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في جامعة  مجاالتيادرجة مسارسة و الذخاكة السجتسعية التعخف عمى واقع ىجفت الجراسة 
 يعبيغ استجاباتفخوق الداللة  غمغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ، والكذف ع الصائف

( 05) تزسشتأداة كستبانة االو السشيج الػصفي التحميمي،  موباستخجا .لستغيخاتا وفقًا لبعس
عمى عيشة عذػائية  شبقت ،وثباتيا ياالتأكج مغ صجقبعج و  ،تخسدة مجاالعبارة مػزعة عمى 

شتائج لإلى االجراسة  تمصتػ و  .الكمي سجتسعال%( مغ 28) يذكمػن  اً ( عزػ 125) بمغت
 يامجاالت وتختيب. (3.30) ية في جامعة الصائف متػسطالذخاكة السجتسعواقع : ةالتالي
ىحه مسارسة  درجاتوجسيع  .البحثية ،ةاالجتساعي ،ةاالقترادي، ة، التعميسيةالثقاؼي :اً تشازلي

 .(5..3)يسية قخيبة ججًا مغ عاليةالتعمو  (3.66)متػسصة، عجا الثقاؼية عاليةسجاالت ال
متػسصات استجابة أعزاء ىيئة ( بيغ 5.52عشج مدتػى) ةلة إصرائيال دذات ػجج فخوق تو 

لكمية لرالح لشػع اتعدى درجة مسارسة مجاالتيا و الذخاكة السجتسعية واقع صػل التجريذ 
 الو  .سشػات 25لخبخة لرالح أكثخ مغ دشػات الو  لمجشذ لرالح الحكػر،و  ،الشطخيةالكميات 

الذخاكة واقع صػل  أعزاء ىيئة التجريذ متػسصات استجابةبيغ إصرائيًا تػجج فخوق دالة 
درجة مسارسة  صػلال و  ،مسيةمجرجة العلتعدى قج  يامجاالتدرجة مسارسة و السجتسعية 

الثقاؼية  :سجاالتالدرجة مسارسة  صػلال و  تعدى لمجشذ،قج  التعميسية واالجتساعية :غسجاليال
 لخبخة.دشػات التعدى قج واالجتساعية واالقترادية 

وتجعيع بذكل أكبخ، في الجامعة الذخاكة السجتسعية  بتفعيل مسارسات الجراسة يػصتو 
ذات الؿيسة  يةبيشالو تصبيؿية البحاث األ وزيادة، واالقتراديةاالجتساعية و  البحثية مجاالتيا
 .اقتراديةذات ججوى  ستثساريةاو  ريادية مبادرات وتشفيح، السزافة

 الذخاكة السجتسعية، مجاالت السذاركة، جامعة الصائف.الكمسات السفتاصية: 
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The reality of Community Partnership and its Fields Practice in  

Taif Universityfrom the point of view of the faculty members 
 Khaled Mohammed H. Alosaimi  

Associate Professor of Educational Administration and Planning 

Department of Educational Leadership and Policies 

College of Education - Taif University – Saudi Arabia    

Abstract 

The study aimed to determine the reality of community partnership 

and the degree of practice its fields at Taif University from the point of 

view of the faculty members, and to explore any statistically significant 

differences on the degree of practice due to some variables. Using the 

descriptive analytical approach, a questionnaire consisted of (79) items 

divided into five domains. After verifying its validity and reliability, it was 

applied on a random sample of (979) members representing (76%) of the 

total population. The results of the study revealed that: The reality of 

community partnership at the University of Taif was moderate in general 

(5.57), and its fields arranged as: cultural, educational, social, economic, 

and research. The degree of practice its fields which were all moderate 

except the cultural was high (5.88), and the educational free near high 

(5.69). There were statistically significant differences at level (9.97) on the 

reality of community partnership and the degree of practice its fields due 

to the college in favor of the theoretical colleges, and to the gender in favor 

of the male, and to the years of experience in favor of more than 79 years. 

There were no statistically significant differences on the degree of the 

reality of community partnership and the degree of practice its fields due 

to the academic rank. And were no significant differences in the 

educational, social fields due to the gender. And were no significant 

differences in the cultural, social, and economic fields due to the years of 

experience. 

The study recommends activating the practice of community 

partnership in all its fields, especially research, social and economic, and 

conduct applied research to transfer and localization of technology and 

inter-research to meet the needs of sustainable development, and provide 

pioneering and investment initiatives in projects and economic events. 

Key Word: community partnership, partnership fields, Taif University. 
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 مقذمت:

نطع ومؤسدات أفخاد و ػيو مغ ؛ بسا تحعمى السجتسعات العػامل السحيصةخ يأثتدايج تي
تفخض نفديا أصبحت التي و  تيا،وقػ  تأثيخاتيا وسخعة الستغيخات كثخةوذلظ نتيجة ، ةمجني

لتعاون وتفعيل ا ،التكّيف معيا سخعة مجتسعأي  مغ يتصمب وىحاقيػد عمييا، ال وتتجاوز
 ،مذتخكةو لتحقيق أىجاف محجدة الذخاكة السجتسعية، وفق آليات  غ مكػناتويبؼيسا والتكامل 
 .لمسجتسع التشسػية السجاالتكافة في السشافع الستبادلة العجيج مغ  وتحريل
يتذارك فييا أفخاد ديشاميكية عسمية  (Community Partnership)الذخاكة السجتسعية ف

تحـديغ مدتػى صياة األفخاد ل أداةىي و  في جسيع السجاالت، السجتسع وجساعات ومؤسدات
أصج و  ،ةالسحيص اتالسجتسعونسػ ضخورية لحيػية كسا أنيا ، واقترادياً  واجتساعياً  تعميسياً 

نرخ ؛ 7، 1521)جسعة،  دراستيػرد تو  .افيي سة لتحقيق التشسية السدتجامةيسالسؤشخات ال
 & Barbara) تعخيف :أىسيا لمذخاكة السجتسعيةتعاريف عجة ( 755، 1528والقخني، 

Gwen, 9997) تقػم و  ،السجتسع السختمفة مؤسداتتعاون بيغ العالقة تشتج عغ أوجو  أنيا:ب
التي و مذتخك في الخؤية والؿيع واألىجاف والسخاشخ والسشافع والسخاؾبة والتعميع،  عمى أساس

بالفكخ والتسػيل واالستـذارة والتـأثيخ والجيـػد األعزاء مغ خالل إسيام  تتصػر مع الػقت
 ,.Vidal et al)ف يتعخ و  .مسجتسعل السدتجامةالتصػعية وكل ما مغ شأنو تحقيق التشسية 

، لتحقيق ىجف مذتخك الستثسار السرادر الستاصةالتدام شخفيغ أو أكثخ  :أنياب (9999
مثل:  يعسل عمى استثسار ما يسمظ مغ إمكانات سبل لتبادل السشفعة، فكل شخفوالػصػل إلى 

ػقع كل مشيسا تحقيق مشافع ، وفي السقابل يتالسال، الخبخة، الػقت، البيانات، أو الدسعة
 .مذتخكة

كة اخ الذن أ خغعبال ،السجتسعية السذاركةالذخاكة و  يالجراسات بيغ مفيػم بعسوتخمط 
وليات ؤ تقاسع ؼيو الذخكاء األدوار والسدمغ السذاركة، صيث ي أكثخ اتداعاً السجتسعية 

الذخاكة عمى تػثيق الخوابط  تعسل، كسا السذتخكةلتحقيق األىجاف  تبادلة وصػالً والسرالح الس
وتقاسع السعارف  الفعالفي جػ مغ التفاىع والتعاون أشخاف السجتسع وتشطيساتو التشديق بيغ و 

ق الذخاكة الكاممة يحقتو نذصة وتكامميا األ قج ترل إلى انجماج  لجرجة وتبادل الخبخات واألفكار
 ػن يتقاسس يااتفاق بيغ أشخافعقج أن الذخاكة تعتسج عمى وجػد  كسا .(38 ،1550)سميع، 
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وقج  ،تصػعيةعمى جيػد ومبادرات  تعتسج بيشسا السذاركة ،بشفذ الجرجةسخاشخ الو الفػائج ؼيو 
 (.1..، 1526)األصسج،  يعبيشبعقج محجد دون إلدام أو التدام تكػن مغ شخف واصج 

الخاص  يغتعشي تزافخ جيػد الحكػمة مع القصاعفي التعميع الذخاكة السجتسعية و 
 ؛مدتسخ تشديقو اترال تفاعل بشاء و مغ خالل تعميسية واألىمي في مػاجية أي مذكمة 

الح والسدؤوليات والسراألىجاف  ؼيوحجد ت سثل إشارًا عاماً تلمػصػل إلى صياغة مقبػلة 
 طمخصلستابعة الالتشفيح و أو في اإلعجاد و دوار واألسػاء في السػارد  ،متداوي  لذكبالسذتخكة 

 وأخخيغيا: تعاون مذتخك بيغ أشخاف تخبػية أنكسا  (.37، 1550، سميع)التعميسية  والبخامج
الذخكاء تحقيق التػاصل المغػي والثقافي والحزاري بيغ  وبيجفتجسعيع مرالح مذتخكة، 

سشاسبة لسجسػعة مغ الػضعيات والسعػقات والسذكالت التي تػاجييا الحمػل الجل إيجاد مغ أ
عمى أيًا كان مدتػاىا  التعميسيةانفتاح السؤسدة تعشي كسا  (.1558ىحه األشخاف )الجريج، 

ا مشافع مذتخكة، بسا يخجم كل مشيسا اآلخخ ستخبػية أو غيخ تخبػية يػجج بيشي مؤسدات أخخى 
 (.8، 1521)جسعة،  اسيحقق التػافق واالندجام بيشيبسا و ة، بجرجة عالية مغ الشجيّ و 

لسجتسع عمى مبجأ رسالة الفخد نحػ مجتسعو والسذاركة واالجامعة بيغ  وتختكد الذخاكة
مجامعة لغاية الحؿيؿية ال أنبل  ،الجامعة وأساتحتيا وشمبتيا تقػم بوفي خجمتو كػاجب وششي 

سجتسعية السدؤولية لاكحلظ و  .(1558)الجريج، السحيط خجمة السجتسع  ومبخر وجػدىا ىػ
في  وذلظ يغ،خخ اآلمع  ياعالقات تذاركعمى و ة وضائفيا آثار ميسة عمى مسارس ليالمجامعة 

دعع و  توخجمو  بيغ مكػناتو العالقات التعاونية مغ صيث السجتسعتجاه أوليا  :اتعجة اتجاى
التعميع لمعسل و الفػائج االقترادية  الحياة االجتساعية مغ صيثتجاه ثع  ،الحياةجػدة و  وتشػع

وتشسية  ىانذخ و  تػليجىا مغ صيث السعخفةتجاه ثع  ،نقل الثقافةو خ االجتساعي يتشطيع التغيو 
تحقيق  مغ صيثالعالي شبيعة التعميع تجاه و  ،صل السذكالتو تشػع الفكخ و التفكيخ الشاقج 

السدؤولية و السذاركة السجنية لمخخيجيغ و الجيسقخاشية والجفاع عغ صقػق اإلندان و السػاششة 
 .((Chambers; Gopaul, 9996 املالذو الػصػل الػاسع ضسان و  ليع االجتساعية

تفاعل مجروس مع العالع السحيط، يدتيجف أربعة لنتيجة لسجتسعية ا الذخاكة وتأتي
حػار المجاالت، ىي: تػجيو أىجاف الجامعة وأغخاضيا وأولػياتيا؛ ربط التعميع بالعالع األوسع؛ 

تخجسة ىحه ويتع والسػاششيغ.  السجتسعسدؤوليات تجاه والسدتسخ بيغ الباصثيغ والسسارسيغ؛ ال
 ،والتغييخ والعجالة لتعاير السجتسع مذاركة الجامعة في القزايا العامة مغ خالل األىجاف
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عسمية لحل الفجػة بيغ السسارسات الو  ًا،واقترادي اً اجتساعيثقاؼيًا و  السجتسعي سالالبشاء رأس و 
 .(Bhagwan, 9971) في الدياقات السحمية أساساً  الستجحرةالتصبيؿية بحاث األالشطخية و 

بيغ الجامعة عالقة ال تصػرتفقج  واألىجاف السذتخكةوالسدؤوليات السبادئ ليحه  ووفقاً 
مختمف القصاعات والفئات لترل خجماتيا إلى  خارج أسػارىا ىاوامتجت أدوار  ،حيصةالس تيابيئو 

نابعة  ومبادراتبعجة مخاصل  بيشيساالسجتسعية  كةاخ الذعسمية مخت  كسا .في السجتسع واألعسار
في التعميع  تدتخجمنساذج ثالثة  والتي يسكغ إجساليا في، نفديا مؤسدات التعميع العاليمغ 

أخيخًا و ، "السخساة"الخبط مؤسدة و  ،مذاركة السجتسع ىي:و  ،جة السجتسعفائل العالي األمخيكي
 :عمى الشحػ التاليوذلظ  .(Smith; Pelco; Rooke, 9971) التأثيخ الجساعينسػذج 

 الحخم الجامعي يسثل تأسيذ :(Community engagement) مذاركة السجتسعأواًل: 
(Campus Compact) في الجامعةالسشطع مذاركة السجتسع  بجاية التخكيد عمى 2980 عام، 

، والتجخيبية سجتسعيةالبحاث األ سجنية،السذاركة ال الخجمة،ع تعمّ  :أنذصة متعجدة مثلب وؾياميا
 الستبادلة،السشفعة بالخجمات تبادل األشياء و و  بالسثلالسعاممة ب مسارساتيا تسيدو  .عامةالالسشح 
 زيتخرو  ،)مقابل القدع األكاديسي(لمسذاركة مقاربات مؤسدية إنذاء ب السجتسع قادةوليبجأ 

تقييع و  ،مؤسديبذكل  السذاركةؾيادة وتشديق ى لتتػ )عسادات( الجامعات مكاتب مخكدية 
ات تصبيقعجد ونػعية ال مغ صيث مكانة الجامعة ىاد يتعد  ومجى ،السجتسععمى  أثارىاتػثيق و 

االصتفاظ وإكسال ك الصالبع تعمنتائج عمى  ىاتأثيخ  ومجىجمب السعخفة الججيجة، و  وإنتاجالعمسية 
مذاركة  إدراجي "جيكارن"مؤسدة  ومغ ثع قامت .(Butin; Seider, 9979) الذيادة
تعميع تعاون مؤسدات ال نوأب وفيعخ تو  ،1550عام  التعميع العالي اتفي ترشيف ،السجتسع

مغ أجل تبادل  ،السحمية واإلقميسية/الحكػمية والػششية والعالسية()العالي ومجتسعاتيا األكبخ 
  .(Carnegie, 9998) الذخاكة والسعاممة بالسثلمغ  لسعخفة والسػارد في سياقافع امش

التي مجسػعة واسعة مغ األنذصة  عمى صمقي"مذاركة السجتسع" مرصمح أصبح  وبحلظ
 مفاـيع تحجيج مغ صيثمجامعات ل شكل تحجياً  األمخ الحي ،لمسفيػم ال تمبي التعخيف الفشيقج 

 السذاركة تأثيختقييع و  ولػياتاأل تحجيج و ، ليا الجقيق ؿياسالو السػضػعي البحث و  السذاركة
 زسغي شخق عجة ب ،1525مجتسع التعميع العالي عام استجاب لحلظ نتيجة و  .السجتسععمى 

مغ والتي  ،مغ الصخفيغأن التعاون بيغ الجامعة والسجتسع يفيج أصحاب السرمحة مغ خالليا 
أىجاف ب صياغتياإعادة و  واسعة،االستسخار في وضع مذاركة السجتسع كسطمة  :أىسيا
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 والجرجات،الذيادات  بسشحسذاركة الإضفاء الصابع السؤسدي عمى و  أوضح، مفاـيعو 
 .(Butin; Seider, 9979) تعػد بالشفع عمى السجتسعوأساليب نساذج  وفقاالستثسار و 

عج ب 1551عام  ىحا السرصمحضيخ  :(Anchor institution) مؤسدة الخبطثانيًا: 
خصط  وفق ةمذخاكلدعػة قادة الجامعات  في (Porter) "مايكل بػرتخ" و مغ قبلمااستخج

سؤسدة ال ىحه أن تتػلىبو ، االقترادية في السجتسعات السحيصةاستخاتيجية لتحفيد التشسية 
مداعجة و ، جرات الجاخمية والخارجية الالزمةوتػثيق الق ،والسجتسعبيغ الجامعة الخبط عسمية 

جسع البيانات و ، لسجتسعاؾيسة  ُتطيخّ ل الفخديةو متػفيق بيغ الجيػد السؤسدية لالقخار  صانع
يا، وتتبع عسميات تحديش يالمػفاء ب اتسسارسال محاذاةو  ،اصتياجات السجتسع الحؿيؿية عغ

تقػم بيا ججيجة أنذصة  عجة الخبط مؤسدةوأضافت  .افعمتبادلة السش ةتحقيق شخاكوصػاًل إلى 
تدػيق و استكذاف ، السالي االستثسارالتصػيخ العقاري، ، التػضيف والذخاء :مثللجامعة ا

 .(Dubb; McKinley; Howard, 9975)التشسية بخامج تشفيح ، السذاركة في بحاثاألنتائج 
السعامالت التجارية قابمة  نأل  نتيجة في الجامعة الخبط مؤسدةأدوار  تتصػر قج و 
أصبح الؿيسة االجتساعية  تقجيخوكحلظ  ،وفق مؤشخاتو  محجدةاألىجاف أن و  ،الكسيلمؿياس 

ؾياس البخامج السعدولة والسذاريع البحثية إلى مػاءمة  الخبط مبادرات تجاوزت وبحلظ ،أسيل
التي تدتشج  "لػصة الؿيادة" بـؼيسا يعخف ذلظ  السدتقبمية، ياتػجياتوتحجيج  األصػل السؤسدية
ىا محتػا تحميلو ، كل مغ الجامعة والسجتسع وإمكانياتالصتياجات  صجيثة عمى قاعجة بيانات

 ،والذخاكات اتاالستثسار  مغمؤشخات رفاـية السجتسع  :ىسا مغ السقاييذ نػعيغاستخجام ب
 .(Sladek, 9971) السحيط في السجتسعالشسػ  مؤشخاتع جيػد السؤسدة لتحديغ يتقيو 

سثل يل 1522عام السفيػم ىحا  ضيخ :(Collective impact) التأثيخ الجساعيثالثًا: 
بججول أعسال مذتخك السجتسع قصاعات غ مختمف م يغالفاعم األعزاءلتدام ال عسمية مشطسة 

مغ خالل البخامج والتجخالت بذكل مدتسخ تػسيع نصاقيا و ، لحل مذكمة اجتساعية محجدة
صخ ديّ في بيئة مُ حمػل ال لمػصػل إلىالعذػائية التجارب و العمسية ة إلى األبحاث جالسدتش
ؾيسة ضيار إلال تكفي  مبخامجل التأثيخ السشعدلو ن جيػد السشطسات الفخدية أل  وذلظ ،عمييا

صمػل ال إيجاد السبادرات نحػ بجفع تع اليا ولح ،السعقجةالكبخى و لجة السذكالت االجتساعية معاو 
، متحديغل السدتخجمة اتستخاتيجياال الو ام الحي سيتع ؼيو تشفيح الحل تأخح في االعتبار الشط
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ة السدتجام التشسيةإلصجاث والتأثيخ فييع أصحاب السرمحة  عمى تغييخ سمػك ديخكتال إنساو 
 .(Turner; Merchant; Kania; Martin, 9979) لمسجتسع الشسػ االقتراديتحقيق و 

بخنامج  تزعو ، دور السشطسة األساس في السجتسع الجامعةتؤدي  لشسػذج التأثيخ ووفقاً 
مؤشخات متفق و أىجاف و  ،فيع مذتخك لمسذكمة وشخيقة صميارؤية و  وفقركة اأجشجة السذو 

السداءلة مغ خالل و مجيػد السبحولة مذتخك لؾياس  شخق  تػضيفو ، الجسيعقبل مغ عمييا 
 ،يجفالتػجو نحػ البشاء الثقة وتأميغ لمدتسخ استخاتيجيات تػاصل تفعيل و ، الستبادلة

 األساسية جععالوميام  أنذصة التعديد الستبادلفق و  بيشيعؼيسا  والحػافدمػاءمة الجوافع و 
 ،االتراالتشبكة  ،اوتحميميأنطسة البيانات  ،التيديخ عسميات :مغ خاللتتع  ، والتيلمبخنامج

ثع ومغ  ،متعجدة بفعالية اتمذاركالػضائف اإلدارية الالزمة لتشديق  ،أساليب صل السذكالت
بسجخد أن يثبت البخنامج تمبية االصتياجات  ه السذاركةليحالبذخية والسالية فخ السػارد اتتػ 

 .(Kania & Kramer, 9977)اليامة وإصجاث التأثيخ الجساعي في السجتسع السحمية 
السجتسع تيا مع افي دورىا وعالقأما بالشدبة لمجامعات األوروبية، فقج أعادت الشطخ 

بو الستدايج بالجور الحي يسكغ أن تزصمع العالسي مكػناتو الستشػعة، وذلظ في ضل االعتخاف و 
، مسجتسعلالتشسية السدتجامة  تجاه السباشخ، وبأنيا السدؤول الجامعات نحػ الشسػ االقترادي

العالقة بيغ الجامعة الحي يعشي الػضيفة الثالثة لمجامعات مفيػم بخوز  فيذلظ تسخس و 
دة إلى جانب الػضيفة األولى والسجتسع وفق مجسػعة محجدة مغ األنذصة لتكػن بجورىا متسي

أصبحت تسثل الجور  وىحه الػضيفة الثالثة .متعميع العاليل )التعميع( والثانية )البحث العمسي(
بالشطخ إلى البحث والتصػيخ  وذلظاليػم في ضل االقتراد السعخفي، األساس لمجامعات العالسية 

الحي يذكل ؼيو قصاع الخجمات و  ،كيجف رئيذ ومحخك أساس لمتقجم التقشي والشسػ االقترادي
العسػد الفقخي، ويتدايج معو التأكيج عمى الجور الخيادي لمجامعات في بشاء القجرات االبتكارية 

ولحا يسكغ اعتبار ىحه الػضيفة ضسغ مخاصل  (..152)وزارة التعميع العالي،  وتػشيغ التقشية
 لظ عمى الشحػ اآلتي:وذ .ومبادرات تصػيخ مفيػم الذخاكة بيغ الجامعات والسجتسعات

 ضيخ ىحا السفيػم :(Universities Third Mission) لمجامعات الػضيفة الثالثة رابعًا:
 تحت شعار "دبمغ" اإليخلشجيةالعاصسة مؤتسخ الجامعات األوربية في خالل  9979عام 

 مجسػعة كبيخةبأنيا  يياطخ إلشوال، "الػضيفة الثالثة لمجامعات: مؤشخات ومسارسات مثمى"
اإلمكانات وكحلظ  م األجيال لمسعخفة واإلفادة مشيا،تذسل استخجا ومتشػعة مغ الشذاشات
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 تػسع ىحا ثع (..152وزارة التعميع العالي، )األخخى لمجامعات خارج البيئة األكاديسية 
 داخل ىاتصػيخ و  ىاتأثيخ خالليا الجامعة نفػذىا وتديج مغ  ُتذّكل مغليذسل ثالثة ميام سفيػم ال

الجامعة وىي: نقل التقشية واالبتكار، التعميع والتجريب السدتسخ، السذاركة السجتسعية وخارج 
(Curaj et al., 9979). تع تشاول الػضيفة الثالثة لمجامعات في اتجاىيغ مختمفيغ  ولقج

األول محجود يعشي التدػيق التجاري لشتائج البحث العمسي اليادف وتحػيميا إلى مشتجات ذات 
يعشي دور الجامعات في والثاني أوسع ية أو تأسيذ شخكات ناشئة إلنتاجيا، ؾيسة اقتراد

تحقيق التشسية السدتجامة بسحاورىا االجتساعية واالقترادية والبيئية )الذاعخي وآخخون، 
1527 ،723.) 

وزارة ): عمى الشحػ التاليمػضيفة الثالثة لمجامعات ليسكغ تػضيح األبعاد الثالثة و 
 (32-28، .152 ،التعميع العالي

ومتجاوب مع التصػرات في صجع السعارف  مدتسخىػ تعميع السدتسخ، والتجريب التعميع بعج  .2
الشطخ  بغس ع العسخية واالجتساعيةفخاد السجتسع بجسيع فئاتيألمػجو و  ،ونػع السيارات

بخامج دراسية وميشية ودورات تجريبية متخررة  ىػ عبارة عغو ، مدتػاىع التعميسي عغ
مؤسدات الصتياج وشبيعة وفقًا بسقابل مالي الجامعة  وتقجمو  مجاالت العسل، في كافة
 اإللكتخونيالتعميع عغ بعج، التعميع : ذلظومغ ، الخاغبيغ، أو باالتفاق مع األفخاد السجتسع

وتسشح  الخ.… ،االنتداببخامج  ،السدائية امعة السفتػصة، الجراساتالج ومجى الحياة،
تسّكغ كل فخد مغ الحرػل عمى عسل، ولسغ ىػ عمى رأس العسل عميو شيادات الجامعة 

أصبح ىشاك و  بل أن يتصػر ميشيًا، وتجعل الستخرز مػاكبًا لمسدتججات في مجالو،
 .مقابل رسػم الحرػل عمى شيادة جامعيةبحيث يسكشو مغ مفخد بالخبخة السيشية ل اً اعتخاف

تاصة جعل السعارف والعمػم مكي تل الجامعة السدتسخ ىػ عسلو بعج نقل التقشية واالبتكار،  .1
وتسارسو نتاج معارف ججيجة، إل يا وتدتثسخىا في السجتسع أفخاد ومؤسداتذارك لتو  لمجسيع

ػصل إلى ابتكارات والتتصبيؿية مغ خالل دعع الباصثيغ لمؿيام بأعسال بحثية الجامعة 
خارج العالع األكاديسي، وبذكل إجخاءات إعصاء ؾيسة لشتائج أبحاثيع ميسة، وتدييل 

لتقشية )مجن شات اإنذاء صاض ذلظاقتراديًا واجتساعيًا، ومغ  يذجع ويجعع تصػر السجتسع
 ،(معتسجة عمى التقشيات الخؼيعةصشاعية تجسعات صجائق البحػث، مخاكد التسيد، التقشية، 

 إلنتاجية، وإعجاداتقػم بتقجيع كافة أوجو الجعع ألصحاب السذاريع لبجء مذخوعاتيع تي لوا
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دراسات الججوى ليع والتدػيق وؾياس الجػدة، والحرػل عمى بخاءات اختخاع، وفتح 
 .السدتقبمية لسعخفة متصمبات الدػق الكبخى مخاكد األبحاث في الذخكات مع قشػات اترال 

خخاط النواالتػاصل خجمة السجتسع بتػجو الجامعات نحػ  ىػو بعج السذاركة السجتسعية،  .3
مغ خالل  تسارسو الجامعةىحا البعج و والسعايذة الػاقعية ألوضاعيع،  السجتسع بيغ فئات

 الستػفخةكفاءاتيا وقجراتيا كل ب ةبادر والس قترادية،االو  جتساعيةاالثقاؼية و ال يامذاركات
لخجمة ألبشاء السجتسع بجاًل تقجيع الالجامعة تخخج ، وذلظ بأن لتصػيخ السجتسع وزيادة وعيو

صياة وإجخاء البحػث التصبيؿية التي تؤثخ بذكل مباشخ عمى ، الخجمةانتطار شمب مغ 
بخامج ، واإلسيام في ومؤسداتو  هألفخادوتقجيع االستذارات الستخررة السجتسع، ورفاـية 

 .بسحاورىا االجتساعية واالقترادية والبيئية التشسية السدتجامة
ألبعاد الػضيفة و لسجاالتو ، والشساذج التصػيخية لسفيػم الذخاكة السجتسعية العخضيحا بو 

 امتجادًا لسا سبقيا مغ دراساتىحه الجراسة  تأتي، في الجامعات العالسية اياتتصبيقو  الثالثة
التي تع ترشيفيا و  ،يامجاالتمسارسة و السجتسعية الذخاكة الجامعات في  دور صػل نطخي  وأدب

 ي:تعمى الشحػ اآل ،الػضيفة الثالثة لمجامعاتوميام أبعاد بحدب مجاالت رئيدة في ثالثة 
في كميات السجتسع أن  (AlMannie, 1520)"السانع" ، يجج السدتسخوالتجريب ميع مجال التع -

 ،اصتياجات سػق العسل الدعػديو  ،تمبي صاجات السجتسع السحمي وأفخادهالجامعات الدعػدية 
ديل عسميات التدجيل في السجتسع، وتريبية وفق شمب مؤسدات وذلظ بتشطيع دورات تج

قجيع العسال جريب وتلتواألدوار لجييا السديج مغ السدؤوليات و  ،البخامج التعميسية والتجريبية
السيخة في القصاعيغ الخاص والعام وخجمة السجتسع عسػمًا، ولجييا العجيج مغ العؿبات في 

وتخمز  االتراالت.ئع في ضػء التغيخات الدخيعة في تكشػلػجيا بذكل مال وتأىيميع إعجادىع 
( إلى أن مجاالت الذخاكة بيغ الجامعات والتعميع العام تتسثل في: التشسية 1527الحساد )

السيشية لمسعمع والتجريب عمى رأس العسل، عقج السؤتسخات والمقاءات التخبػية وورش العسل 
ات والبحػث التخبػية وتػضيفيا في صل السذكالت التعميسية ذات االىتسام بالسعمع، إجخاء الجراس

بالكفاءات الالزمة لمجامعة واختيار التخررات.  الصالب وتدويجواإلدارية واإلشخاف التخبػي، 
لتفعيل الذخاكة السجتسعية في الجامعات مقتخصة ( استخاتيجية 1528أبػ عد وعيدى ) ويزع

: دورات تجريبية ونجوات لسحػ األمية مغ أبخزىامغ السبادرات  اً عجد تالدعػدية، تزسش
نادي اإلبجاع تفعيل بخامج التعميع السػازي، و  تخبػيةالسيشية و ال تالجيبمػماالثقاؼية، بخامج 
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، (TIMMs, PISA, PIRLS)اختبارات و  اختبار ؾياس عمى تجريبالواالبتكار داخل الكميات، 
سؤسدات اللتعخيف  "ميشة"سل، مبادرة باصتياج سػق الع يغلخخيجالتعخيف  "عسل"مبادرة 

تصػيخ عمى الجامعات األىمية و  لتحفيد القصاع الخاص "شارك"بسخخجات الجامعة، مبادرة 
الذخاكة بيغ جامعة أم تفعيل أن ىشاك صعػبات تحّج مغ ( 1528الجيشي ) وتججالتعميع. 

ضعف االترال القخى ومشطسات السجتسع السحمي لتشسية رأس السال البذخي، تتسثل في 
إعجاد البخامج التجريبية عمى الجػانب اإلدارية و  صيث تخكد الجامعةبيشيسا،  والتشديق والثقة

بيشسا تخكد السشطسات عمى الجػانب الدياسية كتػفيخ التسػيل والديخ وفق خصط  ،التعميسيةو 
بخامج ( أن 1528القاسع والشػيرخ )ووججت تجريبية. البخامج الوإقامة  لعقجتذغيمية والتشديق 

لع تعصي السأمػل مشيا في إتاصة القبػل العادل التعميع السدتسخ في الجامعات الدعػدية 
لجسيع فئات السجتسع وتحقيق الكفاءة ورفع جػدة الخجمات وإصجاث التشافدية بيغ السؤسدات 

ليحه آليات تسػيمية  وتقتخح، اإلنتاجية وتمبية اصتياجات اقتراد السعخفة وسػق العػلسة
قخوض  :السذاركة في الكمفة، والجعع السالي لألفخاد مثلاستخداد التكمفة، : ضسغالبخامج 

لتعميع اعقػد رأس السال البذخي، وصدابات بالجخل، قخوض التصػيخ الػضيفي، مذخوشة 
 .الفخدية

( ترػرًا مقتخصًا لمذخاكة بيغ الجامعات 1558مجال نقل التقشية واالبتكار، وضع الثشيان ) -
والقصاع الخاص يقػم عمى: رسع الدياسة العامة لمبحث العمسي، وتػفيخ اإلمكانيات الدعػدية 

السادية والبذخية الالزمة لو وزيادة تسػيمو، تحديغ ودعع مخاكد األبحاث العمسية، تفعيل 
الذخاكة )كخاسي عمسية، عقػد بحثية، مخاكد أبحاث القصاع خاص، صجائق التقشية،  أساليب

صاضشات ومخاكد ابتكار وتسيد، أودية تكشػلػجيا(، تصػيخ القػانيغ السشطسة لمعسل السذتخك، 
مغ اآلليات  عجداً ( 1558القحصاني ) التقػيع والستابعة وفق معاييخ واضحة ومحجدة. وأضاف

سختمف السجاالت ب: تأسيذ ىيئات استذارية وذلظ مغ خالل يسالبحثية بيشا لتفعيل الذخاكة
واستغالل السعامل والسخافق  ،ةالعمسية، بشاء نطع معمػمات إلكتخونية تبخز إمكانات الجامع

التػاصل مع القصاعات تػفيخ إمكانية االترال و  ،الجامعية في مجال األبحاث والجراسات
( أن 1521) جسعة ويجج. ة القصاع الخاصعقج لقاءات مع قاد بذكل سخيع وفعال، اإلنتاجية

تػشيغ تقشية نذخ ثقافة السعمػماتية،  :تذسلفي الجامعات مجاالت الذخاكة السجتسعية 
صتزان األفكار السبجعة والسداىسة في صشع مجتسع السعخفة، واالسعمػمات واالتراالت 
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االقترادية و يجاد صمػل لمسذكالت البيئية إل ث العمسيةابحاألو دعع وتسػيل الجراسات  ،والستسيدة
تاصة إل  التعاون مع القصاع اإلنتاجي ،تدػيق السخخجات العمسية والتقشية السبتكخة واالجتساعية،

 خمزيو . تصبيق مذاريعيع وأفكارىع البحثيةالفخص لصالب وخخيجي الجامعات السػىػبيغ ب
السجاالت  تزسغيمذخاكة السجتسعية في ضػء الجامعة السشتجة لإلى مقتخح ( .152الخميفة )

شخاؼية، االستذارات الفشية، الخجمات اإلتقجيع : البحػث التعاقجية والجراسات العمسية، التالية
تدػيق مخخجات الجامعة السبتكخة، االبتكارات العمسية وبخاءات االختخاع، السذاريع اإلنتاجية، 

أىسيا: مخاكد التسيد البحثي، صاضشات وصجائق السعخفة، مغ  يانساذج لتفعيمعجة ويػرد 
أبخز القزايا السالئسة مغ ( أن 1526جج األصسج )تالكخاسي البحثية، مخاكد ريادة األعسال. و 

لتفعيل مجاالت الذخاكة السجتسعية في الجامعات الدعػدية ىي: التشسية السدتجامة لألفخاد 
اعسة لإلبجاع والتسيد، والحرػل عمى السعخفة العسمية تػفيخ بيئة أكاديسية دو والسؤسدات، 

تبشى و تحػيل االبتكارات واالختخاعات إلى مشتجات قابمة لمتدػيق، و  والتقشيات السدتقبمية،
 .لمسجتسع ورعاية أفكار ومذاريع ابتكارية تديع في التشسية االقترادية

تسثل يدور الجامعة في خجمة السجتسع أن ( 1558عامخ )يجج  :يةسذاركة السجتسعمجال ال -
 تصبيؿيةدراسات إجخاء  ،يالحمالعمسية تػجيو األبحاث و االجتساعية سذكالت التحجيج : في
إنذاء ، تذجيع استخجام مخافق ومشذآت الجامعةحكػمية، الييئات السشطسات و الالح لر

 والشجواتلسؤتسخات ا لحزػرسؤسدات ال ، دعػةتقجيع االستذاراتو مجالذ استذارية مذتخكة 
تقجيع ، ةيالرشاعالحخف السيغ و عمى  يةتجريبدورات و تأىيمية تقجيع بخامج ، كل في تخررو
كافة و  سذاركة في السشاسبات االجتساعيةال، التجارية السذاريعو  األعسال إدارةأفكار ججيجة في 

السجتسع،  دافخ أتجعيع ؾيع السدئػلية االجتساعية لجى ، مياديغ الثقافة ونقميا ألبشاء السجتسع
تقجيع و ، سذاركة في السجال التصػعيال، ودعع األعسال الخيخية التػعػيةتشطيع السحاضخات 

مجاالت الذخاكة إلى أن ( 1558الدمصان ) ويخمزع. مسجتسل شػعيةالخجمات والالجعع 
السعمػمات الفشية، إجخاء البحػث و : تقجيع االستذارات في الجامعات تتسثل فيالسجتسعية 

تجريب قريخة بخامج تقجيع  ،عقج السؤتسخات والشجوات والمقاءات، التصبيؿية لحل السذكالت
خجمات اإلرشاد والتػعية في السجاالت االجتساعية والرحية  تقجيعاألجل وإعادة التأىيل، 

 ،الجامعية لمسجتسعوالسخافق  إتاصة اإلمكانات السختمفة، الخجمات التخفيييةتقجيع والثقاؼية، 
 اً ( ترػر 1528نرخ والقخني ) كسا وضع .االجتساعي البشاء في كافة السجاالتالشقج الؿيام ب
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 ػعية بأىسية الذخاكةتالفي الجامعات الدعػدية مغ خالل: لتفعيل الذخاكة السجتسعية  اً مقتخص
 العمسية، الخجمة العامة.سيـة، الذخاكة البحثية، االستذارات يكة التعما، الذخ السجتسعية

ورشة عسل بعشػان  (.152عقجت وزارة التعميع العالي )مجال الػضيفة الثالثة لمجامعات،  -
األدوار السشػشة ب ىحه الػضيفة وصجدت" لجامعات الدعػديةفي ا"تعديد الػضيفة الثالثة 

، لتمبييا وضع بخامج وأنذصة تعميسيةو  مؤسدات السجتسعصتياجات أفخاد و ا لحرخبالجامعة 
إصجاث تغيخات سمػكية وتشسػية في و نذخ السعخفة والفكخ التخبػي والعمسي خارج أسػارىا، و 

وتقػيع مؤسدات السجتسع وتقجيع مقتخصات  ،وصجاتيا اإلنتاجية واالجتساعيةو البيئة السحيصة 
إلى أن الجامعات الدعػدية الشاشئة ركدت عمى التجريذ،  تخمرو  وصمػل لقزاياه ومذكالتو.

بيشسا الجامعات العخيقة ما زالت تجسع بيغ البحث والتجريذ، وأن واقع تصبيق الػضيفة الثالثة 
في الجامعات الدعػدية وفق أبعادىا الثالثة: في بعج التعميع والتجريب السدتسخ، قصعت 

لجراسات التصبيؿية وكميات ال مخاكد خجمة السجتسع الجامعات الدعػدية أشػاشًا كبيخة مغ خال 
تػفخ ع، و تقجم بخامج ودورات تجريبية لكافة أفخاد ومؤسدات السجتسو سدتسخ التعميع الوعسادات 

قاعجة معمػمات بالسحتػى التعميسي والتجريبي الحي تقجمو وتسشح شيادات معتسجة. وفي بعج 
ت الدعػدية العخيقة صاضشات لمتقشية تتبشى مغ بعس الجامعاأنذأت نقل التقشية واالبتكار، 

، وتشقل السعارف والتقشيات الجامعية لتحػيميا إلى مذاريع تجارية خالليا األفكار السبجعة
لالستفادة مشيا، وتدػيق مخخجاتيا العمسية والتقشية، وعقج اتفاؾيات تخخيز لمذخكات 

تخاع، والجخػل في تحالفات بحثية. السرّشعة لسا لجى الجامعة مغ ممكيات فكخية وبخاءات اخ
خجمة السجتسع وكميات  الجامعات الدعػدية عساداتتزع وفي بعج السذاركة السجتسعية، 

السجتسع، ويتع نجب وإعارة أعزاء ىيئة التجريذ لتقجيع خبخاتيع ومعارفيع لسؤسدات 
السجتسع، ويػجج فييا العجيج مغ الكخاسي البحثية في العمػم اإلندانية والعمسية التي تخجم 

عسل ألفخاد السجتسع، ولجييا مخاكد لخيادة األعسال تديع في إقامة مذاريع ريادية وخمق فخص 
السجتسع، وىشاك عجد مغ الجسعيات العمسية لتصػيخ األنذصة السعخؼية وعقج السؤتسخات 
الستخررة وإصجار الجوريات العمسية لتبادل الخبخات بيغ السختريغ، كسا يػجج فييا معاىج 

( أن دور 1527الذاعخي وآخخون ) يججو  استذارية تقجم خجمات عمسية وبحثية وتصػيخية.
: التعميع مجاالت تسثل فيي معات في تشسية مجتسع واقتراد السعخفةمجاالثالثة لالػضيفة 

، نقل والبيشي( بحث والتصػيخ )األساسي والتصبيقي(، الوالسيشي والتجريب )الثقافي والتقشي
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، ةصشاعي ةتصػيخ، شخاك، استذارات و تقشيةالسعارف والتقشيات )سمع ومعجات، معخفة وخبخة 
 القترادية واالجتساعية.الخيادية ا األعسالفكخية(، ممكية 

 لمجامعة مفيػم الذخاكة السجتسعية صرخإلى الجراسة  خمزت، لجراسات الدابقةا مغو 
( )نرخ 1558مصان، ( )الد1558)عامخ،  دراسات: بحدب خجمة السجتسعمجال في 

 ,AlMannie) :دراسات بحدب سدتسخالتعميع التجريب و المجال  في وأ (.1528والقخني، 

 في أو (.1528)القاسع والشػيرخ،  (1528( )الجيشي، 1528)أبػ عد وعيدى،  (9977
( )األصسج، .152( )الخميفة، 1558)الثشيان،  :بحدب دراسات تقشيةالو  بحث العمسيالمجال 

تزع كافة ىحه السجاالت بحدب وال تػجج دراسة شاممة لسفيػم الذخاكة السجتسعية  .(1526
 عمع الباصث.
في الذخاكة السجتسعية لتفعيل والستصمبات الالزمة صجع السعػقات أن  تخمز إلىكسا 
( )األصسج، .152)الخميفة، ( 1558)الدمصان،  دراسات: بحدب كبيخةالدعػدية الجامعات 

غياب الخؤية الػاضحة لسفيػم مغ أبخزىا:  والتي ،(1528، القاسع والشػيرخ)، (1526
 وافتقارىابخامج الذخاكة السجتسعية للتخصيط ضعف ا ،اومجاالتي اوأىجافيالذخاكة السجتسعية 

، نقز الستذابيةالذخاكة غياب التشديق بيغ كميات ومخاكد الجامعة ألنذصة ، لمسؤشخات
التذخيعية غيخ و التختيبات التشطيسية  ،الالزمةو السػارد البذخية السؤىمة و  االعتسادات السالية

 غيبادلة بتسغياب السعمػمات عغ الخجمات النحػ مجتسع السعخفة،  الجامعات لتػجوسالئسة ال
كسا أن البخامج وانتطار الجامعات لمقصاع الخاص لصمب الذخاكة، ، الجامعة والقصاع الخاص

والجورات التجريبية السقجمة إلعجاد وتجريب السػارد البذخية بحاجة إلى مديج مغ التصػيخ بسا 
والتخكيد عمى إجخاء األبحاث األساسية اتو وسػق العسل، يمبي اصتياجات السجتسع ومؤسد

 .ضعف ربط عسل الجامعة بالبيئة السحيصةو والتصبيؿية وشػيان الجانب األكاديسي عمييا، 

والتعخف الذخاكة السجتسعية  مفيػماالىتسام بجراسة ل لجى الباصث تذكّ  سا سبق،مو 
 .مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ في جامعة الصائف يامجاالتمسارسة عمى 

 :ئهتهبسوأ مشكهت انذراست

خالل مغ لو الشساذج التصبيؿية تعجدت كة السجتسعية في الجامعات و اخ الذ مفيػم تصػر
ي التالػضيفة الثالثة لمجامعات و مذاركة السجتسع، مؤسدة الخبط، التأثيخ االجتساعي،  :مفاـيع
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السذاركة السجتسعية )الثقاؼية و نقل التقشية واالبتكار، و : التعميع والتجريب السدتسخ، ميام زعت
ليحا  الفػائج الستحققة نتيجةالسثمى  ايمسارساتتشامي  إضافة إلىواالجتساعية واالقترادية(، 

 .االقتراد السعخفيفي ضل ما يعخف بوالتشسية السدتجامة  لسجتسعاتوا لجامعاتا عمى سفيػمال
مغ الغسػض لع يدل يعتخيو نػع إال أنو الذخاكة السجتسعية مفيػم أىسية خغع مغ وبال
السسارسات السثمى لو السجاالت و في خاصة ، الدعػديةفي الجامعات  والقرػروالتجاخل 

واقع و غيخ واضح بالذكل السصمػب  مجامعاتلأن مفيػم الػضيفة الثالثة ، كسا ومؤشخات ؾياسو
عات أن الجام إذ نجج، يتخاوح ما بيغ ضعيف إلى متػسطفي الجامعات الدعػدية  وتصبيق

مغ خالل عقج الجورات والبخامج وإلقاء في خجمة السجتسع فقط ىحه الػضيفة الثالثة دلت اختُ 
 السجتسع في مشاح عجيجة تشسيةالسحاضخات، مع أنو مغ السفتخض أن تديع الجامعة في 

أن خجمة السجتسع مشرػص عمييا في رسالة كسا  .(11، 23، .152وزارة التعميع العالي، )
 الذخاكةبخامج أدوارىا الفعمية تتشاقس مع ذلظ، وأن معطع الجامعات الدعػدية إال أن وأىجاف 

 .(102، 1558)الدمصان،  الجامعات تمظفي أولػيات متأخخة دائسًا السجتسعية تأتي 
، وتدتيجف التجريذتخكد عمى الشاشئة التي الدعػدية معة الصائف مغ الجامعات جاو 

أن يكػن ليا دور ؾيادي وريادي خارج أسػارىا لتشسية السجتسع وإثخائو فكخيًا وعمسيًا وثقاؼيًا، 
 والذخاكةتػثيق عالقتيا بالسجتسع  مغ خاللذلظ صائف وششيًا وإقميسيًا ودوليًا، و وإبخاز مجيشة ال

لجى السجتسع،  ياتعديد الرػرة الحىشية اإليجابية عشو ، الفعالة في مختمف مجاالت التشسية
بإقامة دورات لمسجتسع  ياتقجيع إسيامات فعالة في السشاسبات الجيشية والػششية، وفتح أبػابو 

 (11، 1528، الصائف جامعةشذخ العمع والثقافة واالرتقاء بػعي أفخاده )ونجوات عسل ت
نحػ ػزارة اليات ، وتشاغسًا مع تػجالصائفوانصالقًا مغ ىحا التػجو االستخاتيجي لجامعة 

في ضػء االتجاىات العالسية الحجيثة خجمة السجتسع في دور الجامعات الدعػدية  تصػيخ
)التعميع  عمى أرض الػاقع مغ صيثلمجامعات  ؾياس مجى تصبيق أبعاد الػضيفة الثالثة يذسلل

جور التكاممي وتعديد ال ،السجتسعية(السدتسخ، البحث العمسي واالبتكار، السذاركة والتجريب 
 .(36، .152، وزارة التعميع العالي) وشؤون البيئة خجمة السجتسعلكافة ىحه األبعاد في 

في مجاالتيا مسارسة الذخاكة السجتسعية و واقع تحجيج ن فإصجود عمع الباصث  فيو 
سدج ال يف لمجامعة ياالستخاتيجاليجف  يتػافق معو بذكل شامل  تع دراستولع تجامعة الصائف 
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الدؤال اإلجابة عغ محاولة تحجيج مذكمة الجراسة في  ولحا تع، بيغ مفاـيع الذخاكة والسذاركة
مغ وجية  الصائففي جامعة مجاالتيا ومسارسة الذخاكة السجتسعية  واقعالخئيذ التالي: ما 
 :اآلتيةالفخعية األسئمة كسا تحاول الجراسة اإلجابة عغ ، ؟التجريذنطخ أعزاء ىيئة 

، ةجتساعي، االةثقاؼيالالبحثية، ، ةتعميسي)الالسجتسعية  الذخاكة مسارسة مجاالت درجةما  .2
  التجريذ؟جامعة الصائف مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة  في( ةدياالقترا

 بيغ متػسصات استجابةأي مغ مدتػيات الجاللة فخوق ذات داللة إصرائية عشج  تػججىل  .1
في جامعة  يامجاالتمسارسة درجة و الذخاكة السجتسعية واقع  صػل أعزاء ىيئة التجريذ

 (؟سشػات الخبخة ،الكميةنػع ، الجرجة العمسيةالجشذ، ) :لستغيخات تعدى  قجوالتي  الصائف

مسارسة درجة و  الذخاكة السجتسعيةالتعخف عمى واقع  ىجفت الجراسة أهذاف انذراست:
 ذا كانإ عساالكذف و . ىيئة التجريذمغ وجية نطخ أعزاء  جامعة الصائف في مجاالتيا

 متػسصات استجابةبيغ  الجاللة أي مغ مدتػياتعشج ىشاك فخوق ذات داللة إصرائية 
في جامعة  مجاالتيا درجة مسارسةو  الذخاكة السجتسعيةواقع صػل أعزاء ىيئة التجريذ 

 .(الخبخة سشػات ،الكميةنػع  ،الجرجة العمسيةالجشذ، ) :لستغيخات تعدى  قج والتي الصائف
 :انذراستأهميت 

مسارسة و الذخاكة السجتسعية  صػل متعميع العاليل الجراسة األدب الشطخي  تثخي  ،نطخياً 
 يتساشىمعخفي  فق تشطيعو  ،واالجتساعية واالقتراديةالثقاؼية و والبحثية التعميسية : يامجاالت

بذكل و  ،الجامعات الدعػديةالػضيفة الثالثة في  ومع مفيػم ،عػامل السحيصة بالجامعةالمع 
 تشاغع معوت ،لمجامعات العالسية الحجيثة التػجياتتػاكب للجى الجامعات يػضح ىحا السفيػم 

 .(1511-1528مع استخاتيجية جامعة الصائف )و  ،(.152تػصيات وزارة التعميع العالي )
الذخاكة السجتسعية مجاالت  ربطمغ  الجامعةإدارة نتائج الجراسة  غسكّ تُ  تصبيؿيًا،و 

وتحجيج نقاط القػة والزعف بجامعة الصائف، ستخاتيجي االتخصيط الو  التحميل البيئي عسمياتب
وبذكل يداعج الجامعة عمى ، ةوواضح ةمحجد زمشيةبخامج عسل و خصط إعجاد و  لجى الجامعة،

 ىاآثار تقييع و ويسكغ ؾياسيا  مدتػى عال ذات وبشاء شخاكات مجتسعية ةخجموتصػيخ تقجيع 
 ،وضسان صرػل أصحاب السرمحة مغ الصخفيغ عمى الفائجة الستبادلةوفقًا ليحه السجاالت، 

، األكاديسية لتخرراتياوفقًا بيغ كميات الجامعة مجاالت الذخاكة السجتسعية وتشطيع تشديق و 
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، الصائف جامعةأىجاف و ورسالة رؤية ق حقوبسا ي ،تصػيخىاو اإلشخاف عمييا  عشجومخاعاة ذلظ 
 .ومؤسداتو أفخاد السجتسع قبلمغ يا ل الالزمجعع الويزسغ  ،ويخفع مغ كفاءتيا وفعاليتيا

 مصطهحبث انذراست:

بسعشى مخالصة  (شّخك)الذخاكة في المغة مأخػذة مغ السرجر  :الذخاكة السجتسعية
: شخاكة شخيظ شخكة، ىي (Partnership) وتخجسةالذخيكيغ لبعزيسا في أمخ مغ األمػر، 

شخريغ أو أكثخ مغ أجل تشفيح عسل  اتفاق وتعشي، عالقة بيغ شخكاء في مػضػع محجدأي 
تكػن  وقج، الذخاك ىػ الذيء الػاصجفإن في االستعسال و . (2..، 1526ربحي )األصسج، 

بسعشى مذاركة، والذخاكة تعشي أتفاق أو عالقة إيجابية بيغ كيانيغ يعتخف كل مشيسا باآلخخ 
  (.6.6، .152وتقػم عمى التعاون وتبادل السرالح لتحقيق األىجاف السذتخكة )سخصان، 

نيج الجامعة إلقامة  :نيا، بأفي الجامعاتمذخاكة السجتسعية لف ير اتعىشاك عجة و 
تختكد عمى شخاكات بحثية مع السجتسعات، ونطامية )مؤسدية(  مخصصة متبادلة عالقات

 السجتسع والجامعة عمى مدتػيات متعجدة بيغتخمق شبكات تعاونية و ىادفة ومدتجامة، 
(Barnes et al., 9992, 72).  أنيا: كل نذاط تعاوني مذتخك يتع بيغ مؤسدات السجتسع و

الخ(، وفق …معيغ )بحثي، استذاري، دورات، السختمفة والجامعات بيجف الؿيام بسذخوع 
أنيا سياسة و  (.252، .152إشار تعاقجي يحفع لكال الصخفيغ مرمحتيسا في ذلظ )الخميفة، 

ذات إشار أخالقي ألداء مجتسع الجامعة مغ )شالب، شاقع تجريذ، إدارييغ(، ومدؤولياتيع 
العالع غيخ معة في صػار تفاعمي مع تجاه األثار التعميسية والسعخؼية والبيئية التي تشتجيا الجا

 . (Bowers, 1527, 38) ىادف لتشسيتو السدتجامةو  (السجتسعالجامعي )
شخاكات  عقجمغ أجل وضيفة الجامعة  :بأنيا جخائياً إالذخاكة السجتسعية الجراسة  عخفّ وتُ 

مع السجتسع  (اقتراديةمجتسعية )ثقاؼية واجتساعية و مذاركات إقامة و  (بحثية)تعميسية و 
 عخفّ ت  كسا  .بيشيسا السذتخكة السشافعو والخجمات اآلراء واألفكار والسػارد  ىادفة لتبادلالسحمي، 
التعميسية والبحثية والثقاؼية خجمات الو شذاشات ال كل :بأنيا إجخائياً  الذخاكة السجتسعيةمجاالت 

بيغ الجراسة  وتجمج .السحميلسجتسع ا معجامعة ال تتبادلياوالتي  ،االقتراديةو واالجتساعية 
بعج التعميع يذسل مجال الذخاكة التعميسية : في أبعاد الػضيفة الثالثة لمجامعاتو سجاالت ىحه ال

مجاالت السذاركة ، بعج نقل التقشية واالبتكاريذسل مجال الذخاكة البحثية ، والتجريب السدتسخ
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 ىحه السجاالت ؾياس يتعو بعج السذاركة السجتسعية. ذسل تاالقترادية و االجتساعية و الثقاؼية 
 داة.األفي تحت كل مجال الػاردة  العباراتمغ خالل استجابات أعزاء ىيئة التجريذ عمى 

 مسارسةو الذخاكة السجتسعية واقع معخفة عمى مػضػعيًا اقترخت الجراسة  انذراست: حذود
الجراسة  وشبقت .(االجتساعية، االقتراديةالتعميسية، البحثية، الثقاؼية، )التالية: مجاالتيا 

أستاذ العمسية درجاتيع  الحيغ ىيئة التجريذوعزػات عزاء أعمى  )االستبانة( السيجانية
جامعة الصائف لالسقخ الخئيذ الػاقعة ب (الشطخية والعمسية والصبية)الكميات  في مداعج فأعمى

 .(1528) ىـ2.38/2.39 الجامعيالعام الثاني مغ الجراسي الفرل  خاللوذلظ  بالحػية،

 إجراءاث انذراست

 .لتحقيق أىجافيا التحميميالجراسة السشيج الػصفي  استخجمت انذراست:مىهجيت 
 في جامعة الصائف أعزاء ىيئة التجريذ جسيع مغ سجتسعالتكػن  مجتمع انذراست وعيىتهب:

لمجامعة في السقخ الخئيذ  عزػاً  (2202) والبالغ عجدىع ة الجكتػراه،جر يحسمػن دالحيغ 
عذػائية عيشة  تع اختيارو  (،25، 1528، الصائف جامعة)وبجون الفخوع  فقط بالحػية

يذكمػن ما  اً ( عزػ 125)استجاب مشيع  ( عزػ ىيئة تجريذ55.) بمغتمشيع بديصة 
 :(2) الججول فيالعيشة أفخاد تػزيع وجاءت نتائج  .( مغ مجتسع الجراسة% 28.3ندبتو )
 )ْ= ِزغ١شاد اٌذساعخ حغتثغبِؼخ اٌطبئف ١٘ئخ اٌزذس٠ظ أػضبء ِٓ اٌؼ١ٕخ أفشاد رٛص٠غ ( 7عذٚي)

979) 

 اإلعّبٌٟ إٌغجخ % اٌزىشاس اٌفئبد اٌّزغ١ش َ

 اٌغٕظ 7
 % 12.79 781 روٛس

979 

 

799 % 

 % 99.66 65 إٔبس

 اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 9

 % 79.27 791 أعزبر ِغبػذ

 % 59.27 87 أعزبر ِشبسن

 % 76.79 56 أعزبر

 ٔٛع اٌى١ٍخ 5

 % 62.97 795 ٔظش٠خ

 % 57.96 16 ػ١ٍّخ

 % 77.17 55 طج١خ

 عٕٛاد اٌخجشح 6

 % 96.71 89 عٕٛاد 7ألً ِٓ 

 % 76.71 795 عٕٛاد 79إٌٝ  7ِٓ 

 % 79.68 91 عٕٛاد 79أوضش ِٓ 

برجق عغ واقع أعزاء ىيئة التجريذ أن عيشة الجراسة تعبخ  (،2يتزح مغ ججول)و 
في جامعة الصائف مغ صيث: زيادة عجد الحكػر، وزيادة مغ يحسمػن درجة أستاذ مداعج ثع 
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ة، وزيادة أعجاد ذوي الخبخة عمسيمذارك، وزيادة الحيغ تخرراتيع في الكميات الشطخية ثع ال
 الصائف ناشئة. سشػات(؛ كسا أن ىحا التػزيع يتػافق مع كػن جامعة 25-0الستػسصة )

االستفادة و  ،الجراسات الدابقةو مخاجعة األدب الشطخي تع لتحقيق أىجاف الجراسة  أداة انذراست:
 تكػنت مجاالتياو  الذخاكة السجتسعية واقعغ عبيانات لجسع  (استبانةأداة )تصػيخ مشيا في 

( 23)عمى برػرتيا األولية  تعخضثع ، )أبعاد( خسدة مجاالتمػزعة عمى  ( عبارة70)مغ 
في اإلدارة التخبػية والؿياس والتقػيع،  يغرتخسوال في خجمة السجتسع مغ ذوي الخبخة اً محكس
 لعباراتيا المغػية الدالمةو  ،ألغخاض الجراسة مجاالتيامة ءمال :مغ صيث لمحكع عميياوذلظ 

جسيع بتع األخح و ، مشاسبة واقتخاح أي تعجيالت يخونيا، السخاد ؾياسوومجى انتسائيا لمسجال 
مػزعة  عبارة( 05مغ )أداة الجراسة برػرتيا الشيائية  لتتكػن ، ستفق عمييالالسالصطات ا

 ،ة، االجتساعيةالثقاؼيالبحثية، ، ةالتعميسي) ىي:و الخسدة  لذخاكةا عمى مجاالتبالتداوي 
 .السحكسيغصجق أو  ألداةل رجق الطاىخي القج تحقق يكػن وبحلظ ، ة(االقتراديو 

 ،عزػ (35)عمى عيشة استصالعيو مغ رػرتيا الشيائية ب األداة شبقت :داةألا وثباتصجق 
، داخمي()اتداق  لسجالادرجة العبارة و  بيغ (Pearson) معامل ارتباط "بيخسػن"صداب  عتو 
 (:1) في الججول كسا وجاءت الشتائج ،بشائي()صجق  لألداةبيغ السجال والجرجة الكمية و 

)ْ=  ١خ ٌألداحٍاٌىذسعخ بٌاٌّغبالد ثاسرجبط ٚ، ٌّغبيثبسرجبط اٌؼجبساد ال "ث١شعْٛ" ِؼبًِ( 9)عذٚي
59) 

 اٌششاوخ
 خاٌزؼ١ّ١ٍ

 خاٌجحض١ اٌششاوخ
 اٌّشبسوخ
 خاٌضمبف١

 اٌّشبسوخ
 خاالعزّبػ١

 اٌّشبسوخ
 خااللزصبد٠

 ّؼبًِاٌ ػجبسح ّؼبًِاٌ ػجبسح ّؼبًِاٌ ػجبسح ّؼبًِاٌ ػجبسح ّؼبًِاٌ ػجبسح

7 9.181 7 9.886 7 9.275 7 9.185 7 9.822 

9 9.296 9 9.678 9 9.825 9 9.659 9 9.661 

5 9.151 5 9.296 5 9.619 5 9.266 5 9.169 

6 9.257 6 9.296 6 9.297 6 9.861 6 9.295 

7 9.696 7 9.676 7 9.296 7 9.619 7 9.611 

8 9.177 8 9.197 8 9.277 8 9.299 8 9.671 

1 9.652 1 9.172 1 9.817 1 9.127 1 9.167 

6 9.276 6 9.112 6 9.691 6 9.677 6 9.626 

2 9.627 2 9.696 2 9.152 2 9.177 2 9.667 

79 9.166 79 9.862 79 9.652 79 9.182 79 9.167 

9.285 9.277 9.261 9.297 9.276 
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ؾيع ارتباط عالية ودالة صققت األداة مجاالت و  جسيع عبارات( أن 1يتزح مغ ججول)و 
عبارات تتدع بجرجة عالية مغ الرجق في تسثيل السجال الحي تشتسي ال(، أي أن 5.52عشج )

 .لو، وأن مجاالتيا تؿيذ فعاًل واقع الذخاكة السجتسعية ومجاالتيا بجرجة عالية مغ الرجق
 ،(Cronbach’s Alpha) "ألفا خ"كخونبا معاملتع صداب ، األداة وبالشدبة لثبات

 األداة(، أي أن 5.52) مدتػى  ثبات عالية ودالة عشج ؾيعصققت جسيع السجاالت واألداة ككل و 
 :(3) ججولالكسا في  ،مجاالتياو السجتسعية  واقع الذخاكة صػل يسكغ الػثػق في نتائجيا

 (59)ْ= ٌالعزجبٔخ ٌٍّغبالد ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ (أٌفب خٔجبوشٚ)اٌضجبد ( ِؼبًِ 5)عذٚي

 اٌؼجبساد اٌّغبالد
 خوشٚٔجب" ضجبداٌِؼبًِ 

 "أٌفب

 9.282 79 خاٌزؼ١ّ١ٍ اٌششاوخ

 9.299 79 خاٌجحض١ اٌششاوخ

 9.267 79 خاٌضمبف١ اٌّشبسوخ

 9.275 79 خاالعزّبػ١ اٌّشبسوخ

 9.251 79 خااللزصبد٠ اٌّشبسوخ

 9.268 79 )اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ( ٌألداحخ اٌى١ٍ اٌذسعخ

 : داةاألتصحيح 

مجى فييا  السدتجيبيحجد أمام كل فقخة  إشارةاالستجابة عمى االستبانة بػضع  تست
، ججاً عالية ) :الخساسي (Likert)"ليكخت"لتجرج  وفقاً  الفقخة مع ما يشاسبو مزسػن  تصابق

( عمى التػالي، 2، 1، 3، .، 0جرجات: )الوتقابل  (مشخفزة ججاً  ،مشخفزةعالية، متػسصة، 
 ،وفقًا لمستػسصات الحدابيةمجاالتيا  مسارسة درجةو  السجتسعية الذخاكة واقع وتع تفديخ

(، 1.65–2.82) =(، مشخفزة2.85–2) =اً : مشخفزة ججةالتاليتحجيج درجات القصع و 
 (.0.55-12..) (، عالية ججًا=15..–2..3) (، عالية=5..3–1.62) متػسصة=

 الجرجة العمسيةو الجشذ وفئاتو )ذكػر، إناث(،  :ىي السدتقمةالستغيخات  متغيراث انذراست:
)نطخية، عمسية، شبية(، وفئاتيا الكمية نػع و  أستاذ مداعج(، أستاذ مذارك، )أستاذ،وفئاتيا 

 .سشػات( 25 ، أكثخ مغسشػات 25إلى  0مغ  ،سشػات 0)أقل مغ وفئاتيا سشػات الخبخة و 
 .جامعة الصائف فيمجاالتيا مسارسة درجة و الذخاكة السجتسعية واقع  :يػف الستغيخ التابعأما 

 وفقبيانات المعالجة تع االستبانة  عمى استكسال االستجابةبعج  السعالجات اإلصرائية:
 اتواالنحخاف ةالحدابي اتالستػسص تاستخجمو  ،(SPSS v12.5)بخنامج الحدم اإلصرائية 
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 (T-test)"اختبار "ت واستخجام، ومجاالتياالسجتسعية  الذخاكةمسارسة واقع تحجيج ل ةالسعياري
أكثخ لجاللة الفخوق بيغ  ((One Way ANOVAاختبار "ف"و ، لجاللة الفخوق بيغ متغيخيغ

 .الفئاتلرالح أي مغ و  لتحجيج اتجاه الفخوق  (Scheffe)، واختبار "شيؽيو"مغ متغيخيغ
 :وتفسيرهبىتبئج انتحهيم 

جامعة  فيمجاالتيا مسارسة و السجتسعية  الذخاكة واقعما  :الخئيذلإلجابة عغ الدؤال 
عمى  أفخاد الجراسةتع تحميل استجابات  ،؟التجريذالصائف مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة 

 (:.) ججولال فيكسا  السعيارية واالنحخافاتالحدابية الستػسصات نتائج جاءت ، و السجاالت
 رٕبص١ٌب   خجِشرعبِؼخ اٌطبئف  فٟ ِغبالرٙبِّبسعخ ٚ اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ٚالغ( 6عذٚي)

 اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ خواشاٌشِّبسعخ ِغبالد  َ
االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌزشر١ت اٌذسعخ

 1 خػب١ٌ 0.83 3.66 خاٌضمبف١اٌّشبسوخ  3

 2 خِزٛعط 0.91 3.40 اٌزؼ١ّ١ٍخاٌششاوخ  1

 3 خِزٛعط 0.89 3.34 اٌّشبسوخ االلزصبد٠خ 5

 4 خِزٛعط 0.95 3.28 اٌّشبسوخ االعزّبػ١خ 4

 5 خِزٛعط 0.78 3.07 اٌجحض١خاٌششاوخ  2

فٟ  اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ٚالغ

 عبِؼخ اٌطبئف
 ِزٛعظ 9.67 5.57

 (3.30) متػسطجامعة الصائف  فيالذخاكة السجتسعية  واقع( أن .يتزح مغ ججول)
، ةالثقاؼي :تشازلياً  الذخاكة مجاالتمسارسة  تختيبجاء و التجريذ، مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة 

 السذاركةعجا  ،ةمتػسصمسارسة  بجرجةجسيعيا و البحثية، ، ةاالجتساعياالقترادية، ، ةالتعميسي
 ةمغ عاليججًا ة قخيب ةالتعميسيكة اخ الذكانت و ، (3.66) ةعالي جاءت بجرجة ةالثقاؼي

(3..5). 
 ليذ بالسدتػى في جامعة الصائف ومسارسة مجاالتيا كة السجتسعية االذخ  واقع ي أنأ
الدشػية الفعاليات في ثقاؼية الالسذاركة مجال  عمىبذكل كبيخ الجامعة د ، إذ تخكالسأمػل

 البخامجيقام فييا سشػيًا و  في السسمكة سريف األولباعتبارىا ال التي تدخخ بيا مجيشة الصائف
نجوات مدابقات و ما يراصبيا مغ و الػرد الصائفي الثقافي و سػق عكاظ وميخجان الريؽية 

لتشفيحىا،  الالزمةبات مصتبقػة وتػفخ كافة السالجامعة  تذارك فيياالتي و  ،تػعػية ومحاضخات
االنتساء والسػاششة والتشػع الثقافي لجى أفخاد عمى تعديد مغ خالليا تعسل الجامعة و بل 

كسا  .السراصبة ليا قشػات وشبكات التػاصل الحجيثةالدخع اإلعالمي و  واستغاللالسجتسع، 
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تذكيمة واسعة مغ البخامج التعميسية وإتاصتيا  مغ خالل ةالتعميسي كةاخ الذسجال بالجامعة  تيتع
إصالل يجف ب السجتسعفخاد ألتجريبية الجورات الو )االنتداب( سدتسخ التعميع لمبخامج عمى شكل 

وقج  ،باصتياجات السجتسع ومتصمبات سػق العسلالسعارف والسيارات الججيجة ذات االرتباط 
الستػسصة في  اتالسسارسبعس إضافة إلى  جامعة في ىحا السجال خصػات كبيخة.القصعت 

 التػضيفو ودعع مجارس التعميع العام، التخبية العسمية ذات العالقة ب مجال السذاركة االقترادية
االستذارية أو  بعس المجانو ذ البمجية في السجال والعزػية، ل بشطام الداعاتوالتذغي

كحلظ بعس السسارسات في مجال السذاركة االجتساعية ذات العالقة بالرحة و  .االشخاؼية
وفي مجال الذخاكة البحثية تقػم  .واألنذصة الخياضية والتخفيييةالعامة والخجمات الصبية 

 .إجخاء األبحاث العمسية والجراسات التصبيؿية لسشدػبي الجامعةبجعع الجامعة 
يكػن قج  ،مجاالتيامسارسة الذخاكة السجتسعية و لػاقع  الستػسصة الشتيجةوتفديخ ىحه 

واالىتسام  ،التجريذتخكد بذكل أساسي عمى تعميسية و جامعة  تعتبخ نفديا أن جامعة الصائف
ديػلة عقج السحاضخات والمقاءات البديصة في قاعة لبشذخ التعميع والسعخفة والثقافة العامة، و 

االقترادية واالجتساعية  يااتمذارك عمى ، وتعسيع مثل ىحه المقاءاتالسحاضخات بالجامعة
متػسصة ججًا  أو االقترار عمييا، ولحلظ جاءت درجة مسارسة ىحه السجاالت الثالثوالبحثية 

 .في مجيشة الصائفالتي تجعع ىحه السذاركات بدبب قمة السرانع والذخكات الكبخى وأيزًا 
بكافة مجاالتيا في  السجتسعيةالذخاكة مسارسة  وتذيخ ىحه الشتيجة إلى ضخورة تفعيل

مجيشة في قصاع األعسال واإلنتاج  وخاصة الذخاكة البحثية واالقترادية مع جامعة الصائف،
وتفعيل  ،السراصبة ليا ةذصاألنليات و اآلوالتخكيد عمى أودية التقشية والبجء بإنذاء الصائف، 
التقشية ذات الؿيسة السزافة، وتأسيذ شخكات وتػشيغ إنتاج و ونذخىا  ابتكار السعخفةعسميات 

السذاريع الفعاليات و خاصة بالجامعة تسكشيا مغ االستثسار التجاري لسشتجاتيا، والسذاركة في 
االقترادية ذات العائج السالي، وتحفيد مشدػبييا لمؿيام باألبحاث متجاخمة التخررات فييا، 

في جامعة يل السذاركة االجتساعية تفعتذيخ ىحه الشتيجة إلى ضخورة  ،مغ جية أخخى و 
األبحاث البيئية والرحية، ودعع إجخاء السجتسع  وقزايابسذكالت  ىتساممغ خالل االالصائف 

التشسية تحقيق و السػجية لحل ىحه السذكالت والبيئية الجراسات السجتسعية و  التصبيؿية
أكثخ بجعع السؤسدات ، مع االىتسام بكافة قصاعاتو وفي كل السجاالت السدتجامة لمسجتسع

 .التي يحتاجيا السجتسع األعسال التصػعيةمشدػبييا عمى الؿيام بتذجيع و  ،الخيخية
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في جامعة  مجاالتيامسارسة و  الذخاكة السجتسعيةػاقع ل ةالستػسص ه الشتيجةتفق ىحتو 
 ،درادكة ومعايعة) دراسة :كل مغ نتائجمع مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ  الصائف
تختيب و ، القصاع الخاص متػسطو مدتػى الذخاكة بيغ جامعة اليخمػك  أنوججت  (.152

االستذارات تقجيع سية، مذاريع العسل، البحػث العمالبخامج التجريبية والتأىيمية، : مجاالتيا
أن وججت ( 1520)العتيبي،  دراسةو  .ضغ اإلبجاعية واإلنتاجيةحػاالفشية، العمسية و ال

مجاالتيا: االقترادية، تختيب و مداىسة جامعة نجخان في التشسية السدتجامة متػسط، 
أن واقع وججت  (1527)العيمة،  دراسةو  التعميسية، اإلدارية، الرحية، البيئية، الثقاؼية.

تسػيل : مجاالتياتختيب و ، القصاع الخاص متػسطو يشية الذخاكة بيغ الجامعات الفمدص
السؤتسخات، التجريب عقج الشجوات و االستذارات الستخررة، الجعع التعميسي، تقجيع ، السذاريع

أن وججت ( 1528)الدعبػط، دراسة . تدػيق األبحاث والكخاسي البحثية والتعميع السدتسخ،
السػاششة الرالحة، : مجاالتوتختيب و دور الجامعات األردنية في خجمة السجتسع متػسط، 

وبالخغع مغ االتفاق مع نتائج ىحه  االجتساعية، التشسية االقترادية.األنذصة الثقاؼية، التشسية 
مسارسة ، إال أن ىشاك اختالفات كثيخة في تختيب الذخاكة السجتسعيةواقع  صػل الجراسات

مفيػم ، وذلظ بحدب اختالف عغ الجراسة الحالية تمظ الجراسات تشاولتياالتي سجاالت ال
تشػع وتعجد تمظ السذاركات بدبب ، وأيزًا تالجامعاالدائج في تمظ الذخاكة السجتسعية 

 اختالف اصتياجاتو اختالف ضخوف وشبيعة كل جامعة واإلمكانات التي تتػافخ لجى كل مشيا، و 
 .ومتصمبات السجتسعات السحيصة بيا

في مجاالتيا مسارسة و الذخاكة السجتسعية ػاقع ل ةالستػسص ىحه الشتيجةختمف تبيشسا 
)ىممػ، دراسة  :كل مغ نتائج عغ أيزاً  مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ جامعة الصائف

: مجاالتوتختيب و أن دور الجامعات الفمدصيشية في خجمة السجتسع ضعيف، وججت ( 1523
التجريب  تقجيع االستذارات، دعع الشسػ االقترادي، تحقيق التقجم السجتسعي،، نذخ الثقافة

)الذسخي،  دراسةو . السػاششةاالنتساء و ، تخسيخ ؾيع الباصثيغتذجيع و والتعميع السدتسخ، دعع 
أن عالقة جامعة صائل بالسجتسع في ضػء معاييخ الييئة الػششية لمتقػيع وججت ( 1526

مجاالتيا: سياسات الجامعة تجاه السجتسع، تفاعل الجامعة مع تختيب و واالعتساد ضعيفة، 
أن دور جامعة السخقب الميبية وججت  (1527)القيداني،  دراسةو السجتسع، سسعة الجامعة. 

االترال و  ،: تشسية مفاـيع وؾيع السػاششةتومجاال تختيب و في تشسية السجتسع ضعيف، 
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الزبياني ) دراسةو  االجتساعية. التشسيةالبيئية، التشسية بالسجتسع، التشسية االقترادية، 
ضعيف، اليسشي أن دور جامعة ذمار في خجمة السجتسع وججت ( 1528والعشدي وشجاد )

البحػث التصبيؿية، : التجريب والتعميع السدتسخ، نذخ الػعي السجتسعي، مجاالتوتختيب و 
األوضاع اختالف البيئة و بدبب ىحه الجراسات  عغوقج يكػن االختالف  تقجيع االستذارات.و 

االختالف عغ سا بيش (،وليبيا واليسغ غدةالجراسات وىي )تمظ فييا البمجان التي أجخيت في 
الييئة الػششية لمتقػيع  معاييخأصج بدبب استخجاميا قج يكػن  (دراسة )الذسخي  نتيجة

وتتصمب أدلة تفريمية والتي تخكد عمى مسارسات  )الجامعة والسجتسع( واالعتساد األكاديسي
 .صائل جامعةواقع  عغوشػاىج 
في مجاالتيا مسارسة و الذخاكة السجتسعية ػاقع ل ةلستػسصا ىحه الشتيجةختمف تكحلظ و 

أن دور جامعة السمظ سعػد التي وججت  (1527)الدمسي،  دراسة ةججامعة الصائف عغ نتي
: نذخ الثقافة، تقجيع االستذارات، دعع الشسػ مجاالتوتختيب و في تشسية السجتسع مختفع، 

مكانة جامعة السمظ ىحه الشتيجة وقج يكػن سبب االختالف عغ االقترادي، التقجم السجتسعي. 
 .الدعػديةبية السسمكة العخ في  التشسػي  دورىاو وعخاقتيا السحمية سعػد في الترشيفات العالسية 

)التعميسية،  الذخاكة السجتسعية مسارسة مجاالت درجةما  :جابة عغ الدؤال األولإللو 
مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة  في جامعة الصائف (، االقتراديةالثقاؼية، االجتساعيةالبحثية، 
وجاءت نتائج الستػسصات  كل مجال عباراتعمى  الجراسةأفخاد تع تحميل استجابات ، ؟التجريذ

 :اآلتية (9)و (8)و (7)و( 6)و( 0)ججاول كسا في ال الحدابية واالنحخافات السعيارية
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 :تانتعهيمي كتارانشمجبل  -1
 رٕبص١ٌب   ٚرشر١ت ػجبسارٙبفٟ عبِؼخ اٌطبئف  خوخ اٌزؼ١ّ١ٍاشاٌشدسعخ ِّبسعخ ( 7عذٚي)

 اٌؼجـــــــــــــــــبسح َ
اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ

 اٌّّبسعخ
 اٌزشر١ت

5 
رمذَ اٌغبِؼخ رشى١ٍخ ٚاعؼخ ِٓ اٌجشاِظ 

 . اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاألٔشطخ اٌّخزٍفخ
 7 خػب١ٌ 9.27 6.99

7 
رؤً٘ اٌغبِؼخ أفشاد اٌّغزّغ ثئحالي 

 اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌغذ٠ذح.
 9 خػب١ٌ 9.62 6.96

7 
اٌزؼ١ّ١ٍخ  األ٘ذافرشثظ اٌغبِؼخ 

 ثبحز١بعبد ِٚشىالد اٌّغزّغ.
 5 خػب١ٌ 9.67 5.61

9 
 ب  ّمشساد ٚفماٌٚ اٌجشاِظرطٛس اٌغبِؼخ 

 ّزطٍجبد عٛق اٌؼًّ.ٌ
 6 خػب١ٌ 9.62 5.12

1 
خذِخ اٌّغزّغ ػٍٝ اٌغبِؼخ طالثٙب  رذسة

 االعزّبػ١خ. ٚاٌّغؤ١ٌٚخ
 7 خػب١ٌ 9.68 5.17

6 
حذ٠ضخ فٟ  رذس٠ظرطجك اٌغبِؼخ طشق 

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت اٌّغزّش.
 8 خػب١ٌ 9,67 5.86

79 
ألفشاد رز١ح اٌغبِؼخ رؼ١ٍُ إٌىزشٟٚٔ 

 فٟ وً ٚلذ ِٚىبْ. اٌّغزّغ
 1 خِزٛعط 9.69 5.95

6 
رط٠ٛش خطظ فٟ  رشبسن اٌغبِؼخ خشع١ٙب

 .األٔشطخٚخ ٚثشاِظ اٌذساع
 6 خِزٛعط 9.69 9.67

8 
ٓ ٠مِْٛٛ ٌّرمذَ اٌغبِؼخ ِٕح دساع١خ 

 .فٟ اٌّغزّغ ثأػّبي رطٛػ١خ
 2 خِٕخفض 9.27 9.69

2 
 رّٕح اٌغبِؼخ شٙبداد ِؼزّذح ٌإلٔغبصاد

 ٚاٌخجشاد اٌؼ١ٍّخ. اٌّز١ّضح
 79 خِٕخفض 9.21 9.97

 خِزٛعط 9.27 5.69 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌششاوخ ِّبسعخ دسعخ

 ةمتػسصفي جامعة الصائف  ةكة التعميسياخ ذال مسارسة درجة( أن 0يتزح مغ ججول)
تذكيمة واسعة مغ الجامعة تقجم  إذوىي درجة مسارسة قخيبة ججًا مغ عالية، (، 5..3)

كمية  تػجج كسا، اً أكاديسي اً قدس 65أكثخ مغ  يايػجج في صيث ،والتجريبيةالبخامج التعميسية 
عسادة الجراسات تقجم و بدػق العسل، كبيخ ذات ارتباط بخامجيا كاديسية أقدسيغ  يافيمسجتسع ل

بالسيارات الحياتية وثيق ذات ارتباط  االختياريةو السقخرات العامة مغ  اً السدانجة عجد
أكثخ  بمغتالجبمػم والساجدتيخ درجتي في تقجم بخامج لعميا الجراسات اعسادة كحلظ و  ،والجامعية

، السجتسعومؤسدات متاصة ألفخاد التي تقجميا الجامعة ىحه البخامج معطع و ، اً بخنامج 35مغ 
 التي تحتػييا بالسعارف والسيارات الججيجة والتدود تجريبياً  وأ تعميسياً  اللتحاق بياويسكشيع ا

مختبصة باصتياجات ومذكالت التعميسية أن أىجافيا  كسا ،تأىيميع بذكل مشاسبىي جاىدة لو 
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تحت وذلظ  لستصمبات سػق العسل وفقاً باستسخار  ىاعمى تصػيخ الجامعة ، وتعسل السجتسع
يتع تقجيسيا كسا ، إشخاف عسادة التصػيخ الجامعي وعسادة خجمة السجتسع والتشسية السدتجامة

الكاممة الستفادة ق ايتحقل"البالك بػرد" لتعميع اإللكتخوني اوتقشيات  صجيثة تجريذشخق وفق 
في  لتعميع اإللكتخوني وتقشية السعمػماتعسادة ا بالتعاون مع التجريبيةو  مغ العسمية التعميسية

تجريب شالبيا السشتطسيغ عمى خجمة السجتسع تعميع و ، إضافة إلى ذلظ تقػم الجامعة بالجامعة
العامة السقخرات  ضسغشاسب مغ خالل السحتػى السوذلظ االجتساعية  ومسارسة السدؤولية

قج تفدخ الشتيجة القخيبة ججًا مغ  البخامج التعميسيةىحه  وكل .باألقدام العمسية واالختيارية
 .وتخكد جيػدىا في ىحا السجالعالية، كسا أن جامعة الصائف تعتبخ نفديا جامعة تعميسية 

 الصائف جامعةأن تعتخف ضخورة  إلىتذيخ التعميسية  لمذخاكة ستػسصةالشتيجة الإال أن 
وتسشح شيادات الستسيدة التي يقػم بيا أفخاد السجتسع  العسمية واإلنجازاتالسيشية بالخبخات 

بخامج التعميع والتجريب في والتدجيل القبػل عسمية الجامعة في ػسع تتمعتسجة مقابميا، وأن 
يقػمػن و لجييع إنجازات ممسػسة الحيغ الستسيديغ و خاد ألفلجراسية السشح الخالل مغ السدتسخ 

الخخيجيغ مع  بذكل أكبخالجامعة تذارك توأن ، في السجتسعغيخ ربحية بأعسال تصػعية 
والسقخرات في عسميات تصػيخ البخامج مغ سػق العسل ومؤسدات السجتسع وأصحاب السرمحة 

نتائج ضسان جػدة صػاًل إلى و والتصبيؿية السراصبة ليا  األنذصة التعميسيةفي ربط الجراسية و 
األمخ الحي سيعػد بديادة عجد  ،لمستصمبات واالصتياجات السختمفة ومالءمة مخخجاتيا التعمع

أن تدتكسل مغ جية أخخى، ضخورة و السمتحقيغ بيحه البخامج التعميسية والجورات التجريبية، 
في كل وقت مبي اصتياجات األفخاد تو  آمشة ومشاسبة لمجسيعإلكتخوني ع يتعمبيئة  تػفيخ الجامعة

 "البالك بػرد"بخنامج مغ خالل التي تتع عشاصخ العسمية التعميسية تصػيخ مع ، مكانكل و 
 .وتأىيميع وتعميع أفخاده واسع لخجمة السجتسعبذكل  وتحفيد األعزاء عمى استخجاميا

 مع نتائجفي جامعة الصائف لذخاكة التعميسية سسارسة االستػسصة ل الجرجةوتتفق ىحه 
( 1520)العتيبي، ( Almannie,1520) (.152ومعايعة،  درادكة)دراسات كل مغ: 

التعميسية البخامج تقجيع دور تمظ الجامعات متػسط في التي وججت أن ( 1528)الجيشي، 
)القاسع  (1527( )العيمة، 1523)ىممػ، . بيشسا تختمف عغ نتائج دراسات كل مغ: التجريبيةو 

التي وججت أن دور تمظ الجامعات  (1528)الزبياني والعشدي وشجاد، ( 1528والشػيرخ، 
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أن مذاركة السجتسع السحمي و  والتعميع السدتسخ،التجريب و الجعع التعميسي ضعيف في 
 بقصاعاتو في دعع وتسػيل بخامج التعميع السدتسخ ال تدال ضعيفة.

 انبحثيت: انشراكتمجبل  -2
 رٕبص١ٌب   ػجبسارٙبٚرشر١ت فٟ عبِؼخ اٌطبئف  اٌجحض١خ اٌششاوخ دسعخ ِّبسعخ( 8عذٚي)

 اٌؼجـــــــــــــــــبسح َ
اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ

 اٌّّبسعخ
 اٌزشر١ت

7 
ٌذٜ اٌغبِؼخ إداسح ِغزمٍخ ٌزخط١ظ ٚرٕغ١ك 

 ع١بعبد اٌجحش اٌؼٍّٟ.
 7 خػب١ٌ 9.27 5.26

9 
رشثظ اٌغبِؼخ ػٕب٠ٚٓ األثحبس ِٚغبسارٗ 

 .ثّشىالد ٚاحز١بط اٌّغزّغ
 9 خػب١ٌ 9.21 5.17

7 
ٍّشاوض ٌشبٍِخ ٌذٜ اٌغبِؼخ لبػذح ِؼٍِٛبد 

 .ٚاٌٛحذاد اٌجحض١خ ف١ٙب
 5 خػب١ٌ 9.28 5.89

6 
رزجبدي اٌغبِؼخ اٌخجشاد ٚاٌزغبسة حٛي 

 .اٌمضب٠ب اٌحشعخ ِغ اٌّغزّغ
 6 خِزٛعط 9.66 5.57

1 
رشبسن اٌغبِؼخ فٟ ٚضغ حٍٛي ػ١ٍّخ 

 ٌزحذ٠بد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ.
 7 ِزٛعطخ 9.26 5.96

5 
رذػُ اٌغبِؼخ األثحبس اٌّغزّؼ١خ ٚاٌىشاعٟ 

 .اٌجحض١خ اٌّزخصصخ
 8 ِزٛعطخ 9.29 9.25

6 
رطٛس اٌغبِؼخ اٌّؼشفخ ٚرٕشش٘ب ٚرزجبدٌٙب 

 ِغ ِؤعغبد اٌّغزّغ.
 1 ِزٛعطخ 9.62 9.12

8 
ِخزٍف  فٟ ث١ٕ١خرٕفز اٌغبِؼخ أثحبصب  

 .اٌؼ١ٍّخ بسف ٚاٌزخصصبداٌّؼ
 6 ِٕخفضخ 9.12 9.76

2 
اٌغبِؼخ ِشاوض٘ب اٌجحض١خ ثّشاوض رشثظ 

 .فٟ اٌّغزّغ اٌّزٛاعذح اإلٔزبط
 2 ِٕخفضخ 9.27 9.61

79 
ثٕزبئظ  اٌششوبد اإلٔزبع١خرضٚد اٌغبِؼخ 

 س ٚاٌزم١ٕبد اٌّجزىشح.بثحاأل
 79 ِٕخفضخ 9.21 9.97

 ِزٛعطخ 9.16 5.91 دسعخ ِّبسعخ اٌششاوخ اٌجحض١خ

 ةمتػسصفي جامعة الصائف البحثية  مسارسة الذخاكة درجة( أن 6يتزح مغ ججول)
ال يقترخ عمى يجب أن أن دور الجامعة  إذوىي درجة ليدت بالسدتػى السصمػب، ، (3.57)

مبحث العمسي ومخكديغ لمبحػث االستذارية تتػلى عسادة ل في الجامعة يػجج، وإنسا فقطالتعميع 
بسذكالت  ااألبحاث ومداراتيوتخبط عشاويغ بالجامعة تخصيط وتشديق سياسات البحث العمسي 

ألبحاث مخرات لمو ات عغ الػصجات البحثية قاعجة معمػمفييا  تػفختو السجتسع،  اتواصتياج
كخسي األبحاث والجراسات في الجامعة ػجج يكسا  ،يسكغ لمجسيع االشالع عميياالسجعػمة 

 عمسجتسل الحخجة صػل القزاياالسفيجة والتجارب  تبادل الخبخات ويتع مغ خاللالتي و  ،تشسػيةال



 .................................................... واقع الشراكة اجملتمعية وممارسة جماالهتا يف جامعة الطائف

27 

 

وعجم الستػاضعة وكل ىحه السسارسات  .لسدتجامةا تشسيةالوضع صمػل عمسية لتحجيات و 
وبشفذ االىتسام بالجانب التخكيد عمى تفعيل السخاكد والكخاسي البحثية بالذكل السصمػب 

 .لمذخاكة البحثية قج تفدخ ىحه الشتيجة الستػسصةالتعميسي، 
الصائف جامعة أن تخكد ضخورة  إلىتذيخ  البحثية لمذخاكة ستػسصةال ىحه الشتيجةو 

إنذاء صاضشة سؤسدات اإلنتاجية في الأن تتذارك مع و  ،عمى نقل وتػشيغ التقشية واالبتكار
 تقجيعبكل ما ييدخ مذاركة أعزاء ىيئة التجريذ في  وإدارياً ودعسيا ماديًا  لمتقشية

تدويج السدؤوليغ في و  ،الذخكاتمع  إنتاجيااالختخاعات وتدجيميا والتفاوض بذأن 
التي تستمكيا التصبيقات بوقادة قصاع األعسال بشتائج البحث العمسي و اإلنتاجية السؤسدات 

 تصػيخالبحاث و األبسخاكد ربط مخاكدىا البحثية و ، وتدػيقاً  اً إنتاجلالستفادة مشيا  الجامعة
وإنذاء العجيج مغ كخاسي البحث ، داخميًا وخارجياً األخخى مؤسدات اإلنتاج  السػجػدة في

عمى تػليج السعخفة أو تصػيخىا ونذخىا وتبادليا مع السجتسع، أكثخ الستخررة، والعسل 
، لسا ليا مغ متجاخمة التخررات في مختمف مجاالت السعخفةالبيشية تشفيح األبحاث تكثيف و 

 لمسذكالت البيئيةفي وضع صمػل عمسية لجورىا و  جيجة ومفيجة لمعمع والسجتسع معاً نتائج ج
مع ، والسداىسة بفاعمية في تحقيق التشسية السدتجامة لمسجتسع ،الستعجدة الستغيخات والتأثيخات

خاصة في ىحا العرخ الحي ، التي تخكد عمى تصػيخ الخجمات السجتسعيةزيادة دعع الجراسات 
 .السعمػماتية والتصبيقات قصاع الخجماتاألفكار و  استثسارعمى ، و يقػم عمى االقتراد السعخفي

)درادكة ومعايعة،  ة دراسةجالستػسصة لمذخاكة البحثية مع نتيوتتفق ىحه الشتيجة 
. والتصبيؿية البحػث العمسيةالؿيام بمتػسط في  جامعة اليخمػك(، التي وججت أن دور .152

 (، )الزبياني1527(، )العيمة، 1523بيشسا تختمف عغ نتائج دراسات كل مغ: )ىممػ، 
الجعع تػفيخ (، التي وججت أن دور تمظ الجامعات ضعيف في 1528والعشدي وشجاد، 

 .إنذاء الكخاسي البحثيةو  نتائجيا تدػيقو البحػث التصبيؿية إجخاء البحثي و 
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 :تانثقبفي نمشبركتامجبل  -3
 ب  رٕبص١ٌ ٚرشر١ت ػجبسارٙبعبِؼخ اٌطبئف  خ فٟاٌضمبف١ّشبسوخ اٌ دسعخ ِّبسعخ (1)عذٚي

 اٌؼجـــــــــــــــــبسح َ
اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ

 اٌّّبسعخ
 اٌزشر١ت

7 
فٟ خ ِحبضشاد ٚٔذٚاد اٌغبِؼرؼمذ 

 غ.ٍّغزِّٛاض١غ راد أ١ّ٘خ ٌ
 7 خػب١ٌ 9.25 6.76

1 
زٕف١ز ِشافمٙب ٌٚ لبػبرٙباٌغبِؼخ  رز١ح

 .اٌضمبف١خّٕبعجبد أٌشطخ ٚاأل
 9 خػب١ٌ 9.28 6.95

6 
اٌّٛاطٕخ ٚاإل٠غبثٟ اٌغبِؼخ االٔزّبء  رؼضص

 .فشاد اٌّغزّغاٌفؼبٌخ أل
 5 خػب١ٌ 9.66 5.29

9 
ِفزٛحخ ٚرمذس اٌزٕٛع خ ١ج١ئخ اٌغبِؼاٌ

 .اٌضمبفٟ ٚاألصبٌخ ٚاٌّؼبصشح
 6 خػب١ٌ 9.68 5.69

8 
٠ٛعذ ِزحذس سعّٟ ٌٍغبِؼخ ٠طٍغ اإلػالَ 

 ِب ٠ُٙ اٌّغزّغ. ثىً
 7 خػب١ٌ 9.29 5.69

5 
ٚخذِبرٙب  ثشاِغٙب اٌغبِؼخ ِٛلغٕشش ٠

 .حذ٠شثشىً ِٕٚبعجبرٙب 
 8 خػب١ٌ 7.97 5.86

7 
 أفشاد اٌّغزّغ ثّّبسعخاٌغبِؼخ رٛػٟ 

 ٌصحخ اٌؼبِخ ٚعٛدح اٌح١بح.ا
 1 خػب١ٌ 9.28 5.71

2 
رؼضص ٚ اٌّؼٍِٛبر١خاٌضمبفخ  اٌغبِؼخ رٕشش

 .ٍّغزّغٌ اٌفىشٞاٌٛػٟ 
 6 خػب١ٌ 9.12 5.69

6 
اٌّغزّغ ٌٙب ٚرؼًّ رذسط اٌغبِؼخ ٔظشح 

 ػٍٝ رحغ١ٕٙب ثبعزّشاس.
 2 خِزٛعط 9.28 5.97

79 
إٔشبء ِزبحف )ػ١ٍّخ فٟ اٌغبِؼخ  رزشبسن

 .ٍّغزّغٌٚث١ئ١خ ٚصمبف١خ( 
 79 خِزٛعط 9.25 9.29

 خػب١ٌ 9.65 5.88 اٌّشبسوخ اٌضمبف١خ ِّبسعخ دسعخ

 ةعاليفي جامعة الصائف  ةالثقاؼي سذاركةال مسارسة درجةأن ( 7)يتزح مغ ججول
مغ قبل شجوات الو  المقاءات وعقجسحاضخات ال لتقجيعكبيخة  جيػدتبحل الجامعة  ( أي أن3.66)
 ديتعد و ، عمسجتسصػل مػاضيع ومشاسبات ذات عالقة بالتثؿيف التشفيحي لفييا لسختريغ ا

لألنذصة مخافقيا  كسا أنيا تتيحالسجتسع،  أفخادالسػاششة الشذصة لجى االنتساء الػششي و 
باعتبارىا السريف األول في  التي تدخخ بيا مجيشة الصائف الثقاؼية السختمفةوالسشاسبات 

إضافة ، والػرد الصائفيكدػق عكاظ  ، وتحفل بسشاسبات ثقاؼية وميخجانات عجيجةالدعػدية
د ػ وجو ، والسعاصخةتقجر التشػع الثقافي واألصالة التي سفتػصة و الة يبيئة الجامعلمإلى دعسيا 

اإللكتخوني  نذخ السػقعو  وتحجيث، كل ما ييع السجتسعباإلعالم دود يلمجامعة متحجث رسسي 
شؤون الصالب عسادة  تقجم، كسا وجحاببذكل واضح ومشاسباتيا وخجماتيا  بخامجياللمجامعة 

، وأفخاد السجتسعصالب لم خارج الجامعةو والخياضية داخل الثقاؼية العجيج مغ األنذصة بالجامعة 
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جػائد التخرز ذعخية و السدابقات المغ تؿيع العجيج العخبي مذعخ جسعية لبالجامعة وتػجج 
 .وعالسياً وإقميسيًا محميًا ليا الستسيدة 

 اىتسامضخورة تذيخ إلى نيا أ ، إالةالثقاؼيمسذاركة لالعالية  الشتيجةىحه  وبالخغع مغ
في نفذ  ثقاؼيةو بعاد وأىجاف عمسية وبيئية إنذاء متاصف جامعية ذات أبالصائف جامعة 

مع زيادة  ،تعسل عمى تحديشيا باستسخارأن تجرس الجامعة نطخة السجتسع ليا و  وأن ،الػقت
وزيادة ، فيياأفخاد السجتسع السحمي  وزيادة مذاركةالثقاؼية أنذصتيا إلبخاز إعالم الجامعة  دور

ووسائل  السعمػماتيةوالذبكات أمشيع الفكخي ضج كل ما يشذخ عبخ الخوابط تعديد وعييع و 
في تػعػية محاضخات نجوات و مدابقات و الجامعة  عقجتأن و ، التػاصل االجتساعي الحجيثة

 .بكافة فئاتو والسجتسع لتكػن قخيبة مغ عادات وتقاليج الشاس السفتػصةاألماكغ األسػاق و 
)الدمسي،  سات كل مغ:مع نتائج درا الثقاؼيةكة ر اسذمل العاليةوتتفق ىحه الشتيجة 

وتقجيع  نذخ الثقافةفي  عاليالتي وججت أن دور تمظ الجامعات  (1528)الدعبػط،  (1527
(، 1523بيشسا تختمف عغ نتائج دراسات كل مغ: )ىممػ، األنذصة الثقاؼية. العجيج مغ 

(، التي وججت 1528وشجاد،  (، )الزبياني والعشدي1527، القيداني)(، 1520)العتيبي، 
في أن لجييا قرػر و  ،ونذخ الثقافةالػعي السجتسعي بث أن دور تمظ الجامعات ضعيف في 

 .التػاصل مع السجتسع السحيطمفاـيع و الرالحة  مفاـيع وؾيع السػاششةتشسية 
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 :تاالجتمبعي انمشبركتمجبل  -4
 ب  رٕبص١ٌ ٚرشر١ت ػجبسارٙبفٟ عبِؼخ اٌطبئف  خاالعزّبػ١ ّشبسوخاٌ دسعخ ِّبسعخ (6)عذٚي

 اٌؼجـــــــــــــــــبسح َ
اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ

 اٌّّبسعخ
 اٌزشر١ت

8 
 ٌٛلب٠خ ثحّالد رطؼ١ُاٌغبِؼخ رمَٛ 

 .ض اٌّؼذ٠خِٓ األِشا اٌّغزّغ
 7 خػب١ٌ 7.77 5.66

6 
 ٚرمذٌٍَّغزّغ رفزح اٌغبِؼخ ػ١بدارٙب 

 .سف١ؼخ اٌّغزٜٛخذِبد طج١خ 
 9 خػب١ٌ 7.96 5.71

7 
خ س٠بض١خ أٔشط١ُ اٌغبِؼخ ِغبثمبد ٚرُم

 .اٌّغزّغ فشادٚرشف١ٙ١خ أل
 5 خػب١ٌ 9.28 5.68

5 
اإلعشاءاد زطج١ك ثاٌحشَ اٌغبِؼٟ ٍزضَ ٠

 .ج١ئ١خاٌٚ ؼض٠ٛخاٌصح١خ ٚاٌ
 6 خِزٛعط 9.26 5.57

7 
 اٌّٛاسداٌّح١ظ  ٙبّؼزغِرشبسن اٌغبِؼخ 

 ٚإٔصبفثؼذاٌخ  اٌخذِبدٚ
 7 خِزٛعط 9.69 5.99

1 
مضب٠ب اٌ ٌذساعخ اٌغبِؼخ ٌغبْىً رُش

 .اٌّغزّؼ١خٚ حز١بعبد اٌج١ئ١خاالٚ
 8 خِزٛعط 9.66 5.79

79 
ِٓ اٌزذخ١ٓ خٍٖٛ اٌغبِؼخ ثحشَ ٍزضَ ٠

 .ثبٌّغزّغ ٚاٌؼبداد اٌضبسح
 1 خِزٛعط 9.28 5.95

9 
وبٌفمش ٚ٘ذس  اٌّغزّغثمضب٠ب اٌغبِؼخ  رٙزُ

 األعشٞ. ٚاٌزفىهاٌّٛاسد 
 6 خِزٛعط 9.67 9.27

6 
خ اعزخذاَ اٌّٛاسد ٚاٌخذِبد اٌغبِؼرحغٓ 

 اٌصذ٠مخ ٌٍج١ئخ اٌّح١طخ.
 2 خِزٛعط 9.62 9.15

2 
فشص اٌزطٛع ٚعّغ ِٓ رؼضص اٌغبِؼخ 

 اٌخ١ش٠خ. ٌٍغّؼ١بداٌزجشػبد 
 79 خِزٛعط 9.27 9.87

 خِزٛعط 9.27 5.96 اٌّشبسوخ االعزّبػ١خ دسعخ ِّبسعخ

في جامعة الصائف  ةسذاركة االجتساعيال مسارسة درجةأن ( 8)مغ ججول يتزح
 الخعايةبالجامعة  مغ ؾياموىي درجة ليدت بالسدتػى السصمػب، بالخغع  (3.18) ةمتػسص

لمػقاية مغ عجيجة داخل وخارج الجامعة  تصعيعصسالت ح يوتشفألفخاد السجتسع الرحية 
، لمسجتسع خجمات شبية رؼيعة السدتػى تفتح عياداتيا لتقجيع و ض السعجية والسػسسية، األمخا

 بخامجالجامعة م جقتو ، بالجامعة مخكد لمخجمات الصبية واإلدارة الصبية يذخف عميياالتي و 

بيغ أفخاد وتعدز الرحة العامة تشذخ الػعي الرحي ة وتخفييية رياضيومدابقات  ةأنذصو 
السػارد السالية تقجم التي ػجج عسادة خجمة السجتسع والتشسية السدتجامة كسا ت السجتسع،

 في صل مذكالت السجتسعتداىع  تشفح بخامج ومبادراتل الالزمة والخجمات الشػعية السشاسبة
  .السخترةالعمسية واألقدام الكميات أعزاء ىيئة التجريذ في والبيئية بالتعاون مع  التشسػية
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 جامعةانغساس زيادة ضخورة لى إتذيخ مسذاركة االجتساعية لالشتيجة الستػسصة ىحه و 
وفق اإلجخاءات شاعة التغييخ االجتساعي صمذاركتيا في و  ،السحمي في صياة السجتسع الصائف

في مػاضيع تحقق التشسية السدتجامة  جراساتوالؿيام ب، الدميسة والعزػيةوالبيئية الرحية 
 والتفكظواإلدمان واالنحخاف البصالة عغ سمبية ضػاىخ  وتعالجاألمغ الغحائي والسائي، و الفقخ 

وتقمبات  سذكالت البيئيةالمعالجة و الصبيعية ليجر السػارد  وتقجيع صمػل عمسية ،األسخي 
م ُتقجوأن ، وجسع التبخعات لمسشطسات الخيخية تعديد فخص التصػعزيادة جيػدىا لو ، السشاخ

 .ىامخاكد و  الصائف في محافطةوفق مبادئ اإلنراف والعجالة مجسيع لوتتيح مػاردىا ا خجماتي
مع نتائج دراسات كل مغ:  االجتساعيةكة ر اسذملوتتفق ىحه الشتيجة الستػسصة 

التي وججت أن دور تمظ (، 1528(، )الدعبػط، 1527)الدمسي، (، 1520)العتيبي، 
. بيشسا والتقجم السجتسعي والرحية والتشسية االجتساعيةالسذاركة البيئية الجامعات متػسط في 

(، 1526)الذسخي، (، 1523تختمف ىحه الشتيجة عغ نتائج دراسات كل مغ: )ىممػ، 
(، التي وججت أن دور تمظ الجامعات 1528(، )الزبياني والعشدي وشجاد، 1527، القيداني)

قزايا التفاعل مع ي أن لجييا قرػر فو السجتسعي والػعي تحقيق التقجم ضعيف في 
 .السجتسع
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 :االقتصبديت انمشبركتمجبل  -5
 ب  رٕبص١ٌ ٚرشر١ت ػجبسارٙبفٟ عبِؼخ اٌطبئف  االلزصبد٠خ ّشبسوخاٌ دسعخ ِّبسعخ (2)عذٚي

 اٌؼجـــــــــــــــــبسح َ
اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 دسعخ

 اٌّّبسعخ
 اٌزشر١ت

7 
اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ثبٌخجشاد  رذػُ اٌغبِؼخ ِذاسط

 .اٌّؤ١ٍ٘ٓ ّؼ١ٍّٓاٌٚ اٌؼ١ٍّخ
 7 خػب١ٌ 9.21 6.99

1 
ب اٌجشش٠خ ٚاٌّبد٠خ ِٓ بحز١بعبرٙرزضٚد اٌغبِؼخ ث

 اٌّح١ظ ِىٛٔبد اٌّغزّغ
 9 خػب١ٌ 9.28 5.21

6 
رشبسن اٌغبِؼخ ثفؼب١ٌخ فٟ اٌّغبٌظ اٌجٍذ٠خ 

 . ثبٌّغزّغٍغبْ اٌٚػض٠ٛخ 
 5 خػب١ٌ 9.21 5.66

79 
ىً ّٕبفغ اٌششاوبد ٌثع٠ٕٛخ  ا  اٌغبِؼخ رمبس٠شرؼذ 

 ٌغبِؼخ ٚاٌّغزّغِٓ ا
 6 خػب١ٌ 9.65 5.76

9 
فٟ ِغبٌظ  اٌّغزّغ أفشاداٌغبِؼخ  رشبسن

 .اٌغبِؼخ ٌٚغبٔٙب االعزشبس٠خ
 7 خِزٛعط 9.26 5.52

8 
اٌّخزص١ٓ ٚاٌخذِبد فٟ اٌغبِؼخ رغزضّش 

 ٠ٙبٌذ ٚاٌزغ١ٙضاد ػب١ٌخ اٌزم١ٕخ
 8 خِزٛعط 9.66 5.79

2 
ِؼب١٠ش ضّبْ اٌّغزّغ فٟ رم١١ُ رشبسن اٌغبِؼخ 

 اٌّخزٍفخ عٛدح ػ١ٍّبرٙب
 1 خِزٛعط 9.27 5.97

6 
بٌغبِؼخ ٌغبْ خذِخ ١ِٕٙخ ٌذػُ اٌزٛظ١ف ث

 .ٌٍغٛق اٌخش٠غ١ِٓٚٛاءِخ 
 6 خِزٛعط 9.25 9.27

8 
 ٠ّىٓش٠بدح األػّبي ٌاٌغبِؼخ ِشبس٠غ  رمذَ

 العزفبدح ِٕٙب ِب١ٌب  ٚرغبس٠ب .ا
 2 خِزٛعط 9.29 9.15

7 
خ الزصبد٠ِشبس٠غ ٚ فؼب١ٌبدرشبسن اٌغبِؼخ فٟ 

 غ.ٌّغزِّغ ِؤعغبد ا
 79 ِٕخفضخ 9.26 9.87

 خِزٛعط 9.62 5.56 اٌّشبسوخ االلزصبد٠خ دسعخ ِّبسعخ

في جامعة الصائف  االقتراديةسذاركة ال مسارسة درجةأن ( 9)يتزح مغ ججول
 ،والصفػلة السبكخةتحديغ البشية التحتية لمتعميع العام بالجامعة  إذ تقػم، (.3,3) ةمتػسص

وأصيانا  ،مغ معمسيغ مؤىميغ أو فشييغ وإدارييغواألفخاد التخبػية ع السجارس بالخبخات يوتجع
والصب كميات التخبية لالتخبية العسمية بخامج تدج العجد في بعس التخررات مغ خالل شالب 

ا البذخية اصتياجاتيكسا تتدود الجامعة بوالعمػم والحاسبات، وإدارة األعسال والعمػم الصبية 
تذارك بفعالية في السجالذ البمجية وعزػية كسا والسادية مغ مكػنات السجتسع السحيط بيا، 

وقج بجأت في إشخاك قادة السجتسع في ، في السجتسع العامة والخاصة لجان السؤسدات
تقاريخ سشػية عغ مشافع تعج و  ،االستذاريةمجالذ الجامعة السختمفة وفي بعس المجان 

 .يجعع ىحا السجال مخكد االبتكار وريادة األعسالويػجج بالجامعة  ،لمجامعة والسجتسع الذخاكة
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جامعة تقػم أن ضخورة  إلىتذيخ ة االقترادي مسذاركةلالستػسصة  الشتيجةىحه إال أن 
التجارية أو السذاركة السذاريع  إقامةفي  دتثسخوتاقترادية بإعجاد دراسات ججوى الصائف 

، لخجمات والتجييدات عالية التقشيةالسختريغ وا مغ خاللفي فعاليات اقترادية واستثسارية 
ع استثسارىا واالستفادة مشيا لسجتسأن تتقجم بسبادرات وأفكار لخيادة األعسال يسكغ ألفخاد او 

ومػاءمة الخخيجيغ تػضيف خجمة ميشية لجعع ق فخ الجامعة لُتذكأن و ماليًا وتجاريًا، 
وأن تذارك أفخاد ومؤسدات السجتسع في عسميات سػق العسل، ستصمبات ل الجامعية السخخجات

ة لتحديغ اقترادين لجاتفعيل و تقييع السعاييخ األكاديسية ولزسان جػدة إجخاءاتيا الجاخمية، 
 قتراديةاال لفائجةا قيتحقو داخل الجامعة ومتابعة التدػيق واإلدارة  والتخشيج استخجام السػارد

 ،الذخكات الرغيخة والشاشئةوالتفاعل اإليجابي مع  األنذصةو  بخامجال مرخوفاتيا، وتكثيف مغ
 .السجتسعلألفخاد والشسػ االقترادي في وبكل ما يداعج عمى تحديغ مدتػى السعيذة 

درادكة ) مع نتائج دراسات كل مغ: االقتراديةكة ر اسذوتتفق ىحه الشتيجة الستػسصة لم
التي وججت أن دور تمظ الجامعات (، 1527)العيمة، (، 1520(، )العتيبي، .152ومعايعة، 

. بيشسا تختمف عغ نتائج دراسات وتحقيق التشسية االقتراديةمذاريع العسل تسػيل متػسط في 
(، التي وججت أن دور تمظ الجامعات ضعيف في 1527، القيداني(، )1523كل مغ: )ىممػ، 

 .الستخررة االستذاراتتقجيع في و  ةاالقتراديوالتشسية الشسػ دعع 
أي مغ عشج  ةلة إصرائيال دذات فخوق  تػججىل جابة عغ الدؤال الثاني: لإلو  -

الذخاكة السجتسعية واقع صػل  أعزاء ىيئة التجريذبيغ متػسصات استجابة  مدتػيات الجاللة
الجرجة الجشذ، ) لستغيخاتتعدى  قج والتيفي جامعة الصائف مجاالتيا مسارسة  ودرجة
مكذف عغ الفخوق ل (T-Test)اختبار "ت"تع استخجام  ،؟ الخبخة(سشػات ، الكميةنػع ، العمسية

مكذف عغ ل (One Way ANOVA) ف" تحميل التبايغ األصادي"، واختبار متغيخيغبيغ 
 :اآلتيعمى الشحػ ت الشتائج جاءو ، أكثخ مغ متغيخيغالفخوق بيغ 

مسارسة درجة و الذخاكة السجتسعية واقع صػل بيغ الستػسصات داللة الفخوق حداب ل -2
 (:25) ججولالكسا في  (T-Test) مجشذ، جاءت نتائج اختبارلتعدى قج  والتيمجاالتيا 
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 ٚفمب  ٌٍغٕظِغبالرٙب ِّبسعخ دسعخ ٚٚالغ اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ٌٍفشٚق حٛي  "د" ل١ُ( 79عذٚي)

 اٌؼذد اٌغٕظ ّّبسعخاٌ ِغبي َ
اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ل١ّخ 

 "د"

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

7 
 اٌششاوخ

 خاٌزؼ١ّ١ٍ

 9.21 5.66 781 روٛس
9.895 9,657 

 9.27 5.56 65 أٔبس

 اٌجحض١خ اٌششاوخ 9
 9.69 5.71 781 روٛس

8.662 9,999**  
 9.17 9.85 65 أٔبس

5 
 شبسوخاٌّ

 خاٌضمبف١

 9.16 5.12 781 روٛس
5.976 9,997**  

 9.19 5.58 65 أٔبس

6 
 شبسوخاٌّ

 خاالعزّبػ١

 9.67 5.51 781 روٛس
7.956 9.957 

 9.65 5.72 65 أٔبس

7 
شبسوخ اٌّ

 االلزصبد٠خ

 9.12 5.17 781 روٛس
5.222 9.995**  

 9.66 5.99 65 أٔبس

ٚالغ اٌششاوخ 

 اٌّغزّؼ١خ

 فٟ عبِؼخ اٌطبئف

 9.69 5.89 781 روٛس

5.552 9.997**  
 9.19 5.71 65 أٔبس

 (9.997ِغزٜٛ )** داٌخ ػٕذ     (   9.97داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ ) *

داللة عشج مدتػى  اللة إصرائيةدذات فخوق  ػججتأنو  ،(25يتزح مغ ججول)
 الذخاكة السجتسعية واقعصػل  أعزاء ىيئة التجريذ متػسصات استجابةبيغ ( 5.552)
ال ، بيشسا لرالح الحكػر مجشذل تعدى الثقاؼية واالقترادية و  البحثية يامجاالت مسارسةدرجة و 
قج  ةاالجتساعيو  ةالتعميسيالذخاكة  مجاليدرجة مسارسة  صػلبيشيع  الة إصرائياً ػجج فخوق دت

ػاقع الذخاكة ل ئة التجريذ الحكػر تختمف مالصطتيعأي أن أعزاء ىي مجشذ.ل تعدى 
عغ  مجاالتيا البحثية والثقاؼية واالقتراديةمسارسة جرجة ل اتيعتقجيخ تختمف السجتسعية و 

أن  أيمسارسة السجاليغ التعميسي واالجتساعي، درجة في تقجيخ يتفقػن جسيعًا ناث، بيشسا اإل 
 .السػجػدة بيغ الستػسصات في الفخوق  إصرائياً  يؤثخىيئة التجريذ ألعزاء متغيخ الجشذ 

اركات لجييع مذ (الحكػر)أعزاء ىيئة التجريذ  أنقج يكػن الفخوق ىحه وتفديخ 
ية واإلدارية بإدارة الجامعة مسمغ الشاصية العواترااًل  اشالعاً أكثخ  يعأنبحكع  مجتسعية أكثخ

عزػات ىيئة بعكذ  ، وذلظومؤسدات السجتسعوقصاعات مع أفخاد كحلظ تػاصميع الػاسع و 
والسؤسدات بيحه القصاعات محجودة حيغ عالقتيغ ومذاركتيغ )اإلناث( الالتجريذ 
 درجةو الذخاكة السجتسعية  لػاقع الحكػر يخقجتو  أن مالصطة األمخ الحي أدى إلى، السجتسعية
في ضػء ثقافة  ىحه الفخوق يسكغ تفديخ أيزًا و ، مغ اإلناث خأكبكانت مجاالتيا مسارسة 

 كسا، ةسباشخ الو  ةكاممال مغ مذاركة اإلناث تحجّ قج  العادات والتقاليج االجتساعيةأن  السجتسع إذ
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قج  وىي أمػر وتخبية األشفالة تجاه البيت واألسخ مدؤوليات  لجى عزػات ىيئة التجريذ أن
، االقتراديةو  الثقاؼيةو البحثية السجاالت في خاصة و مذخاكة السجتسعية ل مسارستيغمغ  تحجّ 

 .يا أقل مغ الحكػرجرجة مسارستلولحلظ كانت تقجيخات اإلناث 
أدوار  إبخاز ودعع في االعتبار أن تأخح الصائف جامعةالفخوق تدتمدم مغ إدارة وىحه 

 عزػات ىيئة التجريذ كباصثات مػضػعيات ومبتكخات مبجعات ومثقفات مشفتحات ورائجات
عشج و  ،الذخاكة السجتسعية لمجامعةبخامج واعتساد عشج وضع الدياسات  وذلظ شسػصاتأعسال 

 ،يالالبحثية والسذاركات الثقاؼية واالقترادية الذخاكة  بذأنواختيار البجائل تخاذ القخارات ا
 بذكل أكبخ، العزػات تبخز دورالتي السسارسات والسبادرات السجتسعية  عمى ديتخكالبحيث يتع 

تجاه ثقافة السجتسع عمى تغييخ السذاركات الثقاؼية  مغ خالل جامعة الصائف تعسل وأن
تتشاول مختمف جػانب الثقافة مغ قرة  خاصة بيغأدبية وإقامة أمديات  اإلناث مذاركة
تكميف العزػات البحثية أن يتع في الذخاكة ، و الخ…وفشػن جسيمة ومدخح وتراميع وشعخ 

 الجراسات السجتسعيةإجخاء و التي تخكد عمى مجال نقل وتػشيغ التقشية العمسية الؿيام باألبحاث 
 والسذاريع الشدائية الخياديةدرات السباتبشي االقترادية أن يتع في السذاركة ، و التصبيؿية

تشسية في  السشتجة األسخّ دور تػعي وتجعع وإقامة ميخجانات تدّػق  بيغاالقترادية الخاصة 
 .ودعسيا بكافة الػسائل واإلمكانات وتعديد قػة العسل الشدائية السجتسع

 ،(.152)درادكة ومعايعة، : كل مغ مع نتائج دراساتلمفخوق وتتفق ىحه الشتيجة 
بيغ أعزاء ىيئة التجريذ  اللة إصرائيةد ًا ذاتالتي وججت فخوق (،1528)نرخ والقخني، 

 عغختمف تبيشسا  .لرالح الحكػرو  مجشذل تعدى ومجاالتيا الذخاكة السجتسعية  مسارسةصػل 
بيغ أعزاء ىيئة التجريذ إصرائيًا دالة التي لع تجج فخوق  (1527القيداني، ) دراسة ةجنتي
 .مجشذلتعدى قج  السخقب الميبية جامعةفي ومجاالتيا  الذخاكة السجتسعية مسارسةل ػص
مسارسة درجة و الذخاكة السجتسعية واقع صػل ستػسصات البيغ داللة الفخوق حداب ل -1

 :(22)ججولال فيكسا  (ANOVA)اختبارجاءت نتائج مجرجة العمسية، لتعدى قج ي التمجاالتيا 
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ٍذسعخ ٌ ٚفمب  ِغبالرٙب دسعخ ِّبسعخ ٚاٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ٚالغ حٛي ف" ٌٍفشٚق ل١ُ "( 77عذٚي)

 اٌؼ١ٍّخ

 ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌّغبي َ
 ِغّٛع

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌحش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد

ل١ّخ 

 "ف"

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

7 
 اٌششاوخ

 خاٌزؼ١ّ١ٍ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
5.119 9 7.667 

9.621 9.825 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
778.922 991 9.177 

 اٌجحض١خ اٌششاوخ 9

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
7.686 9 9.256 

7.897 9.929 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
799.692 991 9.769 

5 
 شبسوخاٌّ

 خاٌضمبف١

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
9.171 9 9.572 

9.8699 9.579 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
772.697 991 9.712 

6 
 شبسوخاٌّ

 خاالعزّبػ١

 ث١ٓ

 اٌّغّٛػبد
9.772 9 7.912 

7.611 9.721 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
777.986 991 9.157 

7 
شبسوخ اٌّ

 االلزصبد٠خ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
6.579 9 9.717 

9.197 9.188 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
788.797 991 9.696 

اٌششاوخ  ٚالغ

 اٌّغزّؼ١خ

 اٌطبئف فٟ عبِؼخ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
7.869 9 9.669 

7.785 9.765 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
762.651 991 9.199 

 (9.97(       ** داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ )9.97داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ ) *

عشج أي مغ مدتػيات الجاللة  دالة إصرائياً فخوق  ػججال ت ، أنو(22يتزح مغ ججول)
 مسارسةدرجة و  الذخاكة السجتسعيةواقع صػل  أعزاء ىيئة التجريذ متػسصات استجابةبيغ 

العمسية  يعدرجاتبسختمف  أعزاء ىيئة التجريذ أي أن ،مجرجة العمسيةل تعدى قج  يامجاالت
عمى و الذخاكة السجتسعية واقع مالصطة عمى متفقيغ )أستاذ، أستاذ مذارك، أستاذ مداعج( 

ال ألعزاء ىيئة التجريذ الجرجة العمسية متغيخ أن  وىحا يعشيمجاالتيا، مسارسة  درجةتقجيخ 
 .الفخوق السػجػدة بيغ الستػسصاتفي إصرائيًا يؤثخ 
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بسختمف درجاتيع العمسية ن أعزاء ىيئة التجريذ أقج يكػن  االتفاقوتفديخ ىحا 
في و تقػم بيا الجامعة ويتأثخون بسا ؼيو مغ مذاركات مجتسعية  السجتسع السحيط يؤثخون في

واتفاق لػاقع الذخاكة السجتسعية  األمخ الحي أدى إلى اتفاق مالصطتيع، مختمف السجاالت
مجاالت معطع أن  العمسية، كسا بغس الشطخ عغ درجاتيعجرجة مسارسة مجاالتيا لتقجيخاتيع 

السذاركة عمى و  ،السدتسخوالتجريب التعميع عمى تخكد  جامعة الصائففي الذخاكة السجتسعية 
 ابيعزػ ىيئة التجريذ فخق عشج ؾيام مجرجة العمسية يكػن لال قج ي التواالقترادية الثقاؼية 

مغ متصمبات تعتبخ والسذاركات السجتسعية ن خجمة السجتسع أ كسا، أو مالصطتيا والحكع عمييا
يا الؿيام ب في جسيعاليجتيج  ولحا، في كافة الجرجات العمسية ألعزاء ىيئة التجريذالتخؾية 

 .ليع العبء التجريديبغس الشطخ عغ  وتقجيع مذاركات مجتسعية
ومغ جسيع أعزاء ىيئة التجريذ ن تذارك الشتيجة تدتمدم مغ إدارة الجامعة أ وىحه

مختمف الجرجات العمسية في بخامج الذخاكة السجتسعية وفي مسارسة مجاالتيا السختمفة، وأن 
يكػن ىشاك خميط متجانذ مغ كافة الجرجات لتقجيع مسارسات مجتسعية مثمى، وبحيث يكػن 

 بيشيع وتػزيع لألدوار في تمظ السسارسات بغس الشطخ عغ الجرجة العمسية.تكامل وتعاون 
 ،(.152ة، )درادكة ومعايع: كل مغ مع نتائج دراساتلمفخوق وتتفق ىحه الشتيجة 

بيغ أعزاء ىيئة  دالة إصرائياً التي لع تجج فخوق  (،1527)القيداني،  ،(1527)الدمسي، 
تختمف بيشسا  مجرجة العمسية.ل تعدى قج  ومجاالتيا الذخاكة السجتسعية مسارسةصػل التجريذ 

التي وججت فخوق (، 1528)نرخ والقخني، (، 1527)العيمة،  :كل مغ نتائج دراسات عغ
ومجاالتيا السجتسعية  الذخاكةمسارسة  صػلبيغ أعزاء ىيئة التجريذ  اللة إصرائيةدذات 
 .(مذاركأستاذ أستاذ ثع )األعمى العمسية لرالح الجرجة و  مجرجة العمسيةل تعدى 

مجاالتيا مسارسة و الذخاكة السجتسعية واقع صػل ستػسصات البيغ داللة الفخوق حداب ل -3
 (:21) في الججولكسا  (ANOVA) الكمية، جاءت نتائج اختبارشػع لتعدى قج  والتي
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ٕٛع ٌ ٚفمب  ِغبالرٙب دسعخ ِّبسعخ ٚاٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ٚالغ حٛي ٌٍفشٚق  "ف" ل١ُ( 79عذٚي)

 ٌى١ٍخا

 ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌّغبي َ
ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌحش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد

 ل١ّخ 

 "ف"

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

7 
 اٌششاوخ

 خاٌزؼ١ّ١ٍ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
1.965 9 5.897 

7.987 9.996**  
داخً 

 اٌّغّٛػبد
761.261 991 9.177 

9 
 اٌششاوخ

 اٌجحض١خ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
6.689 9 6.957 

8.859 9.999**  
داخً 

 اٌّغّٛػبد
759.966 991 9.856 

5 
 شبسوخاٌّ

 خاٌضمبف١

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
77.767 9 1.719 

77.661 9.999**  
داخً 

 اٌّغّٛػبد
757.117 991 9.851 

6 
 شبسوخاٌّ

 خاالعزّبػ١

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
1.579 9 5.817 

8.582 9.999**  
داخً 

 اٌّغّٛػبد
772.698 991 9.711 

7 
شبسوخ اٌّ

 االلزصبد٠خ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
1.999 9 5.897 

7.667 9.997**  
داخً 

 اٌّغّٛػبد
757.666 991 9.871 

اٌششاوخ  ٚالغ

فٟ  اٌّغزّؼ١خ

 عبِؼخ اٌطبئف

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
8.667 9 5.999 

7.557 9.998**  
داخً 

 اٌّغّٛػبد
796.267 991 9.896 

 (9.97داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ )(       ** 9.97داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ ) *

 بيغ( 5.52) مدتػى  عشج اللة إصرائيةدذات فخوق  ػججت أنو (21يتزح مغ ججول)
مسارسة درجة و الذخاكة السجتسعية  واقع صػل استجابة أعزاء ىيئة التجريذ متػسصات

تختمف في جامعة الصائف  أعزاء ىيئة التجريذ أنأي الكمية، شػع لتعدى  يامجاالت
 يةالكم نػع حدبب مجاالتيامسارسة  جرجةلوتقجيخاتيع الذخاكة السجتسعية ػاقع لمالصطاتيع 

وىحا يعشي أن متغيخ نػع الكمية التي  .جامعةالفي  )نطخية، عمسية، شبية( التي يشتسػن ليا
 .لفخوق السػجػدة بيغ الستػسصاتيشتسي ليا أعزاء ىيئة التجريذ يؤثخ إصرائيًا في ا
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مغ أجل  السسارساتتقػم بالعجيج مغ الصائف جامعة أن قج يكػن  ىحه الفخوق وتفديخ 
الثقاؼية االجتساعية التعميسية والبحثية و  السجاالت كافة فيو  تحقيق شخاكة فعالة مع السجتسع

 التخرراتفي جد تعال وىحا، إضافة إلى تعجد تخررات أعزاء ىيئة التجريذ، واالقترادية
 السجتسعيةمالصطة الذخاكة قج يؤدي إلى اختالف السجتسعية الذخاكة في مجاالت والتشػع 

اىتساماتيع  الختالف ، وأيزاً مغ قبل أعزاء ىيئة التجريذدرجة مسارسة مجاالتيا  تقجيخو 
، صدب نػع الكميةمغ زوايا معخؼية مختمفة بحدب مجاالتيا و شطخ إلى الذخاكة السجتسعية الب

مجاالت معخؼية ىي:  3الجراسة في  ألغخاضوالتي تع دمجيا كمية  23صيث يػجج بالجامعة 
 التخبية واآلداب والذخيعة واألنطسة وإدارة األعسال ىي: كميات 0 غزستالكميات الشطخية وت
والحاسبات واليشجسة والتراميع العمػم  ىي: كميات .ميات العمسية الكو وكمية السجتسع، 
 سشان والريجلة والعمػم الصبية.األو الصب  ىي: ياتكم .، والكميات الصبية والفشػن التصبيؿية

)العيمة،  (.152: )درادكو ومعايعة، مع نتائج دراساتلمفخوق وتتفق ىحه الشتيجة 
 مسارسةصػل بيغ أعزاء ىيئة التجريذ  اللة إصرائيةدذات التي وججت فخوق  (1527

بيشسا . اإلندانيةلرالح و  الكميةشػع ل تعدى الجامعات  تمظ فيومجاالتيا الذخاكة السجتسعية 
عزاء األبيغ  دالة إصرائياً التي لع تجج فخوق  (1527)الدمسي،  ة دراسةجعغ نتيتختمف 

 الكمية.شػع ل تعدى قج  السجتسعية ومجاالتيا في جامعة السمظ سعػدالذخاكة مسارسة  صػل
في جامعة  )نطخية، عمسية، شبية( ولتحجيج اتجاه الفخوق لرالح أي مغ الكميات

 (:23) ججول، وجاءت الشتائج كسا في ال(Scheffe)"شيؽيو"، تع استخجام اختبار الصائف
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 اٌى١ٍخ ٕٛعٌٌفشٚق ث١ٓ اٌّزٛعطبد ٚفمب  رغبٖ اال (Scheffe) "ش١ف١ٗ"اخزجبس  ل١ُ( 75عذٚي)

 اٌؼذد اٌى١ٍخ اٌّغبي َ
 اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

 االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 (Scheffe) اخزجبس ل١ُ

 اٌطج١خ اٌؼ١ٍّخ

7 
 اٌششاوخ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

*9.725 9.67 5.77 795 إٌظش٠خ  9.999*  

 9.966 - 9.67 5.91 16 اٌؼ١ٍّخ 

 -  9.61 5.79 55 اٌطج١خ

9 
 اٌششاوخ

 اٌجحض١خ

*9.769 9.17 5.76 795 إٌظش٠خ  9.997*  

 9.956 - 9.69 5.87 16 اٌؼ١ٍّخ 

 -  9.66 5.67 55 اٌطج١خ

5 
 اٌّشبسوخ

 اٌضمبف١خ

*9.769 9.17 5.17 795 إٌظش٠خ  9.996*  

*9.956 - 9.16 5.56 16 اٌؼ١ٍّخ   

 -  9.62 5.79 55 اٌطج١خ

6 
اٌّشبسوخ 

 االعزّبػ١خ

*9.715 9.19 5.58 795 إٌظش٠خ  9.726*  

*9.995 - 9.17 5.77 16 اٌؼ١ٍّخ   

 -  9.68 5.12 55 اٌطج١خ

7 
اٌّشبسوخ 

 االلزصبد٠خ

*9.767 9.65 5.81 795 إٌظش٠خ  9.977*  

**9.729 - 9.18 5.65 16 اٌؼ١ٍّخ   

 -  9.69 5.97 55 اٌطج١خ

اٌششاوخ ٚالغ 

  اٌّغزّؼ١خ

 فٟ عبِؼخ اٌطبئف

*9.711 9.11 5.78 795 إٌظش٠خ  9.999*  

**9.766 - 9.12 5.56 16 اٌؼ١ٍّخ   

 -  9.66 5.75 55 اٌطج١خ

 (9.97** ِغزٜٛ اٌذالٌخ )          (9.97* ِغزٜٛ اٌذالٌخ )

الذخاكة واقع صػل ( 5.52عشج مدتػى )الفخوق داللة أن ( 23) يتزح مغ ججول
الكميات الشطخية مغ أعزاء كانت بيغ في جامعة الصائف  مجاالتيامسارسة درجة و  السجتسعية

الذخاكة في مجاالت الفخوق ، وجاءت ى أخخ  الكميات العمسية والصبية مغ جيةأعزاء و جية 
كة اخ الذفي  سابيشالشطخية، الكميات أعزاء لرالح الثقاؼية واالقترادية السذاركة التعميسية و 

أعزاء الكميات السذاركة االجتساعية لرالح صػل و  العمسيةالكميات أعزاء البحثية لرالح 
صػل واقع الذخاكة السجتسعية ( 5.50عشج مدتػى )دالة فخوق ىشاك ن أيتزح بية، كسا الص

بيغ أعزاء الكميات العمسية كانت الثقاؼية واالجتساعية واالقترادية  ودرجة مسارسة مجاالتيا
  جا مجال االجتساعية لرالح الكميات الصبية.وجاءت لرالح الكميات العمسية ع فقط والصبية

الذخاكة السجتسعية قج يكػن أن مسارسة  الفخوق لرالح الكميات الشطخيةتفديخ اتجاه و 
نجوات ومحاضخات وورش عسل و  تعميع وتجريب مدتسخعبارة عغ في جامعة الصائف ىي 

كميات ولحا جاءت تقجيخات األعزاء مغ ال، التعميسية والثقاؼية واالقترادية مجاالتفي تجريبية 
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تصبيقات الذخاكة  بدبب عجم وضػحقج يكػن  كسا ،وأوضح أعمىبذكل فييا لمذخاكة الشطخية 
الكميات األعزاء مغ تقجيخات  جاءتولحلظ  ،البيئيةو  البحثية في السجاالتلجييع السجتسعية 

 .بذكل أعمى وأوضح البحثي واالجتساعي في السجاليغالسجتسعية لمذخاكة  العمسية والصبية
الكميات جاءت لرالح لفخوق بيغ األعزاء مغ الكميات العمسية والصبية تفديخ أن اوبالشدبة ل

أن دبب أن ىشاك إدراك أكبخ لألعزاء مغ الكميات العمسية لػاقع الذخاكة و بالعمسية فقج يكػن 
اقترادية وثقاؼية أكثخ مغ األعزاء في الكميات الصبية الحيغ تسيدوا بجورىع لجييع مبادرات 

 .وصحة البيئة فقط بحكع تخكيدىع عمى أمػر صحة أفخاد السجتسعفي السذاركة االجتساعية 
 :عمى الشحػ التالي الخسذ عمى مدتػى السذاركاتبذكل مفرل  الفخوق  مظت تفديخ يسكغو 

بالجامعة الكميات الشطخية لرالح الفخوق اتجاه التعميسية قج يكػن سبب  الذخاكةفي  -
بخامج و العمػم االجتساعية والتخبػية  تخزىحه الكميات شبيعة السقخرات التي تقجميا أن ىػ 

كسا ، وغيخىااإلندانية والسيارات بذخية ال التشسية ودوراتالمغة اإلنجميدية و لجبمػم التخبػي ا
وجػد العجيج مغ ىحا يتزح مغ و التجريب والتعميع السدتسخ، مجال تخكد عمى  عادة ماأنيا 

وإمجادىع بالسعارف  السعمسيغتأىيل عادة إل البخامج والجورات التجريبية التي تقجميا ىحه الكميات
السعمسيغ مغ الستجربيغ  أعجادووجػد ، لاللتحاق بسيشة التعميع الالزمةوالسيارات والخبخات 

كان اتجاه الفخوق ولحلظ  مسغ ىع عمى رأس العسل في مختمف السؤسدات السحيصة بالجامعة،
الكميات العمسية أن بالخغع مغ و تقجيخ الذخاكة التعميسية، مالصطة و لكميات الشطخية في ا لرالح

 السياراتوخاصة في ، السيشيةو التجريبية البخامج  بعسفي سػق العسل قج تالمذ اصتياجات 
إال أن مجيشة الصائف ال يػجج فييا العجيج مغ السرانع السعمػماتية ودورات الحاسب اآللي، 

 التجريبية صمب كبيخ عمى ىحه الجوراتال والتي تجعل، الكبخى  واإلنذائيةوالذخكات اإلنتاجية 
كسا فإن مجال الذخاكة التعميسية في التخررات العمسية محجود، ، ولحلظ مغ أفخاد السجتسع

الحاسب اآللي السجيدة بخبخات السعمػماتية و تشتذخ في مجيشة الصائف العجيج مغ السعاىج 
وىحا ، صجيثة وليا سسعة أقػى مغ الجامعة وبأسعار تشافدية وشيادات معتسجة عالسياً ومعامل 

 ،التعميسية كةاخ ذملالكميات العمسية في  أعزاء ىيئة التجريذ مالصطة وتقجيخ قمةيفدخ قج 
إذ نجج قمة الصمب عمى البخامج والجورات التجريبية فييا، الصبية  الكمياتفي  ونفذ الذيء

أو الييئات الصبية الستخررة بعقج دورات وورش تعميسية تقػم السدتذؽيات الحكػمية 
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وىحا قج يفدخ قمة وتسشح شيادات ورخز مداولة السيشة، عمى رأس العسل وتجريبية فييا 
 .مالصطة وتقجيخ أعزاء ىيئة التجريذ في الكميات الصبية لمذخاكة التعميسية

بالجامعة العمسية  قج يكػن سبب اتجاه الفخوق لرالح الكميات ةالبحثي الذخاكةفي و  -
وعسميات نقل وتػشيغ التقشيات  بالذخاكات البحثيةأكثخ ارتباشًا  ىحه الكميات أنىػ ، بيةالصثع 

 مذكالت االستجامة البيئية الحجيثة وخاصة السعمػماتية مشيا، وكحلظ في الؿيام بجراسات تعالج
تصػيخ السعخفة ونذخىا لمع الذخكات كبيخة وإمكانات  أن ىشاك محاوالت، كسا ةالرحيو 

، وبالخغع مغ أن الكميات لرالح الكميات العمسية والصبية اتجاه الفخوق  ولحلظ كان ،وتبادليا
وفخدية ومجعػمة مغ الجامعة وال الشطخية يػجج فييا أبحاث إال أن معطسيا أكاديسية لمتخؾية 

الذخكات، وىحا مغ قبل يػجج مبخرات لجى الجيات الخارجية لجعسيا أو الذخاكة فييا خاصة 
 .الكميات الشطخية لمذخاكة البحثية فيالتجريذ  مالصطة وتقجيخ أعزاء ىيئة قمةقج يفدخ 
 الشطخيةقج يكػن سبب اتجاه الفخوق لرالح الكميات  ةالثقاؼي السذاركةفي  أما -
صيث ثقاؼية بذكل أكبخ مغ الكميات )العمسية والصبية(،  أنذصةتسارس  ياأنىػ ، بالجامعة

السجتسع العسل لسشاقذة القزايا الثقاؼية في الشجوات والسحاضخات وورش العجيج مغ  عقجت
 ولحلظ كانوبحكع الستخرريغ فييا مغ السجاالت األدبية والتخبػية والذخعية،  ،كثخأبذكل 

أن الكميات  وبالخغع مغتقجيخ السذاركة الثقاؼية، مالصطة و في لكميات الشطخية اتجاه الفخوق ا
عقج ورش العسل والشجوات والسحاضخات صػل شخق الػقاية مغ األمخاض، تالعمسية والصبية 

إال أنيا ، ميسة في التثؿيف الرحي وتبشي نسط صياة ومسارسات صحية سميسة اً وتسارس أدوار 
، إضافة إلى أن أعزاء ىيئة التجريذ في الكميات أقل مغ الكميات الشطخيةمحجودة وبذكل 

بحكع الحاجة الكبيخة إلى تخرراتيع وأيزًا الصبية مذغػليغ معطع أوقاتيع في السدتذؽيات 
أو متعاونيغ معيا وال يػجج الػقت لجييع لسجخد  متفخغيغ ليامعطسيع لجييع عيادات خاصة 

قجيخ أعزاء ىيئة التجريذ مغ مالصطة وت قمةوىحا قج يفدخ  ،الحزػر وليذ السذاركة
 .ت الثقاؼيةالكميات العمسية والصبية لمسذاركا

ثع الصبية قج يكػن سبب اتجاه الفخوق لرالح الكميات ة االجتساعي السذاركة فيو  -
إلى تسكيغ أفخاد السجتسع مغ محاربة بذكل أكبخ تدعى  ىحه الكميات أنىػ ، بالجامعة العمسية

ويذارك العجيج مغ أشباء ، وبشاء مجتسع قػي وصحي السجتسعالسخض واالنجماج في صياة 
الجامعة في السدتذؽيات الحكػمية والخاصة مغ أجل سج العجد في بعس التخررات 
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 ية أكثخ اىتساماً سمالكميات الع ونفذ الذيء، والؿيام ببعس الحسالت التصعيسية السػسسية
وبالتفاعل مع الستغيخات والسدتججات البيئية،  وتحديغ مدتػى السعيذة بالتشسية السدتجامة

ولحلظ كان اتجاه الفخوق لرالح الكميات الصبية والعمسية في تقجيخ السذاركة االجتساعية، 
أن  إالتكدب أفخاد السجتسع ميارات عسمية قج الكميات الشطخية  تخرراتأن  وبالخغع مغ

بذكل أكبخ عمى جػانب الرحة العامة في ىحا السجال ركدت )االستبانة( معطع عبارات األداة 
مالصطة وتقجيخ أعزاء ىيئة  قمةالبيئة والتشسية السدتجامة، وىحا قج يفدخ جػدة الحياة و و 

 .لمسذاركة االجتساعية التجريذ في الكميات الشطخية
، الشطخيةقج يكػن سبب اتجاه الفخوق لرالح الكميات  ةاالقترادي السذاركةفي  أما -

 ،ولمؿيام بالسبادرات الخيادية تدعى إلى تعخيف أفخاد السجتسع بالستغيخات االقترادية أنيا
وإنذاء السذاريع الرغيخة خاصة في مجال السسارسات والخجمات وكيؽية استثسار الفخص، 

ىحه تعسل كسا ، و وتخشيجىاكيؽية استيالك األمػال والسػارد تػضيح و  عرب اقتراد السعخفة،
ولحلظ كان اتجاه االتجاىات االقترادية اإليجابية لجى األفخاد، الؿيع و ية تشسعمى الكميات 

الكميات  أن وبالخغع مغاالقترادية، في تقجيخ السذاركة  الفخوق لرالح الكميات الشطخية
إلى  تيجفالعمسية تقػم بالعجيج مغ البخامج البحثية والسذاركات في الكخاسي البحثية التي 

واستثسارىا اقتراديًا مغ قبل مؤسدات  والخجمات السعمػماتية تصبيق العجيج مغ األفكار
كيؽية التقشية و  تكييف، إال أنيا أفكار محجودة ججًا وتكاد تتخكد في عسميات اإلنتاجية السجتسع

خ مالصطة وتقجي قمةيا أيزًا محجود، وىحا قج يفدخ استخجاميا، كسا أن مجال إنتاجيا وتدػيق
 .جامعة الصائفمسذاركة االقترادية في لالكميات العمسية والصبية  فيأعزاء ىيئة التجريذ 

الفخوق لرالح الكميات الشطخية يدتمدم مغ إدارة الجامعة مخاعاة ذلظ  اتجاهلحا فإن و 
عشج التخصيط لبخامج الذخاكة السجتسعية ومجاالتيا، وذلظ بالعسل عمى تصػيخ البخامج والخصط 

تكػن أكثخ ارتباشًا بالسجتسع وباصتياجاتو لالجراسية والسقخرات التي تقجميا الكميات الشطخية 
التخررات التي تقجميا الكميات الشطخية مختبصة بستصمبات سػق العسل،  السختمفة، وأن تكػن 

وإعادة ـيكمة أقدام الكميات الشطخية لتتساشى مع الستصمبات التصبيؿية والتشسػية لمسجتسع، 
وكحلظ زيادة الذخاكة البحثية والبيئية لمكميات الشطخية والتخكيد فييا عمى كيؽية االنغساس أكثخ 

ت السجتسع وقزايا التشسية السدتجامة، وأن تبادر ىحه الكميات الشطخية في معالجة مذكال
لتشفيح أبحاث ودراسات بيشية تجسع عجة تخررات مغ غيخ السجال الحي تشتسي لو، 
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كالسذاركة البحثية مع الكميات العمسية أو الصبية في دراسة السذكالت والطػاىخ السجتسعية، 
ة والطػاىخ العمسية السختمفة مغ زوايا نطخية ومعخؼية، وبالشطخ في القزايا البيئية والصبي

ونفذ الذيء بالشدبة لمكميات العمسية والصبية بالشطخ في اآلثار الثقاؼية واالقترادية لمطػاىخ 
الصبيعية والصبية واالىتسام أكثخ بالجػانب التعميسية فييا مغ باب زيادة الثقافة العامة وتحقيق 

 لتقميل مغ آثارىا عمى السجتسع ومؤسداتو السختمفة. الججوى االقترادية ليا وا
درجة و وبذكل عام، تكاد تكػن الفخوق وتفديخاتيا صػل واقع الذخاكة السجتسعية 

دب نػع الكمية التي تػصمت ليا الجراسة الحالية بحفي جامعة الصائف مسارسة مجاالتيا 
التأكج مغ صحة ىحه التفديخات و والجراسة الستعسقة لكل مجال عمى صجه، مجااًل خربًا لمبحث 

والخخوج ببعس التػصيات والسقتخصات التصػيخية التي تؤدي إلى معالجة الشقز وقمة 
السذاركات في بعس الكميات وزيادتيا في كميات أخخى، وأيزًا مجااًل لتبادل الخبخات ؼيسا بيغ 

كيؽية السجتسعية و  السختمفة في الجامعة صػل نقاط القػة والزعف لسسارسات الذخاكةالكميات 
  .الشطخية والعمسية والصبية في جامعة الصائف الكمياتبيغ ؼيسا التعاون والتكامل والتشديق 

مسارسة درجة و الذخاكة السجتسعية واقع صػل ستػسصات البيغ داللة الفخوق حداب ل -.
 :(.2)الججول فيكسا  (ANOVA)جاءت نتائج اختبار الخبخة،دشػات لتعدى قج  والتيمجاالتيا 
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غٕٛاد ٌ ٚفمب  ِغبالرٙب دسعخ ِّبسعخ ٚٚالغ اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ حٛي ٌٍفشٚق  ""ف ل١ُ (76)عذٚي

 اٌخجشح

 ِصذس اٌزجب٠ٓ اٌّغبي َ
ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌحش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد

 ل١ّخ 

 "ف" 

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

7 
اٌششاوخ 

 خاٌزؼ١ّ١ٍ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
8.715 9 5.961 

7.129 9.999 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
771.679 991 9.781 

 اٌششاوخ اٌجحض١خ 9

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
6.125 9 6.528 

8.262 9.999 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
759.997 991 9.892 

5 
اٌّشبسوخ 

 اٌضمبف١خ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
9.965 9 9.797 

9.758 9.529 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
766.589 991 9.627 

6 
اٌّشبسوخ 

 االعزّبػ١خ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
9.157 9 7.586 

7.679 9.786 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
778.952 991 9.177 

7 
اٌّشبسوخ 

 االلزصبد٠خ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
7.798 9 9.175 

7.986 9.826 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
767.291 991 9.197 

اٌششاوخ  ٚالغ

  اٌّغزّؼ١خ

 فٟ عبِؼخ اٌطبئف

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
8.778 9 5.976 

6.196 9.975 
داخً 

 اٌّغّٛػبد
767.778 991 9.829 

 (9.97(          ** ِغزٜٛ اٌذالٌخ )9.97* ِغزٜٛ اٌذالٌخ )

 داللة عشج مدتػى فخوق ذات داللة إصرائية  ػججأنو ت ،(.2)يتزح مغ ججول
درجة و الذخاكة السجتسعية واقع صػل  أعزاء ىيئة التجريذ متػسصات استجابةبيغ  (9.97)

جج فخوق دالة ، بيشسا ال تػ الخبخةدشػات ل تعدى  ةوالبحثي ةالتعميسي الذخاكةمجالي مسارسة 
قج الثقاؼية واالجتساعية واالقترادية السذاركة ت مجاالدرجة مسارسة  صػلبيشيع إصرائيًا 

الحيغ تختمف سشػات في جامعة الصائف أعزاء ىيئة التجريذ  ي أنأ .لدشػات الخبخة تعدى 
مجاالتيا  مسارسةدرجة و الذخاكة السجتسعية  لػاقع اتيعوتقجيخ  ختمف مالصطتيعتالخبخة 

سشػات،  25-0سشػات، مغ  0بحدب عجد سشػات الخبخة )أقل مغ  التعميسية والبحثية فقط
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إصرائي تأثيخ لو عزػ ىيئة التجريذ سشػات الخبخة لمتغيخ أن  بسعشى، سشػات( 25أكثخ مغ 
 بيغ الستػسصات. السػجػدة في الفخوق 

كمسا زادت أنو قج يكػن ىحه الفخوق في مسارسة الذخاكة التعميسية والبحثية تفديخ و 
سسارسة الذخاكة الػعي بيدداد وعي األعزاء بػاقع الذخاكة السجتسعية وخاصة الخبخة 

وتشفيح البخامج التجريبية عمى تقجيع االستذارات األعزاء  قجرةتدداد  ، صيثالتعميسية والبحثية
وتشػعًا في تدداد عسقًا قج أنيا كسا في إجخاء البحػث العمسية، والسػضػعية والتأىيمية والتسيد 

فتخة السسارسة السدتخجمة فييا مع كثخة السسارسات والتكخار ليا مع الدشػات وشػل  األساليب
 سشػاتإضافة إلى أنو مع ، مسارساتيا السختمفةسيصخة عمى  كػن العزػ أكثخيليا بحيث 

عمى العجيج مغ االشالع مغ خالليا  عؾيادية يسكشيو إدارية  اً أدوار األعزاء قج يسارس  الخبخة
 .بذكل أكبخ خجمة السجتسعبخامج في  والسذاركةبل التعميسية والبحثية الذخاكات السجتسعية 

)العيمة، (، 1520)العتيبي،  :كل مغ دراساتنتائج مع لمفخوق وتتفق ىحه الشتيجة 
ومجاالتيا الذخاكة السجتسعية  مسارسةصػل التي وججت فخوق ذات داللة إصرائية (، 1527

 سشػات فأكثخ. 25ولرالح لدشػات الخبخة  تعدى الجامعات تمظ في بيغ أعزاء ىيئة التجريذ 
(، 1527، )القيداني(، .152)درادكة ومعايعة،  :كل مغ دراساتنتائج  عغتختمف بيشسا 

 صػلبيغ أعزاء ىيئة التجريذ  دالة إصرائياً التي لع تجج فخوق (، 1528)نرخ والقخني، 
 .دشػات الخبخةل تعدى قج الجامعات  تمظ فيومجاالتيا  الذخاكة السجتسعيةمسارسة 

 25-0سشػات، مغ  0)أقل مغ  سشػات الخبخةولتحجيج اتجاه الفخوق لرالح أي مغ 
، (Scheffe) "شيؽيو"تع استخجام اختبار  ،في جامعة الصائفسشػات(  25سشػات، أكثخ مغ 

 (:20وجاءت الشتائج كسا في الججول )
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 غٕٛاد اٌخجشحٌٚفمب   اٌّزٛعطبدٌفشٚق ث١ٓ رغبٖ اال (Scheffe)ش١ف١ٗ اخزجبس  ل١ُ( 77)عذٚي

 اٌؼذد عٕٛاد اٌخجشح اٌّغبي َ
اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 (Scheffe) اخزجبس ل١ُ

إٌٝ  7ِٓ 

79  
  79أوضش ِٓ 

7 
اٌششاوخ 

 خاٌزؼ١ّ١ٍ

 7ألً ِٓ 

 عٕٛاد
89 5.92 9.19 9.782*  9.967*  

 79إٌٝ  7

 عٕٛاد
795 5.72 9.18 - 9.761 

 79أوضش ِٓ 

 عٕٛاد
91 5.86 9.11  - 

9 
اٌششاوخ 

 اٌجحض١خ

 7ألً ِٓ 

 عٕٛاد
89 9.67 9.65 9.716*  9.976*  

 79إٌٝ  7

 عٕٛاد
795 5.71 9.15 - 9.772**  

 79أوضش ِٓ 

 عٕٛاد
91 5.99 9.66  - 

ٚالغ اٌششاوخ 

 اٌّغزّؼ١خ 

فٟ عبِؼخ 

 اٌطبئف

 7ألً ِٓ 

 عٕٛاد
89 5.77 9.16 9.761*  9.917*  

 79إٌٝ  7

 عٕٛاد
795 5.62 9.66 - 9.998 

 79أوضش ِٓ 

 عٕٛاد
91 5.79 9.69  - 

 (9.97(          ** ِغزٜٛ اٌذالٌخ )9.97* ِغزٜٛ اٌذالٌخ )

الذخاكة واقع صػل ( 5.52عشج مدتػى )الفخوق داللة أن ( 20يتزح مغ ججول)
 الحيغاألعزاء كانت بيغ التعميسية والبحثية  كةاخ الذمجالي مسارسة درجة و السجتسعية 

سشػات  25إلى  0مغ الحيغ خجمتيع األعزاء بيغ و  ،مغ جيةسشػات  0أقل مغ  خجمتيع
 25 أكثخ مغالحيغ خجمتيع  لرالح مغ جية أخخى، وجاءتسشػات  25أكثخ مغ الحيغ و 

عشج  الة إصرائياً د ىشاك فخوق أن يتزح كسا  .عمى التػالي سشػات 25إلى  0ثع مغ  سشػات
مغ الحيغ خجمتيع األعزاء بيغ كانت البحثية  الذخاكةدرجة مسارسة  صػل( 5.50) مدتػى 

أكثخ الحيغ خجمتيع لرالح وجاءت  ،سشػات 25أكثخ مغ الحيغ األعزاء و سشػات  25إلى  0
البحثية كل  الذخاكةفي األعزاء تقجيخات بيغ أكثخ تتزح الفخوق أن  أي، سشػات 25 مغ

سشػات تدداد قجرة األعزاء عمى  0، بسعشى أنو كمسا زادت سشػات الخبخة بسعجل خسذ سشػات
 ،العمسيةوالسػضػعية في إجخاء البحػث  في الصخح تقجيع االستذارات الستخررة والتسيد

 .تقجيع نتائج بحثية ذات ؾيسة مزافة وإبجاعيةو 
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يدتمدم مغ  سشػات فأكثخ 25الفخوق لرالح األعزاء الحيغ خبخاتيع اتجاه  نولحا فإ
وعجم  ت الخبخة الصػيمةسشػاإدارة الجامعة الشطخ بعشاية ألعزاء ىيئة التجريذ مغ ذوي 

سشة  75عامًا، وإنسا التججيج والتعاقج معيع صتى بمػغيع  65التفخيط فييع بسجخد بمػغيع 
لػائح الخجمة  وليذ وفقالتعميع العالي،  الئحةواالستفادة مغ السخونة التي في عمى األقل، 

خاصة  ،يػد البجنيالسجنية التي ال تفخق بيغ الػضائف الفكخية والبحثية والػضائف ذات السج
أخخ وأن تختيب مسارسة الذخاكة البحثية في جامعة الصائف بحدب الجراسة السيجانية كان 

اختبار "شيؽيو" أن وخاصة  سجاالت األربع لمذخاكة السجتسعية،مقارنة بال مجال في السذاركات
الفخوق سشػات، أي أن  25سشػات وبيغ أكثخ مغ  25-0مغ سشػات الخبخة أضيخ فخوق بيغ 

يؤكج تفديخ الجراسة بالتججيج والتعاقج مع أعزاء ىيئة التجريذ  مساتتزح كل خسذ سشػات 
 ،الرتقاء بالذخاكة البحثيةلكي تدتفيج الجامعة مغ خبخاتيع في ا وذلظ ،سشة 75صتى بمػغيع 

 السعاصخة اليػم لمجامعات العالسية في التػجياتمع  البحثية تتػافق والجامعة بيحه الذخاكة
 .االقتراد السعخفيواالبتكار ودورىا في البحث والتصػيخ عسميات و  نقل وتػشيغ التقشية مجال

 مهخص وتبئج انذراست:

مغ وجية نطخ أعزاء  (3.30الذخاكة السجتسعية في جامعة الصائف متػسصة )واقع  .2
، ةاالجتساعي، ةاالقترادي ،ةالتعميسي، ة: الثقاؼيتشازلياً  مجاالتيا تختيبو  ،ىيئة التجريذ

 .ةالبحثي

 السذاركةعجا  ،صةبجرجة متػس مجاالت الذخاكة السجتسعية في جامعة الصائف تسارس .1
 .(5..3) ةعاليقخيب ججًا مغ  ةالتعميسي والذخاكة ،(3.66) ةعاليبجرجة  كانت ةالثقاؼي

متػسصات استجابة بيغ ( 5.552) داللة عشج مدتػى  صرائيةلة إال دذات تػجج فخوق  .3
البحثية  يامجاالت ودرجة مسارسة الذخاكة السجتسعيةواقع صػل  ىيئة التجريذأعزاء 

 اً دالة إصرائيلرالح الحكػر، بيشسا ال تػجج فخوق و مجشذ ل تعدى  الثقاؼية واالقتراديةو 
 .تعدى لمجشذقج والتي  ةاالجتساعيو  ةالتعميسيالذخاكة  جاليممسارسة درجة  صػلبيشيع 

واقع صػل  متػسصات استجابة أعزاء ىيئة التجريذبيغ  اً دالة إصرائيػجج فخوق ت ال ..
 مجرجة العمسية.ل تعدى قج والتي  ياتمجاال  درجة مسارسةو الذخاكة السجتسعية 
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متػسصات استجابة بيغ ( 5.52) داللة مدتػى  عشج ةلة إصرائيال دذات ج فخوق ػجت .0
 لشػعتعدى  يامجاالت ودرجة مسارسةالذخاكة السجتسعية واقع  صػلأعزاء ىيئة التجريذ 

 أما ،الشطخيةلرالح  واالقترادية والثقاؼية التعميسية الذخاكة صػل الفخوق  وجاءتالكمية، 
 .السذاركة االجتساعية لرالح الصبيةفي و ، لرالح العمسيةجاءت البحثية  الذخاكةصػل 

متػسصات استجابة بيغ ( 5.52) داللة عشج مدتػى  ةلة إصرائيال دذات ج فخوق ػجت .6
 ةالتعميسي الذخاكة ودرجة مسارسةالذخاكة السجتسعية واقع صػل  التجريذ أعزاء ىيئة

 ،سشػات مغ جية 0الحيغ خجمتيع أقل مغ األعزاء بيغ  دشػات الخبخةلتعدى  ةوالبحثي
سشػات مغ جية  25سشػات والحيغ أكثخ مغ  25إلى  0الحيغ خجمتيع مغ األعزاء بيغ و 

ذات فخوق وكان ىشاك ، سشػات 25إلى  0مغ ثع  سشػات 25لرالح أكثخ مغ  أخخى 
األعزاء بيغ  ةالبحثي الذخاكةدرجة مسارسة  صػل (5.50) عشج مدتػى  إصرائيةلة ال د

سشػات  25أكثخ مغ األعزاء الحيغ خجمتيع و سشػات  25إلى  0مغ خجمتيع الحيغ 
ال تػجج فخوق دالة إصرائيًا بيشيع صػل  بيشسا .سشػات 25أكثخ مغ الحيغ خجمتيع لرالح 

درجة مسارسة مجاالت السذاركة الثقاؼية واالجتساعية واالقترادية قج تعدى لدشػات 
 .الخبخة

  انذراست:تىصيبث ومقترحبث 

 يمي:بسا  الجراسةػصي ت ،الدابقةشتائج الفي ضػء 
 مع التخكيد عمى ،جسيع مجاالتيابالذخاكة السجتسعية في جامعة الصائف  مسارسةتفعيل  -

أن تدعى الجامعة ذلظ بو  .االقترادية: البحثية، االجتساعية، وىي مسارسةألقل االسجاالت 
وفق نيج استخاتيجي قائع  مع مؤسدات السجتسع السختمفة التعاون والتكاملإلى تػثيق 

مع اتفاؾيات محجدة وواضحة وممدمة  عمى تحميل بيئي لمعػامل الجاخمية والخارجية، وعقج
 .بيشيعوتحقق السشافع الستبادلة تػصيج الخؤى واألىجاف  ىحه السؤسدات تزسغ

تشفيح األبحاث البيشية ل بحثيةالجخػل في شخاكات ب الصائف جامعةالبحثية في  الذخاكةتفعيل  -
 وبشاء شخاكة فاعمة مع مخاكد البحث العمسي والسؤسدات اإلنتاجية،، )متجاخمة التخررات(
وتحػيميا إلى سمع ليا األبحاث واألفكار والتصبيقات العمسية  في والتخكيد عمى الذخاكة

 ججواىا ومػاءمتياوتقييع  والحخص عمى تصبيق نتائج األبحاثوخجمات ذات ؾيسة مزافة، 
وإنذاء صشاديق مالية لجعع الستغيخات، وشبيعة البحث  وفقًا لسدتججاتوتصػيخىا باستسخار 
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وتفعيل كخاسي البحثية وتفعيل ججواىا االقترادية، ىحا التػجو االستثساري وزيادة عجد ال
لتػليج السعخفة فعالة مخاكد  ياوجعمقػاعج السعمػمات لسخاكد البحث العمسي داخميا وخارجيا 

 .واإلعالن عغ إمكاناتيا السعخؼية ونذخىا وتبادليا

أو السشافدة لمجخػل كذخيظ مسػل تفعيل السذاركة االقترادية لجامعة الصائف مغ خالل  -
مع زيادة التخكيد عمى ومدتثسخ في السذاريع والفعاليات االقترادية لمسجتسع،  فّ مػض  

الجػانب التجريبية وإعادة تأىيل القػى العاممة وغيخ العاممة وإكدابيا السيارات والخبخات 
الحجيثة والستججدة باستسخار والتي تحتاجيا السؤسدات اإلنتاجية ويصمبيا سػق العسل 

 كبة بخامجيا ومقخراتيا ليحه االصتياجات والستصمبات والسدتججات السختمفة.عسػمًا ومػا

خصج اصتياجات دراسات تالتخكيد عمى تفعيل السذاركة االجتساعية في جامعة الصائف ب -
وضع صمػل لتحجيات االستجامة و ، والتصخف ومذاكل السجتسع السحمي كالفقخ والجخيسة

والدراعة العزػية، والصاقة والتمػث والسياه والسخمفات في مػاضيع الشطافة البيئية 
وزيادة مذاركة  والسذاركة بقػة في السجالذ البمجية لسحافطة الصائف والسخاكد التابعة ليا

)مجمذ الجامعة والكميات والعسادات واألقدام  فئات السجتسع في السجالذ األكاديسية
فخص التصػع الصالبي لجعع مذاريع السجتسع وتقجيع  ، وزيادةالعمسية والسخاكد البحثية(

 .لسؤسدات والجسعيات الخيخيةدعع او ، وفي كافة السجاالت متسيدة ألفخادهمتشػعة و خجمات 

التخكيد بقػة عمى االلتدام بسعاييخ مغ خالل  ةالتعميسي وشخاكاتياتفعيل خجمات الجامعة  -
مة عالسية لكمياتيا وأقداميا عسميات تػأجخػل في والضسان الجػدة في العسمية التعميسية 

يا بسا يشعكذ عمى جػدة مخخجاتيا التعميسية والتجريبية التي تقجم بخامجالالعمسية و 
والتخكيد عمى  ،في الجامعة، مع زيادة االىتسام بالبشية التحتية لمعسمية التعميسية التعميسية

والقبػل الجامعي فييا بذكل ميسية ، مع إتاصة الفخص التععسميات التعميع اإللكتخونيتفعيل 
 .لسغ لجييع مذاركات مجتسعية وتصػعية أو لجييع إنجازات وميارات عسمية ممسػسة أكبخ

عقج الشجوات والسحاضخات تكثيف  تفعيل السذاركة الثقاؼية في جامعة الصائف مغ خالل -
الذخاكة مفاـيع وعغ  وأنذصتيا،وورش العسل لتػعية أفخاد السجتسع بأىجاف الجامعة 

السجتسع  وتحجيج أدوار أفخاد، ياالسجتسعية ومجاالت تصبيقيا والسعػقات التي تػاجي
استغالل السؤسدات مع زيادة التخكيد عمى ، ومؤسداتو في تمظ الذخاكات وكيؽية تفعيميا
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جامعة ومسارسات الذخاكة السجتسعية في اللمتعخيف بأنذصة والقشػات السعمػماتية اإلعالمية 
وعغ السػاششة الشذصة والفعالة فتح قشػات تػاصل فعالة وصػار بشاء صػل و ليا،  والتخويج

 .1535مػاكبة السجتسع لمستغيخات العالسية ورؤية السسمكة 

وأخيخًا، تػصي الجراسة بالتخكيد عمى مذاركة وتسكيغ السخأة وعزػات ىيئة التجريذ في  -
واالستفادة مغ خبخات أعزاء ىيئة التجريذ  ،مسارسة الذخاكة السجتسعية بكافة مجاالتيا

خاصة الستسيديغ مشيع صتى بعج سغ التقاعج وبغس الشطخ عغ وتسجيج خجماتيع البحثية 
ومقخرات الكميات واألقدام وخصط درجاتيع العمسية، مع االستسخار في إعادة ـيكمة بخامج 

 صمبات االقتراد السعخفي.ومت 1535مغ مػاءمتيا الصتياجات رؤية السسمكة العمسية والتأكج 
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 انمراجع

(. استراتيجية مقترحة لمسذاركة السجتسعية في 8102) عبد الحسيدأبؾ عز، عيد رجب؛ عيدى، سامي 
معيد الدراسات  (،.)3مجمة العمػم التخبػية، بالجامعات الدعؾدية.  8101تحقيق رؤية 

 .28-82 ،القاىرة، جامعة العربية
(. تفعيل الذراكة بيؽ الجامعة والسؤسدات اإلنتاجية بالسسمكة العربية الدعؾدية 8102األحسد، ىشد دمحم )

، جامعة اإلمام دمحم عسادة البحث العمسي (،.)2مجمة العمػم التخبػية، مؽ وجية نغر الخبراء. 
 .209-984 ،اإلسالمية بؽ سعؾد

(. الذراكة بيؽ الجامعات والقظاع الخاص في تظؾير البحث العمسي في 8112الثشيان، سمظان ثشيان )
جامعة كمية التربية،  أشخوصة دكتػراه غيخ مشذػرة،السسمكة العربية الدعؾدية: ترؾر مقترح. 

 ، الرياض.السمػ سعؾد
 (.1511 – 1528ة الصائف )مخصة االستخاتيجية لجامعالػثيقة األساسية ل(. 8102جامعة الظائف )
، وكالة الجامعة لمتخظيط والتشسية وخدمة والسعمؾمات ، إدارة التخظيط االستراتيجي0.0اإلصدار 
 .، الدعؾديةالظائفجامعة السجتسع، 

(. الذراكة بيؽ الجامعة ومؤسدات السجتسع كاتجاه لتظؾير التعميؼ الجامعي. 8108جسعة، الديد عمي )
 .01-0جامعة قشاة الدؾيس، مرر،  (،6)0الدػيذ، جامعة مجمة كمية التخبية ب

(. تفعيل الذراكة السجتسعية بيؽ الجامعات ومشغسات السجتسع السحمي 8102الجيشي، رانيو خالد )
لتشسية رأس السال البذري "دراسة تظبيقية عمى كمية خدمة السجتسع والتعميؼ السدتسر بجامعة أم 

 . ية، جامعة أم القرى، مكة السكرمةكمية العمؾم االجتساع ة،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػر القرى". 
(. الذراكة بيؽ الجامعات ومؤسدات التعميؼ العام بالسسمكة العربية الدعؾدية. 8102الحساد، مي دمحم )

يشاير، جامعة  08-00خالل الفترة  ،1535مؤتسخ دور الجامعات الدعػدية في تفعيل رؤية 
 .882-042القريؼ، 

دية في صيغة مقترحة لتفعيل الذراكة السجتسعية لمجامعات الدعؾ  (.8109) عبد العزيز عمي الخميفة،
 .080-42 (،6.)2مجمة رسالة التخبية وعمع الشفذ،  السشتجة.دفة الجامعة ضؾء فم

الذراكة بيؽ الجامعات ومؤسدات القظاع  .(8109) سالؼ عادل ومعايعة، ؛محسؾد أمجد درادكة،
 .األردن -اليرمؾكىيئة التدريس في جامعة  أعزاءالخاص ومعؾقات تظبيقيا مؽ وجية نغر 

األمانة العامة التحاد الجامعات  ،(20)7 ي،الجامعالسجمة العخبية لزسان جػدة التعميع 
 .080-42العربية، اليسؽ، 
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 عالؼ الكتب لمشذر والتؾزيع.عسان،  التخبػية وتصبيقاتيا في التعميع.الذخاكة (. 8112الدريج، دمحم )
تقييؼ واقع دور الجامعات األردنية في خدمة السجتسع مؽ وجية نغر (. 8102الزعبؾط، سسية عيد )

 (،6)0، خيق العمػم التخبػية واالجتساعيةمجمة شأعزاء ىيئة التدريس في الكميات التربؾية. 
220-212. Route Educational & Social Science Journal, 2(2), 

Hatay/Turkey, متاح عبخ الخابط http://www.ressjournal.com/Anasayfa.aspx   
 .والسعاصخةالسعجع األساسي في السرصمحات اإلدارية العخبية القجيسة (. 8109ياسر عبدهللا )سرحان، 

 ، مركز البحؾث.(، الرياض، معيد اإلدارة العامة8)، الجزء 0 السجمد
ذراكة تفعيل دور الجامعات في الل يةالستظمبات الييكمية والتشغيس (.8112سمظان )فيد  الدمظان،
 .822-804جامعة حمؾان،  (،1).2 األردن، ،واجتساعيةدراسات تخبػية مجمة  .سجتسعيةال

دور مؤسدات التعميؼ العالي في السسمكة العربية الدعؾدية في تشسية  .(8102عايض )الدمسي، فاطسة 
مؤتسخ دور الجامعات الدعػدية في تفعيل رؤية  .السجتسع مؽ وجية نغر أعزاء ىيئة التدريس

 .224-292 جامعة القريؼ،يشاير،  08-00خالل الفترة ، 1535
الذخاكة السجتسعية السعاصخة مغ السفاـيع إلى اإلصالح التخبػي و (. 8112سميؼ، دمحم األصسعي )

 .دار الفجر لمشذر والتؾزيعالقاىرة،  التصبيق.
(. 8102) الظاىر أزىر؛ دمحم يؾسف؛ الذاعري، عمي دمحم؛ حسيد العمؾاني؛ رائد شالؾالو؛ سييل وىيب

مؤتسخ دور . لمسسمكة العربية الدعؾدية 8101السيسة الثالثة لمجامعات ودورىا في تعزيز رؤية 
يشاير، جامعة القريؼ،  08-00خالل الفترة  ،1535الجامعات الدعػدية في تفعيل رؤية 

208-290. 
(. عالقة جامعة حائل بالسجتسع في ضؾء معايير الييئة الؾطشية لمتقؾيؼ 8102) عبد هللا عيادةالذسري، 

ية األردنية لعمؼ الجسع (،6)0السجمة الجولية التخبػية الستخررة، واالعتساد األكاديسي. 
 .02-0الشفس، األردن، 

(. دور جامعة ذمار في خدمة 8102)الرحسؽ؛ شداد، يؾسف  الزبياني، عامر دمحم؛ العشدي، عبد
جامعة  ،2ج (05)28 مجمة العمػم اإلندانية،التدريس.  السجتسع مؽ وجية نغر أعزاء ىيئة

 .002-002بدكرة، الجزائر،  دمحم خيزرة
(. ترؾر مقترح لتظؾير دور الجامعة في خدمة السجتسع في ضؾء 8112الرؤوف )عامر، طارق عبد 

اتحاد  (،.)2، وعمع الشفذ مجمة البحث اإلجخائي في التخبيةاالتجاىات العالسية الحديثة. 
 .89-0 الجامعات العربية،

http://www.ressjournal.com/Anasayfa.aspx
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لقيادات مداىسة جامعة نجران في التشسية السدتدامة مؽ وجية نغر ا(. 8102) نايفالعتيبي، مشرؾر 
القريؼ،  (،3)8مجمة جامعة القريع لمعمػم التخبػية والشفدية، . األكاديسية واإلدارية بالجامعة

 .848-821الدعؾدية، 
(. واقع الذراكة بيؽ الجامعات الفمدظيشية ومؤسدات القظاع الخاص 8102العيمة، حديؽ شعبان )

 .جامعة األزىر، غزة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، رسالةوعالقتو بتحديؽ األداء السؤسدي. 
(. الذراكة السجتسعية في تسؾيل برامج التعميؼ 8102حسد؛ الشؾيرر، أسساء عبد العزيز )القاسؼ، ليمى 

مجمة كمية التخبية األساسية لمعمػم التخبػية واإلندانية، السدتسر في الجامعات الدعؾدية. 
 .822-821جامعة بابل، العراق،  (،39)25

(. آليات تفعيل الذراكة بيؽ الجامعات ومؤسدات القظاع الخاص 8112لقحظاني، مشرؾر عؾض )ا
الدعؾدية، أبيا،  (،23)2، بأبيا مجمة صػلية كمية السعمسيغفي مجال البحؾث واالستذارات. 

00-98. 
جامعة السرقب في تشسية السجتسع السحمي بسشظقة الخسس مؽ وجية  (. دور8102يزاني، عسر فرج )الق

السؤتسخ االقترادي األول لالستثسار والتشسية في نغر أعزاء ىيئة التدريس العامميؽ فييا. 
متاح عبخ . 0-82، (ECIDIKO) ديدسبر 82-82خالل الفترة  شخابمذ، ،مشصقة الخسذ

 (Ecidiko.elmergib.edu.ly) الخابط
(. ترؾر مقترح لتفعيل الذراكة السجتسعية بجامعة 8102دمحم يؾسف؛ القرني، عبدهللا عالي )نرر، 

 (،278)1مية التخبية، جامعة األزىخ، مجمة ك. 8101الرؤية الؾطشية لمسسمكة  تبؾك في ضؾء
242-299. 

ورشة عسل بعشؾان "تعزيز الؾعيفة كتيب  الػضيفة الثالثة لمجامعات.(. 8109) التعميؼ العالي وزارة
اإلدارة العامة لمتخظيط، وكالة الؾزارة فبراير،  01-4خالل  ،في الجامعات الدعؾدية"الثالثة 

 (.mohe.sa) متاح عبخ الخابط .الرياضلمتخظيط والسعمؾمات، 
(. دور الجامعات الفمدظيشية في خدمة السجتسع في ضؾء مدؤوليتيا 8100ىممؾ، إسالم عرام )

الجامعة  رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جية نغر أعزاء الييئة التدريدية.االجتساعية مؽ و 
 .اإلسالمية، غزة
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