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  .ةللجامعمجموعتي تفكير بعنوان الوالء واالنتماء  بعقد مركز الدراسات االستراتيجية قام

 

يعد االرتقاء بقيّم الجامعة من أهم الجوانب التي تولي الجامعة اهتماما بالغاً لها والتي من ضمنها 

الوالء واالنتماء لجامعة الملك عبد العزيز  التي تعززد التعرف على العوامل الوالء واالنتماء. ويع

من أحد المحاور الجوهرية التي توليها الجامعة اهتماماً بالغاً لضمان تعزيز هذه القيم وعلى ضوء 

مثلة في مركز الدراسات االستراتيجية قد أخذت على عاتقها ذلك فإن جامعة الملك عبد العزيز م  

اء وكيفية تعزيزهما وكيفية تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهه الوالء واالنتم ادراسة مفهوم

 ذلك لدى منسوبي الجامعة. 

 

 

الوالء واالنتماء لجامعة الملك عبد العزيز لدى كافة منسوبيها  عزيزلتاستراتيجية وضع خطة 

 )أعضاء هيئة تدريس، موظفين اداريين، طلبة وطالبات(

 

  

هـ  1436-5-21القاعة الدائرية بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، يوم الخميس  الجلسة األولى:

 م. 2015-3-12الموافق 

هـ  1436-8-9 ربعاءالملك فيصل للمؤتمرات، يوم األالقاعة الدائرية بمركز  لسة الثانية:الج

 م.  2015-5-27الموافق 

 

 

خبة ن"تنمية الوالء واالنتماء للجامعة "  قام بالمشاركة في لقاء مجموعة تفكير الجلسة األولى:

من القيادات األكاديمية واإلدارية وطالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز من مختلف القطاعات. 

 والتعرف على محاور اللقاء إدارةب أ. د. عبد هللا بن مصطفى مهرجيوقد قام سعادة وكيل الجامعة 

ات الحضور حول هذا الموضوع سعياً للوصول إلى سبل تعزيز الوالء واالنتماء لجامعة مرئي

 المؤسس. 

خبة ن"تنمية الوالء واالنتماء للجامعة "  قام بالمشاركة في لقاء مجموعة تفكير الجلسة الثانية:

 أ. د. عبد هللامن مختلف القطاعات. وقد قام سعادة وكيل الجامعة يادات األكاديمية واإلدارية من الق

إدارة محاور اللقاء والتعرف على مرئيات الحضور حول هذا الموضوع ب بن مصطفى مهرجي

 سعياً للوصول إلى سبل تعزيز الوالء واالنتماء لجامعة المؤسس. 

 

 

 الموضوع 

 األهداف

 والزمانالمكان 

 المشاركون
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تفكير "تنمية الوالء واالنتماء لجامعة الملك عبد العزيز" على المحاور  تياشتمل لقاء مجموع

 التالية: 

  .مفهوم وأهمية الوالء واالنتماء للجامعةالمحور األول: 

  الوالء واالنتماء للجامعة. اتقعومالمحور الثاني: 

 سبل تعزيز الوالء واالنتماء للجامعة.  المحور الثالث:

 والتوصياتالنتائج  المحور الرابع:

باإلضافة للمحاور السابقة فقد تم عرض نتائج استطالع )تعزيز االنتماء  الجلسة الثانيةأما في 

 والوالء لجامعة الملك عبد العزيز(.

 

 

يات توص بناًء على ما دار من نقاش تًضمن رؤى ومقترحات المشاركين في اللقاء، تم استخالص

  جديدة وهي كالتالي: 

 االهتمام بتقديم مبادرات تسهم في تعزيز سمعة الجامعة في المجتمع الداخلي والخارجي. .1

 انشاء إدارة تهتم بتعزيز الصورة الذهنية في الجامعة. .2

تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية من خالل مشاركات سواء على مستوى الطالب أو  .3

اداريين وأعضاء هيئة تدريس ويتضمنها أعمال تطوعية تشرف على مستوى منسوبيها من 

 على ادارتها جهات ذات العالقة مثل عمادة شؤون طالب أو عمادة خدمة المجتمع

تعزيز نشر إنجازات الجامعة من خالل موقع الجامعة أو من خالل قنوات التواصل  .4

 االجتماعي.

مثل نظريات ماسلو وذلك بعمل ربط مفهوم الرضا الوظيفي نظرياً بالدراسات العلمية  .5

 دراسة مستفيضة تتضمنها أسئلة دقيقة تفصيلية عن كل ما هو مرتبط بالوالء واالنتماء.

 تعزيز أهمية القاء الضوء على اسم وسمعة الجامعة ودور الوالء واالنتماء في ذلك. .6

 

 ة تنفيذها:د وجهباإلضافة إلى التوصيات السابقة التي تم توضيحها في الجدول التالي وفقاً لموع

 

 

 محاور اللقاء

 النتائج والتوصيات
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 التوصيات والجهات المنفذة

 التوصية
 موعد التنفيذ

 المنفذةالجهة 
 التنفيذ الحقا   التنفيذ حاليا  

اج تعزيز الوالء واالنتماء للجامعة كأحد مشاريع درمدير الجامعة إللمعالي رفع ال .1

لخمس ا تنفيذ المشروع خاللميزانية خاصة ل راقرإالخطة االستراتيجية الثالثة و

 سنوات القادمة
  

اإلدارة العليا 

 للجامعة

مت التنظيمي العالمية والتي تالوالء السابقة في مجال تنمية الدراسات االستفادة من  .2

   بالجامعة
مركز الدراسات 

 اإلستراتيجية

ء درجة الوالتقيس االستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس للقيام بدراسات  .3

وكذلك واالنتماء لدى منسوبي الجامعة )طالب، أعضاء هيئة تدريس، إداريين( 

  االنضمام للجامعة تهتم بمعرفة توقعات الطالب قبل وبعد دراسات عمل
  

مركز الدراسات 

 اإلستراتيجية 

ضرورة االهتمام بالموظفين من ناحية )االثراء الوظيفي، التوسع الوظيفي، التمكين  .4

 وكالة الجامعة   واالنتماء بين منسوبي الجامعةفي اتخاذ القرارات( لزيادة الوالء 

بإبراز الدور الهام لبعض القطاعات التي تمثل واجهة للجامعة كعمادة االهتمام  .5

إدارة األمن والسالمة في تحسين الصورة الذهنية عن الجامعة لقبول والتسجيل وا

   منسوبي الجامعة لمؤسستهم والء وانتماء مما سينعكس إيجاباً على 

وكالة الجامعة 

للشؤون التعليمية، 

وكالة الجامعة 

 للمشاريع

وبيها منسوالء وانتماء المتميزة في كسب دراسة مقارنة على قطاعات الدولة القيام ب .6

لرفع الوالء واالنتماء لجامعة الملك  واالستفادة من الممارسات العالمية اإليجابية

  عبد العزيز

  

 وكالة الجامعة 

مركز الدراسات 

 اإلستراتيجية 

نتماء وإبراز همية وقيمة الوالء واالأاالعالم واإلعالن في ابراز دور التركيز على  .7

 .ةإنجازات الجامعة بطريقة متميزة تعزز هذه القيم
 
 

  المركز اإلعالمي 
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 التوصية
 موعد التنفيذ

 المنفذةالجهة 
 التنفيذ الحقا   التنفيذ حاليا  

منسوبي الجامعة تشمل مجموعة من لتعزيز والء وانتماء مكثفة حملة القيام ب .8

جاذب يعزز من هذه القيمة لدى  شعاراألنشطة الجادة والتثقيفية والترفيهية تحت 

 منسوبي الجامعة 

  وكالة الجامعة 

المقدمة لمنسوبي الجامعة وخاصة الطالب والطالبات ضرورة االهتمام بالخدمات  .9

الوالء  مثل الخدمات الصحية، خدمات اإلسكان، وكونها أحد أبرز معززات

   للجامعة  واالنتماء

)المستشفى 

الجامعي + اإلدارة 

عمادة  الطبية(

 شؤون الطالب

تبني مشروع رائد من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين في الجامعة لتبني تعزيز  .10

 القيم في منسوبي الجامعات
  وكالة الجامعة 

التركيز على تطوير الصورة الذهنية للجامعة، ومحاربة المصطلحات غير الئقة  .11

 المركز اإلعالمي   والدفاع عن الجامعة.

ب لدى طال االنتماءالوالء وانشاء وحدة في شؤون الطالب لتطوير وتحسين مفهوم  .12

  الجامعة
  

 عمادة شؤون

 الطالب

 لتعزيزالتركيز على استخدام وسائل التواصل االجتماعي للوصول ألخذ آراء  .13

  الوالء واالنتماء للجامعة مفهوم
  

عمادة تقنية 

 المعلومات

انتماء وسبل تعزيز والء  : دراسةاألولىحول تعزيز الوالء واالنتماء،  إعداد دراستين  .14
واالنتماء التنظيمي لدى منسوبي  والءمستوى القياس  :الثانيةمنسوبي الجامعة، و

 .الجامعة
  

مركز الدراسات 

 اإلستراتيجية
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