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 اإلهداء

 

 أهدي هذه الرسالة ...

 الروح التي ما فارقتني خالل سني دراستي، وتمنيت أن تشاركني هذه اللحظة ... أبي.إلى 

 إلى جانبي  ... أمي. الذي تحملني وشجعني ووقف ضوء عمري  إلى

 إلى سندي في هذه الحياة ومصدر قوتي ........ أخي.

بوقة ... إلىىى مىىى  فىىتا أمامنىىىا وىىىال ا مىىا، وفاىىى  لنىىىا اخجىىال يتامعىىىة دراسىىى نا و  ىىوة    ىىى  م ىىى

 الدكتور خليا عجمي.

 

 أهدي مشروعي ايتواضع ....
ً
 إليكم جميعا
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 شكر وتقدير

 

 أتقدم وكا الشكر والعرفان والتقدير إلى كا م  ساعدني في وحثي ...

 الدكتورة فاطمة ودر ... عراوة مشروعي ... مشرفتي ... ملهمتي في كث   م  ا مور العملية والحياتية.

ور زيىىىىىىىىى  جنيىىىىىىىىدي نالىىىىىىىىىر رلىىىىىىىىيال الجامعىىىىىىىىىة للشىىىىىىىى ون ا داريىىىىىىىىىة و ىىىىىىىى ون ال ىىىىىىىىىالل ... ا   والىىىىىىىىىداعم الىىىىىىىىدكت

 والصديق.

جميع أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة االفت اضية ال ورية ... سواء م  أثروا م   تي الدراسية في 

لبىى امم وأعضىىاء ورنىىامم ماج ىىت   الت هيىىا والت صىىر فىىي إدارة ا عمىىال، أو ال ىىيداء وال ىىادة مىىدراء ا

 خالل دراستي في الب نامم.
ً
 وأكاديميا

ً
 مجلال الجامعة الذي  ساهموا ودعمي نف يا

ونا في كا خ وة ، الذي  دعمونا وساندوال استثناء أصدقائي وزمالئي في الجامعة االفت اضية ال ورية

، على اديم - سمر –سالف  –مازن  –عال–سايا–م  خ واء دراس نا، وأخر والشكر الدكتور ي ار

 إيمانهم وقدرتي على ت  ي أصعر الظروف، وم اعداتهم التي ال يمك  وصفها أو حصرها في س ور.
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 ملخص البحث

 دراسة حالة الجامعة االفتراضية السورية –املسؤولية االجتماعية للجامعات السورية 

 

جتمىىىىىع ال ىىىىىىوري فىىىىىي ضىىىىىىوء م ىىىىىى ولي ها التعىىىىىرف علىىىىىىى دور الجامعىىىىىاء ال ىىىىىىورية فىىىىىي خدمىىىىىىة اخيهىىىىىدف هىىىىىىذا البحىىىىى  إلىىىىىىى 

االجتماعية، وذلك م  خالل دراسىة الجامعىة االفت اضىية ال ىورية كحالىة ت بيقيىة، لرصىد واقىع ت بيىق اي ى ولية 

ا ثىر  وبيىاناالجتماعية فيها، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضىعف فىي محىاور اي ى ولية االجتماعيىة لىدم الجامعىة، 

االجتماعية في الجامعاء ال ورية. ولتحقيق هدف البح ، جرم اتباع اينهج الوصفي  ا يجابي لت بيق اي  ولية

 
ً
 لل بيعة الخاصة للجامعة االفت اضىية ال ىورية، حيى  أن الكىوادر التدر  ىية فيهىا ال تشىكا جى ءا

ً
التحليلي، ونظرا

والعىىىامل ن فىىىي ل وايدرسىىى ن ثالث اسىىى باناء جىىىرم توجيههىىىا إلىىىى ال ىىىال وىىى االسىىىتعانةمىىى  العىىىامل ن فىىىي الجامعىىىة، فقىىىد تىىىم 

مىىا  (، العىىاملون فىىي الجامعىىة521) التعليميىىةالبحىى  مىى  أعضىىاء الهيئىىة  تكىىون مجتمىىعالجامعىىة كىىا علىىى حىىده، حيىى  

( أستاذ 200)،  (Convenience Sample) ايي رة، واخت  ء العينة وواس ة العينة (29716(، ال الل )200) يقارل

، حيىىى  جىىىىرم اسىىىىت دام طالىىىىر( 616، و )عامىىىا مىىىى  العىىىامل ن فىىىىي الجامعىىىة( 110، و )مىىى  أعضىىىىاء الهيئىىىة التدر  ىىىىية

 .SPSSمجموعة م  ا سالير ا حصالية لتحليا وياناء البح  واست دام ورنامم 

  وتوصا البح  إلى مجموعة م  النتالم أهمها:

ي ودعم النمو تدعم الجامعة مجال نشر الثقافة وتقديم االس شاراء أكث  م  مجال تحقيق التقدم اخجتمع -أ

 االقتصادي.

و ن دور الجامعة في خدمة اخجتمع وم  ولي ها تجاه العامل ن، وتجاه ال الل مشكا  أثر طردي قوي وجد ي -ل

 عام.

دور الجامعىىىة فىىىىي  فىىىىيداللىىىىة إحصىىىالية للم ىىى ولية االجتماعيىىىىة تجىىىاه أعضىىىىاء الهيئىىىة التعليميىىىة،  يوجىىىد أثىىىر ذو -ج

 .خدمة اخجتمع

 توصياء أهمها:وأوص ى البح  ومجموعة م  ال

توطيىىىىىىىد العالقىىىىىىىة وىىىىىىى ن الجامعىىىىىىىة واخجتمىىىىىىىع، وتفعيىىىىىىىىا الشىىىىىىىراكة وىىىىىىى ن الجامعىىىىىىىة وم س ىىىىىىىاء الق ىىىىىىىاع الخىىىىىىىىا   -أ

واي س ىىاء ا نتاجيىىة، والعمىىا علىىى اقتىى اح حلىىول مهنيىىة مناسىىبة للمشىىكالء االقتصىىادية واالجتماعيىىة التىىي 

 تواجه اخجتمع.

لىىىىىدم أعضىىىىىاء الهيئىىىىىة التعليميىىىىىة والعىىىىىامل ن فىىىىىي التحضىىىىى   لىىىىىور  عمىىىىىا تعىىىىى ز مفهىىىىىوم اي ىىىىى ولية االجتماعيىىىىىة  -ل

الجامعىىىة، والتعريىىىف ومىىىىا تقىىىوم وىىىه الجامعىىىىة فىىىي ضىىىوء م ىىىى ولي ها االجتماعيىىىة، حيىىى  تبىىىى ن أن أ لىىىر أعضىىىىاء 

 .الهيئة التعليمية مشكا خا      م لع ن على نشاطاء الجامعة وما تقوم وه



 ه
 

Abstract 

Social responsibility of Syrian universities 

This research aims to identify the role of Syrian universities in serving Syrian society in light of their 

social responsibility, through studying Syrian Virtual University as an applied case, to monitor the 

reality of applying social responsibility in it, and identifying the strengths and weaknesses of the 

university's social responsibility axes, and to prove the positive impact of applying social responsibility 

in Syrian universities. 

To achieve the goal of the research, a descriptive and analytical approach is followed, and due to the 

special nature of the Syrian Virtual University, as its teaching staff are not part of the university's staff, 

three questionnaires were designed separately and directed to students, teachers and employees at 

the university. The research community is made up of the teachers (521), employees (200), and 

students (29716), and the sample was selected by Convenience Sample, (200) teachers, (110) 

employees, (616) students, a set of statistical methods were used to analyze research data using 

software SPSS. 

The research lead to a set of results, the most important of which are: 

1- The university supports the field of spreading culture and providing advice more than the 

field of achieving societal progress and assisting economic growth. 

2-  There is a strong direct impact between the university’s role in community service and its 

responsibility towards workers, and towards students in general. 

3- There is a statistically significant impact of social responsibility towards members of the 

educational body on the university’s role in community service. 

The research recommended a set of recommendations, the most important of which are: 

1- Consolidating the relationship between the university and society, activating the 

partnership between the university and private sector institutions and productive 

institutions, and working on proposing appropriate professional solutions to the 

economic and social problems facing society. 

2- Preparing for workshops that promote the concept of social responsibility among faculty 

members and university workers; and introducing what the university does in light of its 

social responsibility, as it was found that most of the faculty members in particular are 

not aware of the university's activities and what it does. 
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 املقدمة

 
 
 الحديثىىىىىىة، والتىىىىىىي زهىىىىىرء ن يجىىىىىىة ت ايىىىىىىدماعيىىىىىىة للمنظمىىىىىاء مىىىىىى  ايفىىىىىىاهيم ا داريىىىىىة جتاال عىىىىىد اي ىىىىىى ولية ت

 خدمىىىىة مصىىىىالحها الذاتيىىىىة وتحقيىىىىىقحيىىىى  أن دورهىىىىا ال يقتصىىىىىر فقىىىى  علىىىىى علىىىىى اينظمىىىىاء،  الضىىىىغوط

  يجىىىرا ربىىىاح، وىىىا 
ً
إلىىىى تحقيىىىق مصىىىالحها الذاتيىىىة أن تعمىىىا علىىىى تحقيىىىق مصىىىال  اخجتمىىىع  عليهىىىا إضىىىافة

هىىىدافها ا قتصىىىىادية وايت لبىىىىاء ء اليىىىىوم أصىىىىبحت م البىىىة وىىىىالتوفيق وىىىى ن أفاينظمىىىا الىىىذي تعمىىىىا وىىىىه،

 .نموها وضمان وقاءهالتحقيق جتماعية كشرط اال 

تمعىىىاء، فالجامعىىىة مىىى  أهىىىم اي س ىىىاء مركىىى  إ ىىىعاع حضىىىاري  ي مجتمىىىع مىىى  اخجالجامعىىىاء  وتعتبىى 

اخجتمىىىع مىىى  ناحيىىىة، ومىىىى  االجتماعيىىىة التىىىي تىىى ثر وتتىىى ثر وىىىالجو االجتمىىىاعي اخحىىىي  بهىىىىا، ف ىىىي مىىى  صىىىنع 

 (2005) وق،  ناحية أخرم هي أداته في صنع قيادته الفنية وايهنية وال ياسية والفكرية.

والحضىىارة، وهىىذه ايفىىاهيم مت او ىىة ثالثىىة أمىىور مهمىىة وهىىي الفكىىر، والعلىىم، و يىىرتب إن وجىىود الجامعىىة 

بحىىىى  العلمىىىىىي وخدمىىىىىة وتكمىىىىا معضىىىىىها الىىىىبعس، وللجامعىىىىىة رسىىىىالة وأهىىىىىداف محىىىىىددة هىىىىي التىىىىىدر ال، وال

 (2009)وركاء،  اخجتمع، وهذه الوزالف العامة ال ت تلف واختالف ال مان وايكان.

 : منهاالوزالف  م  خالل العديد م وللجامعة دور مهم  في خدمة اخجتمع يتحدد 

 إعداد ايوارد البشرية.  -1

 إجراء البحوث العلمية.  -2

  الثقافة.لتنشئة االجتماعية، ونقا اي اهمة في عملية ا -3

 ل. صيا ة وتشكيا وعي ال ال  -4

 (2005)ال مادوني وآخرون،  تناول قضايا ومشكالء اخجتمع والعما على خدمته وتنميته. -5

منىىىىا  ي ىىىيا ممارسىىىىة  مىىى  تىىىوفره ومىىىىا الحىىىالي الوقىىىت فىىىىي الجامعىىىة فأوىىىرز وزىىىىال  تعىىىد خدمىىىة اخجتمىىىىع مىىىو 

ايشىىاركة  علىىىالقىىدرة  ايتعلمىى ن لىىدم تنمىىي كمىىا ا،ايشىىاركة الفعالىىة فىىي الىىرأي والعمىى يوفىى ،الديمقراطيىة

 يايعرفة وتحد ع البح   في الجادة الر بة لديهم تنمي كما ،مشكالته وحاي وناء اخجتمع وا سهام ف

االجتماعيىىىىىىة واالقتصىىىىىىادية  الظىىىىىىروف يراعىىىىىىي دقيىىىىىىق علمىىىىىىي جمىىىىىىنه إطىىىىىىار فىىىىىىي اي ىىىىىىتقباالواقىىىىىىع واسىىىىىىتمرار 

 (2002)إوراهيم،  للمجتمع.وال ياسية 

 نهضىةيحتىاج إلىى  فاخجتمع وقوة، اليوم م روحة ت ال، ال للجامعاء لة اي  ولية االجتماعية م  إن

  نال تكفىىي  لوحىدها الدولىىة م س ىاء ونىىاء أن ذلىكوأفعالنىا فىىي مجتمعاتنىا،  ل ىىلوكياتناوبنىاء حقيقىي 

وتنميىىىة االجتمىىىاعي،  وسىىلوكه ،نوت ويىىىة ا ن ىىىا النهىىو  هىىىوايقيىىاا الحقيقىىىي  ولكىىى والشىىىعول،  تىىنهس

 (2007)عامر،  ه.وأمت هونحو وطن هحو نف ضم  ه الشخص ي واالجتماعي ن
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 الدراسات السابقة -1-1

: الدراسات العربية:
ً
 أوال

دور الجامعوات العربيوة فوي ةدموة املجتموع فوي ضووء  مسوؤولي  ا بعنووا::  (، 2017) العياش يدراسة  -1

  االجتماعية

ي تفعيىىىىىىا خدمىىىىىىىة اخجتمىىىىىىىع فىىىىىىي ضىىىىىىىوء م ىىىىىىى ولي ها هىىىىىىدفت الدراسىىىىىىىة إلىىىىىىى إوىىىىىىىراز دور الجامعىىىىىىىاء العربيىىىىىىة فىىىىىىى

 .االجتماعية

حىىىىىافق التقليىىىىىىدي أكثىىىىىى  مىىىىىى  احتفازهىىىىىىا توصىىىىىلت الدراسىىىىىىة إلىىىىىىى ميىىىىىىا الجامعىىىىىاء العربيىىىىىىة إلىىىىىىى الجانىىىىىىر اخ

، وان فىىىىىىا  تفك ىىىىىى ، وا وىىىىىىداع، وتنميىىىىىىة اخجتمىىىىىىعومضىىىىىىمونها الليب الىىىىىىي وهبىىىىىىوط وزيفىىىىىىة الجامعىىىىىىة مىىىىىى  ال

و يىىال الخ ىى  والبىى امم البحثيىىة والتعىىاون وىى ن الجامعىىاء  العمليىىة التعليميىىة فىىي الجامعىىاء، م ىىتوم 

 العربية.

وأوصىىت الدراسىىة وءع ىىاء ا ولويىىة فىىي إع ىىاء البىى امم التعليميىىة للم ىىتوم النىىوعي ومواكبىىة احتياجىىىاء 

 سوق العما وتوف   ويئة وحثية متم زة ومرتب ة واحتياجاء اي س اء ا نتاجية.

قترحوووة ملمارسوووة املسوووؤولية املجتمعيوووة لجامعوووة امللووو  رؤيوووة م بعنووووا::  (، 2017)محموووددراسوووة  -2

  فيصل

 فيصا م  خالل ايلك لجامعة اخجتمعية تقديم رؤية مقت حة للم  ولية إلى الدراسة هدفت

 والكشف ايعاصر،ا دل الت ووي  في للجامعاء اخجتمعية ولية  للم النظرية  ا سال على التعرف

 أعضاء نظر وجهة م  فيصا ايلك وجامعة اخجتمعية ليةاي  و  ممارساء( أهمية–توفر) درجة ع 

 .فيصا ايلك لجامعة اخجتمعية ولية  للم  مقت حة رؤية بها، وم  ثم وضع العامل ن هيئةالتدر ال

الوصفي واعتمدء على االس بانة ك داة لجمع  ولتحقيق هذا الهدف است دمت الدراسة اينهج

م  أعضاء هيئة التدر ال وجامعة ايلك  (428) مكونة م البياناء حي  طبقت االس بانة على عينة 

 .فيصا

 وانحراف  %40.45)) كانت اخجتمعية اي  ولية  معاد التوافر درجة إجمالي أن إلى الدراسة وتوصلت

  الن بية الفجوة وبلغت (11.451) معياري  وانحراف(%95.36)  ا همية ن بة وبلغت(6.834)  معياري 

 داللة فروق ذاء وجود عدم إلى الدراسة توصلت كما ،(13.610) ياري مع وانحراف(54.91%) 

 العلمية، الدرجة متغ   وفق إحصالية اللةفروق ذاء د ووجود الجن ية، متغ   وفق إحصالية

 .فيصا ايلك لجامعة اخجتمعية للم  ولية مقت حة رؤية وضع تم ذلك ضوء وفي .الكلية الجنال،
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 املجتمووع وةدمووة العلموويوالبحووث  العليوابعنوووا::  الدراسووات (، 2010)عبوود و وعثمووا: دراسوة  -3

 تحليلية ما:: دراسة ع   سلطنةبالعالي  التعليمفي مؤسسات 

 الدراسىىىىىىىىىىىىاء مجىىىىىىىىىىىىالالعىىىىىىىىىىىالي فىىىىىىىىىىىىي  التعلىىىىىىىىىىىىيمي س ىىىىىىىىىىىىاء  الىىىىىىىىىىىىراه الوضىىىىىىىىىىىع  تحليىىىىىىىىىىىىاالدراسىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىدفت

 م س ىىىىىاء  مىىىىىم س ىىىىىة ( 29  )وخدمىىىىىة اخجتمىىىىىع، وتكونىىىىىت عينىىىىىة الدراسىىىىىة مىىىىى العلمىىىىىيوالبحىىىىى   العليىىىىىا

 .الحكومية هالوزاراء واي س اء  بم  ( 23العالي، و) التعليم

ىىىىىىىىىىىهىىىىىىىىىىىالج ور ىىىىىىىىىىىم هت الدراسىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىى أنىىىىىىىىىىىلوتوصىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىع للتعامىىىىىىىىىىىااي س ىىىىىىىىىىىاء  هىىىىىىىىىىىذه لتمكىىىىىىىىىىى نذلت ود التىىىىىىىىىىىي و 

 الثالثىىىىىىىىةقصىىىىىىىىور فىىىىىىىىي اخجىىىىىىىىاالء   ا مىىىىىىىىا زالىىىىىىىىت تعىىىىىىىىاني مىىىىىىىهىىىىىىىإال أن ،والدوليىىىىىىىىة وا قليميىىىىىىىىة اخحليىىىىىىىىةالتغي ىىىىىىى اء 

، ومىىىىىىىىدم تىىىىىىىى ث   البحىىىىىىىى   العليىىىىىىىىا اءراسىىىىىىىىحالىىىىىىىىة الد اي ىىىىىىىى هدفة
ً
 وكيفىىىىىىىىا

ً
 ة التنميىىىىىىىىةلىىىىىىىىى عجلىىىىىىىىع العلمىىىىىىىىيكمىىىىىىىىا

 .العالي في خدمة اخجتمع التعليماالجتماعية، ودور م س اء 

 فىىىىىىىىىىىي اياج ىىىىىىىىىىىت   والىىىىىىىىىىىدكتوراه العليىىىىىىىىىىىا للدراسىىىىىىىىىىىاءوأوصىىىىىىىىىىىت الدراسىىىىىىىىىىىة وضىىىىىىىىىىىرورة إنشىىىىىىىىىىىاء وىىىىىىىىىىىرامم جديىىىىىىىىىىىدة 

 وت ىىىىوير ت كيبىىىة ال ىىىكانية،وال ،عمىىىاال وسىىىوق  ايتغ ىىى ة، اخجتمعيىىىة لالحتياجىىىاء االسىىىتجاوة ىعلىىى تعمىىىا

وضىرورة ونىاء  دفة،هاي ى الثالثىة العىالي فىي اخجىاالء  للتعلىيماي س ىاء الخاصىة والعامىة  نايشاركة و 

العىىىالي  التعلىىىيم م س ىىىاء وىىى ن والتفىىىاهم والتن ىىىيق التعىىىاون  ل شىىىجيع وعموديىىىة أفقيىىىة تواصىىىاقنىىىواء 

 .ى جميع اي توياءلع واي تفيدي 

 نحو توثيق العالقة بي: الجامعة واملجتمع "(، بعنوا:: 2007دراسة حسن ) -4

 هىىىىىىذه وواقىىىىىىعوزالفهىىىىىىا  خىىىىىىالل مىىىىىى  واخجتمىىىىىىع الجامعىىىىىة وىىىىىى ن العالقىىىىىىة ىعلىىىىىى التعىىىىىىرفإلىىىىىىى  الدراسىىىىىىة هىىىىىدفت

 الجامعىىىىىىىىىىىىة نوىىىىىىىىىىىى  العالقىىىىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىىىذه تىىىىىىىىىىىىدعيمالتىىىىىىىىىىىىي تبىىىىىىىىىىى ز مبىىىىىىىىىىىى راء  ايفىىىىىىىىىىىىاهيم أهىىىىىىىىىىىم، مىىىىىىىىىىىىع توضىىىىىىىىىىىىيا العالقىىىىىىىىىىىة

ى لىىع إسىى بانة طبقىىت  عبىىارة عىى الدراسىىة، وكانىىت أداة ج الوصىىفيهايىىن الدراسىىةجتمىىع، واسىىت دمت واخ

 م( 80مقدارها )عينة 
ً
  .ية الت وية وجامعة البحريلالتدر ال في ك هيئةأعضاء   عضوا

 تىىىىىىىىىىىىىىى الالجامعىىىىىىىىىىىىىىىة ال نوأ ،الجامعىىىىىىىىىىىىىىىة واخجتمىىىىىىىىىىىىىىىع ضىىىىىىىىىىىىىىىعيفة نوىىىىىىىىىىىىىىى  العالقىىىىىىىىىىىىىىىة نإلىىىىىىىىىىىىىىىى أ الدراسىىىىىىىىىىىىىىىةت لوتوصىىىىىىىىىىىىىىى

 الثىىىىىىىىىىىىورة تجىىىىىىىىىىىىاه فاعىىىىىىىىىىىىاعىىىىىىىىىىىىة دور لجامل نيىىىىىىىىىىىىة قويىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىع اخجتمىىىىىىىىىىىىع، وألتفاع عالقىىىىىىىىىىىىةونىىىىىىىىىىىىاء   عىىىىىىىىىىىىاج ة عىىىىىىىىىىىى

 .وايعرفية ايعلوماتية

 أساسىىىىىىىىىىىىىىى ي رم لىىىىىىىىىىىىىى وهىىىىىىىىىىىىىىىو واخجتمىىىىىىىىىىىىىىع، الجامعىىىىىىىىىىىىىىة وىىىىىىىىىىىىىىى ن العالقىىىىىىىىىىىىىىة توثيىىىىىىىىىىىىىىقوأوصىىىىىىىىىىىىىىت الدراسىىىىىىىىىىىىىىة وضىىىىىىىىىىىىىىىرورة 

الجامعة مرك  تكون  وأن اخجتمع، ىعل ا يجابي الت ث   مجالالجامعة ودور وارز في  تقوم ن، وأللتنمية

 وضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرورة وضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت اتيجية ، كمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أوصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتاخختلفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةإنتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاج وتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرتب  واي س ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء 

 .جماعي مشكا والعماالجامعة واخجتمع  نو  العالقةلت  ي  
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ً
 :األجنبية: الدراسات ثانيا

 (، بعنوا::2019) Galvao & Mendes & Marques & Mascarenhasدراسة  -1

“Factors influencing students’ corporate social responsibility orientation in 

higher education” 

سىىىىعت هىىىىذه الدراسىىىىة إلىىىىى دراسىىىىة العوامىىىىا التىىىىي تىىىى ثر علىىىىى توجىىىىه ال ىىىىالل تجىىىىاه اي ىىىى ولية االجتماعيىىىىة 

 و  ،للشىىىىىركاء فىىىىىي سىىىىىياقاء التعلىىىىىيم العىىىىىالي
ً
، تىىىىىم جمىىىىىع البيانىىىىىاء ا وليىىىىىة مىىىىى  خىىىىىالل لهىىىىىذه الغايىىىىىة تحقيقىىىىىا

أوا مىىىىونتيال امعىىىىة تىىىىراا والدراسىىىىاء العليىىىىا فىىىىي ج ا جىىىىازاء الجامعيىىىىةاسىىىتبياناء وزعىىىىت علىىىىى طىىىىالل 

 ، وهي م س ة عامة في  مال الب تغال.وألتو دورو

علىىىىىى الىىىىىىر م مىىىىىى  أن القىىىىىىيم الشخصىىىىىىية والجىىىىىىنال والىىىىىىدي  وا يديولوجيىىىىىىة ال ياسىىىىىىية ومجىىىىىىال الدراسىىىىىىة 

، إال ولية االجتماعية للشركاءا كاديمي والعما الت وعي يبدو أنها ت ثر على معس أمعاد توجيه اي   

النتىالم ا كثىى   ، وتضىمنتاء مهمىة مىع الجىنال والىدي  والعمىا الت ىوعيفقى  عالقى أزهىرءأن النتىالم 

وأن الن ىىاء يبىىدو أنهىى  يتمىىتع   ،أهميىىة أن الن ىىاء وطىىالل الىىدي  وايت ىىوع ن لىىديهم توجىىه خ ىى ي أقىىوم 

ا البحىىى  الىىىذي تىىىم إجىىراؤه تحديىىىد ملفىىىاء تعريىىىف ، سىىه  وا ضىىىافة إلىىىى ذلىىىك وتوجىىه أخال ىىىي أكثىىى  كثافىىة.

عىىد مىى   مث ىى   ، وقىىدمتأمعىىاد اي ىى ولية االجتماعيىىة للشىىركاء ال ىىالل لكىىا م 
ً
 نتىىالم هىىذه الدراسىىة دلىىيال

ً
 ا

، ول اي ى ولية االجتماعيىة للشىركاء، والتىي توسىع ا دويىاء حىتمام على الرواو  اخحددة للتوجهلاله

 
ً
خيىاراء مهمىة طالل الجامعاء على و ىك ات ىاذ  وبما أن ،فيما يتعلق م ياقاء التعليم العالي خاصة

، فقىىىىىد ت ىىىىىاعد هىىىىىذه النتىىىىىالم فىىىىىي توسىىىىىيع مجىىىىىال أوحىىىىىاث اي ىىىىى ولية االجتماعيىىىىىة يمىىىىىا يتعلىىىىىق ووزىىىىىالفهمف

للشركاء م  خالل تحديد العواما التي ت اهم في تشكيا توجه ال الل تجىاه اي ى ولية االجتماعيىة 

عيىىة مىىع ت ىلي  الضىىوء علىىى مىا ال يىى ال يتعىى ن القيىام وىىه ل شىىجيع توجيىه اي ىى ولية االجتما ،للشىركاء

 للشركاء في ورامم التعليم العالي.

 (، بعنوا::2017) Asrar-ul-Haq & Kuchinke & Iqbalدراسة  -2

“The relationship between corporate social responsibility, job satisfaction, and 

organizational commitment: Case of Pakistani higher education” 

علىىىىىىى كيفيىىىىىىىة إدراج اي ىىىىىى ولية االجتماعيىىىىىىىة للشىىىىىىركاء فىىىىىىىي ت ىىىىىىىلي  الضىىىىىىوء هىىىىىىدفت هىىىىىىذه الدراسىىىىىىىة إلىىىىىىى 

يعتبىىىى   ، حيىىىى الجامعىىىىاء الباك ىىىىتانية ، وكيىىىىف يمكىىىى  أن تضىىىىيف إلىىىىى تحقيىىىىق ا هىىىىداف طويلىىىىة ا جىىىىا

االلتزام التنظيمي والرضا الوزيفي م  سواوق أداء ايوزف ، كما أن العالقة وى ن أداء ايوزىف وا داء 

، فىىىءن تصىىىىوراء اي ىىىى ولية االجتماعيىىىة للشىىىىركاء تىىىى ثر علىىىى التىىىىزام ايوزىىىىف كلىىىىذل ،التنظيمىىىي را ىىىىخة

 .التنظيمي والرضا الوزيفي في هذه الدراسة
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 فرعى 14إجاوىىة مىى   245تىىم جمىع  وقىد
ً
اسىىت دام واسىىت دام طريقىىة اياى ، وجىىرم  مىى  ثمىىاني جامعىاء ا

ولية االجتماعيىىىة للشىىىركاء أزهىىرء النتىىىالم أن اي ىى  ، و نمذجىىة ايعىىىادالء الهيكليىىة الختبىىىار الفرضىىىياء

، فىىىءن ومىىع ذلىىك، (=0.63b( وااللتىىزام التنظيمىىي )=0.43bلهىىا عالقىىة كب ىى ة والرضىىا الىىوزيفي ) ايدروسىىة

عىد الرضىا الىوزيفي وجىدء العالقة و ن معس مكونىاء اي ى ولية االجتماعيىة للشىركاء علىى م ىتوم م  

لى إ راج اخجتمع والشركاء والحكومة ، ينبغي تشجيع الجامعاء عوبالتاليإحصالية،      ذاء داللة

 ،لتحقيىىىق أهىىىداف أعلىىىى واالسىىىتدامة مىىى  خىىىالل الت ك ىىىز علىىىى مبىىىادراء اي ىىى ولية االجتماعيىىىة للشىىىركاء

التي تدرا هذه ايتغ  اء في التعليم  م  نوعها ا ولى كانت، فءن هذه الدراسة الباحث نعلى حد علم و

 س ن على العما في هذا اخجال.العالي الباك تاني وس شجع العلماء وايمار 

 (، بعنوا::2012) Gresi & Isilدراسة  -3

“Corporate Social Responsibility in Higher Education Institutions: 

Istanbul Bilgi University Case” 

 اي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ولية ممارسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى نبول جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي لامعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ويج دور  تحليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاالدراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدفت

 العىىىىىىام ا مىىىىىى ن مىىىىىىع الشخصىىىىىىية ايقاولىىىىىىة خىىىىىىالل  مىىىىىى للدراسىىىىىىةاء ا وليىىىىىىة جمىىىىىىع البيانىىىىىى وتىىىىىىماالجتماعيىىىىىىة، 

 وايوقىىىىىىىىىع ال الىىىىىىىىىر ودليىىىىىىىىىا اينشىىىىىىىىىورة والوثىىىىىىىىىالق الباحثىىىىىىىىىان اسىىىىىىىىىتعان كمىىىىىىىىىا اي ىىىىىىىىىاعد، وايمثىىىىىىىىىا للجامعىىىىىىىىىة

 .الثانوية البياناء لجمع العمالكت وني وخ ة ا 

 االجتماعيىىىىىىىىىىىىة اي ىىىىىىىىىىى ولية مجىىىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىىىىي اسىىىىىىىىىىى نبول جىىىىىىىىىىىي لتجربىىىىىىىىىىىىة جامعىىىىىىىىىىىة وي نت الدراسىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىى ألوتوصىىىىىىىىىىى

 مركىىىى  مثىىىا نوالبىىىاحث  للمجتمىىىعخىىىدماء  يقىىىدممركىىى  14تجربىىىة نا،حىىىة، حيىىى  يوجىىىد فىىىي الجامعىىىىة  هىىىي

 كيىىىىة، ومركىىىى  دراسىىىىاء اخجتمىىىىع ايىىىىدني، كمىىىىالل اقىىىىة، ومركىىىى  البحىىىىوث الفكريىىىىة ايالدراسىىىىاء البيويىىىىة وا

 إجىىىىراءاء اسىىىى يعال كىىىذلك ايراكىىىى ، هىىىذه إلىىىىى الىىىدخا  مىىىى 4%الجامعىىىىة تمىىىنا  ندراسىىىىة إلىىىى أت اللتوصىىى

  مهم للجامعةوممارساء اي  ولية االجتماعية 
ً
 .الك  ال سمعة طيبة وم زة تناف ية قوية جدا

 اي ىىىىىىىىىىىىىىىتوم  ىعلىىىىىىىىىىىىىى االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىة واي ىىىىىىىىىىىىىى ولية الجامعىىىىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىىىزام تعميىىىىىىىىىىىىىىىقوأوصىىىىىىىىىىىىىىت الدراسىىىىىىىىىىىىىىىة وضىىىىىىىىىىىىىىرورة 

 واعتمىىىىىاد نجىىىىىاح أجىىىىىا  ا دارة مىىىىى دعىىىىىم، وضىىىىىرورة ال الويىىىىىةي واي ىىىىىتوم ا كىىىىىاديمي وا نشىىىىى ة لال شىىىىىغي

 .االجتماعية اي  ولية ممارساء ت بيق
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 (، بعنوا::2011) Burcea & Marinescuدراسة  -4

"Student's Perceptions on Corporate Social Responsibility at the 

Academic Level, Case Study: The Faculty of Administration and 

Business, University of Bucharest" 

 ، وتحديىىىىىىىىىدللم س ىىىىىىىىاءاي ىىىىىىىى ولية االجتماعيىىىىىىىىىة  أهميىىىىىىىىىةى لىىىىىىىىي  الضىىىىىىىىىوء علة إلىىىىىىىىىى ت ىىىىىىىىالدراسىىىىىىىى هىىىىىىىىدفت

وتىىىىم ، للشىىىىركاءاي ىىى ولية االجتماعيىىىىة  ومفهىىىىوموالنظريىىىىاء الخاصىىىىة  ال ىىىاللي يعرفىىىىة لىىىىاي ىىىتوم الفع

جامعىىة  فىي وا عمىاليىىة ا دارة لك طىالل  مى راسىىةمجتمىع الد ن ج اياى  االجتمىىاعي، وتكىو  همىن اسىت دام

 تصىىىميم تىىىم الدراسىىىة هىىدف ( طالىىىر، ولتحقيىىىق400(، وحجىىم العينىىىة )1154عىىىددهم )غ لىىىووخارسىىت وب

أسىىىىىىىىئلة عىىىىىىىى  العالقىىىىىىىىاء  3أسىىىىىىىىئلة عىىىىىىىى  ال  ىىىىىىىىويق،  9أسىىىىىىىىئلة تتعلىىىىىىىىق والبيئىىىىىىىىة،  6احتىىىىىىىىوء علىىىىىىىىى  اسىىىىىىىى بانة

أسىىىىئلة عىىىى  النشىىىىر وا عىىىىالن عىىىى   9أسىىىىئلة عىىىى  القىىىىيم اي س ىىىىية لجامعىىىىة ووخارسىىىىت، و  7اخجتمعيىىىىة، 

 نشاطاء الجامعة.

 و نشىىىىىىىىىىىىى ة اي ىىىىىىىىىىىىى ولية االجتماعيىىىىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىىىىىاللدرجىىىىىىىىىىىىىة معرفىىىىىىىىىىىىىة ومشىىىىىىىىىىىىىاركة  نلدراسىىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىىى أت الوتوصىىىىىىىىىىىىى

 اي ىىىىىىىىى ولية وأنشىىىىىىىى ة ومفىىىىىىىىىاهيم ال ىىىىىىىىالل توعيىىىىىىىىة ىعلىىىىىىىىى العمىىىىىىىىامحىىىىىىىىدودة، وأوصىىىىىىىىت الدراسىىىىىىىىىة وضىىىىىىىىرورة 

 .االجتماعية

 (، بعنوا::2011) .Nejat et alدراسة  -5

"Corporate Social Responsibility and Universities: A Study of Top 10 

World Universities’ Websites” 

 جامعىىىىىىىىىىىىىاء عشىىىىىىىىىىىىر أفضىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىي االجتماعيىىىىىىىىىىىىة اي ىىىىىىىىىىىى ولية واقىىىىىىىىىىىىىع ىعلىىىىىىىىىىىى التعىىىىىىىىىىىىرفالدراسىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىىدفت

لهىىىىذه لكت ونيىىىىة  ا ايواقىىىىع خىىىىالل  مىىىى، 2009عىىىىام  العىىىىالي للتعلىىىىيم تىىىىايم  تصىىىىنيف ح ىىىىر العىىىىالم حىىىىول 

تحليا  جيةمنه الدراسة واست دمت ،للجامعاء ال نوية والتقارير امحتواه واستكشافالجامعاء، 

 للم ىىىىىىىىىىى وليةسىىىىىىىىىىىبعة مجىىىىىىىىىىىاالء أساسىىىىىىىىىىىية  واسىىىىىىىىىىىت دامتحديىىىىىىىىىىىد  وتىىىىىىىىىىىملكت ونيىىىىىىىىىىىة، ا  للمواقىىىىىىىىىىىعاخحتىىىىىىىىىىىوم 

وممارسىىىىىىاء العمىىىىىىا، والبيئىىىىىىة، وايمارسىىىىىىاء  ،ا ن ىىىىىىان وحقىىىىىىوق : ا دارة التنظيميىىىىىىة، وهىىىىىىي االجتماعيىىىىىىة،

 ميته.ال شغيلية العادلة، وقضايا ال بال  )ال الل(، ومشاركة اخجتمع اخحلي وتن

 ذه الجامعىىىىىىىىىىىىىىاء فىىىىىىىىىىىىىىي مجىىىىىىىىىىىىىىاالء اي ىىىىىىىىىىىىىى وليةهىىىىىىىىىىىىىىكب ىىىىىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىىىىىدم  اهتمىىىىىىىىىىىىىىامت الدراسىىىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىىىى وجىىىىىىىىىىىىىىود لوتوصىىىىىىىىىىىىىى

 ت الدراسىىىىىىىة إلىىىىىىىىلا، كمىىىىىىىا توصىىىىىىهالخىىىىىىدماء التىىىىىىىي تقىىىىىىدم  كافيىىىىىىة عىىىىىىى معلومىىىىىىىاء تقىىىىىىدما هىىىىىىىاالجتماعيىىىىىىة، وأن

 ىعلىى وا رقىام الحقىىالق تقىديم خىىالل  مى، ةللجامعىاء وموضىىوع الشىفافية واي ىىالذه اهىى معظىم اهتمىام

 .PDFلجميع ال وار وصيغة  اإليه الوصول  ويمك  ا نت نت ىعل ريرتقا  كا
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 (، بعنوا::2010) Elena & Orianaدراسة  -6

"The University Social Role and Responsibility, The Case of Spiru 

Haret University" 

 يفىىىىىىىىىىىىى رءهىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىب  و جامعىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىي االجتماعيىىىىىىىىىىىىة اي ىىىىىىىىىىىىى ولية دور  ىعلىىىىىىىىىىىى التعىىىىىىىىىىىىرفالدراسىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىىدفت

العالقىىىة )الخىىىىريج ن واي س ىىىاء العامىىىة وأسىىىىر ال ىىىالل( والعمليىىىىة  ذاء ا طىىىرافرومانيىىىا، ومىىىدم رضىىىىا 

 اسىىىىت دام وتىىىم، لل ىىىاللا كاديميىىىة، وبىىىىرامم التىىىدرير ايقدمىىىة  العمليىىىةوجىىىودة التعليميىىىة الجامعيىىىة، 

 دفهىىى ولتحقيىىق، العمىىاأصىىحال   فىىرد مىى( 530مىى  ) راسىىةالد عينىىة وتكونىىت ،الشىىاماول اياىى  لأسىى

 س ال. 24م   مكونة اس بانة تصميم تم الدراسة

 ،للجامعىىىىىىىىىة يميىىىىىىىىىةالتعل العمليىىىىىىىىىة حىىىىىىىىول  العمىىىىىىىىىا أصىىىىىىىىىحال مىىىىىىىىى  رضىىىىىىىىا هنىىىىىىىىىاج نت الدراسىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىى ألوتوصىىىىىىىى

 .وماء اي ت دمةلا، وتكنولوجيا ايعهوالخدماء التي تقدم

 ن البحىىىىىىىىىىى  واالوتكىىىىىىىىىىىىار، وت ىىىىىىىىىىىىوير التعىىىىىىىىىىىىاو  وأوصىىىىىىىىىىىت الدراسىىىىىىىىىىىىة وضىىىىىىىىىىىىرورة ت ىىىىىىىىىىىوير ايشىىىىىىىىىىىىاركة فىىىىىىىىىىىىي مشىىىىىىىىىىىىار ع

 .الجامعة إدارة في ال الل مشاركة وزيادة ،ا عمالالبيئة الصناعية وبيئة   ع الشركاء مم

 (، بعنوا::2009) Brown & Clokeدراسة  -7

"Corporate Social Responsibility in Higher Education" 

 كىىىىىىىىىىىىىىىىىىةايمل جامعىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي االجتماعيىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اي ىىىىىىىىىىىىىىىىىى ولية واقىىىىىىىىىىىىىىىىىىع ىعلىىىىىىىىىىىىىىىىىى التعىىىىىىىىىىىىىىىىىىرفدفت الدراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 25  ا وحىىىاث، وتكونىىىت عينىىىة الدراسىىىة مىىىى راكىىى الجامعىىىاء وم دعىىىمور الق ىىىاع الخىىىا  فىىىي ايتحىىىدة، ود

ة لشىىىكم توتمثلىىى ،الشىىىاماول اياىىى  لأسىىى نالباحثىىىا واسىىىت دمكىىىة ايتحىىىدة، لجامعىىىاء ايم  جامعىىىة مىىى

 مىىىىى  وهىىىىا الجامعىىىىاء  فىىىىي االجتماعيىىىىىة اي ىىىى ولية فكىىىىرة مىىىىا :الىىىىرليال ال ىىىىى الى لىىىىالدراسىىىىة فىىىىي ا جاوىىىىة ع

العىالي فىي التعلىيم  إسىت اتيجية ودعىم توجيىه أجىا مى  اجتماعيىة عةك ل ا فكار ذهه اماست د ايمك 

 كة ايتحدة لايم

  تبىىىىىىىىدي فقىىىىىىىى  الجامعىىىىىىىىاء معىىىىىىىس هنىىىىىىىىاج نت الدراسىىىىىىىىة إلىىىىىىىىى ألوتوصىىىىىىى
ً
 القضىىىىىىىىايا مىىىىىىىىع للتعامىىىىىىىىا اسىىىىىىىتعدادا

  هنىىاج أن إلىىى الدراسىىة تتوصىىل كمىىا االجتماعيىىة، واي ىى ولية يتعلىىقالجديىىدة فيمىىا 
ً
  نمىىوا

ً
مجىىال  فىىي قويىىا

 .ا نش ة في الجامعاء  الق اع الخا  في مجموعة واسعة م مشاركة

 

 ما يميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة:

تم ز و نه البح  ا ول الذي ي ناول دور الجامعاء ال ورية في خدمة اخجتمع في ضوء م  ولي ها  -1

البحىى  عبىىى   ىىبكة ا نت نىىىت،  ، وبعىىىد االجتماعيىىة، وذلىىك ضىىىم  الوقىىت ايتىىىاح  عىىداد هىىىذا البحىى

 لكونه 
ً
ا ول م  نوعه م  و ن مشار ع الت رج التي تم تقديمها في ورنامم ماج ت   الت هيا إضافة
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والت صىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىي إدارة ا عمىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىىي الجامعىىىىىىىىىىة االفت اضىىىىىىىىىية، حيىىىىىىىىىى  تناولىىىىىىىىىت ايشىىىىىىىىىىار ع اي ىىىىىىىىىى ولية 

 .)على حد علم الباحثة( االجتماعية لعدة ق اعاء، فيما عدا اي  ولية االجتماعية للجامعاء

تم ز ودراسة البياناء الثانوية ايتوفرة حول أنش ة اي  ولية االجتماعية للجامعاء، وايتعلقة  -2

 إلىىىىىىىىى تحليىىىىىىىىا نتىىىىىىىىالم 
ً
والجامعىىىىىىىىة االفت اضىىىىىىىىية ال ىىىىىىىىورية كءحىىىىىىىىدم أسىىىىىىىىالير البحىىىىىىىى  العلمىىىىىىىىي، إضىىىىىىىىافة

 االستبياناء بهدف إ ناء نتالم البح .

ا م ىىى ولية الجامعىىىة تجىىىاه العىىىامل ن فيهىىىا، وترسىىىي  قىىىيم ايواطنىىىة تم ىىىز و ناولىىىه يتغ ىىى اء مم ىىىزة مثىىى -3

 إلى تحقيق التقدم اخجتمعي.
ً
 لدم ال الل، إضافة

 

 مشكلة البحث-1-2

 والر بىىىىة اي ىىىىتوم الىىىىدولي االهتمىىىىام بهىىىىا علىىىىاي ىىىى ولية االجتماعيىىىىة وت ايىىىد  مفهىىىومان شىىىىار   مىىىى وىىىالر م

   ىىى ب  ىىى  و  وىىىب ء ي ىى   فىىىي سىىىورية الزالية االجتماعيىىىة اي ىى ولو االهتمىىىام أن، إال لتحقيقهىىىاايتزايىىدة 

 ايعىىالمواضىىحة 
ً
 أولويىىاء اي ىى ولية تحىىدد و ىىاملةوجىىود خ ىىة إسىىت اتيجية منظمىىة  عىىدمإلىىى  ، إضىىافة

 إلىىىىى زيىىىىادة ال ىىىورية وجىىىىود أسىىىبال عديىىىىدة تىىىدعو اي س ىىىىاء والجامعىىىىاء  مىىىى الىىىر مى لىىىى، عاالجتماعيىىىة

تحقيقىىىه  مىى  وتجعىىا، ال ىىورية الجامعىىاء فىىي االجتماعيىىة يةاي ىى ول دور  تع يىى  ىعلىى والعمىىا االهتمىىام

 
ً
 وواج خدمة

ً
 وطن با

ً
 في زا زروف ا زمة التي عانت منها سورية على جميع ا صعدة. يا

ً
، وخاصة

ً
 وعلميا

 واالقتصىىىىىىىىاديةالبشىىىىىىىرية  والتنميىىىىىىىة وا وىىىىىىىداع الت ىىىىىىىوير مجىىىىىىىىال فىىىىىىىي ودوره العلمىىىىىىىي البحىىىىىىى  أهميىىىىىىىة ور ىىىىىىىم

 معظىىىىم أن ن ايالحىىىىقإال أايناف ىىىىة  علىىىىى قىىىىدرة أكثىىىى  وجعلهىىىىا ا نتىىىىاج اءق اعىىىى فىىىىي الفاعلىىىىة واي ىىىىاهمة

 عامى العربيىة الىىدول  فىي أفىراد  ىكا فىىي ايتىوفرة البشىرية ال اقىاء
ً
  سىىورية وفىي ة

ً
 يعملىىون  والىذي  ،خاصىة

  يىىال يالحىق كمىا عاليىة، إنتاجيىة تقىديم مى  تمكىنهم قىدراء يمتلكىون  ال ،والت ىوير البحى  مجىال فىي

 يتصىىىىف حيىىىى  العربىىىىي، العلمىىىىي البحىىىى  تمويىىىىا وفىىىي والت ىىىىوير،  البحىىىى عمليىىىىة فىىىىي  الخىىىىا الق ىىىاع دور 

 ايقبىىىىىىول. الحىىىىىىد دون  والت ىىىىىىوير البحىىىىىى  علىىىىىىى ا نفىىىىىىاق حجىىىىىىم يتىىىىىىدن و  ،عليىىىىىىه ا نفىىىىىىاق حجىىىىىىم وان فىىىىىا 

 .(2011)العاج  وآخرون، 

 لىىىىىذلك تتجلىىىىى
ً
ى لنىىىىىا أهميىىىىة دور الجامعىىىىىاء ال ىىىىورية فىىىىىي خدمىىىىة اخجتمىىىىىع، و  ىىىىعى هىىىىىذا البحىىىى  إلىىىىى وتبعىىىىا

 ع  ال  ال الرليس ي التالي:وة ا جا

 لي  ا االجتماعية؟ورية في ةدمة املجتمع في ضوء مسؤو ما هو دور الجامعة االفتراضية الس
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 أهداف البحث-1-3

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:

 توضيا مفهوم اي  ولية االجتماعية للجامعاء. -1

 خجتمع.التعرف على دور الجامعاء في خدمة ا -2

التعىىىىىىرف علىىىىىىى دور الجامعىىىىىىىة االفت اضىىىىىىية ال ىىىىىىىورية فىىىىىىي خدمىىىىىىىة اخجتمىىىىىىع فىىىىىىىي ضىىىىىىوء م ىىىىىىى وولي ها  -3

 االجتماعية.

 أهمية البحث-1-4

، وتوضىيا هىذا ايفهىوم فىي خدمىة اخجتمىع الجامعىاءدور عر  لتنبع أهمية البح  العلمية م  خالل 

التوصياء وايقت حىاء التىي ت ىاعد مجموعة م   وأما والن بة  هميته الت بيقية سيعما على تقديم

، والج
ً
 فىىىىي الجامعىىىىاء عمومىىىىا

ً
ووضىىىىع  ،تع يىىىى  م ىىىى ولي ها االجتماعيىىىىةامعىىىىة االفت اضىىىىية ال ىىىىورية خاصىىىىة

 امعة.لتفعيا هذا الدور في ضوء رسالة الج ا جرالياء

 البحثفرضيات -1-5

 الفرضية األولى:

 ية ال ورية دور في خدمة اخجتمع.ضللجامعة االفت ا

 الثانية: الفرضية

دور الجامعة في خدمة  في العامل نتجاه  للم  ولية االجتماعية للجامعةداللة إحصالية  ذو أثروجد ي

 .(α=0.05) ، عند م توم داللة اخجتمع

 :الثالثةالفرضية 

دور  فىىيأعضىىاء الهيئىىة التعليميىىة تجىىاه  للم ىى ولية االجتماعيىىة للجامعىىةداللىىة إحصىىالية  ذو أثىىروجىد ي

 .(α=0.05) خدمة اخجتمع، عند م توم داللة الجامعة في 

 :الرابعةالفرضية 

دور الجامعة في خدمىة  فيال الل تجاه  للم  ولية االجتماعية للجامعةداللة إحصالية  ذو أثروجد ي

 .(α=0.05) اخجتمع، عند م توم داللة 

 :الخامسةالفرضية 

 ةخدمىى فىي الجامعىة دور  حىول  وث نايبحى اسىتجاواء متوسى اء فىي اليةإحصى داللىة ذاء فروقىاء دتوجى

  العىىىىىىامل ن، نظىىىىىىىر ةوجهىىىىىى مىىىىىىى  االجتماعيىىىىىىة م ىىىىىىى ولي ها ضىىىىىىوء فىىىىىىىي اخجتمىىىىىىع
 
 خصىىىىىىىيةالش للمتغ ىىىىىى اء عىىىىىىى م ت

 .(α=0.05)عند م توم داللة  ،(مجال العما، التعليمياي توم  ،الجنال العمر،) التالية والوزيفية
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 :الفرضية السادسة

 ةخدمىىفىي  الجامعىة دور  حىول  ايبحىوث ن اسىتجاواء  اءمتوسىى فىي اليةإحصى داللىة ذاء فروقىاء دتوجى

عىىىىىىى م للمتغ ىىىىىىى اء ال ىىىىىىىالل، نظىىىىىىىر وجهىىىىىىىة مىىىىىىى  االجتماعيىىىىىىىة م ىىىىىىى ولي ها ضىىىىىىىوء فىىىىىىىي اخجتمىىىىىىىع
 
 الشخصىىىىىىىىية ت

 (.α=0.05مجال العما(، عند م توم داللة )، اي توم التعليمي الجنال، العمر،) التالية والوزيفية

 :السابعةالفرضية 

 ةخدمىى فىي الجامعىة دور  حىول  ايبحىوث ن اسىتجاواء متوسى اء فىي اليةإحصى داللىة ذاء فروقىاء دتوجى

  أعضىىىاء الهيئىىىة التعليميىىىة، نظىىىر ةوجهىىى مىىى  االجتماعيىىىة م ىىى ولي ها ضىىىوء فىىىي اخجتمىىىع
 
 للمتغ ىىى اء عىىى م ت

 .(α=0.05) عند م توم داللة  (،اي توم التعليمي ،الجنال العمر،) التالية والوزيفية خصيةالش
 

 

 

 حدود البحث-1-6

 الجامعة االفت اضية ال ورية. لحدود املكانية:ا

 . 2020م  العام  ح يرانتم جمع البياناء فيها  هر ايدة التي  الحدود الزمانية:

 ن فيها.فت اضية ال ورية وال الل اياجلو الجامعة اال  عاملو ومدرسو الحدود البشرية:

 

 

 البحث متغيرات-1-7

 خجتمع.دور الجامعة في خدمة ااملتغير التابع:  -1

تجىىاه العىىامل ن فىىىي  اي ىىى ولية االجتماعيىىة للجامعىىة االفت اضىىية ال ىىىوريةاملتغيوورات املسووتقلة:  -2

 الجامعة )إداري ن وهيئة تدر  ية(، وتجاه ال الل.

 –اي ىىتوم التعليمىىي  –الجىىنال  –ايتغ ىى اء الشخصىىية والوزيفيىة: )العمىىر املتغيوور الوسووي :  -3

 مجال العما(.
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 لثانيالفصل ا

 للبحثاإلطار النظري 
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 تمهيد

 ،هىىاومجاالت هىىا، وأمعادللم س ىىاءاي ىى ولية االجتماعيىىة  مفهىىوم علىىى التعىىرفإلىىى  الفصىىا هىىذا يهىىدف

 خىىالل وذلىىك مىى ، فىىي خدمىىة اخجتمىىع ودورهىىا للجامعىىاءى اي ىى ولية االجتماعيىىة التعىىرف علىىإلىىى  كىىذلك

  :استعرا  ايباح  التالية

 . اءللم ساي  ولية االجتماعية  :املبحث األول 

 .ودورها في خدمة اخجتمعالجامعاء  :املبحث الثاني
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 املسؤولية االجتماعية للمؤسساتاملبحث األول: -2-1

 تمهيد

يدني، كٌا لديه آلية محددة توجه تشكا ا عمال التجارية عالقة ثالثية ا معاد مع الدولة واخجتمع ا

ودورهم داخا اخجتمع. فالدولة م  ولة ع  وضع ال شر ع وضمان ت بيقه، وا عمال سلوكهم 

التجارية م  ولة ع  تحقيق الربا م  خالل ايناف ة والتعاون، أما اخجتمع ايدني يحدد  كا 

ن (، أي أن اي س ة هي Marrewijk. 2003اخجتمع م  خالل العما الجماعي وال شاركية. ) مكو 

 هذا اخجتمع يتوجر عليها اي اهمة في نهضته. ناءأساس ي م  مكو 

 اءاي س  إلى ينظر اخجتمع يعد محي  ل ة،ت وراء سر عة وجذريويئة اي س اء  وقد  هدء

الخدماء ونوعية  تقديمع أو لوءنتاج ال  كوذل فق ، االقتصادية النواحي ىعل ترك  يديةتقل نظرة

، ودأء نظرة اخجتمع وامعينة وأسعار محددة، 
ً
 جديدة أكث  تعقيدا

ً
اعتبار  وهي ت خذ أمعادا

 
ً
 ذلك أجا وم ، هها تجاهم  ولي وتحما مشاركة اخجتمع  ليهاعو  ،ككااخجتمع  م اي س اء ج ءا

  اليوماي س اء  هتواج
ً
 واسعا

ً
والبيئة االجتماعية في  تكون عليه عالق ها نينبغي أحول ما جدال

  عمجتمع يض افك ا،هنشاط ها الذي تمارا فيهمجتمع
ً
 عام إطارا

ً
 إذا ،لل لوج ضواو  أو للتصرفاء ا

 نق هتواج هافءن اي س ة ان هك ها ما
ً
  دا

ً
 وتد حادا

ً
 تتجاوز  قد او ا،مكان ه تفقد وبالتالي ،للنشاط هورا

ى خدمة اخجتمع، لا عهوقدرت مرتب استمرار اي س ة ن حي  أ القانونية، العقوباء معس إلى لكذ

  هتحقيق يتماجتماعي  هو هدف للم س ة النهائي فالهد نوبالتالي فء
ً
خدمة  طريق ع أساسا

ا ساس ي، وا ضافة إلى حماية البيئة  الهدف لذلك هدف مواز   هوالربا  وهدف، اي  هلك ن أهداف

 .(2012)خباوة،  .اهايتواجدة في

 مفهوم املسؤولية االجتماعية-2-1-1

في  Sheldon، عندما أ ار 1923ولى في إدارة ا عمال عام ورد مص ل  اي  ولية االجتماعية للمرة ا  

كتاوه "فل فة ا دارة" إلى أن م  ولية ا دارة في ايشروعاء هي م  ولية اجتماعية والدرجة ا ولى، 

وم  ولي ها االجتماعية عند أداء وزالفها اخختلفة هو الج ء الهام م  ف  وأن التزام إدارة ايشروع 

  دارة ا عمال.ر العلمية است دام ا سالي

 تلكا نظار أو يجذل االن باه في يلفت  لماي  ولية االجتماعية  مفهوم فءنالبداية،  تلك  م وبالر م

 تظهر و  تلإ اراء     مبا رة ز هناجكانت  ولك رة، كة ايبلايرح
ً
اية هحتى ن ت فو متجمعة سويا
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اي  ولية االجتماعية يجذل  اص الحودء  ، حي اياض ي القرن  م الخم يناء وبداية ال تيناء 

وداية يولد فكر  تكون ما  أ بهاي احة  تلكوكانت  أكب  مما مض ى، كامش ها نظار إلي ويلفتاالن باه 

 .(1991. )الص  في، االجتماعية اي  ولية هوا دارة  فل فةجديد في 

 و  ما، زاهرة أو مع ن هوميف اما و جامع  فكث  ة تحديد تعري يانالصعر في أح  م
ً
فيما  خاصة

 أصبحت ج ء هانأ  م ر مال وعلىاي  ولية االجتماعية،  اوكية واخجتمع، مثلال  والعلوم يتعلق
ً
 ا

 لهذهواض  ومحدد  مفهوم لم يقدمالفكر ا داري  نست اتيجية اي س اء الحديثة إال أا  م

الكث    هيحي  و التماعية ما ز االج اي  ولية هوممف نوالعمومية، حي  أ والقبول  ي  ماي  ولية 

 .(2009. )حراحشة، وضوح الرؤية مالغمو  وعد  م

 وقدم الكث   م  الباحث ن ،تعددء التعاريف التي تناولت مفهوم اي  ولية االجتماعية وتنوعتفقد 

 ومعظم هذه التعريفاء تتمحور حول  ،واينظماء الدولية وجهاء نظرهم وتعريفاتهم لهذا ايفهوم

 ي ية مفادها أن اي  ولية االجتماعية تتجاوز التزاماتها القانونية وال تنحصر فق  وتحقيقفكرة رل

 وا تتعداها إلى تحملها م  ولياء تجاه كافة أصحال ايصال  ،ا رباح يالكها أو حملة ا سهم

 اخجتمعو  ايرتب  ن بهذه اينظمة م  عمالء وعامل ن ودالن ن وموردي  واخجتمعاء اخحلية والبيئة

 :مشكا عام وحتى ا جيال اي تقبلية، وم  و ن هذه التعريفاء نورد التالي

 ااخجتمع الذي تعم اي س ة تجاه زام"الت هاأن علىاي  ولية االجتماعية  1977 عام Drucker رفع

 اءهايوضوع في اتجا قت دراساء الحقة لدراسةلان  يفالتعر  وم  هذا (،Drucker, 1977ه" )في

 .فةلاء م تهوتوج

Holmes  قطريىى  عىى كوذلىى هفيى اتجىاه اخجتمىىع الىىذي تعمىى لى منظمىىة ا عمىىالىىع مالتىزاأنهىىا "عرفهىا علىىى 

 الخىىدماء اليىىحيةن محاربىىة الفقىىر وتح ىى  اا نشىى ة االجتماعيىىة مثىى  مة ومجموعىىة كب ىى ة مىىهاي ىىا

 (.Holmes, 1985) ."هاو     وايواصالء ا سكان مشكلة وحا افر  عم لقوث وخلومكافحة الت

فا Pride & Ferrell :الباحثا  ا يجىابي يم أثرهىاوتعظى اي س ىة ما "التىزاهىاي  ولية االجتماعية و ن عر 

ي لىىمىىع ا ثىىر الك اتتعامىى اي ىى ولية االجتماعيىىة نوبالتىىالي فىىء اخجتمىىع"، علىىى ال ىىلبي أثرهىىا  مىى والتقليىىا

 .(Pride & Ferrell, 1997) .لجميع قراراء اي س ة في اخجتمع
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 "االلتىىىزام اي ىىىتمر مىىى  قبىىىا منظمىىىاءعلىىىى أنهىىىا:  وتعريفهىىىا مجلوووأل األعموووال العووواملي للتنميوووة املسوووتدامة قىىىامو 

 واي ىاهمة فىي تحقيىق ا عمىال
ً
 التنميىة االقتصىادية والعمىا علىى تح ى ن نوعيىة الظىروف والتصىرف أخالقيىا

 إلى اخجتمع اخحلي واخجتم ايعيشية
ً
 (.Holme & Watts, 2000) ."ع ككاللقوم العاملة وعالالتهم إضافة

رفهىىىىىا  علىىىىىى أنهىىىىىا "التىىىىىزام اي س ىىىىىة واي ىىىىىاهمة فىىىىىي التنميىىىىىة  منظموووووة التعووووواو: االقتصوووووادي والتنميوووووةوتع 

 خجتمىع اخحلىي واخجتمىع ككىا مشىكاالحفىا  علىى ويئىة العمىا مىع العمىال وعىالالتهم وا االقتصىادية مىع

 (.Guyonnad & Willard, 2004". )فجودة الحياة لجميع هذه ا طرا عام يهدف إلى تح  ن

تجىىىىىاه  وىىىىىه القيىىىىىام لى ق ىىىىىاع ا عمىىىىىالىىىىىيتوجىىىىىر ع ما التىىىىىزاهىىىىىاي ىىىىى ولية االجتماعيىىىىىة أن Carrollكمىىىىىا عىىىىىرف 

 علىىى اءاي س ىى اطاءة لنشىىاآلثىىار ا يجاويىى تعظىىيم لىىىع ايعمىى نأ مااللتىىزا هىىذا ن ىى   مىى نع، وأاخجتمىى

   (.Carroll, 1991 . )أكب  قدر ممك النشاطاء إلى لتلك ال لبيةار اخجتمع، وت فيس اآلث

 لتعريف 
ً
 جوهرهىايشى   إلىى  ت الباحى ل مولية محتوم اي  ولية االجتماعية جع نفء Carrollووفقا

، والت ىىىىوعي Ethical، وا خال ىىىىي Legal، والقىىىانوني Economic : االقتصىىىىاديهىىىىيو ربعىىىة جوانىىىىر رلي ىىىية 

Philanthropy ،ىىى
 
 جانىىىىر،  ا مىىىهىىىوين التىىى او لتوضىىىيا م  ل ىىىا  رمىىىىيه اا معىىىاد مشىىىك هىىىذه فحيىىى  وز

  تتوقىىىىىع مىىىىى نأ  يمكىىىىىفىىىىىال واقعيىىىىىة،  حالىىىىة ثىىىىىاآخىىىىىر يمفىىىىىءن اسىىىىى ناد أي معىىىىد علىىىىىى معىىىىىد جانىىىىىر آخىىىىىر   ومىىىى

 فىىىي إطىىىار هىىىذه   تكىىىم ولة إذا لىىى  مبىىىادارء خ ىىى ة وم ىىى ا عمىىىالم س ىىىاء 
ً
اي س ىىىاء قىىىد ق عىىىت  ىىىوطا

)القاضىىىىى ي،  فيهىىىىا. تعمىىىىااخجتمعىىىىاء التىىىىىي  هتجىىىىا وا خالقيىىىىةوالقانونيىىىىىة  االقتصىىىىادية ي ىىىى ولي ها تحملهىىىىا

 للم  ولية االجتماعية: Carrollوالشكا أدناه يوض  هرم (، 2010

 
 (Carroll, 1991, P 42للمسؤولية االجتماعية، املصدر ) Carroll( هرم 1الشكل رقم )                 
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 ::بأ ل القو  نيمك ها، إال أنهالتعريفات السابقة ومحتوا :مضامي نتباي م منى الرغولوع

 واملس  لكي: ،لحة املجتمع ككلمص :ما بي : التواز  نى إيجاد نوع ملاملسؤولية االجتماعية تركز ع

 اهنتيجة أعمال الضرر باملجتمع قتعمد املؤسسات إلحا معد ةالل نم  واملؤسسة، وذل نوالزبائ

)دليا . أةرى  ناحية نم هيتهحة املجتمع ورفالمص لفي سبي لناحية، والعم نا م ونشاطات

 (.2010اي  ولية اخجتمعية للجامعاء، 

 لتعريفات املسؤولية االجتماعية: الخصائص املشتركة 

جمع هأن ة إالاي  ولية االجتماعي يفهوماء التعريف اختالف  م( أنه على الر م 2009يرم زياداء )
 
ا ت

 ي:تالى النحو اللم  ولية االجتماعية على وجود الخصالر ايشت كة للع

 ا ل امية(م م س اء )عدلا قرار و واعية مبدأ اي  ولية االجتماعية ل. 

 م س ةلا دارية اليومية ل لال ياساء اخجتمعية والبيوية واالقتصادية، في ا عما اتكام. 

 ا نشىىىى ة ا ساسىىىىية الرا ىىىىخة فىىىىي  ا واحىىىىدة مىىىىهىىىىاي س ىىىىاء اي ىىىى ولية االجتماعيىىىىة كون اتقبىىىى 

 .ت اتيجيةسواال  ء اي س ة ا داريةنشاطا

 القدرة ال شاركية والتنمية ما اي س اء لتعظيهب مية تشاركية تقو لعم. 

  ه.أو الق اع الذي تنتمي إلي عملهاطبيعة   اي س اء، مغس النظر ع لفا م تهب متقو 

 

 جتماعيةاملفاهيم الفكرية للمسؤولية اال 2-1-2

 (2001)البكري، : يلم  ولية االجتماعية ما يلالفكرية ل هيمايفا همأم  

 :)م آد الشىىىىىه  ى أفكىىىىىار االقتصىىىىىادي لىىىىىع ايفهىىىىوم هىىىىىذاي ىىىىى ند  املفهووووووم الكالسووووويكي )التقليووووودي

الهىىدف الىىربا ن ، واعتبىىار أ"مجتمىىىعلم س ىىىة جيىىىد للمىىىا هىىىو جيىىىد ل"أ ى مبىىدلىىسىىمي  القالمىىة ع

اج هنىىى: "هوقولىىى فريىىىدمان ميلتىىىون  مو شىىى   العىىىال منفعىىىة اخجتمىىىع  هىىىوم س ىىىة لوا خ ىىى  ل ل ا و 

هىىىىىو م ىىىىى ولية اجتماعيىىىىىة   مىىىىى تتحملىىىىىهوبمىىىىىا  ا عمىىىىىال  ىىىىى ه فىىىىىي م س ىىىىىاء  شىىىىى يء واحىىىىىد ال شىىىىى يء

ك ذلا وجع اى ا مد ال ويلوبة ل يادة ا رباح علنش ة اي لأل وتصميمهاموارد لا لهاست دام

لتقىىىىديم كافىىىىة اي س ىىىىاء ت ىىىىعى  نإال أ(، 23،   2001)البكىىىىري،  "أعمالهىىىىااز نجىىىىإدة فىىىىي قاعىىىى

ا حكىىام ا ربىىاح ومراعىىاة   مىى  م ىىتوم ممكىى لىىىأع قمىىع تحقيىى امجتمىىع ككىىلالخىىدماء ل اأفضىى

 .م س ةلالوحيد ل الهدفيعتب  الربا  وبهذا ،ال الدة ا خالقيةالقانونية والقواعد 
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 :يعتبىىىى  رجىىىىا االقتصىىىىاد ايعىىىىروف  املفهوووووم اإلداريPaul Samuelson  هىىىىذا مىىىى  أوىىىىرز م يىىىىدي

 اعيواالجتمىى ادياالقتصىى  البعىىدي يمثىىاة اعيىىجتم ولية اال اي ىى مفهىىوم نحيىى  يىىرم أايفهىىوم، 

 معىىىىىىى
ً
  وليةيجىىىىىىىر أال تكتفىىىىىىىي واالرتبىىىىىىىاط واي ىىىىىىى اليىىىىىىىوم عىىىىىىىالمي اي س ىىىىىىىاء فىىىىىىى ن، كمىىىىىىىا يشىىىىىىى   إلىىىىىىىى أا

 إوىداعها ن، إذ أتبنيهىاي اع فىدت ىعى نحىو ا وى ن، وأأعماقهىاي تغو  فى نيجر أ واة، الجتماعيا

 م س ىىىة أرباحىىلل يحقىىىق نأ ه ىى ن  مىىى خجىىال هىىىذاي فىى
ً
لىىىدم  مرك هىىىا  ز ، و عىىال ويىىىا دمايىى علىىىىا

 . كب ىىىىىىىىىىىىىىى مشىىىىىىىىىىىىىىكاة ميىىىىىىىىىىىىىىغوط الحكو الضىىىىىىىىىىىىىى رتجنىىىىىىىىىىىىىى علىىىىىىىىىىىىىىىى ي ىىىىىىىىىىىىىىاعدهاا ال ، كمىىىىىىىىىىىىىىصىىىىىىىىىىىىىىحال ايأصىىىىىىىىىىىىىى

(Schermerhorn, 2001.) 

 :ا فقىىىىىىىى  داخىىىىىىىى اي ىىىىىىىى ولية االجتماعيىىىىىىىىة ال تنحصىىىىىىىىر ن وىىىىىىىى إدراجأن تىىىىىىىىم معىىىىىىىىد  املفهوووووووووم البي ووووووووي

  ىجديد سمي ووم مفه زهرخارجية عديدة،  وفئاء أطرافى لإ التص تتعداهانما إاي س ة، و 

  ا كثىى  ايفهىىومحيىى  اعتبىى   ،"نمىىوذج البيئىىة االجتماعيىىىة"أو "ايفهىىوم البي ىىي"
ً
 حداثىىة وارتباطىىا

أي  وفىىىىوق اي س ىىىىة  أولويىىىىاءمىىىى  مجتمىىىىع لالعامىىىىة ل ايصىىىىلحة نأ ايفهىىىىوم هىىىىذاوالبيئىىىىة، و عتبىىىى  

 مصىىىىىلحة تحقيىىىىق مىىىىدم يقىىىىوم علىىىىىاي ىىىىى ولية االجتماعيىىىىة  مفهىىىىوم ناعتبىىىىار ذاتىىىىي، وبالتىىىىالي فىىىىء

ى ل، واخحافظة عوتلبي ها ء ا فراداومراعاة حاج اايدم ال ويعلى ا رباح  تحقيقاخجتمع مع 

 (.2001)البكري، . م  ولية الجميع واعتبارهاالبيئة 

 (2008)الغالبي وآخرون،  اد ومجاالت املسؤولية االجتماعيةأبع-2-1-3

والبعىد  والبعىد االجتمىاعي، : البعىد االقتصىادي،هىيم  ولية االجتماعيىة، لأمعاد رلي ية ل ثالثةيوجد 

 .البي ي

 مىا العالقىاءمجموعىة  خىالل  وحوكمة اي س ىاء مى ا ول البعد  ويتمثا :البعد االقتصادي -أ

 واي س ىىىة، اهتمىىىام لهىىىااء ا خىىىرم التىىىي هىىىوالج وم ىىىاهميها إدارتهىىىا ومجلىىىالإدارة اي س ىىىة وىى ن 

 تلىك لتحقيىق الالزمىة والوسىالااي س ىة،  هىدافأ خاللهىا مى اآلليىة التىي توضى   أنهىا تبى نكمىا 

 مى  اخجلىال لكىاالتىي تىوفر  هىيالحوكمىة اي س ىية  ءن، وبالتىالي فىتحقيقهىاومراقبىة  ،ا هىداف

حة اي س ىىة، لالتىىي تصىىر فىىي مصىى ا هىىدافإلىىى  للوصىىول التنفيذيىىة الحىىواف  ايناسىىبة  وا دارة

 اءة،وكفى مواردهىا اسىتغالل علىىة  س ىالي ت ىاعد ايمراقبة فعالة، وبالت عملية إيجاد وت ها

 ،ا خال ىي وال ىلوجفافية مبىاد  اي ىاءلة والشى فيهىا تكون ي وتع ي  البيئة التو لق  ي هما مم
 الحىىىىىىىىواف   مىىىىىىى نظىىىىىىىىامنشىىىىىىىاء إ، و القىىىىىىىىانون سىىىىىىىيادة  واحتىىىىىىىى امايعنيىىىىىىىة،  فا طىىىىىىىىرا ال مصىىىىىىى واحتىىىىىىى ام
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 تماعيىىىىة، ومىىىىا يراعىىىىي جىىىىودةولية االجمىىىىرتب  وىىىىا داء فىىىىي اي ىىىى   ادية،االقتصىىىىادية و  ىىىى  االقتصىىىى

 الىىىت لر ، أواالسىىىت دام اآلمىىى  ضىىىمان هىىىو فالهىىىدف ،توفرهىىىاي ع التىىىلالخىىىدماء وال ىىى وسىىىالمة

 الجوهرية. القيمى لالقالمة ع وا خالق يناجم االفالضة أو التالفة، وم ال لع تلك م  اآلم 

تبىىىىىىى ز وا نتاجيىىىىىىىة، و  العمىىىىىىىا زىىىىىىروف نأساسىىىىىىىية وىىىىىىى  عالقىىىىىىىة يتمثىىىىىىىا ووجىىىىىىودالبعووووووود االجتموووووووا ي:  -ل

 يب نتكالدراساء 
ً
 قياسىه ايمكى  مى يعىد لم نجاح اي س اء في ويئاء تناف ية متزايدة،  رارا

   اي  اي س اء ن ستكو  وااخحضة، ا رقام ومقياا 
ً
اي س اء التي ت خىذ  هيولة مجتمعيا

 في 
ً
 : اهعدة من الح بان عواماأيضا

 .تحقيق الحد ا مثا م  عالقاء العما داخا اي س ة 

 درة على االوتكار.الق 

 .الت ك ز على الهياكا التنظيمية ايرنة 

 ت ثر  العمافنوعية 
ً
  ت ث  ا

ً
لليحة  أعلىاي   عتوف   م في ا نتاجية والربحية، مما يقتض ي كب  ا

 ايرنىىة، العمىا، وسىاعاء الوزىالف واق  ىاماي  ىىاوية، التوزيىف ، وفىر  ايهنيتى ن وال ىالمة

 .مجتمعلداء لاي اع وتقديمالبيئة،  نوتح  

والحد  القيامر أو وتجن تقوم ن ويتمثا  للم س ة واجر البي يال م  و عني أن البعد البي ي: -ج

 تحقيىق وكىذلك، وخىدماتها ومنتجاتهىا عملياتهىا علىىة بيويىة ايت تبىرار الإحىداث ا ضى م   ا دن

 ارةلغازاء الضانبعاث ا علىي رة ايوارد ايتاحة، وال  م  ةالكفاءة وا نتاجي م  درأقص ى ق

 .ال اقة     ايتجددة است دامفي  الهدر وتقليا اء،والنفاي
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 خالل م الرلي ية والفرعية  وعناصرهام س ة لتوضيا أمعاد اي  ولية االجتماعية ل ويمك 

 :التالي ل الجدو 

 العناصر الفرعية العناصر الرئيسية البعد

 القتصاديا

 ا ضرار واي  هلك ن. منع االحتكار وعدم  ايناف ة العادلة

 .احت ام قواعد ايناف ة وعدم إلحاق ا ذم وايناف  ن 

 استفادة اخجتمع م  التقدم التكنولوجي.  التكنولوجيا

 .است دام التكنولوجيا في معالجة ا ضرار 

 االجتما ي

ايعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاي   ا خالقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة والقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيم 

 االجتماعية

 ف.الفر  في التوزي  مراعاة مبدأ تكاف 

  الجوانر  العاداء والتقاليد ومراعاة واحت ام، نا ن ا قوق حمراعاة

 االس هالج.في  ا خالقية

 .نوعية اينتجاء والخدماء ايقدمة  نوعية الحياة

 مجتمعلالحاجاء ا ساسية ل تقديمفي  اي اهمة. 

 البي ي

 حماية اي  هلك م  ايواد الضارة.  قوان ن حماية اي  هلك

 وث 
ً
.حماية ا طفال صحيا

ً
 قافيا

 منع التلوث مشتى أنواعه.  حماية البيئة

 .صيانة ايوارد وتنمي ها 

 التقليا م  إصاواء العما.  ال المة والعدالة

 .  تح  ن زروف العما ومنع عما اي ن ن وصغار ال 

 . منع التمي ز على أساا الجنال أو الدي 

، ايصدر الرلي ية والفرعية اوعناصرهم س ة لأمعاد اي  ولية االجتماعية ل( 1الجدول رقم )

 .(82،   2008الغالبي وآخرون، )
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 اعية وأهمي  ااملسؤولية االجتممجاالت -2-1-4

 ( اخجاالء الجتماعية للمنظماء كما يلي:Jin & Drozdenko, 2010صنف )

 مىىىى  مجىىىىاالء  األنشووووطة االجتماعيووووة للمنظمووووة تجووووا  العوووواملي:: -1
ً
 داخليىىىىا

ً
تمثىىىىا العمالىىىىة مجىىىىاال

الشىىىىىىركة فيىىىىىىه وتىىىىىىوف   الخىىىىىىدماء الالزمىىىىىىة لتح ىىىىىى ن جىىىىىىودة حيىىىىىىاة  ة االجتماعيىىىىىىة تلتىىىىىىزماي ىىىىىى ولي

وا نفىىاق علىىى العىىىامل ن  ،والخىىارج العىىامل ن وذلىىك مىى  خىىىالل تىىوف   البىى امم التدريبيىىة والىىىداخا

فىىىىىي  واي ىىىىىاهمة ،الىىىىرا ب ن فىىىىىي إكمىىىىال دراسىىىىى هم العليىىىىا وذلىىىىىك لتنميىىىىىة مهىىىىاراتهم الفنيىىىىىة وا داريىىىىة

اعيىة عى  العىامل ن ون ىبة معينىة مى  رواتىوهم وأجىورهم للحصىول علىى مرتىر الت ميناء االجتم

ووضىع نظىم رعايىة صىحية  ،نظام تى ميني خىا  وايشىاركة مىع العىامل ن ووضع ،مناسر تقاعد

 .لخإا دوية ال بية للعامل ن وعالالتهم  ودفع نفقاء ،والعالج واي  شفياء ولدم ا طباء

 أهىم هىذه ا نشى ة ا عىالن والتى ويم الصىادقالعموالء:  األنشطة االجتماعية للمنظموة تجوا  -2

 اينظمة وخدماتها والشفافية والنزاهة والصدق وعدم الخداع والغش في وا م ن ع  منتجاء

 وا يضىىاحاء الالزمىىة عىى  اينتجىىاء مثىىا تىىواري  ا نتىىاج وتىىوف   البيانىىاء ،التعامىا مىىع العمىىالء

 .ا م  ا نش ةوفت ة الصالحية وايكوناء واينش  و   ه

 وتمثىىىا هىىىذه ا نشىىى ة الخىىىدماء التىىىي تقىىىدماألنشوووطة االجتماعيوووة للمنظموووة تجوووا  املجتموووع:  -3

وايشاركة مع الحكومة في تقديم تلك ا نش ة مغر  القضاء مع، اينفعة العامة  فراد اخجت

 التب عاء للم س اء والجمعياء الخ  ية على ايشكالء االجتماعية. وم  أهم هذه ا نش ة

ومجىىىىاالء  اخحتىىىىاج ن واينظمىىىاء   ىىىى  الحكوميىىىىة لتمويىىىا وتىىىىوف   احتياجىىىىاء ا عضىىىاء وا هىىىىالي

فىىىي  التعلىىىيم كءقامىىىة معاهىىىد تعليميىىىة وفنيىىىة لرفىىىع كفىىىاءة الخىىىريج ن الجىىىدد وإعىىىدادهم للىىىدخول 

فىي  وكذلك التب عاء لل لبة اخحتاج ن وتشجيعهم على مواصلة دراسى هم العليىاا، سوق العم

  ،جالداخا والخار 
ً
 .لخإفي إقامة م تب اء علمية في معس الجامعاء  ع  اي اهمة هذا فضال

اي ى ولية  وهنا يقع على عاتق اينظماء ج ء كب   م  أنشطة املنظمة للحفاظ على البيئة: -4

 مىىىىىى  ا ضىىىىىىرار الناتجىىىىىىة عىىىىىى   ،منىىىىىىع التلىىىىىىوث وحمايىىىىىىة والبيئىىىىىىة فىىىىىي هىىىىىىذا اخجىىىىىىال يشىىىىىىما
ً
وخصوصىىىىىىا

ا راض ي م بر مقالر النفايىاء و   هىا مى   وث ايياه وتجريفا  عاعاء ن يجة ا نتاج أو تل

 .مصادر التلوث
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 للمسؤولية االجتماعية املؤسساتفوائد تبني -2-1-5

 خىىىىىىىىىاللاي س ىىىىىىىىىاء  مىىىىىىىىى العديىىىىىىىىىد  جن هىىىىىىىىىاالدراسىىىىىىىىىاء إلىىىىىىىىىى الفوالىىىىىىىىىد ايتزايىىىىىىىىىدة التىىىىىىىىىي   أ ىىىىىىىىىارء العديىىىىىىىىىد مىىىىىىىىى

 اس ة،التنظيمي است اتيجي ها ضم  عملهام  ولية االجتماعية في لل تبنيهاالعقود اياضية جراء 
ً
 تجاوة

 (.2003. )الحمدي، اءاي س تلك  واجه هاالتي  والداخلية ةحدياء الخارجيضغوط والتلل

ة اي ىىىىىىىىىى وليتبنيهىىىىىىىىىا يفهىىىىىىىىىوم اي س ىىىىىىىىىة جىىىىىىىىىراء  تحققهىىىىىىىىىا نأ يمكىىىىىىىىى الفوالىىىىىىىىىد التىىىىىىىىىي  Connollyوقىىىىىىىىىد ق ىىىىىىىىىم 

اياليىىىة للفوالىىىد االجتماعيىىىة، فبالن ىىىبة  : الفوالىىىد اياليىىة والفوالىىىدهمىىىا نرلي ىىى  نإلىىىى ق ىىىم  االجتماعيىىة

 تكىىىاليفسىىى تكبد فءنهىىىا ومبىىىاد  اي ىىى ولية االجتماعيىىىة  تلتىىىزم لىىىماي س ىىىة إذا  نإلىىىى أ Connolly يشىىى  

حمىىىىاة البيئىىىىة  فىىىىيهم ايصىىىىال  ومىىىىا أصىىىىحال مىىىى  للمتضىىىىرري تعويضىىىىاء   ىىىىكا علىىىىى وسىىىىتدفعها، واهظىىىىة

اي س ىة ومبىاد   التىزام عىدم ني، كمىا أالبي ى الضىرر تكىاليف ي البوا اي س ة ودفع  نأ يمك  والذي 

 .أصحال ايصال  اقب  مقاطعة ملل سيعرضهااي  ولية االجتماعية 

لك ن ينتجاء العديد م  اي س ىاء على أن اي  ه Connollyأما والن بة للفوالد االجتماعية في كد 

ار عنىىد ات ىىاذ قىىراراء الشىىراء. ا و خىىذ مجىىال اي ىى ولية االجتماعيىىة لتلىىك اي س ىىاء فىىي االعتبىىوىىدأو قىىد 

(Connolly, 2000.) 

 مى ن تحقىقأويمكى  للم س ىاء 
ً
مى  أهمهىىا م ىى ولية االجتماعيىة، لل تبنيهىاعنىد  ايهمىىةالفوالىد   عىىددا

 (2011: )م لوف، يلما ي

  اخجتمىىىع، والفىىىىر  لت لعىىىىاءمت ىىىور  فهىىىىمأسىىىاا  علىىىىىات ىىىىاذ القىىىراراء  عمليىىىة جعىىىىاتشىىىجيع 

 .ماعيةايرتب ة واي  ولية االجت

   ه.وتع ي  أداء نتالم اي س اء وتح ين للجمهور تع ي  سمعة اي س ة، وتشجيع ثقة أكب 

   اهايعنية وتنظيم فمع ا طرا العالقة نتح. 

  واالهتمىىىىىىىىىىام  وصىىىىىىىىىح هم العىىىىىىىىىامل ن سىىىىىىىىىالمة نايعنويىىىىىىىىىة، وتح ىىىىىىىىى  وروحهىىىىىىىىىم نتع يىىىىىىىىى  والء ايىىىىىىىىىوزف

  وحقوقهم اخختلفة.

  وايناف ىىىىىةاي ىىىى ولةايشىىىىاركة ال ياسىىىىىية  خىىىىالل مىىىىى  هىىىىاون اه  التعىىىىىامالءاعتماديىىىىة  نتح ىىىى ، 

 .الف اد وانعدامالعادلة، 

 اينتجاء أو الخدماء نمش  اي  هلك نمع  اخحتملةالصراعاء   اينع أو الحد م. 
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 تع يىى  اسىىتدامة ايىىوارد ال بيعيىىة قطريىى  ى ايىىدم البعيىىد عىىلىىمة فىىي حيويىىة اي س ىىة عهاي ىىا 

 .والخدماء البيوية

 حة العامة، وتع ي  اخجتمع ايدني واي س اء     الحكوميةصلة في ايمهاي ا. 

 كذلىى ناالجتماعيىىة فىىء اي ىى ولية فل ىىفةاي س ىىاء إذا مىىا تبنىىت  نأ القىىول  يمكىى وبنىىاًء علىىى مىىا سىىبق، 

 مىى لىىدم أصىىحال ايصىىال ،  ادرجىىة الرضىى يع ز سىى ذلىىك نة، كمىىا أالتجاريىى وعالم هىىا سىىمع ها مىى سىىيع ز 

زة تناف ىىىىىىية م ىىىىى تحقيىىىىىقوبالتىىىىىالي  غ ،، وجماعىىىىىىاء الضىىىىىالجمهىىىىىور ر نظىىىىى ووجهىىىىىاءراء تماع آل االسىىىىى خىىىىىالل

 .م س ةلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 املبحث الثاني: الجامعات ودورها في ةدمة املجتمع-2-2

 تمهيد

 م ىىىتمرة اجتماعيىىىة وتحىىدياءالعصىىر تغ ىىى اء  هىىىذا هفىىي العصىىىر الحىىدي ، إذ يواجىىى االهتمامىىىاءتتعىىدد 

ىى ثر فىىي وزىىاذا مىىر الىى فيىىة وتكنولوجيىىة،ومعر ية وع ىىكرية سىىوسيا  ف الجامعىىة متعىىددة الجوانىىىر،لي ي 

 ايهتمى نويتفىق كث ى  مى  كونها اي س ة الرافدة للعناصىر البشىرية العاملىة فىي جميىع هىذه الق اعىاء، 

 فىىىىىي خدمىىىىة اخجتمىىىىىع ، للجامعىىىىىةعلىىىىى أن 
ً
 مهمىىىىا

ً
 صىىىىىيا ةعلىىىىىى  العمىىىىاخدمىىىىة اخجتمىىىىىع  ت نىىىىىاول  كىىىىذلك دورا

 (.2002)مرس ي،  خدمته وتنميته.في  وت همومشكالء اخجتمع،  قضايا وت ناول ،  اللال وعي وتشكيا

 الجامعىىىىىىة مصىىىىىىد نالىىىىىىبعس أ  يظىىىىىىحيىىىىىى  
ً
 يىىىىىىةلماداء العهوا الشىىىىىىلىىىىىىليحم وت ىىىىىىريجهم ال ىىىىىىالل لتعلىىىىىىيم را

 تقدميىة فىي إحىداث طفىراء ايتمثىاخىر الجانر اآل  نطالر، إال أ اويمارسوا وزيفة تناسر ت صر ك

 الجىىىىامعي دور  التعلىىىىيم، إذ يىىىى دي عىىىىنهمقىىىىد يغيىىىىر  وينهمىىىىاة لالصىىىى قيىىىىفىىىىي اخجتمىىىىع، وتوث
ً
 ه ا

ً
 فىىىىي ت ىىىىىوير امىىىىا

 تتىىىدرج تحىىىىت ا هىىىىداف  ا مجموعىىىىة مىىىهىىىاي س ىىىاء التىىىىي ينىىىاط ب هىىىىمأ  فالجامعىىىىة مىىى ه،اخجتمىىىع وتنميتىىى

 لعداد القوم البشرية، والبح  العإو  التعليمي: هثة رلي ية ثال فوزال
ً
. خدمة اخجتمع إلى مي، إضافة

 (.2005مادوني وآخرون، )ال 

ي ىىىيا  تنظيمىىىي منىىىا   الجامعىىىة فىىىي الوقىىىت الحىىىالي ومىىىا تىىىوفره مىىى فأوىىىرز وزىىىال  خدمىىىة اخجتمىىىع مىىى نأي أ

ى لىىع القىىدرة ايتعلمىى ن ، كمىىا تنمىىي لىىدماايشىىاركة الفعالىىة فىىي الىىرأي والعمىى يممارسىىة الديمقراطيىىة، وفىى

ايعرفىة   الجىادة فىي البحى  عى الر بىة يهملىد يتنمىو ، تهمشىكال افي ونىاء اخجتمىع وحى وا سهامايشاركة 

 االجتماعيىىىىىىىىىىة فالظىىىىىىىىىرو  ييراعىىىىىىىىىق مىىىىىىىىىىي دقيىىىىىىىىىلج عهفىىىىىىىىىي إطىىىىىىىىىار مىىىىىىىىىن اواسىىىىىىىىىتمرار اي ىىىىىىىىىىتقب ،الواقىىىىىىىىىع يوتحىىىىىىىىىد

في رب  البح   ا سهام قطري  اخجتمع ع خدمة ويمك  للجامعةمجتمع، لوال ياسية ل واالقتصادية

 (.2002)إوراهيم،  .مي واحتياجاء ق اعاء ا نتاج والخدماءلالع

 : النحو التاليعلى ايبح   هذا، ي تي يا دور الجامعاء في خدمة اخجتمعو  را  توض

 ،خدمة اخجتمع. مفهوم  الجامعة 

 .أهداف الجامعة لخدمة اخجتمع 

  خدمة اخجتمع.في دور الجامعة 

 .اي  ولية االجتماعية للجامعاء 

 .الت ور التاريخي لعالقة الجامعة واخجتمع 
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 نش ة التي تقدمها الجامعة للمجتمع.الخدماء وا  

 ةدمة املجتمع املحلي مفهوم الجامعة،-2-2-1

 معى ن تنظيمىي هيكىاعلميىة م ىتقلة ذاء و نهىا "م س ىة  (The Universityالجامعوة )يمكى  تعريىف 

 ، وخدمىىىىةيفهىىىىا فىىىىي التىىىىدر ال، والبحىىىى  العلمىىىىلوزا اوتتمثىىىى ة،نىىىىمعي أكاديميىىىىةوأنظمىىىىة وأعىىىىراف وتقاليىىىىد 

 وهىىىىىىىي ،ايت صصىىىىىىىةذاء ال بيعىىىىىىىة العلميىىىىىىىة  ممىىىىىىى  الكليىىىىىىىاء وا ق ىىىىىىىا مجموعىىىىىىىةلف مىىىىىىى   تتىىىىىىىاخجتمىىىىىىع، و 

 (.2010)عواد،  وأهدافه". هآمال وتحقيق لخدمتهاخجتمع  أنش هام س ة اجتماعية 

 ويقتصىىر تعريىىف الجامعىىة إ
ً
 ضىىىوصىىفها مو وفىىي البحىى  الحىىالي  ات اذهىىاالتىىي تىىم  الجامعىىةعلىىى  جراليىىا

ً
وعا

 
ً
 االفت اضية ال ورية. الجامعة هيو  ، جراء البح  مكانيا

 يمىىىىىىىىيلتع ما "نشىىىىىىىىاط ونظىىىىىىىىاهىىىىىىىىى أنلىىىىىىىىع ملجتمعات وووووووواا الجامعووووووووة هالخدمووووووووة ال ووووووووي تقوووووووودم ن  ىىىىىىىىانو  ف عىىىىىىىىر و 

 كالجامعىىىىىىة، وذلىىىىىىى ننشىىىىىىر ايعرفىىىىىىىة خىىىىىىارج جىىىىىىدرا هطريقىىىىىى  عىىىىىى  الجامعىىىىىىىة، ويمكىىىىىى طىىىىىىاللإلىىىىىىى   ىىىىىى   هجىىىىىىمو  

 ا نتاجيىىىىىىىىىىىىة اهوكية وتنمويىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىي البيئىىىىىىىىىىىىة اخحي ىىىىىىىىىىىىة والجامعىىىىىىىىىىىىة ووحىىىىىىىىىىىىدتلمغىىىىىىىىىىىىر  إحىىىىىىىىىىىىداث تغ ىىىىىىىىىىىى اء سىىىىىىىىىىىى

 (.Shanon, 1965)". فةلواالجتماعية اخخت

م تقىىىىدي  يتضىىىم ،لخدمىىىىة أفىىىراد اخجتمىىىع هالجامعىىىة موجىىى هوىىى منشىىىاط تقىىىىو  ( و نهىىىا1993)ا الجبىىى  هىىىو عرف

  اخجتمىىىع مىىى همىىىا يواجىىى اجىىىراء البحىىىوث الت بيقيىىىة لحىىىإيئىىىاء، و هوال لألفىىىرادومىىىاء لالنيىىى  وتىىىوف   ايع

 فىي م س ىاء الدولىة وأفىراد للعىامل نوبىرامم التىدرير  واللقىاءاء وعقد اي تمراء والنىدواء ،ءمشكال 

 .يلاخجتمع اخح

أنمىىاط ثالثىة ا فىي هتصىنيف  مجتمىع يمكىلا الجامعىة لهالخىدماء التىي تقىدم نأ (2009) وي كىد حراحشىة

 مىىيلالتى اث الع إلىىى تجميىع الهىادفمىي لة احتياجىاء اخجتمىع، والبحىى  العهىىوالتىدرير يواج التعلىيم ي:هى

الكفايىىىىة  قوتحقيىىىى ء اخجتمىىىىعمشىىىىكال  افىىىىي حىىىى ا سىىىىهام ت ىىىى هدف، والبحىىىىوث الت بيقيىىىىة التىىىىي اىىىىجيلهوت

 .االقتصادية واالجتماعية

 املحلي ن تعريف ةدمة املجتمع كويم
ً
الجامعة االفت اضية  و نها مجموعة ايهام التي تقوم بها: إجرائيا

ا نشىى ة لخدمىىة  مجىىالاالقتصىىادي،  ل، اخجىىاياالجتمىىاع اخجىىال: هىىي مجىىاالءثالثىىة  وتشىىما، ال ىىورية

 .اخجتمع
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 أهداف الجامعة لخدمة املجتمع-2-2-2

 ( 1993)عبد الغفار، هداف للجامعة، وهي: ا    مجموعاء م الثث اخختصون يحدد 

. أهداف معرفية: ت ناول ما يرتب  وايعرفة -1
ً
 أو ان شارا

ً
 أو ت ويرا

ً
 ت ورا

ت ويده  ىلع اوالعم ،ى ت وير اقتصاد اخجتمعلع اتعم نا أه  ن  والتي مأهداف اقتصادية:  -2

 ،االقتصادية تهمشكال ىلع رلتغلل هخب اء في معاونت وم خاماء مشرية   م هوما يحتاج إلي

 .اقتصادية ماراء وقيهم  م هوتنمية ما يحتاج إلي

  مىىى هىىىهمىىىا يواج يوت  ىىى ،ى اسىىىتقرار اخجتمىىىعلىىىع تعمىىىا نا أه ىىى ن  والتىىىي مىىىأهىىىداف اجتماعيىىىة:  -3

 .اجتماعية ءمشكال 

 (1995)ح  ،  وتتمثل األهداف االجتماعية فيما يلي:

 ، نشىىىىىىىرنمكافحىىىىىىىة ا ميىىىىىىة، ا دمىىىىىىىا اى ممارسىىىىىىىة ا نشىىىىىىى ة االجتماعيىىىىىىة مثىىىىىىىلىىىىىىع ال ىىىىىىىاللتىىىىىىدرير  -أ

 .اهالوعي الصحي و    

 مشكا خا .ية لوالبيئة اخح مشكا عاماخجتمع  اية الواعية يشاكلالعقتكوي   -ل

 اجية في عالقة متبادلة.رب  الجامعاء واي س اء ا نت -ج

 الرب  و ن نوعية ا وحاث العلمية ومشاكا اخجتمع اخحلي. -د

 تف    نتالم ا وحاث ونشرها لالستفادة منها في اخجتمع. -ه

 إجراء ا وحاث البيوية الشاملة التي تعالج معس ايشكالء ايتداخلة. -و

 دور الجامعة في ةدمة املجتمع-2-2-3

 :وا معاد التالية اخجتمع دور الجامعة في خدمة يتمثا

 يميىىىة وا وحىىىاثلى مىىىا ي ىىىمى والخىىىدماء التعلىىىذا النىىىوع عهىىى او شىىىم: البعىىىد الىىىوزيفي والخىىىدمي -أ

 تماماء الشبالهاحتياجاء وا يقاولة واستغاللهات وير ايوارد الجامعية،  االت بيقية ويمث

 يميىىىة ال ىىىىاوقة،لأو الجىىىنال أو الخبىىى اء التع  ال ىىى  الجىىىامعي والكبىىىار، وبغىىىس النظىىىر عىىى   ىىى 

 .فىىىة ال راعيىىة والصىىىناعيةلوا فىىراد فىىىي اخجىىاالء اخخت للهيئىىىاءاالس شىىاراء  يموتقىىىدم كمىىا يقىىو 

 (.2007)عامر، 

 هىىو  ىىمى : البعىد ال منىىي -ل
ً
كبىىار، ويقصىىد لالعىىالي ل التعلىىيماي ىىتمر، أو  وىىالتعليمذا البعىىد أحيانىىا

ن تح   بهدف ،الرسمي وايدارا تعليمهمأتموا   كبار الذيلتوف   فر  الدراسة العالية له و
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الدراسىىىية  ل إنشىىىاء الفصىىىو  قطريىىى  عىىى كوذلىىى ، كمىىىواط ايهنيىىىة هالفىىىرد وزيىىىادة كفاءتىىى م ىىىتوم 

 ج القصىى  ة، وعقىد نىىدواء البحىى ، و  ىى هة وتىىدر ال اينىىالوايراسى والتعلىىيم ءالقىاء اخحاضىىر إو 

 ماللمىىىىةيىىىىة وىىىىرامم جامع قذه الدراسىىىىاء ت بيىىىىهىىىى ااي ىىىىتمر، وفىىىىي مثىىىىالتعلىىىىيم  لأ ىىىىكا  مىىىى كذلىىىى

 (.1995. )ح  ، لخدمة الكبار

 التعلىىىيم ا ر ىىىادي،  -ج
ً
 مغىىىر  خدمىىىة التعلىىيمأو البعىىد الجغرافىىىي: وي لىىىق علىىى هىىىذا البعىىىد أحيانىىا

 جهاينىىىىىا تقىىىىىديم هالجامعىىىىة، ويقصىىىىىد وىىىى نخىىىىارج جىىىىىدرا التعلىىىىىيماخجتمىىىىع اخحىىىىىي  والجامعىىىىة، أو 

الحضىىور ن ال ي ىىت يعو   يالىذ لهىى الءى درجىىاء جامعيىة لىىع ل التىىي تى دي إلىىى الحصىو  النظاميىة

  اريىىة أو م ىىالية خىىارج الجامعىىة، أو عىىهدراسىىية ن ل عقىىد فصىىو  قطريىى  عىى اوذلىى إلىىى الجامعىىة،

)عبىىىد الغفىىىار،  والتلف يىىىون.ا ذاعىىىة  مىىى  خىىىالل ميلىىىالتع قطريىىى  ة أو عىىىوايراسىىى الدراسىىىة قطريىىى

1993.) 

 املسؤولية االجتماعية للجامعات-2-2-4

 في  م روح ه، لكنهجامعاء أمر ليال وجديد في مضمونللموضوع اي  ولية االجتماعية  نإ
ً
 ذاهعاييا

 الوقىىت واعتبىىاره 
ً
 ا،هىىا وم رجاتهىىوأدوار  ج الجامعىىاءهمىىوا فىىي منىىالم امشىىك هوتضىىمين إوىىرازهيجىىر  أمىىرا

 رلاي ى ولية االجتماعيىىة فىىي صىى تضىىع نا الجامعىىاء أهىومن ميلىىكافىة م س ىىاء التع  مىى ذلىىكو  ىتدعي 

 هاسىىت اتيجيات
ً
 جامعىىاء دور رلىىىيال فىىىي الت سىىىياللل ن افىىىة م س ىىىاء اخجتمىىع ا خىىىرم، حتىىىى يكىىىو وك ا أسىىىوة

 يجىىىادإو  ،اخجتمىىىع هوالتحىىىدياء التىىىي تواجىىى ءايشىىىكال  ل تنىىىاو  خىىىالل  اخجتمىىىع وقضىىىاياه، مىىى ملفكىىىر ي ىىىد

 العىىىالي التعلىىىيم نوا وحىىىاث ايت صصىىىة، وحيىىى  أ جىىىراء الدراسىىىاءإمىىىي و لج العها واتبىىىاع ايىىىنهىىىل الحلىىىول 

، نالخىىىىىىىىريج    فواج مىىىىىىىىيرفىىىىىىىىد اخجتمىىىىىىىىع وىىىىىىىى
ً
  ون  الء الخريجىىىىىىىىهىىىىىىىى اويحمىىىىىىىى سىىىىىىىىنويا

ً
 فومعىىىىىىىىار  ومهىىىىىىىىاراءقيمىىىىىىىىا

 طبيعىىة ونوعيىىىة  الت كىىد مىىى يي ىىتدع كذلىىى نفىىىة، فىىءلاخخت اخجتمعيىىة هموىى دوار  القيىىىاما فىىي هدموني ىىت 

 همومعىىىارف وقىىىيمهم لا جيىىىا العىىىالي فىىىي ثقافىىىة التعلىىىيممة ي س ىىىاء هاي ىىىا
ً
 وايواطنىىىةقىىىة لايتع ، خاصىىىة

 (.2011)رحال،  ق.ا وداعي وا خال  اآلخر والفكر اوالحوار وتقبوال  اما 

ىىدمت للم ىى ولية االجتماعيىة للجامعىىاء و نهىى
 
ا "ال ياسىىة ا خالقيىىة لجىىودة أداء ومى  التعريفىىاء التىىي ق

مجتمىىىىع الجامعىىىىة مىىىى  طىىىىالل وأعضىىىىاء هيئىىىىة تدر  ىىىىية وإداريىىىى ن، مىىىىع م ىىىى ولية إدارة التىىىى ث  اء البيويىىىىة 

يىىىىة وسىىىىوق العمىىىىا، وذلىىىىك فىىىىي حىىىىوار تفىىىىاعلي مىىىىع اخجتمىىىىع لتح ىىىى ن التنميىىىىة البشىىىىرية وايعرفيىىىىة والتعليم

 (.Jossey,B . Jossey,C, 2008)اي تدامة". 
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اي ىىىىتدامة التىىىىي  مة فىىىىي التنميىىىىةهو اي ىىىىاهىىىجامعىىىىاء لاي ىىىى ولية االجتماعيىىىىة ل  مىىىى ا ساسىىىى ي الهىىىدف نإ

ة احتياجىىىىىاء لىىىىىومقاو خجتمعيىىىىىة،جميىىىىىع، والعدالىىىىىة الى الفقىىىىىر، وتىىىىىوف   اليىىىىىحة للىىىىىإلىىىىىى القضىىىىىاء ع تهىىىىىدف

 :يهثة جوانر ى ثاللايوارد الحالية، وترك  ع ماخجتمع واست دا

 .دعم النمو االقتصادي 

 .تحقيق التقدم االجتماعي 

 .ا سهام في حماية البيئة 

 ي س اء اخجتمع نية والفنيةهاالس شاراء اي مى تقديلع اا الجامعة العمهالخدماء التي تقدم  وم

ن ماء والباحث لوتشجيع الع الجامعة، اا داخهتنفيذ موأوحاث ت دراساءى نتالم لع وناءً  كوذل ،يلاخح

ى التنميىىىىىىىة لىىىىىىىالتىىىىىىىي ت ىىىىىىىاعد ع قىىىىىىىاء الدراسىىىىىىىيةلى ايشىىىىىىىاركة فىىىىىىىي النىىىىىىىدواء وايىىىىىىى تمراء والحلىىىىىىىع نوايتىىىىىىىدرب 

 .اي تدامة

 اء اخجتمعم س  في نكمت وع  ايئة التدر ال والعمهى الجامعاء وال ماح  عضاء ليجر ع ككذل

ومحاولة إيجاد  دراس ها ىلع اوالعم امشاك  ذه اي س اء مه ههى ما تواجلع للتعرف كوذل ،يلاخح

 (.2007)ح  ،  .اهايناسبة ل الحلول 

 اهب  وا فكار التي ي م وايباد  والنظرياء ايفاهيمويمتد نشاط الجامعاء إلى تنمية اخجتمع في إطار 

 لتهاخجتمىىىع ويت ىىىذ
ً
 واالقتصىىىادية والثقافيىىىىة، فىىىة االجتماعيىىىةلفىىىي مجىىىىاالء الحيىىىاة اخخت هنميتىىىا أساسىىىا

ق ادفىىىىىة إلىىىىىى تحقيىىىىىهو  يىىىىىة اجتماعيىىىىىة م   ىىىىة ومنظمىىىىىةليىىىىة التنميىىىىىة عملعم نإلىىىىىى اعتبىىىىىار أ كو عىىىىود ذلىىىىى

  اياديىة مى معناصىر التقىد وفي ت وير ،ناحية  القوم البشرية م وت هيارية في إعداد هتح يناء جو 

 (.1998ر، )الخ ي .ناحية أخرم 

 

 لتاريخي لعالقة الجامعة باملجتمعالتطور ا-2-2-5

 م ، فالاقة الج ء والكي عالهقة الجامعة واخجتمع عال نإ
ً
 جامعة الك او غ،افر   توجد الجامعة أودا

يميىة لتعال  هاأنشى  ا ونوعيىةهىمبا رة و    مبا ىرة فىي طبيع  ق ا، وبيئة معينة ت ثر و ر هخا  ب ميلإق

 اخجتمىىىع الىىذي توجىىىد و خدمىىةهىىا هىىى ايىىىة الجامعىىة ومبىى ر وجود نفىىء مثىى  ر ىىادية، ومىىىا  بحثيىىة أو ال أو

لىيال أخ ىىر  ها، حيى  أنىهىىوجود ا ويبى رهرعي ا  ىهىا يع يهىارتبىاط الجامعىىة ومجتمع نأ وهىذا يعنىي ،هفيى
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 قارتبىاط وثيىى ن ايعرفىىة دو  اتنقى ،اهجىدران اا وتنحصىر داخىىهىىمجتمع  عى اتنفصى نأ  الجامعىة مىى ىلىع

 (.2011)الروا دة، . وقضاياهواخجتمع 

تاري يىىىىة  امراحىىىى ثتمي ىىىىز ثىىىىال   ا وىىىىاخجتمع، يمكىىىىهىىىىق الت ىىىىور التىىىىاريخي لت ىىىىور الجامعىىىىة وعال لخىىىىال  ومىىىى

 :قة الجامعة واخجتمعلعال

 ونشىىى ة الجامعىىاء فىىىي العصىىىور الوسىىى  ، حيىىى  كانىىىت الجامعىىىاء الهىىىذه ايرحلىىىة  وىىىدأء املرحلوووة األولوووى:

  ةلمنفصى ن ة تكىاد تكىو لىايرح لىك، وكانت الجامعاء فىي تالالهوتيةو  فية فلإال والدراساء ال تهتم
ً
تمامىا

 (.1990. )ح  ، اخجتمع  ع

 تهىىىىىىىىىىىىىىىتما وىىىىىىىىىىىىىىدأء الجامعىىىىىىىىىىىىىىاء هىىىىىىىىىىىىىىىضىىىىىىىىىىىىىىة واالك شىىىىىىىىىىىىىىافاء الجغرافيىىىىىىىىىىىىىىة، وفيهعصىىىىىىىىىىىىىىىر الن املرحلووووووووووووووة الثانيووووووووووووووة:

 .اهالقديمة وت وير  ن حياء الفنو إال بيعة و  أسرارى لع فمغر  التعر  مو لوالبح  في الع

 االجتماعيىة اايشىاك  مى ر الكث ى هىا زهىالثورة الصناعية والتكنولوجيىة، وفي نتالمي ه الثة:املرحلة الث

 حولىىىت، وتكندسىىىية و  ىىى  ذلىىىهال والدراسىىىاء االهتمىىىامرء الحاجىىىة إلىىىى هىىىواالقتصىىىادية وال ياسىىىية، وز

   الجامعىىىاء مىىىى
 
  اعنىىىىى وفكىىىىر الرجىىىجامعىىىاء ت

 
 الرفيعىىىىة للمهىىىى  وءعىىىىداد الشىىىبال عنىىىىىالحىىىىر إلىىىىى جامعىىىاء ت

  وقىىىد  ىىىىفية والدينيىىىة والقانونيىىىىة،لالف والعلىىىومفىىىة، وتعىىىد مراكىىىى  لىىى دال لخختا
ً
 ق عىىىت  ىىىىوطا

ً
فىىىىي  كب ىىى ا

 (.1983)جمال الدي ،  .واالجتماعية مية والت بيقية ايرتب ة والحياة االقتصاديةلالع الدراساء

 ها اخجتمىع يواجىيىة، حتىى أصىبلوالتغ ى اء العاييىة واخحف الظىرو   ا العديد مهفرض  املرحلة الرابعة:

 ذه الحاجىاءهىاخجتمىع، و   عى ل حاجىاء أو تنعى  لت تجير ل نأ ى الجامعةلنوع جديد، وع  حاجاء م

 ذاهو  ا نتاج والخدماء وا ضافة إلى الحاجاء الخاصة و فراد اخجتمع، البيئة وق اع اومشاك لقتتع

 ا  ونىىىىاء اخجتمىىىىىعهخىىىىدمات تمتىىىىد اوىىىىى ا فقىىىى ،هىىىىا أو خريجيهىىىىى خىىىىىدماء أونا لىىىىالجامعىىىىة ع يعنىىىىي أال تقتصىىىىر

 
ً
 يشىىىىىىىكالتهمميىىىىىىىة لة العوالثقافىىىىىىىة وايعالجىىىىىىى العلىىىىىىىما هىىىىىىىليجىىىىىىىدوا فىىىىىىىي رحاب ك، وذلىىىىىىىطالبهىىىىىىىا   ىىىىىىى   مىىىىىىى جميعىىىىىىىا

 اداخىىىى قىىىىة وثيقىىىىة وحيىىىى  تمتىىىىدالجامعىىىىة واخجتمىىىىع عال نقىىىىة وىىىى تصىىىىبا العال نيعنىىىىي أ ذاهىىىىو  االجتماعيىىىة،

الجامعىة وحيى   اداخى همىع وفروعىيمتىد اخجت كفىي اخجتمىع، وكىذل اا، وتتىداخهأسوار  الجامعة وخارج

 ه.تمشكال اتح نأ الجامعة ت ت يع

ا هىىمجتمع مىة الجامعىة فىيهم ام ىرعة الت ىور والتغي ى  ممىىا يجعى هىىذه ايرحلىة مت  ىو  املرحلوة الحاليوة:

  (.1990. )ح  ، ذا الت ور هحظة وأصعر يال  قأد

 



30 
 

 ات االهتمام ببرامج ةدمة املجتمعمبرر-2-2-6

واالقتصىىىىىىىادية  ميىىىىىىةلايتغ ىىىىىى اء والتحىىىىىىدياء العاييىىىىىىة فىىىىىىي النىىىىىىواحي الع  مىىىىىى ةجموعىىىىىىوم ميمىىىىىىر عاينىىىىىىا اليىىىىىىو 

فىىىىىىي العصىىىىىىر  ذه ايتغ ىىىىىى اءهىىىىىىمىىىىىىا يم ىىىىىىز  نو سىىىىىىنة الحيىىىىىىاة إال أهىىىىىىالتغ ىىىىىى   نواالجتماعيىىىىىىة والثقافيىىىىىىة، ومىىىىىىع أ

  أمعىىىاده مىىى وتعىىدد هوعاييتىىى هو ىىموليت ،ناحيىىىة  ي سىىىرعة التغ ىىى  مىىهىىالتغ ىى اء ال ىىىاوقة،   الحىىدي  عىىى

 (2007)عامر،  :يهذه التغي  اء ه هموأ ناحية أخرم،

 التغ   ال ر ع واالنفجار ايعرفي. -1

 في وسالا االتصال. -2
ً
 وملحوزا

ً
 سر عا

ً
 التقدم التقني الذي أحدث ت ورا

 االنفجار ال كاني. -3

 ت ور مفهوم العما وزيادة الت صر في ايه . -4

 اختزال وقت العما وزيادة وقت الفراغ. -5

ضاف إلى هذه التغ  اء  ال تقا أهمية منها: تغ  اء أخرم  كما ي 

 الت ور اي  ارع في الدراساء الت ووية والنف ية. -1

 كفاءة وسالا ايواصالء والب  ايبا ر. -2

 ةمصىىىىىادر جديىىىىىد  يديىىىىىة والحاجىىىىىة إلىىىىىى البحىىىىى  عىىىىىلال اقىىىىىة التق  مىىىىى مالعىىىىىال نم ىىىىى و  ان فىىىىىا  -3

 .ومتجددة

 .ى س ا ا ر لال قال ع ن وث البي ي الذي ودأ ي ثر في تواز لالت -4

 . اه هر أسالير جديدة يواجلور أمرا  جديدة تت هز -5

 ه .واي لا عما هبلاري الذي تت هارتفاع اي توم اي -6

حيىىى   ه،وأنواعىى ميلىىىالتع امراحىى لىىىفيميىىة الت وويىىىة فىىي م تليىىىة التعلى العملىىذه التغ ىىى اء عهىىوقىىد أثىىىرء 

 .اه        مثقياداء اخجتمع أك  تكوي فيوالعرء ا كب   تقوما هالجامعاء كون تمال

 

 شطة ال ي تقدمها الجامعة للمجتمعالخدمات واألن-2-2-7

عىىىد  الجامعىىىة  فيىىة لوزىىاللالت جمىىة الفعإن وجىىود الجامعىىاء وارتباطهىىا وىىىاخجتمع وتقىىديم خىىدماتها لىىه ي 

 مىىىىىع الحاجىىىىىاء  العلىىىىم مال ىىىىىر عة فىىىىي عىىىىىال  اءمىىىىع ايتغ ىىىىى ا فىىىىىراد فتكيىىىى اأجىىىىى  مىىىى
ً
والتكنولوجيىىىىىا، وأيضىىىىا

 .الحديثة لاالتصا اا وسالهالتي قدم  وال  هيالءات اع وقت الفراغ  الناتجة ع  يدةزاالثقافية ايت
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 :يهثة أنماط ا الجامعاء في ثالهمجاالء خدمة اخجتمع التي تقدم( 2007وقد صنف عامر )

: البحوووول التطبيقيوووة:
ً
 خدمىىىة أومىىى  ة مىىىا أو سىىىد حاجىىىة اخجتمىىىع لمشىىىك احىىى ت ىىى هدفي وحىىىوث هىىىو  أوال

 .أوضاع معينةو  فا زرو هعة تحددلس

: تقووووووووديم االستشووووووووارات:
ً
 هت صصىىىىىىىى لفىىىىىىىىي مجىىىىىىىىا ٌا ا أسىىىىىىىىاتذة الجامعىىىىىىىىة كىىىىىىىىهىىىىىىىىب مي خىىىىىىىىدماء يقىىىىىىىىو هىىىىىىىىو  ثانيووووووووا

 اوالحاجىىىىىىة إلىىىىىىى مثىىىىىى نيشىىىىىعرو   أفىىىىىىراد اخجتمىىىىىىع الىىىىىىذي كيىىىىىىة، وكىىىىىذلهلي س ىىىىىاء اخجتمىىىىىىع الحكوميىىىىىىة وا  

 .ذه الخدماءه

: تنظووويم وتنفيوووذ البووورامج التدريبيوووة والتأهيليوووة للعوواملي: فوووي مؤسسوووات
ً
ومىىا يحقىىىق مبىىىدأ  اإلنتوووا  ثالثووا

 الت وية اي تمرة وما ي بعه م  نمو منهي.
 

 ن:إلى نوع  مجاالت ةدمة املجتمع( 1993كما صنف حداد )

: داةوووول الجامعووووة:
ً
 ا ح ىىىىرههىىىى  ىىىى  الدراسىىىىية وتوجي ال الويىىىىةخر فىىىىي ايشىىىىاركة فىىىىي ا نشىىىى ة لوتىىىىت أوال

 قافيىىىة واالجتماعيىىىىة أو الرياضىىىىية أوالث الشىىىى ونفىىىىي  هواياتىىىهيئىىىىة التىىىىدر ال أو هعضىىىو  اهتمىىىىاممجىىىاالء 

 .يةلبيئة اخحللة هخدمة موجلمع كراء ل  م م، أو ما يقاكالفنية و    ذل

: ةار  الجامعة:
ً
 :اهوحدد في هت صص لفي مجا الك ن وتكو  ثانيا

 الهفي ح  همء اخجتمع وتوالبحوث الت بيقية التي تعالج مشكال  مالقيا. 

 دولة والق اع الخا الخب ة وايشورة ي س اء ال متقدي. 

  امةهعداد اخحاضراء الإايشاركة في الندواء و. 

 في الدولة فضاا   هيافي الدوراء التدريبية لت  هاما س. 

 غة العربيةلإلى ال منتالم البحوث وايك شفاء الجديدة في العال انق. 

 لة لغ   ال ال همية ايوجلالكتر الع فت لي. 
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 الفصل الثالث

 اسة امليدانيةالدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 تمهيد

 ينهجية البح ، وا  و  نبذة ع  الجامعة االفت اضية ال ورية، ي ناول هذا الفصا
ً
فراد مجتمع وصفا

  أداة كالبح  وعين ها، وكذل
ً
الدراسة اي ت دمة وطرق إعدادها، كما يتضم  الفصا وصفا

 إلىإفي ت بيق أدواء البح ،  ةبها الباحث تالتي قام لإلجراءاء
ً
أفراد العينة  تحليا خصالر ضافة

 .التي جرم دراس ها
 

 1لسوريةنبذة عن الجامعة االفتراضية ا-3-1

 تمهيد

حدثت الجامعة االفت اضية ال ورية 
 
، الذي أصدره 2002لعام  25وموجر ايرسوم ال شر عي رقم أ

 ث هيئة عامة علميةحداءوال يد الدكتور مشار ا سد رليال الجمهورية العربية ال ورية، والقاض ي 

 . ر التعليم العاليداري مقرها دمشق وترتب  ووزيالعتبارية واالستقالل ايالي وا  تتمتع والشخصية ا

 :لىإت دف الجامعة -3-1-1

 ا ال عمىىال التىىدر  القيىىام و -1
ً
حىىدث أاسىىت دام  مىى  خىىالل ،لكت ونىىي عىى  معىىد وم ىىتل ماته كافىىة

والخىىىىدماء  لكت ونيىىىىةوايكتبىىىىة ا  الفت اضىىىىيةالتقنيىىىىة ومىىىىا فىىىىي ذلىىىىك تىىىىوف   الصىىىىفوف اا الوسىىىىال

ث واسىىىىىتمرار محىىىىىد   لكت ونىىىىىيإمنىىىىىاهج ذاء محتىىىىىوم  سىىىىىااأوذلىىىىىك علىىىىىى  ،لكت ونيىىىىىةال الويىىىىىة ا 

لىى اختصاصىاء جامعيىىة إهىىذه اينىاهج  وتقىود ،العاييىة للمعلومىاء وقاوىا للنشىر علىى الشىىبكة

 ياجىىىىىىاء االسىىىىىىت اتيجيةي احتلبىىىىىىوت ،واالجتماعيىىىىىىة ت ىىىىىىدم عمليىىىىىىة التنميىىىىىىة االقتصىىىىىىادية م تلفىىىىىىة

مىىىع  واسىىىت اتيجية تنميىىىة ايىىىوارد البشىىىرية واسىىىت اتيجية  ىىىبكة التىىى او  الوطنيىىىة للعلىىىم والتقانىىىة

 ، إفىىىىىىىروع االقتصىىىىىىىىاد الىىىىىىىىوطني والخىىىىىىىىدماء فىىىىىىىىي الجمهوريىىىىىىىىة العربيىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىورية
ً
لىىىىىىىىى تلبيىىىىىىىىة إ ضىىىىىىىىافة

ء الىوط  لى تلبية حاجاإوبشكا عام ، الحاجاء العلمية لجالياء اال ت ال ال ورية والعربية

 .االختصاصاء العلمية الحديثة لىإالعربي ودول اين قة 

 التعليمية ع  طريق: التنو ع في تقديم ايناهج -2

وعلىى التعمىىق  ،تعتمىىد علىى تصىميم وىىرامم تعليميىة جديىىدة ت ىوير منىاهج خاصىىة والجامعىة -

 إاالختصاصاء الحديثة ونشرها  في تعرير
ً
تقود ، عب  الشبكة العايية للمعلوماء لكت ونيا

 لى  هاداء تمنحها وتعتمدها الجامعة.إ

                                                             
الموقع الرسمي للجامعة االفتراضية السورية  1

https://www.svuonline.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%AD%D8%A
F%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9 

https://www.svuonline.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://www.svuonline.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://www.svuonline.org/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
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 ت تارها الجامعة م  الجامعاء الرالدة وايتم زة على اي توم  ت وير مناهج متعددة ايصادر -

لىىى  ىىىهاداء إ تقىىود ،العىىايي مىى  خىىالل اتفاقيىىاء اسىىت اتيجية للتعىىىاون العلمىىي تعقىىدها معهىىا

 عنية.اي تمنحها الجامعة وتعتمدها كا م  الجامعة والجامعاء

متنوعىىة فىىي م ىىتوياء التعلىىيم ايتوسىى  والتقنىىي والدراسىىة الجامعيىىة  لكت ونيىىةإتقىىديم منىىاهج  -

تمنحهىىىىىىا  لىىىىىىى  ىىىىىىهاداءإ منتقىىىىىىاة مىىىىىى  جامعىىىىىىاء عاييىىىىىىة محىىىىىىددة تقىىىىىىود ،والدراسىىىىىىاء العليىىىىىىا ولىىىىىىىا  

خىىىىالل اتفاقيىىىىاء  ليهىىىىا مىىىى إالجامعىىىىاء ايعنيىىىىة وتعتمىىىىدها كىىىىا مىىىى  الجامعىىىىة والجامعىىىىاء ايشىىىىار 

 الغاية. ة للتعاون العلمي تعقد لهذهاست اتيجي

ر ىىىىىادهم وتاىىىىىجيلهم فىىىىىي االختصاصىىىىىاء إالجامعىىىىىة لتىىىىىوجيههم و  داريىىىىىة ل ىىىىىاللإتقىىىىديم خىىىىىدماء  -3

 تقدمها الجامعة. ايتنوعة التي

كىىاديمي والتقنىىي ل ىىالل الجامعىىة مىى  خىىالل  ىىبكة افت اضىىية منتقىىاة ا  تقىىديم خىىدماء الىىدعم -4

 جانىىىر الىىىذي  يعملىىىون فىىىي اي س ىىىاء العلميىىىةا  سىىىاتذة ال ىىىوري ن والعىىىرل و وا   مىىى  العلمىىىاء

 .جنبية اخختلفةوالجامعاء العربية وا  

ثة مشكا م تمر م  خالل عقد اتفاقياء تعاون لكت ونية عربية محد  إ ت وير ورامم تعليمية -5

 .العايية و ن الجامعة ون بة م  الجامعاء العربية والجامعاء است اتيجي

 لكت ونىىىىىي فىىىىىي الجامعىىىىاء ال ىىىىىورية والعربيىىىىىةلت ىىىىىوير ا وا تشىىىىجيع حركىىىىىة التعريىىىىىر والبحىىىىى  -6

 .جنبيةوا  

 العلمي وايرونة م  خالل عملياء الت ىوير الذاتيىة اي ىتمرة وعقىد الريادة والتجديد والتنوع -7

 .جنبيةوا   كاديمي مع الجامعاء العربيةأاتفاقياء تعاون علمي و 

صىية الهيكليىة البنيويىة للجامعىة وايشىت ج واالسىتفادة مى  خصو  ت وير البح  العلمي الذاتي -8

هم أختصاصي ن في وا   لى التعاون اي تمر والتواصا والتفاعا ايبا ر مع العلماءإ اي  ندة

 .اي س اء التعليمية والبحثية

وتقانيىىة تقىىوم و بىىادل ونقىىا ايعرفىىة وت ىىر ع عمليىىة ونىىاء اقتصىىاد  خلىىق واحىىة افت اضىىية علميىىة -9

 وزيادة مردوده. ايعرفة

اي ىىىتمر والىىىتعلم مىىىدم الحيىىىاة والتىىىدرير الت صصىىى ي ايكثىىىف وتي ىىى    عمليىىىة التعلىىىيمتىىىوف    -10

التغ  اء  قام هم دون اض رارهم للتنقا وبما ي ناسر معإللعامل ن في مواقع عملهم و  تقديمها

 ال ر عة للمه  والعلوم وحاجاء سوق العما.

 . راضهاأيكفا تحقيق ال ورية واي س اء العلمية والبحثية وما  التعاون مع الجامعاء -11
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 رؤية الجامعة االفتراضية السورية-3-1-2

 
ً
  ت ىىىعى الجامعىىىىة  ن تكىىىىون ضىىىم  الجامعىىىىاء ايصىىىىنفة عاييىىىا

ً
 مرموقىىىىا

ً
وأن تكىىىون رالىىىىدة ي ىىىى  ة  ،تصىىىىنيفا

ا مناىىىىجم مىىىىع ال ىىىىوياء ا كاديميىىىىة فىىىىي ت هيىىىىا ايىىىىوارد البشىىىىرية مشىىىىكو ،لكت ونىىىىي فىىىىي اين قىىىىةالىىىىتعلم ا 

فىىي مجىىاالء متنوعىىة . كمىىا ت ىىعى ا قليميىىة ولبيىىة لحاجىىاء سىىوق العمىىا الوطنيىىة و مو  ،ايهنيىىة العاييىىةو 

 الخريم.بكة علمية يتفاعا فيها ايتعلم و البحثية ووضعها في  ستق ال أفضا الخب اء التعليمية و ال 

 

 والهدف سالة الجامعة االفتراضية السوريةر -3-1-3

ايتىىىدرل مىىى  ا كىىىاديمي واينهىىىي تمكىىى  ايىىىتعلم و  بحىىى  حديثىىىة فىىىي اخجىىىالتىىىدرير و ف   منظومىىىة تعلىىىيم و تىىىو 

ىى معارفىىه فىىي مجىىاالء متنوعىىة حديثىىة مهاراتىىه و  عبىى  ت ىىوير ،ال و ايبا ىىر فىىي سىىوق العمىىااالن ىىراط الفع 

ام الشىىىىىبكة الدوليىىىىىة فىىىىىي تنىىىىىامي اسىىىىىت دو  ،ا قليمىىىىىيحتياجىىىىىاء وت ىىىىىور االقتصىىىىىاد اخحلىىىىىي و متاللمىىىىىة مىىىىىع ا

 
ً
 و  ،النشاطاء وا عمال محليا

ً
.إقليميا

ً
  دوليا

 الهدف:

 تعما الجامعة االفت اضية ال ورية على:

  تلبيىىىة االحتياجىىىاء الوطنيىىىة والعربيىىىة للعلىىىم والتقانىىىة وت هيىىىا ايىىىوارد البشىىىرية وتنميىىىة وت ىىىوير

 .الرصيد ايعرفي للمجتمع

  تع يىى  حركىىة التعريىىر بهىىدف نقىىا ايعىىارف إلىىى اين قىىة العربيىىة ورب هىىا مشىىكا منهجىىي واي ىى  ة

 .عاييةالعلمية ال

  الىىىىتعلم  ثماره فىىىىي اخجىىىىال ا كىىىىاديمي واينهىىىىي و لكت ونىىىىي وترسىىىىي ه واسىىىىت ىىىىوير تقانىىىىاء الىىىىتعلم ا

 .مدم الحياة

  اي س اء التي ينتمون إليهاعالقاء طويلة ا مد مع خريجيها و وناء. 

  ايتعاقد واعتبارهم رصيدها ا همتعليمية وا دارية الدالم منها و تنمية ا طر التحف ز و. 

  رسي  الجودة في جميع عملياتهات. 

 لجامعةالهيكل التنظيمي ل-3-1-4

 :
ً
 :الجامعة دارةإيتولى أوال

   مناءمجلال ا. 

 مجلال الجامعة. 
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 رليال الجامعة 

 العلمية مجلال الش ون 

 ال الل مجلال   ون 

 :
ً
 ثانيا

ً
 والب امم اي تقلة، وهي:م  الكلياء وايعاهد  تضم الجامعة عددا

 تصاالء: وتضم:كلية ايعلوماتية واال -أ

 ا جازة في الهندسة ايعلوماتية. -1

 ا جازة في تقانة ايعلوماء. -2

 ا جازة في تقانة االتصاالء. -3

 ماج ت   الدراساء العليا في علوم الول. -4

 ماج ت   الت هيا والت صر في تقاناء الول. -5

 .دكتوراه في ايعلوماتية -6

 كلية العلوم االقتصادية وا دارية: وتضم: -ل

 .علوم ا دارةا جازة في  -1

 ماج ت   الت هيا والت صر في إدارة ا عمال. -2

 ماج ت   الت هيا والت صر في إدارة التقانة. -3

 ماج ت   الت هيا والت صر في الجودة. -4

 دكتوراه في ا دارة. -5

 كلية العلوم ا ن انية: وتضم: -ج

 ا جازة في الحقوق. -1

 ا جازة في ا عالم واالتصال. -2

 دولوم الت هيا الت ووي. -3

 ماج ت   الت هيا والت صر الت ووي في دمم التكنولوجيا والتعليم. -4

 ماج ت   الت هيا والت صر في القانون الدولي ا ن اني. -5
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 لب امم ا كاديمية اي تقلة اآلتية:ا -د

 .ايعهد التقاني للحاسول -1

 ايعهد التقاني  دارة ا عمال. -2

 ماج ت   الت هيا والت صر في التعليم ال بي. -3

 مم اللغة ا نكل زية )وهو ورنامم خدمي لجميع الب امم(.ورنا -ه

   مرك  التدرير والتعليم مدم الحياة. -و

:
ً
 الجامعة  تضم ثالثا

ً
، حي  يعمىا فىي ايركى  الرليسى ي داراء/مديرياء/دوالر مكاتر/ عرم  ا   عددا

  200 ما يقارلللجامعة ومراك ها االمتحانية 
ً
 (.م قت ن)ما و ن عمال دالم ن وعمال  عامال

: ولىغ 
ً
وعىىدد طالىر،  (29716) 2019نهايىة عىام حتىى  اياىجل ن فىىي الجامعىة  ىاللا جمىالي للعىدد الرامعىا

 .( طالر9276) 2019خريجيها حتى نهاية العام 

: ولغ عدد ايدرس ن في ورامم الجامعة
ً
 مدرس 521التعليمية  خام ا

ً
 .ا

  2لسوريةنموي للجامعة االفتراضية االدور املعرفي والت-3-1-5

 يمك  تلخير الدور ايعرفي والتنموي للجامعة وثالثة محاور أساسية: 

)
ً
 ةاديصىىعمليىىة التنميىىة االقت ت ىىدم وتقىىديم منىىاهج تلبيىىة الحاجىىة ايتزايىىدة للت هيىىا والتىىدرير، )أوال

واسىىىىىىىت اتيجية تنميىىىىىىة ايىىىىىىىوارد ة، الوطنيىىىىىىة للعلىىىىىىىم والتقانىىىىىى ة وتلبىىىىىىىي احتياجىىىىىىاء االسىىىىىىىت اتيجيةيىىىىىىواالجتماع

 ، إلبشريةا
ً
 . اال ت ال ال ورية لى تلبية الحاجاء العلمية لجالياءإ ضافة

 يب ز دور الجامعة االفت اضية م  خالل م اهم ها في تلبية الحاجة ايتزايدة للت هيا والتدرير: و 

  فىىىي ال مىىىان( 
ً
ىىىم إلكت ونىىىي مرنىىىة ن ىىىبيا

ا
فمىىى  الناحيىىىة اللوج ىىى ية، تعتمىىىد الجامعىىىة علىىىى منظومىىىة تعل

ت ىىىىاعد فىىىي اسىىىى يعال ن ىىىبة الوىىىى ا بهىىىىا مىىى   ىىىىريحة الشىىىبال أو مىىىى  الشىىىريحة التىىىىي فاتهىىىىا وايكىىىان(، 

                                                             

، ماشاور الاا الموقاع اتلوتروااي 2017جامعة االفتراضية السورية، الدور والفرص واآلفاا،، جادوأ أامااأ مجلان أماااا الجامعاة، ال 2

 للجامعة
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ق ار الت هيا والتدرير التقليدي م  ال وري ن ايقيم ن في الوط ، أو مى  ال ىوري ن ايقيمى ن فىي 

 والد اال ت ال  

  ،ومىىى  الناحيىىىة االقتصىىىىادية، ت بنىىىى الجامعىىىىة سياسىىىة تحصىىىىيا أق ىىىاط دراسىىىىية متوسىىى ة القيمىىىىة

ت ىىىىاعدها فىىىىي ت فيىىىىف االعتمىىىىاد علىىىىى الىىىىدعم الحكىىىىومي، كمىىىىا ت ىىىىاعد الشىىىىبال اينتمىىىىي إلىىىىى الفئىىىىاء 

ايتوس ة م  اخجتمع، فىي متامعىة ت هيلىه وكلىف  معقولىة تقىا ون ىر كب ى ة )أقىا مى  النصىف( عى  

 كلف الدراسة في الجامعاء الخاصة.

)
ً
عمليىة ونىىاء اقتصىىاد  وت ىىر ع ،يعرفىةوتقانيىىة تقىىوم و بىادل ونقىىا ا خلىىق واحىة افت اضىىية علميىىة )ثانيوا

حتذم وه ي س ة وطنية حديثة ومت ورة. وزيادة مردوده ايعرفة  ، وتقديم نموذج وطني ي 

، تىوفر لهىىا فرصىىة التحىىول إلىىى مركىى  خبىى ة ال ىىورية إن طبيعىة ا عمىىال التىىي ت ديهىىا الجامعىىة االفت اضىىية

ل تقليديىىة )تعلىىيم، امتحانىىاء، معلومىىىاء وطنىىي قىىادر علىىى تقىىديم مثىىال نمىىوذجي عىىى  إعىىادة إنتىىاج أعمىىا

 طالل، ... الخ( وفق الصيغة الحديثة.

)
ً
منىىاهج جديىىد، و لكت ونىىي عربىىي إ محتىىوم تعلمىىيت ىىوير إ نىىاء اخحتىىوم الرقمىىي العربىي مىى  خىىالل  )ثالثووا

تشىىجيع ، و االختصاصىىاء الحديثىىة التعمىىق فىىي تعريىىر، ومىى  خىىالل الجامعىىة ت تارهىىار متعىىددة ايصىىاد

 العربيىةبالتعىاون مىع الجامعىاء ال ورية و  لكت وني في الجامعاءوالت وير ا  ر والبح حركة التعري

 .جنبيةوا  

حيىى  تتىىوفر للجامعىىة جميىىع الفىىر  الالزمىىة  داء دور محىىوري علىىى صىىعيد إنتىىاج محتىىوم رقمىىي عربىىىي 

فتى   بهىىا أن تنىىتم معىارف فىىي مجىىاالء  متعىىددة، متم ىز ومتنىىوع. فبا ضىىافة إلىى كونهىىا م س ىىة جامعيىىة ي 

وتعتمد في عملهىا علىى ا نت نىت وعلىى ا دواء ايعلوماتيىة الحديثىة، تمتلىك الجامعىة قاعىدة واسىعة مى  

ال الل وايدرس ن الذي  ي ىت دمون ا دواء والتقانىاء الحديثىة وكثافىة فىي حيىاتهم اليوميىة، ويمكى  

 أن ي اهموا وفعالية في عملية إنتاج محتوم رقمي متم ز.
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 وطرق جمع البيانات البحثمنهجية -3-2

 إلىىىىى ال ىىىىالل 
ً
تىىىىم االعتمىىىىاد علىىىىى الجامعىىىىة االفت اضىىىىية ال ىىىىورية وعلىىىىى ا سىىىىاتذة والعىىىىامل ن فيهىىىىا، إضىىىىافة

اياىىجل ن فىىي الجامعىىة، للحصىىول علىىى ايعلومىىاء اي لوبىىة، كمىىا جىىرم االعتمىىاد علىىى ا سىىلول الوصىىفي 

 يا يلي:التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في ا
ً
 لواقع، وفقا

قامت الباحثة واالطالع على الدراساء ال اوقة والكتر اي لفة خالل ال ىنواء  من الناحية النظرية:

ال ىىىىىىىىىىىاوقة، ايرتب ىىىىىىىىىىىة وموضىىىىىىىىىىىوع اي ىىىىىىىىىىى ولية االجتماعيىىىىىىىىىىىة والسىىىىىىىىىىىيما اي ىىىىىىىىىىى ولية االجتماعيىىىىىىىىىىىة الخاصىىىىىىىىىىىة 

 والجامعاء.

يعلومىىىاء: البيانىىىاء الثانويىىىة ايتىىىوفرة فىىىي مصىىىدري  مىىى  ا اعتمىىىدء الباحثىىىة علىىىى مووون الناحيوووة العمليوووة:

وأنش  ها فيما يتعلق والج ء ا ول م  الدراسة العملية، وفىي الجى ء الثىاني مى   الجامعة حول أعمالها

الدراسىىاء ال ىىاوقة فيمىىا يتعلىىق واالسىى بانة التىىي جىىرم توز عهىىا علىىى الدراسىىة العمليىىة تىىم االعتمىىاد علىىى 

 لل بيعة الخاصة للجامعة االفت اضية ال ورية،  ،ا ولية للحصول على البياناء مجتمع البح 
ً
ونظرا

 مىى  العىىامل ن فىىي الجامعىىة، فقىىد تىىم 
ً
ثالث وىى االسىىتعانةحيىى  أن الكىىوادر التدر  ىىية فيهىىا ال تشىىكا جىى ءا

 اس باناء جرم توجيهها إلى ال الل وايدرس ن والعامل ن في الجامعة كا على حده.

لرصىىىىد واقىىىىع ت بيىىىىق ، SPSSاسىىىىت دام ورنىىىىامم التحليىىىىا ا حصىىىىائي و وتىىىىم ت بيىىىىق ا سىىىىالير ا حصىىىىالية

اي ىىى ولية االجتماعيىىىة فيهىىىا، وتحديىىىد نقىىىاط القىىىوة ونقىىىاط الضىىىعف فىىىي محىىىاور اي ىىى ولية االجتماعيىىىة 

 .لدم الجامعة، وإثباء ا ثر ا يجابي لت بيق اي  ولية االجتماعية في الجامعاء ال ورية

 عمليةالجزء األول من الدراسة ال-3-2-1

ا االجتماعيووة، األنشوطة واألعموال ال وي قاموا ا وا الجامعوة االفتراضوية السوورية فوي ضووء مسوؤولي  

وتووم تصووايفها ضوومن املحوواور الثالثووة للمسووؤولية االجتماعيووة للجامعووات )محووور التعلوويم املسووتمر، 

 (.محور الورشات واألنشطة واملشاركة املجتمعية، محور نقل التقنية واالبتكار

:
ً
 محور التعليم املستمر: أوال

عتبىى  مركوز الووتعلم موودى الحيواة:  -1
 
الجامعىة االفت اضىىية ال ىورية الجامعىىة الحكوميىة ال ىىورية ت

الوحيىىدة التىىىي تحىىوي فىىىي مرسىىوم إحىىىدااها نالىىر لىىىرليال الجامعىىة لشىىى ون الىىتعلم مىىىدم الحيىىىاة، 

  محىىىىىدد وهىىىىىي الجامعىىىىىة ال ىىىىىورية الوحيىىىىىدة التىىىىىي ال ت خىىىىىذ معىىىىى ن االعتبىىىىىار قىىىىىدم الشىىىىىهادة أو سىىىىى

 للدارا في أي ورنامم م  ورامجها.
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، ايصنفة الجامعاء تكون م  ضم  في إطار سعي الجامعة االفت اضية ال ورية  ن
ً
أحدثت  عاييا

(. 2017( لعام )99الجامعة مرك  التعلم مدم الحياة ضم  النظام الداخلي الصادر والقرار رقم )

 متقدرك  في الجامعة  ن ايي عى 
ً
 في مجال التدرير والت هيا على اي توم الوطني يحتا موقعا

ً
ما

 وا قليمي والعايي. 
ً
 والتدرير  ي   ة التدرير وأن يكون رالدا

ً
لكت وني وا  االفت اض يعموما

 إلى الخب ة التي راكمها في مجال التعليم االفت اض ي 
ً
والتدرير ع  معد على وجه الخصو  م  ندا

لبي ايت لباء ايهنية العايية وي   مع مشكا يناجم البشريةوارد والتقاناء ايرتب ة وه لت هيا اي

 متنوعة. مجاالء في العما سوق  حاجاء
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 األنشطة واألعمال ال ي قام ا ا مركز التعلم مدى الحياة:

 املالحظات الاشاط السنة

 وضع الاللحة الداخلية للمرك  إحداث مرك  التعلم مدم الحياة 2017

2018 

 إحداث الب نامم التدريبي: الب نامم التدريبي الشبكاء وأم  ايع ياء

 الدوراء التدريبية اخحدثة:

 (CCNAمدير  بكاء سلكية معتمد )

 (.CWNAمدير  بكاء السلكية معتمد )

 (.CEHاالخت اق ا خال ي )

 (.MCSDأنظمة الب مجياء )

مرك  التعلم مدم الحياة   مذكرة تفاهم و ن الجامعة االفت اضية ال ورية /

 وجامعة سن  جي

 

إحداث الب امم التدريبية يتضم  مرحلة  إحداث الب نامم التدريبي: مدرسة تعلم اللغة الروسية ا ونالي  في سورية

تجه ز اخحتوم العلمي / التدريبي وا ضافة 

 إلى تجه ز الواجهاء وآلية ال اجيا.

ة اطالق ال اجيا على الدوراء التدريبي

 للب امم التي تم اعتماد اخحتوم التدريبي لها.

 إحداث دورة لغة انكل زية يوزفي الجامعة االفت اضية

 إحداث الب نامم التدريبي: ورنامم تعلم اللغة العربية لغ   الناطق ن بها

 إحداث الب نامم التدريبي التدرير الب مجي لألطفال واليافع ن

  2018جي لألطفال واليافع ن لعام م اوقة ايارثون الب م

2019 

  2019م اوقة ايارثون الب مجي لألطفال واليافع ن لعام 

  م اوقة اخحتوم الرقمي العربي

  رنامم اللغة االنكل زية / ال نة التحض  يةالب نامم التدريبي: و

  (PMPإحداث الب نامم التدريبي: الب نامم التدريبي: محت ف إدارة مشار ع )

 إحداث الب نامم التدريبي: ورنامم تدرير ايدرب ن
ي تر والدوراء التدريبية يدربي اي اوقاء 

 الب مجية ال ورية.

2020 
  إقامة اي تمر الثاني لصناعة اخحتوم الرقمي العربي

  2020م اوقة ايارثون الب مجي لألطفال واليافع ن لعام 

 ال ي قام ا ا مركز التعلم مدى الحياة، من إعداد الباحثة.( األنشطة واألعمال 2الجدول رقم )
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 توصيف للاشاطات والبرامج التدريبية املحدثة في مركز التعلم مدى الحياة:

 البرنامج التدريبي الشبكات وأمن املعطيات: -

مية العما التقني ايتقدم واين لق م  أسال أكاديمية علإنتاج كوادر قادرة على يهدف الب نامم إلى 

صحيحة في ق اع االتصاالء وتكنولوجيا ايعلوماء وذلك م  خالل ت وير قدراء هذه الكوادر في 

 كا م  العما الشبكي م  جهة وأم  ايعلوماء م  جهة أخرم. 

 الدورات التدريبية ضمن البرنامج:

 (CCNAمدير  بكاء سلكية معتمد ) -

 (.CWNAمدير  بكاء السلكية معتمد ) -

 (.CEH) االخت اق ا خال ي -

 (.MCSDأنظمة الب مجياء ) -

مكانية ال اجيا على الحضور واالمتحان أو فق  ال اجيا على االمتحان، كا دورة تدريبية تتضم  إ

 كما ولغت أعداد ال الل اياجل ن في كا دورة تدريبية ح ر الفصول:

 اسم الدورة
 الفصول الدراسية

 2018خريف  2018ربيع 
CCNA 81 50 

CCNAExam 19 36 
CWNA 26 20 

CWNAExam 7 7 
CEH / 33 

CEHExam / 8 
MCSD / / 

MCSDExam / / 

 ( أعداد ال الل اياجل ن في الدوراء التدريبية في مرك  التعلم مدم الحياة.3الجدول رقم )

 مذكرة تفاهم بي: الجامعة االفتراضية السورية / مركز التعلم مدى الحياة  وجامعة سنيرجي: -

وضع إطار للتعاون والعما ايشت ج و ن الفريق ا ول والفريق الثاني ذكرة التفاهم الهدف م  م

 ."ةوالفريق الثال  في مجال التعليم وإطالق مشروع "مدرسة اللغة الروسية ا ونالي  في سوري
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 مدرسة تعلم اللغة الروسية األونالين في سورية: -

لروسية ا ونالي  في سورية وذلك والتعاون مع أحدث مرك  التعلم مدم الحياة ورنامم تعلم اللغة ا

 جامعة سن  جي الروسية وصندوق دعم ايبادراء االست اتيجية. 

 حي  قدمتمبدأ التعلم في دورة اللغة الروسية هو التعلم الذاتي وليال التعليم التقليدي، 

 وني وبشكا لكتإمكانية الوصول إلى منهاج تعلم اللغة الروسية م  موقعها ا  جامعة سن  جي

مجاني لجميع ال الل الذي  قاموا وال اجيا عب  موقع الجامعة االفت اضية ال ورية، وحي  

 أمنتكما  يتمك  ايتدرل م  االطالع على الدروا والتدريباء ومعدل درا واحد خالل اليوم.

م لت م ن لكت وني أو عب  أدواء أخر الجامعة مشرف ن لل الل يمكنهم التواصا معهم عب  الب يد ا 

الحد ا دن  م  ايتامعة خالل فت ة الدورة وا جاوة على ا سئلة واالستف اراء ايتعلقة والدروا 

 سبوع(.)لقاء واحد في ا  

 التدريب البرمجي لألطفال واليافعي:: -

 لفكر 
ً
م ايبكر يهاراء التحليا والتفك   اين قي عند ا طفال واليافع ن وتع ي ا

 
 لدور التعل

ً
ة إدراكا

العما الجماعي وروح ايناف ة وتنظيم فرق العما لديهم، وبهدف إعداد جيا  يواكر الت ور 

مرك  التعلم مدم  ينظمالتقاني و  اهم في إيجاد حلول ت دم الواقع في م تلف الق اعاء، 

 لمارثو: البرمجي لألطفال واليافعي:مسابقة سنوية لالحياة في الجامعة االفت اضية ال ورية 

 م  الرسالة اال إن الق
ً
واي اهمة في تحض   جيا اي تقبا في  ،جتماعية والعلمية وا كاديميةا

 و   هدف ايارثون الب مجي في مراحله وتدريباته:سورية. 

 سنة. 11سنواء إلى  8م    طفال مم  تت اوح أعمارهمفئة ا -

 سنة. 15سنة إلى  12م   ليافع ن مم  تت اوح أعمارهمفئة ا -

 يراحا الب نامم التدريبي الذي تعتب  م اوقة 
ً
تضم  يايارثون الب مجي لألطفال واليافع ن ختاما

 
ً
 وزمنيا

ً
م  خاللها إجراء االختباراء  يتمعدة مراحا تدريبية وت هيلية موصفة ومحددة علميا

الت هيلية وتقديم التدرير ايناسر على م تلف التقاناء الب مجية وعلى آلياء التفك   اين قي 

فال واليافع ن، وعلى نحو  ي اعد في دعم قدرة الشبال ال وري والنا ئة على ايناف ة لألط

 وتوسيع القاعدة الشعبية للب مجة عند م تلف الشرالا العمرية.
ً
 عاييا
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 :2018مسابقة املارثو: البرمجي لألطفال واليافعي: لعام  .1

( طفا ويافع م  م تلف 230) 2018 ارج في ايارثون الب مجي لألطفال واليافع ن لعام 

( 136اخحافظاء ال ورية )دمشق، ريف دمشق، حمر، الالذقية(، وبلغت أعداد فئة ا طفال )

 ( ذكور.59( إناث و )31( منهم )90( ذكور. وبلغت أعداد فئة اليافع ن )65( إناث و )71منهم )

، أعمارهم ما و ن مشارج م  الفئت ن م  م تلف اخحافظاء ال ورية 75ت ها للم اوقة ا خ  ة 

 
ً
آل في صالة  11 اركوا في اي اوقة النهالية التي أقيمت يوم ال بت  الثامنة والخم ة عشر عاما

التي ت تضيفها  2018 الب مجية ال وريةالجامعية مع اي اوقة  الرياضية والتزام  الجالء مدينة

الب مجية للكلياء الجامعية في وتنظمها الجامعة االفت اضية ال ورية والتعاون مع إدارة اي اوقة 

 سورية.

 :2019مسابقة املارثو: البرمجي لألطفال واليافعي: لعام  .2

( طفا ويافع م  م تلف 1400) 2019 ارج في ايارثون الب مجي لألطفال واليافع ن لعام 

اخحافظاء ال ورية: دمشق وريف دمشق )التا، صيدنايا، يب ود( والالذقية وطرطوا وحلر 

( ذكور. 439( إناث و )281( منهم )720ه والح كة. وبلغت أعداد فئة ا طفال )وحمر وحما

( ذكور. وت ها ي اوقة ايارثون ا خ  ة 500( إناث و )231( )691وبلغت أعداد فئة اليافع ن )

( 56ذكور( و ) 59إناث و  27( م  فئة ا طفال )85( مشارج )141ن يجة االختبار الت هيلي الثاني )

 ذكور(. 41إناث و  15فئة اليافع ن ) مشارج م 

(141 
ً
 ( طفا ويافع م  م تلف اخحافظاء ال ورية، أعمارهم ما و ن الثامنة والخم ة عشر عاما

قيمت يوم ا ثن ن 
 
الفيحاء الرياضية.  مدينةآل في صالة  26 اركوا في اي اوقة ا خ  ة التي أ

وتهدف كا م اوقة إلى اختبار ا داء ا مثا وتضم  ايارثون م اوقة ا طفال وم اوقة اليافع ن 

ة إلى ثالث مجموعاء: م  لة ورمجية تصاغ على  كا لعبة، ي  لر م   لحا عدة أسئلة مق م 

، م الا التفك   اين قي Scratchاي  اوق تنفيذها واست دام لغة الب مجة الرسومية سكراتش 

 اة م توم التعقيد لكا فئة عمرية.مع مراع  ++Cوالحاسوبي، وم الا ولغة الب مجة النصية 
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خالل حفا ختام وإعالن النتالم، تم ا عالن ع  أسماء ايراتر الثالثة ا ولى م  كا فئة عمرية 

وا ضافة إلى أسماء العشرة ا والا م  فئة اليافع ن اي هل ن للمشاركة في ا يبياد العلمي 

 ال وري الذي تنظمه هيئة التم ز وا وداع.

 :2020املارثو: البرمجي لألطفال واليافعي: لعام مسابقة  .3

، ولك  تم 2020فال واليافع ن مع وداية عام تم ا عالن ع  ان الق ايارثون الب مجي لألط

 تجميدها م بر الظروف اليحية في سورية، وان شار ف  وا كورونا اي تجد.

 

 :السورية الجامعة االفتراضية للعاملي: فينكليزية التدريبي: برنامج تعلم اللغة اإل  البرنامج -

جراء اختبار للعامل ن في الجامعة االفت اضية، حي  تم إنكل زية تم إحداث ورنامم تعلم اللغة ا  

تحديد م توم وفرز ايشارك ن إلى م توياء وتقديم التدرير ايناسر لهم. وبلغت أعداد 

 ( مشارج.20ايشارك ن )

 

 مي العربي:املؤتمر  الثاني لصناعة املحتوى الرق -

تمام ال اعة ال ادسة م اًء في دار ا سد  31/08/2018تم افتتاح اي تمر يوم الجمعة الواقع في 

في  02/09/2018-01للثقافة والفنون )دار ا وبرا(، وجرء فعالياته خالل يومي ال بت وا حد 

 مدرج مكتبة ا سد الوطنية.

 

 مسابقة املحتوى الرقمي العربي: -

 وتوصياء 
ً
اي تمر الثاني للمحتوم الرقمي العربي الذي نظمته الجامعة االفت اضية ال ورية عمال

أطلقت الجامعة االفت اضية ال ورية   ،2018أيلول  2أل وحتى  31في دمشق في الفت ة م  

م اوقة سنوية للمحتوم الرقمي العربي، يشارج فيها ايهتمون والعاملون في ت وير ت بيقاء 

ربي، على  كا ورمجياء أو أدواء حاسوبية ت هم في إ ناء وتفعيا هذا اخحتوم الرقمي الع

 اخحتوم و رق مبتكرة. 
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تشما اي اوقة اخحاور التالية: التعليم والثقافة، ال ياحة وا عالم، االقتصاد وا عمال، 

في نهاية  هر آذار م  خالل دعوة  2019والخدماء اخجتمعية. وقد تم إطالق اي اوقة لعام 

 م اهمة ومشار ع في إطار هذه اخحاور.لل

 

 :2020عام  ةاللالبرامج ال ي تم إحداث ا وسيتم اإلعال: عن افتتاحها 

 :نكليزية / السنة التحضيريةرنامج اللغة اإل البرنامج التدريبي: ب -
تعلم اللغة  ضم  مجموعة وراممتم إحداث ورنامم تعلم اللغة ا نكل زية / ال نة التحض  ية 

ية كلغة ثانية التي تقدمها ايدرسة ا لكت ونية لألعمال في وري انيا م  خالل  ركة  لوبال ا نكل ز 

ل  نينغ الدولية. الدورة التدريبية تتضم  عدة م توياء يتم ال اجيا عليها وناًء على اختبار 

 تحديد م توم، ويحصا ال الر في نهاية كا م توم على  هادة قبا مرك  التعلم مدم الحياة / 

 العما على ت وير 
ً
الجامعة االفت اضية ال ورية و اي س ة ا لكت ونية لألعمال. ويتم حاليا

اخحتوم وتجه ز واجهاء ال اجيا م  خالل منظومة الجامعة االفت اضية ليتم اطالق ايشروع 

 .2020عام  خالل

 

 (: PMPالبرنامج التدريبي: محترف إدارة مشاريع ) -

 يهدف الب نامم التدريبي ا
ً
خحدث إلى ت هيا كوادر قادرة على إدارة ايشار ع و ريقة احت افية وفقا

 واالعتماد على الدليا ايعرفي  دارة ايشار ع الصادر 
ً
 حدث ايمارساء ايتبعة وايعتمدة عاييا

، كما يهدف إلى تنمية ايهاراء الالزمة ضم  ويئة إدارة  PMIع  معهد إدارة ايشار ع ا مريكي 

 العما على ت وير اخحتوم ايش
ً
ار ع واك  ابهم للخب اء النظرية والعملية اي لوبة. ويتم حاليا

عام  خاللطالق ايشروع منظومة الجامعة االفت اضية ليتم إوتجه ز واجهاء ال اجيا م  خالل 

2020. 
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 البرنامج التدريبي: تعلم اللغة العربية: -

للناطق ن مغ  ها ويتم ز هذا الب نامم وتفرده م  حي  هو ورنامم يهدف لتعليم اللغة العربية  

، وتكاما مكنوناته التعلمية/ والتعليمية، وتوافر البيئة 
ً
ت ليف اخحتوم التعليمي، وتصميمه تربويا

 ا لكت ونية الحديثة والبيئة االفت اضية ايناسبة لتعلم اللغاء.

 العما على ت وير اخحتوم وتجه ز واجهاء ال
ً
منظومة الجامعة  اجيا م  خالل يتم حاليا

 إلى ا2020عام  خاللطالق ايشروع االفت اضية ليتم إ
ً
لتعاون مع جهاء . كما ت عى الجامعة حاليا

في دول أجنبية م تلفة )كروسيا والص ن والهند تعلم اللغة العربية  أكاديمية ل  ويق ورنامم

مرك  نفاذ لضمان ح   تشغيا  وتقديم ،وايران( والتعاون مع جامعاء محلية في تلك الدول 

 .ختلفةاخجنبية ا  دول الالب نامم وذلك في 

 

 البرنامج التدريبي: نظام اعتمادية لتدريب املدربي:: -

يهدف الب نامم إلى إعداد مدرب ن متم زي  وذو كفاءة عالية قادري  على نقا وتبادل الخب اء 

وقاء ال ورية: ايارثون الب مجي لألطفال النظرية والعلمية وايهنية في مجال التدرير ضم  اي ا

خرم. 
 
واليافع ن، ا ويبياد العلمي ال وري، اي اوقة الب مجية للجامعاء ال ورية أو أي م اوقة أ

ي م  الب نامم إمكانية ت هيا مدرب ن وت وير قدراتهم وتمكينهم م  اك  ال مهاراء تدريبية 

 احت افية م لوبة في مجال التدرير.

 

 مراكز النفاذ:منظومة  -2

للتوسع ا فقي داخا وخارج سورية وذلك الستق ال  االفت اضية ال ورية ت عى الجامعة

 رالا واسعة م  ال الل ال وري ن داخا سورية، وا ضافة إلى ال الل ال وري ن ايغت و ن 

 أو ال الل العرل.

شريحة واسعة إن التوسع داخا سورية )وم  ثم خارجها( سي اعد في توف   فر  التعليم ل

 في زروف ا زمة الراهنة على امتداد الجغرافيا ال ورية الشبالم  
ً
، وسي اعد وخصوصا

 في
ً
خب اء أكاديمية وتدريبية سورية داخلية وخارجية وخب اء أجنبية متم زة  استق ال أيضا

في  تى االختصاصاء، وتحويا الجامعة االفت اضية ال ورية ينصة تعليم وت هيا وتواصا 
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 اض ي ت اعد في إعادة ارتباط ال وري ن ايوجودي  في الخارج ووطنهم ا م وت م ن تفاعلهم افت

 مع أخوانهم داخا سورية، واالستفادة م  خب اتهم في م تلف اخجاالء. 

، وبىىىىىىىالر م مىىىىىىىى  اسىىىىىىىتق ابها لشىىىىىىىرالا واسىىىىىىىعة مىىىىىىى  ال ىىىىىىىىالل االفت اضىىىىىىىية ال ىىىىىىىورية ن الجامعىىىىىىىةإ

اسىىىىىىتق ال أعىىىىىىداد كب ىىىىىى ة مىىىىىى  ال ىىىىىىالل ال ىىىىىىوري ن ال ىىىىىىوري ن داخىىىىىىا سىىىىىىورية، لىىىىىىم تىىىىىىتمك  مىىىىىى  

 لعىىىدم تمكنهىىىا مىىىى  تىىى م ن ونىىىى تحتيىىىىة وتصىىىميم آليىىىاء إداريىىىىة 
ً
ايغتىىى و ن أو ال ىىىالل العىىىرل، نظىىىىرا

مرنىة، ت ىىما لهىى الء ال ىالل م ىىداد أق ىىاطهم عى  معىىد )م ىىبر إ ىكاالء الحظىىر ايصىىرفي( أو 

اك  نفاذ الجامعىة فىي عىدد مى  تنفيذ امتحاناتهم ع  معد وبشكا موثوق والر م م  ان شار مر 

البلىىىىدان كا مىىىىاراء، والكويىىىىت، وال ىىىىعودية، والبحىىىىري ، ومصىىىىر، ولبنىىىىان، وا ردن، وتركيىىىىا، إال 

 علىى افتتىاح مركىى  أنهىا تبقى  مراكى  تحىىت إدارة جهىاء خارجيىة   ىى  سىورية
ً
، ويىتم العمىا حاليىىا

 روسيا.-للجامعة في موسكو

 

 سورية توضح توزع املراكز داةل (2الصورة رقم )
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 توضح توزع املراكز ةار  سورية (4-3رقم ) صور ال
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موع التطوورات واملتغيوورات الحاصولة فوي مسووتوى املعوارف واملهووارات  بورامج ماجسوتير تتجوواو  -3

 :وحجمها ونوعها

بح  حديثة في اخجال تدرير و توف   منظومة تعليم و  تهدف الجامعة االفت اضية ال ورية إلى

ايبا ىىىر فىىي سىىىوق العمىىا عبىىى  نهىىي تمكىىى  ايىىتعلم وايتىىىدرل مىى  االن ىىىراط الفعىىال و ا كىىاديمي واي

حتياجىىاء وت ىىور االقتصىىاد معارفىىه فىىي مجىىاالء متنوعىىة حديثىىة متاللمىىة مىىع امهاراتىىه و  ت ىىوير

 تنىىىامي اسىىىت داخحلىىىي وا قليمىىىي و 
ً
  ،ام الشىىىبكة الدوليىىىة فىىىي النشىىىاطاء وا عمىىىال محليىىىا

ً
إقليميىىىا

 
ً
  .ودوليا

درا في الجامعة االفت اضية ال ورية:ورامم ايا
 
 ج ت   التي ت

 ماج ت   الدراساء العليا في علوم الول -1

 ماج ت   الت هيا والت صر في تقاناء الول -2

 ماج ت   الت هيا والت صر في الجودة -3

 ماج ت   الت هيا والت صر في إدارة التقانة -4

 ماج ت   الت هيا والت صر في إدارة ا عمال -5

 والت صر في التعليم ال بيماج ت   الت هيا  -6

 ماج ت   الت هيا والت صر في القانون الدولي ا ن اني -7

 ماج ت   الت هيا والت صر الت ووي في دمم التكنولوجيا والتعليم -8

 على تجه ز ورامم ماج ت   ت هيا وت صر جديدة 
ً
وتعما الجامعة االفت اضية ال ورية حاليا

 في اخجاالء التالية:

 الت بيقية الل انياء العربية -1

 ايعلوماتية الحيوية -2

 نمذجة معلوماء البناء -3

 ا دارة ايتكاملة للموارد البيوية -4

 ماج ت   في ا عالم -5

 ماج ت   خا  والعامل ن في وزارة التنمية ا دارية -6

 ماج ت   في مجال ال شر عاء ال يب انية -7

 ماج ت   في مجال اليحة العامة -8

 ماج ت   في نظم ايعلوماء ا دارية -9
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  ت   أكاديمي في إدارة ا عمالماج -10

 على تجه ىز ورنىامم إجىازة جامعيىة حىول ا دارة ال ىياحية والفندقيىة،  كما
ً
تعما الجامعة حاليا

  لت هيا الكوادر العلمية في هذا اخجال.

: محور الورشات واألنشطة واملشاركة املجتمعية:
ً
 ثانيا

 :2017ورشة تعريف بالتعليم االفتراض ي أيار  •

ورعايىىىىة ال ىىىىيدة الىىىىدكتورة نجىىىىاح الع ىىىىار نالىىىىر رلىىىىيال الجمهوريىىىىة،   2017أيىىىىار  14عقىىىىدء فىىىىي 

رليال مجلال أمنىاء الجامعىة االفت اضىية ال ىورية، وبحضىور ال ىيد الىدكتور عىاطف النىداف 

وزيىىىىىىىر التعلىىىىىىىيم العىىىىىىىالي، ور ىىىىىىىة عمىىىىىىىا معنىىىىىىىوان: )تقيىىىىىىىيم تجربىىىىىىىة التعلىىىىىىىيم االفت اضىىىىىىى ي، الجامعىىىىىىىة 

واآلفىىىاق( علىىىىى مىىىدرج الباسىىىا فىىىي كليىىىة الهندسىىىة ايدنيىىىىة  االفت اضىىىية ال ىىىورية: الىىىدور والفىىىر 

 وجامعة دمشق، وتمت خالل جل ة الحوار التي جرء في الور ة مناقشة اخحاور التالية:

التعليم العالي كج ء م  منظومة الجامعة االفت اضية ال ورية  الت هيا ا كاديمي في  .1

 ال ورية.

 ا خرم.  وريةالية والجامعاء و ن الجامعة االفت اضية ال ور  صيغ التعاون  .2

 .تعاون و ن الجامعة االفت اضية ال ورية وسوق العماالتدرير وصيغ ال .3

 .ت وير اخحتوم الرقمي العربي ايعرفي .4

 

 2018العربي السوري املعارفي   مؤتمر املحتوى الرقمي •

ا وايدرسة نظمت الجامعة االفت اضية ال ورية وايعهد العالي للعلوم الت بيقية والتكنولوجي

العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتعاون مىع الجمعيىة العلميىة ال ىورية للمعلوماتيىة، وبرعايىة 

مىىىى  ال ىىىىيدة الىىىىدكتورة نجىىىىىاح الع ىىىىار نالىىىىر رلىىىىيال الجمهوريىىىىىة رلىىىىيال مجلىىىىال أمنىىىىاء الجامعىىىىىة 

"اخحتىىىىىىىوم ايعىىىىىىىارفي  االفت اضىىىىىىىية، ايىىىىىىى تمر الثىىىىىىىاني لصىىىىىىىناعة اخحتىىىىىىىوم الرقمىىىىىىىي العربىىىىىىىي معنىىىىىىىوان:

 .أيلول  2آل وحتى  31وذلك في الفت ة ايمتدة م   االس ثمار" –ا دارة  – وري: البناء ال

 على تنظيم اي تمر الثال ، وايتوقع انعقاده أواخر العام 
ً
 .2020ويتم العما حاليا

 ... ايوزف ن -ايتفوق ن -جرحى الحرل -ذوي الشهداء -الع كري ن تشما منظومة منح •
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% م  قيمة أي دورة تدريبية فيها لكا 30تقدم الجامعة ت فيس مقداره حي  مبادرة التزام:  •

 التي تلي تاري  ت رجه.
ً
  خريم م  خريجيها خالل الخم ة عشرة عاما

 تنظيم أيام مفتوحة للتعريف بالجامعة االفتراضية السورية وببرامجها: •

فىىي  ىىهري آذار  جىىرم تنظىىيم أيىىام مفتوحىىة للجامعىىة االفت اضىىية ال ىىورية قبىىا مفاضىىلة الربيىىع

فىىىىي كىىىىا مىىىى  دمشىىىىق والالذقيىىىىة وصىىىىيدنايا، وفىىىىي ايعهىىىىد العىىىىالي للعلىىىىوم  2018وني ىىىىان مىىىى  العىىىىام 

 لر بىىىىىىة ايهندسىىىىىى ن والفنيىىىىىى ن فىىىىىىي مركىىىىىى  الدراسىىىىىىاء والبحىىىىىىوث 
ً
الت بيقيىىىىىىة والتكنولوجيىىىىىىا تلبيىىىىىىة

 .العلمية، للتعرف على ورامم الجامعة وآلياء عملها

 

  بشووراكة أداديميووة مووع الجامعووة االفتراضووية  فووي دمشووقملتقووا املسووؤولية االجتماعيووة األول

 :السورية

 مع التغ   ال ر ع في ويئة ا عمال 
ً
 م  التنامي ايتزايد الحتياجاء اخجتمع ايتعددة وتما يا

ً
ان القا

 علىىى الشىىركاء واي س ىىاء وا فىىراد 
ً
وبيئىىة العىىيش، أصىىبحت ممارسىىة اي ىى ولية االجتماعيىىة واجبىىا

ممارسىىة وحمىىا هىىذه اي ىى ولية مغيىىة النهىىو  وواقىىع الفىىرد واخجتمىىع، حيىى   وكىىا مىى  هىىو قىىادر علىىى

 أضحى تكافا هذه الجهود وتكثيفها هي الوسيلة الوحيدة  نجاحها في الوقت الراه .

دمشىق -وم  هىذا اين لىق  ىاركت الجامعىة االفت اضىية كشىريك أكىاديمي مىع الغرفىة الفتيىة الدوليىة

ة ا ول، والىىذي يهىىدف إلىىى ت ىىلي  الضىىوء علىىى أهميىىة الىىرب  وىى ن معقىىد ملتقىى  اي ىى ولية االجتماعيىى

العلىىىوم ا كاديميىىىة وايمارسىىىاء الفعليىىىة للم ىىى ولية االجتماعيىىىة علىىىى م تلىىىف اي ىىىتوياء وعالق هىىىا 

وىىىالواقع الفعلىىىىي والفالىىىدة ايرجىىىىوة منهىىىا فىىىىي اي س ىىىاء الخاصىىىىة والحكوميىىىة، ومحاولىىىىة إيضىىىاح كافىىىىة 

 .سماع تجربة الشركاء واي س اء العاملة في سوريةا معاد الخاصة بها م  خالل 

 :تطبيق الهاتف الخليوي الخاص بالجامعة االفتراضية السورية 

الناىىىىخة ا ولىىىىى مىىىى  ت بيىىىىىق الجىىىىوال الرسىىىىمي الخىىىىىا   لقىىىىت الجامعىىىىة االفت اضىىىىية ال ىىىىىوريةأط

متة، ل  هيا عملية تواصا ال الر مع منظومة الجامعة اي ت  والجامعة على أنظمة أندرويد

التىىىىىي ت ىىىىىىيا لل الىىىىىىر لدفعىىىىىىة ا ولىىىىىى مىىىىىى  الخىىىىىىدماء ا كاديميىىىىىة وال الويىىىىىىة والىىىىىذي احتىىىىىىوم علىىىىىى ا

 ا
ً
 .لوصول خجموعة أولى م  الخدماء م  خالل جواله مبا رة

:
ً
 أهم الخدماء ايتاحة حاليا

  ال اجيا على الصفوف 
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 االطالع  على مواعيد الصفوف 

  طرح ايناقشاء على مقرر 

 اء ال اللإضافة ردود على مناقش 

 االطالع على مواعيد االمتحاناء ومراك ها 

  االطالع على النتالم االمتحانية 

  االطالع على أخبار الجامعة 

 .عناوي  مراك  النفاذ وطرق التواصا معها 

 سيضاف له و  
ً
والتي ست م  تواصلهم مىع خالل ايرحلة القادمة الخدماء التي ال تتوفر حاليا

 جتماعية.مدرسيهم م  خالل الشبكة اال 

  موسوعة الجامعة االفتراضية السوريةSVUPedia :)رةصة املشاع املبدع( 

وتتضىىىىم : توصىىىىيف ايقىىىىرراء لكىىىىا ورنىىىىامم مىىىى  وىىىىرامم الجامعىىىىة وىىىىاللغت ن العربيىىىىة وا نكل زيىىىىة، 

 أوراق وحثية متنوعة، كتر متنوعة.

  الشبكة االجتماعيةSVU Averroes: 

، والتىي تى م   (SVU Averroes)جرم إطىالق الشىبكة االجتماعيىة للجامعىة 
ً
مشىكا تجريبىي مى خرا

التواصىىىا وىىى ن ال الىىىر وزماللىىىه وايدرسىىى ن، وت ىىىىيا لل ىىىالل تبىىىادل ا فكىىىار وايعلومىىىاء والنقىىىىا  

 .ومواضيع علمية هادفة تتعلق ومقرراتهم الدراسية

: محور نقل التقنية واالبتكار:
ً
 ثالثا

 .2019إطالق م اوقة اخحتوم الرقمي مع وداية  •

 .حاضنة ورمجية ل شجيع مشار ع طالوية ومشار ع ت رجل عي  حداث ا •

دخلىىىىىىىىىىىت الجامعىىىىىىىىىىىة : ال ىىىىىىىىىىىوريةللكليىىىىىىىىىىىاء الجامعيىىىىىىىىىىىة استضىىىىىىىىىىىافة وتنظىىىىىىىىىىىيم اي ىىىىىىىىىىىاوقة الب مجيىىىىىىىىىىىة  •

كىىى ول جامعىىىة افت اضىىىية فيهىىىا، وقامىىىت  2014االفت اضىىىية ال ىىىورية إلىىىى اي ىىىاوقة الب مجيىىىة عىىىام 

حققىىىىىىىىت ايركىىىىىىىىى  ا ول علىىىىىىىىىى و ، 2018و  2017اي ىىىىىىىىىاوقة واستضىىىىىىىىاف ها خىىىىىىىىىالل العىىىىىىىىىام ن  ورعايىىىىىىىىة

 .2019، وايرك  الخامال عام 2018الجامعاء العربية وجامعاء  مال أفريقيا عام 

 .إطالق ايارثون الب مجي لألطفال واليافع ن •
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ف الىذكي، ت وير ت بيقىاء جديىدة ت ىها العمليىة التعليميىة االفت اضىية مثىا ت بيقىاء الهىات •

 .و بكة التواصا االجتماعية

 ى نحىىو آلىي الىىرد علىى أسىىئلةهىىي عبىارة عىى  محىاكي يتىىولى على: Juliaت ىوير روبىوء اخحادثىىة جوليىا  •

حي  يقوم وءنشىاء  .ال الل واست دام تقنياء التعرف على النر وتحديد ا جاواء ا ن ر

قىىىىىادرة علىىىىىى  نقا ىىىىىاء ومهىىىىىاراء ت ناسىىىىىر مىىىىىع هىىىىىدف ورمجتىىىىىه ضىىىىىم  سىىىىىلوج وخصىىىىىالر معينىىىىىة

وا ضىىىىافة لىىىردود أفعىىىىال لىىىىم توضىىىع لهىىىىا. و  ىىىىاعد هىىىذا اخحىىىىاكي ال ىىىىالل فىىىىي ، الىىىتعلم واالسىىىىتنتاج

م ىى  تهم التعليميىىة مىى  خىىالل إرسىىال رسىىالة  الحصىىول علىىى ردود علىىى أسىىئل هم ايتنوعىىة خىىالل

 .نصية على وريد صفحة الفي بوج

 .ء حكومية وخاصةعدد م  االتفاقياء مع جهاء علمية وم س اء تعليمية وم س ا •

إ ىىىراف الجامعىىىة علىىىى صىىىفحة الىىىدعم ال البىىىي علىىىى مواقىىىع التواصىىىا االجتمىىىاعي، ودعىىىم فريىىىق  •

طالر م  طالل الجامعة االفت اضىية، والىذي  يعملىون علىى  200ايت وع ن اي لف م  حوالي 

عتب  ذلك خ وة م  الجامعىة لىدع ، و  
ً
 وتقنيا

ً
م دعم ا نش ة التي تقوم بها الجامعة لوج  يا

 الفكر الت وعي لدم طالبها لخدمة أي فئة م  فئاء اخجتمع.

 للمكفىوف ن وضىعاف البصىردعم مبادرة ضىوء: وهىي  •
ً
، مبىادرة ت وعيىة ل اىجيا الكتىر صىوتيا

 وتوفر دعم لوج تي وتقني عند الحاجة لنشرهحي  
ً
 .تقدم الجامعة اخحتوم العلمي مجانا

 يمي:إحداث ونية لب نامم ا ر اد ا داري وا كاد •

مىىى  خىىىالل تواصىىىا الجامعىىىة اي ىىىتمر مىىىع طالبهىىىا عبىىى  مجموعىىىاء الىىىدعم ال البىىىي، تبىىى ن وجىىىود 

حاجىة ماسىة لىىدم ال ىالل للحصىول علىىى دعىم وإر ىاد أكىىاديمي وإداري مبا ىر، وضىرورة عىىدم 

الجامعىة ورنىامم إر ىاد  تاالكتفاء والوثالق ايتكاملة ايوجىودة علىى موقىع الجامعىة، لىذا أحىدث

 لجميىع ال ىالل فىي الفتى ة التىي أكاديمي وإدا
ً
ري لل الل فىي الجامعىة، وحيى  يىتم تنظيمىه فصىليا

 توليىد خحتىىوم تلىي صىدور نتىالم ايفاضىلة وت ىبق ودايىة الفصىا
ً
، والىذي سىينتم عنىه م ىتقبال

 رقمي مفيد.

ا  ىىىراف علىىىى تنفيىىىذ مشىىىروع نظىىىىام ايشىىىافي للقبىىىول والت بىىىع ال بىىىىي فىىىي مركىىى  زرع الخاليىىىا الجذعيىىىىة  •

يىىة فىىي مشىىىف  ا طفىىال، وايتمثىىىا فىىي اي ىىىاعدة علىىى أتمتىىة جميىىىع ا جىىراءاء ال بيىىىة فىىي ايركىىى ، الدمو 

وسىىىيجري تقىىىديم اينىىىتم واسىىىم الجامعىىىة االفت اضىىىية ال ىىىورية لتىىىتم االسىىىتفادة منىىىه فىىىي وقيىىىة ايشىىىافي 

 الحكومية في سورية.
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االء والتقانىىىة، ونىىىىاًء علىىىىى التن ىىىيق ايشىىىىت ج مىىىع وزارة التعلىىىىيم العىىىىالي والبحىىى  العلمىىىىي ووزارة االتصىىىى •

مذكرة التفاهم ايوقعة و ن وزارة التعليم العالي والبح  العلمي، ووزارة االتصاالء والتقانة،  عادة 

 & SHERN – Syrian Higher Education)ونىاء  ىبكة التعلىيم والبحى  العلمىي ال ىورية ) ى  ن( 

Research Network)ة مع يىىىىىىاء داخليىىىىىىة ت ىىىىىىيا ، ومىىىىىىا يشىىىىىىما ربىىىىىى  الجامعىىىىىىاء ال ىىىىىىورية مشىىىىىىبك

ي ىىىىت دميها النفىىىىاذ إلىىىىى  ىىىىبكة ا نت نىىىىت ومصىىىىىادر ايعلومىىىىاء ا كاديميىىىىة و   هىىىىا، علىىىىى مىىىىدم اليىىىىىوم 

الدراسىىىىى ي، عبىىىىى  نقىىىىىاط نفىىىىىاذ فىىىىىي كىىىىىا كليىىىىىة مىىىىى  كليىىىىىاء الجامعىىىىىاء الحكوميىىىىىة، ومىىىىىا ي ىىىىىاهم فىىىىىي تنفيىىىىىذ 

فىىىي هىىىىذا اخجىىىىال، التوجهىىىاء الوطنيىىىىة فىىىي مجىىىىال البحىىى  العلمىىىىي، ويىىىدعم تحقيىىىىق ا هىىىداف التنمويىىىىة 

 تقديم الخدماء البحثية لشرالا ال الل والباحث ن في سورية. ويضم  رفع م توم 

توقيىىىىع مىىىىذكر تفىىىىاهم وىىىى ن الجامعىىىىة االفت اضىىىىية ال ىىىىورية ووزارة ال ىىىىياحة،  حىىىىداث كليىىىىة ت بيقيىىىىة  •

)ورنىىىىامم( فىىىىي اختصىىىىا  ال ىىىىياحة والفندقىىىىة، مقرهىىىىا ايعهىىىىد التقىىىىاني للعلىىىىوم ال ىىىىياحية والفندقيىىىىة 

 ريف دمشق.و

 

 

 الجزء الثاني من الدراسة العملية-3-2-2

 مجتمع وعينة البحث-3-2-2-1

(، 200(، العىىىاملون فىىىي الجامعىىىة مىىىا يقىىىىارل )521تكىىىون مجتمىىىع البحىىى  مىىى  أعضىىىاء الهيئىىىىة التدر  ىىىية )

سىىىىىىىىتاذ مىىىىىىىى  أعضىىىىىىىىاء الهيئىىىىىىىىة ( أ200،  )ايي ىىىىىىىىرةالعينىىىىىىىىة وواسىىىىىىىى ة العينىىىىىىىىة واخت ىىىىىىىى ء  ،(29716ال ىىىىىىىىالل )

( 110و ) ،F19، وذلىىىىك طىىىىىالل ومدرسىىىى ي الجامعىىىىىة خىىىىالل الفصىىىىىا الدراسىىىىى ي ( طالىىىىىر616و ) التدر  ىىىىية،

 .عاما م  العامل ن في الجامعة

 

 أداة البحث-3-2-2-2

اخجتمىىىىىع فىىىىىي ضىىىىىوء  فىىىىي خدمىىىىىة ال ىىىىىوريةى دور الجامعىىىىىاء لىىىىىع ففىىىىي التعىىىىىر  اايتمثىىىىى هىىىىىذا البحىىىىى  قلتحقيىىىى

 تىىىىىم االعتمىىىىىاد  ،ا االجتماعيىىىىىةهم ىىىىى ولي 
ً
دراسىىىىىة مشىىىىىابهة معنىىىىىىوان "دور الىىىىىواردة فىىىىىي  علىىىىىى االسىىىىى بانةأيضىىىىىا

الجامعىىىىاء الفل ىىىى ينية فىىىىي خدمىىىىة اخجتمىىىىع فىىىىي ضىىىىوء م ىىىى ولي ها االجتماعيىىىىة مىىىى  وجهىىىىة نظىىىىر أعضىىىىاء 

 دراسة حالة جامعة ا قص ى"، للباح  إسالم عصام خضر هللو. –الهيئة التدر  ية 

 لل بيعىىىىة الخاصىىىىة للجامعىىىة االفت اضىىىىية ال ىىىىورية، حيىىىى  أن الكىىىوادر
ً
التدر  ىىىىية فيهىىىىا ال تشىىىىكا  ونظىىىرا

 م  العامل ن في الجامعىة، فقىد تىم 
ً
جىرم توجيههىا إلىى ال ىالل  تج لىة االسى بانة إلىى ثىالث اسى باناءج ءا
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، إال أن الق ىىم ا ول مىى  االسىى بانة الخىىا  وم ىى ولية وايدرسى ن والعىىامل ن فىىي الجامعىىة كىىا علىىى حىده

 الس باناء الثالث.الجامعة تجاه اخجتمع ومحاوره الثالثة مشت ج و ن ا

 االستبانة الخاصة بالطال :

 م  ق م ن رلي ي ن: ل اللواالس بانة الخاصة ا تكونت

 :مجاالءتضم  محاور البح ، ويتكون م  ثالثة  القسم األول 

 م  ولية الجامعة تجاه اخجتمع، وينق م إلى ثالثة محاور فرعية، وهي: املجال األول:

 نشر الثقافة وتقديم االس 
ً
 فقرة. 11شاراء يتكون م  أوال

 دعم النمو االقتصادي يتكون م  
ً
 فقراء. 9ثانيا

 تحقيق التقدم االجتماعي يتكون م  
ً
 فقراء. 7ثالثا

 اي  ولية تجاه ال الل، وينق م إلى ثالثة محاور فرعية، وهي: املجال الثاني:

 توف   ا مكانياء البحثية وايعملية يتكون م  
ً
 فقراء. 7أوال

 
ً
 فقراء. 6رب  ايادة العلمية واخجتمع والبيئة يتكون م  ثانيا

 ترسي  قيم ايواطنة يتكون م  
ً
 فقراء. 9ثالثا

 –فهىو عبىارة عى  البيانىاء الشخصىية والوزيفيىة، ويتكىون مى  أربىع فقىراء )الجىنال  القسم الثانيأما 

 مجال العما(.   –اي توم التعليمي  –العمر 

 

 في الجامعة االفتراضية السورية:االستبانة الخاصة بالعاملي: 

 لعامل ن في الجامعة االفت اضية ال ورية م  ق م ن رلي ي ن:االس بانة الخاصة واتكونت 

 تضم  محاور البح ، ويتكون م  ثالثة مجاالء: القسم األول 

 م  ولية الجامعة تجاه اخجتمع، وينق م إلى ثالثة محاور فرعية، وهي: املجال األول:

 نشر ا
ً
 فقرة. 11لثقافة وتقديم االس شاراء يتكون م  أوال

 دعم النمو االقتصادي يتكون م  
ً
 فقراء. 9ثانيا

 تحقيق التقدم االجتماعي يتكون م  
ً
 فقراء. 7ثالثا

 اي  ولية تجاه العامل ن في الجامعة، وينق م إلى ثالثة محاور فرعية، وهي: املجال الثاني:

 تقوية ال ل اء وتع ي ها يتكون 
ً
 فقراء. 7م   أوال

 مواصفاء موقع العما يتكون م  
ً
 فقراء. 5ثانيا



57 
 

 التدرير والتعليم اي تمر يتكون م  
ً
 فقراء. 6ثالثا

 –فهىو عبىارة عى  البيانىاء الشخصىية والوزيفيىة، ويتكىون مى  أربىع فقىراء )الجىنال  القسم الثانيأما 

 مجال العما(.   –اي توم التعليمي  –العمر 

 

 أعضاء الهيئة التعليمية:االستبانة الخاصة ب

و عضىىىىاء الهيئىىىىة التعليميىىىىة فىىىىي الجامعىىىىة االفت اضىىىىية ال ىىىىورية مىىىى  ق ىىىىم ن االسىىىى بانة الخاصىىىىة تكونىىىىت 

 رلي ي ن:

 تضم  محاور البح ، ويتكون م  ثالثة مجاالء: القسم األول 

 م  ولية الجامعة تجاه اخجتمع، وينق م إلى ثالثة محاور فرعية، وهي: املجال األول:

 
ً
 فقرة. 11 نشر الثقافة وتقديم االس شاراء يتكون م  أوال

 دعم النمو االقتصادي يتكون م  
ً
 فقراء. 9ثانيا

 تحقيق التقدم االجتماعي يتكون م  
ً
 فقراء. 7ثالثا

اي ىى ولية تجىىاه أعضىىاء الهيئىىة التعليميىىة فىىي الجامعىىة، ويتضىىم  محىىور دعىىم وتشىىجيع  املجووال الثوواني:

ن م    رة.فق 13الباحث ن ايكو 

 –فهو عبارة ع  البياناء الشخصية والوزيفية، ويتكون مى  ثىالث فقىراء )الجىنال  القسم الثانيأما 

 اي توم التعليمي(.   –العمر 

فقىىد تىم االعتمىاد علىى مقيىاا ليكىىرء، حيى  يقىوم هىذا ايقيىاا علىىى وبالن ىبة لإلجاوىاء عى  كىا فقىرة 

وتضم   ايتعلقة والش يء ايدروا،   العباراءإع اء درجة ايوافقة أو عدم ايوافقة على مجموعة م

 خمال درجاء:

 (1)= موافق مشدة 

 (2)=  موافق 

 (3= ) محايد 

 (4= )     موافق 

 (5= )     موافق مشدة 

وتىىم  ىىحر البيانىىاء ، Google Driveواسىىت دام  مشىىكا إلكت ونىىي وقىىد جىىرم ا جاوىىة علىىى االسىى باناء

 وتحليلها. SPSSصائي ،  دخالها ضم  الب نامم ا حExcelضم  ملف 



58 
 

 تحليل ةصائص عينة البحث-3-2-2-3

 توزع عينة البحث حسب الجاأل: -1

 عينة البحث
 الاسبة املئوية الجاأل

 املجموع
 أنثى ذكر أنثى ذكر

 616 38.3 61.7 236 380 ال الل

 110 56.4 43.6 62 48 العامل ن

 200 23.0 77.0 46 154 أعضاء الهيئة التعليمية

 926 37.1 62.9 344 582 اخجموع

 ( توزع عينة البح  ح ر الجنال، م  إعداد الباحثة وناًء على النتالم ا حصالية.4الجدول رقم )

 جدول توزع العينة الخاصة وال الل م  حي  الجنال:

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 61.7 61.7 61.7 380 ذور 

 100.0 38.3 38.3 236 أاثا

Total 616 100.0 100.0  

% إنووووال 29% ذكووووور، و 71وهوووي نسووووبة تقوووار  توووووزع الطووووال  مووون حيووووث النووووع االجتمووووا ي وال ووووي هوووي 

 .F19للطال  املسجلي: في الفصل الدراس ي 

 جدول توزع العينة الخاصة والعامل ن في الجامعة م  حي  الجنال:

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 43.6 43.6 43.6 48 ذور 

 100.0 56.4 56.4 62 أاثا

Total 110 100.0 100.0  
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، حيوث أ: عودد اإلنوال توزع مجتموع البحوث مون حيوث النووع االجتموا ي تأتي في اتجا وهذ  الاسب 

 أعلووى  ، ولكوون فوي الواقووع نسووبة اإلنووال إلووىالعوامالت فووي الجامعووة أك وور موون عوودد الووذكور 
ً
الووذكور أيضووا

 نتيجووووة األزمووووة فووووي سووووورية، عوووودد موووون الشووووبا  أو استشووووهاد موووون ذلوووو ، وربمووووا يعووووود ذلوووو  إلووووى سووووفر 

 والتحاق جزء آةر  بالخدمة اإللزامية.

 جدول توزع أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة م  حي  الجنال:

 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 77.0 77.0 77.0 154 ذور 

 100.0 23.0 23.0 46 أاثا

Total 200 100.0 100.0  

وزعهم حسب النوع إ: هذ  الاسبة تقار  عدد أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة، حيث بلغ ت

 .% إنال38% ذكور، و F19 ،62االجتما ي في الفصل الدراس ي 

 توزع عينة البحث حسب العمر: -2

 عينة البحث

 لعمرا

 املجموع
 سنة فما فوق  50 سنة 50 – 40بي:  سنة 40 – 30بي:  سنة 30 – 20بي: 

 616 6 48 158 404 ال الل

 110 4 16 74 16 العامل ن

 200 68 88 44 - الهيئة التعليمية

 926 78 152 276 420 املجموع

 على النتالم ا حصالية.، م  إعداد الباحثة وناًء العمر( توزع عينة البح  ح ر 5الجدول رقم )

 

الحظمن الجدول أعال ،  الحوظ سون 30-20أ: الاسبة األكبر من الطوال  مون الشوريحة العمريوة بوي:  ي  وجوود ة، كموا ي 

، وهوو موا يؤكود ميوزة الجامعوة ال وي تعمول علوى تقوديم سونة 40-30نسبة عالية من الطال  من الشريحة العمرية بي: 

 ساهمة في تطوير  املوارد البشرية.، واملالعمرية التعليم املستمر  ملختلف الشرائح
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سونة، مموا يودل علوى اسوتقطا  الجامعوة للعواملي:  40-30أما بالاسبة للعاملي:، نجود أ: الشوريحة األكبور موب م بوي: 

 الشبا .

. 50-40وجاءت الاسبة األكبر ألعضاء الهيئة التعليمية بي: 
ً
 سنة، وهو عدد يبدو منطقيا

 
 

 سب املستوى التعليمي:توزع عينة البحث ح -3

 عينة البحث

 املستوى التعليمي

 املجموع
 دكتورا  ماجستير إجازة جامعية شهادة ثانوية/معهد

 616 2 126 332 156 ال الل

 110 6 56 32 16 العامل ن

 200 148 40 12 - الهيئة التعليمية

 لباحثة وناًء على النتالم ا حصالية.، م  إعداد ااي توم التعليمي( توزع عينة البح  ح ر 6الجدول رقم )

الحظمن الجدول أعال ،   أ: الاسبة األكبر من الطوال  مون املسوجلي: علوى بورامج اإلجوازات الجامعيوة فوي الجامعوة، ي 

 
ً
 التوجوه األساسو ي للطوال ، برامج  أل:وهو أمر منطقي، نظرا

ً
عودد الطوال  فوي مقابول اإلجازات الجامعية تكو: عوادة

، وبالاسوووبة لبرنوووامج الووودكتورا  فوووي الجامعوووة، مووون املنطقوووي قلوووة أعوووداد  معهووودين تقوووانيي:
ً
فقووو  توووم افتتووواحهم موووؤةرا

 بسووبب الشوروط القاسووية املوضوووعة علووى موودةالت البرنووامج، لضووما: 
ً
، وثانيووا

ً
 تووم افتتاحووه حووديثا

ً
الطوال  فيووه، أوال

 حسن املخرجات. 

عوووزى ذلوووو  إلوووى اهتمووووام ، لوووة درجوووة املاجسووووتيرحمموووون  العووواملي: فووووي الجامعوووةوجووووود نسوووبة عاليووووة مووون الحوووظ كموووا ي   وي 

حيوووث قووودما  بتوظيوووف عووواملي: موون مسوووتويات علميوووة عاليوووة، وكووذل  اهتمامهوووا بتطووووير  أطرهووا البشووورية الجامعووة

 .منحة للعاملي: ملتابعة دراس  م في برامج الجامعة

 إلوووى السوووموي  
ً
اح لحملوووة درجوووة املاجسوووتير الحوووظ أ: غالبيوووة املدرسوووي: فوووي الجامعوووة هوووم مووون حملوووة الووودكتورا ، إضوووافة

 فوووي املقوووررات العمليوووة، كموووا تسووومح الجامعوووة 
ً
بالتووودريأل فوووي الجامعوووة إلوووى جانوووب أعضووواء الهيئوووة التعليميوووة، وةاصوووة

لحملوووة اإلجوووازات الجامعيوووة وةاصوووة املهندسوووي: موووب م بتووودريأل بعوووط املقوووررات فوووي البووورامج التطبيقيوووة، إلوووى جانوووب 

 برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية.
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 فرضيات البحثاةتبار -3-2-2-4

 الفرضية األولى:

 ية السورية دور في ةدمة املجتمعللجامعة االفتراض

لتحليا فقراء االس بانة التالية، وذلك معد  One Sample T Testللعينة الواحدة  Tتم است دام اختبار 

 ةن الباحثىىىىىى(، وبمىىىىىىا أCompute Variableح ىىىىىال ايتغ ىىىىىى اء لكىىىىىىا معىىىىىىد مىىىىى  أمعىىىىىىاد االسىىىىىى بانة واسىىىىىىت دام )

مع التأكيد علوى أ: قيموة  ،5إلى  1مقياا ليكرء الخماس ي لإلجاوة على أسئلة االستبيان م   تاست دم

، 4=1-5فىىءن ايىىدم وىى ن ا جاوىىاء  ( توودل علووى غيوور موافووق بشوودة،5قيمووة )( توودل علووى موافووق بشوودة، و 1)

 ما يلي:، وعليه فءن تف    قيم ايتوس اء الح اوية سيكون ك0.8= 4/5وطول الفئة 

 

 موافق مشدة 1.79حتى  1م  

 موافق 2.59حتى  1.8م  

 محايد 3.39حتى  2.6م  

     موافق 4.19حتى  3.4م  

     موافق مشدة 5.00حتى  4.2م  

 

 بعد نشر الثقافة وتقديم االستشارات: -1
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 02189. 66609. 2.3116 926 الثقافة_اشر_مجاأ

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3.4 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 -1.0454- -1.1314- -1.08840- 000. 925 -49.723- الثقافة_اشر_مجاأ

الحىىىىقمىىى  الجىىىدول ال ىىىاوق،  أي ايبحىىىوث ن فىىىي معىىىىد نشىىىر الثقافىىىة وتقىىىىديم االس شىىىاراء أقىىىرل مىىىىا أن ر  ي 

 كىىون 2.31)حيىى  ايتوسىى  الح ىابي  ايوافقىىةيكىون إلىىى 
ً
أصىىغر مىى   sig=0.00(، والفىىرق دال إحصىىاليا

0.05. 
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 بعد دعم النمو االقتصادي: -2

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 02524. 76804. 2.3940 926 قتصادياال_الامو_دام_مجاأ

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3.4 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 -9564.- -1.0555- -1.00595- 000. 925 -39.856- االقتصادي_الامو_دام_مجاأ

 

الحقوق، م  الجدول ال ا  ايوافقىةأن رأي ايبحىوث ن فىي معىد دعىم النمىو االقتصىادي أقىرل مىا يكىون إلىى  ي 

 كون 2.39)حي  ايتوس  الح ابي 
ً
 .0.05أصغر م   sig=0.00(، والفرق دال إحصاليا

 

 بعد تحقيق التقدم املجتمعي: -3
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 02434. 74039. 2.3853 925 المجتمعي_التقدم_يقتحق_مجاأ

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3.4 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 -9669.- -1.0624- -1.01467- 000. 924 -41.681- المجتمعي_التقدم_تحقيق_مجاأ

 

الحق  الجدول ال اوق، م  ايوافقةأن رأي ايبحوث ن في معد تحقيق التقدم اخجتمعي أقرل ما يكون إلى  ي 

 كون 2.38)حي  ايتوس  الح ابي 
ً
 .0.05أصغر م   sig=0.00(، والفرق دال إحصاليا

الحوووظممووا سووبق   ، موافقووة املبحووووثي: علووى دور الجامعوووة فووي ةدمووة املجتموووع، موون ةوووالل تطبيووق أبعوووادي 

 –دعوووم النموووو االقتصوووادي  –املسوووؤولية االجتماعيوووة املتمثلوووة فوووي )نشووور الثقافوووة وتقوووديم االستشوووارات 

 تحقيق التقدم املجتمعي(.
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3.4 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 -1.0454- -1.1314- -1.08840- 000. 925 -49.723- الثقافة_راش_مجاأ

 -9564.- -1.0555- -1.00595- 000. 925 -39.856- االقتصادي_الامو_دام_مجاأ

 -9669.- -1.0624- -1.01467- 000. 924 -41.681- المجتمعي_التقدم_تحقيق_مجاأ

 

         خجىىىىىال دعىىىىىم النمىىىىىو االقتصىىىىىادي Tوقيمىىىىىة  ،49.73خجىىىىىال نشىىىىىر الثقافىىىىىة وتقىىىىىديم االس شىىىىىاراء =  Tقيمىىىىىة إن 

 كىىون  ،41.68=  خجىىال تحقيىىق التقىىدم اخجتمعىىي T، وقيمىىة 39.86= 
ً
أصىىغر  sig=0.00والفىىرق دال إحصىىاليا

املبحوووووثي: يجوووودو: بووووأ: الجامعووووة االفتراضووووية السووووورية توووودعم مجووووال نشوووور ، ممىىىىا يىىىىدل علىىىىى أن 0.05مىىىى  

ال تحقيوووووق التقووووودم املجتمعوووووي، وجووووواء مجوووووال دعوووووم النموووووو الثقافوووووة وتقوووووديم االستشوووووارات أك ووووور مووووون مجووووو

االقتصووادي فووي املرتبووة األةيوورة، وهووو مووا يوودل علووى أع ووا مازالووا تركووز علووى الوظيفووة األولووى للجامعووات وهووي 

 التعليم.

، حي  توصلت الدراسة إلى أن دور الجامعة (2013نتالم هذا البح  مع نتالم دراسة )هللو، وقد اختلفت 

، (α=0.05)م ىىىىتوم داللىىىىة % عنىىىىد 60ع فىىىىي ضىىىىوء م ىىىى ولي ها االجتماعيىىىىة ال يرتقىىىىي يعىىىىدل فىىىىي خدمىىىىة اخجتمىىىى

 إلى أن 
ً
 الخدماء وا نش ة التي تقدمها الجامعة لكا م  اخجتمع والعامل ن وال لبة ضعيفة.إضافة

وقىىىىىىىد يكىىىىىىىىون مىىىىىىىرد ذلىىىىىىىىك إلىىىىىىىى اهتمىىىىىىىىام الجامعىىىىىىىة االفت اضىىىىىىىىية ال ىىىىىىىورية وىىىىىىىىالتعلم مىىىىىىىدم الحيىىىىىىىىاة وبم ىىىىىىىى ولي ها 

تماعية تجاه اخجتمع، فالجامعة االفت اضية ال ورية هي الجامعة ال ورية الوحيدة التي لديها نالىر االج

لشى ون الىىتعلم مىىدم الحيىاة علىىى مالكهىىا العىىددي، وفيهىا مركىى  للىىتعلم مىىدم الحيىاة، وتركىى  مشىىكا م ىىتمر 

 على تقديم ايناهج الدراسية والب امم ا كاديمية ايواكبة الحتياجاء اخجتمع.

 الفرضية الثانية:

في ةدمة  الجامعة دور  فيالعاملي: تجا   للمسؤولية االجتماعية للجامعةداللة إحصائية  يوجد أثر ذو 

 .(α=0.05) ، عند مستوى داللة املجتمع

لتوضىىيا أثىىىر  Multiple Linear Regression Analysisتىىم اسىىت دام تحليىىا االنحىىدار الخ ىىي ايتعىىدد 

 .الجامعة في خدمة اخجتمع فيجامعة تجاه العامل ن اي  ولية االجتماعية لل
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 الفرضيات الفرعية التالية: الفرضيةويتفرع من هذ  

العاملي: تجا   للمسؤولية االجتماعية للجامعةداللة إحصائية  الفرضية الفرعية األولى: يوجد أثر ذو 

، عنود مسووتوى االستشوارات فيموا يتعلوق ببعود نشور الثقافوة وتقوديم فوي ةدموة املجتموع الجامعوة دور  فوي

 .(α=0.05) داللة 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .748a .559 .547 .38430 

a. Predictors: (Constant), العمأ_موقع_مواصفات_بعد ,المستمر_والتعليم_التدريب_بعد, 

 وتعزيزها_السلطات_تقوية_بعد

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19.856 3 6.619 44.816 .000b 

Residual 15.655 106 .148   

Total 35.511 109    

a. Dependent Variable: االستشارات_وتقديم_الثقافة_اشر_بعد 

b. Predictors: (Constant), وتعزيزها_السلطات_تقوية_بعد ,العمأ_موقع_مواصفات_بعد ,رالمستم_والتعليم_التدريب_بعد 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .782 .147  5.339 .000 

 000. 4.426 413. 079. 349. وتعزيزها_السلطات_تقوية_بعد

 000. 5.866 482. 060. 354. العمأ_موقع_مواصفات_بعد

 457. -746.- -069.- 069. -052.- المستمر_والتعليم_التدريب_بعد

a. Dependent Variable: االستشارات_وتقديم_الثقافة_اشر_بعد 

 

، وبالتىىالي يمكىى  اعتمىىاد نمىىوذج ANOVAفىىي جىىدول  0.05أصىىغر مىى  فىىي الجىىداول ال ىىاوقة  sigقيمىة إن 

ىىىى ،0.05أصىىىىغر مىىىى   sigوبمىىىىا أن قيمىىىىة  نحىىىىدار لشىىىىرح ايتغ ىىىى اء،اال 
 
ال  رفس فرضىىىىية العىىىىدم التىىىىي تقىىىىول ت

في خدمة  الجامعة دور  فيالعامل ن تجاه  للم  ولية االجتماعية للجامعةداللة إحصالية  يوجد أثر ذو

قبا ، اخجتمع فيما يتعلق وبعد نشر الثقافة وتقديم االس شاراء
 
يوجد لتي تقول الفرضية البديلة اوت

 فىىىىىي معىىىىىدي تقويىىىىىىة العىىىىىامل ن تجىىىىىاه  للم ىىىىى ولية االجتماعيىىىىىة للجامعىىىىىىةداللىىىىىة إحصىىىىىىالية  أثىىىىىر ذو
ً
وخاصىىىىىىة
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فىىي خدمىة اخجتمىع فيمىىا يتعلىق وبعىىد  الجامعىة علىىى دور ع ي هىا، ومواصىىفاء موقىع العمىا، تال ىل اء و 

 .نشر الثقافة وتقديم االس شاراء

 دور  سي دي إلى تح  ن، في معد تقوية ال ل اء وتع ي ها وم  الجدول أعاله يمك  القول و ن ال يادة

 0.35 ، ومقىىىىىىىدارفىىىىىىي خدمىىىىىىىة اخجتمىىىىىىع فيمىىىىىىىا يتعلىىىىىىق وبعىىىىىىد نشىىىىىىىر الثقافىىىىىىة وتقىىىىىىىديم االس شىىىىىىاراء الجامعىىىىىىة

 دور  وتع يىىىىىى  معىىىىىىد مواصىىىىىىفاء موقىىىىىىع العمىىىىىىا، سىىىىىىي دي إلىىىىىىى تح ىىىىىى ن وىىىىىىافت ا  ثبىىىىىىاء البعىىىىىىدي  اآلخىىىىىىري ،

 0.35، ومقىىىىىىىدار نشىىىىىىىر الثقافىىىىىىة وتقىىىىىىىديم االس شىىىىىىاراءفىىىىىىي خدمىىىىىىىة اخجتمىىىىىىع فيمىىىىىىىا يتعلىىىىىىق وبعىىىىىىد  الجامعىىىىىىة

 وافت ا  ثباء البعدي  اآلخري . 

، وهنا ال يمك  رفس فرضية 0.05أكب  م   sigأما والن بة لبعد التدرير والتعليم اي تمر فءن قيمة 

 العىىىىىىامل نتجىىىىىىاه  للم ىىىىى ولية االجتماعيىىىىىىة للجامعىىىىىةداللىىىىىة إحصىىىىىىالية  يوجىىىىىد أثىىىىىىر ذوالعىىىىىدم، وبالتىىىىىىالي ال 

 في معد التدرير والتعليم اي تمروخ
ً
فيما يتعلق وبعد نشر ، في خدمة اخجتمع الجامعة على دور  اصة

 .الثقافة وتقديم االس شاراء

فىىي خدمىة اخجتمىىع فيمىىا يتعلىىق  الجامعىىة دور % مىى  55.9واي ى ولية االجتماعيىىة تجىىاه العىىامل ن تف ىر 

د تعىود يتغ ى اء مى ثرة أخىىرم لىم يىتم أخىىذها ، وبقيىة الن ىبة قىىوبعىد نشىر الثقافىة وتقىىديم االس شىاراء

 مع ن االعتبار.

  معاد وح ر درجة ت ث  ها على دور الجامعة في خدمة اخجتمع كما يلي:ترتير ا يمك كما 

 معد مواصفاء موقع العما. -1

 معد تقوية ال ل اء وتع ي ها. -2

(، Elena & Oriana, 2010سة )(، ودراNejat et al., 2011وقد اتفقت نتالم هذا البح  مع نتالم دراسة )

 إلىى 
ً
والتي خلصت إلى وجود اهتمىام لىدم الجامعىاء فىي مجىاالء اي ى ولية االجتماعيىة مشىكا عىام، إضىافة

 وجود رضا لدم العامل ن حول الخدماء التي تقدمها الجامعة.

 

جوووووا  ت للمسوووووؤولية االجتماعيوووووة للجامعوووووةداللوووووة إحصوووووائية  الفرضوووووية الفرعيوووووة الثانيوووووة: يوجووووود أثووووور ذو 

، عنوود مسووتوى فيمووا يتعلووق ببعوود دعووم النمووو االقتصووادي فووي ةدمووة املجتمووع الجامعووة دور  فوويالعوواملي: 

 .(α=0.05) داللة 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .636a .405 .388 .53977 

a. Predictors: (Constant), العمأ_موقع_مواصفات_بعد ,المستمر_ليموالتع_التدريب_بعد, 

 وتعزيزها_السلطات_تقوية_بعد
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.979 3 6.993 24.002 .000b 

Residual 30.884 106 .291   

Total 51.863 109    

a. Dependent Variable: ياالقتصاد_الامو_دام_بعد 

b. Predictors: (Constant), وتعزيزها_السلطات_تقوية_بعد ,العمأ_موقع_مواصفات_بعد ,المستمر_والتعليم_التدريب_بعد 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .807 .206  3.923 .000 

 025. 2.277 247. 111. 252. وتعزيزها_السلطات_تقوية_بعد

 021. 2.345 224. 085. 199. العمأ_موقع_مواصفات_بعد

 015. 2.484 267. 097. 242. المستمر_والتعليم_التدريب_بعد

a. Dependent Variable: االقتصادي_الامو_دام_بعد 

 

، وبالتىىىىالي يمكىىىى  اعتمىىىىاد نمىىىىوذج ANOVAدول فىىىىي جىىىى 0.05مىىىى   صىىىىغرأفىىىىي الجىىىىداول ال ىىىىاوقة  sigقيمىىىىة 

ال  ، ال يمك  رفس فرضية العدم التي تقول 0.05أكب  م   sigاالنحدار لشرح ايتغ  اء، وبما أن قيمة 

في خدمة  الجامعة دور  فيالعامل ن تجاه  للم  ولية االجتماعية للجامعةداللة إحصالية  يوجد أثر ذو

 .قتصاديالنمو االاخجتمع فيما يتعلق وبعد 

فىىي خدمىة اخجتمىىع فيمىىا يتعلىىق  الجامعىىة دور % مىى  40.5واي ى ولية االجتماعيىىة تجىىاه العىىامل ن تف ىر 

 النمو االقتصادي، وبقية الن بة قد تعود يتغ  اء م ثرة أخرم لم يتم أخذها مع ن االعتبار.وبعد 

 جتمع كما يلي:ترتير ا معاد وح ر درجة ت ث  ها على دور الجامعة في خدمة اخ كما يمك 

 .تقوية ال ل اء وتع ي هامعد  -1

 .التدرير والتعليم اي تمر معد -2

 .مواصفاء موقع العما معد -3

 Brown & Cloke, 2009مع نتالم دراسة )وقد اختلفت نتالم البح  
ً
(، والتي أ ارء إلى أن هناج نموا

 في مجال مشاركة الق اع الخا  في مجموعة واسعة م  أنش ة الجامعاء.
ً
 قويا
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تجوووووا   للمسوووووؤولية االجتماعيوووووة للجامعوووووةداللوووووة إحصوووووائية  الفرضوووووية الفرعيوووووة الثالثوووووة: يوجووووود أثووووور ذو 

، عنود مسوتوى فيموا يتعلوق ببعود تحقيوق التقودم املجتمعوي في ةدمة املجتمع الجامعة دور  فيالعاملي: 

 .(α=0.05) داللة 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .620a .385 .367 .46079 

a. Predictors: (Constant), العمأ_موقع_مواصفات_بعد ,المستمر_والتعليم_التدريب_بعد, 

 وتعزيزها_السلطات_تقوية_بعد

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.082 3 4.694 22.107 .000b 

Residual 22.507 106 .212   

Total 36.589 109    

a. Dependent Variable: المجتمعي_التقدم_تحقيق_بعد 

b. Predictors: (Constant), وتعزيزها_السلطات_تقوية_بعد ,العمأ_موقع_مواصفات_بعد ,المستمر_والتعليم_التدريب_بعد 

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.120 .176  6.375 .000 

 011. 2.600 287. 095. 246. وتعزيزها_السلطات_تقوية_بعد

 020. 2.357 229. 072. 171. العمأ_موقع_مواصفات_بعد

 064. 1.869 204. 083. 155. المستمر_والتعليم_التدريب_بعد

a. Dependent Variable: المجتمعي_التقدم_تحقيق_بعد 

، وبالتىىىىالي يمكىىىى  اعتمىىىىاد نمىىىىوذج ANOVAفىىىىي جىىىىدول  0.05مىىىى  صىىىىغر أفىىىىي الجىىىىداول ال ىىىىاوقة  sigقيمىىىىة 

ال  ، ال يمك  رفس فرضية العدم التي تقول 0.05أكب  م   sigاالنحدار لشرح ايتغ  اء، وبما أن قيمة 

في خدمة  الجامعة دور  فيالعامل ن تجاه  جتماعية للجامعةللم  ولية اال داللة إحصالية  يوجد أثر ذو

 تحقيق التقدم اخجتمعي.اخجتمع فيما يتعلق وبعد 

فىىي خدمىة اخجتمىىع فيمىىا يتعلىىق  الجامعىىة دور % مىى  38.5واي ى ولية االجتماعيىىة تجىىاه العىىامل ن تف ىر 

م لىىىىم يىىىتم أخىىىذها معىىىى ن تحقيىىىق التقىىىىدم اخجتمعىىىي، وبقيىىىة الن ىىىىبة قىىىد تعىىىود يتغ ىىىى اء مىىى ثرة أخىىىر وبعىىىد 

 االعتبار.



68 
 

 كما يمكننا ترتير ا معاد وح ر درجة ت ث  ها على دور الجامعة في خدمة اخجتمع كما يلي:

 معد تقوية ال ل اء وتع ي ها. -1

 مواصفاء موقع العما. معد -2

 معد التدرير والتعليم اي تمر. -3

(، والتي 2005دراسة )الر يد، (، و 2011مع نتالم دراسة )الروا دة، نتالم هذا البح   اتفقتوقد 

خلصت إلى عدم وجود م  ولية للجامعة تجاه اخجتمع، وأن دور الجامعة في خدمة اخجتمع ال ير ى 

 إلى اي توم اي لول.

علووى العوواملي: تجووا   للمسووؤولية االجتماعيووة للجامعووةداللووة إحصووائية  اسووبة لفرضووية يوجوود أثوور ذو بال

فقود تشوواا ا نتوائج هووذا البحوث مووع  ،(α=0.05) د مسوتوى داللووة ، عنووفوي ةدمووة املجتموع الجامعوة دور 

، حيىىى  توصىىىلت الدراسىىىة إلىىىى وجىىىود عالقىىىة طرديىىىة قويىىىة وىىى ن دور الجامعىىىة فىىىي (2013دراسىىىة )هللىىىو، نتىىىالم 

فىىي  ن لالعىام اهنتىىالم من قيىة حيى  تعتبى  اي ىى ولية تجى وهىذهخدمىة اخجتمىع وم ى ولي ها تجىىاه العىامل ن، 

 وتقديم ن لالجامعة والعام اهتمامما زاد لك هجامعة، حي  أنل  ولية االجتماعية لاي  ضم  الجامعة م

 .إلى زيادة في دور الجامعة في خدمة اخجتمع كما أدم ذللك لهمالضرورية  الخدماء

 :الثالثةالفرضية 

 ور د فووي أعضوواء الهيئووة التعليميووةتجووا   للمسووؤولية االجتماعيووة للجامعووةداللووة إحصووائية  يوجوود أثوور ذو 

 .(α=0.05) ، عند مستوى داللة في ةدمة املجتمع الجامعة

لتوضىىىيا أثىىىر  Simple Linear Regression Analysisتىىم اسىىىت دام تحليىىىا االنحىىدار الخ ىىىي الب ىىىي  

 .على دور الجامعة في خدمة اخجتمع أعضاء الهيئة التعليميةاي  ولية االجتماعية للجامعة تجاه 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .670a .449 .447 .48151 

a. Predictors: (Constant), المدرسين_مسؤولية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 37.472 1 37.472 161.626 .000b 

Residual 45.906 198 .232   

Total 83.378 199    

a. Dependent Variable: المجتمع_مسؤولية 

b. Predictors: (Constant), المدرسين_مسؤولية 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .881 .126  7.005 .000 

 000. 12.713 670. 047. 604. رسينالمد_مسؤولية

a. Dependent Variable: المجتمع_مسؤولية 

 

، وبالتىىىىىىالي يمكىىىىىىى  اعتمىىىىىىىاد نمىىىىىىىوذج ANOVAفىىىىىىىي جىىىىىىىدول  0.05مىىىىىىى   صىىىىىىغرأفىىىىىىىي الجىىىىىىىداول ال ىىىىىىىاوقة  sigقيمىىىىىىة 

ال  فرضىىىية العىىىدم التىىىي تقىىىول  يمكىىى  رفىىىس، 0.05أصىىىغر مىى   sigاالنحىىدار لشىىىرح ايتغ ىىى اء، وبمىىىا أن قيمىىىة 

 دور  فىىىىي أعضىىىىاء الهيئىىىىة التعليميىىىىةتجىىىىاه  للم ىىىى ولية االجتماعيىىىىة للجامعىىىىةداللىىىىة إحصىىىىالية  ذويوجىىىىد أثىىىىر 

قبا، في خدمة اخجتمع الجامعة
 
للم ى ولية داللىة إحصىالية  يوجىد أثىر ذو الفرضية البديلىة التىي تقىول  وت

 .في خدمة اخجتمع الجامعة دور  في أعضاء الهيئة التعليميةتجاه  االجتماعية للجامعة

 دور  أن تع يىىى  اي ىىى ولية االجتماعيىىىة للجامعىىىة تجىىىاه أعضىىىاء الهيئىىىة التعليميىىىة، سىىىي دي إلىىىى تح ىىى  فىىىي إذ

  .R =0.67، والعالقة وينهما خ ية قوية، حي  0.60، ومقدار في خدمة اخجتمع  الجامعة

، جتمىعفي خدمىة اخ الجامعة دور % م  44.9واي  ولية االجتماعية تجاه أعضاء الهيئة التعليمية تف ر 

 وبقية الن بة قد تعود يتغ  اء م ثرة أخرم لم يتم أخذها مع ن االعتبار.

والتىىىي خلصىىت إلىىى وجىىود اهتمىىام و عضىىىاء (، 2011وقىىد اتفقىىت نتىىالم هىىذا البحىىى  مىىع نتىىالم دراسىىة )قي ىىة 

هيئىىىىىىىة التىىىىىىىدر ال، حيىىىىىىى  ت بنىىىىىىىى الجامعىىىىىىىة نشىىىىىىىر كتىىىىىىىر مىىىىىىى  تىىىىىىى ليف أعضىىىىىىىاء هيئىىىىىىىة التىىىىىىىدر ال فيهىىىىىىىا، وتوزىىىىىىىف 

علومىىىىىاء فىىىىىي عمليىىىىىة التعلىىىىىيم، كمىىىىىا تىىىىىوفر  ىىىىىبكة حواسىىىىىير حديثىىىىىة لالسىىىىىت دام فىىىىىي العمليىىىىىة تكنولوجيىىىىىا اي

 التعليمية.

 

 :الفرضية الرابعة

فووووي  الجامعوووة علوووى دور  الطووووال تجوووا   للمسوووؤولية االجتماعيووووة للجامعوووةداللووووة إحصوووائية  يوجووود أثووور ذو 

 .(α=0.05) ، عند مستوى داللة ةدمة املجتمع

لتوضىىيا أثىىىر  Multiple Linear Regression Analysisالخ ىىي ايتعىىدد تىىم اسىىت دام تحليىىا االنحىىدار 

 .اي  ولية االجتماعية للجامعة تجاه ال الل على دور الجامعة في خدمة اخجتمع

 ويتفرع من هذ  الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
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 الطوال تجوا   جامعوةللمسوؤولية االجتماعيوة للداللوة إحصوائية  الفرضية الفرعية األولى: يوجد أثر ذو 

، عند مسوتوى نشر الثقافة وتقديم االستشاراتفي ةدمة املجتمع فيما يتعلق ببعد  الجامعة على دور 

 .(α=0.05) داللة 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .728a .530 .528 .47415 

a. Predictors: (Constant), البحثية_اتمواايات_توفير ,المواطاة_قيم, 

 بالمجتمع_العلمية_المادة_ربط

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 155.275 3 51.758 230.227 .000b 

Residual 137.586 612 .225   

Total 292.861 615    

a. Dependent Variable: الثقافة_اشر 

b. Predictors: (Constant), بالمجتمع_العلمية_المادة_ربط ,البحثية_اتمواايات_توفير ,المواطاة_قيم 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .749 .063  11.936 .000 

 001. 3.497 152. 035. 124. البحثية_تاتمواايا_توفير

 000. 6.021 292. 040. 238. بالمجتمع_العلمية_المادة_ربط

 000. 7.564 350. 039. 298. المواطاة_قيم

a. Dependent Variable: الثقافة_اشر 

، وبالتىىىىالي يمكىىىى  اعتمىىىىاد نمىىىىوذج ANOVAفىىىىي جىىىىدول  0.05مىىىى   صىىىىغرأفىىىىي الجىىىىداول ال ىىىىاوقة  sigقيمىىىىة 

ال  فرضية العدم التي تقول  يمك  رفس، 0.05أصغر م   sigنحدار لشرح ايتغ  اء، وبما أن قيمة اال 

في خدمىة  الجامعة دور  في ال اللتجاه  للم  ولية االجتماعية للجامعةداللة إحصالية  يوجد أثر ذو

قبافيما يتعلق وبعد نشر الثقافة وتقديم االس شاراء،  اخجتمع
 
يوجد  لتي تقول الفرضية البديلة ا وت

فىىىىىي خدمىىىىىة  الجامعىىىىىة دور  فىىىىىي ال ىىىىىاللتجىىىىىاه  للم ىىىىى ولية االجتماعيىىىىىة للجامعىىىىىةداللىىىىىة إحصىىىىىالية  أثىىىىىر ذو

 فيما يتعلق وبعد نشر الثقافة وتقديم االس شاراء. اخجتمع
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فىىىىي  الجامعىىىىة دور  إذ أن تع يىىىى  اي ىىىى ولية االجتماعيىىىىة للجامعىىىىة تجىىىىاه ال ىىىىالل، سىىىىي دي إلىىىىى تح ىىىى  فىىىىي

 فيمىا يتعلىق وبعىىد نشىر الثقافىة وتقىىديم االس شىاراء، مى  خىىالل ترتيىر أولويىىة وخخدمىة اخجتمىع 
ً
اصىىة

 ا معاد وح ر درجة ت ث  ها على دور الجامعة في خدمة اخجتمع كما يلي:

 معد ترسي  قيم ايواطنة. -1

 رب  ايادة العلمية واخجتمع والبيئة. معد -2

 معد توف   ا مكانياء البحثية وايعملية. -3

فيما يتعلق وبعد  في خدمة اخجتمع الجامعة دور % م  53االجتماعية تجاه ال الل تف ر واي  ولية 

وبقيىىة الن ىبة قىد تعىىود يتغ ى اء مىى ثرة أخىرم لىم يىىتم أخىذها معىى ن  نشىر الثقافىة وتقىىديم االس شىاراء،

 االعتبار.

 ة طرديىة قويىةقىوجىود عال(، والتىي توصىلت إلىى 2013ونتالم هذا البح  ت شاوه مع نتىالم دراسىة )هللىو 

 ةالجامعىىىى اهتمىىىىاممىىىىا زاد لك هبىىىىة، حيىىىى  أنىىىىلتجىىىىاه ال  اهدور الجامعىىىىة فىىىىي خدمىىىىة اخجتمىىىىع وم ىىىى ولي  وىىىى ن

 كمىىا أدم ذلىىليىىة كلوتىىوف   ا مكانيىىاء البحثيىىة وايعم ميىىة وىىاخجتمع،لربىى  ايىىادة الع خىىالل مىى بىة لوال 

 .اخجتمع إلى زيادة في دور الجامعة في خدمة
 

تجوووووا   للمسوووووؤولية االجتماعيوووووة للجامعوووووةداللوووووة إحصوووووائية  ثانيوووووة: يوجووووود أثووووور ذو الفرضوووووية الفرعيوووووة ال

، عنوود مسووتوى دعووم النمووو االقتصوواديفووي ةدمووة املجتمووع فيمووا يتعلووق ببعوود  الجامعووة دور  فووي الطووال 

 .(α=0.05) داللة 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .739a .546 .544 .52586 

a. Predictors: (Constant), البحثية_اتمواايات_توفير ,المواطاة_قيم, 

 بالمجتمع_العلمية_المادة_ربط

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 203.710 3 67.903 245.556 .000b 

Residual 169.236 612 .277   

Total 372.946 615    

a. Dependent Variable: االقتصادي_الامو_دام 

b. Predictors: (Constant), بالمجتمع_العلمية_المادة_ربط ,البحثية_اتمواايات_توفير ,المواطاة_قيم 

 



72 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .595 .070  8.550 .000 

 010. 2.600 111. 039. 102. البحثية_اتمواايات_توفير

 000. 7.366 352. 044. 324. بالمجتمع_العلمية_المادة_ربط

 000. 7.456 339. 044. 326. المواطاة_قيم

a. Dependent Variable: االقتصادي_الامو_دام 

 

، وبالتىىىىالي يمكىىىى  اعتمىىىىاد نمىىىىوذج ANOVAفىىىىي جىىىىدول  0.05مىىىى   صىىىىغرأقة فىىىىي الجىىىىداول ال ىىىىاو sigقيمىىىىة 

ال  فرضية العدم التي تقول  يمك  رفس، 0.05أصغر م   sigاالنحدار لشرح ايتغ  اء، وبما أن قيمة 

في خدمة  الجامعة دور  في، ال اللتجاه  للم  ولية االجتماعية للجامعةداللة إحصالية  يوجد أثر ذو

 يوجىىد أثىىر ذو ، ونقبىىا الفرضىىية البديلىىة التىىي تقىىول دعىىم النمىىو االقتصىىاديق وبعىىد فيمىىا يتعلىى اخجتمىىع

 فىىي خدمىىىة اخجتمىىىع الجامعىىىة علىىى دور  ال ىىىاللتجىىىاه  للم ىى ولية االجتماعيىىىة للجامعىىةداللىىة إحصىىىالية 

 .دعم النمو االقتصاديفيما يتعلق وبعد 

 إذ أن تع يىىىىى  اي ىىىىى ولية االجتماعيىىىىىة للجامعىىىىىة تجىىىىىاه ال ىىىىىالل، 
ً
فىىىىىي معىىىىىدي ربىىىىى  ايىىىىىادة العلميىىىىىة  وخاصىىىىىة

فىىىىىي خدمىىىىىىة اخجتمىىىىىىع  الجامعىىىىىىة دور  سىىىىىي دي إلىىىىىىى تح ىىىىى  فىىىىىىيوىىىىىاخجتمع والبيئىىىىىىة، وترسىىىىىي  قىىىىىىيم ايواطنىىىىىىة، 

 فيمىىىىا يتعلىىىىق وبعىىىىد 
ً
، مىىىى  خىىىىالل ترتيىىىىر أولويىىىىة ا معىىىىاد وح ىىىىر درجىىىىة دعىىىىم النمىىىىو االقتصىىىىاديوخاصىىىىة

 ت ث  ها على دور الجامعة في خدمة اخجتمع كما يلي:

 يم ايواطنة.معد ترسي  ق -1

 رب  ايادة العلمية واخجتمع والبيئة. معد -2

 معد توف   ا مكانياء البحثية وايعملية. -3

فيمىىا يتعلىىىق  فىىىي خدمىىة اخجتمىىع الجامعىىة دور % مىى  54.6واي ىى ولية االجتماعيىىة تجىىاه ال ىىىالل تف ىىر 

خىىىىذها معىىىىى ن وبقيىىىىة الن ىىىىبة قىىىىد تعىىىىىود يتغ ىىىى اء مىىىى ثرة أخىىىىرم لىىىىم يىىىىتم أ دعىىىىم النمىىىىو االقتصىىىىادي،وبعىىىىد 

 االعتبار.

(، والتي توصلت Burcea & Marinescu, 2011وبالتالي فقد اتفقت نتالم هذا البح  مع نتالم دراسة )

 إلى ضعف دور الجامعة في زيادة معرفة ومشاركة ال الل في أنش ة اي  ولية االجتماعية.
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تجوووووا   تماعيوووووة للجامعوووووةللمسوووووؤولية االجداللوووووة إحصوووووائية  : يوجووووود أثووووور ذو الثالثوووووةالفرضوووووية الفرعيوووووة 

، عنود مسوتوى تحقيق التقدم املجتمعيفي ةدمة املجتمع فيما يتعلق ببعد  الجامعة على دور  الطال 

 .(α=0.05) داللة 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .767a .588 .586 .49974 

a. Predictors: (Constant), البحثية_اتمواايات_توفير ,المواطاة_قيم, 

 بالمجتمع_العلمية_المادة_ربط

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 218.442 3 72.814 291.557 .000b 

Residual 152.842 612 .250   

Total 371.284 615    

a. Dependent Variable: المجتمعي_التقدم_تحقيق 

b. Predictors: (Constant), بالمجتمع_العلمية_المادة_ربط ,البحثية_اتمواايات_توفير ,المواطاة_قيم 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .544 .066  8.218 .000 

 009. 2.633 107. 037. 098. البحثية_اتمواايات_توفير

 000. 8.181 372. 042. 341. بالمجتمع_العلمية_المادة_ربط

 000. 8.127 352. 042. 338. المواطاة_قيم

a. Dependent Variable: المجتمعي_التقدم_تحقيق 

 

يمكىىىى  اعتمىىىىاد نمىىىىوذج ، وبالتىىىىالي ANOVAفىىىىي جىىىىدول  0.05مىىىى   صىىىىغرأفىىىىي الجىىىىداول ال ىىىىاوقة  sigقيمىىىىة 

ال  فرضية العدم التي تقول  يمك  رفس، 0.05أصغر م   sigاالنحدار لشرح ايتغ  اء، وبما أن قيمة 

في خدمة  الجامعة دور  فيال الل، تجاه  للم  ولية االجتماعية للجامعةداللة إحصالية  يوجد أثر ذو

 يوجىد أثىر ذو ضىية البديلىة التىي تقىول ، ونقبىا الفر تحقيىق التقىدم اخجتمعىيفيمىا يتعلىق وبعىد  اخجتمع
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فيما  في خدمة اخجتمع الجامعة دور  في ال اللتجاه  للم  ولية االجتماعية للجامعةداللة إحصالية 

 .تحقيق التقدم اخجتمعييتعلق وبعد 

فىىىىي  الجامعىىىىة دور  إذ أن تع يىىىى  اي ىىىى ولية االجتماعيىىىىة للجامعىىىىة تجىىىىاه ال ىىىىالل، سىىىىي دي إلىىىىى تح ىىىى  فىىىىي

 فيمىىا يتعلىىق وبعىىد مىىع خدمىىة اخجت
ً
، مىى  خىىالل ترتيىىر أولويىىة ا معىىاد تحقيىىق التقىىدم اخجتمعىىيوخاصىىة

 وح ر درجة ت ث  ها على دور الجامعة في خدمة اخجتمع كما يلي:

 .رب  ايادة العلمية واخجتمع والبيئةمعد  -1

 .ترسي  قيم ايواطنة معد -2

 معد توف   ا مكانياء البحثية وايعملية. -3

فيمىىا يتعلىىىق  فىىىي خدمىىة اخجتمىىع الجامعىىة دور % مىى  58.8جتماعيىىة تجىىاه ال ىىىالل تف ىىر اال  واي ىى ولية

وبقيىىىىة الن ىىىىبة قىىىىد تعىىىىود يتغ ىىىى اء مىىىى ثرة أخىىىىرم لىىىىم يىىىىتم أخىىىىذها معىىىى ن  وبعىىىد تحقيىىىىق التقىىىىدم اخجتمعىىىىي 

 االعتبار.

، Galvao & Mendes & Marques & Mascarenhasوقد اتفقت نتالم هذا البح  مع نتالم دراسة ) 

خيىىىاراء مهمىىىة فيمىىىا يتعلىىىق طىىىالل الجامعىىىاء علىىىى و ىىىك ات ىىىاذ  ، التىىىي توصىىىلت إلىىىى أنىىىه وبمىىىا أن (2019

، فقىىىىد ت ىىىىاعد هىىىىذه النتىىىىالم فىىىىي توسىىىىيع مجىىىىال أوحىىىىاث اي ىىىى ولية االجتماعيىىىىة للشىىىىركاء مىىىى  ووزىىىىالفهم

 خالل تحديد العواما التي ت اهم في تشكيا توجه ال الل تجاه اي  ولية االجتماعية للشركاء.

 دور  فووي الطوال تجووا   للمسوؤولية االجتماعيووة للجامعوةداللوة إحصووائية  لاسوبة لفرضووية يوجود أثوور ذو با

مىع نتىالم ، فقود تشواا ا نتوائج هوذا البحوث (α=0.05) ، عند مستوى داللة في ةدمة املجتمع الجامعة

خدمىىىىة حيىىى  توصىىىىلت الدراسىىىة إلىىىىى وجىىىىود عالقىىىة طرديىىىىة قويىىىة وىىىى ن دور الجامعىىىة فىىىىي  (2013دراسىىىة )هللىىىىو 

وىىىىال الل مىىى  خىىىىالل ربىىىى  ايىىىىادة الجامعىىىىة  اهتمىىىاممىىىىا زاد لك ه، حيىىىى  أنىىىىاخجتمىىىع وم ىىىى ولي ها تجىىىىاه ال ىىىالل

 .دور الجامعة في خدمة اخجتمع زاد العلمية واخجتمع وتوف   ا مكانياء البحثية وايعملية،

 

 :الخامسةالفرضية 

 ةةدموفوي  الجامعوة دور  حوول  وثي:املبحو اسوتجابات متوسوطات فوي ائيةإحص داللة ذات فروقات دتوج

عوووووزى للمتغيووووورات ،العووووواملي: نظووووور  وجهوووووة مووووون االجتماعيوووووة مسوووووؤولي  ا ضووووووء فوووووي املجتموووووع
 
 الشخصوووووية ت

مجووووووال العموووووول(، عنوووووود مسووووووتوى داللووووووة ، املسووووووتوى التعليمووووووي الجوووووواأل، العموووووور،) التاليووووووة والوظيفيووووووة

(α=0.05). 

اسىتجاواء ايبحىوث ن حىول دور الجامعىة في متوس اء ويعرفة في حال وجود عالقة ذاء داللة إحصالية 

عىى م للمتغ ىى اء الشخصىىية االجتماعيىىة مىى  وجهىىة نظىىر العىىامل نفىىي خدمىىة اخجتمىىع فىىي ضىىوء م ىى ولي ها 
 
، ت
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للعينىىاء  Tاسىىت دام اختبىىار ، تىىم والوزيفيىىة التاليىىة )العمىىر، الجىىنال، اي ىىتوم التعليمىىي، مجىىال العمىىا(

ت كىىىىىد مىىىى  وجىىىىىود فىىىىروق ذاء داللىىىىىة إحصىىىىالية، ومقارنىىىىىة ، للIndependent samples t-testاي ىىىىتقلة 

 One way، كمىىىىا تىىىم اسىىىىت دام اختبىىىار تحليىىىىا التبىىىىادي  ا حىىىادي متوسىىى ي مجمىىىىوعت ن مىىى  البيانىىىىاء

ANOVA . يقارنة ثالثة متوس اء أو أكث 

 ويتفرع من هذ  الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 املبحووووثي: اسوووتجابات متوسوووطات فوووي ائيةإحصووو ةداللووو ذات فروقوووات دتوجوووالفرضوووية الفرعيوووة األولوووى: 

عووزى العواملي: نظور  وجهووة مون االجتماعيوة مسوؤولي  ا ضوووء فوي املجتموع ةةدمووفوي  الجامعوة دور  حوول 
 
، ت

 إلى متغير العمر:

ANOVA 

   المجتمع_تجاه_االجتمااية_المسؤولية

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .597 3 .199 .654 .582 

Within Groups 32.271 106 .304   

Total 32.868 109    

الحقالجدول أعاله م   وعليىه، ال ، 1أصىغر مى   Fوقيمىةمعاما ، 0.05وهي أكب  م   sig= 0.58قيمة أن  ي 

وىىىىىى ن اخجموعىىىىىىاء  يمكىىىىىى  رفىىىىىىس فرضىىىىىىية العىىىىىىدم القاللىىىىىىة وتجىىىىىىانال أو ت ىىىىىىاوي تبىىىىىىاي  اسىىىىىىتجاواء ايبحىىىىىىوث ن

تجىانال التبىاي ، وعليىه ال يوجىد فىروق ذاء داللىة  ت مقارن هىا، ممىا يىدل علىى تحقىق  ىرطالعمرية التي تمى

 م ىىى ولي ها ضىىوء فىىي اخجتمىىع ةخدمىىفىىي  الجامعىىىة دور  حىىول  ايبحىىوث ن اسىىتجاواء متوسىى اء فىىيإحصىىالية 

ع م إلى متغ   العمر نظر وجهة م  االجتماعية
 
 .العامل ن، ت

الجامعىىىة فىىىي خدمىىىة  ع وىىىدور ى اطىىىال لىىواحىىىدة، وع اوا فىىىي ويئىىىة عمىىىلىىعمي نايبحىىىوث  نإلىىىى أ كذلىىى ةعىى و الباحثىىىتو 

، وي ضعوا إلى نفىال زىرو 
ً
ى لىيوجىد تى ث   يتغ ى  العمىر ع ال وعليىه، االعمى فاخجتمع ونفال اي توم أيضا

 .دور الجامعة في خدمة اخجتمع ل حو  استجاواتهمم توم 

 

 املبحوووثي: اسووتجابات متوسووطات فووي ائيةإحصوو داللووة ذات فروقووات دتوجووالفرضووية الفرعيووة الثانيووة: 

عووزى العواملي: نظور  وجهووة مون االجتماعيوة مسوؤولي  ا ضوووء فوي املجتموع ةةدمووفوي  الجامعوة دور  حوول 
 
، ت

 إلى متغير الجاأل:
 

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجان

 09287. 64345. 2.4830 48 ذور المجتمع_تجاه_االجتمااية_المسؤولية

 05763. 45375. 2.3059 62 أاثا
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

ت_االجتمااية_المسؤولية

 المجتمع_جاه

                                               

                    Equal variances 

assumed 

7.178 .009 1.692 108 .093 .17717 .10468 -.03033- .38467 

                                               

               Equal variances not 

assumed 

  1.621 80.915 .109 .17717 .10930 -.04031- .39465 

الحىىىقالجىىىدول أعىىىاله مىىى   وبالتىىىالي  ىىىرط ال  ىىىاوي فىىىىي  ،0.05مىىى   أصىىىغر Leveneفىىىي اختبىىىىار  sigقيمىىىة أن  ي 

لة أكبى  للعينىاء اي ىتق Tفىي اختبىار  sigوبالن ىبة لقيمىة  ،التبايناء و ن متوس ي اخجموعت ن     محقق

 فىىىىىيفىىىىىروق ذاء داللىىىىة إحصىىىىىالية  و نىىىىه ال يوجىىىىىدوعليىىىىىه، ال يمكىىىى  رفىىىىىس فرضىىىىىية العىىىىدم القاللىىىىىة ، 0.05مىىىى  

 م  االجتماعية م  ولي ها ضوء في اخجتمع ةخدمفي  الجامعة دور  حول  ايبحوث ن استجاواء متوس اء

عىى م إلىىى متغ ىى   نظىىر وجهىىة
 
 متوسىى اء فىىيإحصىىالية وعليىىه ال يوجىىد فىىروق ذاء داللىىة  ،الجىىنالالعىىامل ن، ت

 نظىر وجهىة م  االجتماعية م  ولي ها ضوء في اخجتمع ةخدمفي  الجامعة دور  حول  ايبحوث ن استجاواء

عىىى م إلىىىى متغ ىىى  
 
  فىىىي الجامعىىىة مىىى العىىىامل ن نإلىىىى وجىىىود م ىىىاواة وىىى وتعىىى و الباحثىىىة ذلىىىك الجىىىنال، العىىامل ن، ت

 .الجنال  مغس النظر ع ق والحقو  واي  ولياء والواجباء ايهامحي  

(، و )الروا ىىىىدة 2005وقىىىد اختلفىىىىت نتىىىىالم هىىىذا البحىىىى  مىىىىع نتىىىالم معىىىىس الدراسىىىىاء مثىىىا دراسىىىىة )الر ىىىىيد 

عى م إلىى متغ ى  الجىنال، حيى  جىاءء هىذه الفىروق 2011
 
(، والتي وينت وجود فىروق ذاء داللىة إحصىالية ت

 (.2005ة )الر يد (، وجاءء الفروق لصال  الذكور في دراس2011لصال  ا ناث في دراسة )الروا دة 
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 املبحوووثي: اسووتجابات متوسووطات فووي ائيةإحصوو داللووة ذات فروقووات دتوجووالفرضووية الفرعيووة الثالثووة: 

عووزى العواملي: نظور  وجهووة مون االجتماعيوة مسوؤولي  ا ضوووء فوي املجتموع ةةدمووفوي  الجامعوة دور  حوول 
 
، ت

 إلى متغير املستوى التعليمي:

ANOVA 

   المجتمع_تجاه_االجتمااية_المسؤولية

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.262 3 .421 1.411 .244 

Within Groups 31.606 106 .298   

Total 32.868 109    

 

الحىقالجىدول أعىاله مى   ، وعليىه، ال 1أكبى  مى   F، وقيمىة معامىا 0.05وهىي أكبى  مى   sig= 0.24قيمىة أن  ي 

عىىدم القاللىىة وتجىىانال أو ت ىىاوي تبىىاي  اسىىتجاواء ايبحىىوث ن وىى ن اخجموعىىاء التىىىي يمكىى  رفىىس فرضىىية ال

وعليىىىه ال  تمىىت مقارن هىىا مىىى  حيىى  متغ ىى  اي ىىىتوم التعليمىىي، ممىىا يىىىدل علىىى تحقىىق  ىىىرط تجىىانال التبىىاي ،

 ةخدمىىىىىىفىىىىىىي  الجامعىىىىىىة دور  حىىىىىىول  ايبحىىىىىىوث ن اسىىىىىتجاواء متوسىىىىىى اء فىىىىىىييوجىىىىىد فىىىىىىروق ذاء داللىىىىىىة إحصىىىىىىالية 

ع م إلى متغ    نظر وجهة م  االجتماعية م  ولي ها ءضو في اخجتمع
 
 اي توم التعليمي.العامل ن، ت

وجىىود تجىىانال فىىي اي ىىىتوم التعليمىىي للعىىامل ن فىىي الجامعىىىة، وقىىد تمىىت ا  ىىارة إلىىىى وتعىى و الباحثىىة ذلىىك إلىىىى 

 ذلك في فقرة تحليا خصالر عينة البح .

(، والتىي وينىت وجىود فىروق ذاء داللىة إحصىالية 2012وت تلف نتالم هذا البح  مىع نتىالم دراسىة )وىاقر، 

عىىىىى م إلىىىىىى متغ ىىىىىى  اي ىىىىىتوم التعليمىىىىىي، وكانىىىىىىت هىىىىىذه الفىىىىىروق لصىىىىىىال  
 
فىىىىىي متوسىىىىى اء اسىىىىىتجاواء ايبحىىىىىىوث ن ت

 العامل ن الجامعي ن.

 املبحوووثي: اسووتجابات متوسووطات فووي ائيةإحصوو داللووة ذات فروقووات دتوجووالفرضووية الفرعيووة الرابعووة: 

عووزى العواملي: نظور  وجهووة مون االجتماعيوة مسوؤولي  ا ضوووء فوي املجتموع ةدمووةفوي  الجامعوة دور  حوول 
 
، ت

 إلى متغير مجال العمل:
 

Descriptives 

   المجتمع_تجاه_االجتمااية_المسؤولية

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 2.74 1.48 2.3870 2.0266 08711. 42677. 2.2068 24 مدير

 3.44 1.52 2.5843 2.2676 07871. 54530. 2.4259 48 إداري

 3.41 1.96 2.4214 2.1095 07539. 36935. 2.2654 24 ماسق

 3.63 1.81 3.2106 2.2709 21749. 81378. 2.7407 14 معاون

Total 110 2.3832 .54913 .05236 2.2794 2.4869 1.48 3.63 
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ANOVA 

   المجتمع_تجاه_االجتمااية_المسؤولية

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.957 3 .986 3.493 .018 

Within Groups 29.911 106 .282   

Total 32.868 109    

الحقالجدول أعاله م   ، وعليىه، 1أكبى  مى   F، وقيمىة معامىا 0.05وهي أصغر مى   sig= 0.018قيمة أن  ي 

فرضىىية العىىدم القاللىىة وتجىىانال أو ت ىىاوي تبىىاي  اسىىتجاواء ايبحىىوث ن وىى ن اخجموعىىاء التىىىي  يمكىى  رفىىس

قبىىا  تمىىت مقارن هىىا مىى  حيىى  متغ ىى  مجىىال العمىىا،
 
الفرضىىية البديلىىة التىىي تقىىول يوجىىد فىىروق ذاء داللىىة وت

 م ىىى ولي ها ضىىوء فىىي اخجتمىىع ةخدمىىفىىي  الجامعىىىة دور  حىىول  ايبحىىوث ن اسىىتجاواء متوسىى اء فىىيإحصىىالية 

عىىىىى م إلىىىىىىى متغ ىىىىى   نظىىىىىر وجهىىىىىىة مىىىىى  االجتماعيىىىىىة
 
، وتكىىىىىون هىىىىىىذه الفروقىىىىىاء لصىىىىىىال  مجىىىىىال العمىىىىىىاالعىىىىىىامل ن، ت

العىىىىامل ن مىىىى  ايىىىىدراء، ويمكىىىى  أن نعىىىى و ذلىىىىك إلىىىىى االحتكىىىىاج ايبا ىىىىر يىىىىدراء ايىىىىديرياء مىىىىع ا دارة العليىىىىا فىىىىي 

وسى  للعىىامل ن مىى  معىىاوني مىىدراء البى امم، وهىىو مىىا يت لىىر إعىىداد ور  الجامعىة، وينمىىا جىىاءء أضىىعف مت

 .عما وتع ي  مفهوم اي  ولية االجتماعية لدم العامل ن في الجامعة

 

 :الفرضية السادسة

 ةةدمووووووفووووووي  الجامعووووووة دور  حوووووول  املبحوووووووثي: اسووووووتجابات متوسووووووطات فوووووي ائيةإحصوووووو داللووووووة ذات فروقووووووات دتوجووووو

عوووزى للمتغيووورات الطوووال ، نظووور  وجهوووة مووون ماعيوووةاالجت مسوووؤولي  ا ضووووء فوووي املجتموووع
 
 والوظيفيوووة الشخصوووية ت

 .(α=0.05)مجال العمل(، عند مستوى داللة ، املستوى التعليمي الجاأل، العمر،) التالية

في متوس اء اسىتجاواء ايبحىوث ن حىول دور الجامعىة ويعرفة في حال وجود عالقة ذاء داللة إحصالية 

عىى م للمتغ ىى اء الشخصىىىية فىىي خدمىىة اخجتمىىع فىىىي ضىىوء م ىى  
 
ولي ها االجتماعيىىىة مىى  وجهىىة نظىىر ال ىىىالل، ت

للعينىىاء  Tاسىىت دام اختبىىار ، تىىم والوزيفيىىة التاليىىة )العمىىر، الجىىنال، اي ىىتوم التعليمىىي، مجىىال العمىىا(

، للت كىىىىىد مىىىى  وجىىىىىود فىىىىروق ذاء داللىىىىىة إحصىىىىالية، ومقارنىىىىىة Independent samples t-testاي ىىىىتقلة 

 One way، كمىىىىا تىىىم اسىىىىت دام اختبىىىار تحليىىىىا التبىىىىادي  ا حىىىادي البيانىىىىاء متوسىىى ي مجمىىىىوعت ن مىىى 

ANOVA . يقارنة ثالثة متوس اء أو أكث 

 ويتفرع من هذ  الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 املبحووووثي: اسوووتجابات متوسوووطات فوووي ائيةإحصووو داللوووة ذات فروقوووات دتوجووو: األولوووىالفرضوووية الفرعيوووة 

عزى إلوى  نظر  وجهة من االجتماعية مسؤولي  ا ضوء في املجتمع ةةدمفي  الجامعة دور  حول 
 
الطال ، ت

 متغير العمر:

ANOVA 
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   المجتمع_مسؤولية

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.844 3 .615 1.258 .288 

Within Groups 299.192 612 .489   

Total 301.036 615    

 

الحىقه الجىدول أعىال مى   ، وعليىه، ال 1أكبى  مى   F، وقيمىة معامىا 0.05وهىي أكبى  مى   sig= 0.29قيمىة أن  ي 

يمكىى  رفىىس فرضىىية العىىدم القاللىىة وتجىىانال أو ت ىىاوي تبىىاي  اسىىتجاواء ايبحىىوث ن وىى ن اخجموعىىاء التىىىي 

 وعليىىه ال يوجىىد فىىروق تمىىت مقارن هىىا مىى  حيىى  متغ ىى  العمىىر، ممىىا يىىدل علىىى تحقىىق  ىىرط تجىىانال التبىىاي ،

 ضىىىوء فىىي اخجتمىىع ةخدمىىفىىىي  الجامعىىة دور  حىىول  ايبحىىوث ن اسىىىتجاواء متوسىى اء فىىيذاء داللىىة إحصىىالية 

عىىى م إلىىىىى متغ ىىى  ال ىىىالل نظىىىر وجهىىىىة مىىى  االجتماعيىىىة م ىىى ولي ها
 
وجىىىىود  إلىىىى ذلىىىكوتعىىى و الباحثىىىىة العمىىىر، ، ت

تهم قىىد ال تتىى ثر سىىنة، وبالتىىالي فىىءن اسىىتجاوا 40 – 30ن ىىبة عاليىىة مىى  ال ىىالل مىى  الشىىريحة العمريىىة وىى ن 

 ومتغ   العمر ن يجة النضج والخب ة الحياتية.

 

 املبحوووثي: اسووتجابات متوسووطات فووي ائيةإحصوو داللووة ذات فروقووات دتوجوو: الثانيووةالفرضووية الفرعيووة 

عزى إلوى  نظر  وجهة من االجتماعية مسؤولي  ا ضوء في املجتمع ةةدمفي  الجامعة دور  حول 
 
الطال ، ت

 متغير الجاأل:

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجان

 03809. 74250. 2.3665 380 ذور المجتمع_مسؤولية

 04053. 62256. 2.2831 236 أاثا

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

ا_مسؤولية

 لمجتمع

           Equal variances assumed 7.250 .007 1.439 614 .151 .08336 .05793 -.03042- .19713 

     Equal variances not assumed   1.499 561.762 .134 .08336 .05562 -.02588- .19260 

 

الحىىىقالجىىىدول أعىىىاله مىىى   ، وبالتىىىالي  ىىىرط ال  ىىىاوي فىىىىي 0.05أصىىىغر مىىى   Leveneفىىىي اختبىىىىار  sigقيمىىىة أن  ي 

للعينىاء اي ىتقلة أكبى   Tفىي اختبىار  sigالتبايناء و ن متوس ي اخجموعت ن     محقق، وبالن ىبة لقيمىة 
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 فىىىىىيفىىىىىروق ذاء داللىىىىة إحصىىىىىالية  فىىىىىس فرضىىىىىية العىىىىدم القاللىىىىىة و نىىىىه ال يوجىىىىىد، وعليىىىىىه، ال يمكىىىى  ر 0.05مىىىى  

 م  االجتماعية م  ولي ها ضوء في اخجتمع ةخدمفي  الجامعة دور  حول  ايبحوث ن استجاواء متوس اء

عىى م إلىىى متغ ىى   نظىىر وجهىىة
 
 متوسىى اء فىىيوعليىىه ال يوجىىد فىىروق ذاء داللىىة إحصىىالية  الجىىنال،العىىامل ن، ت

 نظىر وجهىة م  االجتماعية م  ولي ها ضوء في اخجتمع ةخدمفي  الجامعة دور  حول  وث نايبح استجاواء

ع م إلىى متغ ى  ال الل
 
الجىنال، وتعى و الباحثىة ذلىك إلىى عىدم تمي ىز الجامعىة وى ن طالبهىا ونىاًء علىى متغ ى  ، ت

 الجنال.

وق ذاء داللىىىىة (، التىىىىي وينىىىىت وجىىىىود فىىىىر 2011واختلفىىىىت نتىىىىالم هىىىىذا البحىىىى  عىىىى  نتىىىىالم دراسىىىىة )الروا ىىىىدة، 

ع م يتغ   الجنال، وجاءء الفروق لصال  ا ناث.
 
 إحصالية ت

 

 املبحوووثي: اسووتجابات متوسووطات فووي ائيةإحصوو داللووة ذات فروقووات دتوجوو: الثالثووةالفرضووية الفرعيووة 

عزى إلوى  نظر  وجهة من االجتماعية مسؤولي  ا ضوء في املجتمع ةةدمفي  الجامعة دور  حول 
 
الطال ، ت

 ى التعليمي:متغير املستو 
 

Descriptives 

   المجتمع_مسؤولية

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 3.44 1.00 2.1901 2.0150 04432. 55361. 2.1026 156 معهد - ثااوية شهادة

 4.70 1.00 2.3992 2.2452 03913. 71305. 2.3222 332 جامعية إجازة

 4.22 1.44 2.7782 2.5258 06377. 71583. 2.6520 126 ماجستير

 2.48 2.48 2.4815 2.4815 00000. 00000. 2.4815 2 دوتوراه

Total 616 2.3345 .69964 .02819 2.2792 2.3899 1.00 4.70 

 

 

ANOVA 

   المجتمع_مسؤولية

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 21.185 3 7.062 15.443 .000 

Within Groups 279.851 612 .457   

Total 301.036 615    

 

الحىىقالجىدول أعىاله مى   ، وعليىىه، 1أكبى  مى   F، وقيمىة معامىىا 0.05وهىىي أصىغر مى   sig= 0.00قيمىة أن  ي 

تبىىاي  اسىىتجاواء ايبحىىوث ن وىى ن اخجموعىىاء التىىىي فرضىىية العىىدم القاللىىة وتجىىانال أو ت ىىاوي  يمكىى  رفىىس
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قبىىىا تمىىت مقارن هىىىا مىى  حيىىى  متغ ىىى  اي ىىتوم التعليمىىىي، 
 
الفرضىىية البديلىىىة التىىىي تقىىول يوجىىىد فىىىروق ذاء وت

 ضىىىىىىوء فىىىىىىي اخجتمىىىىىىع ةخدمىىىىىىفىىىىىىي  الجامعىىىىىىة دور  حىىىىىىول  ايبحىىىىىىوث ن اسىىىىىىتجاواء متوسىىىىىى اء فىىىىىىيداللىىىىىىة إحصىىىىىىالية 

ع م إلى متغ   لال ال  نظر وجهة م  االجتماعية م  ولي ها
 
، وتكىون هىذه الفروقىاء اي ىتوم التعليمىي، ت

أن أ لىىر ، ويمكىى  أن نعىى و ذلىىك إلىىى ال  طىىالل وىىرامم ترقيىىة ايعاهىىد التقانيىىة وحملىىة الشىىهادة الثانويىىةلصىى

وهىىىىىي البىىىى امم التىىىىىي ت ىىىىىتق ر  ،أو ترقيىىىىىة ايعاهىىىىد طىىىىالل الجامعىىىىىة هىىىىم مىىىىى  طىىىىالل ايراحىىىىىا الجامعيىىىىىة ا ولىىىىى

وهنىىىىا الوىىىىد مىىىى  إعىىىىادة النظىىىىر فىىىىي أنشىىىى ة اي ىىىى ولية االجتماعيىىىىة السىىىىتق ال  ىىىىرالا  ال ىىىىالل مشىىىىكا عىىىىام،

 .اجتماعية أكب 

(، والتىىىي توصىىىلت إلىىىى عىىىدم وجىىىود فىىىىروق ذاء 2011وت تلىىىف نتىىىالم هىىىذا البحىىى  مىىىع نتىىىالم دراسىىىىة )قي ىىىة، 

ع م يتغ   اي توم التعليمي.
 
 داللة إحصالية لدور الجامعة في وناء مجتمع ايعرفة ت

 

 املبحوووثي: اسووتجابات متوسووطات فووي ائيةإحصوو داللووة ذات فروقووات دتوجوو: الرابعووةرضووية الفرعيووة الف

عزى إلوى  نظر  وجهة من االجتماعية مسؤولي  ا ضوء في املجتمع ةةدمفي  الجامعة دور  حول 
 
الطال ، ت

 متغير مجال العمل:
 

Descriptives 

   المجتمع_مسؤولية

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 3.56 1.00 2.6951 2.1779 12602. 66685. 2.4365 28 مدير

 3.67 1.78 2.9196 2.2127 16359. 61211. 2.5661 14 تدريسية هيئة اضو

 3.78 1.00 2.5180 2.2513 06709. 62940. 2.3847 88 إداري

 4.70 1.00 2.3767 2.2491 03245. 71537. 2.3129 486 طالب

Total 616 2.3345 .69964 .02819 2.2792 2.3899 1.00 4.70 

 

ANOVA 

   المجتمع_مسؤولية

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.491 3 .497 1.015 .385 

Within Groups 299.545 612 .489   

Total 301.036 615    

الحىقالجىدول أعىاله مى   ال ، وعليىه، 1أكبى  مى   F، وقيمىة معامىا 0.05مى   أكبى وهىي  sig= 0.39قيمىة أن  ي 

فرضىىية العىىدم القاللىىة وتجىىانال أو ت ىىاوي تبىىاي  اسىىتجاواء ايبحىىوث ن وىى ن اخجموعىىاء التىىىي  يمكىى  رفىىس

يوجىد فىىروق  ق  ىىرط التجىانال، وعليىه الممىىا يىدل علىى تحقىتمىت مقارن هىا مى  حيىى  متغ ى  مجىال العمىا، 



82 
 

 ضىىىوء فىىي اخجتمىىع ةخدمىىفىىىي  الجامعىىة دور  حىىول  ايبحىىوث ن اسىىىتجاواء متوسىى اء فىىيذاء داللىىة إحصىىالية 

عى م إلىى متغ ى  ال ىالل نظىر وجهىة مى  االجتماعية م  ولي ها
 
مجىال العمىا، وتعى و الباحثىة ذلىك إلىى أن ، ت

 إلى جانر دراس هم في الجامعة.أ لر ايبحوث ن م  ال الل الذي  ال يعملون 

(، والتىىىي توصىىىلت إلىىىى عىىىدم وجىىىود فىىىروق ذاء 2004وقىىىد اتفقىىىت نتىىىالم البحىىى  مىىىع نتىىىالم دراسىىىة )ايصىىىري، 

 دالالء إحصالية و ن أفراد عينة الدراسة وح ر متغ   مجال العما.

 

 :السابعةالفرضية 

فوووي  الجامعوووة دور  ول حووو املبحووووثي: اسوووتجابات متوسوووطات فوووي ائيةإحصووو داللوووة ذات فروقوووات دتوجووو

عوووزى  أعضووواء الهيئوووة التعليميوووة، نظووور  وجهوووة مووون االجتماعيوووة مسوووؤولي  ا ضووووء فوووي املجتموووع ةةدمووو
 
ت

(، عنوووود مسووووتوى املسووووتوى التعليمووووي الجوووواأل، العموووور،) التاليووووة والوظيفيووووة الشخصووووية للمتغيووورات

 .(α=0.05) داللة 

 ويتفرع من هذ  الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 املبحووثي: اسوتجابات متوسوطات فوي ائيةإحصو داللوة ذات فروقوات دتوجفرعية األولى: الفرضية ال

أعضووواء الهيئوووة  وجهوووة مووون االجتماعيوووة مسوووؤولي  ا ضووووء فوووي املجتموووع ةةدموووفوووي  الجامعوووة دور  حوووول 

عزى إلى متغير العمر:
 
 التعليمية، ت

 

Descriptives 

   المجتمع_مسؤولية

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.70 1.00 2.3743 2.2367 03500. 70357. 2.3055 404 ساة 30 - 20 بين

 4.11 1.00 2.4702 2.2602 05317. 66834. 2.3652 158 ساة 40 - 30 بين

 4.00 1.00 2.7178 2.2730 11056. 76599. 2.4954 48 ساة 50 - 40 بين

 3.00 1.67 2.8611 1.5340 25814. 63231. 2.1975 6 فو، فما ساة 50

Total 616 2.3345 .69964 .02819 2.2792 2.3899 1.00 4.70 

 

 

ANOVA 

   المجتمع_مسؤولية

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.608 2 .804 1.937 .147 

Within Groups 81.770 197 .415   

Total 83.378 199    
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الحقالجدول أعاله م   ، وعليىه، 1أكبى  مى   F، وقيمىة معامىا 0.05وهىي أكبى  مى   sig= 0.15قيمة أن  ي 

ال يمكى  رفىىس فرضىية العىىدم القاللىة وتجىىانال أو ت ىاوي تبىىاي  اسىتجاواء ايبحىىوث ن وى ن اخجموعىىاء 

العمر، مما يىدل علىى تحقىق  ىرط التجىانال، وعليىه ال يوجىد فىروق  التي تمت مقارن ها م  حي  متغ  

 ضوء في اخجتمع ةخدمفي  الجامعة دور  حول  ايبحوث ن استجاواء متوس اء فيذاء داللة إحصالية 

ع م إلى متغ   أعضاء الهيئة التعليمية نظر وجهة م  االجتماعية م  ولي ها
 
العمر، وتع و الباحثة ، ت

 بحوث ن م   ريحة عمرية واحدة، وال يوجد أثر يتغ   العمر في استجاواتهم.ذلك إلى أن أ لر اي

( والتىىي 2019(، ودراسىىة )ال ىىيد كريمىىة، 2014وت تلىىف نتىىالم هىىذا البحىى  مىىع نتىىالم دراسىىة )الحىىار ي، 

 توصلت إلى 
ً
وممارسة اي ى ولية  عضاء الهيئة التعليمية و ن متغ   العمر  وجود فروق دالة إحصاليا

 .ماعيةاالجت

 املبحوثي: استجابات متوسطات في ائيةإحص داللة ذات فروقات دتوجالفرضية الفرعية الثانية: 

أعضووواء الهيئوووة  وجهوووة مووون االجتماعيوووة مسوووؤولي  ا ضووووء فوووي املجتموووع ةةدموووفوووي  الجامعوووة دور  حوووول 

عزى إلى متغير الجاأل:
 
 التعليمية، ت

 
 

Group Statistics 

 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجان

 05546. 68822. 2.4286 154 ذور المجتمع_مسؤولية

 07239. 49096. 2.3865 46 أاثا

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

                                المجتمع_مسؤولية

Equal variances 

assumed 

6.544 .011 .386 198 .700 .04210 .10899 -.17284- .25704 

                             

Equal variances not 

assumed 

  .462 102.903 .645 .04210 .09119 -.13876- .22295 
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الحىىىقالجىىىدول أعىىىاله مىىى   ، وبالتىىىالي  ىىىرط ال  ىىىاوي فىىىىي 0.05أصىىىغر مىىى   Leveneفىىىي اختبىىىىار  sigقيمىىىة أن  ي 

للعينىاء اي ىتقلة أكبى   Tفىي اختبىار  sigالتبايناء و ن متوس ي اخجموعت ن     محقق، وبالن ىبة لقيمىة 

 فىىىىىيفىىىىىروق ذاء داللىىىىة إحصىىىىىالية  رفىىىىىس فرضىىىىىية العىىىىدم القاللىىىىىة و نىىىىه ال يوجىىىىىد ، وعليىىىىىه، ال يمكىىىى 0.05مىىىى  

 م  االجتماعية م  ولي ها ضوء في اخجتمع ةخدمفي  الجامعة دور  حول  ايبحوث ن استجاواء متوس اء

ع م إلى متغ   أعضاء الهيئة التعليمية نظر وجهة
 
وعليىه ال يوجىد فىروق ذاء داللىة إحصىالية  الجىنال،، ت

 االجتماعيىة م ى ولي ها ضىوء فىي اخجتمىع ةخدمىفىي  الجامعىة دور  حىول  ايبحىوث ن استجاواء ءمتوس ا في

ع م إلى متغ   أعضاء الهيئة التعليمية نظر وجهة م 
 
 الجنال.، ت

أن أعضىاء الهيئىة التعليميىة ي ضىعون لىنفال زىروف العمىا، وال يوجىد تمي ىز وى ن وتع و الباحثة ذلك إلى 

 الجن  ن في الجامعة.

(، و )الروا ىىىىدة 2005ختلفىىىىت نتىىىىالم هىىىذا البحىىىى  مىىىىع نتىىىالم معىىىىس الدراسىىىىاء مثىىىا دراسىىىىة )الر ىىىىيد وقىىىد ا

عى م إلىى متغ ى  الجىنال، حيى  جىاءء هىذه الفىروق 2011
 
(، والتي وينت وجود فىروق ذاء داللىة إحصىالية ت

 (.2005(، وجاءء الفروق لصال  الذكور في دراسة )الر يد 2011لصال  ا ناث في دراسة )الروا دة 

 

 املبحوثي: استجابات متوسطات في ائيةإحص داللة ذات فروقات دتوجالفرضية الفرعية الثالثة: 

أعضووواء الهيئوووة  وجهوووة مووون االجتماعيوووة مسوووؤولي  ا ضووووء فوووي املجتموووع ةةدموووفوووي  الجامعوووة دور  حوووول 

عزى إلى متغير 
 
 :املستوى التعليميالتعليمية، ت

 

Descriptives 

   المجتمع_مسؤولية

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 3.22 1.96 2.6500 2.1031 12425. 43043. 2.3765 12 جامعية إجازة

 3.30 1.00 2.4446 2.1035 08432. 53329. 2.2741 40 ماجستير

 4.37 1.15 2.5729 2.3501 05637. 68572. 2.4615 148 دوتوراه

Total 200 2.4189 .64729 .04577 2.3286 2.5091 1.00 4.37 

 

 

ANOVA 

   المجتمع_مسؤولية

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.129 2 .564 1.352 .261 

Within Groups 82.250 197 .418   

Total 83.378 199    
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الحقأعاله  الجدول م   ، وعليىه، 1أكبى  مى   F، وقيمىة معامىا 0.05وهىي أكبى  مى   sig= 0.26قيمة أن  ي 

ال يمكى  رفىىس فرضىية العىىدم القاللىة وتجىىانال أو ت ىاوي تبىىاي  اسىتجاواء ايبحىىوث ن وى ن اخجموعىىاء 

 التىي تمىت مقارن هىا مى  حيىى  متغ ى  اي ىتوم التعليمىي، ممىا يىىدل علىى تحقىق  ىرط التجىانال، وعليىىه ال

 ةخدمىىىفىىىي  الجامعىىىة دور  حىىىول  ايبحىىىوث ن اسىىىتجاواء متوسىىى اء فىىىييوجىىىد فىىىروق ذاء داللىىىة إحصىىىالية 

عىىىى م إلىىىىى متغ ىىىى  أعضىىىىاء الهيئىىىىة التعليميىىىىة نظىىىىر وجهىىىىة مىىىى  االجتماعيىىىىة م ىىىى ولي ها ضىىىىوء فىىىىي اخجتمىىىع
 
، ت

 اي توم التعليمي.

الجامعىة فىي خدمىة  ع وىدور طىال ى الىواحىدة، وع اوا في ويئة عمىليعم نايبحوث  نإلى أ كذل ةع و الباحثتو 

، وي ضعوا إلى نفال زرو 
ً
اي توم يوجد ت ث   يتغ    ال ليه، وعاالعم فاخجتمع ونفال اي توم أيضا

 .دور الجامعة في خدمة اخجتمع حول  استجاواتهمى م توم لع التعليمي

 قفىىىىىىرو وجىىىىىىود (، التىىىىىىي وينىىىىىىت عىىىىىىدم 2007 ،وقىىىىىىد اتفقىىىىىىت نتىىىىىىالم هىىىىىىذا البحىىىىىى  مىىىىىىع نتىىىىىىالم دراسىىىىىىة )ايصىىىىىىري 

 يئىىىىة التىىىىدر ال فىىىىيهجميىىىىع أعضىىىىاء  نمىىىىي، وألالع للم هىىىاأفىىىىراد العينىىىىة تعىىىى م  نذاء داللىىىة إحصىىىىالية وىىىى 

   ى.جامعة ا قص  فى م توم الدور التنموي لوزاللع يتفقون الجامعة 
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 تمهيد

  هىىىم
ً
النتىىىالم التىىىي توصىىىا إليهىىىا هىىىذا البحىىى ، وأهىىىم التوصىىىياء ايقت حىىىة  يتضىىىم  هىىىذا الفصىىىا ملخصىىىا

لتع يىىى  نقىىىىاط القىىىىوة، وتيىىىىحيا نقىىىىاط الضىىىىعف لتحقيىىىق الهىىىىدف الرليسىىىى ي مىىىى  هىىىىذا البحىىىى ، وهىىىىو دور 

 الجامعاء في خدمة اخجتمع ضم  م  ولي ها االجتماعية. 

 

 نتائج البحث-4-1

أكثى  مى  مجىال تحقيىق التقىدم اخجتمعىي تدعم الجامعة مجال نشر الثقافىة وتقىديم االس شىاراء  -1

 ودعم النمو االقتصادي.

وىىىى ن دور الجامعىىىىة فىىىىىي خدمىىىىة اخجتمىىىىع وم ىىىىى ولي ها تجىىىىاه العىىىىامل ن، وتجىىىىىاه  طىىىىردي قىىىىىوي  أثىىىىريوجىىىىد  -2

 ال الل مشكا عام.

دور  فىىىىىيداللىىىىىة إحصىىىىىالية للم ىىىىى ولية االجتماعيىىىىىة تجىىىىىاه أعضىىىىىاء الهيئىىىىىة التعليميىىىىىة،  يوجىىىىىد أثىىىىىر ذو -3

 خجتمع.الجامعة في خدمة ا

فىىىىي  الجامعىىىىة دور  حىىىىول  ايبحىىىىوث ن اسىىىىتجاواء متوسىىىى اء ال يوجىىىد فىىىىروق ذاء داللىىىىة إحصىىىىالية فىىىىي -4

عىىىىى م إلىىىىىى نظىىىىىر وجهىىىىىة مىىىىى  االجتماعيىىىىىة م ىىىىى ولي ها ضىىىىىوء فىىىىىي اخجتمىىىىىع ةخدمىىىىى
 
ايتغ ىىىىى اء  العىىىىىامل ن، ت

، ولكىىىىىى  يوجىىىىىىد فىىىىىىروق ذاء داللىىىىىىة (اي ىىىىىىتوم التعليمىىىىىىي - الجىىىىىىنال – العمىىىىىىر) الديمو رافيىىىىىىة التاليىىىىىىة

ع م إلى متغ   مجال العما ايبحوث ن استجاواء متوس اء الية فيإحص
 
وتكون هذه الفروقاء  ،ت

 .لصال  العامل ن م  ايدراء

فىىىىي  الجامعىىىىة دور  حىىىىول  ايبحىىىىوث ن اسىىىىتجاواء متوسىىىى اء ال يوجىىىد فىىىىروق ذاء داللىىىىة إحصىىىىالية فىىىىي -5

عىىىىىى م  نظىىىىىر وجهىىىىىىة مىىىىىى  االجتماعيىىىىىىة م ىىىىى ولي ها ضىىىىىىوء فىىىىىىي اخجتمىىىىىىع ةخدمىىىىى
 
ايتغ ىىىىىى اء إلىىىىىىى ال ىىىىىىالل، ت

، ولكى  يوجىد فىروق ذاء داللىة إحصىالية (مجىال العمىا - الجىنال – العمرالديمو رافية التالية )

عىىىى م إلىىىىى متغ ىىىى  اي ىىىىتوم التعليمىىىىي ايبحىىىىوث ن اسىىىىتجاواء متوسىىىى اء فىىىىي
 
، وتكىىىىون هىىىىذه الفروقىىىىاء ت

 .لصال  طالل ورامم ايعاهد التقانية وحملة الشهادة الثانوية

فىىىىي  الجامعىىىىة دور  حىىىىول  ايبحىىىىوث ن اسىىىىتجاواء متوسىىىى اء داللىىىىة إحصىىىىالية فىىىىيال يوجىىىد فىىىىروق ذاء  -6

عى م إلىى  نظر وجهة م  االجتماعية م  ولي ها ضوء في اخجتمع ةخدم
 
أعضىاء الهيئىة التعليميىة، ت

 .(اي توم التعليمي - الجنال – العمرايتغ  اء الديمو رافية التالية )
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 التوصيات-4-2

الدراسىىة اييدانيىىىة  خىىالل  مىىى ةا الباحثىىهىىإلي تلالتىىي توصىىى البحىى ضىىوء نتىىىالم ، وفىىي البحىىى ذ هىىايىىة هفىىي ن

 :إلى التوصياء التالية ةالباحث تصلا حصائي، خ والتحليا

تفعيا الشراكة و ن الجامعة وم س اء الق اع الخا  يد العالقة و ن الجامعة واخجتمع، و توط -1

ناسىىىىىىىىىبة للمشىىىىىىىىكالء االقتصىىىىىىىىىادية واي س ىىىىىىىىاء ا نتاجيىىىىىىىىة، والعمىىىىىىىىىا علىىىىىىىىى اقتىىىىىىىىى اح حلىىىىىىىىول مهنيىىىىىىىىة م

 واالجتماعية التي تواجه اخجتمع.

التحض   لور  عما تع ز مفهوم اي  ولية االجتماعية لدم أعضاء الهيئة التعليمية والعامل ن  -2

في الجامعة، والتعريف وما تقوم وه الجامعة في ضوء م  ولي ها االجتماعية، حي  تب ن أن أ لر 

 كا خا      م لع ن على نشاطاء الجامعة وما تقوم وه.أعضاء الهيئة التعليمية مش

وىىىىىرامم الجامعىىىىىة، وحيىىىىى  تحتىىىىىوي علىىىىىى معىىىىىس إعىىىىىادة النظىىىىىر فىىىىىي اينىىىىىاهج ا كاديميىىىىىة التىىىىىي تىىىىىدرا فىىىىىي  -3

 إدراج مقىرر "اي ى ولية االجتماعيىة م
ً
 أنىه تىم حىديثا

ً
 اقاء علمية ت تر وت ىوير اخجتمىع، علمىا

 ا.للشركاء وأخالقياء العما" في معس ورامجه

إعىىادة النظىىر فىىي أنشىى ة اي ىى ولية االجتماعيىىة التىىي تقىىدمها الجامعىىة، السىىتق ال  ىىرالا طالويىىة  -4

 أكب ، وتع ي  دورها في زيادة معرفة ومشاركة ال الل في أنش ة اي  ولية االجتماعية.

ا هىىت بيق ىلىع اومجىاالء اي ىى ولية االجتماعيىة والعمى تهىتممت صصىة فىىي الجامعىة  مديريىةإنشىاء  -5

 .في الجامعة يلهاوتفع

 

 الدراسات املستقبلية املقترحة-4-3

 ودورها في تع ي  اي زة التناف ية.دور الجامعاء ال ورية في خدمة اخجتمع  -1

 تجاه العامل ن على والء العامل ن. للجامعة دراسة أثر اي  ولية االجتماعية -2
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 املراجع العربية-5-1

 .2002اهيم، مجدي ع ي ، اينهج الت ووي وتحدياء العصر، القاهرة، عالم الكتر، إور  -1

وركىىىىىاء، زيىىىىىاد، اسىىىىىت اتيجياء التنميىىىىىة البشىىىىىرية فىىىىىي جامعىىىىىة القىىىىىدا ايفتوحىىىىىة مىىىىى  وجهىىىىىة نظىىىىىر  -2

أعضىاء هيئىىة التىىدر ال، مجلىىة جامعىىة القىىدا ايفتوحىىة للدراسىىاء والبحىىوث، اخجلىىد الثىىاني، 

 . 2009العدد الثال ، 

ي، تىىىىىامر ياسىىىىىر، ال  ىىىىىىويق واي ىىىىى ولية االجتماعيىىىىىة، دار والىىىىىىا للنشىىىىىر، ال بعىىىىىة ا ولىىىىىىى، البكىىىىىر  -3

 .2001عمان، ا ردن، 

الجامعة االفت اضية ال ورية، الدور والفر  واآلفاق، جدول أعمال مجلال أمناء الجامعىة،  -4

2017. 

فىىىي خدمىىىة الجبىى ، سىىىليمان، الجامعىىىة واخجتمىىىع دراسىىة لىىىدور كليىىىة الت ويىىىة جامعىىة ايلىىىك سىىىعود  -5

 .1993اخجتمع، مجلة الت وية ايعاصرة، دار ايعرفة الجامعية، ا سكندرية، 

جمىىىىىىىىال الىىىىىىىىدي ، ناديىىىىىىىىة، التعلىىىىىىىىيم الجىىىىىىىىامعي ايعاصىىىىىىىىر، حىىىىىىىىدي  حىىىىىىىىول ا هىىىىىىىىداف وإطاللىىىىىىىىة علىىىىىىىىى  -6

اي ىىىىتقبا، الكتىىىىال ال ىىىىنوي فىىىىي الت ويىىىىة وعلىىىىم الىىىىنفال، اخجلىىىىد الثىىىىام ، دار الثقافىىىىة لل باعىىىىة 

 .1983والنشر، القاهرة، 

حىىىىىداد، مصىىىىى ف ، إعىىىىىىداد أعضىىىىىاء هيئىىىىىىة التىىىىىدر ال وتىىىىىى هيلهم، مجلىىىىىة العلىىىىىىوم الت وويىىىىىة، معهىىىىىىد  -7

 .1993الدراساء الت ووية، القاهرة، 

حراحشة، فواز، دور جامعة ال  موج في خدمة اخجتمع م  وجهة نظر أعضاء هيئة التدر ال  -8

 .2009فيها، مجلة العلوم ا ن انية، ال نة ال ادسة، 

مىى تمر التعلىىىيم العىىىالي ومت لبىىىاء  توثيىىىق العالقىىة وىىى ن الجامعىىىة واخجتمىىىع،ح ىى ، أم ىىى ة، نحىىىو  -9

 .2007التنمية، كلية الت وية، جامعة البحري ، 

ح  ، إيناا عبد اخجيد، ت وير أهداف التعليم الجامعي ايصري فىي ضىوء معىس ايتغ ى اء  -10

اسىة ميدانيىة علىىى در  –العاييىة واخحليىة واالتجاهىاء اي ىىتقبلية وتحىدياء معوقىاء تحقيقهىىا 

جامعىىىىىىىىة ال قىىىىىىىىازيق، ا داء الجىىىىىىىىامعي الكفىىىىىىىىاءة والفاعليىىىىىىىىىة واي ىىىىىىىىتقبا، مركىىىىىىىى  ت ىىىىىىىىوير التعلىىىىىىىىىيم 

  .1995الجامعي، جامعة ع ن  مال، 

ح ىى ، محمىىد حربىىي، دور الجامعىىة فىىي تنميىىة ويئ هىىا، مجلىىة الغىىدارة العامىىة، الريىىا ، ايملكىىة  -11

 .1990العربية ال عودية، 
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اد ال  ىىىويقية للم ىىىى ولية االجتماعيىىىة للمنظمىىىاء وانعكاسىىىىاتها الحمىىىدي، فىىى اد محمىىىىد، ا معىىى -12

على رضا اي  هلك، دراسة تحليلة آلراء عينة م  ايديري  واي  هلك ن في عينة م  اي س اء 

ايصىىىىىنعة للمنتجىىىىىاء الغذاليىىىىىة فىىىىىي الجمهوريىىىىىة اليمنيىىىىىة، رسىىىىىالة دكتىىىىىوراه   ىىىىى  منشىىىىىورة، كليىىىىىة 

 . 2003 ا دارة واالقتصاد، جامعة اي  نصرية،

حالىىىىة الج الىىىىر،  –خباوىىىىة، عبىىىىد ل، اي ىىىى ولية اخجتمعيىىىىة للم س ىىىىاء الصىىىىغ  ة وايتوسىىىى ة  -13

كليىىىىة العلىىىىوم االقتصىىىىادية والتجاريىىىىة وعلىىىىوم ال  ىىىىي   جامعىىىىة اي ىىىىيلة، ايلتقىىىى  الىىىىدولي الثالىىىى  

 .2012ينظماء ا عمال واي  ولية االجتماعية، 

ة اخجتمىىع، وحىى  مقىىدم إلىىى ايىى تمر العلمىىي الثىىاني الخ يىىر، عىىامر، دور كليىىاء الت ويىىة فىىي تنميىى -14

 . 1998معنوان الت وية في فل   ن وتحدياء اي تقبا، كلية الت وية الحكومية،   ة، 

 .2010دليا اي  ولية اخجتمعية للجامعاء، جامعة القدا ايفتوحة،  -15

ي ىىىىى ولية رحىىىىىال، عمىىىىىر، اي ىىىىى ولية اخجتمعيىىىىىة للجامعىىىىىاء وىىىىى ن الربحيىىىىىة وال وعيىىىىىة، مىىىىى تمر ا -16

 .2011االجتماعية للجامعاء الفل  ينية، جامعة القدا ايفتوحة، 

الر ىىيد، محمىىد أحمىىىد، دور الجامعىىة فىىىي خدمىىة اخجتمىىع ومىىىدم قيىىام الجامعىىىاء ا ردنيىىة بهىىىذا  -17

 .2005الدور، جامعة عمان العربية للدراساء العليا، عمان، ا ردن، 

اخحلىىىىىىي مىىىىىى  وجهىىىىىىة نظىىىىىىر أعضىىىىىىاء الهيئىىىىىىة الروا ىىىىىىدة، عىىىىىىالء، دور الجامعىىىىىىة فىىىىىىي خدمىىىىىىة اخجتمىىىىىىع  -18

التدر  ىىية فيهىىىا وعالقىىىة ذلىىىك وىىىبعس متغ ىىى اء الشخصىىىية لىىىديهم، جامعىىىة البلقىىىاء الت بيقيىىىة 

، مجلة جامعة أم القرم للعلوم االجتماعية، اخجلد الثال ، 
ً
 .2011نموذجا

الت ىىىىىىوير زيىىىىىىاداء، موفىىىىىىق، اي ىىىىىى ولية االجتماعيىىىىىىة، ور ىىىىىىة عمىىىىىىا نظم هىىىىىىا م س ىىىىىىة التم ىىىىىىز فىىىىىىي  -19

 .2009 ي سس ي، عمان، ا ردن،ا

ال ىىىىىمادوني إوىىىىىراهيم، وياسىىىىى ن أحمىىىىىد، سىىىىىهام، تفعيىىىىىا دور عضىىىىىو هيئىىىىىة التىىىىىدر ال والجامعىىىىىاء  -20

 .2005ايصرية في مجال خدمة اخجتمع، مجلة الت وية، كلية الت وية، جامعة ا زهر، 

 ىىىىىىوق، محمىىىىىىىود أحمىىىىىىىد، دور اي س ىىىىىىىاء التعليميىىىىىىىة فىىىىىىىي التقريىىىىىىىر وىىىىىىى ن الحضىىىىىىىارت ن ا سىىىىىىىالمية  -21

 .2005والغربية، 

الص  في، محمد عبد الفتاح حافق، اي  ولية االجتماعية للصفوة ا دارية ايصرية: دراسة  -22

ت بيقيىىة علىىى الهيئىىىة العامىىة يىىوانم البحىىىر ا حمىىر، اخجلىىة العلميىىىة لالقتصىىاد والتجىىارة، كليىىىة 

 . 1991التجارة، جامعة ع ن  مال، العدد ا ول، 
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جديىىىدة لىىىدور البحىى  العلمىىىي فىىىي تحقيىىىق الشىىىراكة الفاعلىىىة مىىىع العىىاج ، فىىى اد، وآخىىىرون، رؤيىىىة  -23

ق اعىىاء ا نتىىىاج مىىى  منظىىىور تكىىىاملي، مىىى تمر البحىىى  العلمىىىي مفاهيمىىىه وأخالقياتىىىه وتوزيفىىىه، 

 .2011الجامعة ا سالمية، ق اع   ة، 

عىىىىامر، طىىىىارق، تصىىىىور مقتىىىى ح لت ىىىىوير دور الجامعىىىىاء فىىىىي خدمىىىىة اخجتمىىىىع فىىىىي ضىىىىوء االتجاهىىىىاء  -24

 .2007ثة، دراسة     منشورة، جامعة ال  موج، إربد، ا ردن، العايية الحدي

عبىىىىىىد الغفىىىىىىىار، عبىىىىىىىد ال ىىىىىىىالم، دعىىىىىىوة لت ىىىىىىىوير التعلىىىىىىىيم الجىىىىىىىامعي، مجلىىىىىىة دراسىىىىىىىاء فىىىىىىىي التعلىىىىىىىيم  -25

 .1993الجامعي، مرك  ت وير التعليم الجامعي، جامعة ع ن  مال، القاهرة، 

ة القىىىدا ايفتوحىىىة، رام عىىواد، يوسىىىف ذيىىال، دليىىىا اي ىىى ولية اخجتمعيىىة للجامعىىىاء، جامعىى -26

 .2010ل، 

العياشىى ي، زرزار، دور الجامعىىىاء العربيىىىة فىىىي خدمىىىة اخجتمىىىع فىىىي ضىىىوء م ىىى ولي ها االجتماعيىىىة،  -27

 . 2017الج الر، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم ال  ي  ، 

ا عمىىىىىىىىىال  –الغىىىىىىىىىالبي طىىىىىىىىىاهر، والعىىىىىىىىىامري صىىىىىىىىىال ، اي ىىىىىىىىى ولية االجتماعيىىىىىىىىىة وأخالقيىىىىىىىىىاء العمىىىىىىىىىا  -28

 . 2008اخجتمع، دار والا للنشر، ال بعة الثانية، عمان، ا ردن، و 

 –القاض ي، أحمد، اي  ولية االجتماعية للبنوج العاملة في مصر كشركاء م اهمة مصرية  -29

 .2010دراسة ميدانية مقارنة، رسالة ماج ت       منشورة، كلية التجارة، جامعة أسيوط، 

ة يمارسىىىىة اي ىىىىى ولية اخجتمعيىىىىة لجامعىىىىة ايلىىىىىك محمىىىىد، سىىىىم  ة ح ىىىى  الحىىىىىاجي، رؤيىىىىة مقت حىىىى -30

 .2017فيصا، جامعة ا زهر، 

نمىوذج  –م لوف،  ادية، ضىمان جىودة اي ى ولية اخجتمعيىة للتعلىيم الجىامعي الفل ى يني  -31

مقتىىىى ح، مىىىىى تمر اي ىىىىى ولية االجتماعيىىىىىة للجامعىىىىاء الفل ىىىىى ينية، جامعىىىىىة القىىىىىدا ايفتوحىىىىىة، 
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 طال  الجامعة االفتراضية السوريةاستبيا: مّوجه ل-6-1

 

دور الجامعات السورية في ةدمة املجتمع في ضوء مسؤولي  ا  استبيا: بعنوا::

 االجتماعية

 دراسة حالة الجامعة االفتراضية السورية

 

هذه الدراسة مت لر الستكمال للحصول على درجة ماج ت   الت هيا والت صر في إدارة ا عمال، 

خىىىىا  وبحىىىىى  علمىىىىىي أكىىىىاديمي لصىىىىىال  الجامعىىىىىة االفت اضىىىىية ال ىىىىىورية، يحىىىىىاول  هىىىىىذا االسىىىىىتبيانا أن كمىىىى

 دراسة )دور الجامعة االفت اضية ال ورية في خدمة اخجتمع في ضوء م  ولي ها االجتماعية(.

 أن كا البياناء ايوجودة فيه ل  ت ت د
ً
م لذا نرجو منكم التكرم وا جاوة على هذا االستبيان، علما

 إال   را  البح  العلمي.

 

 شاكرين تعاونكم
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 املجال األول: دور الجامعة في ةدمة املجتمع

: نشر الثقافة وتقديم االستشارات
ً
 أوال

 
ً
 مع أهداف وقيم اخجتمعتتوافق رسالة الجامعة وأهدافها  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
ى لع ي وناءً لنية ي س اء اخجتمع اخحهء مراالجامعة اس شا متقد موافق مشدة موافق محايد موافق         موافق أودا

 اهتنفيذ مت ساء وأوحاثرانتالم د

 
ً
 يلالجامعة اس شاراء إدارية وفنية ي س اء اخجتمع اخح متقد موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
في م س اء  نكمت وع  ايئة التدر ال والعمهت ما الجامعة  عضاء  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلاخجتمع اخح

 
ً
 يةلخدمة البيئة اخح لتضع الجامعة ورامم توعية مجتمعية في مجا موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
مي والت بيقي مع م س اء لالع ن تعاو للالجامعة اتفاقاء  متب   ةموافق مشد موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلاخجتمع اخح

 
ً
 يلوماء متنوعة  فراد اخجتمع اخحلتوفر الجامعة مصادر مع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 اهمكتب  مواست دا ت ما الجامعة  فراد اخجتمع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
ى اي تجداء لي علأفراد اخجتمع اخح هع وتوجيى إطال لالجامعة ع اتعم موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 مأنحاء العال لفم ت في االتي تحص

 
ً
اس شاراء  فراد  مى إنشاء مراك  مت صصة لتقديلالجامعة ع اتعم موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلاخجتمع اخح

 
ً
 يلمجتمع اخحلإدارة الجامعة وءقامة ندواء ثقافية ل همت  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

: دعم النمو االقتصادي:
ً
 ثانيا

 
ً
في ت وير  لم اهمةلا ايت صصة هلكوادر  لتفا  الجامعة اخجا موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلاخح م س اء اخجتمع

 
ً
 تعقد الجامعة  راكاء مع اي س اء ا نتاجية موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 لتقت ح الجامعة ح موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

ً
 ء اخجتمع االقتصاديةنية مناسبة يشكال مه وال

     موافق أود
ً
 مية جديدةلالجامعة اخجتمع في إنتاج اوتكاراء ع جتشار  موافق مشدة موافق محايد     موافق ا

 
ً
 في تنمية اخجتمع همتقت ح الجامعة مشار ع اقتصادية ت  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
ي في إجراء ل س اء ا نتاجية في اخجتمع اخحالجامعة اي جتشار  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 ت لوهاالتي  البحوث والدراساء
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ً
والتنمية  لقلصناع القرار تتع اعم قتعد الجامعة تقارير وأورا موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 االقتصادية

 
ً
 مي في الجامعة في إنتاج منتجاء جديدةلعللبح  ات اعد م رجاء ا موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 ت هم م رجاء البح  العلمي في الجامعة في تح  ن جودة اينتجاء موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

: تحقيق التقدم املجتمعي:
ً
 ثالثا

 
ً
في م س اء اخجتمع  ن لاراء العامهتنمية مالجامعة ورامم ل متصم موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلاخح

 
ً
 يةلء البيئة اخحلبعس مشكال  ل و لالجامعة الندواء  يجاد ح متنظ موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 لقاسية تتعدر  موأيا امية وور  عملالجامعة معقد م تمراء ع تهتم موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 و دمة اخجتمع

 
ً
 التعليم لخال  اراء أفراد اخجتمع مهتنفذ الجامعة ورامم لت وير م موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 اي تمر

 
ً
مية عالية اي توم  فراد اخجتمعلتوفر الجامعة دوراء ع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا  

     م
ً
 فالكبار وتشر  وتعليمالجامعة دوراء في مجاالء محو ا مية  متنظ موافق مشدة موافق محايد     موافق وافق أودا

 اهى تنفيذلع

 
ً
يئة التدر ال وم س اء هأعضاء  نلقاءاء و  مالجامعاء و نظي متقو  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 الخب اء للتباد يلاخجتمع اخح

 املجال الثاني: املسؤولية تجا  الطال 

: توفير اإلمكانيات البحثية واملعملية:
ً
 أوال

 
ً
 ماء وا دواء الضرورية لواي ت ات ود الجامعة اخختب اء وايشا  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 التعليمية التعلمية للعملية

 
ً
اي س اء  لففي م ت ل لب ها العمليى التدرير لتحر  الجامعة ع موافق مشدة فقموا محايد     موافق     موافق أودا

 يةلاخح

 
ً
 لل لبةوماء متنوعة لتوفر الجامعة مصادر مع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 يميةلالتع العمليةفي  ت داملالستوفر الجامعة  بكة حواسير حديثة  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
مة في نشر هم الا لهالجامعة التقنياء الحديثة في مرافق فتوز موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 ايعرفة

 
ً
 ا ة و حدث الوسالهتوفر الجامعة قاعاء دراسية مناسبة ومج موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يميةلالتع

 
ً
في  هموحي  ت  ال لبةتوفر الجامعة قاعاء دراسية مناسبة  عداد  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 ةبلية االس يعال عند ال لعم
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: رب  املادة العلمية باملجتمع والبيئة:
ً
 ثانيا

 
ً
 ا واستمرارهالب امم ا كاديمية وتحدات ور الجامعة اي اقاء و  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 ء اخجتمعمية ومشكال لى رب  اي اقاء العلتحر  الجامعة ع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
باء لايت  م مية ت تر وت وير اخجتمع ضلتوجد م اقاء ع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 اميةالجامعية ا ل  

 
ً
الب نامم الدراس ي   ي ملكج ء عم لل اللالجامعة دوراء تدريبية  متنظ موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 الخدماء في اي س اء االجتماعية ملتقدي هت صص ح ر اك

 
ً
  ج ا كاديميةهالجامعة ووضع اينا متقو  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

ً
الحديثة التي تنعكال إيجاوا

 نى جودة الخريج لع

 
ً
 ا ال وريالعم ق الجامعة مع احتياجاء سو  وي ناسر خريج موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

: ترسيخ قيم املواطنة:
ً
 ثالثا

 
ً
 االجتماعية هوم  وليات واع  مواط  الجامعة في تكوي همت  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 طلب هاتع ز الجامعة الثقافة الدينية والوطنية لدم  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 واالنتماء ال ورية الهويةتع ز الجامعة  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 بهاالجامعة و نمية روح ايواطنة لدم طال متقو  شدةموافق م موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 الدؤول لخدمة البيئة واخجتمع اى ايثاورة والعملل عتشجع ال ال  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
ايعار   لخال  م ال وريإدارة الجامعة في  را الت اث  جتشار  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 اهء التي تقيموالحفال 

 
ً
 بة نحو ايشاركة الفعالة في أنش ة اخجتمعلالجامعة ال  هتوج موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
بة الجامعة لط نى عقد لقاءاء ثقافية متبادلة و لتحر  الجامعة ع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 اء ا خرم والجامع

 
ً
 ةبلال ن و  اى نشر ثقافة التكافلتحر  الجامعة ع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 املجال الثالث: البيانات الشخصية

 الجنال ذكر أنثى

 50 -40و ن  سنة فما فوق  50

 سنة

 40 – 30و ن 

 سنة

 العمر سنة 30 – 20و ن 

إجازة  ماج ت   دكتوراه

 جامعية

 اي توم التعليمي معهد -ادة ثانوية  ه

عضو هيئة  إداري  طالر

 تدر  ية

 مجال العما مدير
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 الجامعة االفتراضية السورية للعاملي: فياستبيا: مّوجه -6-2

 

دور الجامعات السورية في ةدمة املجتمع في ضوء مسؤولي  ا  استبيا: بعنوا::

 االجتماعية

 ةدراسة حالة الجامعة االفتراضية السوري

 

هذه الدراسة مت لر الستكمال للحصول على درجة ماج ت   الت هيا والت صر في إدارة ا عمال، 

خىىىىا  وبحىىىىى  علمىىىىىي أكىىىىاديمي لصىىىىىال  الجامعىىىىىة االفت اضىىىىية ال ىىىىىورية، يحىىىىىاول  هىىىىىذا االسىىىىىتبيانكمىىىىا أن 

 دراسة )دور الجامعة االفت اضية ال ورية في خدمة اخجتمع في ضوء م  ولي ها االجتماعية(.

 أن كا البياناء ايوجودة فيه ل  ت ت دم ل
ً
ذا نرجو منكم التكرم وا جاوة على هذا االستبيان، علما

 إال   را  البح  العلمي.

 

 شاكرين تعاونكم
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 املجال األول: دور الجامعة في ةدمة املجتمع

: نشر الثقافة وتقديم االستشارات
ً
 أوال

    موافق 

 
ً
 أودا

 مع أهداف وقيم اخجتمعتتوافق رسالة الجامعة وأهدافها  موافق مشدة موافق دمحاي     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 ي ونىاءً لىنيىة ي س ىاء اخجتمىع اخحهء مراالجامعىة اس شىا متقد موافق مشدة موافق محايد     موافق

 اهتنفيذ مت ساء وأوحاثراى نتالم دلع

    موافق 

 
ً
 أودا

الجامعىىىىىة اس شىىىىىاراء إداريىىىىىة وفنيىىىىىة ي س ىىىىىاء اخجتمىىىىىع  متقىىىىىد ق مشدةمواف موافق محايد     موافق

 يلاخح

    موافق 

 
ً
 أودا

فىىىي  نكمت ىىوع  ايئىىة التىىدر ال والعمىىىهت ىىما الجامعىىة  عضىىىاء  موافق مشدة موافق محايد     موافق

 يلم س اء اخجتمع اخح

    موافق 

 
ً
 أودا

خدمة البيئة  لتوعية مجتمعية في مجا تضع الجامعة ورامم موافق مشدة موافق محايد     موافق

 يةلاخح

    موافق 

 
ً
 أودا

مي والت بيقي مع م س اء لالع ن تعاو للالجامعة اتفاقاء  متب   موافق مشدة موافق محايد     موافق

 يلاخجتمع اخح

    موافق 

 
ً
 أودا

 يلخجتمع اخحوماء متنوعة  فراد التوفر الجامعة مصادر مع موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 اهمكتب  مت ما الجامعة  فراد اخجتمع واست دا موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

ى لىىىي علىىىأفىىىراد اخجتمىىىع اخح هع وتوجيىىىى إطىىىال لىىىالجامعىىىة ع اتعمىىى موافق مشدة موافق محايد     موافق

 مأنحاء العال لفم ت في ااي تجداء التي تحص

    موافق 

 
ً
 أودا

اس شىاراء  مى إنشاء مراك  مت صصة لتقىديلالجامعة ع اتعم موافق مشدة موافق محايد     موافق

 يل فراد اخجتمع اخح

    موافق 

 
ً
 أودا

 يلمجتمع اخحلإدارة الجامعة وءقامة ندواء ثقافية ل همت  موافق مشدة موافق محايد     موافق

: دعم النمو االقتصادي
ً
 :ثانيا

    موافق 

 
ً
 أودا

في  للم اهمةا ايت صصة هلكوادر  لتفا  الجامعة اخجا موافق مشدة موافق محايد     موافق

 يلاخح ت وير م س اء اخجتمع

    موافق 

 
ً
 أودا

 تعقد الجامعة  راكاء مع اي س اء ا نتاجية موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 لتقت ح الجامعة ح موافق مشدة وافقم محايد     موافق
ً
ء اخجتمع نية مناسبة يشكال مه وال

 االقتصادية

    موافق 

 
ً
 أودا

 مية جديدةلالجامعة اخجتمع في إنتاج اوتكاراء ع جتشار  موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 في تنمية اخجتمع همية ت تقت ح الجامعة مشار ع اقتصاد موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

ي فىىىىىي لىىىىالجامعىىىىة اي س ىىىىاء ا نتاجيىىىىة فىىىىي اخجتمىىىىع اخح جتشىىىىار  موافق مشدة موافق محايد     موافق

 ت لوهاالتي  إجراء البحوث والدراساء

    موافق 

 
ً
 أودا

والتنميىىة  لىقتتع لصىناع القىرار اعمى قتعىد الجامعىة تقىارير وأورا موافق مشدة موافق محايد     موافق

 االقتصادية
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    موافق 

 
ً
 أودا

مىىي فىىي الجامعىىة فىىي إنتىىاج منتجىىاء لعلت ىىاعد م رجىىاء البحىى  ا موافق مشدة موافق محايد     موافق

 جديدة

    موافق 

 
ً
 أودا

ت ىىىهم م رجىىىاء البحىىى  العلمىىىي فىىىي الجامعىىىة فىىىي تح ىىى ن جىىىودة  موافق مشدة موافق محايد     موافق

 اينتجاء

: تح
ً
 قيق التقدم املجتمعي:ثالثا

    موافق 

 
ً
 أودا

في م س اء  ن لاراء العامهالجامعة ورامم لتنمية م متصم موافق مشدة موافق محايد     موافق

 يلاخجتمع اخح

    موافق 

 
ً
 أودا

ء البيئة لبعس مشكال  ل و لالجامعة الندواء  يجاد ح متنظ موافق مشدة موافق محايد     موافق

 يةلاخح

فق     موا

 
ً
 أودا

دراسية  موأيا امية وور  عملالجامعة معقد م تمراء ع تهتم موافق مشدة موافق محايد     موافق

 و دمة اخجتمع لقتتع

    موافق 

 
ً
 أودا

 لخال  اراء أفراد اخجتمع مهتنفذ الجامعة ورامم لت وير م موافق مشدة موافق محايد     موافق

 اي تمر التعليم

    موافق 

 
ً
 أودا

مية عالية اي توم  فراد اخجتمعلتوفر الجامعة دوراء ع موافق مشدة موافق محايد   موافق    

    موافق 

 
ً
 أودا

الكبار  وتعليمالجامعة دوراء في مجاالء محو ا مية  متنظ موافق مشدة موافق محايد     موافق

 اهى تنفيذلع فوتشر 

    موافق 

 
ً
 أودا

يئة التدر ال هأعضاء  نلقاءاء و  مالجامعاء و نظي متقو  موافق مشدة موافق محايد     موافق

 الخب اء للتباد يلوم س اء اخجتمع اخح

 املجال الثاني: املسؤولية تجا  العاملي: في الجامعة

: تقوية السلطات وتعزيزها:
ً
 أوال

    موافق 

 
ً
 أودا

 القراراء ية ات اذلفي عم ن لالعام جإ را ميت موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 والرؤساء ن لالعام نواضحة و  ليوجد قنواء اتصا موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 والرضا الوزيفي نوا ما ن و ليشعر العام موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 ن لمكافآء وحواف  عادلة ل شجيع العام منظاتعتمد الجامعة  موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 اء العممشكال  افي ح ن و لالعام همي ا موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 االقت احاء لت وير الجامعة مفي تقدي ن و لالعام همي ا موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 ما واست داهفي ن لالعام نو  اتي ر الجامعة التواص موافق مشدة موافق دمحاي     موافق

 التكنولوجيا الحديثة

: مواصفات موقع العمل:
ً
 ثانيا

    موافق 

 
ً
 أودا

 ن لعاملمناسبة ل اتوفر الجامعة ويئة عم موافق مشدة موافق محايد     موافق
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    موافق 

 
ً
 أودا

 االعم مزمة  تما ماء الال لفر الجامعة ا دواء واي تتو  موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 ا ة و حدث الوسالهتوفر الجامعة م تب اء مج موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 ن لعاملنت نت واستمرار لتوفر الجامعة خدمة ا   موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 ن لعاملتوفر الجامعة مكاتر وأثاث مناسر ل موافق مشدة موافق محايد    موافق 

: التدريب والتعليم املستمر:
ً
 ثالثا

    موافق 

 
ً
 أودا

 ن لعاملية لليهتوفر الجامعة ورامم تدريبية وت  موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 ن لعاملالجامعة معقد ندواء تثقيفية ل متقو  موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

 نهمالخب اء فيما وي لى تبادلع ن لتشجع الجامعة العام موافق مشدة موافق محايد     موافق

    موافق 

 
ً
 أودا

قة أحدث ايصادر وا وحاث ذاء العال ن لعاملتوفر الجامعة ل موافق مشدة موافق محايد     موافق

 اوالعم

موافق     

 
ً
 أودا

 لواك  ال أ ياء جديدة في مجا التعلمفر   ن لعامليتاح ل موافق مشدة موافق محايد     موافق

 االعم

    موافق 

 
ً
 أودا

 مو هلتع ي  مف ن لعاملتعقد الجامعة دوراء تدريبية ل موافق مشدة موافق محايد     موافق

 هم.اي  ولية االجتماعية لدي

 الشخصيةاملجال الثالث: البيانات 

 الجنال ذكر أنثى

 50 -40و ن  سنة فما فوق  50

 سنة  

 40 – 30و ن 

 سنة

 30 – 20و ن 

 سنة

 العمر

إجازة  ماج ت   دكتوراه

 جامعية

 - هادة ثانوية 

 معهد

 اي توم التعليمي

 مجال العما مدير إداري  من ق معاون 
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 االفتراضية السورية: الجامعة ألعضاء الهيئة التعليمية فياستبيا: مّوجه -6-3

 

دور الجامعات السورية في ةدمة املجتمع في ضوء مسؤولي  ا  استبيا: بعنوا::

 االجتماعية

 دراسة حالة الجامعة االفتراضية السورية

 

هذه الدراسة مت لر الستكمال للحصول على درجة ماج ت   الت هيا والت صر في إدارة ا عمال، 

علمىىىىىي أكىىىىاديمي لصىىىىىال  الجامعىىىىىة االفت اضىىىىية ال ىىىىىورية، يحىىىىىاول  خىىىىا  وبحىىىىى  هىىىىىذا االسىىىىىتبيانكمىىىىا أن 

 دراسة )دور الجامعة االفت اضية ال ورية في خدمة اخجتمع في ضوء م  ولي ها االجتماعية(.

 أن كا البياناء ايوجودة فيه ل  ت ت دم 
ً
لذا نرجو منكم التكرم وا جاوة على هذا االستبيان، علما

 إال   را  البح  العلمي.

 

 شاكرين تعاونكم
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 املجال األول: دور الجامعة في ةدمة املجتمع

: نشر الثقافة وتقديم االستشارات
ً
 أوال

 
ً
 مع أهداف وقيم اخجتمعتتوافق رسالة الجامعة وأهدافها  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
ي لنية ي س اء اخجتمع اخحهء مراالجامعة اس شا متقد شدةموافق م موافق محايد     موافق     موافق أودا

 اهتنفيذ مت ساء وأوحاثراى نتالم دلع وناءً 

 
ً
الجامعة اس شاراء إدارية وفنية ي س اء اخجتمع  متقد موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلاخح

 
ً
في  نكمت وع  ايئة التدر ال والعمهما الجامعة  عضاء ت  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلم س اء اخجتمع اخح

 
ً
خدمة البيئة  لتضع الجامعة ورامم توعية مجتمعية في مجا موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يةلاخح

 
ً
مي والت بيقي مع لالع ن عاو تللالجامعة اتفاقاء  متب   موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلم س اء اخجتمع اخح

 
ً
وماء متنوعة  فراد اخجتمع لتوفر الجامعة مصادر مع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلاخح

 
ً
 اهمكتب  مت ما الجامعة  فراد اخجتمع واست دا موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

     موا
ً
ى لي علأفراد اخجتمع اخح هع وتوجيى إطال لالجامعة ع اتعم موافق مشدة موافق محايد     موافق فق أودا

 مأنحاء العال لفم ت في ااي تجداء التي تحص

 
ً
 مى إنشاء مراك  مت صصة لتقديلالجامعة ع اتعم موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلاخحاس شاراء  فراد اخجتمع 

 
ً
 يلمجتمع اخحلإدارة الجامعة وءقامة ندواء ثقافية ل همت  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

: دعم النمو االقتصادي:
ً
 ثانيا

 
ً
في  للم اهمةا ايت صصة هلكوادر  لتفا  الجامعة اخجا موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلاخح جتمعت وير م س اء اخ

 
ً
 تعقد الجامعة  راكاء مع اي س اء ا نتاجية موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 لتقت ح الجامعة ح موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

ً
ء اخجتمع نية مناسبة يشكال مه وال

 االقتصادية

 
ً
 مية جديدةلالجامعة اخجتمع في إنتاج اوتكاراء ع جتشار  وافق مشدةم موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 في تنمية اخجتمع همتقت ح الجامعة مشار ع اقتصادية ت  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
ي في لع اخحالجامعة اي س اء ا نتاجية في اخجتم جتشار  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 ت لوهاالتي  إجراء البحوث والدراساء

 
ً
 لقلصناع القرار تتع اعم قتعد الجامعة تقارير وأورا موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 والتنمية االقتصادية

 
ً
إنتاج مي في الجامعة في لعلت اعد م رجاء البح  ا موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا
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 منتجاء جديدة

 
ً
ت هم م رجاء البح  العلمي في الجامعة في تح  ن جودة  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 اينتجاء

: تحقيق التقدم املجتمعي:
ً
 ثالثا

 
ً
 س اء في م ن لاراء العامهالجامعة ورامم لتنمية م متصم موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يلاخجتمع اخح

 
ً
ء البيئة لبعس مشكال  ل و لالجامعة الندواء  يجاد ح متنظ موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يةلاخح

 
ً
 موأيا امية وور  عملالجامعة معقد م تمراء ع تهتم موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 و دمة اخجتمع لقدراسية تتع

 
ً
 لخال  اراء أفراد اخجتمع مهتنفذ الجامعة ورامم لت وير م موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 اي تمر التعليم

 
ً
مية عالية اي توم  فراد اخجتمعلتوفر الجامعة دوراء ع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا  

 
ً
الكبار  وتعليمالجامعة دوراء في مجاالء محو ا مية  متنظ موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 اهى تنفيذلع فوتشر 

 
ً
يئة التدر ال هأعضاء  نلقاءاء و  مالجامعاء و نظي متقو  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 الخب اء للتباد يلوم س اء اخجتمع اخح

 جا  أعضاء الهيئة التعليميةاملجال الثاني: املسؤولية ت

: دعم وتشجيع الباحثي::
ً
 أوال

 
ً
 ميلالبح  الع متعتمد الجامعة م زانية م صصة لدع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
 مية محكمةلة علتصدر الجامعة مج موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 
ً
اي تمر مع مراك  البحوث  لى االتصالتحر  الجامعة ع موافق مشدة موافق محايد فق    موا     موافق أودا

 ية والعاييةلمية اخحلالع

 
ً
ى البح  لا عهيئة التدر ال فيهتشجع الجامعة أعضاء  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 ميلالع

 
ً
ى أحدث لع عيئة التدر ال االطال هوفر الجامعة  عضاء ت موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 همت صصل الدراساء في مجا

 
ً
يئة التدر ال هأعضاء  فت لي  ت بنى الجامعة نشر كتر م موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 اهفي

 
ً
ى ايشاركة في لا عهر ال فييئة التدهتشجع الجامعة أعضاء  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 التي تعقد خارج الجامعة مية والندواءلاي تمراء الع

 
ً
في  هميئة التدر ال لنشر أوحااهتشجع الجامعة أعضاء  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 مية ذاء سمعة مرموقةلء عمجال 

 
ً
 لهالجامعة أعضاء  متدع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

ً
مشاركة في ليئة التدر ال ماليا

 مية الدوليةلء العااي تمر 

 
ً
 يئة التدر الهتوفر الجامعة مراك  وحثية مناسبة  عضاء  موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا
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ً
الجامعاء  افي أفض ن لى اوتعاث العاملتحر  الجامعة ع موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 العايية

 
ً
الدراساء  لالستكما ن لى تشجيع العاملع تحر  الجامعة موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يالالع

 
ً
ا هالجامعة وقواعد وياناء عربية وعايية وتوف    جتشت   موافق مشدة موافق محايد     موافق     موافق أودا

 يئة التدر ال مه عضاء 
ً
 جانا

 املجال الثالث: البيانات الشخصية

 الجنال ذكر أنثى

 -40و ن  سنة فما فوق  50

 سنة 50

 30و ن 

– 40 

 سنة

 30 – 20و ن 

 سنة

 العمر

 اي توم التعليمي إجازة جامعية ماج ت   دكتوراه

 


