المععم

أهدم وادائج الت ارسدإ :أهمجدإ اصدمجم ومدياج لا دجم أتاء المععمد

ياقديير ياالهامدام

اايائل الكعجإ.

-4دراسة سوتزر )(Switjer, 2002هت
ة ضيء مفهيم الاععجم اال اراضة يقت اساختم

لاقيير ااتيار ياليظائ

الاععجمجإ لعجامعا

التراسإ المدوهج اليصدفة الا ع عدة دالاعرف عد
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وظددر مجمي ددإ م د الماخصص د

يجهددا

وددإ الت ارسددإ ( )64ددرتا لرصددت مجدداال

بعغ د

ااتيار

الماقدير لجامعدإ المسدا بل ددة ضديء الاقدي ار الاكويليججدإ ياالقاصدداتجإ يالمععيمااجدإ يكاود
أبددر واددائج الت ارسددإ يضددس عددض الصددير البت عددإ لعجامعددا
يجامعا

ددة المسددا بل مثددل :جامعددا

السددي

ال راكا .

 -5دراساة تيااميو وبيلااي )
ااجاهدا

العدامع

الاواغم ب

 (Tiamiyu & Bailey,2001هدت

دة ()24يكالدإ لعخدتما

أمريكدا و دي الخدتما

الجامعدإ يالمجامدس دة هدا الخدتما

لدت هم اصدير سدعبة بخصديص الاعداي بد
الاعاي

يك

ااجاها

الاوامة يال يات ة السكا

اساقاا هاا الاعاي أ

يقدت ب ود

ج س الختما

يأ الجامعإ جمكوها ا تجم الختما

بخصيص الرضا

ترسددي

ة ضيء الا ا ت ة تت

أ يال .
الت ارسدإ الد رضدا القدبا د
الاععجمجإ المقير ياكيود

ددة ى ددت الجامعددا

ال ها التراسإ :أ القال دا

ىت اركددا

ودإ

االمريكجددإ ي د اخصصددا

أظهدر اسداجا إ أقدل مد الداكير

جيت الختمإ الاكويليججإ ياليسدائ الادة ا دتمها الجامعدإ كمدا ب ود

ددتم يجدديت ددري جيهريددإ ددة ا ددت ر مسدداي الفجددي بد

هداا

ة ضيء القعا الما ا ت الاي جعيت ىلد

المساختمإ ة الاععجم الصجفة اساختام م جاس الختما

مخاعفإ يم أهم الواائج الاة ايصع

المجامعجدإ لعجامعدا

يتير

وادائج الت ارسدإ أ أ درات الع ودإ لدم جكد

-6دراسة كلاين وشايل ( )Kleen & Shell،2001هدت

الت ارسددإ م د ( )350قال ددا يقال ددإ مم د

الت ارسدإ لمعر ددإ

الجامعدإ يالمجامدس ىال أوهدم لدم دتركيا آلجدا

سكا المجامس مما ج كل ختمإ لهاا المجامس يا س

الا وجا

مد

يايقعددا

الوادائج

القددبا عد مجدداال

الم جاس الخمسإ.
-7دراسة فونلج سانج ) (Vogelgesang, 2001هت

ىل الاعرف ىل أثر الجامعإ

دؤثر امدل العدر يالجدوس يركد

هدا الت ارسدإ عد مجمي دإ

دة اقديير ال دجم المتوجدإ يك د
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الم دا جس الوااجدإ الادة اعكدس عدض ال دجم الادة ادت م االوخدراط دة التجم راقجدإ الاعتتجدإ يااللاد ام
الفهم لبخاب ا
مع

العرقجإ يااللا ام الو اقا

االجاما جإ) ياساختم ال ا إل الموهج اليصفة يقت

ودإ الت ارسدإ عد ( )19.915قال دا يقال دإ مد جامعدإ لديس اوجعديس – كالجفيروجدا .يكدا

م أهم واائج التراسإ :أ الاعتتجدإ دة الجدوس القببدة ال اعد
الو اط االجاما ة.أما الوس إ ىل اع ي

ى جابجدا وادائج اقييريدإ دة مجدا

هم اا ار المخاعفإ؛ ن مؤ ر اعتتجإ الجوس القببة

ظهر ياض ا لت القبا البجض يلك ااثر كا سدعبجا يأظهدر وادائج الت ارسدإ أ الاعامدل مدس
القع إ اخابف أ راقهم يأجواسهم بيصفهم ي ت يا ت اضس قوا ا ع العيامل المهمإ الاة اؤتي
ىل اقيير ال جم.
-8دراساة سالي( ( ) slick،1999بهدتف الاعدرف ىلد مسداهمإ جامعدإ كيريدا المفاي دإ دة
دل الم دكب

يمياجهدإ الا دتجا

( )96ضي ه ئإ اتريس يقت ب و
اجدا

المسدا بعجإ مد يجهدإ وظدر المترسد

اكيود

ودإ الت ارسدإ مد

واائجها أو جا اقديير الموداهج دة الجامعدإ المفاي دإ لاعبدة

القع ددإ الماغ ددر يت ددم ال ددإل العمعددة دة مجدداال

الاقدديير يالاومجددإ االجاما جددإ يال دريإ

ياي ر الامييل ال كيمة يغ ر ال كيمة لاوف ا برامج الاقيير يالاومجإ مجاالاها المخاعفإ.
-9دراسة تاش وستاهل) (Stahler & Tash 1995هت
ال إل الععمة ة عض الجامعا

اا

ىل الك

تير مراك

المساي الراقة ياا س ال ا ثا الموهج اليصفة ااسعيا

المسد ة دة العدام( )1995اسداختام قائمدإ اسدابجا جدر اي يعهدا عد ( )30جامعدإ مد أصدل
( )150جامعدإ أمريكجدإ يقدت اسداجاا لع ا دإل ( )18جامعدإ ياكيود

ودإ الت ارسدإ مد

ضيا م أ ضاء ه ئإ الاتريس .يكا م أهدم وادائج الت ارسدإ :أ م اركد ال ديإل اا
دة الا دتم الععمدة لعجامعدا

دإل اع د

الدت م المدالة مد مؤسسدا
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()785
تير عدا

الامييدل دة المجامدس  .دجس

يجديت مثدل هدا الم اركد
ااسااا رك ي

ة

الو داط ال ثدة هدا .كمدا أ يجديت هدا الم اركد جععد

دة الجامعدا

يثهم ع اال اجاجا

الفععجإ لعمجامس.

التعقيب لى الدراسات السابقة:
مد خدب اسداعراض ال ا ثدإ لعت ارسدا
الترسدا
يالاععدجم العدالة ي ا
ايصع

ىل ها التراسا

السدا إ الادة اهامد

دالاعرف عد تير الجامعدا

الععجدا يال دإل الععمدة دة اومجدإ المجامدس يجمكد ىجمدا الو داط الادة
السا إ م

إل:

أوالع :الفترة الزمنية:
اضح م العرض الساب لعتراسا
ماب ) 2014 -1995م)
رلجإ ي( )19تراسا

المرا قإ ميضيا التراسإ ال الجإ أوها أجري

إل بع( ىجمالة تت التراسا

أجوبجإ .يأجري

ة الفار

السا إ ) )30تراسإ موها( )21تراسإ

معظمها ة الع ر سويا

ااخ ر مما تلل

كل ياضح

ع أهمجإ ميضيا التراسإ.
إانياع :الهداف:
اوي د
لا ا

الت ارسدا

أهتاف ال دا ث

السدا إ دة اوايلهدا لدتير الجامعدا
موهدا مدا هدت

دة اومجدإ المجامدس دة ااهدتاف ا عدا

ىلد الاعدرف عد العبقدإ بد

كتراسإ (الريا ت  )2001يت ارسدإ ( ار

دإ  )2009يت ارسدإ (العا بدة  )2003يموهدا مدا هدت

ىلد الاعددرف عد تير ال ددإل الععمددة ددة اومجددإ المجامعددا
كت ارسددإ (العدداج  )2000يموهددا مددا هددت

كت ارسددإ ( بددتر ي ثمددا  )2010ي

ىل د الاعددرف ع د تير كعجددا

ختمدددإ المجامد ددس الم ع د د كت ارسد ددإ (معد ددريف  )2012يموهد ددا مد ددا ه ددت
المسددؤيلجإ االجاما جددإ لددت الجامعددا

الجامعدإ ياومجدإ المجامدس

الارلجددإ الجامعددا

ددة

ال د د الاعد ددرف ع د د ياقد ددس

كت ارسددإ (هععددي  )2013يموهددا مددا هددت

ىلد يضددس اصددير

م ار لاقيير تير الجامعإ ة ختمإ المجامس كتراسإ ( امر  .)2007يمد المب دأ أ غالبجدإ
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التراسا

اهتف ىل الك د

كاو

د أتاء يتير كعجدا

الععجدا يال دإل الععمدة

الارلجدإ يالت ارسدا

د د د د د ددإ  )2009يت ارسد د د د د ددإ

د د د د د ددة ختمد د د د د ددإ المجامد د د د د ددس كت ارسد د د د د ددإ (الريا د د د د د ددت  )2001يتراسإ( ار
(مسا ت .)2008
إالإاع :المنهج:
غالبجإ الت ارسا

ااف
اساختم

السدا إ دة اسداختامها لعمدوهج اليصدفة ىضدا إ لعمدوهج الا ع عدة دة

التراسإ ال الجإ الموهج اليصفة.

رابعاع :العينة:
أخاعف

التراسا

السا إ ة اخاجارها لمجامس ي وإ كل تراسإ يقدر اخاجارهدا ييرجدس الدك

لقبجعإ يهتف كل تراسإ يجب أ م التراسا
ددتتها بد د

( 34ي )875ياوف ددرت

السا إ االخابف ة تت الع وا

غالب اها اراي

ت ارس ددإ ا موددا يلعيما ا ددي ( )2005ع و ددإ ددتتها ()20226
ها الع وا

قال ا يقال إ ي)  )14336ضي ه ئإ اتريس .ياخاعف

ة وي جااها يأ مارها ي ئااها

موهدا القع دإ مدثب كت ارسدإ المد ي ي بجدا ( )2013يموهدا القع دإ يأ ضداء ه ئدإ الادتريس كت ارسدإ
ا وما يلعيما ي ( )2005يموها أ ضاء ه ئإ الاتريس

كتراسإ الريا ت ( )2011يت ارسدإ

دامر ( )2007يت ارسدإ سد ( )2006يت ارسدإ الجمدالة يكداظم يال جدري ( )2005يت ارسدإ
)(slik 1999يمد هدا الع ودا
ي ك ددر ( )20013ي ت ارسددإ مسددا ت
يالمديظف
مثددل
الجوسد د

يا تاريد

يرؤسداء يالمديظف

مدتاء كعجدا
()2008

يموهددا مددا جمعد

الجامعدا
بد

كت ارسدإ الر د ت( )2005يموهدا ا ع دل الكادا يالت ارسدا

كت ارسدإ يسد

أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس
يااتبجدا

الارليجدإ

ت ارسددإ سدداجت ( )2011يت ارسددإ العدداج ( .)200أمددا الت ارسددإ ال الجددإ ددت اسدداهت

كددب م د

ال دداكير يا و دداإل مد د أ ض دداء ه ئ ددإ الا ددتريس بجامع ددإ ود د ي
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يا ددر ال ا ث ددإ أ اخ ددابف

المجامس يالع وإ ة تراسإ تير الجامعا
يالك ا تير الجامعا

دة اومجدإ المجامدس الم عدة لدجس أمد ار ع دتا د الصد إ؛

ة اومجإ المجامس لجس م اص ار ع أسااا ما تي أخر.

خامساع :أداة الدراسة:
اوي

ااتيا

معظدم الت ارسدا

المساختمإ ة التراسا

اسداختم

السا إ يكا اوي ها افد يقبجعدإ اعدك الت ارسدا

االسدا اوإ كدأتا لعت ارسدإ يهوداك ت ارسدا

كدأتا لعت ارسددإ كت ارسددإ مسدا ت ( )2008ياوفددرت

اسداختم

أسدعيا الم دا ب

ت ارسددإ ددامر( )2007يالخمجسددة ()2004

اساختام االسا اوإ يالم ابعإ معا كأتا لعتراسإ أما التراسإ ال الجإ ت اسداختم

ال ا ثدإ االسدا اوإ

كأتا لتراساها.
 أون االختالف ين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
اخاعف

التراسإ ال الجإ

التراسا
التراسا

السا إ ة ت و اط يهة:
السا إ ة الب ئإ الاة ق

ها التراسإ.

 اخاعف

التراسإ ال الجإ

 اوايل

مجاال هاما ا ااج العمعجإ الارليجدإ الاععجمجدإ هدتف ىلد معر دإ تير الجامعدإ دة اومجدإ

المجامس الم عة.
 اكيود

ودإ الت ارسدإ مد اله ئدإ الاتريسدجإ يالمسدؤيل

دة م اركد

دؤي القدبا اا

الم ا ر المجامس الم عة بجامعإ و ي .
 أون االتفاد ين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 ااف

التراسإ ال الجإ مس التراسا

 ااف

التراسإ ال الجإ بج ء موها ة اخاجار أتا التراسإ .

 ال عض م التراسا
 عض التراسا

السا إ ة اخاجار الموهج .

ااخر ااف مس ها التراسإ ال الجإ ة ج ء م مجاالاها.

ااخر ااف

مس ها التراسإ ة ىجراء التراسإ ع الجامعا .
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العبقدإ

 ما تتميز ب الدراسة الحالية ن الدراسات السابقة:
 جسدداف ت م د هددا الت ارسددإ ال ددائمي

ع د ىتار جامعددإ و د ي

ا ضددا إ ىل د الم ارك د اا

العبقددإ

الم ا ر باومإ المجامس الم عة.
أبواء المجامس الم ع

 اعري

الختما

الاة ا تمها جامعإ و ي .

 أون االستفادة من الدراسات السابقة:
المرجعجإ السا إ جما عة:

ل ت أمك لع ا ثإ االسافات م التراسا
 االسافات م التراسا

العماوجإ جما خص الياقس العماوة ع صع ت اومجإ المجامس الم عة.

 االسافات م مجاال

اومجإ المجامس الاة و غة أ اكاسا م قبل قعباوا .

 الاعرف ىل أوياا مخاعفإ م التراسا
 االسافات م
 ساهم

الاة اوايل

مياضجس م ابهإ لعميضيا ال الة .

هم م كعإ التراسإ ة اخاجار العويا المواسا لعتراسإ ال الجإ .

ة صجاغإ ااهتاف ييضس الاساؤال

.

 ا ت ت الموهج المواسا لقبجعإ التراسإ يهي الموهج اليصفة
 اخاجار

وإ التراسإ .

 ساهم

ة بواء ا قار الوظري لعتراسإ .

 ا ت ت مجاال

االسا اوإ لتير الجامعا

 اخاجار ااتيا

الخاصإ المساختمإ ة التراسإ ال الجإ .

 ا ت ددت الخقديا

الما عددإ ددة ىجدراءا

الاة ابو

ع ها التراسإ .

الت ارسددإ سدياء مد
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الوا جددإ الفوجددإ أي ا تاريددإ.

الفصاال الإالث
منهنية الدراسة وان ار اتها
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الفصاال الإالث
منهنية الدراسة وان ار اتها
تمهيد:
ايضددح ال ا ثددإ ددة هدداا الفصددل الخقديا
ها التراسإ
ياجدراءا

يا ج دراءا

الاددة امد

ددة الجاوددا الم ددتاوة م د

إل جعرض ج يصفا لموهج التراسإ يمجامعها ي واها يااتيا

الا د مد صدت يث دا

المساختمإ ة ا ع ل بجاوا

هدا ااتيا

ياجدراءا

المساختمإ ها

اقبج هدا يأخ د ار المعالجدا

ا

صددائجإ

التراسإ يالايصل ىل واائجها.

أوال :منهج الدراسة
اددم اسدداختام المددوهج اليصددفة

ددإل أود "القري ددإ الاددة ادرا

تقج ا يافس رها افس ار عمجا يهي ة الك ج يم بايضجح العبقا

الظدداهر صددت يصددفها يصددفا
ب

التراسإ كما ج اي أجضا ا ت ت الم كعإ أي ابرير الظريف يالممارسدا
أي ايضددجح العبقددا
يآخري

الماغ ار الاة ا دامل ع هدا
أي الا دجم يالم ارودإ يا جدات

يه ددي بددالك ج د د لع ا ددإل همددا أ ض ددل لعظدداهر ميض ددس الت ارسددإ" (ال م ددتاوة

 )2006يالاة هة ة ها التراسإ ال الجإ تير جامعإ و ي

ة اومجإ المجامس الم عة.

إانيا :منتمع الدراسة
اكد ددي مجامد ددس الت ارسد ددإ م د د جمجد ددس أ ضد دداء اله ئد ددإ الاتريسد ددجإ د ددة كعجد ددا
يالصد د تلإ يالامد دريض ياالقاص ددات يا تار يوظ ددم المععيم ددا

(الععد دديم يا تاا

يالهوتس ددإ يالعم ددار ) مخاعد د

أقس ددامها

يمسددؤيلة م ارك د أماوددإ ددؤي القددبا لععددام ااكدداتجمة 2016/2015م يال ددال( ددتتهم ()301
دير يجمثعددي وسد إ ( )%66ب ومددا بعدد( ددتت ا ودداإل ( )102يجمددثع وس د إ ()%34
مددوهم ( )199اكد ا
كما هي ميضح ة الجتي (.)1
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ندول ()1

توزيع منتمع الدراسة
الويا االجاما ة

م

الكعجإ/المرك

1

الععيم يا تاا

107

2

الص تلإ يالامريض

21

34

32

9

41

4

الهوتسإ يالعمار

34

12

46

5

مسؤيلة مراك أماوإ ؤي القبا

5

2

7

199

102

3

االقاصات يا تار يوظم المععيما

المجميا

المجميا

اكير

ىواإل
45

152
55

301

301

إالإا :ينة الدراسة
اددم اخاجددار

وددإ الت ارسددإ القري ددإ الع ديائجإ ()Random sample

( )101مساج ا اتا التراسإ يام اسا عات ( )10اسا اوا
الاددتريس يمسددؤيلة الم ارك د الغ ددر معو د

ددإل بعدد( ا جمددالة

وظ ار لعتم اكامالها ل عض أ ضداء ه ئدإ

ع وددإ الت ارسددإ لاص د ح ال ص د عإ الوهائجددإ لع وددإ الت ارسددإ

دير ي( )25ىواثد دا يا ددم اي ي ددس أتا الت ارس ددإ عد د هم خص ددجا بياس ددقإ
( )91اس ددا اوإ م ددوهم ( )66اك د ا
االس ددا اوإ اليرقج ددإ  -ددالعغا

العرلج ددإ ياالوجع ي ددإ يأجض ددا م ددل ار د د الكاريو ددة لبس ددا اوإ ددالعغا

العرلجإ ياالوجع يإ ياعمجم بياسقإ البريت ا لكاريوة

قري مكاا وائا رئجس الجامعإ لع إل

الععمة ا ضاء اله ئإ الاتريسجإ مسؤيلة مراك أماوإ ؤي القبا بجامعإ و ي .
يالجتي ( )2يضح اي يس

وإ التراسإ ي ا لعماغ ار .
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ندول ()2

توزيع ينة الدراسة وفقا لمتغيرات الدراسة
الويا
م

االجاما ة

الكلية

 1الععيم يا تاا
2
3

سويا

الص تلإ
يالامريض
االقاصات يا تار
يوظم المععيما

 4الهوتسإ يالعمار
مسؤيلة مراك

 5أماوإ ؤي

-1

الخبر

اكير

ىواإل

26

5

6

8

10

2

3

13

5

1

7

3

14

3

0

4

4

2

5

المسم اليظجفة

15-11 10-5

4

0

15

مسؤي

ه ئإ

المجميا

أكثر

اتريس

مرك

6

7

12

31

0

31

3

10

18

0

18

7

18

0

18

9

17

0

17

3

3

1

7

0

7

القبا
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المنموع

25

23

9

91

41

18

84

91

7
91

91

رابعا :أداة الدراسة
( )1هدف االستبانة:
د أهددتاف الت ارسددإ قام د

م د اجددل ا

ال ا ثددإ باقدديير اسددا اوإ ددي تير جامعددإ و د ي

اومجددإ المجامددس الم عددة يالددك مد خددب مراجعددإ ااتبجددا

يالت ارسددا

ب وها ت ارسدإ (معدريف  )2012يت ارسدإ (المع دوة .)2014
يهة االسا اوإ لجمس المععيما

ياكيو

ددة

السددا إ ددة هدداا المجددا يمد

دإل ا امدت

ال ا ثدإ عد أتا يا دت

االسا اوإ عت الا كجم م ()38

ار  :رانع ملحا (.)3

( )2وصف الداة:
ددمع
البجاوددا

م تم ددإ االس ددا اوإ عد د مجمي ددإ مد د العواص ددر الا ددة ا ددتت ه ددتف الت ارس ددإ يو دديا

يالمععيمددا

الاددة ادديت ال ا ثددإ جمعهددا يأ درات
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وددإ الت ارسددإ ىضددا إ ىل د

ددر ا ددجس

وددإ

الترسد ددإ ع د د ا جا د ددإ ميضد ددي جإ يص د د ار إ ع د د
المععيمددا

ارااهد ددا يقمأود ددإ

ياوهددا ل د اسدداختم ىال اغ دراض ال ددإل الععمددة د

امإ (الماغ ار التجميغ ار جإ) يأ اي البجاوا
اليظجفة يسويا

ود ددإ الت ارسد ددإ ع د د س د دريإ

يقددت ددمل ال سددم ااي مععيمددا

ال خصجإ ياليظجفجدإ لعمف يصد

كدالويا يالمسدم

االسا اوإ ع ()38

ار مي دإ عد

الخبر يمكا العمل الجامعإ كما مع

( )5م اير رئجسجإ يهة:
يج ادديي ع د ()7

المحاااور االول :تير الجامعددإ ددة الاي جددإ يالاث د

الإااااني :تير الجامع ددإ ددة ال دديإل الاقبج ج ددإ يج ا دديي عد د ()7
الجامعددإ ددة مجددا الاععددجم المسددامر يج ادديي عد ()8
مجا الاعاي مس المؤسسدا

ددا ار

الخمسإ ي تت

المحاااور الإالاااث :تير

المحااور الرابااع :تير الجامعددإ ددة

الختمجدإ ااخدر يج اديي عد ()8

الجامعددإ ددة مجددا االسا ددا ار الععمجددإ يج ادديي عد ()8

ددا ار

ددا ار

المحاااور

ددا ار

دا ار

المحاور الخاام  :تير

يالجددتي ( )3يضددح الم دداير

ا ار كل موها.
ندول ()3
محاور االستبانة الخمسة و دد بارات كل محور

رقم الع ار
1
2
3
4
5

الم ير
الاي جإ يالاث
ال يإل الاقبج جإ
الاععجم المسامر
الاعاي مس المؤسسا الختمجإ
االسا ا ار المهوجإ
المجميا
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مجميا الع ا ار
7
7
8
8
8
38

ا ت ت الع ا ار
7-1
14-8
22-15
30-23
38-31
38

ييج ا ها المف يص ع اتريج (لجكر ) خماسة ج ايي ع ترجدإ الميا دإ عد الع دار
(كب ددر ج ددتا كب ددر مايس ددقإ قع ع ددإ قع ع ددإ ج ددتا) ياعقد د ( )1 2 3 4 5عد د الاد ديالة يه ددة
ااجا ا جابة.

ا ار اا

خامسا :إن ار ات التحقا من صدد وإبات أداة الدراسة.
صدد الداة:
صت الم جاس جعوة الاأكت م أوها سيف ا جس ما أ ت

ل جاسد (العسداف )429 :1995

كمدا ج صددت الصددت " ددمي االسددا اوإ لكددل العواصددر الاددة جددا أ اددتخل ددة الا ع ددل مد وا جددإ
ييضددي

ددإل اكددي مفهيمددإ لكددل م د جسدداختمها" ( ب ددتا

ارااهددا يمفرتااهددا م د وا جددإ ثاوجددإ

يآخري .)179 2001
يقت قام

ال ا ثإ الاأكت م صت أتا التراسإ كما عة:

 -1صدد المحكمين:
يالك عرض االسا اوإ المكيودإ مد ()40
ا تار الاععجمجإ يالاخصصا

دار عد مجمي دإ مد الماخصصد

الارليجإ يقت بع( تت الم كم

 )2يقددت قعددا مددوهم ىبددتاء المب ظددا

ددي

اتا التراسإ ( )14م كما (ملحاا

ددا ار االسددا اوإ م د

ددإل يضددي يسددبمإ العغددإ

ياوامائ لع عت يمواس إ الم جاس لعب ئإ العماوجإ يلمجامس التراسإ يقت اراي
يم ديا اهم ع د

ددا ار االسددا اوإ ب د

وس إ اافا الم كم

( )% 80ي ( )% 100يقددت أجمددس معظمهددم ع د صددب جإ

االسا اوإ لغرض التراسإ ياقار يا ىجراء عض الاعتجب
الصير الوهائجإ ليتا ا ()38

دة مجدا

ار .

65

يالاة ادم ااخدا بهدا يالمع د ( ) 3يضدح

 -2إبات الداة:
يقددت اددم سدداا معامددل االاسددا الددتاخعة لع ددا ار االسددا اوإ اسدداختام معاتلددإ ألفددا كريو ددات
إل بعغ

قجمإ ألفا لعم جاس ككل ( )0.97يهة قجمإ ج ت جمك اال امات ع ها كتل ل ع ث دا

االسا اوإ يالجتي ( )4يضح معامب

الث ا

لم اير االسا اوإ.

ندول ()4

معامالت الإبات لمحاور االستبانة
م

م اير االسا اوإ

1

الاي جإ يالاث

7

2

ال يإل الاقبج جإ

7

0.90

3

الاععجم المسامر

8

0.91

8

0.94

8

0.95

38

0.97

الاعاي مس المؤسسا

4
5

تت االع ا ار

معامل ألفا كريو ات

0.86

ااخر

االسا ا ار الععمجإ
معامل إبات االستبانة الكلي

يجب د ددأ م د د الجد ددتي ( )4أ معد ددامب
( )0.95يهددة معددامب
مؤ ر ج ت ع ث ا

ث ددا

ث د ددا

م د دداير االسد ددا اوإ اراي د د

ج ددت يكددالك ددن معامددل ث ددا

بدد

( )0.86ي

االسددا اوإ ككددل بعدد( ( )0.97يهددي

االسا اوإ يصب جإ اساختام اغراض التراسإ.

سادسا :إن ار ات الدراسة
قامت الباحإة باتباع الخطوات في تنفيذ الدراسة وكانت لى النحو التالي:
-1االق ددبا عد د ااتا الارل دديي الماععد د
الجامعا

ددال يإل يالت ارس ددا

الس ددا إ يالرس ددائل الماعع ددإ ب ددتير

ة اومجإ المجامس الم عة مثل تراسإ (معريف  )2012يتراسإ (المع وة .)2014
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-2ا ددتات اسددا اوإ ايلجددإ ياددم ا ت ددت الم دداير الرئجسددجإ يالع ددا ار الخاصددإ ال الغددإ ددتتها ()40
ة كل م ير( .اوظر مع

ددار

.)1
سددم الارلجددإ يالت ارسددا

 -3ددرض االسددا اوإ عد مجمي ددإ مد الم كمد

ا وسدداوجإ بجامعددإ ود ي

يجامعددإ السددعقا قددابيس يكعجددإ الععدديم الاقبج جددإ الرسدداا يايي الخبددر القييعددإ ددة العمددل ا تاري
الارلد دديي ب د ديا ر الارلجد ددإ يالاععد ددجم يالد ددك لع كد ددم ع د د صد ددب جإ ااتا يمواس د د إ
اغراض التراسإ الاي اساغر م اليق
 -4رض المب ظا

لعم رف الرئجس لعمواق إ يأخا الرأي.

ع الميا إ الرسمجإ م ىتار الكعجإ لاقب

أ ضاء ه ئإ الاتريس ة الكعجا
 -7ساا معامب

ثا

 -8عت ال صي

ياالوجع يإ)
اساغر ال صي

التراسإ كما صع

يالمراك المعوجإ( .اوظر مع

ع ى صائجإ عتت

.)4

االسا اوإ.

ع مؤ ار م بيلإ لث ا

اي يس االسا اوإ ع

-9جمس البجاوا

.)2

العغيي لبسا اوإ م قبل المخاص .

-5ىجراء الاتق
-6ال صي

ما ج ارا ثبثإ أ هر( .اوظر مع

ارااهد ددا يصد ددجاغاها

الم جاس

ام الاقب

الفععة اتيا

التراسإ

وإ التراسإ بياسقإ االسا اوإ اليرقجإ ياالسا اوإ االلكاريوجإ ( دالعغا

قري البريدت االلكاريودة ا ضداء ه ئدإ الادتريس الجامعدإ يمسدؤيلة الم اركد
ع

وإ التراسإ يالة أرلعإ أ هر.

ياتخالها لبروامج ( )SPSSيالك عت ارم ها لغرض ا ع عها ى صائجا.

-10اساخراج الواائج يمواق اها.
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إل ام
العرلجدإ
يقدت

سابعا :المعالنة اإلحصائية
ا ج ا اهتاف التراسإ ال الجإ ام اساختام ااسال ا ا
-1المايسدقا
جامعإ و ي

ال سدابجإ ( )Meanياالو ار دا

ب

المعجاريدإ ( )Standard deviationلمعر دإ تير

ة اومجإ المجامس الم عة.

-2اخا دار ( ) لع واد
مجمي ا

صائجإ ا اجإ:

مسدا عا

( )Independent samples T Testيالدك لمعر دإ الفدري

ماغ ري الويا االجاما ة يالمسم اليظجفة ة ماغ ر تير الجامعإ يا ع ل الا ا

اا داتي ( )One-Way ANOVAلمعر دإ الفدري بد

مجمي دا

ماغ د ار سدويا

الخبدر يمكدا

العمد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة ماغ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددر تير الجامعد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددإ.
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الفاصاال الرابع
نتائج الدراسة
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الفاصاال الرابع
نتائج الدراسة
تمهيد:
ااواي هاا الفصل رضا لعواائج الاة ايصع
جمع

بياسقإ أتيا

ىل هدا الت ارسدإ يالمساخعصدإ مد البجاودا

الادة

التراسإ عت ا ع عها ى صائجا يالاأكت م سبماها يخعيها م ال جم الماقر دإ

ي جما عة رضا لاعك الواائج:
أوال :رض نتائج السؤال الول
ما دور نامعة نازوى فاي تنمياة المنتماع المحلاي مان ونهاة نظار أ ضاا هيئاة التادري
ومسؤولي مراكزأمانة شؤون الطالب بالنامعة؟
يلةجا دإ د هداا السدؤا كددا البدت مد ا ت ددت ترجدإ االسدداجا إ يهددة الو قدإ الاددة ىاا يصددل
ىل هددا المسدداج ا او د جاددا الم جدداس الدداي اسدداجاا عج د (موسددة ت
ها الترجإ م اامير ااساسجإ ة بواء الم ا جس الارليجدإ ي عجد

 )196 :ىا جعابددر ا ت ددت

دت قامد

ال ا ثدإ با ت دت ترجدإ

ال قس بواء ع الاترج الخماسة لبسا اوإ يهة ع الو ي ا اة:
ندول ()5

درنة االستنابة لكل مستوى من مستويات االستنابة

م

المايس

1

4.20-5

3

2.60 – 3.39

2
4
5

مسايجا

الاتريج

كب ر جتا

ا جتا

مايسقإ

مايس

قع عإ جتا

موخفض جتا

3.40 - 4.19

كب ر

1.80 – 2.59

قع عإ

1 - 1.79

مساي االساجا إ
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ا

موخفض

ي عجد اددم اسدداخراج المايسددقا

ال سددابجإ ياالو ار ددا

المعجاريددإ لم دداير االسددا اوإ يالجددتي

( )7يضح الك.
الندول ()6

المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية لمحاور دور النامعة في تنمية المنتمع المحلي

ال سابة

االو راف
المعجاري

تير

1

الاي جإ يالاث

3.84

0.73

ا

4

ال يإل الاقبج جإ

3.47

0.84

ا

3

الاععجم المسامر

3.48

0.80

ا

3.51

0.85

ا

3.47

0.85

ا

3.56

0.75

ا

الارا ا

2

المايس

الم ير

الاعاي مس المؤسسا

4

ااخر

االسا ا ار الععمجإ
المايس العام

ج ر الجتي ( )6أ المايسد ال سدابة لم دير الاي جدإ يالاث د
ددت
وظر

عد ا تير جامعددإ ود ي

جأاة م ير الاععجم المسامر مايس

ااخر مايسد

سابة ( )3.47فار قف

بترجددإ ممارسددإ الجددإ يهدداا ددت

اومجإ المجامس الم عة هي تير كب ر م يجهإ وظر أ رات

سدابة ( )3.51يمد ثدم

صل كل م م يري االسا ا ار

سابة ( )3.48ة

الععمجإ يال يإل الاقبج جإ ع مايس
ه دا المايسددقا

( )3.84هدي اا عد يهداا

ددة اومجددإ المجامددس الم عددة ددة هدداا الم ددير هددي ااكبددر مد يجهددإ

وإ التراسإ ييعج م ير الاعاي مس المؤسسا

ال سددابجإ جدداء

الجامعإ

الم ير الساب

يجمجس

ع د أ تير جامعددإ و د ي

ددة

وإ التراسإ.

ولمزيد من التعماا فاي نتاائج الدراساة ساوف ياتم تنااول كال محاور لاى حادة لاى النحاو
االتي:
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أوالع :فيما يتعلا بمحور التو ية والتإقيف:
ادم سداا المايسد ال سدابة ياالو دراف المعجداري السداجا ا

دا ار هدداا

أ درات الع ودإ عد

الم ير كما يض ها الجتي االاة:
ندول ()7

المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية لدور النامعة في محور التو ية والتإقيف مرتبة ترتيبا تنازليا
تير

المايس
ال سابة

االو راف
المعجاري

4.18

0.87

ا

ايج القع إ و ي الم اركإ الفعالإ ة أو قإ المجامس الم عة

4.01

1.00

ا

اضس برامج اي جإ مجامعجإ لعقع إ ة مجا ختمإ الب ئإ الم عجإ

3.79

0.96

ا

3.78

1.00

ا

3.78

1.14

ا

3.75

0.88

ا

3.60

1.01

ا

3.84

0.73

ا

الع ار

ا ارك ة غرس مفاهجم يقجم الاراإل العماوة م خب المعارض
يال فب

الاة ا جمها.

اوظم الوتيا

جات عي ل عض م كب

المجامس الم عة

اسمح ا رات المجامس اساختام مكاباها يالمكا إ ا لكاريوجإ
اي ر مصاتر المعر إ لع ا ث
اصمم برامج لاومجإ مها ار

يالمؤسسا
العامع

ال ثجإ

ة مؤسسا

الاععجم المخاعفإ

المايس العام

ج د ر الجددتي (  ) 7أ المايسددقا
وي
صع

الجامعإ

ال سددابجإ لا ددت ار أ درات مجامددس الت ارسددإ لددتير جامعددإ

ة اومجإ المجامس الم عة لع ا ار م ير الاي جإ يالاث

جاء

كعهدا مسداي

دإل

دا

الع ار " ا ارك ة غرس مفاهجم يقجم الاراإل العماوة م خب المعارض يال فب

ا جمهدا" عد أ عد مايسد

سدابة ( )4.18ي دداو راف معجداري قددتر ( )0.87ب ومدا جدداء

اصمم برامج لاومجدإ مهدا ار العدامع

دة مؤسسدا

الاععدجم المخاعفدإ" عد أقدل مايسد

( )3.60ي دداو راف معج دداري ق ددتر ( )1.01ب وم ددا اراي د د
(.)3.60 – 4.18
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المايس ددقا

الاة
الع ددار "

سدابة بعد(

ال س ددابجإ ل دداقة الع ددا ار

إانياع :فيما يتعلا بمحور البحوث التط يقية:
ادم سداا المايسد ال سدابة ياالو دراف المعجداري السداجا ا

أ درات الع ودإ عد

دا ار هدداا

الم ير كما يض ها الجتي االاة:
ندول ()8
المتوسطا ت الحسا ية واالنحرافات المعيارية لدور النامعة في محور البحوث التط يقية مرتبة ترتيبا تنازليا
المايس

الع ار

االو راف

تير

ال سابة

المعجاري

الجامعإ

ا جس اا اإل الععمجإ المج ت الاة ج يم بها أ ضاء ه ئإ الاتريس.

3.91

1.08

ا

عمجإ م كمإ.

3.76

0.94

ا

3.53

1.09

ا

3.42

1.02

ا

المجامس.

3.40

0.93

مايسقإ

المجامس بهتف ى جات عي لها.

3.19

1.02

مايسقإ

3.07

1.24

مايسقإ

3.47

0.84

ا

او ر ال يإل ة تيريا
اابو

الرسائل الععمجإ المج ت يا يم بو رها م

اا اع ي الث ا إ

يالمعر إ.
م تت يياض إ لاومجإ ال إل الععمة الماعع إ الاومجإ

اي ر خق
المجامعجإ.

ا تت مصاتر ياض إ ال إل الععمة الاي عبة اجا
ا كل رقا

ثجإ لتراسإ م كب

اصتر مجعإ ارليجإ تيريا اعو

أمر المجامس.

المايس العام

الجتي ( )8أ المايسقا

ب

ال سابجإ لا ت ار أ درات مجامدس الت ارسدإ لدتير جامعدإ ود ي

ة اومجإ المجامس الم عة لع ا ار م دير ال ديإل الاقبج جدإ اراي د
صع

بد

العالجدإ يالمايسدقإ

دإل

الع ار " ا جس اا اإل الععمجإ المج ت الادة ج ديم بهدا أ ضداء ه ئدإ الادتريس ".عد أ عد

مايس
تيريا اعو
ب وما اراي

سابة ( )3.91ي او راف معجاري قتر ( )1.08ب وما جاء
أمر المجامس" ع أقل مايس
المايسقا

الع ار " اصتر مجعإ ارليجإ

سابة بع( ( )3.07ي او راف معجاري قتر ()1.24

ال سابجإ ل اقة الع ا ار (.)3.91 –3.07
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إال عإا :فيما يتعلا بمحور التعليم المستمر:
ادم سداا المايسد ال سدابة ياالو دراف المعجداري السداجا ا

أ درات الع ودإ عد

دا ار هدداا

الم ير كما يض ها الجتي االاة:
ندول ()9

المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية لدور النامعة في محور التعليم المستمر مرتبة ترتيبا تنازليا
المتوسط

العبارة

اع ت مؤام ار
اع ت ير

عمجإ يير

الحسا ي

االنحراف
المعياري

دور

3.73

1.05

ا

3.70

0.98

ا

3.70

0.97

ا

3.60

0.95

ا

3.46

1.08

ا

3.29

1.01

مايس

3.21

1.01

مايس

3.15

1.10

مايس

3.48

0.80

مل لمواق إ قضاجا المجامس.

مل ة الاععجم المسامر يلرامج الاتريا.

ابوة عسفإ ا س

الاععجم المسامر ال ائمإ ع

اوفا برامج اتريبجإ لاقيير مها ار

المجامس.

اجا

ا رات المجامس.

ا جس أ رات المجامس الم عة ع الم اركإ ة المؤام ار
اوظم تريس ة مجاال

الععمجإ.

م ي اامجإ ياععجم الك ار.

ا جَّم ا عجإ البرامج الاتريبجإ صفإ تيريإ لع صي

ع اغاجإ راجعإ

يريإ.
اي ر اال اماتا

المالجإ الكا جإ لاوف ا برامج الاتريا المخاعفإ.
المتوسط العام

ب

الجتي ( )9أ المايسقا

صدع

عمجدإ يير

الكا جدإ لاوف دا بدرامج الادتريا المخاعفدإ ".عد أقدل مايسد
قتر ( )1.10ب وما ا اري

بد

العالجددإ يالمايسددقإ

ددإل

مدل لمواق دإ قضداجا المجامدس ".عد أ عد مايسد

سدابة ( )3.73ي داو راف معجداري قدتر ( )1.05ب ومدا جداء

المايسقا

ا

ال سابجإ لا ت ار أ درات مجامدس الت ارسدإ لدتير جامعدإ ود ي

ددة اومجددإ المجامددس الم عددة لع ددا ار م ددير الاععددجم المسددامر اراي د
الع دار " اع دت مدؤام ار

النامعة

الع دار " ي در اال امداتا

سدابة بعد( ( )3.15ي داو راف معجداري

ال سابجإ ل اقة الع ا ار (.)3.73- 3.15
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المالجدإ

رابعاع :فيما يتعلا بمحور التعاون مع المؤسسات الخدمية الخرى.
ادم سداا المايسد ال سدابة ياالو دراف المعجداري السداجا ا

أ درات الع ودإ عد

دا ار هدداا

المجا كما يض ها الجتي االاة:
ندول ()10

المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية لدور النامعة في محور التعاون مع المؤسسات الخدمية الخرى
مرتبة ترتيبا تنازليا
المايس

الع ار
ا مكاوجا

ايظ

اوظم راكا

ال سابة

المعجاري

الماتجإ يال ريإ الماا إ لختمإ المجامس الم عة

3.76

1.04

ا

المجامعجإ لا ات المعر إ.

3.70

1.01

ا

3.46

1.00

ا

3.58

1.00

ا

المجامس الم عة.

3.48

0.99

ا

عمجإ جت ت .

3.38

1.05

مايس

3.27

1.04

مايس

3.26

1.01

مايس

3.47

0.85

مس المؤسسا

افسح المجا لكياترها الماخصصإ لاقيير مؤسسا
ااعاي مس المؤسسا

المجامس الم عة.

ااهعجإ لا ييت القع إ ايي اال اجاجا

الخب ار

الععمجإ.

ا ار

عيال مهوجإ مواس إ لم كب

ا ارك المجامس ة ىوااج اباكا ار

الخاصإ

ا ارك المجامس الم عة ة يضس خق ال يإل السويجإ.
ج يم كل قسم ة الجامعإ بتراسإ الياقس لا ت ت م كب

المجامس ة

مجا اخصص .
المتوسط العام

ج د ر الجددتي ( )10أ المايسددقا
ود ي
ب

العالجإ يالمايسقإ

إل صع

الجامعإ

ا

ال سددابجإ لا ددت ار أ درات مجامددس الت ارسددإ لددتير جامعددإ

ددة اومجددإ المجامددس الم عددة لع ددا ار مجددا الاعدداي مددس المؤسسددا
الع ار " ايظ

المجامددس الم عددة " ع د أ ع د مايس د
جداء

االو راف

تير

ا مكاوجدا

الختمجددإ ااخددر اراي د

الماتجدإ يال دريإ الماا دإ لختمدإ

سددابة ( )3.76ي دداو راف معجدداري قددتر ( )1.04ب ومددا

الف در " ج ديم كدل قسدم دة الجامعدإ بت ارسدإ الياقدس لا ت دت م دكب
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المجامدس دة مجدا

سابة بع( ( )3.26ي او راف معجداري قدتر ( )1.01ب ومدا اراي د

اخصص  ".ع أقل مايس

ال سابجإ ل اقة الف ار (.)3.76- 3.26

المايسقا

خامساع :فيما يتعلا بمحور االستشارات العلمية.
ام ساا المايس ال سابة ياالو راف المعجاري الساجا ا

أ رات الع وإ ع

هاا

ا ار

المجا كما يض ها الجتي االاة:
ندول ()11

المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية لدور النامعة في محور االستشارات العلمية مرتبة ترتيبا تنازليا
العبارة

ة

المجامس الم عة.

ابرم اافاقجا

أي بريايكيال

لعاعاي الععمة يالاقبج ة مس مؤسسا

المجامس.
ا ار م اريس اجاما جإ اسهم ة بواء المجامس.
اخق لبرامج يقوجإ امعإ اعمل ع ختمإ المجامس الم عة
اعت ا ارير يأي ار
ا تم اسا ا ار

مل لصواا ال رار ااعع بختمإ المجامس الم عة.
مهوجإ لعمؤسسا

بواء ع واائج تراسا

يأ اإل ام

اوف اها.
ا رك المؤسسا

المجامعجإ ة اصمجم خق

لع ضاجا يالم كب

الاة اهم المجامس.
ا تم ا ر ات ليسر العماوجإ ما اواسا يالم كب

الاة اعارضها.

المتوسط العام

يضددح الجددتي ( )11أ المايسددقا
وي

3.73

0.97

ا

3.52

0.95

ا

3.52

1.02

ا

3.46

1.00

ا

3.45

1.03

ا

3.45

0.94

ا

3.43

1.03

ا

3.22

0.99

3.47

0.85

النامعة

مايس

ا

ال سددابجإ لا ددت ار أ درات مجامددس الت ارسددإ لددتير جامعددإ

ة اومجإ المجامس الم عة لع ا ار مجا االسا ا ار الععمجإ اراي

إل صع

المعياري

الحسا ي

اسمح ا ضاء ه ئإ الاتريس ة الجامعإ العمل كماقي
مؤسسا

المتوسط

االنحراف

دور

ب

الع ار " اسمح ا ضاء ه ئإ الاتريس ة الجامعإ العمل كماقي
76

العالجإ يالمايسقإ
ة مؤسسدا

المجامددس الم عددة ".ع د أ ع د مايس د
جداء
مايس

سددابة ( )3.73ي دداو راف معجدداري قددتر ( )0.97ب ومددا
الادة اعارضدها ".عد أقدل

الع دار " ا دتم ا ر دات ليسدر العماوجدإ مدا اواسدا يالم دكب

سابة بع( ( )3.22ي او راف معجاري قتر ( )0.99ب ومدا اراي د

المايسدقا

ال سدابجإ

ل اقة الف ار (.)3.73- 3.22
إانيا :رض نتائج السؤال الإاني.
تاللددإ ى صددائجإ وددت مسددايت التاللددإ ( )α=0.05ددة اسدداجا ا

هددل ايجددت ددري اا

وإ التراسإ ي تير جامعإ و ي
المسم اليظجفة سويا

ة اومجإ المجامس الم عة اع

لماغ د ار (الوديا االجامدا ة

الخبر مكا العمل).

يلةجا ددإ عد د ه دداا السد دؤا ا ددم اس دداختام اخا ددار (
الفري

أ درات

ة ماغ ر تير الجامعإ جع

 )T-testلع واد د

مس ددا عا

ج ددات

لماغ ري الويا االجاما ة يالمسدم الديظجفة يالجدتي ()12

يضدح واددائج اخا ددار ( ) لماغ در الودديا االجامددا ة يالجدتي ( )13يضددح واددائج اخا ددار (

T-

 )testلماغ ر المسم اليظجفة.
أوالع :متغير النوع االنتما ي:
ام اساختام المايسقا
الفددري التالددإ ى صددائجا ب د

ال سابجإ ياالو ار دا
المايسددقا

اومجإ المجامس الم عة سعقوإ ما اع

المعجاريدإ ياخا دار (

ال سددابجإ لا ددت ار

 )T-testلعك د

وددإ الت ارسددإ لددتير جامعددإ و د ي

د
ددة

لماغ ر الويا ا جاما ة وت مساي تاللدإ ()α=0.05

يالجتي الاالة يضح الواائج الماعع إ بهاا الماغ ر.
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الندول ()12

نتائج اختبار (ت) لمتغير النوع االنتما ي.
اكر
الم ير

الاي جإ يالاث
ال يإل
الاقبج جإ
الاععجم المسامر

أوث

المايس

االو راف

المايس

االو راف

ال سابة

المعجاري

ال سابة

المعجاري

3.83

0.81

3.86

0.43

قجمإ

مساي

تاللإ ( )

( )

التاللإ

ى صائجا

-0.265

0.79

غ ر تا

3.45

0.91

3.52

0.63

-0.417

0.67

غ ر تا

3.51

0.84

3.40

0.70

0.604

0.54

غ ر تا

الاعاي مس
المؤسسا

3.53

0.92

0.62

3.46

0.384

0.70

غ ر تا

ااخر
االسا ا ار
الععمجإ
تير الجامعإ

3.49

0.90

3.42

0.72

0.345

0.73

غ ر تا

3.56

0.81

3.53

0.56

0.186

0.85

غ ر تا

يياضددح مد الجددتي ( )12اود ال ايجددت ددري اا
ة اومجإ المجامس الم عة اع

تاللددإ ى صددائجإ ددة ماغ ددر تير الجامعددإ

لماغ ر الويا االجاما ة معود ا الجوسد

ج داركا بدوفس ال دتر

ة اومجإ المجامس الم عة.
إانياع :متغير المسمى الوظيفي:
ام اساختام المايسقا
الفددري التالددإ ى صددائجا ب د

ال سابجإ ياالو ار دا
المايسددقا

المعجاريدإ ياخا دار (

ال سددابجإ لا ددت ار
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 )T-testلعك د

وددإ الت ارسددإ لددتير جامعددإ و د ي

د
ددة

اومجإ المجامس الم عة سعقوإ ما اع

لماغ ر المسم اليظجفة وت مساي تاللإ ()α=0.05

يالجتي الاالة يضح الواائج الماعع إ بهاا الماغ ر
الندول ()13
نتائج اختبار (ت) لمتغير المسمى الوظيفي.
المسم

ضي ه ئإ
اتريس
مسؤي مرك

االو راف

العتت

المايس ال سابة

84

3.52

0.75

7

3.86

0.63

المعجاري

يياضددح مد الجددتي ( )13أود ال ايجددت ددري اا
ددة اومجددإ المجامددس الم عددة اع د

قجمإ

الم سي إ

1.14-

مساي
التاللإ

0.25

تاللددإ ى صددائجإ ددة ماغ ددر تير الجامعددإ

لماغ ددر المسددم الدديظجفة معو د ا جمجددس المسددمجا

اليظجفجددإ

ا ارك ة اومجإ المجامس الم عة بوفس ال تر.
ياددم اسدداختام ا ع ددل الا ددا
لماغ ار سويا

اا دداتي

الخبر يمكا العمل يالجتيل

جددات الفددري

ددة ماغ ددر تير الجامعددإ يالدداي جع د

( )14ي ( )15جعرضا واائج هاا الا ع ل.

إالإا :متغير سنوات الخ رة:
ا ددم اس دداختام المايسد دقا

ال س ددابجإ ياالو ار ددا

المعجاري ددإ ياخا ددار ا ع ددل الا ددا
المايسددقا

ال سددابجإ لا ددت ار

( )ANOVAلعك د

د الفددري التالددإ ى صددائجا ب د

لددتير جامعددإ و د ي

ددة اومجددإ المجامددس الم عددة سددعقوإ مددا اع د

لماغ ددر سددويا

مساي تاللإ ( )α=0.05يالجتي الاالة يضح الواائج الماعع إ بهاا الماغ ر.
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اا دداتي
وددإ الت ارسددإ
الخبددر وددت

الندول ()14
نتائج تحليل التباين الحادي لمتغير سنوات الخ رة

مصتر الا ا
ب
المجمي ا
تاخل
المجمي ا

مجميا
المرلعا
0.902

ترجا
ال ريإ
3

مايس
المرلعا
0.301

50.109

87

0.576

يجظه ددر مد د الج ددتي ( )14أود د ال ايج ددت أجض ددا ددري اا
الجامعددإ اعد
ج اركي

الخبددر يهدداا ددت

لماغ ددر سددويا

قجمإ ف
الم سي إ

مساي
التاللإ

0.522

0.668

تالل ددإ ى ص ددائجإ ددة ماغ ددر تير

عد ا جمجددس المدديظف

دداخابف سددويا

خبدراهم

ة اومجإ المجامس الم عة بوفس ال تر.

رابعاع :متغير مكان العمل:
ا ددم اس دداختام المايس ددقا
( )ANOVAلعك د
لتير جامعإ و ي

ال س ددابجإ ياالو ار ددا

د الفدري التالدإ ى صدائجا بد

المعجاري ددإ ياخا ددار ا ع ددل الا ددا
المايسدقا

ة اومجإ المجامس الم عة سعقوإ ما اع

ال سدابجإ لا دت ار

اا دداتي
ودإ الت ارسدإ

لماغ ر مكدا العمدل ودت مسداي

تاللإ ( )α= 0.05يالجتي الاالة يضح الواائج الماعع إ بهاا الماغ ر.
الندول ()15
نتائج تحليل التباين الحادي لمتغير مكان العمل.

مصتر الا ا
ب

المجمي ا
تاخل
المجمي ا

مجميا
المرلعا
2.046

ترجا
ال ريإ
4

مايس
المرلعا
0.511

48.965
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0.569
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قجمإ ف
الم سي إ

مساي
التاللإ

0.898

0.469

يوساواج مد الجدتي ( )15اود ال ايجدت دري اا
ة اومجإ المجامس الم عة اعد

لماغ در مكدا العمدل

ة اومجإ المجامس الم عة
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تاللدإ ى صدائجإ دة ماغ در تير الجامعدإ
دإل ى الجمجدس داخابف مدياقعهم ج داركي

الفاصاال الخام
مناقشة نتائج الدراسة
والتوصيات والمقترحات

82

الفاصاال الخام
مناقشة نتائج الدراسة
تمهيد:
سددع
ض

الت ارسددإ ال الجددإ ىلد الاعددرف عد تير جامعددإ ود ي

الماغ ار الماصعإ الويا يالمسم الديظجفة يسدويا

ددة الفصددل السدداب

ددرض الواددائج الاددة ايصددع

الفصدل الواددائج الادة ايصددع

ددة اومجددإ المجامددس الم عددة مددس

الخبدر يمكدا العمدل الجامعدإ يقدت ادم

ىل هددا الت ارسددإ عددت اقب د أتيااهددا يياضددم هدداا

ىل هدا الت ارسددإ يمد ثددم ا دتجم الايصددجا

بوداء عد واائجهدا ي جمددا عددة

مواق إ لاعك الواائج يم ايلإ افس رها ة ضيء ارا ا أسئعاها يأخ ار يضس مجمي إ مد الايصدجا
يالم ار ا :

أوال :مناقشة نتائج سؤال الدراسة الول:
ما تير جامعإ ود ي

دة اومجدإ المجامدس الم عدة مد يجهدإ أ ضداء ه ئدإ الادتريس يمسدؤيلة

مراك أماوإ ؤي القبا الجامعإ؟
أظهددر واددائج الت ارسددإ أ تير جامعددإ و د ي
يجهإ وظر

وإ التراسإ جاء

بترجإ الجإ

جمجد ددس الم د دداير الخمسد ددإ (الاي جد ددإ يالاث د د
المؤسسددا

ااخددر

كما جاء

المايسدقا

الددك أ مجامددس الت ارسددإ ممددثب أ ضدداء ه ئددإ

عد قددتر ددالة مد المسددؤيلجإ ااجددا اهددتاف يايجد الجامعددإ ياخاعفد

هددا الواددائج مددس واددائج ت ارسددإ كددل مد ( :المصددري  )2004الاددة ايصددع
ليظائ

ال سدابجإ بترجدإ الجدإ دة

ال د دديإل الاقبج جد ددإ الاععد ددجم المسد ددامر الاعد دداي مد ددس

االسا ددا ار الععمجددإ) ي جع د

الاددتريس يمسددؤيلة الم اركد

ددة اومجددإ المجامددس الم عددة سددعقوإ مددا م د

ىلد اددتوة الددتير الاومدديي

جامعإ ااقص الثبإل م يجهإ وظر أ ضاء اله ئإ الاتريسجإ يتراسإ ( بتر ي ثما
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)2010الادة ايصدع

ىلد أ مؤسسدا

ة ختمإ المجامس يااف

الاععددجم العدالة دة سدعقوإ مددا ما الد

واائج ها التراسإ مس واائج تراسإ ( ار

اعداوة مد قصددير

إ  )2009الادة أ دار ىلد
بترجددإ

أ تير جامعددإ ال رمدديك ددة ختمددإ المجامددس م د يجهددإ وظددر أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس جدداء
كب ر .

ولمزيد من التعما في مناقشة نتائج الدراسة ،سوف يتم مناقشة كل محور لى حدة:
-1محور التو ية والتإقيف:
أ ددار واددائج الت ارسددإ أ م ددير الاي جددإ يالاث د
ا

جدداء ددة المرا ددإ (اايل د ) مايس د

ددام

إل بع( المايس ال سابة لعم ير ( )3.84ياالو راف المعجاري ( )0.73يلترجإ ممارسإ

" الجإ" لع اراا كما هي ميضح ة الجتي ( )6ي(.)7
يقدت ٌجعد

هداا الددتير العدالة ىلد المؤ د ار ا جابجددإ و دي تير الجامعددإ دة اومجددإ المجامددس

الم عددة ددة م ددير الاي جددإ يالاث د
الاي جإ يالاث

ددإل ا دديم بددتير ج ددت ددة الددك الم ددير يأوهددا اعقددة م ددير

جل اهامامهدا يالدك امثدل دة ىقامدإ ال مدب

الاي يجدإ ا درات المجامدس يالمسداهمإ

ة غرس مفاهجم يقجم الاراإل العماوة م خب المعارض يال فب
خب ااو قإ المجامعجإ المخاعفدإ يالادة ا ديم جامعدإ ود ي

الاة ا جمها يكالك ال ا مد

اال داراك هدا مدس مؤسسدا

المجامدس

الم عدة كمعدارض السدبمإ المريريددإ يمعدارض الكاداا الدتيلة يغ رهددا يمدا ا تمد المعاهدت يالم اركد
الختمجإ الجامعإ ا رات المجامس مد خدتما

اي يجدإ ياث جفجد كمركد ختمدإ المجامدس يالداي اسدع

الجامعددإ م د خبل د ىل د رل د الجامعددإ قا ددا

المجامددس يمؤسسدداا المخاعفددإ يم د أبددر أو ددقإ

المرك د ى ددتات الب درامج المواسد د إ لختم ددإ المجامددس يالا ددة م د
ي ماجدددإ قجم د د ااخبقجدددإ ياالجاما جد ددإ يمثع د د الععجدددا يكدددالك
الميضي ا

يالمجاال

ددأوها الم ا ظ ددإ ع د هيج ددإ المجام ددس
د ددت الو ددتيا

الماعع إ عمل الجامعإ يا سهام ة ى جاء المواس ا
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يالمعا جدددا

الععمجدددإ د ددة

اليقوجإ ياالجاما جإ.

كما ا ايي جامعإ و ي
ختمااها ىل المساف ت

ع مكا إ اضم مجمي إ م المصاتر الا ع تجإ يااللكاريوجإ يا دتم

م تاخل الجامعإ يخارجها يهة بدالك ادت م

ا درات المجامددس الم عددة ياددي ر مصدداتر المعر ددإ لع ددا ث
يأقعهدا دة م دير الاي جدإ يالاث د
م د خددب المعددارض يال فددب

جداء

الاددة ا جمهددا" كددأ ع

جعد د

الدك ىلد

جدم م داركإ جامعدإ ود ي

دة ىقامدإ

المجامددس الم عددة يالاددة ارك د

ددة مجمعهددا ع د مفددرتا

ياوااجهم الث ا ة يالفكري.

الاراإل العماوة يس ر الععماء العماو

ددة مؤسسددا

ددار ددة هدداا الم ددير مايس د

سددابة بعدد(

ال ددأ العمدداوة كددالاة ج جمه ددا مرك د الخع ددل بد د ا مددت الفراه ددتي لعت ارس ددا

العرلجددإ الجامعددإ الاعدداي مددس مؤسسددا

يأما أقل

ال ثجددإ .ي ددة أ عد الع ددا ار

م داركإ الجامعدإ دة "غدرس مفداهجم يقدجم الادراإل العمداوة

( )4.18ياو راف معجاري قتر ( )0.87يقدت جعد
المعددارض الاددة اعو د

يالمؤسسددا

دكل كب در الاي جدإ يالاث د

ار دة م دير الاي جدإ يالاث د

الاععددجم المخاعفددإ" مايس د

دت جداء "اصدمجم بدرامج لاومجدإ مهدا ار العدامع

سددابة بعدد( ( )3.60ياو دراف معجدداري قددتر ( )1.01يقددت

ال ددك ىلد د أ ك ددل مؤسس ددإ اععجمج ددإ ه ددة أتر ا اجاج ددا

الع ددامع

ل ددت ها مد د بد درامج اومج ددإ

صددر ا اجاجددا

العددامع

لددت ها م د ب درامج ياومجددإ

المهددا ار

كمددا أ قجددام كددل مؤسسددإ اععجمجددإ

مهددارااهم هددي م د صددعا مددل اعددك المؤسسددا
المهمددإ الوجا ددإ ددوهم .ياخاعفد

لدداا ال ايجددت اجددإ مع ددإ ل جددام جامعددإ و د ي باعددك

هددا الواددائج مددس ت ارسددإ (معددريف  )2012الاددة أ ددار الد يجدديت

قصير ة م ير الاي جإ يالاث د

دة الجامعدا

الفعسدق وجإ الادة جداء

بترجدإ ممارسدإ موخفضدإ

يمايسقإ.
-2محور البحوث التط يقية:
أبر

واائج التراسإ أ م ير البحوث التط يقية جاء دة المرا دإ (ال ار عدإ مكدرر م ا در عدت

م ددير االسا ددا ار الععمج ددإ) مايسد د

يلترج ددإ ممارس ددإ اراي د د

ددام ددا
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ارااه ددا بد د

"العالج ددإ

أ درات مجامددس الت ارسددإ

يالمايسددقإ" ب د

معجاري قتر ( )0.84كما هي مب
أ عد

ددإل جدداء

ددإل بعدد( المايس د ال سددابة لعم ددير ( )3.47ي دداو راف

ة الجتي ( )6يالجتي (.)8

ددار ددة هدداا الم ددير "ا ددججس اا دداإل الععمجددإ المج ددت الاددة ج دديم بهددا

أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس" مايس د

سددابة بعدد( ( )3.91ياو دراف معجدداري قددتر ()1.08

ددإل ددام

ت ددم اا دداإل الععمجددإ المج دت ماتجددا يمعويجددا م د خددب اك دريم المام د ي مددوهم ياددي ر كددل الددت م
الب م ل جامهم باعك اا اإل مثل ما ج تمد مركد تارس لع دإل الععمدة الجامعدإ يمركد الخع دل بد
أ مت الفراه تي لعتراسا
ىل ي ت

العرلجإ يكرسدة الو اادا

القبجدإ العماوجدإ يواداج اا جداء ال ريدإ ا ضدا إ

يإل اال بج يالاة ا تم ختمااها لع دا ث

يال يإل يالتيريا

مد مصداتر عمجدإ ماعدتت كالرسدائل الععمجدإ

الععمجإ.
جدداء "ىص ددتار مجعددإ عمج ددإ صددفإ تيري ددإ اعو د

ددة د د

ض دداجا المجامددس" كأق ددل

سددابة بعدد( ( )3.07ياو دراف معجدداري قددتر ( )1.24يجعدديت الددك لعددتم يجدديت هددا

الم ددير مايسد

المجعددإ ددة يقاوددا ال اضددر يأ و د ار ياصددتا ار الجامعددإ يا كاو د
ض دداجا المجام ددس ىال أوه ددا ال اد د ا غ ددر كا ج ددإ مد د يجه ددإ وظ ددر
ياقيير يجع

اعقددة مسددا ا

بهددا لععواجددإ

و ددإ الت ارس ددإ ي اج ددإ ىلد د

ي ددات

سبا هاا التير العالة دة م دير ال ديإل الاقبج جدإ ىلد المؤ د ار ا جابجدإ و دي

تير الجامعددإ ددة اومجددإ المجامددس الم عددة
الاقبج جدإ جاو دا مهمدا
المهوجإ ة مجاال

ددإل ا دديم بددتير ج ددت ددة هدداا الم ددير ياعقددة ال دديإل

دإل أ جعدل أ ضداء ه ئدإ الادتريس الجامعدإ م دارك

دة أو دقإ الاومجددإ

ال يإل الاقبج جإ ياالسا ا ار يختمإ المجامدس هدي أ دت أهدتاف الجامعدإ ي دة

هداا ا قدار ا ديم الجامعدإ با دججس اا داإل الععمجددإ المام د يو درها دة الدتيريا
يم ايلددإ اددي ر خق د م ددتت يياض د إ لاومجددإ ال ددإل الععمددة الماعع د
ر

ددا ار

ثجإ لتراسإ م كب

المجامس.
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الععمجدإ الم كمددإ

الاومجددإ المجامعجددإ يا ددك ل

يافر هدا اا داإل يالت ارسدا
اسا د ددا ار مهوجد ددإ لعمؤسسد ددا
( ار

وادائج يم ار دا

جسدع

عدتها أ ضداء ه ئدإ الادتريس لا دتجم

الاد ددة اعو د د بواد ددائج اعد ددك اا د دداإل .ااف د د

هد ددا الواد ددائج مد ددس ت ارسد ددإ

إ  )2011يالاة أ ار ال التير الكب ر لجامعإ ال رميك ة اومجإ المجامس لهاا الم ير

كمد ددا اخاعف د د

مد ددس ت ارسد ددإ كد ددل م د د ( :معد ددريف  )2012ي (ي بد ددت ر ي ثمد ددا

(مسا ت  )2008الاة أ ار ال التير المايس لعجامعا
لتير الجامعا

 )2010يت ارسد ددإ

دة اومجدإ المجامدس مدس يجديت قصدير

ة اومجإ المجامس ة مجا ال يإل الاقبج جإ.

-3محور التعليم المستمر:
خعص

واائج التراسإ أ م ير الاععجم المسامر جاء ة المرا دإ (الثالثدإ) مايسد

دام دا

ددإل بعدد( المايس د ال سددابة لعم ددير ( )3.48يل دنو راف معجدداري قددتر ( )0.80ياراي د
الممارسإ لع اراا ب

"العالجإ يالمايسقإ" بد

أ درات مجامدس الت ارسدإ كمدا هدي مبد

ترج ددإ

دة الجدتي ()6

ي(.)9
يجع

الك ىل المؤ ار

ا جابجإ و ي تير الجامعإ ة اومجإ المجامس الم عة ة م ير

الاععجم المسامر

إل ا يم بتير ج ت ة الدك الم دير ياعقدة الاععدجم المسدامر جاو دا مهمدا يامادتاتا

لتير جامعإ و ي

ة اومجإ المجامس الم عة اعمل ع ا تجم برامج اتريبجدإ لاقديير مهدا ار أ درات

المجامددس ا ض ددا إ ىلد د ير

م ددل لعاددتريا يمواق ددإ قض دداجا المجامد دس يا ددجم اع ددك البددرامج

ددكل

تيري يمد أبددر هددا البدرامج الاتريبجددإ الاددة ج ددتمها مركد الدداععم مددت ال جددا هددي بروددامج الرخصددإ
التيلجإ ل جات ال اسا ا لة.
أجضددا قامد
ال صددي
االوارو د

الجامعددإ مددؤخ ار بنضددا إ مخابد ار جت ددت السدداجعاا أ درات المجامددس الدراغب

ع د الرخصددإ التيلجددإ يالا دتريا ع د م دداتق ال اسدديا يالاقبج ددا

ددة

ااساسددجإ ياقبج ددا

ددإل ا ددرص الجامعددإ م د خددب هددا الخقددي ىل د اعبجددإ اجددإ المجامددس لااما د مددس
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خق ال كيمإ ة اقب

م ريا المجامس الرقمة ياهام بتيرس م دي االمجدإ الداي بدر تيرهدا دة

المجامس يالاي جعت م اهم مجاال
يج دداء
كأ ع

ومي الجامعإ ع خ المسا بل الموظير.

ددار " ددت الم ددؤام ار الععمج ددإ يير العم ددل الجامع ددإ لمواق ددإ قض دداجا المجام ددس"

ا ار الم ير مايس

سابة بع( ( )3.73ياو راف معجاري قتر ( )1.05يالك قت جكدي

لعت م الكب ر الاي ا تم جامعدإ ود ي
م د مددؤام ار

دة هداا الجاودا مد خدب مدا ا تمد أقسدام يكعجدا

الجامعدإ

عمجددإ ماخصصددإ يكددالك الوس د إ لددير العمددل الاتريبجددإ كددالاة ج ددتمها مرك د الدداععم

مت ال جا ة مجا الرخصإ التيلجإ ل جات ال اسا ا لة يغ رها م التي ار يالير
يأمددا أقددل

ددار ددت جدداء "اددي ر اال امدداتا

المالجددإ الكا جددإ لاوف ددا ب درامج الاددتريا المخاعفددإ"

سددابة بعدد( ( )3.15ياو دراف معجدداري قددتر ( )1.10يجعدديت الددك

مايس د

الجامعإ هة مؤسسإ اععجمجإ أهعجإ اا
اياج عض الا تجا

وفس ام أي أوها غ ر رل جإ الترجإ اايل يلدالك هدة قدت

ة جاوا اي ر اال اماتا

المجامددس ددأوها ددة الددك ددأ
جهتها ة اي ر اعك اال اماتا

ددكل أساسددة ىل د ى

جددإ المؤسسددا

المالجإ الب مإ لجمجدس البدرامج الادة ا دتم لختمدإ

الاععجمجددإ ااهعجددإ يمددس الددك ابددا الجامعددإ قصددار

يالك م خب ى راك مؤسسا

ال قاا الخاص ة ت م البرامج

يااو قإ ياا اإل الاة ا تم لختمإ المجامس الم عة.
اخاعف

ها الواائج مس واائج تراسإ (معريف  )2012الاة جاء

المسامر بترجإ ممارسإ موخفضإ يجع

الك ال المؤ ار الغ ر ى جابجإ لعجامعا

اومجددإ المجامددس ددة الددك الم ددير كمددا اخاعف د

( ار

الفعسق وجإ ة

أجضددا مددس واددائج ت ارسددإ (الخمجسددة  )2004الاددة

أا ار ال يجيت قصير ة اومجإ المجامس ة وفس الم ير .يااف
ددإ  )2011الا ددة ا ددار

ها وادائج م دير الاععدجم

هدا الوادائج مدس وادائج ت ارسدإ

ددأ تير جامع ددإ ال رم دديك ج دداء بترج ددإ الج ددإ ددة م ددير الاعع ددجم

المسامر.
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-4محور التعاون مع المؤسسات الخدمية الخرى:
ك ددف

واددائج الت ارسددإ أ م ددير الاعدداي مددس المؤسسددا

(الثاوجددإ) مايس د
مجامس التراسإ
هي مب

ددام ددا يلترجددإ ممارسددإ اراي د
إل بع( المايس

الختمجددإ ااخددر جدداء ددة المرا ددإ
"العالجددإ يالمايسددقإ" ب د

ارااهددا ب د

أ درات

سدابة لعم دير ( )3.51يلدنو راف معجداري قدتر ( )0.85كمدا

ة الجتي ( )6ي(.)10
ي ة الك ى دار ىلد أ أ ضداء ه ئدإ الادتريس يمسدؤيلة الم اركد

الاعدداي مددس المؤسسددا

الجامعدإ هامدي

م دير

ااخددر الدداي جمثددل ارا د ثاوجددا عددت م ددير "الاي جددإ يالاث د " يهدداا جعددت
ددإل أ جامع ددإ ود د ي ي ددة ا ج ه ددا لرس ددالاها ددة اومج ددإ

موق ج ددا يموس ددجما م ددس الوا ج ددإ اايلد د

المجامس الم عة ا يم باوظجم المعارض يالوتيا

يال فب

الاة اهام بن جات عدي لد عض م دكب

المجامس العماوة يغرس مفاهجم يقجم الاراإل العماوة يا دتجم االسا دا ار يالخدتما
ال دريإ المسدداف ت مد الجامعددإ سدياء كدداويا مد العددامع
كدداويا م د ا دداء يأ د ارت المجامددس ددات

ددة المؤسسددا

لدداا كددا ال مددا ع هددا لا

لكا دإ ال قا دا

الارليجددإ أي االجاما جددإ أي

د الددك الاعدداي مددس المؤسسددا

الختمجإ ااخر مثل رقإ ما السعقاوجإ ة المعارض المريريإ الاة ا جمها يي ار ا
معدرض الكادداا الددتيلة يي ار الادراإل يالث ا ددإ ددة الوددتيا
ااخر أجضا ة ىقامإ الوتيا

الععمجإ ي دت اافاقجدا

الاددة اعود

بم ة

ددالاراإل العمدداوة يالجامعددا

أيجد الاعداي الم دارك ب وهدا يي ار الارلجدإ

يالاععددجم ددة الاددتريا يالاأه ددل يا سددا المجددا لكياترهددا الماخصصددإ لايظ د

ا مكاوجددا

الماا ددإ

لاومجإ المجامس يا راك المجامس الم عة ة يضس خق ال يإل السويجإ .
يجدداء
الم ع ددة" ك ددأ ع

االمكاوجددا

الماتجددإ يال دريإ الماا ددإ ددة الجامعددإ لختمددإ المجامددس

ددار "ايظ د

ددا ار الم ددير مايسد د

س ددابة بع دد( ( )3.76ياو د دراف معج دداري ق ددتر ()1.04
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يياضددح الددك جعجددا م د خددب الخددتما
الم عة يالاة سع
يأمدا أقددل

يااو ددقإ يالفعالجددا

الاددة ا جمهددا الجامعددإ لختمددإ المجامددس

ها الجامعإ لاسخ ر كا إ ىمكاو اها لاوف اها م أجل ختمإ المجامس الم عة.
دار جدداء

مجا اخاصاص " مايس

"قجددام كدل قسددم الجامعددإ بت ارسدإ الياقددس لا ت ددت م دكب

المجامددس ددة

سابة بع( ( )3.26ياو راف معجاري قتر ( )1.01يقت جعد

الدك ىلد

قعإ أ ضاء ه ئإ الاتريس ة عض ااقسام يكثدر م داغعهم ياوهمداكهم دة أ داء الادتريس يا ر دات
د ددة ت ارسد ددإ يا ت د ددت م د دكب

ااكد دداتجمة د د جععهم غ د ددر قد دداتري أي م ع د د

المجامد ددس د ددة مجد ددا

اخاصاصااهم.
ياخاعف د

واددائج هددا الت ارسددإ مددس واددائج ت ارسددإ كددل م د ( :المع ددوة  )2014الاددة ا ددار ا

مجمدديا أو ددقإ جامعددإ السددعقا قددابيس مددس المؤسس دا
ع د د أ تير كعجد ددا

(معد ددريف  )2012الاد ددة أ د ددار

المجامس الم عة ة مجا الاعاي مس المؤسسا

ااخددر جدداء
الارلجد ددإ الجامعد ددا

ااخر جاء

الس ددبا ىلد د المؤ د د ار الغ ددر ى جابج ددإ و ددي تير كعج ددا

بترجددإ مايسددقإ يت ارسددإ
الفعسد ددق وجإ د ددة ختمد ددإ

بترجإ موخفضإ يمايسقإ يجع

الارلج ددإ الجامع ددا

الفعس ددق وجإ ددة اومج ددإ

المجامس.
-5محور االستشارات العلمية:
ايصع

واائج التراسإ أ م ير االسا ا ار الععمجإ جاء ة المرا إ (الرابعة) مايسد

دا يلترجدإ ممارسدإ اراي د
مب د

ارااهدا بد

ددة الجددتي ( )6يالج دتي ()11

"العاليااة والمتوسااطة بد

دام

أ درات مجامددس الت ارسدإ كمدا هددي

ددإل بعدد( المايس د ال سددابة لعم ددير ( )3.47يل دنو راف

معجاري قتر (.)0.85
ددإل ج دداء
مؤسسددا

ددار "س ددما الجامع ددإ ا ض دداء ه ئ ددإ الا ددتريس به ددا العم ددل كماق ددي

المجامددس الم عددة" كددأكبر

ددار ددة هدداا الم ددير مايس د
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ددة

سددابة بعدد( ( )3.73ياو دراف

معجاري قتر ( )0.97يجعديت الدك ىلد ا دججس الجامعدإ لهدم دة ختمدإ المجامدس الم عدة اوقبقدا مد
اقعددس الجامعددإ لع جددام بددتير ع دا

ددة اقدديير الجياوددا الععمجددإ ياالجاما جددإ ياالقاصدداتجإ لعمجامددس

العمدداوة صددفا ج د ءا م د المياقوددإ الصددال إ ي ددة هدداا ا قددار ج ددتم مرك د الخددتما
االباكار الجامعإ العت ت م الختما

يايق

ج دداء

ددة د د
اعارضها" كأقل

االسا دداريإ

ة هاا المجا .

ددت ج دداء "ا ددتجم ا ر ددات ليس ددر العماوج ددإ م ددا اواس ددا يالم ددكب

الا ددة

سابة بع( ( )3.22ياو دراف معجداري قدتر ()0.99

ار ة هاا الم ير مايس

دكل أساسدة ي ار الاومجدإ االجاما جدإ

يلعل الك جعيت ىل أ ها الع دار اضدقعس بهدا

دإل ادي ر

ا ر ددات ااسددري يالهدداافة لجمجددس ااسددر العماوجددإ ددة السددعقوإ يهددة بددالك ا عددل مد ال اجددإ

خددتما

جإ المؤسسا

ىل ها الختمإ م
يكا جإ م يجهإ وظر
قت جع

إل أ الختما

وإ التراسإ.

سبا هاا التير العالة ة م ير االسا ا ار الععمجإ ىل المؤ ار ا جابجإ و ي

تير الجامعإ ة اومجإ المجامس الم عة
يالت ارسددا

الادة ا دتم دة هداا الجاودا ماعدتت يماوي دإ

الاددة اددم اوف دداها واددائج يم ار ددا

مهوجددإ لعمؤسسددا

إل ا يم بتير ج ت ة هاا الم ير
جسددع

دإل افدر اا داإل

عددتها أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس لا ددتجم اسا ددا ار

الاددة اعو د بواددائج اعددك اا دداإل كمددا ج يمددي

ددة ىقددار الددك دداقا ار الم دداريس

االجاما جإ يالاخقج لبرامج يقوجإ امعإ يالاة اسهم ة بواء يختمإ المجامس الم عة كما اسمح
الجامعإ ا ضاء ه ئإ الاتريس بها العمل كماقي
يأي ار

ة مؤسسا

مددل ياال دداراك معهددا ددة اصددمجم خق د لع ضدداجا يالم ددكب

ا ر ات ليسر العماوجإ ك ل اواسا مس الم كب
ااف د

هددا الواددائج مددس ت ارسددإ ( ار

المجامس الم عة يا تات ا ارير
الاددة اهددم المجامددس مددس ا ددتجم

الاة اعارضها.

ددإ  )2011يالاددة أ ددار ال د الددتير الكب ددر لجامعددإ

ال رمدديك ددة اومجددإ المجامددس لهدداا الم ددير كمددا اخاعف د
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م دس ت ارسددإ كددل م د ( :معددريف  )2012ي

 )2010يتراسإ (مسا ت  )2008الاة أ دار الد الدتير المايسد لعجامعدا

(ي بت ر ي ثما

ة اومجإ لمجامس ة االسا ا ار الععمجإ.

ة اومجإ المجامس مس يجيت قصير لتير الجامعا

إانيا :مناقشة نتائج سؤال الدراسة الإاني والذي نص لى:
تاللددإ ى صددائجإ وددت مسدداي التاللددإ ( )α= 0.05ددة اسدداجا ا

هددل ايجددت ددري اا

وإ التراسإ ي تير جامعإ و ي
المسم اليظجفة سويا

ة اومجإ المجامس الم عة اع

أ درات

لماغ د ار (الوديا االجامدا ة

الخبر مكا العمل).

أ :متغير النوع االنتما ي
أظهر واائج اخا ار (ت)الماعع إ السؤا الثاوة لعماغ ر الول الميض إ دة الجدتي ()12
أ قجم ددإ مس دداي التالل ددإ ه ددة ( )0.85يه ددا ال جم ددإ أكب ددر مد د ال جم ددإ الم ددتت ددة الفرض ددجإ يه ددة
( )0.05يلدداا نووددا و بددل صد إ الفرضددجإ " ال ايجددت ددري اا
(  ")α=0.05مد د د

د ددإل تير جامع د ددإ ود د د ي

تاللددإ ى صددائجإ وددت مسدداي تاللددإ

د ددة اومج د ددإ المجام د ددس الم ع د ددة اعد د د

لماغ د ددر الو د دديا

االجاما ة يقت جعيت الك ىل أ جامعإ و ي امدوح رصدا ي ظيظدا ماسدايجإ لعجوسد

دة مجدا

ختمددإ ياومجددإ المجامددس الم عددة يالددك اوقبقددا م د تير الم د أر الريدداتي ي يقهددا الاددة مو هددا ىجاهددا
الوظ ددام ااساس ددة لعتيل ددإ ي كيم ددإ جبل ددإ الس ددعقا ق ددابيس بد د س ددع ت المعظ ددم لا دديم المد د أر بختم ددإ
مجامعها ياوم ا جو ا ىل جوا مس الرجل.
ياخاعف
)2005

وا جإ ها التراسإ مس واائج عض التراسا

ددإل بو د د

الت ارس ددا

يج دديت ددري اا

كتراسإ (الريا ت  )2011ي(الر ت

تالل ددإ ى ص ددائجإ اعد د

لماغ ددر الج ددوس يج دداء

الفري لصالح ا واإل ة تراسإ (الريا دت  )2011يلصدالح الداكير دة تراسإ(الر د ت  )2005دة
د

ااف د د

م ددس واددائج ت ارس ددإ ك ددل مد د (اسددبم هعع ددي  )2013ددة أو د ال ايج ددت ددري اا
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تالل ددإ

ى صائجإ ة مايسقا

اساجا ا

وإ الت ارسدإ دي تير الجامعدإ دة ختمدإ المجامدس اعد

أ رات

أ درات

ىل د ماغ ددر الجددوس ي عج د ال يجددت اخددابف ددة مسدداي اسدداجا ا

وددإ الت ارسددإ ددي تير

الجامعإ ة ختمإ المجامس سبا كيوهم اكي ار أي ىواثا أي أ ماغ ر الجوس امل غ ر مؤثر.
ياع د د ي ال ا ث د دإ الد ددك ىل د د يجد دديت مسد ددايا ب د د
يالياج ا

يالمسؤيلجا

يال ي

غض الوظر

د ددة الجامع ددإ م د د

الم اض د دري

دددإل المهد ددام

الجوس.

ب :متغير المسمى الوظيفي:
أظهر واائج اخا ار (ت)الماعع إ السؤا الثاوة لعماغ ر الإااني الميضد إ دة الجدتي ()13
أ قجم ددإ مس دداي التالل ددإ ه ددة ( )0.25يه ددا ال جم ددإ أكب ددر مد د ال جم ددإ الم ددتت ددة الفرض ددجإ يه ددة
( )0.05يلدداا نووددا و بددل صد إ الفرضددجإ " ال ايجددت ددري اا
( )=0.05م

إل تير جامعإ و ي

ة اومجإ المجامس الم عة اع

قددت جعدديت الددك ىلد أ جمجددس المسددمجا

لماغ ر المسم اليظجفة.

اليظجفجددإ بجامعددإ ود ي ا ددارك ددة أو ددقإ ي عالجددا

اومجإ المجامس الم عة بوفس ال تر كل سا اخاصاصد
خضدس لوظددام ددر العمددل يالاددة اضددم مجمي ددا

دإل أ وظدام العمدل الما دس دة الجامعدإ

مد الماخصصد

الفعالجإ المرات ىقاماها أي اوف اها يهاا الوظام ج
المسمجا

تاللددإ ى صددائجإ وددت مسدداي تاللددإ

ددة كددل جاوددا خددتم أي اععد

الكفاء يالجيت ة العمل يجعقة رصا لجمجدس

اليظجفجإ ة اال اراك ة ختمإ ياومجإ مجامعها الم عة يلالك لم ايجت ري اا

تاللإ

ى صائجإ ة ماغ ر تير الجامعإ اومجإ المجامس الم عة اعيت لهاا الماغ ر.
ااف د هددا الواددائج مددس ت ارسددإ (المصددري  )2004يالدداي أ ددار ىل د
تاللإ ى صائجإ ب
اف ي

أ رات الع وإ اع

ددتم يجدديت ددري اا

لعمؤهل الععمة يأ جمجس أ ضاء ه ئإ الاتريس دة الجامعدإ

ع مساي التير الاوميي ليظائ

جامعإ ااقص .
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ياخاعف د
)2003

مددس واددائج ت ارسددإ كددل م د (ىسددبم هععددي  )2013ي (الريا ددت  )2011ي(العا بددة
تراسإ (اسبم هععي  )2013ع يجيت ري اا

إل بو

أ درات الع وددإ ددي تير الجامعددإ ددة ختمددإ المجام دس جع د

تاللإ ى صائجإ ب

ىل د ماغ ددر المؤهددل الععمددة لصددالح ئددإ

"التكاي ار " أما تراسإ(الريا ت  )2011ي(العا بة  )2003ت خعص
ى صائجإ اع

ىجا ا

تاللدإ

ىلد يجديت دري اا

لماغ ر المؤهل الععمة يلصالح ئإ "الماجسا ر".

ج :سنوات الخ رة
اا دداتي الماعع دإ السدؤا الثداوة لعماغ در الإالااث الميضد إ ددة

أظهدر واددائج ا ع دل الا ددا

الج ددتي ( )14أ قجم ددإ مس دداي التالل ددإ ه ددة ( )0.66يه ددا ال جم ددإ أكب ددر مد د ال جم ددإ الم ددتت ددة
الفرضدجإ يهدة ( )0.05يلداا نووددا و بدل صد إ الفرضدجإ " ال ايجددت دري اا
مسدداي تاللددإ ( )α=0.05م د
سويا

ددإل تير جامعددإ و د ي

تاللدإ ى صدائجإ وددت
لماغ ددر

ددة اومجددإ المجام دس الم عددة اع د

الخبر .
يهاا ت

ع ا الجمجس داخابف سدويا

خبدراهم ج يمدي

اال داراك دة عالجدا

اومجددإ المجامددس الم عددة يلعددل الددك جعدديت ىل د قبجعددإ اعددك ااو ددقإ ددالمجامس الم عددة

يأو دقإ
اجددإ ىل د

الجمجس اخابف أ مارهم لع جام بتيرهم ة اومجإ يختمإ المجامس الم عدة كدب سدا قاقاد يقت اراد
ب جمك ال ي ى المجامس

اجإ ىل ال اا تي

الك ار كبهما ل تير يقري ا ة ختمإ

ياومجإ المجامس الم عة.
يااف ها الوا جإ مدس مدا ايصدع
ددري اا

الجد ت ارسدإ (العا بدة  )2003الادة بو د

تاللددإ ى صددائجإ ددة تير جامعددإ الكيي د

لماغ ر الخبر ة
تم يجيت دري بد

اخاعف
ىجا دا

مس ما ايصع
أ درات

ددة اقدديير مؤسسددا

ىلد

دتم يجديت

المجامددس الم عددة اع د ي

الج تراسإ (ىسبم هععي  )2013يالاة أ ار ىلد

ودإ الت ارسدإ دي تير الجامعدإ دة ختمدإ المجامدس جعد
94

ىلد

ماغ د ددر سد ددويا
ى صائجإ ب

الختمد ددإ يتراسإ(الريا د ددت  )2011يالاد ددة خعص د د
أ رات الع وإ اع

لسويا

ىل د د يجد دديت د ددري اا

تاللد ددإ

الختمإ.

د :مكان العمل.
أظهددر واددائج ا ع ددل الا ددا

اا دداتي الماعع ددإ السدؤا الثدداوة لعماغ ددر الرابااع الميضد إ ددة

الج ددتي ( )15أ قجم ددإ مس دداي التالل ددإ ه ددة ( )0.46يه ددا ال جم ددإ أكب ددر مد د ال جم ددإ الم ددتت ددة
الفرضدجإ يهدة ( )0.05يلداا نووددا و بدل صد إ الفرضدجإ " ال ايجددت دري اا
مسدداي تاللددإ ( )α=0.05م د

ددإل تير جامعددإ و د ي

تاللدإ ى صدائجإ وددت

ددة اومجددإ المجام دس الم عددة اع د

لماغ ددر

مكا العمل.
ددت ه دداا ع أ الجمج ددس دداخابف أم دداك
الم عة هي كما أسعفوا

الم دداركإ ددة اومج ددإ المجام ددس

معه ددم ج يم ددي

اجإ ىلد الجمجدس يجعديت الدك أجضدا ىلد وظدام العمدل الما دس

دإل اكدي

لعجمجس رصا ماسايجإ لب اراك ة ختمإ المجامس الم عة.
يااف د
ايصع
اا
د

هددا الوا جددإ عددتم يجدديت ددري ب د

ا درات الع وددإ جع د

لماغ ددر مكددا العمددل مددس مددا

الج تراسإ (هععي  )2013يت ارسدإ (المصدري  )2004يالداي أ دار ىلد

تاللإ ى صائجإ ب
اخاعف د

أ رات

ودإ الت ارسدإ

سدا الاخصدص ( عديم قبجعجدإ

مددس ت ارسددإ (العا بددة  )2003ددة يجدديت ددري ب د

الكعجإ لصالح الكعجا

أ درات

دتم يجديت دري
عديم ىوسداوجإ) دة

وددإ الت ارسددإ اع د

لماغ ددر

ا وساوجإ.

وخالصااة نتااائج الس اؤال الإاااني المرا قددإ مسدداي ا ددت ار أ ضدداء ه ئددإ الاددتريس يمسددؤيلة
المراك لياقس تير الجامعإ ة اومجإ المجامس الم عة ا عا لعماغ ار المسدا عإ ميضدس الت ارسدإ يهدة
(الويا االجاما ة يالمسم اليظجفة يسويا

الخبدر يمكدا العمدل)
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دت جداء

الوادائج ما ا ودإ دة

إل لم اظهر ري ب

تاللاها ا عا لها الماغ ار

كل ام لا ت ر هاا التير لعجامعدإ

الجوس

إل ا الجمجس ج ارك بوفس ال تر ة الاومجإ.

رابعا :توصيات الدراسة:
 .1ى راك أقسام الجامعدإ دة العجدا يالفدر ال ثجدإ الادة ا دكعها الجامعدإ لت ارسدإ الم دكب

تاخدل

ال رم الجامعة أي خارج بهتف ى جات عي لها ييضس خق ال يإل السويجإ.
 .2و ر ث ا إ الاععم لعجمجس يالك الايسس ة داح م اركد الاععدجم المسدامر دة مخاعد
مد د أج ددل ال ض دداء عد د اامج ددإ يا يي ددت المخاصد د

الم ددؤهع

يالم ددترل

الم ا ظدا

يالا ددرييج ا

بم ددة

يالمعر ة ل .
 .3االهامام بو ر ىصتا ار

ضداجا المجامدس يم دكبا يهميمد

عمجإ م كمدإ اعود

مثدل قضداجا

السددبمإ المريريددإ يقددر اليقاجددإ موهددا أي قضدداجا االباد ا االلكاريوددة أي قضددجإ ال قالددإ يسددبل
ال ت موها أي م اكل يهميم القالا الجامعة يقر
 .4ايث د الصددعإ ب د
قري ااجاما ا

الي ددتا

بجها يغ رها م ال ضاجا ااخر .

الععمجددإ يال ثجددإ الجامعددإ يي ددتا

التيريإ أيال يا ار الا اتلجإ ا

المجامددس الم عددة س دياء د

ار جإ أي اا ارك ة الفر الععمجإ ال ثجإ

 .5ا دججس قع ددإ يأ درات المجامددس لع جددام بددتيرهم يالم داركإ الفعالددإ ددة أو ددقإ اومجددإ المجامددس يااخدداا
ال درار ي ددل الم ددكب
المجب

س دياء ا

دراك الم ا ددر لهددم د قري د ىقامددإ الددتي ار

ددة مخاعد د

أي ا ججعهم ى بمجا بياسقإ يسائل االاصا المخاعفإ.

 .6ال إل ياويجدس مصداتر الامييدل الب مدإ لاوف دا ي يدات
قري اخصجص م اوة يق

دتت البدرامج الاتريبجدإ الم تمدإ يالدك د

ي دراء أ ارضدة اسدامثاريإ ياالسداثمار دة مجدا ال ار دإ جعديت ريدس

اعك الم اريس المساثمر لعجامعإ.
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 .7اعري

مواسبة الجامعإ يأ رات المجامس مصاترال إل الععمدة الادة اا عهدا الجامعدإ (كدال يامجس

يالمعدداجم يالمعاهددتا

ياليثددائ الااريخجددإ يال د كإ العوكبياجددإ يالا ددارير يالم ارسددب

المارجمإ يالس ر الاااجإ يالمؤام ار الععمجإ) لاعبجإ اجا
مس ا أي اعت ل

يالكاددا

ٍ
هتف متريس
المجامس لعيصي ىل

يإل ميجيت أي اكا اف ةء جت ت جضاف ىل قائمإ المكا فا

ة الععديم

المخاعفإ.
 .8ا يجإ قويا

المعوجدإ ا ر دات ااسدري كدي ار الاومجدإ االجاما جدإ يالم اركد

الاياصل مدس الجهدا

ا ر داتجإ الجامعدا

يالكعجدا

ال كيمجدإ يالخاصدإ لا دات ا راء ي دل الم دكب

الادة اعاددرض

ااسددر العماوجددإ ام دإ يالقالددا الجددامعة خاصددإ يالايسددس ددة دداح م ارك د ا ر ددات ددة مخاع د
الم ا ظا

يا ييتها المخاص .

 .9ابوة االباكا ار الععمجإ ا ضاء ه ئإ الاتريس يالقالا الجامعة يالارييج لهدا يت مهدا ىر داتجا
يمعر جا يماتجا يم داركإ المجامدس دة ىواداج االباكدا ار الجت دت يالدك د قريد
اععجمج ددإ سد دياء تاخ ددل الجامع ددإ أيخارجه ددا ياتاراه ددا بياس ددقإ مخاصد د

مدل ير

مد د الجامع ددإ أي الاعاق ددت

معهم.

خامسا :مقترحات الدراسة:
 .1تراسإ ي تير الجامعإ ة اومجإ المجامس الم عة م خب يجهإ وظر المساف ت
المجامس الم عة.
 .2تراسإ ي أتيار المؤسسا
 .3تراسإ م اروإ ب

الاععجمجإ ااخر

أتيار المؤسسا

ة ختمإ ياومجإ المجامس الم عة.

الاععجمجإ الخاصإ يال كيمجإ ة سعقوإ ما .
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سعقوإ ما .

جامعإ و ي  .)2015( .مركز خدمة المنتمع .و ي

سعقوإ ما .

جامعإ و ي  .)2016( .أمانة شؤون الطالب .و ي

سعقوإ ما .
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جامعإ و ي .

واتجددإ .)1983( .التعلاايم النااامعي المعاصاار-حااديث حااول الهااداف واطاللااة لااى

جمددا الددت

المستق ل .ال اهر :تار الث ا إ لعق ا إ يالو ر.
الجمالة ي يإ يكاظم
لددت أسددااا كعجددا

ع

يال جري أم وإ 11-10( .ما ي  .)2005معيقا

الارلجددإ يم ارواهددا معيقددا

ال إل الععمة

أسددااا الارلجددإ جامعددإ السددعقا قددابيس يرقددإ

مددل م تمددإ ال د الناادوة العلميااة المشااتركة الإالإااة ااين كليتااي التربيااة بالرسااتاد وصااحار
مس  :ي ار الارلجإ يالاععجم.
تات مصقف  .)1993( .إ داد أ ضا هيئة التدري

وت هيلهم ،منلاة العلاوم التربوياة ،معهاد

الدراسات التربوية ال اهر .
ار

ددإ ديا  .)2009( .تير جامعددإ ال رمدديك ددة ختمددإ المجامددس م د يجهددإ وظددر أ ضدداء ه ئددإ
لاتريس ها .منلة العلوم اإلنسانية.24-12 6 ،

سددا

سد

يالعجمددة م مددت .)2008( .التعلاايم النااامعي الخاااص وتكااافؤ الفاارص التعليميااة.

ا سكوتريإ :تار الجامعإ الجت ت لعو ر.
س

أم ر  .)2006( .دور النامعات الوالئية في تنمية منتمعاتها المحلية في السودان رسدالإ
تكاي ار غ ر مو ير جامعإ السيتا لعععيم يالاكويليججا السيتا .

سد

أم ددر  24-22( .ب ار ددر  .)2007و ددي ايث د العبقددإ ب د
م تمإ ال المؤتمر الساد

سد د

الجامعددإ يالمجامددس .يرقددإ مددل

التعليم العالي ومتطلبات التنمية الموامإ :جامعإ ال ري .

ى و دداس .)1995( .اق دديير أه ددتاف الاعع ددجم الج ددامعة المص ددري ددة ض دديء ع ددض الماغ د د ار
العالمج ددإ يالم عج ددإ ياالاجاه ددا
جامعددإ ال قددا ي

المس ددا بعجإ يا ددتجا

معيق ددا

ا ج ه ددا-ت ارس ددإ م تاوج ددإ عد د

يرقددإ مددل م تمددإ ال د الماااؤتمر القاااومي السااانوي لمركاااز تطاااوير التعلااايم
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النامعي ،الدا النامعي والفا لية والمستق ل مرك اقيير الاععدجم الجدامعة جامعدإ د
مس.
ال متاوة مي

يالجاتري

توا يقو عجة

امري ا

بت الر ا يأبي يود

ريدت.)2006( .

أساسيات البحث العلمي .ما  :مؤسسإ الي ار لعو ر يالاي يس.
الخمجسددة الس د ت 22-21( .ب ار ددر  .)2006تير كعجددا
الوجا ا

يا خفاقا

الارلجددإ ددة ختمددإ المجامددس يالب ئددإ ب د

يخجا ار المسا بل يرقإ مل م تمإ ال اللقا السانوي الإالاث شار

بعنوان إ داد المعلم وتطويره في ضو المتغيرات المعاصرة الرياض :جامعإ المعك سعيت.
الرلجعددة سددع ت 11-10( .مددا ي  .)2005مسددا بل ال ددإل الععمددة ددة مؤسسددا

الاععددجم العددالجفة
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الدور .رسالإ تكاي ار غ ر مو ير جامعإ ما العرلجإ لعتراسا
الريا ت

الععجا اارت .
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الاتريسجإ ها ي بقإ الك ب عض ماغ د ار ال خصدجإ لدت هم .منلاة نامعاة أم القارى للعلاوم
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الريا ددت
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الهيئة التدريسية .رسالإ ماجسا ر غ ر مو ير جامعإ ال رميك اارت .
ياي

اج  .)1995( .أساليب التدري

درقة سداجت.)2011(.تير الجامعدا

النامعي .ما  :تار ال ري .
دة اقديير ياومجدإ المجامدس .منلاة مركاز دراساات الكوفاة،

دد .10
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نامعة القد
الع دداج
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لاقدديير تير الجامعددإ ددة ختمددإ المجامددس ددة

العالمجإ ال ت ثإ .منلة البحث اإلنرائي في التربية.46-25 )4(1 ،
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بت الرؤيف قار  .)2007( .التعليم النامعي المفتوح .ال اهر :المؤسسإ العرلجإ لعععيم يالث ا إ.
بت الغفار

بت السبم .)1993( .د وة لتطوير التعليم النامعي .ال اهر  :الم الكاا.
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بد د ددت ر سد د ددعجما  .)2014( .تير مؤسسد د ددا

الاععد د ددجم العد د ددالة السد د دديتاوجإ د د ددة ختمد د ددإ المجامد د ددس.

2015/9/16 .http://www.alnoor.se/article
بت ر صب ؛ ي ثما
مؤسسددا

بت ر .)2010( .التراسا

الععجا يال إل الععمدة يختمدإ المجامدس دة
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العرلجإ لعاومجإ ا تاريإ.
ب ددتا

ايقددا ي ب ددت ال د
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العسدداف صددالح )1995( .الماادخل إلااى البحااث فااي العلااوم الساالوكية الريدداض :مكا ددإ العبجكددا
لعو ر يالاي يس.
م ا ظ د ددإ س د ددامح .)2011( .تير الجامع د ددإ الها د ددمجإ د ددة ختم د ددإ المجام د ددس الم ع د ددة مد د د يجه د ددإ
وظ ار ضاء ه ئإ الاتريس هدا .المؤتمر العلمي الراباع لكلياة العلاوم التربوياة نامعاة نارش
(التربية والمنتمع :الحاضر والمستق ل) -اارت
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ص.905.

م مددت أ هددا  .)2002( .دور بعااض المراكااز والوحاادات ذات الطااابع الخاااص نامعااة الزهرفااي
خدمة المنتمع .رسالإ ماجسا ر غ ر مو ير كعجإ الارلجإ جامعإ اا هرمصر.
مراجددة كددة .)2011( .تير كعجددا

الارلجددإ ددة الجامعددا

الفعسددق وجإ ددة ايجج د قع ددإ الت ارسددا

الععجددا و ددي قضدداجا ختمددإ المجامددس م ا ظددإ غ د  :الجامعددإ االسددبمجإ ومياجددا يرقددإ مددل
م تمإ ال المؤتمر العلمي للنامعة اإلسالمية غ  :الجامعإ ا سبمجإ.
سعجما

الم ي

يا بجا

هالإ .)2013( .معيقا

ضاوإ اا كار االبتا جإ لت القع إ الخدرج

م يجهإ وظرهم يسبل ال ت موها يرقإ مدل م تمدإ الد الماؤتمر العلماي الول بعناون دور
كليات والنامعات في تنمية المنتمع وابعس :كعجإ الععيم يالاكويليججا .ص.30-15

مسا ت يصفة .)2008( .دور كليات التربية في النامعات الردنية في خدماة المنتماع رسدالإ
تكاي ار غ ر مو ير كعجإ الارلجإ جامعإ ال رميك اارت .
المصددري ر د  .)2007( .ا ددجم الددتير الاومدديي ليظددائ
ه ئاها الاتريسجإ .مجعإ جامعإ ااقص
معريف

جامعددإ ااقصد مد يجهددإ وظددر أ ضدداء

.29-12 )1(11

سام .)2012( .دور كليات التربية بالنامعات الفلسطينية في خدماة المنتماع المحلاي

من ونهة نظر أساتذت  .رسالإ ماجسا ر غ ر مو ير جامعإ اا هر غ .
المع ددوة

ع د  .)2014( .دراساااة تقويمياااة لااادور نامعاااة السااالطان قاااا و

فاااي مناااال خدماااة

المنتماااع فاااي ضاااو الخ ااارات العالمياااة المعاصااارة .رس ددالإ ماجس ددا ر غ ددر مو ددير جامع ددإ
اا هر ال اهر .
موسة م ميت( .ت

) .التقويم التربوي ومبادئ اإلحصا  .مصر :مرك ا سكوتريإ.
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هععددي ىسددبم .)2013( .دور النامعااات الفلسااطينية فااي خدمااة المنتمااع فااي ضااو مسااؤوليتها
االنتما ية من ونهة نظر أ ضا الهيئة التدريسية "دراسة حالة-نامعاة االقصاى" .رسدالإ
ماجسا ر غ ر مو ير الجامعإ ا سبمجإ غ .
ي ار الاععجم العالة .)2016( .الدليل العماني لمؤسسات التعليم الخاصة .مس
يسدد

م م دديت؛ ي ك ددر اجمد د  .)2013( .تير كعج ددا
الوظددري ال ددإل يماقع ددا

سعقوإ ما .

المجام ددس ددة جس ددر اله ددي م ددا بد د

سددي العمددل ددة الاخصصددا

الاعع ددجم

االتاريددإ يالمالجددإ قدداا غد

يرقدإ

مل م تمإ ال المؤتمر العلمي االول بعناوان دور الكلياات والنامعاات فاي تنمياةالمنتمع
وابعس :كعجإ الععيم يالاكويليججا.

إانيا :المرانع النن ية
Bedard.Arlana,Dee.(2002):CommunityCollegTeachingInstitutional
Dissertation,

Outcomes,EdD

Student

High

for

Support

Univerity of California, Los Angeles.
Eigenmann Hall & Bloomington. (2005). The Role of College Faculty
in Student Learning and Engagement. IndianaUniversity
Center fo Postsecondary Research 1900E.10t St.
Kabaki, H Ferhan Odabasi. (2008):"Th Organization of the Faculty
Development Programs for Research Assistants: The Case of
Education Faculties in Turkey, The Turkish Online Journal of
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Educational Technology-TOJET July 2008 ISSN: 1303-6521
VOL7 Issue 3 Article6.
Kathlen, Mathuos & Other. (2007): Al Quds open University:
www.qou.edu.20.07.2015.
Kleen, B & Shell, W. (2001). SERVQUAL- based measurement of
student satisfaction with classroom instructional technologies.
ERIC, ED474090.
Slick, E. (1999). Present problems and future challenges of the
Korea National Open University. ERIC, ED431910.Stahler,
Gerald Juan Tash, Willims R. (1995). Centers and Institutes in
the Research University: Issues, Problems, And prospects,
Journal of Higher Education,Vol.66.No.5,September/October.
Switjer, R. (2002). Does the university have a future? Virtual learning
the market model and the fate of the Professorate. Graduate
Studies, 16-17, 47-102.
Tiamiyu, M., Bailey, L. (2001). Human services for the elderly And
therole of university-community collaboration:Perceptions of
human service agency workers.Educational Gerontology, 27,
479–492.
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Vogelgesang, Lori J. (2001): TheImpact of College on The Development of Civic Values: How Do Race and Gender Matter? ERIC
(ED451791).
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ملحق ()1
االستبانة قبل التحكيم في صورتها األولية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
استبانة حتكيم
جامعة نزوى
قسم العلوم واآلداب
قسم الرتبية والدراسات اإلنسانية
األستاذ الدكتور.......................................................................:احملرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
تقوم الباحثة بدراسة تهدف إىل معرفة " دور جامعة نزوى في تنمية المجتمع المحلي في سلطنة عمان" وذلك
استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اإلدارة التعليمية .ونظرا ملا تتمتعون به من خربة ودراية يف هذا
اجمل ال فننه يسر الباحثة نن تكونوا نحد نعاا اللنةة التككيمية لالستاادة برنيكم .علما بنن الباحثة دد تولل إىل
هذه اجملاالت والاقرات استةادا إىل الدراسات العربية واألجةبية اخلالة بهذا املوضوع لذا ترجو الباحثة من شخصكم
إبدا مقرتحاتكم فيما يلي:
 .1مدى مالئمة الاقرة للمنال الذي تةتمي إلية.
 .2سالمة الصياغة اللغوية للاقرات.
 .3إضافة نو حذف ما تراه مةاسبا من الاقرات.
 .4ادرتاح نو إضافة ما تراه مةاسبا من اجملاالت.
 .5نية مالحظات نخرى تستايد مةها الباحثة.
علما بنن اهتمامكم بتقويم هذه الاقرات وتعديلها سيكون له بالغ األثر يف تكامل بةا األداة واعتماد املقياس املةاسب.
علما بنن اإلجابة عن فقرات االستبانة سوف تكون وفق سلم ليكرت اخلماسي وذلك كما يلي
الدرجة
كبرية جداً

كبرية

متوسطة

دليلة

دليلة جداً

ودمتم نهال للعلم وطلبته
وادبلوا فائق االحرتام والتقدير

املشرف

نمل محدان الةالرية

حسام الدين السيد
نستاذ اإلدارة التعليمية

طالبة ماجستري اإلدارة التعليمية
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الجزء األول :البيانات الشخصية والوظيفية:
يرجى التكرم بوضع إشارة (√) أمام اإلجابة المناسبة:
 .1الجنس
ذكر

أنثى

 .2العمر
أقل من  30سنة

 -30أقل من 40

 -40أقل من 50

 50سنة فأكثر

 .3المؤهل
دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

 .4سنوات الخبرة
 4-1سنوات

 15-10سنة

10 -4سنوات

أكثر من  15سنة

 .5الرتبة األكاديمية

محاضر/مدرس

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ دكتور

 .6مكان العمل (كليات الجامعة)
كلية العلوم واآلداب

كلية الصيدلة والتمريض
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كلية التجارة واالقتصاد

كلية الهندسة والعمارة

اجلزء الثاني :فقرات االستبانة (دور جامعة نزوى في تنمية المجتمع المحلي في سلطنة عمان)

م

محتوى الفقرة

انتمائها للمجال
غير
منتمية
منتمية

أوال :دور الجامعة في مجال التوعية والتثقيف
1
2
3
4
5
6
7
8

تصمم برامج لتنمية مهارات العاملين في
مؤسسات التعليم المختلفة.
توفر مصادر المعرفة للباحثين والمؤسسات
البحثية.
تسمح ألفراد المجتمع باستخدام مكتبتها
والمكتبة اإللكترونية.
توجه الطلبة نحو المكاركة الفعالة في
أنكطة المجتمع المحلي.
تضع برامج توعية مجتمعية للطلبة في
مجال خدمة البيئة المحلية.
تنمم الندوات إليجاد حلول لبعض مككلت
المجتمع المحلي.
تسهم في إقامة ندوات ثقافية للمجتمع
المحلي.
تكارك في غرس مفاهيم وقيم التراث
العماني من خلل المعارض والحفلت
التي تقيمها.

ثانيا :دور الجامعة في مجال البحوث التطبيقية.
1
2
3
4
5
6
7
8

تنكر البحوث في دوريات علمية محكمة.
تكجع األبحاث العلمية المجيدة التي يقوم
بها أعضاء هيئة التدريس.
تتبنى الرسائل العلمية المجيدة وتقوم
بنكرها من با تعزيز الثقافة والمعرفة.
تصدر مجلة تربوية دوريا تعنى بأمر
المجتمع.
تككل فرقا بحثية لدراسة مككلت المجتمع
بهدف إيجاد حلول لها.
توفر خطط محددة وواضحة لتنمية البحث
العلمي المتعلقة بالتنمية المجتمعية.
تحدد مصادر واضحة بالبحث العلمي الذي
يلبي حاجات المجتمع.
تجري البحوث العلمية لمعالجة مككلت
المجتمع.
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صياغتها اللغوية
جيدة

تحتاج
لتعديل

التعديل المقترح

ثالثا :دور الجامعة في مجال التعليم المستمر
1
2
3

تنفذ برامج تدريبية لتطوير مهارات افراد
المجتمع.
تعقد مؤتمرات علمية وورش عمل،
لمناقكة قضايا المجتمع.
تنمم دروسا ً في مجاالت محو األمية وتعليم
الكبار.

4

توفر االعتمادات المالية الكافية لتنفيذ
برامج التدريب المختلفة.

5

تقيَّم فاعلية البرامج التدريبية بصفة دورية
للحصول على تغذية راجعة فورية.

6

تكجع أفراد المجتمع المحلي على المكاركة
في المؤتمرات العلمية.

7

تبني فلسفة تحسين التعليم المستمر القائمة
على حاجات المجتمع.

8

تعقد ورش عمل في التعليم المستمر
وبرامج التدريب.

رابعا :دور الجامعة في مجال التعاون مع المؤسسات الخدمية األخرى
1

تقترح حلوال مهنية مناسبة لمككلت
المجتمع المحلي.

2

تفسح المجال لكوادرها المتخصصة لتطوير
مؤسسات المجتمع المحلي.

3

تنمم شراكات مع المؤسسات المجتمعية
لتبادل المعرفة.

4
5
6
7
8

يقوم كل قسم في الجامعة بدراسة الواقع
لتحديد مككلت المجتمع في مجال
تخصصه.
تكارك المجتمع في إنتاج ابتكارات علمية
جديدة.
تتعاون مع المؤسسات األهلية لتزويد الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة بالخبرات
العلمية.
توف اإلمكانيات (المادية والبكرية)
المتاحة لخدمة المجتمع المحلي.
تكارك المجتمع المحلي في وضع خطط
البحوث السنوية.

خامساً :دور الجامعة في مجال االستشارات العلمية
1

تقدم استكارات مهنية للمؤسسات ،بناء على
نتائج دراسات وأبحاث تم تنفيذها.

2

تقدم اإلرشاد لألسرة العمانية بما يتناسب
والمككلت التي تعترضها.

3

تسمح ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة
بالعمل كمتطوعين في مؤسسات المجتمع
المحلي.
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4

تقترح مكاريع اجتماعية تسهم في بناء
المجتمع.

5

تعد تقارير وأوراي عمل لصناع القرار
تتعلق بخدمة المجتمع المحلي.

6

تبرم اتفاقيات أو بروتوكوالت للتعاون
العلمي والتطبيقي مع مؤسسات المجتمع.

7

تخطط لبرامج وطنية شاملة تعمل على
خدمة المجتمع المحلي

8

تكرك المؤسسات المجتمعية في تصميم
خطط للقضايا والمككلت التي تهم
المجتمع.

ما سبل تفعيل دورجامعة نزوى في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظرك ؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
انتهت االستبانة ،شكرا ً لحسن تعاونكم.
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ملحق ()2
قائمة بأسماء المحكمين الذين عرضت عليهم أداة الدراسة

م

االسم

1

رنا طلعت الصماري

استاذ مكارك

2

عبدالعزيز عطاهلل المعايطة

دكتوراه

االدارة التربوية

3

ياسر فتحي الهنداوي

دكتوراه

االدارة التربوية

جامعة السلطان قابوس

4

محمد عبدالحميد

دكتوراه

االدارة التربوية

جامعة السلطان قابوس

5

علي محمد

دكتوراه

االدارة التربوية

جامعة السلطان قابوس

6

ابراهيم مرعي العتيقي

دكتوراه

االدارة التربوية

جامعة السلطان قابوس

7

امل راشد الكيومية

دكتوراه

القيادة التربوية

جامعة السلطان قابوس

8

حمده حمد السعدي

استاذ مكارك

االدارة التربوية

كلية العلوم التطبيقية بالرستاي

9

أحمد حمد البادي

استاذ مكارك

االدارة التربوية

كلية العلوم التطبيقية بالرستاي

10

حارث ناصر سعيد الهنائي

استاذ مساعد

االدارة التربوية

كلية العلوم التطبيقية بالرستاي

11

صالح عبيد سعيد الغافري

دكتوراه

االدارة التربوية

وزارة التربية والتعليم

دكتوراه

االدارة التربوية

وزارة التربية والتعليم

13

زلخاء ساعد المنورية

دكتوراه

االدارة التربوية

وزارة التربية والتعليم

14

هاجر حمود حمد المعولية

دكتوراه

االدارة التربوية

وزارة التربية والتعليم

 12ميمونة يوس

درويش العجمية

الدرجة العلمية المؤهل العلمي

جهة العمل

االدارة التربوية

جامعة نزوى
جامعة نزوى
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ملحق ()3
األداة في صورتها النهائية باللغة العربية واللغة االنجليزية
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األداة في صورتها النهائية باللغة العربية

جامعة نزوى
كلية العلوم واآلداب اإلنسانية
قسم التربية والدراسات اإلنسانية

استبانة حول دور جامعة نزوى في تنمية المجتمع المحلي بسلطنة عمان
المحترمون

أفراد عينة الدراسة
الفاضل /الدكتور
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:

تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بعنوان " دور جامعة نزوى في تنمية المجتمع المحلي
بسلطنة عمان"؛ استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية ،تخصص إدارة
تربوية حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على البرامج واألنكطة والخدمات التي تقدمها
الجامعة -بمختل

كلياتها-للمجتمع المحلي بسلطنة عمان ،ولتحقيق أهداف الدراسة؛ فقد أعدت

الباحثة استبانة مكونة من قسمين:
 القسم األول :البيانات األساسية ألفراد عينة الدراسة. القسم الثاني :محاور االستبانة ومفرداتها ،وتضم :التوعية والتثقي  ،البحوث التطبيقية،التدريب والتعليم المستمر ،االستفادة من الخدمات ،االستكارات.
وترجو الباحثة تفضلكم باإلجابة عن مفردات هذه االستبانة بكل دقة وموضوعية ،وذلك من
خلل وضع علمة ( )تحت الوزن الذي تراه مناسبا ً ،علما بأن إجاباتكم سيتم التعامل معها
بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
وتفضلوا بقبول وافر التحية وعظيم االمتنان،
الباحثة
أمل بنت حمدان الناصرية
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 أوالً :البيانات الشخصية والوظيفية( ،أرجو استيفاءها):يرجى التفضل بوضع عالمة ( )في المكان المخصص(المربع) أمام العبارة التي تتناسب
معك.
 .1النوع االجتماعي
( ) ذكر
( ) أنثى
 .2المسمى الوظيفي.
( ) هيئة تدريس
( ) مسؤول في المراكز
 .3سنوات الخبرة.
( )  4 – 1سنوات
( )  10 -5سنوات
( )  15 -11سنة
( ) أكثر من  15سنة.
 .4مكان العمل (كليات الجامعة).
( ) كلية العلوم واالدا
( ) كلية الصيدلة والتمريض.
( ) كلية االقتصاد واإلدارة ونمم المعلومات
( ) كلية الهندسة والعمارة
( ) مركز ..............
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 ثانيا :محاور االستبانة: المحور األول :دور الجامعة في مجال التوعية والتثقيف .يرجى التفضل بوضع عالمة (  ) في الموضعالذي يتفق مع وجهة نظركم:
درجة الموافقة
م
المــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردات
كبيرة جدا ً كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً
تصمم برامج لتنمية مهارات العاملين في مؤسسات
1
التعليم المختلفة.
2

توفر مصادر المعرفة للباحثين والمؤسسات البحثية.

3

تسمح ألفراد المجتمع باستخدام مكتبتها.

4
5
6
7

توجه الطلبة نحو المكاركة الفعالة في أنكطة
المجتمع المحلي.
تضع برامج توعية مجتمعية للطلبة في مجال خدمة
البيئة المحلية.
تنمم الندوات إليجاد حلول لبعض مككلت المجتمع
المحلي.
تكارك في غرس مفاهيم وقيم التراث العماني من
خلل المعارض والحفلت التي تقيمها.

 المحور الثاني :دور الجامعة في مجال البحوث التطبيقية .يرجى التفضل بوضع عالمة (  ) في الموضعالذي يتفق مع وجهة نظركم:
درجة الموافقة
م
المــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردات
كبيرة جدا ً كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً
 8تنكر البحوث في دوريات علمية محكمة.
9
10
11

تكجع األبحاث العلمية المتميزة التي يقوم بها أعضاء
هيئة التدريس.
تتبنى الرسائل العلمية المتميزة وتقوم بنكرها من
با تعزيز الثقافة والمعرفة.
تصدر مجلة علمية بصفة دورية تعنى بقضايا
المجتمع.
تككل فرقا بحثية لدراسة مككلت المجتمع بهدف

12
إيجاد حلول لها.
13
14

توفر خطط محددة وواضحة لتنمية البحث العلمي
المتعلق بالتنمية المجتمعية.
تحدد مصادر واضحة بالبحث العلمي الذي يلبي
حاجات المجتمع.
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 المحور الثالث :دور الجامعة في مجال التعليم المستمر .يرجى التفضل بوضع عالمة ( ) في الموضع الذي يتفق مع وجهة نظركم :
م
15

درجة الموافقة

المــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردات

كبيرة جدا ً

كبيرة

متوسطة قليلة

قليلة جداً

تنفذ برامج تدريبية لتطوير مهارات افراد المجتمع.

تعقد مؤتمرات علمية وورش عمل ،لمناقكة قضايا
 16المجتمع.
تنمم دروسا ً في مجاالت محو األمية وتعليم الكبار.
17
18
19
20
21
22

توفر االعتمادات المالية الكافية لتنفيذ برامج التدريب
المختلفة.
تقيَّم فاعلية البرامج التدريبية بصفة دورية للحصول
على تغذية راجعة فورية.
تكجع أفراد المجتمع المحلي على المكاركة في
المؤتمرات العلمية.
تبني فلسفة تحسين التعليم المستمر القائم على حاجات
المجتمع.
تعقد ورش عمل في التعليم المستمر وبرامج
التدريب.

 المحور الرابع :دور الجامعة في مجال التعاون مع المؤسسات الخدمية األخرى .يرجى التفضل بوضع عالمة(  ) في الموضع الذي يتفق مع وجهة نظركم:
درجة الموافقة
المــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردات
م
كبيرة جدا ً كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً
23
24
25
26
27

تقترح حلوال مهنية مناسبة لمككلت المجتمع
المحلي.
تفسح المجال لكوادرها المتخصصة لتطوير
مؤسسات المجتمع المحلي.
تنمم شراكات مع المؤسسات المجتمعية لتبادل
المعرفة.
يقوم كل قسم في الجامعة بدراسة الواقع لتحديد
مككلت المجتمع في مجال تخصصه.
تكارك المجتمع في إنتاج ابتكارات علمية جديدة.
تتعاون مع المؤسسات األهلية لتزويد الطلبة ذوي

28
االحتياجات الخاصة بالخبرات العلمية.
توف

اإلمكانيات (المادية والبكرية) المتاحة لخدمة

29
المجتمع المحلي.
30

تكارك المجتمع المحلي في وضع خطط البحوث
السنوية.
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 المحور الخامس :دور الجامعة في مجال االستشارات العلمية .يرجى التفضل بوضع عالمة (  ) في الموضع الذييتفق مع وجهة نظركم :

م

درجة الموافقة

المــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردات

كبيرة جدا ً

كبيرة

تقدم استكارات مهنية للمؤسسات ،بناء على نتائج
31
دراسات وأبحاث تم تنفيذها.
تقدم اإلرشاد لألسرة العمانية بما يتناسب والمككلت
32
التي تعترضها.
تسمح ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالعمل
33
كمتطوعين في مؤسسات المجتمع المحلي.
تقترح مكاريع اجتماعية تسهم في بناء المجتمع.
34
35
36
37
38

تعد تقارير وأوراي عمل لصناع القرار تتعلق بخدمة
المجتمع المحلي.
تبرم اتفاقيات أو بروتوكوالت للتعاون العلمي
والتطبيقي مع مؤسسات المجتمع.
تخطط لبرامج وطنية شاملة تعمل على خدمة
المجتمع المحلي
تكرك المؤسسات المجتمعية في تصميم خطط
للقضايا والمككلت التي تهم المجتمع.

انتهت االستبانة ،شكرا لحسن تعاونكم
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متوسطة قليلة

قليلة جداً

األداة في صورتها النهائية باللغة اإلنجليزية

University of Nizwa
The College of Arts and Sciences
Department of Education and Cultural Studies

Questionnaire about the role of the University of Nizwa in the Community
Development in the Sultanate of Oman
Respected Dr. /Prof.

Study Sample

Participants

The researcher is conducting a pilot study entitled "The Role of the University of
Nizwa in Community Development in the Sultanate of Oman" as a complement of
the requirements for obtaining a master's degree in education, in the specialization of
Educational Administration. This study aims to identify the programs, activities and
services offered by the university – with its various colleges- for the local community
in the Sultanate Oman. To achieve the objectives of the study; the researcher
prepared a questionnaire composed of two parts:
Part 1: General Information for the members of the study sample
Part 2: Questionnaire Sections and their items including: awareness and
education, applied research, training and continuing education, access to
services, and consulting.
The researcher requests you to kindly answer this questionnaire items accurately and
objectively, through ticking () under the weight you see fit. I confidently assure you
that your answers will be treated as strictly confidential and will be used for research
purposes only.

With Great Thanks

The Researcher

Amal Hamdan Al-Nasri
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Part 1: Personal and Job Information (pls fill in)
Kindly mark () in the space (box) in front of the phrase that suits you.
1. Gender

( ) Male
( ) Female
2. Job Title

( ) Teaching Faculty
( ) An Official at the center
3. Work Experience

( ) 1-4 Years
( ) 5-10 Years
( ) 11-15 Year
( ) More than 15 Years
4. College

( ) College of Arts and Sciences
( ) College of Pharmacy and Nursing
( ) College of Economics, Management and Information Systems
( ) College of Engineering
( ) center
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Part 2: Questionnaire Sections
Section 1: The role of the University in the field of Awareness and Education
Degree of Acceptance
No

ITEMS

Very
High

High

Medium

Low

Very
Low

Design programs to develop the skills of
staff in different educational institutes.
Provide knowledge sources for researchers
2
and research institutes
Allow for the members of the community to
3
use the library.
Direct
students
towards
effective
4
participation in local community activities.
Develop community awareness programs for
5 students in the field of local environmental
service.
Develop community awareness programs for
6 students in the field of local environmental
service.
Participate in instilling the concepts and
7 values of Omani heritage through
conducting exhibitions and concerts
Section 2: The Role of the University in the field of Applied Research.
1

Degree of Acceptance
No

8
9
10
11
12

13
14

ITEMS

Very
High

Publish researches in scientific refereed
journals.
Encourage outstanding scientific researchers
conducted by faculty members.
Adopt distinct scientific researches and
publish them as a matter of promoting
culture and knowledge.
Publish a scientific journal regularly that
concerns with community issues.
Constitute research teams to study
community problems in order to find
solutions.
Provide specific and clear plans for the
improvement of scientific research regarding
community development.
Determines clear resource on scientific
research that meets society needs.
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High

Medium

Low

Very
Low

Part 3: The role of the University in the field of continuing education
Degree of Acceptance
No

ITEMS

Very
High

High

Medium

Low

Very
Low

Conduct training programs to develop the
skills of community members.
Hold scientific conferences and workshops
16
to discuss community issues.
Organize lessons in the areas of literacy and
17
adult education.
Provide sufficient financial funds to
18
implement various training programs.
Evaluate the effectiveness of training
19 programs on a regular basis to get immediate
feedback.
Encourage community members to
20
participate in scientific conferences.
Adopt a philosophy of the improvement of
21 continuing education based on the needs of
the community.
Hold workshops in continuing education and
22
training programs.
Part 4: The role of the University in the coordination with other service institutes
15

Degree of Acceptance
No

23
24
25
26
27
28
29
30

ITEMS

Very
High

Suggest professional appropriate solutions to
local community problems.
Give a chance for the specialized cadres to
develop the local community institutions.
Organize partnerships with community
organizations to exchange knowledge.
Each department in the university studies the
reality to identify community problems each
in its specialized field.
Involve the community in the production of
new scientific innovations.
Cooperate with local institutions to provide
scientific expertise for the students with
special needs.
Employ available (physical and human)
facilities to serve the local community.
Involve the local community in putting
annual research plans.
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High

Medium

Low

Very
Low

Part 5: The role of the University in scientific consulting.
Degree of Acceptance
No

31
32
33
34
35
36
37
38

ITEMS

Very
High

High

Provide professional consultations for local
institutions based on the results of studies
and research have been conducted.
Provide consultation to the Omani families
that suits with the problems they encounter.
Allow for the university faculty members to
work as volunteers in the community
institutions.
Suggest social projects that contribute in
community development.
Prepare reports for decision makers
regarding community service.
Make agreements and protocols for
scientific and practical cooperation with the
community institutions.
Plan for national programs serving the local
community.
Involve community institutions in designing
plans for the issues and problems of interest
to the community.

End of Questionnaire
Thank you for your cooperation

125

Medium

Low

Very
Low

ملحق ()4
المخاطبات الرسمية لتسهيل مهمة باحث
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ملحق ( )5بيان التأليف
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Abstract
The Role of the University of Nizwa in the Community
Development in the Sultanate of Oman
Prepared by: Amal Bint Hamdan Bin Saif Al Nasry
The Supervised:
Dr. Hossam Eldin El Sayed
This study aims at shedding more light on the remarkable and
outstanding role of University of Nizwa for the development of the local
community in the Sultanate of Oman and in an endeavor to achieve the
purposes of this study, the researcher applied the descriptive methodology
and developed a Questionnaire comprised of thirty eight (38) items
distributed along five (5)

elements and after verification of their

significance, genuinity and stability, they were distributed to (301)
members of the teaching staff and the Officers in charge at the University
Students' Affairs Secretariat Centers. Total subjects in the study tool was
101, and 10 incomplete surveys were excluded.
The study has substantiated the fact that UNIZWA has played a deeprooted role in the development of the local community in the Sultanate of
Oman based of the elected sample of the study with high assessment
averages with regard to all five elements of the study as the general
response average was estimated at 3.65 whereas the edification and
enlightenment was top ranked at an average of 3.84, the element of
Cooperation with the other Service Institutions came in the second place at
average of 3.51, the Continuing Education came in the third place with an

a

average of 3.48, whereas the two elements of Scientific Consultancies and
the Applied Researches came in the fourth place with averages of 3.47.
The study has also indicated that there were statistically significant
variances among the averages of the Questionnaire Elements at the
function (0.05=α) according the Social Aspect Variable "SAV",
designation, years of experience or place of work in all these elements.
This study arrived at various recommendations most importantly:
taking interest in coherent and consistent scientific publications and
releases attending to the communal issues and dilemmas, searching for
finance resources to implement and increase the advanced training
programs, strengthening channels for communication with the authorities
and institutions concerned with the Family Counseling as the Ministry of
Social Development and the Guidance and Counselling Centers at the
government universities and colleges to exchange the counselling opinions
and find solutions to the problems encountered by the Omani families in
general and the university students in particular, exert more efforts to open
these counselling centers in all governorates manned with professional
cadres, nurture and spread the culture of education for all via widely
opening new continuing education centers throughout the governorates of
the sultanate of Oman manned with the professional training staff in an
endeavor to help combat illiteracy, embrace the scientific creativity and
innovations for both teaching staff and the university student as well,
promote and support the same at all counselling, cognitive and financial
levels and finally, to pay tribute to the well-done scientific publications that
address the community issues and dilemmas.
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