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االحتياجاث التدريبيت وأثرها على تسويق 
جودة اخلدمت التعليميت يف ظل إدارة املعرفت 

 )بالتطبيق على جامعت اجملمعت(
 *عبدالعسيس بً عبدالرحمً الخىيجري 

 

 

حهدف َرا البحث بلى الخِسف ُلى دزحت الِالكت بحن مخغحراث الدزاطت الثالزت وهي بدازة اإلاِسفت،  امللخص_

م حىدة الخدمت الخِلُمُت، وكد جيىهذ ُُىت البحث مً ) بُت، وحظٍى ( ُلى/ة َُئت جدَزع 189والاحخُاحاث الخدٍز

حن، ولجمّ البُاهاث جم اطخذدام ؤطلىب الاطخلـاء )الا 126و) طخبُان(، وكد بُيذ هخاثا الخحلُا ؤلاحـاج  ( مً ؤلاداٍز

بُت مً وحهت هٌس ؤُلاء َُئت الخدَزع  جىفس بدازة اإلاِسفت في الجامِت ولىنها بيظب كلُلت، هما جم جسجِب البراما الخدٍز

م حىدة الخدمت الخِلُمُت  في حظٍى
ً

 اًهسث الدزاطت كِفا
ً

حن، وؤًلا  .وؤلاداٍز
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الاحخياحاث الخدريبيت وأثرها على حسىيق حىدة الخدمت الخعليميت في ظل 

 إدارة املعرفت )بالخطبيق على حامعت املجمعت(
 . املقدمت1

ًخجه الِالم الُىم هحى ما ٌِسف باالكخـاد اإلاِسفي، والري ًمثا      

ِخمد ُلى الاطخذدام  زىزة جىٌُمُت واحخماُُت واكخـادًت هبري، َو

الىثُف لخىىىلىحُا اإلاِلىماث بـفت ُامت وؤلاهترهذ بـفت داؿت؛ 

اهخلا الترهحز مً اإلاِلىماث بلى اإلاِسفت، وفي ًا َرا الاكخـاد اإلاِسفي 

واهخللذ اإلاىٌماث الخدًثت في الدٌو اإلاخلدمت مً اإلاىٌماث اإلاسجىصة 

 .ُلى اإلاِلىماث بلى اإلاىٌماث اإلاسجىصة ُلى اإلاِسفت

واإلاىٌماث الخدًثت لم حِد تهخم في الىكذ الخاكس باإلاِلىماث      

ا وط ُلت جمىنها مً الىؿٌى ههدف في حد ذاجه، با تهخم بها باُخباَز

للمِسفت، بذ ؤن اإلاىٌماث اإلاخوىزة ال جبحث ًُ اإلاِلىماث بىؿفها 

ا، لخحـا مً داللها  مِلىماث ولىنها جإدرَا وجىٌمها وجحللها وجفظَس

، وللد اوِىع ما طبم 
ً
 حدًدا

ً
ُلى اطخيخاحاث، ولخِسف وجخِلم ػِئا

ادة ألابحار التي جىاولذ بدازة اإلاِسفت  .ُلى ٍش

ت وألاوادًمُت بالجامِاث بمهام ؤطاطُت في        وجلىم الهُئت ؤلاداٍز

جىٌُم الِملُت الخِلُمُت والِما دادا الخسم الجامعي ودازحه، 

ت  ا زهىا مً ؤزوان الجامِت السثِظت، بدًءا مً الهُئت ؤلاداٍز باُخباَز

 بالِماداث واليلُاث 
ً
وألاوادًمُت اإلاسجبوت بمىخب مدًس الجامِت، ومسوزا

ت اإلاظاهدة وألا كظام باليلُاث بلى الِاملحن في الىحداث ؤلاداٍز

بالجامِت، فيا منهم له دوزٍ الري ال ًمىً بغفاله في اهخٌام الِما 

 .والِملُت الخِلُمُت بالجامِت لىؿٌى الجامِت بلى الهدف اإلايؼىد منها

 الدراستمشكلت . 2

ها مً حساء ؤدزهذ اإلاىٌماث ؤن اإلاحزة الخىافظُت التي جحـا ُلي     

ما هي محزة غحر حلُلُت، وؤن اإلاحزة 
ّ
اُخمادَا ُلى الخىىىلىحُا فلى، به

ف  اإلاىٌمت ؤهفظهم،  بجى ُلى مًى
ُ
الخىافظُت الخلُلُت بهما حِخمد وج

بما ًمليىهه مً دبراث ومِازف، ولرلً فةن اطخذدام مفهىم اإلاؼازهت 

احهت ؤي باإلاِسفت واطخذدام اإلاِسفت الخىٌُمُت مً ؤطع الىجاح إلاى 

ؤشماث جحُى بها بؼيا ُام ؤو بالجامِاث بؼيا داؾ، وؤن مفهىم 

اإلاؼازهت باإلاِسفت ؤطاض امخالن اإلاِلىماث واإلاِسفت اإلاىاطبت وهٌم 

الاجـاٌ الجُد بحن ؤلادازاث والِماداث واليلُاث اإلاذخلفت في الجامِاث 

 .لخىٌُم جدفم اإلاِسفت

ب        لهرا ومهما ًىً مىكف اإلاىٌماث مً الخدٍز
ً
؛ فةهه ٌِد وفلا

ً ُلى الخفىحر الىاعي  ا بوظاهُا ًذلم ؤشخاؿا كادٍز اإلافهىم طلىوا جىمٍى

س مجاالث حربذ اَخمامهم، ولرلً ٌِد  لخا اإلاؼىالث، ومهخمحن بخوٍى

ب ؤحد مفاجُح الىجاح للمىٌماث بؼيا ُام وللجامِاث بؼيا  الخدٍز

س الخدمت الخِلُمُت ب  حظعى لخوٍى
ً
ما ًجلب الفاثدة داؾ ألجها داثما

الىبحرة للوالب وللمجخمّ اإلاىحىدة به جلً الجامِاث، هما ؤهه ًمىً 

ا مً الجامِاث ا ًُ غحَر  .للجامِت جحلُم محزة جىافظُت جمحَز

ِد اهدظاب اإلاِسفت للوالب والوالباث واإلاجخمّ اإلاحلي الري        َو

ا، مً حِما به الجامِت مً دالٌ جحلُم مِاًحر حىدة ُالُت في ددماته

ؤَم اإلاصاًا الخىافظُت التي حظعى بليها الجامِاث، حُث ال جلخـس 

حن في الجامِت.  بُت ُلى ألاوادًمُحن با جمخد بلى ؤلاداٍز الاحخُاحاث الخدٍز

ت في الجامِت في طبُا   ألَمُت الدوز الري جلىم به الهُئت ؤلاداٍز
ً
هٌسا

ً طُاطت جحلُم ؤَدافها، فهي الجهت اإلاىان بها جىفُر حصء مهم م

بي  ودوى الجامِت، فيان مً اللسوزي الاَخمام باالحخُاج الخدٍز

بُت  ت بالجامِت، وذلً مً دالٌ جحدًد البراما الخدٍز للهُئت ؤلاداٍز

ب الهُئت  ت. وال ػً ؤن الاَخمام بخدٍز اإلاوىزة ألفساد الهُئت ؤلاداٍز

، مما ٌِىد بخىفحر البِئت الخ
ً
ا  وحٍُى

ً
ا  كسوٍز

ً
ت ٌِد ؤمسا ِلُمُت ؤلاداٍز

ً، ومما ًادي بلى مذسج حِلُمي لاإلاىاطبت لألوادًمُحن و  لوالب والصاثٍس

 :وبرلً جبرش لدًىا اإلاؼيلت ألاطاطُت للبحث بالدظائالث الخالُت .محزخم

 أ. أسئلت الدراست

ع؟. 1 لاء َُئت الخدَز بُت أُل  ما الاحخُاحاث الخدٍز

حن؟. 2 بُت لإلداٍز   ما الاحخُاحاث الخدٍز

 جىفس بدازة اإلاِسفت بالجامِت؟ما مدي . 3

م حىدة الخدمت الخِلُمُت بالجامِت؟. 4  ما مدي جىفس حظٍى

 ب. أهميت الدراست

ى        َو
ً
 ومهما

ً
 حدًدا

ً
ا وجىمً ؤَمُت البحث في وىهه ًدىاٌو مىكُى

م حىدة الخدمت الخِلُمُت، وزبوه بيا مً بدازة اإلاِسفت  حظٍى

بُت، هما ًحٌى َرا ا إلاىكَى باَخمام بِم والاحخُاحاث الخدٍز

الباحثحن والجامِاث الِسبُت إلمياهُت جحلُم اإلاحزة الخىافظُت مً دالٌ 

ِد اكافت للمىخبت الِسبُت ٌُ  .الِالكاث اإلاخبادلت في َرا البحث، هما 

 الدراستأهداف ج. 

بُت بالجامِت       حهدف َر البحث بلى الخِسف ُلى الاحخُاحاث الخدٍز

م حىدة الخدمت الخِلُمُت في ًا وجسجُبها حظب ألاَمُت  وجىفس حظٍى

ُت الخالُت مىً جلظُم َرا الهدف بلى ألاَداف الفُس  :بدازة اإلاِسفت، ٍو

ع. 1 لاء َُئت الخدَز بُت أُل  .الخِسف ُلى الاحخُاحاث الخدٍز

حن. 2 بُت لإلداٍز  .الخِسف ُلى الاحخُاحاث الخدٍز

 .الخِسف ُلى مدي وحىد بدازة اإلاِسفت بالجامِت. 3

م حىدة الخدمت الخِلُمُت بالجامِت. 4  .الخِسف ُلى مدي وحىد حظٍى

 الدراستمصطلحاث  د.

5 . ً بدازة اإلاِسفت: هي ُملُت دلم ؤو ممازطت، مً ؤحا اهدظاب وجذٍص

م 
ّ
ومؼازهت واطخِماٌ اإلاِسفت ؤًىما وحدث، وذلً بغُت جحظحن الخِل

 .وألاداء في اإلاىٌماث

ب: َى اليؼان الفِاٌ . 6 ادة مهازة اإلاىازد الخدٍز الري ٌظهم في ٍش

ت في ؤداء ؤُمالهم لخىفُر دووها وبسامجها آلاهُت واإلاظخلبلُت  البؼٍس

ملُت بهدف زفّ هفاءاث اإلاىٌمت وفاُلُتها  .وذلً ُلى ؤطع ُلمُت ُو

بُت: هي مجمَى الخغحراث والخوىزاث اإلاولىب . 7 الاحخُاحاث الخدٍز

اَاث وطلىن الِاملحن، بهدف بحداثها في مِسفت ودبراث ومهازاث واجج

الخغلب ُلى اإلاؼاوا التي جحٌى دون جحلُم الىخاثا اإلاسحىة ؤو لسفّ 

داد الِاملحن إلالابلت الخغُحر والخوىز   .مِدالث ألاداء ؤو إُل

ــا كـــــت: ؤجهـــت الخِلُمُـــىدة الخدمــح. 8  ى ـت ُلـــت الخِلُمُــدمــرٍ الخـــدزة َـ
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الجامِاث الظِىدًت، وجصوٍدَم باإلاِسفت واإلاهازاث جإَُا الولبت في 

 .والخبراث الالشمت ؤزىاء حلىطهم ُلى ملاُد الدزاطت الجامُِت

 ٌ. حدود الدراست

الخدود اإلاياهُت: جخجظد الخدود اإلاياهُت لهرا البحث في حامِت . 1

 .اإلاجمِت باإلاملىت الِسبُت الظِىدًت

البحث دالٌ الفـا الدزاس ي الثاو  الخدود الصماهُت: جم جىفُر َرا . 2

 .2015/2016َـ، 1436/1437مً الِام الجامعي 

 طار الىظري والدراساث السابقت. لا 3

 :جم جلظُم ؤدبُاث البحث بلى زالزت ؤكظام وهي     

 :الدزاطاث الظابلت اإلاخِللت بةدازة اإلاِسفت ؤ. 

الفىسي ًسجىص  اإلااٌؤن مفهىم بدازة اإلاِسفت ؤو زؤض Ross [1]  ًسي           

ُلى ؤطاطحن ازىحن، ألاٌو ٌِخمد ُلى فهم ُملُت دلم واطخذدام 

اإلاِسفت، والثاو  ٌِجى بالترهحز ُلى دلم هٌم مِلىماث حدًدة كادزة ُلى 

كُاض البُاهاث غحر اإلاالُت، باإلكافت بلى كدزتها ُلى الخِاما مّ 

 البُاهاث اإلاالُت الخللُدًت. وبىاًء ُلُه فةن بدازة ا
ً
إلاِسفت حِد حصءا

ى زؤض اإلااٌ الفىسي   مً اإلافهىم ألاوطّ وألاػما َو
ً
  مخيامال

(Intellectual Capital) 

فحري ؤّجها "ُملُت دلم ؤو ممازطت، مً ؤحا Loermans [2]  ؤما       

ً ومؼازهت واطخِماٌ اإلاِسفت ؤًىما وحدث، وذلً بغُت  اهدظاب وجذٍص

م وألاداء في اإلاىٌماث"
ّ
، فيا اإلاىٌماث جمخلً مِسفت، جحظحن الخِل

فيها، وبحساءاتها الخىٌُمُت، وهي  رٍ اإلاِسفت مخحدة في شخف مًى َو

 ما جيىن جلً 
ً
حت، وهادزا  ؿٍس

ً
مِسفت بداثُت، وكمىُت، ؤهثر منها مِسفت

اإلاِسفت مفـلت بؼيا واٍف لي  جيىن ذاث كُمت حلُلُت، بن مثا جلً 

 ما جلُّ ُىدما ٌغادز ؤحدَم
ً
را ما ًاهدٍ اإلاِسفت غالبا  [3] اإلاىٌمت، َو

Bruce,et al,  ُىدما ًلٌى "جىحد اإلاِسفت في الغالب بؼيا وحهاث هٌس

 مً وىجها ججمُّ مىٌم لألفياز"، 
ً
مذخلفت، بادخالف ؤشخاؿها، بدال

ِسف ٌُ ا مً الخبراث واللُم  Danskin,et al [4] هما  اإلاِسفت بإجها مٍص

رة التي جصود َُيا اإلاىٌمت اإلاهمت واإلاِلىماث الصخُحت والخىمت الخبح

 .باللُمت اإلالافت والخياما مّ الخبراث واإلاِلىماث الجدًدة

[ فلد اطتهدفذ جحدًد مدي جإزحر وا مً 5] ؤما دزاطت ولُم       

ت،  اإلالىماث الاطتراجُجُت، والخىىىلىحُت، والخىٌُمُت، والبؼٍس

وجسجِب وجىٌُم، والثلافُت ُلى ُملُاث بدازة اإلاِسفت )بهخاج وجىلُد، 

وهلا وجلاطم واطخذدام اإلاِسفت( واوِياض ذلً ُلى حىدة الخدماث، 

وكد جىؿلذ الىخاثا بلى وحىد جباًً بحن غالبُت الِاملحن فُما ًخِلم 

بمدي بدزاههم للمِسفت مً حاهب، وجباًً جإزحر اإلاِسفت ُلى حىدة 

الخدمت مً حاهب آدس، واجطح وحىد جإزحر مِىىي إلالىماث جوبُم 

منهجي إلدازة اإلاِسفت )اإلالىماث الاطتراجُجُت، الخىىىلىحُت، الخىٌُمُت، 

ت، الثلافُت( ُلى ُملُاث بدازة اإلاِسفت )اهخاج وجىلُد، جسجِب  البؼٍس

وجىٌُم، هلا وجلاطم واطخذدام( اإلاِسفت باإلاىٌمت، واجطح ؤَمُت 

ا اإلاحفص ألاٌو لِملُ اث الدوز اإلاحىزي الري جلِبه اإلالاوماث باُخباَز

 .ؤلادازة واإلاِسفت

ؤَمُت بدازة اإلاِسفت وهُف إلدازة  [6هما جبيذ دزاطت الؼسبُجي ]        

ف الِاملحن بإَمُتها،  اإلاِسفت ؤن جىجح بدبجي ؤلادازة الِلُا لها وحٍِس

وؤهدث الدزاطت ُلى ؤَمُت الخىىىلىحُا والثلافت هبِدًً إلدازة 

لى ؤن مفهىم بدازة اإلاِسفت، هما ؤػازث بِم الدزاطاث الظابلت ب

ُت اللخحن  ، بظبب ازيخحن مً الىلالث الىُى
ً
اإلاِسفت كد وؼإ فِلُا

 طاَمخا في دلم َرا اإلافهىم، وهي: الاججاٍ هحى جـغحر حجم اإلاىٌماث

Downsizingوالخوىز الخلجي ،  Technological Development  وهي

 ًُ طلُمان7مىـىز ] والخالي:
ً
 ].8] [ هلال

 :لخـغحرالاججاٍ هحى ا. 1

ًهس في فترة الثماهُيُاث مفهىم الخـغحر، ووان الهدف مً َرا      

اإلافهىم بؼيا ؤطاض َى جللُا الخيلفت وحٌُِم السبح كدز ؤلاميان، بال 

ؤن ألامس الري زافم جلً الظُاطت )ولم جخيبه له اإلاىٌماث بال في وكذ 

 مً مِسفتها، فبر 
ً
حُا مخإدس( ؤن الخـغحر وان ًفلد اإلاىٌمت حصءا

فحن واهذ اإلاِسفت التي جساهمذ لدحهم دالٌ طىىاث الِما جسحا  اإلاًى

 .مِهم والتي ؤهلم ُليها فلدان اإلاىاَب اإلاهمت

هما ؤدزهذ اإلاىٌماث فُما بِد، ؤجها دظسث الىثحر مً طىىاث       

الخبرة الهامت واللُمت، وزؤث ؤهه البد لها ؤن جحمي هفظها كد جلً 

ع الخوإ مسة ؤدسي، ألامس الري دفّ الِدًد الخظازة لىُال جلّ في هف

 ،
ً
 وجوبُلا

ً
مً اإلاىٌماث فُما بِد بلى جبجي طُاطت بدازة اإلاِسفت فىسا

ا دالٌ  فَى وذلً مً ؤحا الخـٌى ُلى اإلاِسفت التي ًىدظبها مًى

نها وجسجُبها والخفاي ُليها مالهم لخذٍص  .ممازطتهم أُل

 :الخوىز الخلجي. 2

هبحر في ألاَمُت اإلاتزاًدة التي اهدظبها مفهىم وان للخوىز الخلجي دوز 

ما  :بدازة اإلاِسفت، وذلً مً دالٌ اججاَحن ؤطاطحن َو

ّ في همى مـادز اإلاِلىماث؛ فالخوىز الخلجي  • الاهفجاز الهاثا والظَس

اإلادظاَز كد ؤزس في حُاة ألافساد واإلاىٌماث، حُث ؤن الخدفم اإلاظخمس 

ً ُلى الظُوسة ُليها، مما هخا للمِلىماث حِلىا وؼِس ؤهىا غحر كا دٍز

ُىه حالت مً ُدم الاطخلساز والخىف مً فلدان اإلاِلىماث وكُاَ 

الخفاؿُا، وبرلً فةن بدازة اإلاِسفت هي محاولت للظُوسة ُلى اهفجاز 

ادة مِسفت ألافساد  اإلاِلىماث، مً ؤحا ججمُِها، واطخذدامها في ٍش

فلد طاُد الخوىز اإلاىحىدًً في ميان الِما، باإلكافت بلى ذلً 

الخىىىلىجي ُلى جلاطم وجبادٌ اإلاِسفت واإلاِلىماث لِع دادا اإلاىٌمت 

فحظب، وبهما بحن اإلاىٌماث ألادسي طىاء في الىواق اإلاحلي ؤو ُلى 

ً وججمُّ دبراث اإلاىٌمت في كاُدة  الـُِد الِالمي، هما ؤن جذٍص

سفت بُاهاث وكىاُد مِسفت ًمىً ؤن ٌظاُد اإلاىٌماث ؤن حظخغا اإلاِ

لت مىٌمت ومبرمجت، وؤهثر هفاءة  .بوٍس

حظاَز الخوى في الخغحراث الخىىىلىحُت: فالخوىز اإلاظخلبلي إلدازة  •

د  هىز اإلاٍص ِت ًو اإلاِسفت وجوىزَا طىف ًيىن في اججاٍ الابخيازاث الظَس

 ًُ بُادة الخفىحر في 
ً
، فلال

ً
مً بسامجها الؼاملت واإلاخىُفت احخماُُا

ماٌ والفهم الخام إلابادت هُفُت مظاَمت اإلاِسفت  م ألُا ذاتها في حظٍى

د مً جياما اإلافاَُم الؼاملت إلدازة اإلاِسفت  اكخـاد اإلاِسفت وجبجي اإلاٍص

 .ؤي بىاء مىٌمت اإلاِسفت، وهرلً حظاب زؤض اإلااٌ الفىسي في اإلاىٌماث

بُت ب.   :الدزاطاث الظابلت اإلاخِللت باالحخُاحاث الخدٍز

ب َى اليؼان الخاؾ ًياد اإلاخذــىن ًجمِىن       ُلى ؤن الخدٍز

بةهظاب الفسد اإلاِسفت واإلاهازاث الالشمت ألداء ُما مِحن، وجحظحن َرٍ 

بُت بلى  اإلاِازف واإلاهازاث بؼيا مظخمس، حُث حظعى الِملُت الخدٍز

اهظاب الفسد مهازة ومِسفت حدًدجحن باليظبت له، ؤو جىمُتهما وبجلاجهما 
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را ًىوبم   بذا واهخا مىحىدجحن، َو
ً
ُلى ألافساد الِاملحن اإلاُِىحن حدًثا

خماد جىىىلىحُا حدًثت ؤو  واللدامى، وهرا ُىدما ًيىن َىالً جىحه اُل

 .ؤطالُب بهخاج غحر مِسوفت باليظبت للِاملحن في اإلاىٌمت

ادة مِسفت ومهازة ؤفساد لدحهم مِازف         ب بلى ٍش هما ٌظعى الخدٍز

ادة حِ مُم ما َى مخىفس لدحهم في ومهازاث طابلت، حُث كد حؼما الٍص

مجاٌ مِحن ؤو دلم مِازف ومهازاث حدًدة بكافُت لدحهم في مجاٌ 

 
ً
، وحؼيا اإلاِسفت  [9] حدًد باليظبت لهم جلاف بلى ما ًمخليىهه طابلا

ب لخحلليها، واإلالـىد باإلاِسفت هي  بحدي اإلاجاالث التي ٌظعى الخدٍز

بها ًُ ُما مِحن، ؤما اإلاِلىماث والخلاثم التي ٌِسفها الفسد ؤو ٌظخُى

ب بلى جحلُله فهى اإلاجاٌ اإلاهازي؛  اإلاجاٌ آلادس الري ٌظعى الخدٍز

اث اإلاولىبت مً  لـد به اللابلُت ألداء الىاحب ؤو الِما باإلاظخٍى ٍو

 ].10الىفاءة وبإكا ما ًمىً مً الواكت والجهد غحر اللسوزي ]

ب بإهه اليؼان الفِاٌ الري ٌظ        ف الخدٍز مىً حٍِس ادة ٍو هم في ٍش

ت في ؤداء ؤُمالهم لخىفُر دووها وبسامجها آلاهُت  مهازة اإلاىازد البؼٍس

ملُت بهدف زفّ هفاءاث اإلاىٌمت  واإلاظخلبلُت وذلً ُلى ؤطع ُلمُت ُو

لى هُفُت 11وفاُلُتها ] سهص َرا الخٍِسف ُلى حاهب اإلاهازة ُو [، ٍو

ماٌ ادتها لدي ألافساد الِاملحن لخمىُنهم مً ؤداء ألُا الخالُت وحتى  ٍش

خباز   بِحن الُا
ً
 آدرا

ً
ماٌ اإلاخىكّ جيلُف َاالء ألافساد بها مظخلبال ألُا

ماٌ وفي الخىىىلىحُا اإلاِخمدة، وجدزن  س والخغحر في ألُا احخماالث الخوٍى

 له 
ً
ب، وؤن الاهفاق ُلُه ٌِخبر اطدثمازا الدٌو اإلاخلدمت ؤَمُت الخدٍز

ب  ُىاثدٍ التي جفىق جيالُفه، والظبب ؤن جلً الدٌو جىٌس بلى الخدٍز

باُخباٍز زهحزة ؤلادازة، وؤهه ؤداة هبُُِت للخىمُت الاحخماُُت 

ىحن ًلىمان ببىاء  ب مّ الخِلُم هؼٍس والاكخـادًت، هما جىٌس بلى الخدٍز

ب ٌؼيا كسوزة ملخت لجمُّ  ـىِان الخلدم، وبذا وان الخدٍز الخُاة ٍو

ماٌ التي جخولب همىا مظخمسا في ُ اثف وألُا ت حتى الًى ا البؼٍس ىاؿَس

ِت واإلاخوىزة في مجاٌ ُملها، فةهه ٌؼيا  ًمىنها مىاهبت الخغحراث الظَس

 ألَمُت الدوز الري 
ً
 هٌسا

ً
 وؤػد مولبا

ً
في الجامِاث كسوزة اهثر بلخاحا

اجه،  جلِبه الجامِاث، فهي مِلا الِلم والفىس ؤلاوظاو  في ؤزفّ مظخٍى

وؤغالَا وهي الثروة  ومـدز الطدثماز وجىمُت اَم زسواث اإلاجخمّ

ت  .البؼٍس

بُت طىاء واهذ مً هاحُت        بن ُدم الاَخمام باالحخُاحاث الخدٍز

 ما ًادي بلى كُاَ 
ً
ا وججمُِها غالبا الخِسف ُليها ؤم مً هاحُت حـَس

بُت ُلى  الجهد والىكذ واإلااٌ، بِىما ٌظاُد جحدًد الاحخُاحاث الخدٍز

ُت حظدىد بلى حل اثم ُلمُت في كىء واكّ وفم ؤطع ومِاًحر مىكُى

مؼىالث الِما والِاملحن في مِالجت اإلاؼىالث اإلاظخلبلُت، ألن ذلً 

 للخماًت مً جلً اإلاؼىالث، فِدم وحىد جحدًد 
ً
 وكاثُا

ً
ٌِد ملُاطا

 ًمىً ؤن ًجِا 
ً
بُت بؼيا واكعي ودكُم وظبُا لالحخُاحاث الخدٍز

بُت اإلاىفرة محدودة الجدوي والفاثدة لل مخدزبحن الفِالُاث الخدٍز

لُه ًجب ؤن ٌظبم  وللماطظت، وملُِت للجهد والىكذ واإلااٌ، ُو

بي جحدًد دكُم الحخُاحاث اإلاخدزبحن، حتى  جـمُم ؤي بسهاما جدٍز

بي ألاَداف التي ٌظعى بلى جحلُلها ]  ].13ًحلم البرهاما الخدٍز

[ دزاطت ؤوضخذ ؤن ؤدواز ُلى َُئت 14] كد ؤحسي ػاَحنهما        

ع جىحـس  ُت الخدَز م والازػاد والخُى بؼيا ُام في الخدَزع والخلٍى

س اإلانهي وددمت اإلاجخمّ والبحث  والخىحُه والخإلُف والترحمت والخوٍى

الِلمي، وجم جـيُفها في ؤزبِت مجاالث زثِظُت جخِلم بالوالب 

واإلااطظت الخِلُمُت واإلاجخمّ اإلاحلي ودوزٍ ججاٍ هفظه، وهرلً ؤػازث 

س  ظُت مولب  هخاثا الدزاطت ؤن الخوٍى لاء الهُئاث الخدَز اإلانهي أُل

س  ؤطاض مىر شمً بُِد واشداد الترهحز ُلُه، بحُث جم اوؼاء مساهص جوٍى

 ُىدما بدؤث الجامِاث 
ً
منهي في الجامِاث لهرا الغسق دـىؿا

س  ُت في الخِلُم الِالي، وكد ػملذ مجاالث جوٍى باُخماد حىدة الىُى

ظُت في الِدًد مً حامِا اث مثا هسق الهُئاث الخدَز ث الِالم مىكُى

م والخاطىب والاهترهذ  ع وحىدة الخِلُم وؤطالُب الخلٍى الخدَز

والخحلُا الاحـاج  والخإلُف والترحمت وبزػاد الوالب وجىحيههم 

م ألابحار  ُفها، والبحث الِلمي وجلٍى واطخذدام جلىُاث الخِلُم وجًى

ت مخِللت بإدواز ؤُلاء َُئت اث بداٍز ع باإلكافت بلى مىكُى  .الخدَز

      ً [ دزاطت َدفذ بلى الخِسف ُلى الاحخُاحاث 15] هما ؤحسي باٍُى

ع في اليلُاث الخلىُت في طلوىت ُمان،  لاء َُئت الخدَز بُت أُل الخدٍز

ُفها حاء في  وهؼفذ الدزاطت ؤن مجاٌ اطخذدام الخىىىلىحُا وجًى

م واطدثازة الدافُِت والخذوُى والِسق  اإلاسجبت ألاولى زم الخلٍى

والخىاؿا والاطئلت، وهؼفذ الدزاطت ًُ ُدم وحىد فسوق دالت في 

ا الِلمي لِلى َُئت الخدَزع بُت حِصي للمَا  .الاحخُاحاث الخدٍز

د بةطباهُا فلد  Maria & Rafael [16] ؤما دزاطت ذ في مدٍز التي ؤحٍس

َدفذ بلى الخِسف ُلى ؤَم جىحهاث ألاكظام في الجامِاث ألاوزوبُت 

بُت اللادزة ُلى مىاحهت جحدًاث الخِلُم الِالي لالحخُاحاث  الخدٍز

 في ُؼس حامِاث، وجىمً  251ألاوزوب ، وػملذ الُِىت 
ً
 حامُِا

ً
ؤطخاذا

ؤَمُت َرٍ الدزاطت في بًجاد مظاحت حغسافُت جخيىن مً الترابى 

واإلالازهت بحن ؤهٌمت الخِلُم الِالي ألاوزوب ، وبًجاد مثا َرٍ اإلاظاحت 

ب  َى جحد بحد ذاجه س الاكظام والخدٍز للخِلُم الِالي ألاوزوب  في جوٍى

م الِما بحن الاحخُاحاث  في ػتى ؤهحاء ؤوزوبا، وبُيذ الىخاثا ؤن فٍس

س اإلانهي وهُفُت اإلاىاهج  بُت التي وكِها ؤطاجرة الجامِاث للخوٍى الخدٍز

س، ودزحت الجها بما ًخِلم بالخغحراث بالخِلُم الِالي  لرلً الخوٍى

خباز ُملُاث الخغُحر وجبىيها والـفاث اإلاهمت ألاوزوب  وألا  در بِحن الُا

 الخاحت الىاضخت لإلزػاد بذ ؤجهم 
ً
لهرا الخبجي، وؤًهسث الىخاثا ؤًلا

بُت مىاطبت حظاُدَم ُلى فهم  دون بًجاد هماذج جدٍز واهىا ًٍس

 .اطتراجُجُاث ُملهم في الخِلُم الِالي

مىً جحدًد زالزت مىاهج ًمىً اطخذدامها لخح  دًد احخُاحاثٍو

ب وهي  :الخدٍز

بي ُلى ؤطاض الخللُد ؤو . 1 اإلاىهج الِاهف : حُث ًمازض اليؼان الخدٍز

 مّ اججاٍ "اإلاىدة" ؤو 
ً
اإلاظاًسة إلاا جلىم به اإلاىٌماث ألادسي ؤو جماػُا

مجسد اللُام به الطخذدامه ههدف بُالم  ؤو بُالو  دون اَخمام 

 .باإلالمىن 

ماٌ وحـس  اإلاىهج اإلاىكىعي: حُث جلىم. 2 ؤلادازة بخحلُا هخاثا ألُا

 ُلى وىادز باإلاىٌمت
ً
ب والخىمُت اُخمادا  .الثغساث واكتراح وطاثا الخدٍز

اإلاىهج الِلمي: الري ٌِخمد ُلى البحث الِلمي الهادف، والاطخفادة . 3

ب بهدف الخِسف ُلى الاحخُاحاث  مً اإلاخذــحن في مجاالث الخدٍز

بُت وجـمُم وطاثا الخدٍزب وجىفُرَا وزكابتها، هما حهخم  الخدٍز

 .بالخياما الخذـص ي دادا اإلايؼإة ؤو اإلاىٌمت

بُت فُخم جـيُفها بلى ُدة ؤؿىاف وذلً   ؤما مِاًحر الاحخُاحاث الخدٍز
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 للمِاًحر الخالُت
ً
 :وفلا

بُت . 1 : فلد جإدر ُملُت جحدًد الاحخُاحاث الخدٍز اللُم والؼمٌى

 واحدا ؤو ج
ً
فا  فخمثا مًى

ً
 كُلا

ً
خىطّ لدؼما اُدادا هبحرة مً هابِا

فحن  .اإلاًى

ب . 2 الخىحُه والترهحز: جيىن الاحخُاحاث اُخُادًت مىخٌمت مثا جدٍز

ت ابداُُت ذاث جىحه  ٍس الِاملحن الجدد وكد جيىن احخُاحاث جوٍى

 .مظخلبلي جخِلم بىمى الفسد وفاُلُخه

بُت كـحرة اإلادي . 3 ىا كد جيىن الاحخُاحاث الخدٍز اإلادي الصمجي: َو

 .حالُت، وكد جيىن ذاث ؤَداف بُِدة اإلادي

ُت . 4 بُت كد جيىن احخُاحاث هُى مدي الخىمُم: فاالحخُاحاث الخدٍز

ًـِب وكِها في ُبازاث ًمىً كُاطها، وكد جيىن احخُاحاث همُت 

اثف  .ٌِبر ُنها بِدد مً الًى

ع  لاء َُئت الخدَز بُت أُل خماد في جحدًد الاحخُاحاث الخدٍز وكد جم الُا

[ بِىىان جحدًد الاحخُاحاث 17الدزاطت التي كام بها طالم ]ُلى 

ع في الجامِت الاطالمُت باإلادًىت اإلاىىزة،  لاء َُئت الخدَز بُت أُل الخدٍز

 :حُث جلخـذ هخاثجها بما ًلي

بُت هي الفسق ؤو الفجىة بحن ما َى واثً وما ًجب . 1  الاحخُاحاث الخدٍز

 في 
ً
حد ذاتها، وبهما اطخدالٌ مإدىذ ؤن ًيىن، وبالخالي فهي ال حِد ػِئا

 .مً فحف الخالت الخاكسة، وملازهتها بخـىز الخالت في اإلاظخلبا

ع في جحدًد . 2 جىحد ُالكت وهُدة بحن مؼازهت ؤُلاء َُئت الخدَز

بُت وبحن فِالُت َرٍ البراما، وبالخالي ًهىز هخاثجها  احخُاحاتهم الخدٍز

لاء في اللُام بإُمالهم ت ُلى الىحه اإلاولىب في هجاح َاالء ألُا  .ؤلاداٍز

بُت بـىزة ُلمُت ملىىت حظاَم . 3 –ُملُت جحدًد الاحخُاحاث الخدٍز

في جحدًد مؼىالث الِما الجامعي، داؿت ما ًخِلم  -بلى حد بُِد

 .بِملُاث ؤلادازة الجامُِت وفِالُتها ومدي هفاًاتها

ع . 4 لاء َُئت الخدَز بُت أُل حد بلى –ًخىكف هجاح البراما الخدٍز

ا -هبحر ىاؿَس ب بيا ميىهاتها ُو  .ُلى هجاح ُملُت الخذوُى للخدٍز

بُت . 5 م واإلاخابِت للبراما الخدٍز وحىد بِم اللِف في ُملُاث الخلٍى

ع، ودزاطاث جحلُم الِاثد مً الخدٍزب لاء َُئت الخدَز  .اإلالدمت أُل

ع بالجامِت ؤلاطالمُت باإلادًىت اإلاىىزة . 6 حدد ؤُلاء َُئت الخدَز

ب ُليها في الفترة الاحخ بُت الفِلُت التي ًسغبىن في الخدٍز ُاحاث الخدٍز

 منها 20اإلاظخلبلُت اللادمت، ووكّ البحث الخالي ؤَم )
ً
بُا  جدٍز

ً
( بسهامجا

 :بحظب ادخُاز ؤفساد الُِىت هما ًلي

ع: : في مجاٌ اإلاهازاث الخذــُت في الخدَز
ً
 ؤوال

 1حدول 

  الخدريبي البرهامج مسمى
 
 الترجيب مً حيث الاهميت الى حد ما مهم مهم حدا

 1 3.7 25.2 71 الخِبحر ُلى واللدزة الخفىحر ُلى الوالب حشجُّ

ع اطتراجُجُاث  2 7.5 34.6 57.9 الخدًثت الخدَز

 3 13.1 29 57.9 الوالب  وؤلازػاد الخىحُه

س  4 7.5 35.5 57 اإلاادة حِلم ؤطالُب جوٍى

اًت ىبحن ُز  5 8.4 35.5 56.1 واإلاخفىكحن اإلاَى

ا: في مجاٌ مهازاث ؤلادازة واللُادة الجامُِت ًُ  :زاه

 2حدول 

  الخدريبي البرهامج مسمى
 
 الترجيب مً حيث ألاهميت الى حد ما مهم مهم حدا

 1 5.6 38.3 56.1 اللسازاث واجذاذ اإلاؼىالث حا

 2 8.4 41.1 50.5 الِما وجىٌُم الخذوُى مهازاث

ت اللُادة  3 13.1 36.4 5.5 الفِالت ؤلاداٍز

 4 15 35.5 49.5 ؤلادازي  ؤلابداَ

 5 16.8 33.6 49.5 الِما في الخىٌُمي الظلىن

ت وبدازة الجىدة ا: في مجاٌ جىمُت اإلاىازد البؼٍس
ً
 :زالث

 3حدول 

  الخدريبي البرهامج مسمى
 
 الترجيب مً حيث ألاهميت الى حد ما مهم مهم حدا

 1 13.1 34.6 54.2 ألاشماث بدازة

 2 13.1 35.5 51.4 الِما طلبُاث ُلى الخغلب هُفُت

 3 13.1 35.5 51.4 الجامُِت اإلااطظت دادا الؼاملت الجىدة مِاًحر

 4 13.1 43 43.9 الخىفُري الاطتراجُجي الخذوُى

 5 15.9 41.1 43 ألاداء جلُُم مهازاث

ا: في مجاٌ اإلاهازاث الشخـُت ًِ  :زاب

 4حدول 

  الخدريبي البرهامج مسمى
 
 الترجيب مً حيث الاهميت الى حد ما مهم مهم حدا

 1 7.5 24.3 68.2 الِلمي البحث ؤدالكُاث

 2 8.4 24.3 67.3 وؤلاكىاَ الخإزحر فً



617112 

6 

 3 8.4 24.3 67.3 الىكذ بدازة

 4 10.3 26.2 63.6 الخدَزع في الخدًثت الخىىىلىحُا اطخذدام

س بدازة  5 12.1 24.3 63.6 الراث وجوٍى

ت مً       مً دالٌ الىخاثا الظابلت ًمىً للبحث ُسق مجمُى

ب ؤُلاء َُئت  الخىؿُاث التي حظاَم في هجاح ُملُت الخذوُى لخدٍز

بُت، فُىص ي  ع ُلى ؤطاض جحدًد فاُا الحخُاحاتهم الخدٍز الخدَز

 :البحث بما ًإح 

ب في الجامِاث مّ كسوزة ؤن . 1 جخياما ُملُاث الخذوُى للخدٍز

 .ُملُاث بُداد ألاطخاذ الجامعي لخحلُم ؤَداف حامُِت واحدة

ع . 2 لاء َُئت الخدَز بُت أُل كسوزة جىحُه ُىاًت هبحرة بالبراما الخدٍز

باث الِملُت والىزغ الخِلُمُت التي جحاو   والتي جلىم ُلى الخدٍز

 .اإلاؼىالث الجامُِت الىاكُِت

لاء . 3 بُت اإلالدمت أُل م واإلاخابِت للبراما الخدٍز الاَخمام بِملُاث الخلٍى

ا ُلى اإلاخدزبحن وؤلادازة الجامُِت بىحه  ع، وكُاض ؤزَس َُئت الخدَز

 .ُام

م حىدة الخدمت الخِلُمُت ج.   :الدزاطاث الظابلت اإلاخِللت بدظٍى

م ال حظخوُّ ؤًت مىٌمت اللُام بإي وؼان دون ؤن حظىق له، فالد  ظٍى

ٌِخمد ُلى الخبادٌ في بحساء مِامالتها، والجمهىز ُامت ٌؼترن في جبادٌ 

اإلاىخجاث اإلالمىطت وغحر اإلالمىطت إلػباَ حاحاث اإلاظتهلً اإلاذخلفت، 

 ُلى الخدماث طىاء واهذ حِلُمُت ؤو زلافُت ؤو 
ً
ى ما ًىوبم جماما َو

مىً اللٌى ؤن:   احخماُُت ؤو صخُت ؤو ؤًت ددماث ؤدسي، ٍو

م َى هٌام مخياما ؤ.   الدظٍى

م وؼان دًىامُي  له ؤبِاد احخماُُت واكخـادًت ب.   .الدظٍى

م حهدف باألطاض بلى جحلُم ؤَداف اإلاىٌمت ج.   .الدظٍى

م ُملُت مـممت بدكت ومىحهت بِىاًت د.   .الدظٍى

م ًوبم ُلى الظلّ اإلاادًت والخدماث وألافياز غحر اإلالمىطت ٌ.   .الدظٍى

 بلى حىب مّ  ًمىً للمىٌماث و. 
ً
م حىبا غحر السبحُت ؤن جمازض الدظٍى

 .اإلاىٌماث السبحُت

ومً الجدًس بالرهس ؤن السبحُت ال جلخـس فلى ُلى اإلاسدود اإلاادي، هما 

 بلى وؼس الِلم 
ً
هي الخاٌ في اإلاىٌماث الخاؿت ولىنها جمخد ؤًلا

ؼحر بلى بن ؤلادازة Kotler & Armstrong [18]  والثلافت، َرا َو

اجان  لُت جلولّ بمظاولُخحن فُما ًخِلم بخحلُم الجىدة، َو الدظٍى

 :اإلاظاولُخان َما

اإلاؼازهت في ؿُاغت الاطتراجُجُاث والظُاطاث التي جـمم للمان . 1

 .جحلُم محزة الجىدة الؼاملت

 هما ًجسي جحلُم حىدة ؤلاهخاج . 2
ً
م جماما جحلُم حىدة الدظٍى

لُت ًيبغ ي ؤن جادي حمُّ ألاوؼوت والِملُاث، فاإلدازة الدظٍى

لُت مّ مساُاة جحلُم ؤفلا اإلاِاًحر  .الدظٍى

ل  للجامِاث مً  Bargh [19] هما ؤػاز      بلى ؤَمُت الخىحه الدظٍى

 :ُدة هىاٍح؛ وهي

لـد بها جصاًد ؤُداد الولبت مّ الصمً فاشدًاد . 1 الىثافت الوالبُت: ٍو

د ُدد ُدد الولبت ًادي لىحىد حاحت الطدُِابهم بؼيا ؤهب را ًٍص ر َو

ّ البراما  ادة وجىَى ادي باللسوزة بلى ٍش ماطظاث الخِلُم الِالي ٍو

ادة  را ًادي بدوزٍ بلى ٍش الخِلُمُت الطخلواب ؤهبر ُدد مً الولبت َو

خم اطخلواب  ُدد الِاملحن في الجامِت بالؼلحن ألاوادًمي وؤلادازي. ٍو

ر فسؾ اللسوق ؤهبر ُدد مً الولبت بىاًء ُلى كدزة الجامِت في جىفح

 .واإلاىح ومجاهُت الخِلُم ؤو دفّ الوالب لخيالُف الخِلُم

هسث مخغحراث ومظخجداث . 2 م: جوىز َرا اإلافهىم مّ الصمً ًو الدظٍى

هثحرة مثا مبدؤ اإلاىافظت بحن الجامِاث وشٍادة ُددَا وادخالف ؤطِاز 

الخِلُم مً حامِت ألدسي حظب الخوىز الاكخـادي ومدي جحمُا 

ا ؤو حصء مً ألاكظان الجامُِت ومظخىي جإزحر الخدماث الوالب لي

الجامُِت اإلالدمت للولبت ُلى الالخحاق بالجامِت ومدي جإزحر الِىاما 

 وحِاملها بةدازة الجامِت
ً
 .الظابلت مِا

لرلً فةن ما هحخاج بلُه في جلدًم الخدماث الخِلُمُت َى       

كلُت جحلُم حىدة هما ؤن  Quality Universities حامِاث ذاث حىدة

اث الجامِت؛ بذ ؤن  الخدماث الخِلُمُت ًيبغي ؤن جيىن ؤولى ؤولٍى

مظخىي َرٍ الجىدة ؤؿبح الِاما ألاطاض في ادخُاز الوالب لهرٍ 

 ماطظاث الخِلُم الجامعي 
ً
اإلااطظت الخِلُمُت ؤو جلً )دـىؿا

الخاؾ( بذ ؤن كساز ادخُاز اإلااطظت الخِلُمُت باث اإلاظخىي ألافلا في 

 ُلى مظخلبا الوالب ح
ً
ىدة الخدماث الخِلُمُت الري ًىِىع اًجابُا

بِد جذسحه، هما ؤن ماطظاث الدؼغُا جساعي َرا الجاهب في ُملُاث 

سجبى هجاح الجامِاث في جلدًم ددماتها  ُف ٍو الادخُاز والخُِحن والخًى

 :الخِلُمُت )والخدماث اإلاسجبوت بها( بِاملحن ؤطاطحن َما

اإلاولىب مً الجىدة للخدماث الخِلُمُت والخدماث جحلُم اإلاظخىي . 1

 .اإلاسجبوت بها

م الىاجح لجىدة الخدماث الخِلُمُت )والخدماث اإلاسجبوت . 2 الدظٍى

بها(، بذ ال ًىف  ؤن جلدم الجامِت ددماث حِلُمُت مخمحزة با ًيبغي ؤن 

ًيىن اإلاظخفُدون ُلى ُلم بمظخىي حىدة َرٍ الخدماث التي جلدمها 

 .الجامِت

 . الطريقت والاحراءاث4

جم حغوُت الجاهب الىٌسي مً دالٌ البحث والخلص ي في ألادب      

 في الىخب والدزاطاث التي جخِلم بيا مً بدازة 
ً
ؤلادازي والتربىي ممثال

م حىدة الخدمت الخِلُمُت، ؤما  بُت وحظٍى اإلاِسفت والاحخُاحاث الخدٍز

ِخمد في بىائها الجاهب اإلاُداو  فخم جـمُم اطخمازة )كاثمت اطخل ٌُ ـاء( 

 .ُلى اإلالاًِع الِلمُت اإلاِخمدة في الِدًد مً الدزاطاث

 وعييخه الدراستمجخمع أ. 

ف  حامِت اإلاجمِت في اإلاملىت        ًخيىن مجخمّ البحث مً حمُّ مًى

َـ، اإلاىافم 1436/1437الِسبُت الظِىدًت للِام الدزاس ي 

بلذ فُه الدزاط2015/2016
ُ
ى الِام الري ه ت، وباطخذدام م َو

بحساءاث الُِىت الِؼىاثُت الوبلُت البظُوت جم جىشَّ حجم وا ُُىت 

ُلى اليلُاث والِماداث اإلاذخازة، حُث ؤن وظبت اإلافسداث التي جخىافس 

( ومظخىي زلت 0.5% )ؤي 50فيها الخـاثف اإلاولىب دزاطتها حظاوي 

95% (Z  = ت اإلاىاًسة % بدَزع 5± ( ووظبت الخوإ اإلالبٌى 1.96اإلاُِاٍز

( ُلى/ة 200[ حُث جم ادخُاز ُُىت البحث والتي جيىهذ مً )20]

ع و) حن بِد بطلان )150َُئت جدَز ( اطدباهت مً زدود 11( مً ؤلاداٍز



7 

( بِد حمِها فإؿبحذ جخيىن الُِىت بـىزتها النهاثُت مً 24ؤُلاء و)

حن126( ُلى/ة َُئت جدَزع و)189)  .( مً ؤلاداٍز

 :صدق ألاداة. 2

الخحلم مً ؿدق ؤداة الدزاطت )الاطدباهت( وما جلمىخه مً  جم      

فلساث مىشُت ُلى محىز الدزاطت مً دالٌ ُسكها بـىزتها ألاولُت 

ُلى اإلاحىمحن وذلً للخىم ُلى دزحت مىاطبت الفلسة مً حُث مالثمتها 

ت،  للمجاٌ الري جىدزج جحخه ومً حُث دكت وطالمت الـُاغت اللغٍى

اإلاحىمحن جم حرف وحِدًا بِم الفلساث وبُادة وبِد الاطخِاهت بأزاء 

 لخِدًا ؤو  80ؿُاغتها حُث ؤُخبر بحماَ )
ً
%( مً اإلاحىمحن وافُا

 .حرف الفلسة ؤو بكافت فلسة حدًدة

 أداة الدراست ب.

للخإهد مً زباث ؤداة الدزاطت )الاطدباهت(، جم اطخذدام مِاما        

للُاض زباث ؤلاحاباث الىازدة  Cronbach's Alfa "الثباث "الفا هسوهباخ

فلسة، حُث بلغ مِاما "هسوهباخ ؤلفا"  36باالطدباهت التي جحىي ُلى 

( لألطئلت الىازدة باالطدباهت والري اُخبرث َرٍ اللُمت مىاطبت 0.793)

د ًُ اإلاِاما اإلاسحعي بالجداٌو ؤلاحـاثُت  لغاًاث الدزاطت بذ جٍص

ى ما ٌؼحر بلى ازجفاَ دزحت ال0.70) ثباث في ؤلاحاباث الىازدة (، َو

 :باالطدباهت، حظب ما ًىضخه الجدٌو الخالي

 ًىضح الجدٌو مِاما ؤلفا هسوهباخ باليظبت لفلساث الاطدباهت

 5حدول 

عدد  املحىر 

 الفقراث

معامل "كروهباخ 

 ألفا"

م حىدة الخدمت  ا ُلى حظٍى بُت وؤزَس الخِلُمُت في ًا بدازة اإلاِسفت )بالخوبُم ُلى حامِت اإلاجمِت(الاحخُاحاث الخدٍز  36 0.793 

لاء َُئت الخدَزع -4  الخحلُا الاحـاج  أُل

 جمثلذ الخـاثف الدًمغسافُت لُِىت الدزاطت مً ؤُلاء َُئت 

 للخـاثف اإلاذخلفت لهم 
ً
ع محا الدزاطت بجامِت اإلاجمِت وفلا الخدَز

 هما ًلي:

 6حدول 

 اليسبت 

 %67.5 ذهس الجيع

 %32.5 ؤهثى

 %31.9 ماحظخحر دزحت الخِلُم الخاؿا ُليها

 %45.6 ؤطخاذ مظاُد

 %21.9 ؤطخاذ مؼازن

 %0.6 ؤطخاذ دهخىز )بسوفِظىز(

 %0.0 طىت 30ؤكا مً  الظً

 %41.3 طىت 40بلى ؤكا مً  30مً 

 %58.4 طىت 50بلى ؤكا مً  40مً 

 %0.3 طىت فإهثر 50

 ُدد طىىاث الخبرة

 

 %56.8 طىىاث 5مً طىت بلى 

 %37.7 طىىاث 10طىىاث بلى ؤكا مً  6مً 

 %4.0 طىت 15طىىاث بلى ؤكا مً 10مً 

 %1.5 طىت فإهثر 15

  10000ؤكا مً  الددا الشخص ي
ً
ا اٌ ػهٍس  %35.8 ٍز

  20000مً بلى ؤكا  10000مً 
ً
ا اٌ ػهٍس  %56.1 ٍز

  30000بلى ؤكا مً  20000مً 
ً
ا اٌ ػهٍس  %8.1 ٍز

 فإهثر 30000
ً
ا اٌ ػهٍس  %0.0 ٍز

هما جم اطخذساج اإلاخىطواث الخظابُت والخباًىاث لخلدًساث ؤفساد 

 حظاب الىشن اليظبي ليا 
ً
ُُىت الدزاطت إلاحىز وؤبِاد الاطدباهت وؤًلا

خم ُلى ؤطاطه جسجِب الفلساث بدادا فلساث   فلسة ٍو

 :الاطدباهت حُث واهذ ُلى الىحى الخالي

ع لفلساث حدٌو اطخجاباث ؤفساد الُِىت مً ؤُلاء َُئت  الخدَز

 الاطدباهت

 7حدول 

الىزن  الخباًً املخىسط وسب ردود اسخجاباث عيىت الدراست العباراث م

 اليسبي

 الترجيب

غير مىافق 

 على لاطالق

غير 

 مىافق

مىافق  مىافق محاًد

 بشدة

ت ؤهثر مً  1 فّلا الِما في مجمُى
ُ
ؤ

.
ً
 الِما مىفسدا

5.5% 1.8% 32.7% 30.9% 28.8% 3.78 1.147 82.8 1 
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 ما جادي اإلاىافظت في الِما  2
ً
غالبا

 بلى ؤلاكساز بظحر الِما.

12.7% 27.3% 18.2% 32.7% 8.8% 2.99 1.5 65.6 15 

ٌظىد في الجامِت مىاخ مً  3

 الخِاون والِما الجماعي.

40.0% 27.3% 16.4% 10.9% 5.2% 2.16 1.497 47.2 34 

ؤزاعي جإزحر جـسفاح  وؤُمالي ُلى  4

ت التي ؤُما  باقي ؤُلاء اإلاجمُى

 مِها.

12.7% 27.3% 25.5% 25.5% 8.8% 2.92 1.418 64 18 

مً اإلاهم وحىد ُالكت مً  5

دم السطمُت بُجي وبحن  الـداكت ُو

 زثِس ي في الِما.

9.1% 18.2% 32.7% 23.6% 16.1% 3.21 1.422 70.4 9 

اإلاؼازهت في ًىحد كدز هبحر مً  6

 اجذاذ اللساز بحن السثِع واإلاسئوض.

1.8% 9.1% 32.7% 41.8% 14.2% 3.59 0.84 78.8 2 

َىان كدز هبحر مً جسهحز الظلواث  7

 في ؤُلى الهُيا الخىٌُمي

27.3% 29.1% 20.0% 10.9% 12.4% 2.53 1.809 55.6 30 

ًمىىجي بظهىلت الخـٌى ُلى  8

 اإلاِلىماث الالشمت إلهجاش ُملي.

10.9% 10.9% 40.0% 21.8% 16.1% 3.23 1.396 70.8 8 

ًخىفس في الجامِت مظخىي مسجفّ  9

س.  مً ؤوؼوت البحث والخوٍى

1.8% 10.9% 45.5% 29.1% 12.4% 3.41 0.837 74.8 3 

ب اإلاِلىماث  10 ًخم جـيُف وجبٍى

 اإلاخىفسة في الجامِت بؼيا واضح.

10.9% 9.1% 30.9% 32.7% 16.1% 3.36 1.415 73.6 6 

 اإلايان ؤو الشخف  11
ً
ؤُسف مظبلا

الري ًملً اإلاِلىماث التي ؤحخاحها 

 في ُملي.

50.9% 5.5% 30.9% 9.1% 3.3% 2.10 1.529 46 36 

حظخفُد وا ولُت ؤو ُمادة مً  12

اإلاِلىماث اإلاىحىدة في اليلُاث 

 والِماداث ألادسي بالجامِت.

38.2% 14.5% 30.9% 10.9% 5.2% 2.32 1.551 50.8 32 

ادة  13 حِما بدازة الجامِت ُلى ٍش

همُت اإلاِلىماث واإلاِازف وجىٌمها 

لي  جيىن مخاحت ليا مً ًحخاحها 

 لخحلُم ؤَداف الجامِت.

20.0% 10.9% 47.3% 18.2% 3.3% 2.75 1.193 60.4 23 

س  14 ًخم جحدًد اإلاِسفت الالشمت لخوٍى

 في الجامِت والِما 
ً
الِما مظخلبال

ا.  ُلى جىفحَر

23.6% 18.2% 18.2% 25.5% 14.2% 2.90 1.988 63.6 20 

ًخىفس في الجامِت الىثحر مً  15

اإلاهازاث الظلىهُت والخلىُاث التي 

حظاُد ُلى جحلُم ؤفلا 

 اطخذدام للمِسفت اإلاخاحت.

7.3% 5.5% 60.0% 16.4% 10.6% 3.19 0.929 70 11 

ؤدواث ووطاثا جىىىلىحُا  16

مخىفسة ليا اإلاِلىماث والاجـاالث 

 مً ًحخاحها في الجامِت.

10.9% 16.4% 21.8% 25.5% 25.2% 3.39 1.759 74.4 4 

ظمح لي باطخذدام الخىىىلىحُا  17 ٌُ

التي جمىىجي مً البحث ًُ اإلاِسفت 

 مثا ؤلاهترهذ وػبياث الاجـاٌ.

23.6% 7.3% 49.1% 16.4% 3.3% 2.70 1.255 59.2 25 

 حِما بدازة الجامِت ُلى جحدًث 18

الخىىىلىحُا التي حظاُد ُلى 

 جحـُا وهلا واطخذدام اإلاِسفت.

43.6% 12.7% 29.1% 9.1% 5.2% 2.74 19.869 60 24 

ت اإلاذخلفت في  19 حِد الخدماث ؤلاداٍز

 الجامِت وافُت.

34.5% 32.4% 18.2% 5.5% 9.1% 2.22 1.544 48.8 33 
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ددماث البحث الِلمي التي جلدمها  20

ُلى مظخىي الجامِت للباحثحن 

 الجامِت هي ددماث وافُت.

45.5% 12.7% 27.0% 10.9% 3.6% 2.15 1.497 47.2 35 

الخدماث الداُمت للخدماث  21

الخِلُمُت مثا )ددماث اإلاىخبت، 

ا( بحاحت بلى  واإلاذخبراث، وغحَر

س وجحظحن.  جوٍى

25.5% 20.0% 45.2% 3.6% 5.5% 2.44 1.176 53.6 31 

جبرلها الجامِت َىان حهىد داثمت  22

س الخدماث  مً احا جوٍى

 ألاوادًمُت والخذــاث الِلمُت.

23.6% 20.0% 39.7% 9.1% 7.3% 2.57 1.362 56.4 29 

حظعى الجامِت مً دالٌ  23

ميؼىزاث وؤبحار َُئت الخدَزع 

 بها بلى ددمت البحث الِلمي.

10.9% 10.9% 25.2% 34.5% 18.2% 3.39 1.5 74.4 5 

ا ُلى حشجّ الجامِت  24 وىادَز

اإلاؼازهت في الىدواث واإلااجمساث 

 الِلمُت ووزغ الِما.

18.2% 27.3% 28.8% 10.9% 14.5% 2.77 1.665 60.8 22 

حظعى بدازة الِالكاث الِامت  25

باطخمساز الى بىاء ؿىزة اًجابُت 

 للجامِت في ؤذَان الجمُّ.

14.5% 21.8% 28.8% 16.4% 18.2% 3.03 1.722 66.4 13 

جـدز بدازة الِالكاث الِامت  26

ف بالجامِت  وؼساث مذخلفت للخٍِس

ماداتها اإلاذخلفت.  وولُاتها ُو

12.7% 20.0% 34.2% 20.0% 12.7% 3.01 1.444 66 14 

حِصش الجامِت ُالكاتها مّ اإلاجخمّ  27

 مً دالٌ اإلاِازق والىدواث.

29.1% 20.0% 23.3% 12.7% 14.5% 2.64 1.976 58 27 

جوىز الجامِت ُالكاتها مّ اإلادازض  28

ازاث هلبت  مً دالٌ جىٌُم ٍش

اإلادازض بلى اليلُاث والِماداث 

 اإلاظاهدة في الجامِت

14.5% 9.1% 47.0% 7.3% 21.8% 3.13 0.872 68.6 12 

جبجي الجامِت ُالكاث مهمت مّ  29

كُىفها اإلاهمحن مً دالٌ مىحهم 

ت )دزوَ ومُدالُاث(  َداًا جرواٍز

9.1% 7.3% 47.0% 27.3% 9.1% 3.21 1.136 70.4 10 

ِسف الجامِت الولبت الجدد  30
ُ
ح

واللُىف ُلى ددماتها ومسافلها 

اإلاذخلفت مً دالٌ وطاثا 

 CDبًلاحُت مذخلفت مثا )

يذ...الخ(  وػساثح البىز بٍى

3.6% 20.0% 34.2% 27.3% 14.5% 3.30 0.793 72.4 7 

جىٌم الجامِت للولبت الجدد  31

فُت دالٌ حىالث  وللاءاث حٍِس

 ألاًام ألاولى للبىلهم.

9.1% 9.1% 65.2% 10.9% 5.5% 2.95 1.036 64.8 16 

جيؼس الجامِت بُالهاث دُاثُت  32

فُت بالجامِت باطخمساز في  وحٍِس

الم اإلاحلُت اإلاذخلفت  وطاثا ؤلُا

الصخف وػاػاث  مثا(

ىن...الخ(  الخلفٍص

7.3% 21.8% 47.0% 14.5% 9.1% 2.97 0.751 65.2 19 

جخىافس بُىث طىىُت إلاً ؤزاد ؤن  33

 ٌظىً في محُى الجامِت

9.1% 10.9% 63.3% 12.7% 3.6% 2.92 1.269 64 18 

ال ًادي جباُد ولُاث الجامِت ًُ  34

بِلها بلى جللُا الِالكاث بحن 

14.5% 12.7% 50.6% 10.9% 10.9% 2.66 1.378 58.4 26 



617112 

10 

 ؤطسة الجامِت.

إلاىخباث الجامِت الظِت اإلاياهُت  35

 مالثمت لولبتها.

20.0% 21.8% 39.7% 9.1% 9.1% 2.79 1.47 61.2 21 

ؤماهً الخدماث الِامت في الجامِت  36

ا  مثا اإلاواُم واليافيهاث وغحَر

 مالثمت

18.2% 20.0% 37.9% 12.7% 10.9% 2.63 1.611 57.6 28 

 2.89 اإلاخىطى الِام لالطدباهت

ىضح الجدٌو ؤُالٍ مً دالٌ الىخاثا وحظاب اإلاخىطى الخظاب       ٍو

(، هما حاءث بِم 2.89والىشن اليظبي ؤن اإلاخىطى الِام لالطدباهت )

الِبازاث التي حـلذ ُلى اإلاساهص الثالزت ألاولى بحن فلساث الاطدباهت 

ا وذلً حظب وفم دزحت الىشن اليظبي هما الترجِب  والتي ًمىً ذهَس

 :ًلي

 وجإح  باإلاسجبت  -
ً
ت ؤهثر مً الِما مىفسدا فّلا الِما في مجمُى

ُ
ُبازة: ؤ

ألاولى بِد جسجِب ُبازاث الاطدباهت وفم الىشن اليظبي وذلً بدزحت 

 (.3.78مخىطى )

ُبازة: ًىحد كدز هبحر مً اإلاؼازهت في اجذاذ اللساز بحن السثِع  -

سجبت الثاهُت بِد جسجِب ُبازاث الاطدباهت وفم الىشن واإلاسئوض وجإح  باإلا

 (.3.59اليظبي وذلً بدزحت مخىطى )

س  - ُبازة: ًخىفس في الجامِت مظخىي مسجفّ مً ؤوؼوت البحث والخوٍى

وجإح  باإلاسجبت الثالثت بِد جسجِب ُبازاث الاطدباهت وفم الىشن اليظبي 

 (.3.41وذلً بدزحت مخىطى )

بازاث التي حـلذ ُلى ؤكا اإلاساهص لجمُّ فلساث بِىما حاءث الِ     

ا وذلً حظب الترجِب وفم دزحت الىشن  الاطدباهت والتي ًمىً ذهَس

 :اليظبي هما ًلي

ُبازة: ٌظىد في الجامِت مىاخ مً الخِاون والِما الجماعي وجإح   -

فلسة بِد جسجِب  36مً فلساث الاطدباهت اإلايىهت مً  34باإلاسجبت زكم 

 (.2.16دباهت وفم الىشن اليظبي وذلً بدزحت مخىطى )ُبازاث الاط

ُبازة: ددماث البحث الِلمي التي جلدمها الجامِت للباحثحن ُلى  -

مً فلساث  35مظخىي الجامِت هي ددماث وافُت وجإح  باإلاسجبت زكم 

فلسة بِد جسجِب ُبازاث الاطدباهت وفم الىشن  36الاطدباهت اإلايىهت مً 

 (.2.15طى )اليظبي وذلً بدزحت مخى 

 اإلايان ؤو الشخف الري ًملً اإلاِلىماث التي  -
ً
ُبازة: ؤُسف مظبلا

وألادحر مً فلساث الاطدباهت  36ؤحخاحها في ُملي. وجإح  باإلاسجبت زكم 

فلسة بِد جسجِب ُبازاث الاطدباهت وفم الىشن اليظبي  36اإلايىهت مً 

 (.2.10وذلً بدزحت مخىطى )

ع بالِما في هما ًخطح مً الاطدباهت ز        غبت ؤُلاء َُئت الخدَز

 وفي هفع الىكذ ٌظىد في الجامِت 
ً
ت ؤهثر مً الِما مىفسدا مجمُى

 لرلً ًجب جىفحر 
ً
مىاخ مً الخِاون والِما الجماعي بؼيا كلُا وظِبا

البِئت اإلاىاطبت للِما الجماعي بحن ميظىب  الجامِت، وفي هفع الىكذ 

س ًخىفس في الجامِت مظخىي مسجفّ مً ؤوؼوت  .البحث والخوٍى

ووا ما طبم ًثبذ وحىد ادازة مِسفت مً وحهت هٌس ؤُلاء َُئت      

، هما ؤن َىان كسوزة 
ً
ع بالجامِت لىنها مىذفلت وظبُا الخدَز

م حىدة الخدماث الخِلُمُت التي جلدمها الجامِت  .لخحظحن حظٍى

حن -5 لاء لإلداٍز  الخحلُا الاحـاج  أُل

حن محا جمثلذ الخـاثف الدًمغسافُت لِ ُىت الدزاطت مً ؤلاداٍز

 للخـاثف اإلاذخلفت لهم هما ًلي:
ً
 الدزاطت بجامِت اإلاجمِت وفلا

 7حدول 

 اليسبت 

 %71.9 ذهس الجيع

 %28.1 ؤهثى

ت ُامت دزحت الخِلُم الخاؿا ُليها  %37.5 زاهٍى

 %37.5 دبلىم

 %24.7 بيالىزٍىض

 %0.3 ماحظخحر

 %54.7 طىت 25ؤكا مً  الظً

 %40.9 طىت 35بلى ؤكا مً  25مً 

 %3.8 طىت 45بلى ؤكا مً  35مً 

 %0.6 طىت فإهثر 45

 ُدد طىىاث الخبرة

 

 %76.6 طىىاث 5مً طىت بلى 

 %16.3 طىىاث 10طىىاث بلى ؤكا مً  6مً 

 %7.2 طىت 15طىىاث بلى ؤكا مً 10مً 

 %0.0 طىت فإهثر 15

  5000ؤكا مً  الددا الشخص ي
ً
ا اٌ ػهٍس  %33.1 ٍز

  10000بلى ؤكا مً  5000مً 
ً
ا اٌ ػهٍس  %66.3 ٍز
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  20000بلى ؤكا مً  10000مً 
ً
ا اٌ ػهٍس  %0.6 ٍز

 فإهثر 20000
ً
ا اٌ ػهٍس  %0.0 ٍز

هما جم اطخذساج اإلاخىطواث الخظابُت والخباًىاث لخلدًساث ؤفساد 

 حظاب الىشن اليظبي ليا 
ً
ُُىت الدزاطت إلاحىز وؤبِاد الاطدباهت وؤًلا

خم ُلى ؤطاطه جسجِب الفلساث بدادا فلساث الاطدباهت  فلسة ٍو

 :بالجدٌو الخالي

حن لفلساث الاطدباهت  حدٌو اطخجاباث ؤفساد الُِىت مً ؤلاداٍز

 8حدول 

املخىسط  وسب ردود اسخجاباث عيىت الدراست العباراث

 الحسابي

الىزن 

 اليسبي

 الترجيب

غير مىافق 

على 

 لاطالق

غير 

 مىافق

مىافق  مىافق محاًد

 بشدة

ت ؤهثر مً الِما  -1 فّلا الِما في مجمُى
ُ
ؤ

.
ً
 مىفسدا

8.8% 14.1% 19.7% 37.5% 20.0% 3.46 

 

73.80 

 

12 

 

 ما جادي اإلاىافظت في الِما بلى ؤلاكساز  -2
ً
غالبا

 بظحر الِما.

11.9% 21.3% 17.5% 33.4% 15.9% 3.2 

 

68.33 

 

23 

 

ٌظىد في الجامِت مىاخ مً الخِاون والِما  -3

 الجماعي.

16.6% 18.4% 19.1% 25.3% 20.6% 3.15 

 

67.20 

 

25 

 

وؤُمالي ُلى باقي ؤُلاء ؤزاعي جإزحر جـسفاح   -4

ت التي ؤُما مِها.  اإلاجمُى

14.1% 24.4% 19.7% 29.4% 12.5% 3.02 

 

64.40 

 

27 

 

دم  -5 مً اإلاهم وحىد ُالكت مً الـداكت ُو

 السطمُت بُجي وبحن زثِس ي في الِما.

7.2% 13.8% 24.7% 37.8% 16.6% 3.43 

 

73.13 

 

13 

 

اللساز بحن ًىحد كدز هبحر مً اإلاؼازهت في اجذاذ  -6

 السثِع واإلاسئوض.

14.7% 16.3% 20.6% 26.9% 21.6% 3.24 

 

69.20 

 

22 

 

َىان كدز هبحر مً جسهحز الظلواث في ؤُلى  -7

 الهُيا الخىٌُمي.

11.9% 18.8% 19.4% 28.8% 21.3% 3.29 

 

70.13 

 

17 

 

ًمىىجي بظهىلت الخـٌى ُلى اإلاِلىماث  -8

 الالشمت إلهجاش ُملي.

10.9% 14.4% 24.7% 30.3% 19.7% 3.33 

 

71.13 

 

16 

 

ًخىفس في الجامِت مظخىي مسجفّ مً ؤوؼوت  -9

س.  البحث والخوٍى

10.6% 18.1% 21.6% 31.3% 18.4% 3.29 

 

70.13 

 

18 

 

ب اإلاِلىماث اإلاخىفسة في -10 ًخم جـيُف وجبٍى

 الجامِت بؼيا واضح.

14.1% 16.3% 18.8% 31.6% 19.4% 3.26 

 

69.53 

 

20 

 

 اإلايان ؤو الشخف الري ًملً -11
ً
ؤُسف مظبلا

 اإلاِلىماث التي ؤحخاحها في ُملي.

17.2% 17.2% 19.1% 27.8% 18.8% 3.14 

 

66.93 

 

26 

 

حظخفُد وا ولُت ؤو ُمادة مً اإلاِلىماث -12

 اإلاىحىدة في اليلُاث والِماداث ألادسي بالجامِت.

8.4% 13.1% 21.3% 36.9% 20.3% 3.48 

 

74.13 

 

10 

 

ادة همُت -13 حِما بدازة الجامِت ُلى ٍش

اإلاِلىماث واإلاِازف وجىٌمها لي  جيىن مخاحت ليا 

 مً ًحخاحها لخحلُم ؤَداف الجامِت.

8.4% 16.9% 27.8% 31.9% 15.0% 3.28 

 

70.00 

 

19 

 

س الِما -14 ًخم جحدًد اإلاِسفت الالشمت لخوٍى

ا.  في الجامِت والِما ُلى جىفحَر
ً
 مظخلبال

9.7% 13.8% 27.5% 31.3% 17.8% 3.34 

 

71.20 

 

15 

 

ًخىفس في الجامِت الىثحر مً اإلاهازاث الظلىهُت -15

والخلىُاث التي حظاُد ُلى جحلُم ؤفلا 

 اطخذدام للمِسفت اإلاخاحت.

5.6% 10.0% 21.6% 37.8% 25.0% 3.67 

 

78.20 

 

4 

 

ؤدواث ووطاثا جىىىلىحُا اإلاِلىماث -16

 ًحخاحها في الجامِت.والاجـاالث مخىفسة ليا مً 

14.1% 15.9% 19.7% 30.9% 19.4% 3.26 

 

69.47 

 

21 

 

ظمح لي باطخذدام الخىىىلىحُا التي جمىىجي -17 ٌُ

مً البحث ًُ اإلاِسفت مثا ؤلاهترهذ وػبياث 

 الاجـاٌ.

7.2% 9.7% 16.9% 39.4% 26.9% 3.69 

 

78.73 

 

2 
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حِما بدازة الجامِت ُلى جحدًث الخىىىلىحُا -18

حظاُد ُلى جحـُا وهلا واطخذدام التي 

 اإلاِسفت.

6.9% 14.4% 18.4% 37.5% 22.8% 3.55 

 

75.73 

 

7 

 

ت اإلاذخلفت في الجامِت -19 حِد الخدماث ؤلاداٍز

 وافُت.

5.6% 4.7% 14.4% 36.9% 38.4% 3.98 

 

84.87 

 

1 

 

ددماث البحث الِلمي التي جلدمها الجامِت -20

 ددماث وافُت.للباحثحن ُلى مظخىي الجامِت هي 

10.9% 10.0% 21.3% 31.9% 25.9% 3.52 

 

75.07 

 

8 

 

الخدماث الداُمت للخدماث الخِلُمُت مثا -21

ا( بحاحت بلى  )ددماث اإلاىخبت، واإلاذخبراث، وغحَر

س وجحظحن.  جوٍى

11.9% 15.9% 11.9% 34.1% 26.3% 3.47 

 

74.00 

 

11 

 

َىان حهىد داثمت جبرلها الجامِت مً احا -22

س   الخدماث ألاوادًمُت والخذــاث الِلمُت.جوٍى

10.3% 12.5% 25.9% 30.3% 20.9% 3.39 

 

72.33 

 

14 

 

حظعى الجامِت مً دالٌ ميؼىزاث وؤبحار -23

ع بها بلى ددمت البحث الِلمي.  َُئت الخدَز

9.7% 8.8% 15.3% 35.3% 30.9% 3.68 

 

78.73 

 

3 

 

ا ُلى اإلاؼازهت في -24 حشجّ الجامِت وىادَز

 الىدواث واإلااجمساث الِلمُت ووزغ الِما.

19.1% 13.8% 19.7% 26.9% 20.6% 3.16 

 

67.47 

 

24 

 

حظعى بدازة الِالكاث الِامت باطخمساز الى بىاء -25

 ؿىزة اًجابُت للجامِت في ؤذَان الجمُّ.

6.6% 7.5% 23.1% 41.6% 21.3% 3.63 

 

77.53 

 

5 

 

جـدز بدازة الِالكاث الِامت وؼساث مذخلفت -26

ماداتها اإلاذخلفت.  للخٍِسف بالجامِت وولُاتها ُو

10.0% 10.9% 17.2% 37.2% 24.7% 3.56 

 

75.87 

 

6 

 

حِصش الجامِت ُالكاتها مّ اإلاجخمّ مً دالٌ -27

 اإلاِازق والىدواث.

8.8% 9.4% 25.9% 33.8% 22.2% 3.51 

 

74.93 

 

9 

 

جوىز الجامِت ُالكاتها مّ اإلادازض مً دالٌ -28

ازاث هلبت اإلادازض بلى اليلُاث  جىٌُم ٍش

 والِماداث اإلاظاهدة في الجامِت

26.3% 34.1% 11.9% 15.9% 11.9% 2.53 

 

54.00 

 

28 

 

جبجي الجامِت ُالكاث مهمت مّ كُىفها -29

ت )دزوَ  اإلاهمحن مً دالٌ مىحهم َداًا جرواٍز

 (ومُدالُاث

26.9% 39.4% 16.9% 9.7% 7.2% 2.31 

 

49.27 

 

30 

 

ِسف الجامِت الولبت الجدد واللُىف ُلى -30
ُ
ح

ددماتها ومسافلها اإلاذخلفت مً دالٌ وطاثا 

وػساثح البىز  CDبًلاحُت مذخلفت مثا )

يذ...الخ(.  بٍى

43.4% 34.1% 12.8% 3.1% 6.6% 1.95 

 

41.67 

 

34 

 

وللاءاث جىٌم الجامِت للولبت الجدد حىالث -31

فُت دالٌ ألاًام ألاولى للبىلهم.  حٍِس

50.3% 26.6% 13.8% 4.4% 5.0% 1.87 

 

39.93 

 

35 

 

فُت -32 جيؼس الجامِت بُالهاث دُاثُت وحٍِس

الم اإلاحلُت  بالجامِت باطخمساز في وطاثا ؤلُا

ىن...الخ(  اإلاذخلفت مثا( الصخف وػاػاث الخلفٍص

29.1% 31.6% 17.8% 10.3% 11.3% 2.43 

 

51.87 

 

29 

 

جخىافس بُىث طىىُت إلاً ؤزاد ؤن ٌظىً في -33

 محُى الجامِت

42.5% 40.3% 10.3% 2.8% 4.1% 1.86 

 

39.60 

 

36 

 

ال ًادي جباُد ولُاث الجامِت ًُ بِلها بلى -34

 جللُا الِالكاث بحن ؤطسة الجامِت.

42.8% 32.8% 13.8% 6.3% 4.4% 1.97 

 

41.93 

 

33 

 

إلاىخباث الجامِت مالثمت الظِت اإلاياهُت -35

 لولبتها.

40.6% 26.6% 17.5% 6.6% 8.8% 2.16 

 

46.13 

 

31 

 

ؤماهً الخدماث الِامت في الجامِت مثا -36

ا مالثمت  اإلاواُم واليافيهاث وغحَر

40.0% 32.2% 18.8% 4.7% 4.4% 2.01 

 

42.93 

 

32 

 

 3.08 اإلاخىطى الِام لالطدباهت
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ًىضح الجدٌو ؤُالٍ مً دالٌ الىخاثا وحظاب اإلاخىطى الخظاب       

(، هما حاءث بِم 3.08والىشن اليظبي ؤن اإلاخىطى الِام لالطدباهت )

الِبازاث التي حـلذ ُلى اإلاساهص الثالزت ألاولى بحن فلساث الاطدباهت 

ا وذلً حظب الترجِب وف م دزحت الىشن اليظبي هما والتي ًمىً ذهَس

 :ًلي

ت اإلاذخلفت في الجامِت وافُت، وجإح   - ُبازة: حِد الخدماث ؤلاداٍز

باإلاسجبت ألاولى بِد جسجِب ُبازاث الاطدباهت وفم الىشن اليظبي وذلً 

 (.3.98بدزحت مخىطى )

ظمح لي باطخذدام الخىىىلىحُا التي جمىىجي مً البحث ًُ  - ٌُ ُبازة: 

اإلاِسفت مثا ؤلاهترهذ وػبياث الاجـاٌ. وجإح  باإلاسجبت الثاهُت بِد جسجِب 

 (.3.69ُبازاث الاطدباهت وفم الىشن اليظبي وذلً بدزحت مخىطى )

ع بها  - ُبازة: حظعى الجامِت مً دالٌ ميؼىزاث وؤبحار َُئت الخدَز

ددمت البحث الِلمي. وجإح  باإلاسجبت الثالثت بِد جسجِب ُبازاث  بلى

 (.3.68الاطدباهت وفم الىشن اليظبي وذلً بدزحت مخىطى )

بِىما حاءث الِبازاث التي حـلذ ُلى ؤكا اإلاساهص لجمُّ فلساث 

ا وذلً حظب الترجِب وفم دزحت الىشن  الاطدباهت والتي ًمىً ذهَس

 :اليظبي هما ًلي

-  
ُ
 ِسف الجامِت الولبت الجدد واللُىف ُلى ددماتها ُبازة: ح

وػساثح  CD ومسافلها اإلاذخلفت مً دالٌ وطاثا بًلاحُت مذخلفت مثا

يذ...الخ(. وجإح  باإلاسجبت زكم  مً فلساث الاطدباهت اإلايىهت  34البىز بٍى

فلسة بِد جسجِب ُبازاث الاطدباهت وفم الىشن اليظبي وذلً  36مً 

 (.1.95بدزحت مخىطى )

فُت دالٌ  - ُبازة: جىٌم الجامِت للولبت الجدد حىالث وللاءاث حٍِس

مً فلساث الاطدباهت اإلايىهت  35ألاًام ألاولى للبىلهم. وجإح  باإلاسجبت زكم 

فلسة بِد جسجِب ُبازاث الاطدباهت وفم الىشن اليظبي وذلً  36مً 

 (.1.87بدزحت مخىطى )

ً في محُى الجامِت. ُبازة: جخىافس بُىث طىىُت إلاً ؤزاد ؤن ٌظى -

فلسة  36وألادحر مً فلساث الاطدباهت اإلايىهت مً  36وجإح  باإلاسجبت زكم 

بِد جسجِب ُبازاث الاطدباهت وفم الىشن اليظبي وذلً بدزحت مخىطى 

(1.86.) 

ت واطخذدام       هما ًخطح مً الاطدباهت هفاًت الخدماث الاداٍز

حن بها، ومً  الخىىىلىحُا اإلاذخلفت بالجامِت مً وحهت هٌس  الاداٍز

م حىدة الخدمت  ت الاطئلت الخاؿت بدظٍى اإلاالحٍ جدو  وظب مجمُى

الخِلُمُت، ووا ما طبم ًثبذ جدو  ادازة اإلاِسفت مً وحهت هٌس 

م حىدة  حن بالجامِت، هما ؤن َىان كسوزة لخحظحن حظٍى الاداٍز

 .الخدماث الخِلُمُت التي جلدمها الجامِت

 . الخىصياث5

 :ث بخلظُم الخىؿُاث للىلان الخالُتكام الباح    

بي جحدًد دكُم  -1 بما ؤهه ًجب ؤن ٌظبم جـمُم ؤي بسهاما جدٍز

بي ألاَداف التي ٌظعى  الحخُاحاث اإلاخدزبحن، حتى ًحلم البرهاما الخدٍز

س اإلاهازاث بالجامِت بخحدًد  بلى جحلُلها، فلد كامذ ُمادة جوٍى

ع لاء َُئت الخدَز بُت أُل بالجامِت، ومً زم وكِذ  الاحخُاحاث الخدٍز

ع بجامِت  لاء َُئت الخدَز بُت اإلاىحهت أُل كاثمت بالبراما الخدٍز

اإلاجمِت، ووان جسجُبها حظب ألاَمُت مً وحهت هٌس ؤُلاء َُئت 

ع هما ًلي  :الخدَز

ع بُت مً وحهت هٌس ؤُلاء َُئت الخدَز  جسجِب البراما الخدٍز

 9حدول 

 الترجيب حسب الاهميت اليسبت اسم البرهامج م

ع الجامعي 1  3 %13.20 دما الخلىُت في الخدَز

ع الفِاٌ 2  2 %16.70 الخدَز

 5 %9.40 مهازاث ؤلازػاد ألاوادًمي 3

ا 4 َس  7 %7.90 بىاء الخوى الدزاطُت وجوٍى

م في الخِلُم 5 س ؤطالُب الخلٍى  1 %17.30 جوٍى

ت  6  10 %2.80 الرواءاث اإلاخِددةالخدَزع وفم هٌٍس

 8 %6.10 الرواء الِاهف  7

 6 %8.70 الخحىم في كغىن الِما 8

س اإلالسزاث والبراما 9  4 %12.10 جىؿُف وجلٍس

 9 %5.80 مهازاث البحث الِلمي 10

بي ًُ        ًخطح مً الجدٌو الظابم كسوزة البداًت ببرهاما جدٍز

ع الفِاٌ ودما الخلىُت في  م في الخِلُم والخدَز س ؤطالُب الخلٍى جوٍى

را ًدٌ ُلى اَخمام  ع الجامعي التي حـلذ ُلى ؤُلى وظب، َو الخدَز

را ما ٌظعى له الخِلُم مً  م، َو ع بوسق الخلٍى ؤُلاء َُئت الخدَز

لُم هىاجا الخِلم للولبت، وآلُت جىؿُا اإلاِلىماث الخإهد مً جح

ع الفِاٌ واطخذدام الخلىُت الخدًثت في  للوالب مً دالٌ الخدَز

ع الجامعي  .الخدَز

س اإلاهازاث بالجامِت  بُت التي وكِتها ُمادة جوٍى ؤما جسجِب البراما الخدٍز

حن ؤهفظهم فياهذ هما ًلي حن مً وحهت هٌس الاداٍز  :اإلاىحهت لإلداٍز

حنجس  بُت مً وحهت هٌس ؤلاداٍز  :جِب البراما الخدٍز

 11حدول 

 الترجيب حسب الاهميت اليسبت اسم البرهامج م

 1 %19.30 فً الخِاما مّ آلادٍسً 1

 6 %7.20 مهازاث الاجـاٌ 2
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ت الاحترافُت 3  7 %5.90 الظىسجاٍز

 10 %3.30 الؼاجِتمهازاث في الامالء وألادواء  4

 3 %14.10 بدازة الىكذ 5

 4 %12.50 الخحىم في كغىن الِما 6

 11 %2.10 ادالكُاث الِما 7

 5 %10.90 الاًجابُت في بِئت الِما 8

 9 %4.10 مهازاث الجزاَت وكبى الِما 9

 8 %4.20 جىٌُم وبدازة اللجان 10

 2 %16.40 مهازاث الخىحُه وؤلاػساف 11

بت       ادة الاَخمام بالبراما الخدٍز ب ٍش فِلى مظاولي بساما الخدٍز

ً والخىحُه وهُفُت بدازة  زىاء ؤالىكذ اإلاخِللت بفً الخِاما مّ آلادٍس

 .الِما وهُف ًمىً جذفُف اللغى دالٌ الِما

ادة الاَخمام بةدازة اإلاِسفت في الجامِت إلاا لها مً  -2 بملازهتها  فىاثدٍش

مّ مثُالتها مً الجامِاث ألادسي، حُث بدؤث الجامِاث جدزن ؤن 

ما 
ّ
اإلاحزة التي جحـا ُليها مً حساء اُخمادَا ُلى الخىىىلىحُا فلى، به

ف   بجى ُلى مًى
ُ
هي محزة غحر حلُلُت، وؤن اإلاحزة الخلُلُت، حِخمد وج

اد ة الاَخمام الجامِت ؤهفظهم، بما ًمليىهه مً دبراث ومِازف، ولٍص

بةدازة اإلاِسفت هلترح بوؼاء ػبىت دادلُت، لخحدًد ووؼس ؤفلا 

اإلامازطاث بحن ألاكظام، ودلم مِسفت حدًدة، إلاِالجت الخغحراث 

فحن دبراء في مجاٌ ُملهم، ومحاولت بكامت  الجدًدة، واُخباز اإلاًى

 .ػبىت لالجـاٌ فُما بُنهم

م حىدة الخدمت ا -3 ادة الاَخمام بدظٍى لخِلُمُت، وحٍِسف كسوزة ٍش

اإلاجخمّ اإلاحلي بيافت الخدماث التي جلدمها الجامِت وؤَمها حىدة 

م ال ًلخـس ُلى اإلاىٌماث السبحُت با  الخدماث الخِلُمُت بها، فالدظٍى

 .ًمخد لجمُّ اإلاىٌماث ومنها الجامِاث التي ال تهدف للسبح

ىن هما ؤن كلُت جحلُم حىدة الخدماث الخِلُمُت ًيبغي ؤن جي      

اث الجامِت بذ بن مظخىي َرٍ الجىدة ؤؿبح الِاما  ؤولى ؤولٍى

ألاطاس ي في ادخُاز الوالب لهرٍ اإلااطظت الخِلُمُت او جلً، بذ بن كساز 

ادخُاز اإلااطظت الخِلُمُت ذاث اإلاظخىي ألافلا في حىدة الخدماث 

 ُلى مظخلبا الوالب بِد جذسحه، وفي هفع 
ً
الخِلُمُت ًىِىع اًجابُا

ن ماطظاث الدؼغُا جساعي َرا الجاهب في ُملُاث الادخُاز الىكذ فة

سجبى هجاح الجامِاث في جلدًم ددماتها  ُف ٍو والخُِحن والخًى

م الىاجح  الخِلُمُت والخدماث اإلاسجبوت بها، لرلً فال بد مً الدظٍى

لجىدة الخدماث الخِلُمُت، بذ ال ًىف  ؤن جلدم الجامِت ددماث 

ًيىن اإلاظخفُدون ُلى ُلم بمظخىي حىدة  حِلُمُت مخمحزة با ًيبغي ؤن

 َرٍ الخدماث التي جلدمها الجامِت.

 املراحع

 أ. املراحع العربيت

(، "ملاوماث جوبُم مىهجُت بدازة اإلاِسفت 2008ولُم، زؤفذ ) [5]

ا ُلى جحظحن مظخىي حىدة الخدماث وبدازة  لُت وآزَس الدظٍى

دا الِالكاث مّ الِمالء في ػسواث الىلا والظُاحت: هد

م.  جوبُل " اإلاجلت الِلمُت لإلدازة، ولُت الخجازة، حامِت الصكاٍش

[6] ( ، (، "بدازة اإلاِسفت هإداة لخحلُم اإلاحزة 2007الؼسبُجي، ٍُص

ماٌ   –الخىافظُت دزاطت جوبُلُت ُلى ػسواث كواَ ألُا

ت، ولُت  ت للدزاطاث الخجاٍز بمحافٌت الدكهلُت، اإلاجلت اإلاـٍس

اإلاىـىزة، اإلاجلد الخادي والثالزىن، الِدد الخجازة، حامِت 

 الثاو .

مىـىز، ُلي هاجح، همىذج ملترح لخإزحر مؼازهت الِمُا همخغحر  [7]

وطُى في الِالكت بحن بدازة اإلاِسفت وبدازة ُالكاث الِمالء وكُمت 

الِمُا، زطالت دهخىزاٍ غحر ميؼىزة، ولُت الخجازة، حامِت ُحن 

 .2012ػمع، 

الكتها باألداء 2010م، )طلُمان، َؼا [8] (، " بدازة ُالكاث الِمالء ُو

ت، الِدد  ل  "، مجلت آفاق حدًدة للدزاطاث الخجاٍز الدظٍى

 .102-47الثالث والسابّ، ًىلُى ؤهخىبس، ًىاًس، ؾ

ت، مددا هٌسي  [11] الىجاز، هبُا الخظُجي، بدازة اإلاىازد البؼٍس

 .م1990وجوبُل ، مىخبت ُِؽ ػمع، اللاَسة، 

ب 2001حظً، الباحّ محمد ُبد اإلاِو  ) [13]  (. بسهاما ملترح لخدٍز

ت ُلى بِم  اإلاُِدًً واإلادزطحن بيلُت التربُت حامِت ؤلاطىىدٍز

بُت، زطالت  اطخذداماث ػبىت الاهترهذ وفلا الحخُاحاتهم الخدٍز

ت -ماحظخحر غحر ميؼىز، ولُت التربُت  .حامِت الاطىىدٍز

لاء الهُئاث 2004ػاَحن، محمد ُبد الفخاح ) [14] (، الخوىز اإلانهي أُل

ُت في الخِلُم الجامعي، وزكت  ظُت لخحلُم حىدة الىُى الخدَز

ُت في الخِلُم الجامعي الفلظوُجي،  ُلمُت اُدث إلااجمس الىُى

 .حامِت اللدض اإلافخىحت

ً، احمد طلمان طالم ) [15] (. جحدًد الاحخُاحاث 2005باٍُى

لاء َُئت الخدَزع في ولُا بُت أُل ث الخلىُت في طلوىت الخدٍز

 .ُمان. زطالت ماحظخحر غحر ميؼىزة، حامِت الحرمىن

لاء َُئت 2015) طالم، ؤحمد، [17] بُت أُل (، جحدًد الاحخُاحاث الخدٍز

ع بالجامِت ؤلاطالمُت باإلادًىت اإلاىىزة: دزاطت مُداهُت،  الخدَز

 .91 ، الِدد15مـس، مجلد  -الثلافت والخىمُت 

ع، زابذ ُبد ال [20] م ؤطالُب اللُاض بدَز سحمً، بحىر الدظٍى

ت، الداز الجامُِت،   .2005والخحلُا وادخباز الفسوق، ؤلاطىىدٍز
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TRAINING NEEDS AND THEIR IMPACT ON 

EDUCATIONAL SERVICES QUALITY 

MARKETING IN LIGHT OF KNOWLEDGE 

MANAGEMENT 
 

ABDULAZIZ ABDULRAHMAN AL-TUWAIJRI 

Majmaah University 

College of Education 

 
ABSTRACT: This research aims to identify the degree of relationship between the three variables 

of the study, knowledge management, training needs and educational services quality marketing. 

The research sample consists of (189) faculty members and (126) administrators. To collect data, 

the survey method (questionnaire) was used. The results of the statistical analysis showed the 

existence of knowledge management at the university, but with few percentages, as training 

programs were classified from the faculty members’ and administrators’ point of view. Thus, the 

study also showed weakness in educational service quality marketing.  

KEYWORDS: the development of skills, intellectual capital, reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


