دور عضىات هيئة التدريس بكلية العلىم

االجتمبعية يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية لألقسبم
العلمية واملعىقبت التي تىاجههن
هند عبد العسيس الربيعت*

امللخص_ َذفذ الذساظت ئلى الىؽف غً دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام
الػلمُت بجامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد ؤلاظالمُت ،ورلً مً خالٌ الخػشف غلى دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت
في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت ،واإلاػىكاث التي جدذ مً دوسًَ ،وئبشاص الخلىٌ اإلالترخت لخفػُل دوسًَ في ئغذاد
ً
الخىت الاظتراجُجُت مً وحهت هظش غمىاث َُئت الخذسَغ في اليلُت ،وكذ جم اظخخذام اإلاىهج الىـفي اإلاعخي والاظدباهت أداة لجمؼ
البُاهاث ،ئر ؼملذ الػُىت  132غمىٍ ،وكذ أظهشث الىخاةج أن دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت
ً
ً
الاظتراجُجُت وان "مىخفما" وحاءث اإلاجاالث مشجبت جىاصلُا غلى الىدى الخالي :الخىحه الاظتراجُجي ،اإلاسح البُئي ،الخىفُز ،الخخىُي
للخخىُي ،اإلاخابػت والخلىٍم ،ودسحت مػىكاث التي جدذ مً مؽاسهتهً واهذ "غالُت" ،ودسحت مىافلت أفشاد الذساظت غلى الخلىٌ
ً
اإلالترخت واهذ "غالُت حذا ،ووحىد فشوق راث داللت ئخفاةُت حػضي إلاخغير الشجبت الػلمُت ،وغذد العىىاث ،وغذد الذوساث الخذسٍبُت في
مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي ورلً لفالح مً سجبتهً أظخار معاغذ فأغلى ومً خبرتهً أهثر مً  10ظىىاث ،ومً خفلذ غلى  3دوساث
جذسٍبُت فأهثر.
الكلمت املفتاحيت :غمىاث َُئت الخذسَغ ،ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت.

* قسم إلادارة والتخطيط التربوي _ كليت العلوم الاجتماعيت _ جامعت إلامام محمد بن سعود إلاسالميت
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دور عضواث هيئت التدريس بكليت العلوم الاجتماعيت في إعداد الخطت
الاستراجيجيت لألقسام العلميت واملعوقاث التي جواجههن
ألاَذاف وجخالفى غىامل الخماسب والاخخالف [.[5
وَػذ ألاظخار الجامعي ٌػذ أخذ الػىاـش اإلاؽاسهت في ئغذاد الخىت
الاظتراجُجُت هما أهه ٌػخبر الػىفش اإلاإزش واإلاىحه في الػملُت الخػلُمُت،
وغلى هفاءجه وئهخاحُخه الػلمُت ًخىكف هجاح الجامػت في أداء مهماتها،
وبها ًلاط وصنها في الػالم ورلً ألَمُت ألادواس التي ًلىم بها ظىاء
داخل الجامػت أو خاسحها [.[1
ً
وخُث ئن حامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد ؤلاظالمُت خالُا في وىسَا
إلغذاد خىت اظتراجُجُت خُث جم جىكُؼ الاجفاكُت مؼ مػهذ ظخاهفىسد
الػالمي ،وجىحهها لالَخمام باالغخماد ألاوادًمي للبرامج وحىدة هىغُت
الخػلُم واإلاداولت لخدلُم اإلاػاًير وولػها بػين الاغخباس في سظم الخىت
الاظتراجُجُت للجامػت .وألَمُت ئؼشان ألافشاد الػاملين في اإلاىظماث
بؽيل غام والجامػاث بؽيل خاؿ في بىاء الخىي الاظتراجُجُت
وجىفُزَا ومخابػتها ،ومً مىىلم أن هجاح الخىت الاظتراجُجُت ال ًخم
بمػضٌ غً ئؼشان أغماء َُئت الخذسَغ في غملُت الخخىُي
الاظتراجُجي ،وخُث أوـذ دساظت اليلثم وبذساهه [ ]6ئلى لشوسة
مؽاسهت غمى َُئت الخذسَغ في غملُت الخخىُي الاظتراجُجي للجامػت.
في خين أهذث دساظت الذحني [ ]7غلى وحىب مؽاسهت أهبر كىاع ممىً
مً الػاملين في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت والخىفُزًت.
حاءث َزٍ الذساظت في مداولت للخػشف غلى دوس غمىاث َُئت
الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت
لألكعام الػلمُت ومداولت جلمغ اإلاػُلاث التي جىاحههً في بىاء َزٍ
الخىي والاكتراخاث التي ًشونها لخفػُل َزا الذوس.
أ .أسئلت الدراست
ًمىً جدذًذ مؽيلت الذساظت باإلحابت غلى العإاٌ الخالي :ما دوس
غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت
الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت؟ وٍخفشع غىه غذة أظئلت فشغُت ،جداوٌ
الذساظت ؤلاحابت غنها ،وهي:
أ -ما دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد
الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت مً وحهت هظشًَ؟
ب -ما اإلاػُلاث التي جدذ مً دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم
الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت؟
ج -ما الخلىٌ اإلالترخت لخفػُل دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت
الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت ،مً
وحهت هظشًَ؟
َـَ -ل جىحذ فشوق راث داللت ئخفاةُت بين مخىظىاث جلذًشاث
غمىاث َُئت الخذسَغ لذوسَم في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام
الػلمُت حػضي إلاخغير الشجبت الػلمُت ،وظىىاث الخبرة ،والذوساث
الخذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي؟
ب .أهداف الدراست
حععى الذساظت في جدلُم ألاَذاف الخالُت:

 .1املدقدمت
ً
ً
ؼهذ اللشن الخادي والػؽشًٍ جدىال هبيرا إلافهىم الخلذم الػلمي
ّ
وجدىٌ الاغخماد مً اكخفاد ؤلاهخاج الخجاسي ئلى ؤلاهخاج
والخىىىلىجي،
ً
الخىىىلىجي؛ مما ظبب زىسة في اإلاػلىماث وجماغفا في اإلاػشفت ؤلاوعاهُت
وجشاهمها بعشغت هبيرة .وأـبذ كذسة أي دولت جخمثل في سـُذَا اإلاػشفي.
ً
ً
وحػذ الجامػاث مفذسا سةِعُا إلالىماث الخىمُت الاكخفادًت
الؽاملت غبر مخشحاتها ،ئر جشهض خيىماث الذوٌ اإلاخخلفت غلى جدلُم
حىدة غالُت في الخػلُم ،وٍخىكؼ بػمهم أهه بدلىٌ غام 2020م؛
ظُفبذ  %40مً اللىي الػاملت في الػالم مً الػاملين في مجاٌ
اإلاػشفت [.[1
وكذ اَخمذ خيىمت اإلاملىت الػشبُت العػىدًت بىصاسة الخػلُم مً
خالٌ دغمها ئلى جىحيهها للترهيز غلى البدث الػلمي والخخىُي
اإلاعخلبلي للشقي ئلى مفاف الذوٌ اإلاخلذمت في مجاٌ الخػلُم الػالي
والخىمُت اإلاجخمػُت [.[2
وَىا ًبرص الذوس الخُىي الزي ًإدًه الخخىُي الاظتراجُجي
للجامػاث في َزٍ اإلاشخلت؛ بهذف الخغلب غلى اإلاػىكاث والخدذًاث التي
ًفشلها الىظام الػالمي الجذًذ للنهىك باإلاجخمؼ وجىىٍشٍ.
 .2مشكلت الدراست
ئن ألاخذار اإلاخالخلت التي ؼهذَا الػلذ ألاخير مً اللشن
الػؽشًٍ ،والػلذ ألاوٌ مً اللشن الخادي والػؽشًٍ؛ أخذر حغيراث
هثيرة في الىظم الاكخفادًت ،والاحخماغُت ،والثلافُت ،التي جشهذ
بفمتها غلى هثير مً الىظم الخػلُمُت في اإلاجخمػاث اإلاخخلفت ،وحػلذ
الخغُير لشوسة لالسجلاء بالخػلُم هدى الجىدة الىىغُت والخميز في
ألاداء [.[3
وكذ دفػذ جلً الىظم لالَخمام بالخخىُي لخىىٍش وسفؼ معخىي
ً
الػملُت الخػلُمُت خُث أـبذ جدعين حىدة الخػلُم الجامعي َذفا
ً
أظاظُا لخلذًم خذماث حػلُمُت هىغُت ،ومعاًشة الخغيراث والخدذًاث
اإلاػاـشة في وافت اإلاجاالث [.[1
ً
وٍخىلب َزا وحىب ألاخز بالىمارج الىاجخت غاإلاُا في مجاٌ
الجىدة الىىغُت والخميز الجامعي ،وجىبُلها في مإظعاجىا الجامػُت
الػشبُت ،مؼ مشاغاة ؤلامياهاث اإلاادًت والبؽشٍت وآلُاث الخىبُم وجىفير
فشؿ خلُلُت للىمى اإلانهي وألاوادًمي وؤلاداسي إلايعىبي الجامػاث ؛
لُخم الاسجلاء بهم هدى الجىدة والخميز [.[3
وكذ حاءث مىاؼذة مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت بجامػت اإلالً
غبذ الػضٍض بابشاص الذوس الخُىي الزي ًلػبه الخخىُي الاظتراجُجي
للخغلب غلى الخدذًاث التي ًفشلها الىظام الجذًذ والخاحت اإلااظت ئلى
الذساظاث الاظتراجُجُت للنهىك باإلاجخمؼ وجىىٍشٍ [.[4
ولىجاح الخىت فان مً مبادئها وملىماتها حػشٍف ول مؽترن بذوسٍ
ومعإولُاجه غلى وحه الخدذًذ في ول معخىي مً معخىٍاث الػمل وأن
جى ـىن الػالكت واضخت بدُث جخالك ـى حمُػها ف ـي وحه ـاج ـه ـا هد ـى جـد ـل ـُم
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 )1الخػشف غلى دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في
ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت.
 )2بُان الػىاةم التي جدذ مً غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم
الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت.
 )3ئبشاص الخلىٌ اإلالترخت لخفػُل دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت
الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت.
 )4الىؽف غً فشوق راث داللت ئخفاةُت بين مخىظىاث جلذًشاث
غمىاث َُئت الخذسَغ لذوسَم في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام
الػلمُت حػضي إلاخغير الشجبت الػلمُت ،وظىىاث الخبرة ،والذوساث
الخذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي.
ج .أهميت الدراست
جىمً أَمُت الذساظت في الىىاحي آلاجُت:
ألاَمُت الىظشٍت:
 )1أَمُت الخخىُي الاظتراجُجي هأخذ الىمارج الخذًثت في الخػلُم
الػالي.
 )2أنها جبدث في الذوس الزي جماسظه غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت
الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت.
 )3جداوٌ الخػشف غلى الػلباث التي جىاحه غمىاث َُئت الخذسَغ.
 )4كلت ألابدار والذساظاث اإلاخػللت بالخخىُي الاظتراجُجي لجامػت
ؤلامام مدمذ بً ظػىد ؤلاظالمُت.
ألاَمُت الخىبُلُت:
 )1معاغذة مػذي الخىت الاظتراجُجُت في الخػشف غلى الذوس الزي
جماسظه غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت.
 )2ئًجاد خلىٌ ملترخت لخفػُل َزا الذوس.
د .حدود الدراست
الخذ اإلاىلىعي :جدىاوٌ َزٍ الذساظت دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت
الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت وأبشص
اإلاػىكاث والخلىٌ اإلالترخت.
الخذ اإلاياوي :اكخفشث الذساظت غلى غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت
الػلىم الاحخماغُت في حامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد ؤلاظالمُت بمذًىت
الشٍاك.
الخذ الضماوي :خالٌ الففل الثاوي مً الػام الجامعي .ٌ1436-ٌ1435
ه .مصطلحاث الدراست
غمىاث َُئت الخذسَغ :هفذ الالةدت اإلاىظمت لؽإون ميعىبي
الجامػاث العػىدًين مً أغماء َُئت الخذسَغ ومً في خىمهم
( )ٌ1417وخعب اإلاادة ألاولى أن أغماء َُئت الخذسَغ َم (أظخار-
أظخار مؽاسن -أظخار معاغذ) وٍلخم بأغماء َُئت الخذسَغ في أخيام
َزٍ الالةدت اإلادالشون واإلاػُذون هما هفذ غلُه اإلاادة الثاهُت مً
الالةدت.
ً
وٍمىً حػشٍفها ئحشاةُا ًَ :ميعىباث الجامػت الالحي جلمً بالخذسَغ
والبدث الػلمي وخذمت اإلاجخمؼ مً خالٌ غملهً بالجامػت ظىاء واهذ
مً خملت الذهخىساٍ أو اإلااحعخير أومً حؽغل وظُفت مدالشة أو
مػُذة.
الخىت الاظتراجُجُت :هي جلً ؤلاحشاءاث اإلاخفم غلُ ـه ـا باإلحماع مً أحل

جدلُم ألاَذاف التي ٌععى ئليها اإلاجخمؼ في اججاٍ خيرٍ وهفػه
واصدَاسٍ [.[5
ً
وَػشف ئحشاةُا بأهه الخىت التي ولػتها حامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد
ؤلاظالمُت والتي بذأتها مً .2010 _ٌ1431وجخممً سؤٍتها وسظالتها
وأَذافها وظُاظتها ووظاةل جىفُزَا [.[8
الخفىير الاظتراجُجي وؤلاداسة الاظتراجُجُت وغالكتهما بالخخىُي
الاظتراجُجيً :خخلف الخفىير الاظتراجُجي غً الخخىُي الاظتراجُجي،
فالخفىير الاظتراجُجي ٌػني الخشوج خاسج ئواس اإلاىظمت ختى ًمىً الىظش
ئليها وسؤٍتها بىشٍلت جمىً مً جدذًذ ألاؼُاء الهامت في الىكذ الخالش
وما الزي ًيبغي أن جفػله ليي ججػل منها مىظمت هاجخت في
اإلاعخلبل [.[10
ً
هما ٌػني أًما الىشٍم الابخياسي للخفىير في هُفُت الشؤٍت
اإلاعخلبلُت لللماًا اإلاخىكػت والخيبإ بالفشؿ والتهذًذاث التي ًمىً أن
جىاحهها اإلاىظمت ،وجفىس العِىاسٍى اإلاعخلبلي للخػامل مػها بما ًممً
بلاء واظخمشاسٍت اإلاىظمت [.[11
أما ؤلاداسة الاظتراجُجُت فخػخبر جىبُلا للخفىير الاظتراجُجي وجشحمت
له بفُغت غملُت فهي مُذان اخخباس جشهض غلى ؤلاحابت غً حعاؤٌ
ُ
مفادٍَ :ل هدً هلىم بفػل الص يء الصخُذ؟ فاإلداسة الاظتراجُجُت
جشهض غلى اإلاعخلبل في ئواس الىاكؼ وهي في الىكذ هفعه غباسة غً اجخار
اللشاساث الشةِعُت راث الخأزير غلى معخلبل ئداسة اإلاىظمت ،والتي حععى
ئلى الاظخخذام ألافمل للمىاسد في ظل الخغيراث والخىىساث ،هما أنها
جشهض غلى جدلُل اإلاؽىالث وجدذًذ الفشؿ التي جىاحه ألافشاد وؤلاداسة.
ومً أَم اإلاشاخل ألاظاظُت لإلداسة الاظتراجُجُت الخدلُل الاظتراجُجي
والخخىُي الاظتراجُجي والخىفُز والشكابت الاظتراجُجُت [.[12
ولخىلُذ الػالكت ًمىً اللىٌ بأن الخخىُي الاظتراجُجي َى خللت
الىـل بين الخفىير الاظتراجُجي وؤلاداسة الاظتراجُجُت ،فهى الزي ًدىٌ
ألافياس ئلى مؽاسَؼ وبشامج ووؽاواث وظُاظاث ،وَى الزي ًدذد
حىاهب اللىة والمػف والفشؿ اإلاخاخت واإلاخاوش اإلاخىكػت ،وَى الزي
ًجػل مً اللُم واإلابادب اإلاػلىت الذظخىس ألاخالقي واإلاشحػُت الخاهمت.
خفاةق الخىت الاظتراجُجُت:
جدعم الخىت الاظتراجُجُت بػذة خفاةق منها هما رهشَا ول مً
الجبىسي [ ]13والخشٍشي [ ]14وبً دَِؾ وآخشون [ ]12وهي:
• الخيامل :أن ًخم الخىت الاظتراجُجُت للىاع مػين في لىء غالكخه
باللىاغاث ألاخشي ،وجيامله مػها في حمُؼ أهىاع الخىي الىىٍلت
واإلاخىظىت واللفيرة اإلاذي وألاَذاف وغذم وحىد أي حػاسك وجماسب
بُنها.
• اإلاشوهت :الخفاغل بين معخىٍاث ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت :وجلذًم
الخغزًت الشاحػت والخفاغل اإلاعخمش بين ول اإلاػىُين ظىاء مخىىين أو
مىفزًً أو ّ
ملىمين.
• الخجذد :وهي ظمت أظاظُت بعبب الىابؼ اإلاخغير للبِئت الخػلُمُت
لىحىد جىىساث غملُت وجلىُت وـىاغُت واجفالُت مدعاسغت.
• الاظخمشاسٍت :الخفاغل بين الخخىُي للخىت والخىفُز :فالخخىُي
ٌػخمذ غلى ظالمت الخىفُز.
• الؽمىلُتٌ :عدىذ الخىت الاظتراجُجُت ئل ـى سؤٍ ـت ؼامل ـت وسظالت حػمل
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• جضٍذ مً كذسة اإلاىظمت غلى الاجفاٌ والخػاون بين وافت الػاملين مً
ئداسة غلُا ومىظفين.
هما ًمُف غبذالشخمً [ ]16بأن الخخىُي الاظتراجُجي:
 ّجلشس ؼيل الخىظُم اإلاىاظب.
 جإدي ئلى الاومئىان الىفس ي. جدبؼ الىشٍلت الػلمُت لخل اإلاؽىالث واجخار اللشاساث غً وشٍمجدذًذ أَذاف واضخت.
ومً خالٌ َزٍ اإلاػىُاث ًخطح أن الخخىُي ًشظم ظُاظت واضخت
للعير غليها معخلبال وغذم الخػثر غىذ وحىد أي مؽاول أو ـػىباث
ً
ُ
ىح ُذ داةما خىت بذًلت للخغلب غلى الػىاةم اإلاخىكػت.
ألهه ً ِ
مشاخل ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت:
ً
جلىم الخىت الاظتراجُجُت غلى غذة مشاخل سةِعت ًدبؼ بػمها بػما
وجإزش ول مشخلت في اإلاشخلت الخالُت لها ،وكذ جخخلف الخىىاث
الخففُلُت بدعب الىمىرج اإلاخبؼ ولىنها جخفم في اإلاشاخل ألاظاظُت،
فهي جخيىن مً غذة مشاخل هما ًىضح الؽيل الخالي:

جلً الشؤٍت لخدلُلها غلى اإلاذي البػُذ.
• الؽفافُت :خُث ًلىم غلى ؤلاففاح والىلىح سغم وحىد الخػلُذاث
والخىاكماث.
• الىاكػُت :أن جيىن جلذًشاث وخعاباث الخىت مشاغُت لظشوف
الىاكؼ ،ومخماؼُت مؼ الظشوف الفػلُت أو الػملُت.
• الىلىح في جدذًذ مهام الػمل وجىصَؼ ألادواس :لخخالقى حمُؼ الجهىد
للمؽترهين لخدلُم ألاَذاف وجالفي غىامل الخماسب والاخخالف.
أَذاف الخىت الاظتراجُجُت:
أؼاس الفيرفي [ ]15ئلى أن الخخىُي الاظتراجُجي ٌععى لخدلُم
مجمىغت مً ألاَذاف منها:
• جضوٍذ اإلاىظمت بالفىش الشةِس ي لها.
• حعاغذ غلى جخفُق الفاةن مً اإلاىاسد.
• جفُذ في ئغذاد وىادس لإلداسة الػلُا.
• حعاغذ غلى جىكؼ بػن اللماًا الاظتراجُجُت.
• حعاغذ غلى جىحُه وجيامل ألاوؽىت ؤلاداسٍت والخىفُزًت.

شكل 1
مراحل الخطت الاستراجيجيت

ً
بيروكشاوُا ًدبػه غذم ولىح اإلاهام واإلاعئىلُاث في مخخلف وخذاث
وأكعام الجامػت.
وٍشي غلي [ ]19أن مً أظباب غُاب أو لػف الىعي واإلاماسظت
الاظتراجُجُت في مإظعاث الخػلُم الػالي بالذوٌ الػشبُت لػف ؤلاًمان
بالػمل الاظتراجُجي في مإظعاث الخػلُم الػالي ،وؼُىع الىمي ؤلاداسي
غلى خعاب الىمي اللُادي ،ولػف الذغم الخىظُمي الخيىمي للػمل
ً
الاظتراجُجي .لػل َزٍ اإلاػىكاث حػذ خافضا للػاملين في ئداسة اإلاإظعاث
إلًجاد خلىٌ لها مً خالٌ الاَخمام بخىىٍش الفىش الاظتراجُجي.
َ
والزي ًللل مً جأزير َزٍ اإلاػىكاث ،ومً ز َّم ًدلم الخيامل الزي ًذغم
غملُت الخخىُي الاظتراجُجي.
أَمُت الخخىُي الاظتراجُجي لػمى َُئت الخذسَغ:
ئن مهىت غمى َُئت الخذسَغ مً أَم اإلاهً الىظُفُت إلاا جخدمله
مً أماهت وسغاًت لبىاء أفشاد اإلاجخمؼ وجىمُت مىاسدٍ الػلمُت والػملُت
والبؽشٍت [.[20
ً
فهم ًخدملىن معإولُت جدلُم الجىدة ورلً وفلا لثلافتهم
ودافػُتهم واظخػذادَم وبما أن الخخىُي ٌػذ البفيرة التي جبين وشٍم
ً
الخػلم ؛وان لضاما غلى غمى َُئت الخذسَغ ئجلان مهامه اإلاخخلفت
الخػلُمُت وؤلاداسٍت بالخخىُي لها وجىىٍشَا هجضء مً اإلاعإولُت
ً
اإلاهىُت ،وٍمىً جدذًذ مهام غمى َُئت الخذسَغ وفلا للىاةذ الخىظُمُت

ًخطح مً الؽيل ( )1أن الخىت الاظتراجُجُت الىاجخت ّ
الفػالت
ّ
جخىلب وعي ؤلاداسة وئدساهها لهزٍ اإلاشاخل واإلاػىكاث التي جىاحهها والزي
ًذفػها ئلى مداولت جللُل آزاسَا كذس ؤلاميان ومداولت جالفيها.
مػىكاث ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت:
َىان غذد مً اإلاػىكاث التي جدىٌ دون هجاح الخىت
الاظتراجُجُت ،ومً أبشصَا لذي الىشدي [:[17
• الخغير والخبذٌ العشَؼ في البِئت.
• ملاومت بػن الػىاـش في اإلاىظمت للخغُير.
• لػف اإلاىاسد اإلاالُت للمىظمت.
• غذم ولىح اإلاعئىلُاث ؤلاداسٍت الػلُا باإلاؽىالث الشوجُيُت الُىمُت.
• اوؽغاٌ اإلاعخىٍاث ؤلاداسٍت الػلُا باإلاؽىالث الشوجُيُت الُىمُت.
• كلت جىافش البُاهاث ؤلاخفاةُت واإلاػلىماث.
• سبي الخىت الاظتراجُجُت بفترة ألاصماث.
هما أؼاس غلُل [ ]18في خذًثه غً اإلاػىكاث ئلى ما ًلي:
• الخىف مً الخخىُي (الخخىُي ٌػني الخغُير).
• كلت ؤلاًمان بأَمُت الخىت الاظتراجُجُت لذي بػن اللُاداث الػلُا.
• لػف مهاساث ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لذي بػن اللُاداث.
• الخاحت ئلى اإلاماسظت والخذسٍب إلغذاد الخىت الاظتراجُجُت.
ً
وَزٍ اإلاػىكاث هفُلت بأن ًيىن همي ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت همىا
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وجدشؿ اليلُت غلى جذسَغ َزٍ الػلىم والخخففاث مً مىىلم
ً
ئظالمي؛ ًخماش ى مؼ أَذاف الجامػت في أن ًيىن الىالب مىـىال
بػلُذجه ودًىه وبلغخه الػشبُت [.[22
وفي الػام الجامعي  ٌ1432/1431ـذسث اإلاىافلت غلى حؽػُب
كعم التربُت في اليلُت ئلى زالزت أكعام وهي :ؤلاداسة والخخىُي التربىي،
واإلاىاهج ووشق الخذسَغ ،وأـىٌ التربُت مؼ ئوؽاء كعم سابؼ للتربُت
الخاـت.
ألاكعام الػلمُت لليلُت وأغماء َُئت الخذسَغ:
وجمم ولُت الػلىم الاحخماغُت زماهُت أكعام غلمُت وهي كعم الخاسٍخ
والخماسة ،وكعم الجغشافُا ،وكعم الاحخماع والخذمت الاحخماغُت،
وكعم غلم الىفغ ،وكعم ؤلاداسة والخخىُي التربىي ،وكعم أـىٌ
التربُت ،وكعم اإلاىاهج ووشق الخذسَغ ،وكعم التربُت الخاـت.
وٍبين الجذوٌ آلاحي سكم ( )1أكعام اليلُت وئحمالي أغماء َُئت
الخذسَغ بها:

في الجامػت بما ًلي:
• الخذسَغ.
• البدث الػلمي.
• خذمت اإلاجخمؼ.
• هما ًماف ئلى رلً ؤلاداسة ألاوادًمُت.
وبما أن الخىخُياث الخذًثت ال جخػلم فلي بخىبُم اظتراجُجُت
ً
الُىم بل اهدؽاف اظتراجُجُت الغذ أًما ،فان الخخىُي الاظتراجُجي
ًىفش خللاث اإلاػلىماث والخغزًت الشاحػت التي ٌعتهذي بها غمى َُئت
الخذسَغ في جىىٍش ألاداء الشاًَ ئلافت ئلى الخخىُي للمعخلبل [.[21
ولُت الػلىم الاحخماغُت:
ُ
ً
أوؽئذ ولُت الػلىم الاحخماغُت غام  ٌ1396وواهذ كبل رلً كعما
في ولُت اللغت الػشبُت والػلىم الاحخماغُت ،وحػنى الذساظت في اليلُت
بػلىم :الخاسٍخ والخماسة ؤلاظالمُت ،والجغشافُا ،والاحخماع ،والخذمت
الاحخماغُت ،وغلم الىفغ ،والتربُت.

جدول 1
أقسام الكليت وإجمالي أعضاء هيئت التدريس بها
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

إجمالي أعضاء هيئت التدريس
55
37
106
110
80
59
104
35

الدقسم
الخاسٍخ والجغشافُا
الجغشافُا
الاحخماع والخذمت الاحخماغُت
غلم الىفغ
ؤلاداسة والخخىُي التربىي
أـىٌ التربُت
اإلاىاهج ووشق الخذسَغ
التربُت الخاـت

إلاجمىغت مً الذساظاث راث الػالكت اإلاباؼشة بمىلىع الذساظت ،فيان
منها دساظت آٌ ظػىد [ ]24والتي َذفذ ئلى الخػشف غلى مالمذ وأبػاد
الخخىُي الاظتراجُجي للمىاسد البؽشٍت في مىظماث اللىاع الػام
الخذمُت العػىدًت ،والىؽف غً مذي ئدسان الػاملين باإلاىاسد
ً
البؽشٍت إلاضاًا الخخىُي الاظتراجُجي ،معخخذما اإلاىهج الىـفي اإلاعخي
لخدلُم أَذاف الذساظت والاظدباهت هأداة لها ،وجيىن مجخمؼ الذساظت
مً الػاملين في ؤلاداساث الػلُا والىظىى ،وبلغ غذد الػُىت (.)466
وجىـلذ الذساظت ئلى أن دسحت مماسظت الخخىُي الاظتراجُجي
للمىاسد البؽشٍت في مىظماث اللىاع الػام الخذمُت جخم بذسحت
مخىظىت ،هما أهه ًىحذ لػف في جدلُل البِئت الذاخلُت في اإلاىظماث
للمىاسد البؽشٍت والخلىُت الالصمت ألدائها بالشغم مً أَمُتها غىذ ئغذاد
الخىي الاظتراجُجُت.
هما أن دساظت اليلثم وبذساهت [ ]6والتي َذفذ ئلى الخػشف غلى
مػىكاث جىبُم الخخىُي الاظتراجُجي في حامػت أم اللشي مً وحهت
هظش َُئت الخذسَغ بها .واظخخذم الباخثان اإلاىهج الىـفي اإلاعخي،
والاظدباهت هأداة للذساظت وجيىن مجخمؼ الذساظت مً حمُؼ أغماء
َُئت الخذسَغ في ولُت التربُت بجامػت أم اللشي البالغ غذدَم ()143
غمى َُئت جذسَغ .وأظهشث هخاةج الذساظت أن أغلى مػىكاث جىبُم
الخخىُي الاظتراجُجي في حامػت أم اللشي هي الشوجين والخػلُذ ؤلاداسي

اإلافذس( :ئخفاةُت ولُت الػلىم الاحخماغُت)ٌ1436 ،
ًخطح مً الجذوٌ العابم جباًً غذد أغماء َُئت الخذسَغ في ول
كعم ،خُث ًدظى كعمي غلم الاحخماع ،والخذمت الاحخماغُت،
واإلاىاهج ووشق الخذسَغ بأهبر غذد مً أغماء َُئت الخذسَغ في خين
أن أكلها َى كعم التربُت الخاـت لخذازت ئوؽاةه.
الخىت الاظتراجُجُت اإلالترخت ليلُت الػلىم الاحخماغُت (:)ٌ1441-1436
ّ
جممً اإلالترح مىهجُت للػمل في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت والتي
جلىم غليها ووالت اليلُت للخىىٍش والجىدة ممثلت في وخذة الجىدة
والاغخماد ألاوادًمي ،خُث ًُشاعى في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت
الخخىُي الػلمي العلُم ،ومؽاسهت حمُؼ ميعىبي ولُت الػلىم
الاحخماغُت مً اللُاداث ألاوادًمُت وؤلاداسٍت وأغماء وغمىاث َُئت
الخذسَغ وؤلاداسٍين وؤلاداسٍاث والىالب والىالباث في ألاوؽىت واإلاشاخل
اإلاخخلفت اإلاخػللت باغذاد الخىت الاظتراجُجُت ،ومؽاسهت ممثلي اإلاجخمؼ
الخاسجي ومعإولي الجهاث الخىظُفُت في اللىاع الخيىمي والخاؿ،
واإلاخابػت الفاغلت في حمُؼ مشاخل ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت [.[23
 .3الدراساث السابدقت
للذ خظُذ الذساظاث التي جىاولذ غملُت الخخىُي الاظتراجُجي
باالَخمام في الخػلُم الػالي غلى اإلاعخىي اإلادلي والػشبي وألاحىبي،
وجىىغذ في أَذافها وأدواتها ومخغيراتها وهخاةجها ،وجىـلذ الباخثت
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في الجامػت ،ووان مً أَم جىـُاتها اغخماد مػاًير الخميز والىفاءة في
اخخُاس اللادة ألاوادًمُين في الجامػت غلى وافت اإلاعخىٍاث ،والاوالع
اإلاعخمش غلى خىي الجامػاث اإلاخلذمت والاظخفادة منها ،وغلذ دوساث
جذسٍبُت مخلذمت لللادة ألاوادًمُين في الجامػت خىٌ الخخىُي
الاظتراجُجي واظتراجُجُاجه ،ولشوسة مؽاسهت أغماء َُئت الخذسَغ في
غملُت الخخىُي الاظتراجُجي في الجامػت.
أما دساظت الهضاع [ ]25والتي َذفذ الذساظت ئلى الىؽف غً واكؼ
مؽاسهت اللُاداث اليعاةُت بػملُاث الخخىُي الاظتراجُجي في حامػت
ؤلامام مدمذ بً ظػىد ؤلاظالمُت ،والخػشف غلى دسحت اإلاؽاسهت
واإلاػىكاث التي جدذ مً مؽاسهتهً ،واإلالترخاث التي حعهم في جىىٍش
ً
مؽاسهتهً مً وحهت هظشًَ ،معخخذمه اإلاىهج الىـفي اإلاعخي مىهجا
للذساظت ،والاظدباهت أداة لها ،وجيىن مجخمؼ الذساظت مً اللُاداث
اليعاةُت بجامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد ؤلاظالمُت والبالغ غذدًَ
( )56وهُلت.
وجىـلذ ئلى الاهخفاك الؽذًذ في مؽاسهت اللُاداث اليعاةُت في
غملُاث الخخىُي الاظتراجُجي بجامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد
ؤلاظالمُت ودسحت اإلاىافلت غلى خذة اإلاػىكاث واهذ غالُت أما اإلالترخاث
ً
التي حعهم في جىىٍش مؽاسهت اللُاداث اليعاةُت واهذ غالُت حذا ،هما
أوـذ الباخثت بتهُئت البِئت الخىظُمُت وجالفي ما فيها مً مػىكاث كبل
الؽشوع في غملُاث الخىىٍش ،وئغادة َىذظت الػملُاث ؤلاداسٍت،
والهُاول الخىظُمُت ،والخخفُف مً اإلاشهضٍت ،ومىذ اللُاداث اليعاةُت
الفالخُاث الالصمت للمؽاسهت الفاغلت في جلً الػملُاث ،وجمثُل الذوس
اليعاتي في فشٍم الخخىُي الاظتراجُجي لجامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد
ؤلاظالمُت.
أما دساظت الؽذًفاث [ ]26والتي َذفذ ئلى الخػشف غلى دوس
اللادة ألاوادًمُين وؤلاداسٍين في بىاء الخىت الاظتراجُجُت لجامػت آٌ
البِذ هما بدثذ في اإلاػُلاث التي جدذ مً َزا الذوس وئلافت الخلىٌ
ً
اإلالترخت لخفػُل َزا الذوس ،واظخخذمذ اإلاىهج الىـفي اإلاعخي مىهجا
ً
لها ،والاظدباهت واإلالابلت هأداة للذساظت ،وبلغ غذد الػُىت ( )91كاةذا
ً
ً
أوادًمُا وئداسٍا ،وأظهشث الىخاةج أن جلذًش أفشاد الذساظت لذوسَم حاء
بذسحت مخىظىت غلى حمُؼ مجاالث الذساظت وغلى ألاداة هيل ،هما
هؽفذ مً وحىد مػُلاث جىاحه اللادة ألاوادًمُين وؤلاداسٍين جدذ مً
دوسَم أبشصَا :اإلاشهضٍت ،هلق البرامج الخذسٍبُت ،هلق اإلاػلىماث
والبُاهاث ؤلاخفاةُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وغذم دكتها وغُاب الخدفُ ـ ــض ولػف الاجفاٌ
والخىاـل ،وجذاخل ألاغماٌ ؤلاداسٍت في غذة حهاث واصدواحُت اإلاىاـب
اللُادًت في أشخاؿ مػُىين.
هما أن دساظت الذحني [ ]27والتي َذفذ ئلى الخػشف غلى دوس
الخخىُي الاظتراجُجي في حىدة ألاداء اإلاإظس ي وجىىٍش مػاًير
ومإؼشاث للُاط حىدة ألاداء اإلاإظس ي في الجامػاث الفلعىُيُت،
ً
ً
ً
معخخذما الىـفي اإلاعخي مىهجا للذساظت ،والاظدباهت واإلالابلت أداة
ً
لها ،والػمذاء واإلاذساء ولجان الخخىُي مجخمػا لها ،وبلغ غذد الػُىت
( )100غمى.
وأظهشث الىخاةج جىفش حىدة ألاداء اإلاإظس ي في أبػاد ألاداء
اإلاإظس ي (الفلعفت – الشظالت – ألاَذاف – الخىم وؤلاداسة – الىىاق

4

7102

اإلاإظس ي -اإلاىاسد اإلاإظعاجُت – الخدلُل البُئي الذاخلي والخاسجي
وجيىًٍ الاظتراجُجُت وجىفُزَا والشكابت والخلُُم ووان رلً بؽيل هبير
وبيعب مخخلفت.
أما دساظت دلبذ وآخشون [ ]28فهذفذ ئلى كُاط دسحت جىبُم
الخخىُي الاظتراجُجي في الجامػت الػشبُت ألامشٍىُت مً وحهت هظش
الػاملين بها والخػشف غلى غالكت مخغيراث الجيغ ،الخبرة ،اإلاعمى
الىظُفي ،الذسحت الػلمُت ،هىع اليلُت غلى دسحت جىبُم الخخىُي
ً
الاظتراجُجي .واجخز اإلاىهج الىـفي اإلاعخي مىهجا للذساظت ،والاظدباهت
ً
أداة لها ،وجيىن مجخمؼ الذساظت مً الػاملين بها وبلغ غذد الػُىت ()55
ً
غامال.
وهخج غنها أن مػظم أبػاد الخخىُي الاظتراجُجي حاءث مىخفمت
ماغذا بػذ الخىحه الاظتراجُجي حاء مخىظي مما ًذٌ غلى لػف
الخخىُي الاظتراجُجي للجامػت وغذم وحىد فشوق راث داللت ئخفاةُت
في دسحت جىبُم الخخىُي الاظتراجُجي في الجامػت الػشبُت ألامشٍىُت مً
وحهت هظش الػاملين فيها وفم مخغيراث الجيغ والخبرة واإلاعمى
الىظُفي والذسحت الػلمُت وهىع اليلُت ،ووان مً أَم الخىـُاث لشوسة
ئجاخت الفشـت لجمُؼ الػاملين في الجامػت للمعاَمت في غملُت
الخخىُي الاظتراجُجي ،وحصجُؼ اإلاجخمؼ اإلادلي غلى اإلاؽاسهت في غملُت
ً
الخخىُي الاظتراجُجي بففخه ؼشٍيا.
أما دساظت صَشابي وماهتي [ ]29فلذ َذفذ ئلى ولؼ ئواس ؼامل مً
أحل ـُاغت اظتراجُجُت في اإلاىظماث الخػلُمُت ،وحعدىذ غلى ههج
ماليىم بالذسٍج حاةضة الىوىُت للجىة ) (MBNQAإلاػاًير الخػلُم
واظخخذم اإلالترح مففىفت  SWOTوولؼ اظتراجُجُاث أولُت للمىظمت
وجخفُفها بأسبؼ حهاث جىاظب مػاًير ) ،(MBNQAمعخخذما مىهج
ً
دساظت الخالت مىهجا لها ،وواهذ الىدُجت ظهىس هفاءة الىمىرج اإلالترح
بػذ ئحشاء فدق واخخباس باظخخذام بىاكت ألاداء اإلاخىاصن والشبي بين
مخخلف غىاـش الخخىُي الاظتراجُجي.
أما دساظت أهُاٌ ووىسوىظضبىالث وأسالهىُا [َ ]30ذفذ ئلى ججعُذ
الخميز باغخباسَا الثلافت اإلاإظعُت والتي باظخم ـ ـ ـ ـ ـ ـشاسَا جخدعً وجخىىس
وللذ اهىللذ سخلتها للخميز مؼ أوؽىت  ISOفي غام 2001م ختى غام
2003م لخدعين الخذماث ؤلاداسٍت ودغمها ،فلذ واهذ جدمل غلى رلً
أوؽىت ئداسة الجىدة الؽاملت غلى معخىي الىخذاث ألاوادًمُت
وؤلاداسٍت وأوللذ ؼػاس سؤٍدىا اإلاعخلبلُت .وهخج غً َزٍ الذساظت فهم
ؤلاداسة الدؽاسهُت والؽفافت والاظخخذام الفػاٌ والىفء للمىاسد غلى
ألاداء وولؼ اإلايزاهُت مؼ روي الخبرة في مجاٌ اإلاػلىماث واإلاإظعاث
ً
وجىىىلىحُا الاجفاٌ الخجاسي والخىىساث العشَػت وظػُا لخدلُم
الخدىٌ اإلاإظس ي.
أما دساظت وافِس ي وٍىكً وجىضي وظفيعلي وولُىشظالن ودوللش
[ ]31فخىاولذ الخخىُي الاظتراجُجي في مإظعاث الخػلُم الػالي
ووـفخه بأهه غملُت مىهجُت مفممت لخىحُه اللشاساث خىٌ جدعين
الخػلُم والخذسٍب وغملُاث البدث والخىىٍش والخىبُلاث والخذماث
وجىفيرٍ للمىاسد اإلاالُت وغيرَا وأن َىان هىغان مً اللىاغذ ألاظاظُت
في جشهُا والتي جلتزم بها الجامػاث إلغذاد خىىها الاظتراجُجُت وَزٍ
ً
ألاهظمت لذيها هلاه مؽترهت فمال غً الاخخالفاث وتهذف الذساظت ئلى
206
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جدلُل َزًً اإلاىهجين مً خالٌ مػالجت أوحه الؽبه والاخخالف لـDPT
و YODEKوما ٌعبب مً مؽاول في اإلاماسظت الػملُت للجامػاث،
ً
ً
ً
وئغذاد همىرحا واخذا لُيىن معخػذا بؽيل مؽترن مً كبل الىصاساث
ً
اإلاػىُت وئكشاس مجلغ الخػلُم الػالي له بذال مً جىفُز همىرحين ،وَزا
الىمىرج ٌػذ همىرج مخيامل ٌعهل اإلالاسهت مً خالٌ جدذًذ ألاَذاف
واإلاإؼشاث اإلاؽترهت إلاإظعاث الخػلُم الػالي.
التعدقيب على الدراساث السابدقت:
اخخلفذ الذساظت الخالُت غً الذساظاث العابلت في مىلىع
الذساظت فلذ َذفذ الذساظاث العابلت في حملتها ئلى الخػشف غلى
الخخىُي الاظتراجُجي دوسٍ وأبػادٍ ومػىكاجه وآزاسٍ ودوس اللُاداث فُه
بِىما َزٍ الذساظت جىىلم مً مدىس أدق فهي جلخفش غلى الخػشف غلى
دوس غمىاث َُئت الخذسَغ في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام
الػلمُت بيلُت الػلىم الاحخماغُت وأبشص اإلاػىكاث التي جىاحههً وهُفُت
جفػُل دوسًَ.
هما اخخلفذ الذساظت الخالُت غً دساظت (الهضاع ،الؽذًفاث)
خُث وبلذ دساظت الهضاع غلى اللُاداث اليعاةُت أما الؽذًفاث غلى
اللادة ألاوادًمُىن وؤلاداسٍىن ،أما الذساظت فىبلذ غلى غمىاث َُئت
الخذسَغ وَزا ٌػذ اخخالف بين الفئاث اإلاعتهذفت مً خُث ئمياهُاتهم
وـالخُاتهم وبالخالي الاخخالف في الىخاةج ،وجميزث بتزامً الذساظت
الخالُت مؼ ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت ليلُت الػلىم الاحخماغُت
وألاكعام الػلمُت والتي حععى لخدعين البرامج اإلالذمت للخفىٌ غلى
الاغخماد ألاوادًمي.

أ .منهج الدراست
ً
هظشا لىبُػت مىلىع الذساظت وأَذافها ،فلذ جم اظخخذام اإلاىهج
الىـفي اإلاعخي والزي ٌعاغذ الباخثت ئلى الىـىٌ ئلى َذف الذساظت،
وئبشاص بػن الخلىٌ التي حعاَم في جفػُل دوس غمىاث َُئت الخذسَغ
بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام
الػلمُت.
ب .مجتمع الدراست
ّ
جيىن مجخمؼ الذساظت مً حمُؼ غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت
الػلىم الاحخماغُت ،والبالغ غذدًَ (( )253ولُت الػلىم الاحخماغُت
.)ٌ1436
ج .عينت الدراست
جيىهذ غُىت الذساظت مً ( )132غمىة َُئت جذسَغ ،جمثل (62
 )%مً مجخمؼ الذساظت ِم ًْ َم ًْ ًَُ غلى سأط الػمل وغذدًَ ()207
ً
غمى ،ورلً هظشا لػذم جىاحذ بػن غمىاث َُئت الخذسَغ غلى سأط
الػمل وغذدًَ ( )46غمىة ،وغلى خعب جفيُف هشحس ي ومىسكان
غبذالشخمً [ ]32لخدذًذ الػُىاث فلذ بلغ حجم الػُىت  %62مً
حجم اإلاجخمؼ.
خفاةق غُىت الذساظت:
ًخفف أفشاد الذساظت بػذد مً الخفاةق الصخفُت والىظُفُت
ومنها :

جدول 2
جوزيع أفراد الدراست وفق متغيراث الدراست
املستوى
املتغير
أظخار
الذسحت الػلمُت
أظخار مؽاسن
أظخار معاغذ
مدالش
مػُذ
أكل مً خمغ ظىىاث
الخبرة ألاوادًمُت
مً  10 – 5ظىىاث
أهثر مً غؽش ظىىاث
ال ًىحذ
الذوساث الخذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي
مً دوسة ئلى دوسجين
 3دوساث فأهثر

ًخطح مً الجذوٌ ( )2أن مً دسحتهً الػلمُت (مدالش) ًَ
ألاغلب ،خُث بلغذ وعبتهً ( ،)%3998وغذدًَ ( )51غمى ،زم مً
سجبتهً (مػُذ) ،خُث بلغذ وعخبهً ( )%3298وغذدًَ ( )42غمىً ،لي
رلً مً سجبتهً (أظخار معاغذ) ،خُث بلغذ وعبتهً ()%2191
وغذدًَ ( )27غمى ،زم مً سجبتهً (أظخار مؽاسن) ،خُث بلغذ
ً
وعبتهً ( )%497وغذدًَ ( )6غمىاث ،وأخيرا مً سجبتها (أظخار) ،خُث
ُ
بلغذ وعبتهً ( )%196وغذدًَ ( )2غمىجان ،وجشحؼ الباخثت رلً ئلى
كلت غمىاث َُئت الخذسَغ الخاـالث غلى سجبت (أظخار معاغذ فأغلى)
ملاسهت بػذد غمىاث الخذسَغ الخاـالث غلى سجبت (مدالش) و(مػُذ)

التكرار
2
6
27
51
42
68
41
19
72
33
23

النسبت
%1.6
%4.7
%21.1
%39.8
%32.8
%53.1
%32
%14.8
%56.3
%25.8
%18

بيلُت الػلىم الاحخماغُت.
هما ًخطح أن ( )68مً أفشاد الذساظت خبرتهً أكل مً خمغ
ظىىاث ،وٍمثلً ( ،)%5391وًَ الفئت ألاغلب مً بين أفشاد الذساظت،
هما أن ( )41مً أفشاد الذساظت خبرتهً جتراوح ما بين خمغ ئلى 10
ظىىاث وٍمثلً ما وعبخه ( ،)%3290في خين واهذ ( )19مً أفشاد
الذساظت خبرتهً أهثر مً  10ظىىاث ،وٍمثلً ما وعبخه ()%1498
وبالخالي فان ( )%47مً أفشاد الذساظت خبرتهً مً خمغ ظىىاث
فأهثر ،مما ًىػىغ غلى هخاةج الذساظت ،خُث أن الخبرة ألاوادًمُت
حعاغذ غلى مػشفت اخخُاحاث اللعم وئمياهُاجه.
207
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هما ًخطح أن ( )72مً أفشاد الذساظت لم ًلخدلً بأي دوسة
جذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي ،وٍمثلً ما وعبخه (،)%5693
بِىما ( )33مً أفشاد الذساظت الخدلً ما بين دوسة ئلى دوسجين
جذسٍبِخين ،وٍمثلً ما وعبخه ( ،)%2598في خين أن ( )23مً أفشاد
الذساظت الخدلً بثالر دوساث فأهثر في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي،
وٍمثلً ما وعبخه ( ،)%1890وٍلخظ أن غير اإلالخدلاث بذوسة جذسٍبُت
ًَ ألاغلب ،مما ًىػىغ غلى هخاةج الذاسظت ،ئر حػخبر الخبرة اإلاػشفُت
مً الػىامل التي جإزش في جلذًم بُاهاث دكُلت وـادكت.
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ؤلاحابت غً العإاٌ ألاوٌ" :ما دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم
الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت مً وحهت
هظشًَ؟"
وللخػشف غلى دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم
الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت مً وحهت
هظشًَ كامذ الباخثت بخدذًذ دسحت ول دوس في ول مجاٌ مً مجاالث
الخخىُي الاظتراجُجي ومً زم جدذًذ الذسحت اليلُت للمجاٌ ،فيان
غلى الىدى الخالي:
جدول 3

املجاالث
الخخىُي للخخىُي
اإلاسح البُئي
الخىحه الاظتراجُجي
الخىفُز
اإلاخابػت والخلىٍم
الذسحت اليلُت للمجاالث

الانحراف املعياري
0.83
0.94
0.96
0.91
0.93
0.84

املتوسط* الحسابي
1.88
2.16
2.37
1.96
1.87
2.04

ً
حاءث مجاالث الخخىُي الاظتراجُجي مشجبت جىاصلُا وفم اإلاخىظي
الخعابي الػام والاهدشاف اإلاػُاسي ليل مجاٌ خُث ًخطح مً الجذوٌ
( )3أن الخىحه حاء في اإلاشجبت ألاولى ،بِىما اإلاخابػت والخلىٍم حاء باإلاشجبت
الخامعت ،خُث أن الخىحه الاظتراجُجي الشةِس ي في ولُت الػلىم
الاحخماغُت وألاكعام الػلمُت هي الػملُت ألاوادًمُت ،والبدث الػلمي،
وخذمت اإلاجخمؼ ،وهي مفاغت بىشٍلت واضخت وظهلت الفهم ،ومػلىت
غبر مىكػها ؤلالىترووي.
وجخفم َزٍ الىدُجت مؼ دساظت الذحني [ ]27خُث حاء الخىحه
الاظتراجُجي في اإلاشجبت ألاولى والزي ٌُػذ حىَش غملُت الخخىُي وأخذ
مشجىضاتها واإلاػلم الزي ًدذد َىٍتها.
وجخخلف مؼ دساظت الهضاع [ ]25والتي جىـلذ ئلى أن دوس مؽاسهت
اللُاداث اليعاةُت في غملُاث الخخىُي الاظتراجُجي في حامػت ؤلامام في

الترجيب
4
2
1
3
5

مجاٌ الخىحه الاظتراجُجي حاء باإلاشجبت الشابػت وواهذ بذسحت مىخفمت
ً
حذا ،ودساظت الؽذًفاث [ ]26والتي جىـلذ بىشٍلت واضخت وظهلت
الفهم ،ومػلىت غبر مىكػها ؤلالىترووي.
ؤلاحابت غً العإاٌ الثاوي" :ما اإلاػُلاث التي جدذ مً دوس غمىاث
َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت
لألكعام الػلمُت؟"
ولإلحابت غً َزا العإاٌ والزي يهذف ئلى الخػشف غلى اإلاػُلاث
التي جدذ مً دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في
ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت مً وحهت هظش غمىاث
َُئت الخذسَغ؛ جم خعاب الخىشاساث ،واليعب اإلائىٍت ،واإلاخىظىاث
الخعابُت ،والاهدشافاث اإلاػُاسٍت وحاءث الىخاةج غلى الىدى الخالي:
جدول 4

م
1
2
3
4
5
6
7

املعوق
الشوجين والخػلُذ ؤلاداسي في اللعم.
غمىك مفهىم الخخىُي الاظتراجُجي لذي
بػن غمىاث َُئت الخذسَغ.
هلق البرامج الخذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي
الاظتراجُجي.
لػف كىىاث الاجفاٌ بين ألاكعام اليعاةُت
وئداسة اليلُت.
اإلاشهضٍت في ـىاغت اللشاس داخل اليلُت.
كلت جىافش الخىافض اإلاادًت واإلاػىىٍت لللاةمين غلى
ئغذاد الخىي وجىفُزَا.
غذم الخلىٍم اإلاعخمش لجىاهب الخىت

ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث

عاليت
جدا
43
33.6
62
48.8
61
47.7
55
43
67
52.8
57
44.5
47

عاليت متوسطت منخفضت
46
35.9
32
25.2
35
27.3
37
28.9
30
23.6
35
27.3
29
208

22
17.2
13
10.2
15
11.7
18
14.1
13
10.2
17
13.3
30

7
5.5
9
7.1
10
7.8
11
8.6
10
7.9
11
8.6
14

منخفضت
جدا
10
7.8
11
8.7
7
5.5
7
5.5
7
5.5
8
6.3
8

املتوسط
الحسابي

الانحراف
املعياري

الترجيب

3.82

1.19

9

3.98

1.29

5

4.04

1.19

4

3.95

1.19

6

4.1

1.2

2

3.95

1.22

6

3.73

1.24

10

الاظتراجُجُت التي جمػها اليلُت.
اهخفاك معخىي الذافػُت للمؽاسهت في
 8غملُاث الخخىُي الاظتراجُجي لذي غمىاث
َُئت الخذسَغ.
كلت الفشؿ اإلاخاخت لػمىاث َُئت الخذسَغ في
9
ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لللعم.
لػف الخىاـل بين غمى َُئت الخذسَغ
10
وفشٍم الخخىُي في اللعم.
11
12
13
14
15

%
ث

36.7
44

22.7
36

23.4
20

10.9
19

6.3
9

%

34.4

28.1

15.6

14.8

7

62
48.4
65
50.8
43
33.6
49
38.6
42
32.8
40
31.3
45
35.2

41
32
33
25.8
38
29.7
38
29.9
36
28.1
40
31.3
35
27.3

13
10.2
16
12.5
21
16.4
20
15.7
29
22.7
28
21.9
24
18.8

5
3.9
6
4.7
17
13.3
12
9.4
12
9.4
11
8.6
14
10.9

7
5.5
8
6.3
9
7
8
6.3
9
7
9
7
10
7.8

ث
%
ث
%
ث
ـػىبت جدلُل البِئت الخاسحُت لليلُت.
%
ث
هلق اإلاػلىماث والبُاهاث ؤلاخفاةُت.
%
ث
لػف دكت اإلاػلىماث والبُاهاث ؤلاخفاةُت.
%
ث
غذم جدذًث اإلاػلىماث والبُاهاث ؤلاخفاةُت.
%
وحىد فجىة بين بشامج اليلُت ومخىلباث ظىق
ث
%
الػمل.
اإلاخىظي* الػام =  ،3.88الاهدشاف اإلاػُاسي الػام = 0996

ًخطح مً الجذوٌ ( )4أن مدىس اإلاػُلاث التي جدذ مً دوس
غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت
الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت مً وحهت هظش أفشاد الذساظت خفل غلى
مخىظي خعابي غام بلغ ( )3988وَى مخىظي ًلؼ في الفئت الشابػت مً
فئاث اإلالُاط الخماس ي (مً  3941ئلى  )4920والزي ٌؽير ئلى جلذًش
"غالُت" في خين بلغ الاهدشاف اإلاػُاسي ( )0996ورلً ٌؽير ئلى اهخفاك
دسحت حؽدذ اظخجاباث أفشاد الذساظت غً اإلاخىظي الػام ،مما ًذٌ
غلى ججاوغ اظخجابتهً.
وَزٍ الىدُجت جإهذ هدُجت العإاٌ ألاوٌ والزي ًذٌ غلى وحىد
مػىكاث جدذ مً مؽاسهت غمىاث َُئت الخذسَغ في ئغذاد الخىت
الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت وهي واآلحي :الشوجين والخػلُذ ؤلاداسي في
اللعم ،غمىك مفهىم الخخىُي الاظتراجُجي لذي بػن غمىاث
َُئت الخذسَغ ،هلق البرامج الخذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي
الاظتراجُجي ،لػف كىىاث الاجفاٌ بين ألاكعام اليعاةُت وئداسة
اليلُت ،اإلاشهضٍت في ـىاغت اللشاس داخل اليلُت ،كلت جىافش الخىافض
اإلاادًت واإلاػىىٍت لللاةمين غلى ئغذاد الخىت وجىفُزَا ،غذم الخلىٍم
اإلاعخمش لجىاهب الخىت الاظتراجُجُت التي جمػها اليلُت ،اهخفاك
معخىي الذافػُت للمؽاسهت في غملُاث الخخىُي الاظتراجُجي لذي
غمىاث َُئت الخذسَغ ،كلت الفشؿ اإلاخاخت لػمىاث َُئت الخذسَغ
في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لللعم ،لػف الخىاـل بين غمى َُئت
الخذسَغ وفشٍم الخخىُي في اللعم ،ـػىبت جدلُل البِئت الخاسحُت
لليلُت ،هلق اإلاػلىماث والبُاهاث ؤلاخفاةُت ،لػف دكت اإلاػلىماث
والبُاهاث ؤلاخفاةُت ،غذم جدذًث اإلاػلىماث والبُاهاث ؤلاخفاةُت،
وحىد فجىة بين بشامج اليلُت ومخىلباث ظىق الػمل.
وكذ جيىن َزا اإلادىس مً  )15( -غباسة – خُث حعاوث غباسة
( )10،5في مخىظىها الخعابي الزي بلغ ( )4910والزي ًلؼ في الفئت

3.68

1.28

15

4.14

1.11

1

4.1

1.18

2

3.7

1.26

13

3.85

1.22

8

3.7

1.22

13

3.71

1.2

11

3.71

1.27

11

الشابػت (مً  3941ئلى ،)4920وغباسة ( )6 ،4في مخىظي خعابي بلغ
( )3995والزي ًلؼ في الفئت الشابػت (مً  3941ئلى ،)4920وغباسة (، 14
 )15في مخىظي خعابي بلغ ( )3971والزي ًلؼ في الفئت الشابػت (مً
 3941ئلى .)4920
بِىما حعاوي الاهدشاف اإلاػُاسي للػباسة ( )4 ،3،1خُث بلغ (،)1919
وجشاوخذ الاهدشافاث اإلاػُاسٍت بين ( )28،1 ،1911ورلً ٌؽير ئلى
اهخفاك دسحت حؽدذ اظخجاباث أفشاد الذساظت غً اإلاخىظي
الخعابي ،مما ًذٌ غلى ججاوغ اظخجابتهً.
وحاءث غباسة سكم ( )9في اإلاشجبت ألاولى وهي كلت الفشؿ اإلاخاخت
لػمىاث َُئت الخذسَغ في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لللعم بأغلى
مخىظي خعابي مىصون ( )4914والزي ٌؽير ئلى أن دسحت خذة اإلاػىق
غالُت وسبما ًيىن رلً بعبب ٌػىد للمشهضٍت وغذم جدلُم الخىاصن في
ئؼشاههً في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت ،بِىما حاءث غباسة ( )14و()15
في اإلاشجبت ألاخيرة خُث خفلذ غلى أكل مخىظي خعابي مىصون ()3971
والزي ٌؽير ئلى أن دسحت خذة اإلاػىق غالُت وهي غذم جدذًث
اإلاػلىماث والبُاهاث ؤلاخفاةُت ووحىد فجىة بين بشامج اليلُت
ومخىلباث ظىق الػمل مما أدي ئلى ؤلاغاكت في ولؼ جفىس للشؤٍت
وألاَذاف الاظتراجُجُت والخػشف غلى الامياهاث الالصمت في ئغذاد الخىت
الاظتراجُجُت.
وجخفم هخاةج َزا اإلادىس مؼ دساظت ول مً :آٌ ظػىد [ ،]24واليلثم
وبذساهه [ ،]6والهضاع [ ،]25والؽذًفاث [ ،]26والذحني [ ،]27ودلبذ
وآخشون [ ،]28وأهُاٌ ووىسوىظضبىالث وأسالهىُا [.[30
ؤلاحابت غً العإاٌ الثالث" :ما الخلىٌ اإلالترخت لخفػُل دوس غمىاث
َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت
لألكعام الػلمُت ،مً وحهت هظشًَ؟"
لإلحابت غلى َزا العإاٌ الزي يهذف ئلى الخػشف غلى الخلىٌ اإلالترخت
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لخفػُل دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد
الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت ورلً مً وحهت هظشًَ؛ جم

7102

4

خعاب الخىشاساث ،واليعب اإلائىٍت ،واإلاخىظىاث الخعابُت اإلاىصوهت،
والاهدشافاث اإلاػُاسٍت للػباساث ،وحاءث الىخاةج غلى الىدى الخالي:
جدول 5

م

الحلول املدقترحت
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث

جبعُي ؤلاحشاءاث ؤلاداسٍت اإلاخػللت باإلاؽاسهت
1
بالخخىُي في اليلُت.
وؽش الىعي بأَمُت مؽاسهت غمىاث َُئت
2
الخذسَغ في الخىت الاظتراجُجُت لللعم.
جىىٍش البرامج الخذسٍبُت اإلالذمت لػمىاث َُئت
3
الخذسَغ في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي.
بىاء كىىاث اجفاٌ ّ
فػالت بين ألاكعام اليعاةُت
4
وئداسة اليلُت.
جدفيز غمىاث َُئت الخذسَغ للمؽاسهت في
 5ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت بشبىت بىظام
%
الخىافض.
الخلىٍم اإلاعخمش للخىت الاظتراجُجُت لألكعام ث
6
%
الػلمُت.
جفىٍن الفالخُاث اإلاخػللت باإلاؽاسهت ث
7
%
بالخخىُي في اليلُت.
ً
مىذ غمىاث َُئت الخذسَغ مضٍذا مً ث
8
%
الفالخُاث للمؽاسهت في ـىاغت اللشاس.
بىاء كاغذة بُاهاث جخممً اإلاػلىماث ألاظاظُت ث
 9الالصمت إلاؽاسهت غمىاث َُئت الخذسَغ في
%
ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت.
اللماء غلى أظباب الفجىاث بالىشٍلت ث
10
%
اإلاىاظبت.
اإلاخىظي* الػام =  ،4.28الاهدشاف اإلاػُاسي الػام = 1.05

عاليت
جدا
68
53.5
73
57.5
76
59.4
86
67.2
79

عاليت

متوسطت

منخفضت

34
26.8
35
27.6
32
25
21
16.4
28

11
8.7
5
3.9
8
6.3
6
4.7
6

11
8.7
9
7.1
7
5.5
9
7
9

62.2

22

4.7

7.1

3.9

76
59.4
74
57.8
88
68.8
84

29
22.7
27
21.1
19
14.8
21

9
7
11
8.6
6
4.7
9

8
6.3
10
7.8
8
6.3
7

6
4.7
6
4.7
7
5.5
7

65.6

16.4

7

5.5

5.5

81
63.8

21
16.5

8
6.3

10
7.9

7
5.5

خفل َزا اإلادىس غلى مخىظي خعابي غام بلغ ( )4928وَى
مخىظي ًلؼ في الفئت الخامعت مً فئاث اإلالُاط الخماس ي (مً 4921
ً
ئلى  )5900والزي ٌؽير ئلى جلذًش "غالُت حذا" ،مما ًذٌ غلى مىافلت
ً
أفشاد الذساظت غلى الخلىٌ التي جممنها اإلادىس بذسحت غالُت حذا ،في
خين بلغ الاهدشاف اإلاػُاسي الػام ( )195مما ٌؽير ئلى أن دسحت حؽدذ
اظخجاباث أفشاد الذساظت غً اإلاخىظي الػام واهذ مىخفمت ،مما ًذٌ
غلى ججاوغ اظخجابتهً وحػىغ َزٍ الىدُجت سغبت غمىاث َُئت
الخذسَغ وجىلػه ـ ـ ـ ــً للمؽاسهت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت ،وحاءث
الخلىٌ اإلالترخت لخفػُل دوس غمىاث َُئت الخذسَغ واآلحي :جبعُي
ؤلاحشاءاث ؤلاداسٍت اإلاخػللت باإلاؽاسهت بالخخىُي في اليلُت ،وؽش الىعي
بأَمُت مؽاسهت غمىاث َُئت الخذسَغ في الخىت الاظتراجُجُت لللعم،
جىىٍش البرامج الخذسٍبُت اإلالذمت لػمىاث َُئت الخذسَغ في مجاٌ
الخخىُي الاظتراجُجي ،بىاء كىىاث اجفاٌ ّ
فػالت بين ألاكعام اليعاةُت
وئداسة اليلُت ،جدفيز غمىاث َُئت الخذسَغ للمؽاسهت في ئغذاد
الخىت الاظتراجُجُت بشبىه بىظام الخىافض ،الخلىٍم اإلاعخمش للخىت
الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت ،جفىٍن الفالخُاث اإلاخػللت باإلاؽاسهت
ً
بالخخىُي في اليلُت ،مىذ غمىاث َُئت الخذسَغ مضٍذا مً

منخفضت
جدا
3
2.4
5
3.9
5
3.9
6
4.7
5

املتوسط
الحسابي

الانحراف
املعياري

الترجيب

4.2

1.07

9

4.28

1.09

6

4.3

1.07

5

4.34

1.15

2

4.31

1.1

3

4.26

1.13

7

4.2

1.17

10

4.35

1.17

1

4.31

1.16

4

4.25

1.21

8

الفالخُاث للمؽاسهت في ـىاغت اللشاس ،بىاء كاغذة بُاهاث جخممً
اإلاػلىماث ألاظاظُت الالصمت إلاؽاسهت غمىاث َُئت الخذسَغ في ئغذاد
الخىت الاظتراجُجُت ،اللماء غلى أظباب الفجىاث بالىشٍلت اإلاىاظبت،
هما ألُفذ بػن الخلىٌ ألاخشي مً أفشاد الذساظت وهي :ئجاخت
الفشـت للجمُؼ للمؽاسهت وأخز آلاساء غلى حمُؼ اإلاعخىٍاث ،والاجفاق
غلى ظاغاث مدذدة الحخماغاث دوسٍت ألغماء َُئت الخذسَغ إلاىاكؽت
حمُؼ أولاع اللعم وجىلُذ الخىت والهذف منها لُػمل الجمُؼ غلى
ً
جدلُلها؛ لزا جشي الباخثت لشوسة ألاخز بخلً الخلىٌ هظشا إلحماع
ً
أفشاد الذساظت غليها وخفىلها غلى دسحت مىافلت غالُت حذا ،وَزا
ٌػىغ سغبت غمىاث َُئت الخذسَغ بالخىىٍش.
وواهذ ول غباساث مدىس الخلىٌ اإلالترخت لخفػُل دوس غمىاث
َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت
لألكعام الػلمُت – البالغ غذدَا ( )10غباساث – كذ خفلذ غلى
مخىظىاث خعابُت جلؼ في الفئت الخامعت مً فئاث اإلالُاط الخماس ي
ً
(مً  4921ئلى  )5900والزي ٌؽير ئلى جلذًش "غالُت حذا" ،بِىما الػباسة
( )7 ،1خفلذ غلى مخىظي خعابي ًلؼ في الفئت الشابػت مً فئاث
اإلالُاط الخماس ي (مً  3941ئلى  )4920والزي ٌؽير ئلى جلذًش "غالُت"،
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ؼُفُه للىؽف غً مفذس جلً الفشوق اجطح وحىد فشوق دالت غىذ
معخىي  0.05في مجاٌ الخىفُز بين أفشاد الػُىت بشجبت (مػُذ) ،وبين
أفشاد الػُىت بشجبت (أظخار معاغذ فأغلى) ،ورلً لفالح أفشاد الػُىت
بشجبت (أظخار معاغذ فأغلى).
وحؽير الىخاةج ئلى أن مً سجبتهً الػلمُت أظخار معاغذ فأغلى
ٌؽاسهً بذسحت أغلى ِم ًْ َم ًْ سجبتهً مدالش أو مػُذ ،وٍمىً جفعير
َزٍ الىدُجت بأن أفشاد الذساظت الالحي سجبتهً الػلمُت " أظخار معاغذ
ً
فأغلى" جمخلىً كذسا أهبر مً اإلاػشفت الػلمُت والخبرة اإلاهىُت التي
جيىهذ ّ
لهً غبر ظىىاث مً مماسظت الػمل ألاوادًمي وؤلاداسي.
وجخفم هدُجت َزٍ الذساظت مؼ ما جىـلذ ئلُه دساظت الهضاع [[25
ئلى وحىد فشوق راث داللت ئخفاةُت حػضي ئلى مخغير الشجبت الػلمُت
لفالح "أظخار مؽاسن" ،والؽذًفاث [ ]26في وحىد فشوق راث داللت
ئخفاةُت لفالح هاةب الػمُذ.
وجخخلف مؼ هدُجت ول مً اليلثم وبذساهه [ ،]6ودلبذ وآخشون
[ ]28ئلى غذم وحىد فشوق راث داللت ئخفاةُت حػضي ئلى مخغير الشجبت
ألاوادًمُت.
 -2الفشوق باخخالف غذد ظىىاث الخبرة:
لإلحابت غلى رلً جم اغخماد جدلُل الخباًً؛ لبُان الفشوق بين
مخىظىاث اظخجاباث أفشاد الذساظت خعب مخغير غذد ظىىاث الخبرة
لجمُؼ مجاالث الخخىُي الاظتراجُجي ،والتي جلِغ دوس غمىاث َُئت
الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت
لألكعام الػلمُت ،ورلً مً وحهت هظش غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت
الػلىم الاحخماغُت ،وحاءث الىخاةج غل الىدى الخالي:
اجطح أن كُم (ف) دالت غىذ معخىي ( )0.05فأكل في اإلاجاالث:
(الخخىُي للخخىُي ،اإلاسح البُئي ،الخىحه الاظتراجُجي ،الخىفُز،
اإلاخابػت والخلىٍم) ،وفي الذسحت اليلُت إلاجاالث ئغذاد الخىت
الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت ،مما ٌؽير ئلى وحىد فشوق راث داللت
ئخفاةُت بين اظخجاباث غُىت الذساظت خىٌ دوسَم في ئغذاد الخىت
الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت في جلً اإلاجاالث ،حػىد الخخالف غذد
ظىىاث خبرة أفشاد الػُىت ،وباظخخذام اخخباس ؼُفُه للىؽف غً
مفذس جلً الفشوق.
 -3الفشوق باخخالف غذد الذوساث الخذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي
الاظتراجُجي:
ولإلحابت غلى رلً جم اغخماد جدلُل الخباًً؛ لبُان الفشوق بين
مخىظىاث اظخجاباث أفشاد الذساظت خعب مخغير غذد الذوساث
الخذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي لجمُؼ مجاالث الخخىُي
الاظتراجُجي ،والتي جلِغ دوس غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم
الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت ،ورلً مً
وحهت هظش غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت ،وحاءث
الىخاةج بأن كُم (ف) غير دالت في اإلاجاالث( :اإلاسح البُئي ،الخىحه
الاظتراجُجي ،اإلاخابػت والخلىٍم) ،وفي الذسحت اليلُت إلاجاالث ئغذاد
الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت ،مما ٌؽير ئلى غذم وحىد فشوق
َّ
راث داللت ئخفاةُت بين اظخجاباث غُىت الذساظت خىٌ
دوسًَ في
ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت في جلً اإلاجاالث ،حػىد

هما جشاوخذ اهدشافاتها اإلاػُاسٍت فُما بين ( )1921 – 1907وَؽير رلً
ئلى اهخفاك دسحت حؽدذ اظخجاباث أفشاد الذساظت ،مما ًذٌ غلى
ججاوغ اظخجابتهً.
حاءث الػباسة ( )8في اإلاشجبت ألاولى وهي مىذ غمىاث َُئت الخذسَغ
ً
مضٍذا مً الفالخُاث للمؽاسهت في ـىاغت اللشاس ،خُث خفلذ غلى
أغلى مخىظي خعابي مىصون ( )4935والزي ٌؽير ئلى دسحت مىافلت
ً
َّ
لذيهً سغبت للمؽاسهت في
"غالُت حذا" ،مما ًذٌ غلى أن أفشاد الذساظت
وحاءث الػباسة ( )1و( )7باإلاشجبت ألاخيرة وهي جبعُي ؤلاحشاءاث ؤلاداسٍت
اإلاخػللت باإلاؽاسهت في الخخىُي باليلُت ،وجفىٍن الفالخُاث اإلاخػللت
باإلاؽاسهت بالخخىُي في اليلُت ،خُث خفلذ غلى أكل مخىظي
خعابي مىصون ( )4920والزي ٌؽير ئلى دسحت مىافلت "غالُت" ،مما ًذٌ
غلى أن أفشاد الذساظت مىافلاث بذسحت غالُت غلى ملترح جبعُي
ؤلاحشاءاث وجفىٍمها للمؽاسهت في الخخىُي باليلُت.
وكذ حػضو الباخثت ظبب َزٍ الىدُجت ئلى أهه غلى الشغم مً ألاَمُت
البالغت لػملُت جبعُي ؤلاحشاءاث وجفىٍن الفالخُاث للمؽاسهت
ً
بالخخىُي وخفىلها غلى أكل مخىظي خعابي هظشا لللت وعي بػن
غمىاث َُئت الخذسَغ بمجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي وما جمثله
مؽاسهتهً ،مما ًإهذ غلى أَمُت وؽش الىعي والخدفيز لػمىاث َُئت
ً
َّ
مىدهً مضٍذا مً الفالخُاث للمؽاسهت في ـىؼ
الخذسَغ ومً زم
اللشاس.
وجخفم هخاةج َزٍ اإلادىس مؼ هخاةج دساظت ول مً :آٌ ظػىد [،]24
اليلثم وبذساهه [،]6الهضاع [ ،]25دلبذ وآخشون [ ،]28صَشابي وماهتي
[،]29أهُاٌ ووىسوىظضبىالث وأسالهىُا [ ،]30وواهِس ي وآخشون [.[31
ؤلاحابت غً العإاٌ الشابؼَ" :ل جىحذ فشوق راث داللت ئخفاةُت بين
مخىظىاث جلذًشاث غمىاث َُئت الخذسَغ لذوسَم في ئغذاد الخىت
الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت حػضي إلاخغير الشجبت الػلمُت ،وظىىاث
الخبرة ،والذوساث الخذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي؟"
الفشوق بدعب مخغير الشجبت الػلمُت:
ولإلحابت غلى رلً جم اغخماد جدلُل الخباًً؛ لبُان الفشوق بين
مخىظىاث اظخجاباث أفشاد الذساظت خعب مخغير الشجبت الػلمُت
لجمُؼ مجاالث الخخىُي الاظتراجُجي ،والتي جلِغ دوس غمىاث َُئت
الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت
لألكعام الػلمُت ،ورلً مً وحهت هظش غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت
الػلىم الاحخماغُت ،وحاءث الىخاةج غل الىدى الخالي:
اجطح أن كُم (ف) غير دالت في اإلاجاالث( :الخخىُي للخخىُي،
اإلاسح البُئي ،الخىحه الاظتراجُجي ،اإلاخابػت والخلىٍم) ،وفي الذسحت
اليلُت إلاجاالث ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت ،مما ٌؽير
ئلى غذم وحىد فشوق راث داللت ئخفاةُت بين اظخجاباث غُىت الذساظت
َّ
خىٌ
دوسًَ في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت في جلً
اإلاجاالث ،حػىد الخخالف الشجبت الػلمُت ألفشاد الػُىت .هما اجطح أن
كُم (ف) دالت غىذ معخىي ( )0.05في مجاٌ( :الخىفُز) ،مما ٌؽير ئلى
وحىد فشوق راث داللت ئخفاةُت بين اظخجاباث غُىت الذساظت خىٌ
َّ
دوسًَ في ئغذاد الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت في َزا اإلاجاٌ،
حػىد الخخالف اإلاعمى الىظُفي ألفشاد الػُىت .وباظخخذام اخخباس
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 )7الخػشف غلى ججاسب آلاخشًٍ مدلُا وغاإلاُا لالظخفادة منها في مجاٌ
الخخىُي الاظتراجُجي لألكعام الػلمُت بيلُت الػلىم الاحخماغُت.
 )8الخػشف غلى وعبت خاحاث ظىق الػمل للخخففاث اإلاىشوخت في
ولُت الػلىم الاحخماغُت.
 )9مىافلت سؤٍت ولُت الػلىم الاحخماغُت اإلاعخلبلُت للشؤٍت اإلاعخلبلُت
الػاإلاُت واججاَاتها.
 )10ولؼ بشامج جىفُزًت مشهت ؼاملت لىـف جففُلي لألوؽىت
والبرامج في ألاكعام الػلمُت بيلُت الػلىم الاحخماغُت.
 )11غلذ احخماغاث لخلىٍم الخىت الاظتراجُجُت ومخابػت الخلذم في
ئهجاص ألاَذاف في ألاكعام الػلمُت بيلُت الػلىم الاحخماغُت ومؽاسهت
الػمىاث بها.
 )12جىفير مػاًير إلاخابػت دسحت الخلذم في ئهجاص ألاَذاف للخىت
الاظتراجُجُت.
 )13جدفيز سغبت غمىاث َُئت الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت
ومػاوهيهً لخدلُم اإلاضٍذ مً الابخياس والخجذًذ وجدمل اإلاعإولُت.
 )14جِعير ؤلاداسة والخخفُف مً كُىد اإلاشهضٍت ؤلاداسٍت في ألاكعام
الػلمُت بيلُت الػلىم الاحخماغُت ،والعماح لألكعام باجخار اللشاساث
اإلاىاظبت للظشوف الخاـت بالػمل.
املراجع
أ .املراجع العربيت
] [1صٍذان ،أظامت مدمىد2012( .م) .جفػُل دوس غمى َُئت الخذسَغ
في الخخىُي الاظتراجُجي لخدعين حىدة ألاداء بالجامػاث .بدث
ميؽىس .اإلاجلت الذولُت لألبدار التربىٍت ،حامػت ؤلاماساث الػشبُت
اإلاخدذة ،الػذد.32 :
] [2وصاسة الخػلُم الػالي2013-ٌ1434( .م) .الىظُفت الثالثت للجامػاث.
ووالت الىصاسة للخخىُي واإلاػلىماث.
] [3الهادي ،ؼشف ئبشاَُم2013( .م) .ئداسة حغُير مإظعاث الخػلُم
الػالي الػشبي هدى حىدة الىىغُت وجميز ألاداء .بدث ميؽىس .اإلاجلت
الػشبُت لممان حىدة الخػلُم الجامعي ،اإلاجلذ العادط ،الػذد.)11( :
] [4مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت2010-ٌ1431( .م) .هدى مجخمؼ
اإلاػشفت الجامػاث الخػلُمُت والبدثُت وؤلاهخاحُت والاظدثماسٍت .ؤلاـذاس
الثاوي والػؽشون.
] [5بً دَِؾ ،خالذ والؽالػ ،غبذ الشخمً وسلىان ،ظامي.
(2006-ٌ1427م) .ؤلاداسة والخخىُي التربىي (أظغ هظشٍت وجىبُلاث
غملُت) .مىخبت الشؼذ ،الشٍاك.
] [6اليلثم ،خمذ وبذساهه ،خاصم2012( .م) .مػىكاث الخخىُي
الاظتراجُجي في حامػت أم اللشي مً وحهت هظش أغماء َُئت الخذسَغ
فيها .بدث ميؽىس ،اإلاجلت الػشبُت لممان حىدة الخػلُم الجامعي،
الػذد )10( :اإلاجلذ الخامغ.
] [7الذحني ،ئًاد2006( .م) .واكؼ الخخىُي الاظتراجُجي في الجامػت
ؤلاظالمُت في لىء مػاًير الجىدة .بدث لىُل دسحت اإلااحعخير ،الجامػت
ؤلاظالمُت ،غضة.
] [8مىكؼ حامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد ؤلاظالمُت )ٌ1436( ،مخىفش
غلى الشابيhttps://imamu.edu.sa :

الخخالف غذد الذوساث الخذسٍبُت التي خفل غليها أفشاد الػُىت في مجاٌ
الخخىُي الاظتراجُجي.
هما اجطح أن كُم (ف) دالت غىذ معخىي  0.05فأكل في اإلاجاالث:
(الخخىُي للخخىُي ،الخىفُز) ،مما ٌؽير ئلى وحىد فشوق راث داللت
ئخفاةُت بين اظخجاباث غُىت غليها الذساظت خىٌ دوسَم في ئغذاد
الخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت في جلً اإلاجاالث ،حػىد الخخالف
غذد الذوساث الخذسٍبُت التي خفل أفشاد الػُىت في مجاٌ الخخىُي
الاظتراجُجي ،وباظخخذام اخخباس ؼُفُه للىؽف غً مفذس جلً
الفشوق اجطح وحىد فشوق دالت غىذ معخىي  0.05غلى الىدى الخالي:
 -1جىحذ فشوق دالت في مجاٌ الخخىُي للخخىُي بين أفشاد الػُىت
الالحي لم ًدفلً غلى دوساث جذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي،
وبين أفشاد الػُىت الالحي خفلً غلى ( 3دوساث فأهثر) ،ورلً لفالح
أفشاد الػُىت الالحي خفلً غلى ( 3دوساث فأهثر).
 -2جىحذ فشوق دالت في مجاٌ الخخىُي للخخىُي بين أفشاد الػُىت
الالحي خفلً غلى (مً دوسة ئلى دوسجين) في مجاٌ الخخىُي
الاظتراجُجي ،وبين أفشاد الػُىت الالحي خفلً غلى ( 3دوساث فأهثر)،
ورلً لفالح أفشاد الػُىت الالحي خفلً غلى ( 3دوساث فأهثر.
 -3جىحذ فشوق دالت في مجاٌ الخىفُز بين أفشاد الػُىت الالحي خفلً
غلى دوساث جذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي ،وبين أفشاد الػُىت
الالحي خفلً غلى ( 3دوساث فأهثر) ،ورلً لفالح أفشاد الػُىت الالحي
خفلً غلى ( 3دوساث فأهثر).
وحؽير الىخاةج ئلى أن غذد الذوساث الخذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي
الاظتراجُجي حعاغذ غلى أن الىعي بمفهىم الخخىُي الاظتراجُجي والزي
ٌعاغذ بذوسٍ غلى جفػُل مؽاسهت غمىاث َُئت الخذسَغ في ئغذاد
الخىت الاظتراجُجُت.
وجخخلف هدُجت َزٍ الذساظت مؼ دساظت الهضاع [ ]25التي جىـلذ ئلى
غذم وحىد فشوق راث داللت ئخفاةُت حػضي ئلى مخغير غذد الذوساث
الخذسٍبُت.
 .6التوصياث
في لىء الىخاةج التي جم الخىـل ئليها فان الباخثت جىص ي بما ًلي:
 )1جيىًٍ كاغذة بُاهاث غً ألاظاجزة في ولُت الػلىم الاحخماغُت بيلُت
الػلىم الاحخماغُت بدُث جيىن مفُذة وؼاملت في جلىٍمهم ومػشفت
همىَم وجدذًذ خاحاتهم ومخىلباتهم.
 )2الخأهُذ غلى مؽاسهت غمىاث َُئت الخذسَغ في الخىت الاظتراجُجُت
لألكعام الػلمُت بيلُت الػلىم الاحخماغُت.
 )3ئغذاد بشامج جذسٍبُت في مجاٌ الخخىُي الاظتراجُجي لػمىاث َُئت
الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت.
 )4اإلاؽاسهت في ولؼ ئواس صمني للخىت الاظتراجُجُت لألكعام الػلمُت
بيلُت الػلىم الاحخماغُت.
 )5جىلُذ ألادواس اإلاىاظبت واإلاعإولُت اإلاللاة غلى غمىاث َُئت
الخذسَغ بيلُت الػلىم الاحخماغُت.
 )6جىفير البُاهاث اليافُت غً اإلاىاسد البؽشٍت في ألاكعام الػلمُت بيلُت
الػلىم الاحخماغُت.
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الػام .بدث ميؽىس .مجلت الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت ،الػذد:
الثالث والػؽشون.
] [25الهضاع ،هذي فهذ .)ٌ1436( .واكؼ مؽاسهت اللُاداث اليعاةُت
بػملُاث الخخىُي الاظتراجُجي في حامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد
ؤلاظالمُت .بدث لىُل دسحت اإلااحعخير ،حامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد
ؤلاظالمُت.
] [26الؽذًفاث ،ظيىث2011( .م) .دوس اللادة ألاوادًمُين وؤلاداسٍين
في بىاء الخىت الاظتراجُجُت لجامػت آٌ البِذ واإلاػُلاث التي جىاحههم
والخلىٌ اإلالترخت .بدث لىُل دسحت الذهخىساٍ حامػت اليرمىن ،ولُت
التربُت كعم ؤلاداسة وأـىٌ التربُت ،ألاسدن.
] [27الذحني ،ئًاد2011( .م) .دوس الخخىُي الاظتراجُجي في حىدة ألاداء
اإلاإظس ي .دساظت وـفُت جدلُلُت في الجامػاث الىظامُت الفلعىُيُت.
بدث لىُل دسحت الذهخىساٍ حامػت دمؽم ،ولُت التربُت.
] [28دلبذ ،ئًاد والؽشباحي ،غبذ الػضٍض وهىس ،غبذ الىاـش والضامل،
أخمذ2014( .م) .دسحت جىبُم الخخىُي الاظتراجُجي في الجامػت
الػشبُت ألامشٍىُت في فلعىين مً وحهت هظش الػاملين – دساظت
جىبُلُت .بدث ميؽىس ملذم للمإجمش الذولي الشابؼ لممان حىدة
الخػلُم الػالي ،حامػت الضسكاء – ألاسدن.
] [32غبذ الشخمً ،واسق غىُت2013-ٌ1435( .م) .دلُل جفمُم
وجىفُز البدىر في الػلىم الاحخماغُت مىهج جىبُلي لبىاء اإلاهاساث
البدثُت .مشهض البدىر ،مػهذ ؤلاداسة الػامت ،العػىدًت.
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] [10لًُ ،هُفل2008( .م) .اإلاشؼذ الػملي في الخخىُي الاظتراجُجي
"دلُل اإلاؽشوغاث الخجاسٍت" ،مجمىغت الىُل الػشبُت ،مفش :اللاَشة،
ه.1
]َ [11الٌ ،مدمذ غبذ الغني2008( .م) .مهاساث الخفىير والخخىُي
الاظتراجُجي .مشهض جىىٍش ألاداء والخىمُت ،مفش.
] [12بً دَِؾ ،خالذ وآخشون2009( .م) .ؤلاداسة والخخىُي التربىي،
مىخبت الشؼذ ،الشٍاك.
] [13الجبىسي ،خعين خامذ2014( .م) الخخىُي الاظتراجُجي في
اإلاإظعاث الػامت -فىش مػاـش ومىهج غلمي في غالم مخجذد ،داس
الفادق الثلافُت ،غمان.
] [14الخشٍشي ،سافذة2007( .م) .الخخىُي الاظتراجُجي في اإلاىظىمت
اإلاذسظُت ،داس الفىش ،غمان.
] [15الفيرفي ،مدمذ2008( .م) .الخخىُي الاظتراجُجي .مإظعت
خىسط الذولُت ،ؤلاظىىذسٍت ،ه.1
] [16غبذالشخمً ،مدمذ ًىظف( .ب .ث) .الخىىٍش ؤلاداسي مفاَُم
خذًثت ،داس البذاًت هاؼشون ومىصغىن ،غمان ،ألاسدن.
] [17الىشدي ،مجُذ2009( .م) .الخخىُي الاظتراجُجي غشك هظشي
وجىبُلي ،داس اإلاىاهج ،غمان ،ألاسدن.
] [18غلُل ،غمش غلىان .)ٌ1434( .دلُل الخخىُي الاظتراجُجي .أبها،
حامػت اإلالً خالذ .ه.1 :
] [19غلي ،أظامه مدمذ ظُذ2008( .م) .الخخىُي الاظتراجُجي وحىدة
الخػلُم واغخمادٍ ،هفش الؽُخ ،الػلم وؤلاًمان لليؽش والخىصَؼ.
] [20الخعين ،غبذ اللىُف ئبشاَُم .)ٌ1426( .ألاماهت في ؤلاظالم
وآزاسَا في اإلاجخمؼ .ه ،1بالذمام وألاخعاء :داس ابً الجىصي.
]َُ [21ىص ،سٍدؽاسد وبُتي ،واجشًٍ وىالسٍللي2006-ٌ1426( .م) .هُف
ً
ً
جفبذ كاةذا اظتراجُجُا ،جشحمت مػين ؤلامام ومشاحػت د .مػً غبذ
اللادس وىظا ،مىخبت الػبُيان لليؽش والخىصَؼ ،الىبػت الػشبُت ألاولى،
الشٍاك.
] [22ووالت اليلُت للذساظاث الػلُا والبدث الػلمي ( .)ٌ1429دلُل
الذساظاث الػلُا في ولُت الػلىم الاحخماغُت .مىابؼ الجامػت.
] [23ولُت الػلىم الاحخماغُت .)ٌ1436( .ئخفاةُت ولُت الػلىم
الاحخماغُت بجامػت ؤلامام مدمذ بً ظػىد ؤلاظالمُت لػام (.)ٌ1436
] [24آٌ ظػىد ،غبذ الػضٍض بً غبذ الشخمً .)ٌ1433( .أَمُت
الخخىُي الاظتراجُجي في ئداسة اإلاىاسد البؽشٍت لبػن مىظماث اللىاع
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THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES
FACULITY MEMBERS IN PREPARING
STRATEGIC PLAN AND OBSTACLES
MIGHT HINDER THEIR ROLES
HIND A. ALRABEAA'
Imam Muhammad ibn Saud Islamic University
ABSTRACT_ The purpose of this study is to identify the role of female faculty members in
preparing the strategic plan for the social sciences college at imam Muhammad bin Saud
university, the obstacles which hinder their roles, and the suggestions they proposed to activate
their roles in preparing such a plan. A survey descriptive approach of research was used in this
study and 132 female faculty members participated. Date was collected by a questionnaire during
the 2nd semester of the academic year. Major result: The role of the female faculty members in
preparing the strategic plan for the social sciences college departments was found "low" and the
fields were arranged in descending order as follows: strategic guidance field, environmental
survey field, implementation field, planning for planning field and follow-up and evaluation field.
The degree of the participants on the obstacles that hinder the participation in preparing the
strategic plan for the social sciences college departments was found "high". The degree of the
participants on the proposed solutions to activate their role in preparing the strategic plan for the
social sciences college departments was found "very high". The results have shown that there are
statistically significant differences at (0.05) which are due to the academic ranking variable, years
of experience variable, and the number of training courses in the field of strategic planning in the
means of the participants' responses regarding their role in preparing the strategic plan for the
social sciences collage departments in favor of assistant professors, associate professors, and
professors with an experience of 10 years and three training courses or more in the field of
strategic planning.
KEY WORD: strategic plan, female faculty members.
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