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Abstract
This study aims to recognize the role of Elmergib University in the development of the
local community، in terms to establish the objectives of the study، a questionnaire
consisted of (63) items was distributed to six centers competent at the development of
the local community and the difficulties which prevent the university from developing
the local community. (300) member of the faculty of education were chosen from
different universities،where the restored and adequate were (210) questionnaires ready
to be analyzed. The study adopted the analytical method and concluded that the role of
university at developing the local community was very low. In addition، the statistical
analysis indicated that the most important field in developing the local community is the
development of the concept of good citizenship. Furthermore، there are statistical
differences at the rate of (= 0.05) in the total ،indicates the variable of the educational
qualification that is adequate to (the masters). The difficulties which prevent the
university from developing local community، can be concluded in the lack of the proper
finance، which could help to benefit the services of university، adding to this the
rareness of implication of the results and recommendations of the applied researches.
Key Words: the developmental role of university, Elmergib University, development of
the local Community.
:أوالً – اإلطار العام للدراسة
: المقدمة- 1
، توا

حظيتتم مستتالة العبقتتة تتتيم التعلتتيم والتاميتتة التمتتا قتتادة المجتمتتع وم ووتتن تتعام التعلتتيم والتاميتتة لت حت

، فتتالتعليم لتتو العاصتتع او ا تتن والإعتتا فتتن انجتتاة مليتتة التاميتتة، وذلتتب م تتم متتا تيا متتا متتم ارر تتاا ورتتا يع مت تتاد
 وروتويع المجتمتع ورمستيم ماتاحن،التن لن خبصة الج تود الم وولتة لتمستيم حيتاة الإتعد ورعقيتة ام انيارتر وهعوفتر
.المياة فير
،ونتيجة ولمية التعليم ودوره فن المجتمع ركزت الع ي متم ال ار تات لت د ار تة ورمليتس يا تات التعلتيم و مليارتر
 والوقتتول ل ت متتا رمتتو تتر المؤ ستتات التعليميتتة مم لتتة فتتن،تتو متتا رتول تتر احتياجتتات التاميتتة فتتن المجتمتتع

فتتن

 ورعت الجامعتات متم لتم المؤ ستات التعليميتة التتن، الم ارس والمعال والكليات والجامعات مم دور فن لوا المجتا
 م تم متا ل تا متم ام انيتات،نامية

 وا كانم متم مة،رشارك فن خ مة المجتمع وراميتر فن المجتمعات الم ي ة

 فالجامعة كما رعتعل لتن مؤ ستة رعلتيم تالن رتوفع اام انيتات والتست يبت للتعلتيم وال مت.ول ال رسع لتمميم ا
.)2005 ،  ورمو ماح ال رجات العلمية اوكاديمية (العشي،العلمن
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فالجامعة مم لم المؤ ستات االجتما يتة التتن رتؤ ع ورتتا ع تالجو االجتمتا ن الممتي ت تا ،ف تن متم صتاع المجتمتع

مم ناحية ،ومم ناحية خعى لن دارر فن صتاع قيادارتر الإايتة والم ايتة والسيا تية والإكعيتة ،وللجامعتة دور م تم فتن
خ متتة وراميتتة المجتمتتع يتمت د فتتن الوهتتا

التاليتتة :ا ت اد المتوارد ال ش تعية ،وإج ت اع ال متتوع العلميتتة ،والمستتالمة فتتن

ملية التاشئة االجتما يتة ،ونمتس ال مافتة ،متا تم الوهيإتة اوخيتعة للجامعتة ف تن العمتس لت صتياشة ورشت يس و تن
الوبب ،ورااو قضايا ومش بت المجتمع والعمس ل خ متر وراميتر (السمادونن.)2005 ،
لمشت بت المجتمتع ،و ن رعمتس لت راميتة

مم لوا الماولق يجب ن رلعب الجامعات اللي ية دو اًر م ماً فن التصت
مجتمع تتا امتتة ،ومجتمعار تتا الممليتتة التتتن رم تتع فتتن نواق تتا الجامع تتات خاصتتة ،و ن رعمتتس لت ت رو تتويع و تتا ر
و حوال تتر ،ال ت تتيما ع ت ت ن ش ت ت ت الجامع تتات رو ت تتعاً وا ت تتماً فت تتن ت ت ادلا و عامج تتتا ،ووهإت تتم في ت تتا ج ت تتود ش ت تعية
وا تتت مارات ماليتتة ك ي تعة ،يإتتتعأ ن رعوتتن متتعدوداً ماا ت اً ،و ا ت اً متميت اًز رظ تتع تتاره لت مستتتوى الإتتعد والمجتمتتع
لت حت

توا  ،ولتتو متتا يتولتتب ش ت س لمتتن رستتلي الضتتو

ل ت الوهيإتتة و ال ت ور التتو ق ت ال يمظ ت

الجامعات ،ال ولو خ مة ورامية المجتمع امة ،ومجتمعار ا المملية خاصة ،وال يتار ذلب اال الكشت
لوا ال ور والمؤشعات التن ر

لير ،ون الت ريس يارن فن ال رجة اوول  ،ومتم تم ال مت

ق حظيا ت رجة ك يعة مم االلتما

التمتتا

تم حميمتة

العلمتن لتايتات التعقيتة،

ل حساب ال ور الم م واو ا ن للجامعة ولو خ مة ورامية المجتمع.

 - 2مشكلة الدراسة:
رستتع ال ار تتة الت ااجا تتة لت التستتاا العتتا التتتالن :متتا دور جامعتتة المعقتتب فتتن راميتتة المجتمتتع المملتتن( ماومتتة
ال متتس ) متتم وج تتة نظتتع ضتتا ليئتتة الت ت ريس العتتامليم في تتا ت ويتإتتعا تتم لتتوا التستتاا العتتا او تتئلة الإع يتتة
اآلرية:
– ما ك ع مجاالت رامية المجتمع المملن شيو اً التن رتلم التماما ك ع مم ق تس جامعتة المعقتب متم وج تة نظتع
ضا ليئة الت ريس في ا ت

ب – لس روج فعوق ذات داللة احصا ية تيم وج ة نظع ضا ليئة الت ريس فن جامعة المعقتب رعتزى لمتتيتعات
ال ار ة ( الجاس ،العمع ،ال رجة العلمية ،المؤلس ،اوات ال عة ) ت
جت  -ما المعوقات التن رم متم دور جامعتة لمعقتب فتن راميتة المجتمتع المملتن ( ماومتة ال متس ) متم وج تة نظتع
ضا ليئة الت ريس العامليم في ا ت

 – 3أهمية الدراسة:
را ع لمية ال ار ة المالية مم اال ت ارات اآلرية:
– ان تا رتصت ى لمو توا م تتم لتتم ياختو حمتتر متتم ال مت

وال ار تتة فتتن ال يئتة اللي يتتة ،ولتتو دور الجامعتات فتتن راميتتة

المجتمع المملن.
ب – ق رإي نتا

لوه ال ار ة المادة اوكاديمييم و ضتا ليئتة التت ريس فتن ت يس االررمتا مستتوى راميتة المجتمتع

امة والمجتمعات المملية خاصة.

جت  -كش

وجر المصور فن رامية المجتمع المملن مم ق س ضا ليئة الت ريس فن جامعة المعقب.
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دت ت  -رتتوفيع ال يانتتات والمعلومتتات البةمتتة للمستتئوليم تتم التعلتتيم حتتو واقتتع اودوار التتتن رمتتو ت تتا الجامعتتات و ت س
روويع لوا الواقع.
ه  -ق ت رإي ت صتتااا الم تعار ل ت مستتتوى و اةرة التعلتتيم العتتالن فتتن ر تتم السيا تتات الجامعيتتة ل ت مستتتوى الش تعاكة
المجتمعية واا ا فن رامية المجتمع امة والمجتمعات المملية خاصة.
و – ق رش س لوه ال ار ة فن مو و ا وما جيت ا ونتا ج ا

ا اً ل ار ات خعى مستم لية فن المجا نإسر.

 – 4أهداف الدراسة:
رسع ال ار ة ال رمميق اول ال اآلرية:
– التعتتعل لت

لتتم مجتتاالت راميتتة المجتمتتع المملتتن التتتن رتلمت التمامتتا ك تتع متتم ق تتس جامعتتة المعقتتب متتم وج تتة

نظع ضا ليئة الت ريس العامليم في ا.

ب – رص الإعوق داخس المتتيعات او ا ية ( الجاس ،العمع ،ال رجة العلمية ،المؤلس ،اوات ال عة ) فن رش يس
موق

فعاد ياة ال ار ة نمو دور الجامعة فن رامية المجتمع المملن.

جت  -التععل ل المعوقات التن رم مم دور الجامعتات فتن راميتة المجتمتع المملتن متم وج تة نظتع ضتا ليئتة
الت ريس.
 – 5حدود الدراسة ومحدداتها:
أ – الحدددود المكانيددة :رتم تتس الم ت ود الم انيتتة لل ار تتة فتتن ال يئتتة الجامعيتتة لجامعتتة المعقتتب فتتن المجتتاالت المم ت دة
ال ار تتة ولتتن (راميتتة مإتتاليم وقتتيم المواةاتتة الصتتالمة ،راميتتة مإتتاليم االرصتتا  ،راميتتة المجتمتتع تيئيتاً ،راميتتة المجتمتتع

اجتما يا ،ورامية المجتمع اقتصاديا ) و التالن يامصع التعميم ل لوه ال يئة فم .

ب – الحدددود الزمنيدددة :رتم تتس الم ت ود الزمايتتة لل ار تتة الم ت ة الزمايتتة انجتتاة لتتوه ال ار تتة ،ولتتن العتتا الجتتامعن (
.) 2018 – 2017

جد  -الحدود البشرية :ورتم س فن ضا ليئتة التت ريس جامعتة المعقتب المتاريم والمستتمعيم فتن مل تم حتت راإيتو
لوه ال ار ة م العا الجامعن (.) 2018 -2017

 – 6مصطلحات الدراسة:
أ – الدور :يست

مصولح دور لل اللة ل

لوك يمو ر شاشس معكتز اجتمتا ن معتيم ،يمت د اونمتاا الستلوكية

التن يجب ن يات ج ا رجاه اآلخعيم التويم يضتوع الت التإا تس مع تم ،وا تعاً فتن حستا ر الممتوق وااللت ازمتات التتن

يإع

ا لير معكزه ( يعموب و شي .) 1994 ،

ب – الجامعة :يمص ت ا المؤ سة التع وية العلمية الماظمة التن رمتع لت قمتة الستلم التعليمتن فتن المجتمتع ،ورمتو
إ اد الإعد م ايا ،اا افة ال قيام ا او ماع العلمية التن ر

خوت التاميتة الشتاملة ،وإ ت اد ال تاح يم ل متة

الاس ة العامة مم المجتمع م ةعيق ال مة العامة ( حسم.)2007 ،
جدد  -التنمية :لن العملية التن يتم م ت ا المجتمع مم رم ي حاجارتر ول افتر ورعريتب لتوه الماجتات واولت ال ،تم
الميا عمس شان ا ،وفن لوا الوعيق رمتت ورامتو روا التعتاون والتضتامم فتن المجتمتع (

ت المتاعم ،)1963 ،كمتا
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رعتتعل ان تتا مجمو تتة متتم التتي تعات الإكعيتتة واالجتما يتتة واالقتصتتادية لشتتعب متتم الشتتعوب ،رم اتتر متتم ةيتتادة انتاجتتر
الكلن المميمن.
د – المجتمع المحلي :لو ماومة جت اعفية و

التعلتتيم ت تعام

انية و مجمو ة صاا ية و خ مية و م ايتة ،رمت

و خ ت مات رعليميتتة و ر ري يتتة و ا تشتتارية رت خس

ل تا مؤ ستات

تتمم نوتتاق التمامار تتا و ر صص ت ا و حاجت تتا،

ويععل اج اع ياً انر ما لو داخس المؤ سات الجامعية وما لو خارج ا

المجتمع الممي ت ا ( ماومة ال مس ).

هدددد  -تنميددة المجتمددع المحلددي :رعتتعل ان تتا مليتتة رع ئتتة وراظتتيم ج تتود فتعاد المجتمتتع وجما ارتتر ،وروجي تتا للعمتتس
المشتتتعك متتع ال يئتتات الم وميتتة ا تتاليب ديممعاةيتتة لمتتس مشتتاكس المجتمتتع ورفتتع مستتتوى تاا تتر اجتما يتتا واقتصتتاديا

و مافياً ،ومماتلة احتياجار م االنتإاا الكامس لكافة الموارد الو يعية وال شعية والإاية والمالية المتاحة (السلمن2017 ،
).

و -أعضاء هيئة التددريس :لتم اوشت اا المؤللتون رتاليبً اليتاً جامعتة المعقتب متم حملتة درجتتن الماجستتيع و
ال ت كتوراه فتتن اح ت ى الت صصتتات العلميتتة ،ويمملتتون العرتتب العلميتتة ( تتتاذ و تتتاذ مشتتارك و تتتاذ مستتا و
مما تتع و مما تتع مستتا

) ،والم تتتون والمتإعشتتون للم متتة اوكاديميتتة فتتن وها إ تتا ال ت بع ،الت ت ريس ،وال م ت

العلمن ،وخ مة المجتمع.
ثانياً -اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 - 1اإلطار النظري:
 1-1تمهيد:
رم تتس الجامعتتة معم تبً للإكتتع اانستتانن فتتن رفتتع صتتوره ومستتتويارر ،و يتتم ال تعة فتتن شتتت صتتاول اآلداب والعلتتو
والإاون ،ومص ر اال ا لتو يق الاظعيتات العلميتة ،وصتوالً الت رقت صتور التكاولوجيتا ،وو تيلة المإتاع لت المتيم
اانستتانية وراميت تتا فتتن ركامتتس متتع قتتيم ال مافتتة الوةايتتة ،متتا يمإتتش الش صتتية الوةايتتة لمجتمع تتا ،ويع وتتر ف تن ذات
الوقتتم العااصتتع اوصتتيلة فتتن ال مافتتة اانستتانية فتتن رجتتا العتتالم ،ول تتن ار ت ة التو تتور واات ت اا والتاميتتة وصتتاح ة

المسئولية فن رامية ال عوة ال شعية ،توصإ ا لم عوة يمتلك ا المجتمع ( جب .) 1993 ،
كمتتا رعت الجامعتتة جتتز اً متتم رتتاري الشتتعوب ،و حت مصتتادر حعكت تتا ال مافي تة ،فالجامعتتة رع تتس اوو تتاا االجتما يتتة
واالقتص تتادية والسيا تتية ،ور تتيم درج تتة التو تتور االجتم تتا ن ،وركشت ت
اوجيتتا فتتن رممتتس وراإيتتو م تتا التاميتتة ،وق ت اختل ت

تتم اولت ت ال الوةاي تتة للمجتم تتع ،ورمت ت د دور

دور الجامعتتة فتتن ة يعتتتر وممت تواه ل ت

تتاس ن تتا المؤ ستتة

اوك ع روو اًر ورا ي اًع فن حياة المجتمعتات تاختبل العصتور والمجتمعتات ،فمت صت مم الجامعتات
مم

تعورة

ا تية

عورات حياة المجتمعات وروورلا فتن العصتع المت ي  ،وال تيما ن الجامعتات فتن العصتور الم ي تة قت ر ت لم

متتم جامعتتات ي تتاد يامصتتع لت ف ا فتتن ر تعي المت صصتتيم فتتن عتتن فتتعوا المععفتتة اانستتانية ،الت جامعتتات رعتتن
موالب وحاجات مجتمعار ا االقتصادية واالجتما يتة ،رمتاو ن رإتن ت تا متم ختب متا رعت ه متم العااصتع ال شتعية،
لكن راخو ال ور العياد فن التتيعات السيا ية واالقتصادية واالجتما ية ( المصع .) 2007 ،

وإذا كانم الجامعة ق قامم ادوارلا ومسئوليت ا خب المعن العشعيم ت رجة ك يعة ،فإن ا رواجتر ختب المتعن المتاد
والعش تعيم مستتئوليات و دوار ك تتع رم ت ماً ورعمي ت اً ،توصتتإ ا المؤ ستتة المجتمعيتتة اوول ت التتتن رستتا

موقعاً ا تعاريجياً ل خعيوة العالم ،التن لم رتسع اال لمجتمعات الم

المجتمتتع ليت تتو

يم والمتعلميم و صماب الم م الت صصية
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ال قيمتة ،و ن رتتول مستتئولية قيادرتر لمواج تتة لتوه المتتيتعات والتمت يات لتمميتتق ل افتر وةموحارتتر الماليتة والمستتتم لية
فن مضمار التم والتامية الشاملة ( المصع .)2007 ،
 1-2وظائف الجامعة:
يم س التعليم العتالن لميتة ك يتعة لت صتعي رمت
التعليم الجامعن – مملياً و المياً – ل

المجتمعتات ونمولتا ،و متة ارإتاق تا

ن الجامعة ماوا ت ا بع وها

تا فتن اودتيتات المعر وتة

ر يسية ،لن الت ريس وال مت

العلمتن

وخ متتة المجتمتتع ،و ل ت التتعشم متتم ن وهيإتتة خ متتة المجتمتتع رمتتتس المعر تتة ال ال تتة فتتن لتتوا التصتتاي  ،اال ن متتة
روج اً اماً يولب ال

ن ا يجب ن رت و الوهيإة اوول  ،تس والما ة للتعليم الجامعن.

ويتتعى الت عن ن للجامعتتات خمستتة دوار لتتن لت التتوالن ،ر تعي

فتعاد ذو رعلتتيم تتالن المستتتوى ،المستتالمة فتتن

ر يم المواةاة والممار ة ال يممعاةية لألفعاد ،التاسيق مع احتياجات التامية ورم يات المجتمتع ،والتعامتس متع الميتاة
الإكعية وال مافية للمجتمع ،وإج اع ال موع وال ار ات (.) 2009،Badat
ورعمتتس الجامعتتة ل ت راميتتة المجتمتتع المملتتن متتم ختتب وها إ تتا ال ت بع او ا تتية ،فالوهيإتتة اوول ت المتم لتتة فتتن
التعلتتيم والت ت ريس لموج تتة احتياجتتات المجتمتتع ،ر ت ل ال ت راميتتة ش صتتية ةبت تتا متتم جميتتع الجوانتتب متتم ختتب
المصتتو

لت المععفتتة وركتتويم االرجالتتات اايجاتيتتة ،وصتوالً ت تتم الت مستتتوى متمت  ،متتا يست م فتتن ت احتياجتتات

المجتمع مم الكإا ات المتميزة فن كافة مجاالت المياة.
ما الوهيإة ال انية والمتم لة فن ال م

العلمن ،والو يع مم السمات ال ارةة للعصع المالن ،لما لتر متم دور ك يتع

ف تتن ملي تتة التامي تتة ،وح تتس المشت ت بت المجتمعي تتة ورو تتويع المععف تتة اانس تتانية ،وو تتع ا ف تتن خ م تتة اانس تتان وال يئ تتة
االجتما ية المميوة س عادلا.
مت تتا الوهيإت تتة ال ال ت تتة المتم لت تتة فت تتن خ مت تتة المجتمت تتع ،فتتت تتوةا مجت ت ت ت تتاالت خ مت تتة المجتمت تتع ورتع ت ت د مت تتم ق ت تتس الجامعت تتة

وفم ت تاً لظت تتعول وإم انيت تتات كت تتس جت ت ت ت ت ت ت ت ت تتامعة مت تتم ج ت تتة ،ووفم ت تاً لظت تتعول المجتمت تتع مت تتم ج ت تتة خت تتعى ،ويمت ت ت تتكم تيت تتان
مجت ت ت ت ت ت ت تتاالت خ مة المجتمع فن اآلرن ( العواش ة:) 2011 ،

– الميا ال موع التو يمية  ،ولتن متوع رو يميتة رستت ل حتس مشت بت المجتمتع ورست حاجارتر ل متة و تلعة
معياة رم دلا هعول و و اا معياة.
ب – اال تشتتارات ،ولتتن خ ت مات يمتتو ت تتا

تتاروة الجامعتتة كتتس فتتن مجتتا ر صصتتر لمؤ ستتات المجتمتتع الم وميتتة

واوللية ،وكولب فعاد المجتمع الويم يشععون الماجة ال م س لوه ال مات.

ج ت  -راظتتيم وراإيتتو ال تعام الت ري يتتة والتاليليتتة للعتتامليم فتتن مؤ ستتات اانتتتا  ،متتا يممتتق م ت التع يتتة المستتتمعة ومتتا
يستت عر مم نمو م ان.
د–

م حلمات ال م

والا وات والمؤرمعات العلمية وال عام الت ميإية لوبت تا وخعيجي تا لملمتا

تس متا يستتم ع

فن مجاالت ر صصار م  ،تعأ رفع مستوالم ور و م ت يئت م ومجتمع م ،ومسا ر م فن معالجة المش بت التتن
رواج م فن حيار م العملية ( المؤمان.) 2016 ،
اومع الو ياع س فن رمميق التامية الشاملة والتتيع االجتما ن الماشتود ،ورمويتة روا الم تادرة والمشتاركة ،ورو يتق

العبقات اانسانية ،ومععفة او اليب الإاية المستم ة ،ومبحمة ركب التم

العلمن والتكاولوجن.
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دور جامعة المرقب في تنمية المجتمع المحلي بمنطقة الخمس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العاملين

 - 2الدراسات السابقة:
 2-1دراسددة السددلمي  :)2017عا توان د دور مؤ ستتات التعلتتيم العتتالن فتتن المملكتتة العع يتتة الستتعودية فتتن راميتتة
المجتمتتع متتم وج تتة نظتتع ضتتا ليئتتة الت ت ريس – جامعتتة الملتتب تتعود نموذجتتا د ل ت فم ال ار تتة ال ت مععفتتة دور
مؤ ستتات التعلتتيم العتتالن فتتن المملكتتة العع يتتة الستتعودية فتتن راميتتة المجتمتتع المملتتن متتم وج تتة نظتتع ضتتا ليئتتة
التت ريس ( جامعتتة الملتتب تتعود نموذجتتا ) ،حيت

تلت

ا تتت مم ال اح تتة ياتتة الوعيمتتة العشتوا ية العاموديتتة ،ميت

حجم العياة ( )88ضو ليئة ر ريس ممم يعملون ليات الجامعة العلمية و واانسانية ،وق تلتم الاس ة المئوية (
 )%3متتم مجتمتتع ال ار تتة ،ووش تعاأ رمميتتق لت ال ال ار تتة قامتتم ال اح تتة إ ت اد ا تتت انة ركونتتم متتم ( )45فم تعة،
موة ة ل

ب تة ممتاور (راميتة المجتمتع ،معوقتات راميتة المجتمتع  ،ت س رإعيتس راميتة المجتمتع ) ،و ه تعت نتتا

ال ار ة ن رم يعات ضا ليئة الت ريس ل ور مؤ ستات التعلتيم العتالن فتن راميتة المجتمتع كانتم معرإعتة فتن جميتع
وجود فعوقات ذات داللة احصتا ية فتن جميتع مجتاالت ال ار تة رعتزى

مجاالت داة ال ار ة ،كما ه عت الاتا
لمتتيع نوا الكلية والعر ة اوكاديمية.

 2-2دراسددة المصددري  : )2007عاتوان د رميتتيم الت ور التامتتو لوهتتا
ليئت تتا الت ريستتية د ل ت فم ال ار تتة ال ت رميتتيم ال ت ور التامتتو لوهتتا

جامعتتة اوقص ت ( التعليميتتة ،ال م ت

خ مة المجتمع ) متم وج تة نظتع ضتا ليئت تا الت ريستية ،ا تت
رتتم رو يم تتا ل ت

رصتتميم ا تتت انة م ونتتة متتم( )55فم تعة ،حي ت

جامعتتة اوقصت متتم وج تتة نظتتع ضتتا

في تا ال احت

العلمتتن،

او تلوب الوصتإن التمليلتن ،ورتم

ياتتة ال ار تتة الم ونتتة متتم ( )186ض تواً متتم حملتتة

الماجستتيع والت كتوراه .وروصتلم ال ار تة الت رت نن الت ور التامتتو لوهتا

جامعتة اوقصت متم وج تة نظتع ضتتا

ال يئة الت ريسية ،كما روصلم ال ار ة ال وجود فعوق ذات داللة احصا ية تيم فعاد العياة رعزى لمتتيعات (المؤلس

العلم تتن ،الت صت ت

) ،و وص تتم ال ار تتة إ تتادة الاظ تتع ف تتن ال وتت اوكاديمي تتة م تتا يعتتزة الت ت ور التام تتو لوها إ تتا

ال بع.
 2-3دراسددة المددد(مني  :)2016عا توان د دور كليت تن ار ت و جلتتون الجتتامعيتيم فتتن راميتتة المجتمتتع المملتتن متتم
وج تتة نظ تتع ض تتا ليئ تتة التت ت ريس الع تتامليم في تتا د لت ت فم ال ار تتة الت ت التع تتعل لت ت دور كليت تتن ار ت ت و جل تتون
الجتتامعتيم فتتن راميتتة المجتمتتع المملتتن ،وا تمت ت ال اح تتة فتتن رمميتتق ل ت ل ال ار تتة متتم ختتب ا تتت انة موج تتة ال ت
( )70ضو ليئة ر ريس ،وروصلم نتا

ال ار ة مم ختب التمليتس ااحصتا ن ،الت

فن رامية المجتمع المملن جا ت ت رجة متو وة ،كمتا دلتم نتتا

ن دور كليتتن ار ت و جلتون

التمليتس ااحصتا ن لت وجتود فتعوق ذات داللتة

احص تتا ية ات ت مس تتتوى معاوي تتة ( )0.05ف تتن اوداة ك تتس ،رع تتزى لمتتي تتع المؤل تتس العلم تتن ولص تتالح الإئ تتة (دكت تتوراه)،

ورم لم لم المعوقات التتن رمتو دون قيتا كليتتن ار ت و جلتون فتن راميتة المجتمتع المملتن ،فتن ن معظتم ال متوع
العلمية رست

لتايات ش صية كالمصو

ل درجة لمية و رعقية.

 2-4دراسددة حسددن  :)2007عا توان " نمتتو رو يتتق العبقتتة تتتيم الجامعتتة والمجتمتتع د ل ت فم ال ار تتة ال ت التعتتعل
ل ت العبقتتة تتتيم الجامعتتة والمجتمتتع متتم ختتب وها إ تتا وواقتتع لتتوه العبقتتة ،متتع رو تتيح لتتم المإتتاليم التتتن ر تتعة

م عرات لوه العبقة ،وا ت مم ال ار ة الما

الوصتإن ،وكانتم داة ال ار تة

تارة تم ا تت انة ة متم لت

رم لم فن ( )80ضواً مم ضا ليئة الت ريس لية التع ية – جامعة ال معيم ،وروصلم ال ار ة ال
تيم الجامعة والمجتمع

عيإة ،و ن الجامعة ال ر از

اجزة ل تاا

ياتة

ن العبقة

بقة رإا لية قوية مع المجتمع ،و ن الجامعة

ل ا دور ل رجاه ال ورة المعلومارية والمععفية.
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 2-5دراسة العقيل والحياري  :)2014عاتوان د دور الجامعتات اوردنيتة فتن رت يم قتيم المواةاتة د لت فم ال ار تة
الت التعتتعل ال ت دور الجامعتتات اوردنيتتة فتتن رت يم قتتيم المواةاتتة متتم وج تتة نظتتع ضتتا ليئتتة الت ت ريس ،وركونتتم
ياة ال ار ة مم ( )371ضو ليئة ر ريس فن الكليات العلمية واانسانية فن الجامعات اوردنية ،ولتمميتق لت ال
ال ار تة ت ال اح تتان ا تت انة ركونتتم متتم ( )28فمتعة ،وقت ه تتعت نتتا

ال ار تتة ن اتتتعة قتيم المواةاتتة التتتن رستتع

الجامعتات اوردنيتتة الت رع تتي ا لت ى ماتست ي ا متتم وج تتة نظتتع ضتتا ليئتتة التت ريس ،لتتن التوال واالنتمتتا للتتوةم

وحتتب التتوةم ،والمتتعا ل ت

ماتتر وا تتتم اعره ،كمتتا تياتتم ال ار تتة ن ام انيتتة قيتتا الجامعتتات اوردنيتتة فتتن رت يم قتتيم

المواةاة مم وج ة نظع ضتا ليئتة التت ريس ،قت جتا ت ت رجتة متو توة ،و ياتم ال ار تة يضتاً وجتود فتعوق ذات
داللة احصا ية ا مستوى ال اللتة ( )0.05حتو مت ى ام انيتة رت يم قتيم المواةاتة ،رعتزى و تع نتوا الجامعتة ونتوا
الكليتتة ،وجتتا ت الإتتعوق لصتتالح الجامعتتات ال اصتتة ،فتتن حتتيم ه تتعت نتتتا

احصا ية ا مستوى ال اللة ( ،)0.05رعزى و ع الكلية.

ال ار تتة ت وجتتود فتتعوق ذات داللتتة

 2-6دراسددة العتيبددي  :)2013عا توان د مستتالمة جامعتتة نج تعان فتتن التاميتتة المستتت امة متتم وج تتة نظتتع الميتتادات
اوكاديمية واادارية الجامعة د ل فم ال ار ة ال التععل ل درجة مسالمة جامعتة نجتعان فتن التاميتة المستت امة،

وا تمت ت ت ال ار تتة لت ت الم تتا

الوص تتإن التمليل تتن ،حيت ت

ص تتمم ال احت ت

د( )113مم الميادات اوكاديمية واادارية الجامعة ،ومتم لتم الاتتا

ا تتت انة متعت ت دة المم تتاور ،ة م تتم لت ت
التتن روصتلم الي تا ال ار تة ،لتن ن درجتة

مسالمة جامعة نجعان فن التامية المست امة كانم متو وة ،و ن قتوة درجتة المستالمة رم لتم فتن التاميتة االقتصتادية

تم التاميتة التعليميتة تم التاميتة ااداريتة تم التاميتة الصتتمية ،ويلتن ذلتب التاميتة الجتما يتة ،تم التاميتة ال يئيتة ،و خيت اًع
التامية ال مافية ،كما روصلم ال ار ة ال نر ال روج فعوق ذات داللة احصا ية فن ا تجا ات ياتة ال ار تة ،رعتزى
لمتتي تعات ة يعتتة العمتتس والمؤلتتس العلمتتن ،فتتن حتتيم روج ت فتتعوق ذات داللتتة احصتتا ية رعتتزى لمتتيتتع ال تعة اوقتتس،

و وصم ال ار ة ع ة روصيات ،لم ا ن رعون الجامعة مزي اً مم االلتما لكافة مجاالت التامية المست امة.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 رميتتزت ال ار تتة الماليتتة تتم ال ار تتات الستتا مة فتتن رااول تتا لجملتتة متتم المتتي تعات مع تاً ،ق ت ركتتون عتتن ال ار تتاتالسا مة رااولت ا فعاد  ،اذ رااولم ال ار ة المالية مو وا التامية المملية مإاليم التامية الم تلإة ،فتضمام ال ار ة
خمتتتس متتيت تعات ( راميت تتة ورع تتي قت تتيم المواةا تتة الصت تتالمة ،ورامي تتة مإت تتاليم االرص تتا
اجتما يا ،ورامية المجتمع تيئياً ،ورامية المجتمع اقتصاديا ).

 -رتميز ال ار ة المالية م ال ار ات السا مة ان ا اوول – فن حت ود لتم ال احت

ت تتالمجتمع ،ورامي تتة المجتمت تتع
– التتن رااولتم دور الجامعتات

اللي ية امة وجامعة المعقب خاصة فن رامية المجتمع المملن ا ت ا المتتيعات الموكورة جملة.
ثالثاً – الطريقة واإلجراءات:
 – 1منهجية الدراسة:
راتمن لوه ال ار ة ال مجا ال ار ات الوصإية ،التتن رعتمت
يستتت ل المصتتو

لت ا تت ا متا

المستح االجتمتا ن العياتة ،التو

لت تيانتتات كاملتتة ودقيمتتة تتم الظتتالعة الماتتو د ار تتت ا ،ويعت متتا

ج اً لمياً ماظماً ،للمصو

المستتح االجتمتتا ن العياتتة

ل تيانات الظالعة و مجمو ة الظوالع مو وا ال ار ة ،اا افة ال

نتر يعت متم

اتعة الماال المست مة فن مي ان ال ار ات االجتما ية.
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دور جامعة المرقب في تنمية المجتمع المحلي بمنطقة الخمس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العاملين

 - 2مجتمع الدراسة:
ركون مجتمع ال ار ة مم جميع ضا ليئتة التت ريس فتن جامعتة المعقتب وال تال

ت دلم ااجمتالن ( )1431ضتو

ليئتتة ر ت ريس ( متتوة يم حستتب الجتتاس ال ت  1039ذكتتع 392 ،ن ت ) متتم م تلتت

التت رجات العلميتتة وال ت تعات،

والمستمعون فتن مل تم ختب راإيتو ال ار تة للعتا الجتامعن  2018-2017حستب احصتا يات ادارة شتئون ضتا
ليئة الت ريس الجامعة.

 -3عينة الدراسة:
رم اختيار ياة ال ار ة وعيمة شوا ية ،وذلب ا ت ال ( )300ضو ليئة ر ريس ممم يعملون جامعة المعقب،
ليار ا الم تلإة ،العلمية واانسانية والو ية ،اال ن المستعجع مم اال ت يانات والصالح لعملية التمليس تل () 210
ا ت انة ،مي

تلتم الاس ة المئوية ل وه العياة نمو( )%15مم مجتمع ال ار ة.

 -4أداة الدراسة:
رع اا ت انة اوداة الع يستة المستت مة فتن الوصتو الت ال يانتات والمعلومتات المتعلمتة الت ال ال ار تة ورستااالر ا،
و ع ااةبا ل اودب الاظع وال ار ات السا مة التن رااولم مو وا ال ار ة ،رتم روتويع ا تت انة ميت

شتملم

ة مماور و مجتاالت حتو دور جامعتة المعقتب فتن راميتة المجتمتع المملتن ( ماومتة ال متس ) ،رمتاس متم ختب

تتعيإة ( ،)2درجتتة

رت ر لي تتعت ال ما تتن :درجتتة ك يتعة جت اً ( ،)5درجتتة ك ي تعة ( ،)4درجتتة متو تتوة ( ،)3درجتتة
تتعيإة ج ت اً ( ،)1وق ت ركتتون اال تتت يان متتم ( )49فم تعة ،موة تتة ل ت خمتتس ممتتاور ،اوو ( راميتتة مإتتاليم وقتتيم
المواةاة الصالمة ) ورم قيا ر مم خب ( )10فمعات ،الممور ال انن ( راميتة مإتاليم االرصتا

تالمجتمع المملتن )

ورتتم قيا تتر متتم ختتب ( )7فم تعات ،الممتتور ال الت (راميتتة المجتمتتع المملتتن اجتما يتاً ) ورتتم قيا تتر متتم ختتب ()12
فم تعة ،الممتتور ال اع تتع (راميتة المجتمتتع المملتتن تيئيتاً ) ورتتم قيا تتر متتم ختتب ( )10فم تعات ،و خيت اًع الممتتور ال تتامس (
راميتتة المجتمتتع المملتتن اقتصتتاديا ) ورتتم قيا تتر متتم ختتب ( )10فم تعات ،وق ت رتتم ا تمتتاد المعيتتار التتتالن فتتن رصتتاي

المتو وات 1.79 – 1 :درجة

عيإة ج اً 2.59-1.80 ،درجة

عيإة 3.39-2.60 ،درجة متو وة-3.40 ،

 4.19درجة ك يعة 4.20 ،فاك ع درجة ك يعة ج اً.
 -5صدق األداة وثباتها:
أ – صدق األداة:

للتاك مم ص ق اوداة  ،فم رم عأ اا ت انة ع رصميم ا ل
المت صصيم ،ات ا ري م فن اا ت انة وا مم حيت
للجوانب والمجاالت الممصودة فن ال ار تة ،و اتا
جعيم التع يبت المولو ة مي

د مم المم متيم متم ضتا ليئتة التت ريس

ماا ت ة فمعار تا ولت ال ال مت

و متم حيت

لت مبحظتات المم متيم التتن تت ولا لت

ه عت اا ت انة فن صورر ا الا ا ية.

مت ى رتويت تا

عتن الع تارات ،فمت

ب – ثبات األداة:
للتاكت متتم تتات داة ال ار تتة ،رتتم رو يم تتا لت

ياتتة ا تتتوب ية م ونتتة متتم  20م متتوع متتم ختتار

ا تتلوب االخت تتار وإ تتادة االخت تتار و إاصتتس ةماتتن
االرستتاق الت اخلن ،حستتب معادلتتة كعون تتا

ياتتة ال ار تتة،

ت وا تتتيم التو يتتق وإ ادرتتر ،ورتتم حستتاب معامتتس ال تتات وعيمتتة

لإتتا ( )Kronbach alphaللممتتاور واوداة ك تتس ،اذ تلتتتم قيمتتتر لتتألداة

( ،)0.95وا ت عت لوه الاسب ماا ة لتايات لوه ال ار ة والج و رقم ( )1ي م لوه الميم.
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 - 6المعالجة اإلحصائية:
ر تتم رعمي تتز ال يانتتتات ومعالجت تتا احص تتا ياً ،وذل تتب ا تتت ا تعن تتام ( ،)SPSSحيت ت
والتمليلن ،وا ت عجم التك اعرات والاسب المئوية فن وص

خصا

تتت

مجتمع ال ار ة مي

 -للتممق مم ات اوداة رم ا ت ا معامس االرساق ال اخلن كعون ا

ااحص تتا الوص تتإن
رم اآلرن:

لإا.

 لمجا ة ل السؤا اوو  ،رم ا ت اع المتو وات المساتية ،واالنمعال المعيار  ،والوةن الاس ن. لمجا تتة لت الستؤا ال تتانن ،رتتم ا تتت اع المتو تتوات المستتاتية ،واالنمتعال المعيتتار  ،ورتتم رو يتتق رمليتتس الت تتايمالمتع د ( )Multivariate Analysis of Variance( )MANOVAللكش

تم الإتعوق فتن جميتع مجتاالت راميتة

المجتمع المملن ر عاً لمتتيعات ال ار ة ( الجاس ،العمع ،ال رجة العلمية ،المؤلس ،اوات ال عة ).
 لمجا ة ل السؤا ال ال  ،رم ا ت اع المتو وات المساتية ،واالنمعال المعيار  ،والوةن الاس ن.جدول رقم )1
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمحاور واألداة ككل
ر.م

المحور

االتساق الداخلي

1

رامية مإاليم وقيم المواةاة الصالمة

0.91

2

رامية مإاليم االرصا

المجتمع

0.86

3

رامية المجتمع المملن اجتما ياً

0.84

5

رامية المجتمع المملن اقتصاديا

0.79

األداة ككل

0.95

4

رامية المجتمع المملن تيئياً

المصدر :مم ا اد ال اح

0.93

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS

 – 7عرض النتائج وتحليلها:
 7-1الخصائص االجتماعية لعينة الدراسة:
يشيع الج و رقم ( )2ال نس ة

ضا ليئة الت ريس فن جامعة المعقب مم فئة الوكور تلتم ( ،)%71فتن حتيم

تلتم نس ة ااناع ( ،)%29وفيما يتعلق العمع فم

جلم نس ة الإئة العمعية ( قس مم  30تاة) الاست ة اوقتس اذ

تلتتتم ( ،)%3.8فتتن حتتيم تتجلم نس ت ة الإئتتة العمعيتتة ( 30تتاة فاقتتس متتم  40تتاة ) نمتتو ( ،)%36.4متتا الاس ت ة
او لت فمت

تجلت ا الإئتة العمعيتتة ( 40تاة فاقتس متم  50تاة ) اذ تلتتتم ( ،)%41.8متا الإئتة العمعيتة ( 50تتاة

فتاك ع ) فمت تلتتتم ( ،)%18متتا فيمتتا يتعلتتق ال رجتتة العلميتة ،فمت

تتجلم درجتتة مما تتع مستتا

تلتم ( ،)%54.5ودرجة مما ع نمو ( ،)%23.6فن حيم جلم درجة
مشارك ( ،)%5.5ما درجة

تاذ فم

تاذ مسا

الاست ة اوك تتع ،اذ

تتاذ

( ،)%12.7ودرجة

جلم الاست ة اوقتس اذ تلتتم ( ،)%3.7متا فيمتا يتعلتق المؤلتس العلمتن فمت

جلم نس ة درجة الماجستيع نمو ( ،)%60فن حيم نست ة درجتة الت كتوراه تلتتم ( ،)%40متا فيمتا يتعلتق ستاوات

ال تعة الت ريستتية ،فم ت

تتجلم تتاوات ال تعة ( قتتس متتم  5تتاوات) الاس ت ة او ل ت اذ تلتتتم ( ،)%36.4فتتن حتتيم

جلم نس ة تاوات ال تعة (متم  5تاوات الت  10تاوات) نمتو ( ،)%31فتن حتيم تجلم نست ة تاوات ال تعة (
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اة  11ال  15اة ) الاس ة اوقس اذ جلم ( ،)%14.5ما نس ة اوات ال عة ( ك ع مم  15اة ) ،فم

مم

جلم نمو (.)%18
جدول رقم )2
التك اررات والنسب المئوية لعينة الدراسة
المتغير المستقل
الجنس
العمر

الدرجة العلمية

المؤهل
سنوات الخبرة

المصدر :مم ا اد ال اح

الفئات
ذكر
أنثى
أقل من  30سنة
 30سنة فأقل من  40سنة
 40سنة فأقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
محاضر مساعد
محاضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
ماجستير
دكتوراه
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى  10سنوات
من  11سنة إلى  15سنة
أكثر من  15سنة

التكرار
149
61
8
76
88
38
113
50
27
12
8
126
84
76
65
31
38

النسبة المئوية %
71
29
3.8
36.4
41.8
18
54.5
23.6
12.7
5.5
3.7
60
40
36.4
30.9
14.5
18.2

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS

 7-2النتائج المتعلقة بإجابة تساؤالت الدراسة:
 7-2-1النتائج المتعلقة بإجابة التساؤل األول في الدراسة:
السؤا اوو  :ما ك ع مجاالت رامية المجتمع المملتن شتيو اً التتن رتلمت التمامتا ك تع متم ق تس جامعتة المعقتب متم
وج ة نظع ضا ليئة الت ريس العامليم في ا ت

لمجا ة ل لوا السؤا رم ا تت اع المتو توات المستاتية واالنم اعفتات المعياريتة وك تع مجتاالت راميتة المجتمتع

المملن شيو اً مم ق س جامعة المعقب مم وج تة نظتع ضتا ليئتة التت ريس العتامليم في تا ،والجت و رقتم ( )3ي تيم

ذلب.
حي ت

جتتا فتتن المعر تتة اوول ت ممتتور راميتتة مإتتاليم وقتتيم المواةاتتة الصتتالمة تتا ل متو ت حستتاتن تل ت ()2.75

وانمت تعال معي تتار ( )0.75و تتوةن نست ت ن ( ،)0.55تيام تتا ج تتا ف تتن المعر تتة ال اني تتة مم تتور رامي تتة مإ تتاليم االرص تتا

تتالمجتمع متو ت ت حس تتاتن ( )2.47وانمت تعال معي تتار ( ،)0.71ف تتن ح تتيم تتجس مم تتور رامي تتة المجتم تتع الممل تتن

اقتصاديا المعر ة ال ال ة متو ت حستاتن تلت ( )2.39و تانمعال معيتار ( )0.79ووةن نست ن ( ،)0.48متا ممتور
راميتة المجتمتع تيئيتاً فمت

تتجس المعر تة ال اع عتتة متو ت حستتاتن ( )2.27وانمتعال معيتتار ( )0.77ووةن نست ن تلت

( ،)0.45ما المعر ة اوخيعة فم

( )0.75ووةن نس ن تل (.)0.42

جل ا ممور راميتة المجتمتع اجتما يتا متو ت حستاتن ( )2.12وانمتعال معيتار
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و لت المتو ت المستتاتن لتتألداة ك تتس ( )2.40و تتانمعال معيتتار ( )0.75ووةن نست ن ( ،)0.48ممتتا يعاتتن و ش ت س
تا ن دور جامعتة المعقتب فتتن راميتة المجتمتع المملتن ( ماومتتة ال متس ) ،متم وج تة نظتتع ضتا ليئتة التت ريس

العتامليم في تا ،و لت جميتع الممتاور كتان ت رجتة
الصالمة الو

جس درجة متو وة) كون جميع المتو وات المساتية للمماور واوداة قس مم (.)2.60

ورتإق لوه الاتيجة  -ال ح ما -متع نتتا
والمجتمع

عيإة ،و ن الجامعة ال ر از

د ار تة حستم ( )2007متم ن العبقتة تتيم الجامعتة (جامعتة ال متعيم)

اجزة ل تاا

و تتالاظع ال ت لتتوه الاستتب واورقتتا  ،نستتتات
ت رجتتة
التاموية.

تعيإة متم اولميتة ( ا تت اا ممتور راميتة مإتاليم وقتيم المواةاتة

بقة رإا لية قوية مع المجتمع.

ن دور جامعتتة المعقتتب فتتن رل يتتة احتياجتتات المجتمتتع المملتتن جتتا

تتعيإة ،اومتتع التتو يعاتتن ن جامعتتة المعقتتب موال تتة مستتتم بً ت ت ور فضتتس فتتن رل يتتة احتياجتتات المجتمتتع

ولمععفة رم يعات ضا ليئة الت ريس ل كس فمعة مم فمعات اوداة رم ا ت اع المتو وات المستاتية واالنم اعفتات
المعيارية واووةان الاس ية لكس ممور مم مماور ال ار ة.
جدول رقم )3

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أعضاء هيئة التدريس على
استبانة دور جامعة المرقب في تنمية المجتمع المحلي
عدد
الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الدرجة

الترتيب

تنمية مفاهيم وقيم المواطنة
الصالحة
تنمية مفاهيم االتصال بالمجتمع
المحلي
تنمية المجتمع المحلي اجتماعيا
تنمية المجتمع المحلي بيئيا

10

2.75

0.73

0.55

متوسطة

1

7

2.47

0.71

0.49

ضعيفة

2

12
10

2.12
2.27

0.75
0.77

0.42
0.45

ضعيفة
ضعيفة

5
4

تنمية المجتمع المحلي اقتصاديا

10

2.39

0.79

0.48

ضعيفة

3

الدرجة الكلية لإلستبانة

49

2.40

0.75

0.48

ضعيفة

ر .م
1
2
3
4
5

المحور

المصدر :مم ا اد ال اح

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS

المحور األول :تنمية مفاهيم وقيم المواطنة الصالحة:
ي تتيم الجت ت و رق تتم ( )4المتو تتوات المس تتاتية واالنم اعف تتات المعياري تتة لإمت تعات المم تتور اوو ( رامي تتة مإ تتاليم وق تتيم
المواةاتتة الصتتالمة) ،حي ت

جتتا ت الإم تعة رقتتم ( )2والتتتن رتتا

ل ت د رع ت الجامعتتة قتتيم االنتمتتا لل ت يم والتتوةم

واا ت ا فتتن رقيتتر د فتتن المعر تتة اوول ت  ،و متو ت حستتاتن ( )3.29وانم تعال معيتتار ( ،)0.94رلت تتا فتتن المعر تتة
ال انية الإمعة رقتم ( )4والتتن رتا

لت د رعمتق الجامعتة روا التعتاون والمواةاتة فيمتا تتيم الول تة د متو ت حستاتن

تل ( )3.0وانمتعال معيتار ( ،)0.94رلت تا فتن المعر تة ال ال تة الإمتعة رقتم ( )10والتتن رتا
قيم الممافظة ل الممتلكات العامة والم تس ات العامة د متو

لت د رع ت الجامعتة

حستاتن تلت ( )2.93وانمتعال معيتار (،)0.89

تياما جا ت الإمتعة رقتم ( )6والتتن رتا

لت د رصتمم الجامعتة تتعام رو يتة للول تة فتن مجتا خ متة ال يئتة الممليتة

والمواةاة د فن المعر ة اوخيعة و متو

المساتن

حساتن تل ( )2.07وانمعال معيار ( .)0.92وق تل المتو
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لتمت يعات ضتتا ليئتتة التت ريس لت لتتوا الممتتور ك تتس ( راميتتة مإتتاليم وقتتيم المواةاتتة الصتتالمة) ( )2.75وانمتعال
معيار ( )0.73ولو يماتس التم يع ت رجة متو وة.
ممتا رمت يم تتم المتتو ن دور جامعتتة المعقتتب فتتن راميتتة المجتمتتع المملتتن فتتن مجتتا راميتتة مإتتاليم وقتتيم المواةاتتة
الصالمة ،مم وج ة نظع ضا ليئة الت ريس العامليم في ا كان متو
د رع تتي الجامعتتة لمتتيم االنتمتتا للت يم والتتوةم واا ت ا فتتن رقيتتر دحيت

لت

اولمية ،ا تت اا الإمتعة التتن رتا

حتتاةت لت درجتتة ك يتعة متتم اولميتتة ،لت ور

الجامعة فن رامية المجتمع المملن ل لوا الممور.
ورتإق لوه الاتيجة مع نتا

د ار ة العميس والميار ( )2014متم ن ام انيتة قيتا الجامعتات اوردنيتة فتن رت يم قتيم

المواةاة مم وج ة نظع ضا ليئة الت ريس العامليم في ا جا ت رجة متو وة ل اوداة ك س.
جدول رقم )4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية
لفقرات المحور األول تنمية مفاهيم وقيم المواطنة الصالحة )
ر.
م

الفقرات

1

تسهم الجامعة في تحقيق مبادئ وتنمية روح المواطنة
الصالحة.

2.89

2

ترسخ الجامعة قيم االنتماء للدين والوطن واإلسهام في رقيه.

3.29

0.94

3

تعمل الجامعة على ربط المواطنة بالتنمية مما يزيد من قيم
المواطنة الصالحة..

2.85

1.04

0.57

4

تعمق الجامعة روح التعاون والمواطنة فيما بين الطلبة.

3.00

0.94

0.60

متوسطة

5

تعمل الجامعة على توجيه أعضاء هيئة التدريس للتشاور مع
الطلبة في األمور التي تتعلق بالمواطنة.

2.60

1.15

0.52

متوسطة

6

6

تصمم الجامعة برامج توعية للطلبة في مجال خدمة البيئة
المحلية والمواطنة.

2.07

0.92

0.41

ضعيفة

10

7

تُنمي الجامعة اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو المحافظة على
المواطنة وتنميتها في البيئة المحلية.

2.35

0.94

0.47

ضعيفة

9

8

تشرك الجامعة أفراد البيئة المحلية في ندوات ومحاضرات
تنظمها لتشمل معنى المواطنة.

2.38

0.89

0.48

ضعيفة

8

9

ترسخ الجامعة لدى طالبها مبادئ إعالء المصلحة العامة
وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الخاصة ،والتقيد
باألنظمة والقوانين والتشريعات الوطنية.

2.60

1.06

0.51

متوسطة

7

ترسخ الجامعة قيم المحافظة على الممتلكات العامة
10
والمكتسبات العامة.

2.93

0.89

0.59

متوسطة

3

المجال ككل

2.75

0.73

0.55

متوسطة

المصدر :مم ا اد ال اح

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

الدرجة

الترتيب

0.85

0.58

متوسطة

4

0.66

كبيرة

1

متوسطة

5
2

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS
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المحور الثاني  -تنمية مفاهيم االتصال بالمجتمع المحلي:
ي تتيم الج ت و رقتتم ( )5المتو تتوات المستتاتية واالنم اعفتتات المعياريتتة لإم تعات الممتتور ال تتانن (راميتتة مإتتاليم االرصتتا
جتتا ت الإم تعة رقتتم ( )7والتتتن رتتا

تتالمجتمع المملتتن) ،حي ت

الجامعتتة ت داً متتم ال تعام وال ار تتات

ل ت د رم ت

التو يميتتة الموج تتة ل متتة المجتمتتع د فتتن المعر تتة اوول ت  ،و متو ت حستتاتن ( )2.73وانم تعال معيتتار (،)1.03

رلت ا فن المعر ة ال انية الإمعريم ( )6( ،)1حيت

رتا

اوولت

لت د رمتو الجامعتة تت ور الشتعاكة المجتمعيتة لت ورلا

المؤ ع ل المستوى الوةان وراكي دورلا ل المستوى المملن د متو
( ،)0.89فن حيم را

ال انية لت د رمتو الجامعتة تتوجيتر التمام تا لعتادات ورماليت الست ان ومعتمت ار م وحاجتار م

الإعلية اح اع التامية المملية د متو

رقم ( )2والتن را
متو
را

حستاتن تلت ( )2.58وانمتعال معيتار

حساتن ( )2.58وانمعال معيار ( ،)1.03رلت ا فن المعر تة ال ال تة الإمتعة

ل د رعمس الجامعة ل رإعيس دور معكز اال تشارات فن الجامعة وتاتا المجتمتع المملتن د

حساتن تل ( )2.47وانمعال معيار ( ،)0.86تياما جا ت الإمعريم ( )4( ،)3فتن المعر تة اوخيتعة ،حيت
اوول

ل د رشعك الجامعة ضا ليئة الت ريس فن مجالس ادارات المؤ سات المملية د و متو

تل ( )2.27وانمعال معيار ( ،)0.91فن حيم را

حساتن

ال انية ل د رعمس الجامعة

ل ت رإعيتتس قا توات االرصتتا تتتيم الجامعتتة ومؤ ستتات المجتمتتع المملتتن م تتس و تتا س اا تتب  ،الصتتمافة ،ااذا تتة،

الجمعيتتات ،اوح تزاب د و متو ت حستتاتن ( )2.27وانمتعال معيتتار ( .)0.93وق ت تل ت المتو ت المستتاتن لتمت يعات
ضا ليئة الت ريس ل لوا الممتور ك تس (راميتة مإتاليم االرصتا
( )0.71ولو يماتس التم يع ت رجة

تالمجتمع المملتن) ( )2.47وانمتعال معيتار

عيإة.

ممتتا رم ت يم تتم المتتو ن دور جامعتتة المعقتتب فتتن راميتتة المجتمتتع المملتتن فتتن مجتتا راميتتة مإتتاليم االرصتتا

تالمجتمع المملتتن ،متتم وج تتة نظتتع ضتتا ليئتتة التت ريس العتامليم في تتا كتتان
ل د رم

را

الجامعة

تتعي

اولميتتة ،ا تتت اا الإمتعة التتتن

داً مم ال عام وال ار ات التو يمية الموج ة ل مة المجتمع د حيت

حتاةت لت درجتة

متو تتوة متتم اولميتتة لت ور الجامعتتة فتتن راميتتة المجتمتتع المملتتن لت لتتوا الممتتور ،وال رتإتتق لتتوه الاتيجتتة متتع نتتتا
د ار تتة المتتؤمان ( )2016فتتن ممورلتتا ال تتاا مجتتا راميتتة مإتتاليم االرصتتا
ضا ليئة الت ريس الجامعة ،حي

تتالمجتمع المملتتن متتم وج تتة نظتتع

جا ت رجة متو وة ل لوا الممور.
جدول رقم )5

المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية واألوزان النسبية

لفقرات المحور األول تنمية مفاهيم االتصال بالمجتمع المحلي )
ر .م
1
2
3
4
5

الفقرات
تقوم الجامعة بدور الشراكة المجتمعية لدورها المؤثر على
المستوى الوطني وتأكيد دورها على المستوى المحلي.
تعمل الجامعة على تفعيل دور مركز االستشارات في
الجامعة ألبناء المجتمع المحلي.
تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في مجالس إدارات
المؤسسات المحلية.
تعمل الجامعة على تفعيل قنوات االتصال بين الجامعة
ومؤسسات المجتمع المحلي مثل وسائل اإلعالم ،الصحافة،
اإلذاعة ،الجمعيات ،األحزاب.
تعمل الجامعة على توجيه وتشجيع أعضاء هيئة التدريس

المتوسط
الحسابي

االنحرا
ف
المعياري

الوزن
النسبي

2.58

0.89

0.52

2.47

0.86

0.49

2.27

0.91

0.45

الدرجة
ضعي
فة
ضعي
فة
ضعي
فة

الترتيب
2
3
5

2.27

0.93

0.45

ضعي
فة

5

2.40

1.05

0.48

ضعي

4
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6
7

والطلبة للمشاركة في خدمة المجتمع المحلي.
تقوم الجامعة بتوجيه اهتمامها لعادات وتقاليد السكان
ومعتقداتهم وحاجاتهم الفعلية إلحداث التنمية المحلية.
تقدم الجامعة عددا من البرامج والدراسات التطبيقية
الموجهة لخدمة المجتمع.
المجال ككل

المصدر :مم ا اد ال اح

2.58

1.03

0.52

2.73

1.03

0.55

2.47

0.71

0.49

فة
ضعي
فة
متوسط
ة
ضعيفة

2
1

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS

المحور الثالث – تنمية المجتمع المحلي اجتماعيا:
ي تتيم الج ت و رقتتم ( )6المتو تتوات المستتاتية واالنم اعفتتات المعياريتتة لإم تعات الممتتور ال ال ت
اجتما يتتا) ،حي ت

جتتا ت الإم تعة رقتتم ( )12( ،)7فتتن المعر تتة اوول ت  ،حي ت

اوول ت

رتتا

(راميتتة المجتمتتع المملتتن
ل ت د رشتتجع الجامعتتة

ةبت تتا ل ت المشتتاركة فتتن مجتتا العمتتس التوتتو ن ل متتة المجتمتتع د متو ت حستتاتن ( )2.44وانم تعال معيتتار
( ،)0.96فتتن حتتيم رتتا

ال انيتتة ل ت د رمتتو الجامعتتة العمتتس ل ت رتتوفيع فتتعا العمتتس الممليتتة ،متتا يس ت م فتتن

الممافظتتة ل ت الس ت ان فتتن رجمعتتار م الم تلإتتة والم ت متتم ال ج تعة العيإيتتة ال ت الم ت ن د متو ت حستتاتن ()2.44

وانمتعال معيتتار ( ،)3.02رلت تتا فتتن المعر تتة ال انيتتة الإم تعة رقتتم ( )4والتتتن رتتا
ل ار ة المش بت االجتما ية ورم يم الملو الماا ة ل ا د متو
رلت ا فن المعر ة ال ال ة الإمعريم ( ،)10( ،)8حي

را

اوول

ل ت د رش ت س الجامعتتة فعق تاً م يتتة

حساتن تل ( )2.29وانمعال معيار (،)0.81
ل د رم

الجامعة ارشاداً م ايتاً وهيإيتاً لل تعيجيم

لمستتا ر م فتتن االلتمتتاق ستتوق العمتتس د متو ت حستتاتن تل ت ( )2.16وانم تعال معيتتار ( )1.06فتتن حتتيم رتتا
ال انية ل د رمو الجامعة ت فع اوفعاد للمسالمة ت ور فعا

م ر اام تان فتن مليتة التاميتة االجتما يتة د متو ت

حستتاتن ( ،)2.16وانمتعال معيتتار ( ،)0.94تيامتتا جتتا ت الإمتعة رقتتم ( )9والتتتن رتتا

لت د رتتوفع الجامعتتة معكت اًز

مافيتاً يتتتول رمت يم ال ت مات والتو يتتة ال مافيتتة واو تعية للمجتمتتع المملتتن د فتتن المعر تتة اوخيتعة ،متو ت حستتاتن تلت

( )1.72وانمتعال معيتتار ( .)0.84وقت تلت المتو ت المستتاتن لتمت يعات ضتتا ليئتتة التت ريس لت لتتوا الممتتور
ك س (رامية المجتمع المملن اجتما يا) تامو ( )2.12وانمعال معيار ( )0.75ولو يماتس التم يع ت رجة

عيإة.

ممتتا رم ت يم تتم المتتو  ،ن دور جامعتتة المعقتتب فتتن راميتتة المجتمتتع المملتتن ،فتتن مجتتا راميتتة المجتمتتع المملتتن
اجتما يا ،مم وج ة نظع ضا ليئة الت ريس العامليم في ا كان

عي

اولميتة ،وال رتإتق لتوه الاتيجتة متع نتتا

د ار ة العتي ن ( ،)2013فن ممورلا ال اا مسالمة جامعة نجعان فن التامية االجتما يتة تالمجتمع المملتن ،متم
وج ة نظع الميادات اوكاديمية واادارية الجامعة ،حي

جا ت ت رجة متو وة ل لوا الممور.

المحور الرابع – تنمية المجتمع المحلي بيئياً:
ي تتيم الج ت و رقتتم ( )7المتو تتوات المستتاتية واالنم اعفتتات المعياريتتة لإم تعات الممتتور ال اع تتع (راميتتة المجتمتتع المملتتن
تيئيا) ،حي

جا ت الإمعة رقم ( )10والتن را

ال يئية د فن المعر ة اوول  ،و متو

( ) 6والتن را

ل د رعمس الجامعتة لت ر ت

عتن ال متوع العلميتة المؤشتعات

حساتن ( )2.45وانمعال معيار ( ،)0.93رلت ا فن المعر ة ال انية الإمعة رقم

ل د رعمس الجامعة ل اد ار المتيم ال يئيتة فتن عتن الممتعرات الجامعيتة د متو ت حستاتن تلت

( )2.42وانمت تعال معي تتار ( ،)0.98رلت تتا ف تتن المعر تتة ال ال تتة الإمت تعة رق تتم ( )8والت تتن ر تتا
الا وات ايجاد الملو ل عن المش بت ال يئية المملية د متو

تيامتتا جتتا ت الإم تعة رقتتم ( )9والتتتن رتتا
المملية د فن المعر ة اوخيعة و متو

لت ت د ر تتاظم الجامع تتة

حساتن تلت ( )2.38وانمتعال معيتار (،)0.97

ل ت د رس ت م الجامعتتة فتتن ا تتت مار الم توارد ال معيتتة وعيمتتة ص ت يمة لل يئتتة

حستاتن تلت ( )2.04وانمتعال معيتار ( .)0.94وقت تلت المتو ت المستاتن
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لتم ت يعات ضتتا ليئتتة الت ت ريس ل ت لتتوا الممتتور ك تتس (راميتتة المجتمتتع المملتتن تيئيتتا) ( )2.12وانم تعال معيتتار
( )0.75ولو يماتس التم يع ت رجة
مما رم

عيإة.

يم م المو ن دور جامعة المعقب فن رامية المجتمع المملن فتن مجتا راميتة المجتمتع المملتن تيئيتا ،متم

وج ة نظع ضا ليئة الت ريس العامليم في ا ،كتان

تعي

د ار تة

اولميتة ،وال رتإتق يضتاً لتوه الاتيجتة متع نتتا

العتي تتن ( )2013فتتن ممورلتتا ال تتاا مستتالمة جامعتتة نج تعان فتتن التاميتتة ال يئيتتة تتالمجتمع المملتتن ،متتم وج تتة
الميادات اوكاديمية واادارية الجامعة ،حي

جا ت ت رجة متو وة ل لوا الممور.
جدول رقم )6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية
لفقرات المحور األول تنمية المجتمع المحلي اجتماعيا )

ر .م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

الفقرات
تقدم الجامعة دورات تدريبية لتنمية مهارات
أفراد المجتمع المحلي.
تعمل الجامعة على تمكين الفئات المهمشة
وتأهيلهم اجتماعيا.
تدعم الجامعة البرامج والخطط التي تخفف من
حدة الفقر في المجتمع المحلي.
تشكل الجامعة فرقا بحثية لدراسة المشكالت
االجتماعية وتقديم الحلول المناسبة لها.
تعمل الجامعة جاهدة لحل قضايا التخلف
االجتماعي المرتبط بالقبلية والجهوية.
تعمل الجامعة على تنمية المرأة وصحة الطفل
في البيئة المحلية.
تشجع الجامعة طالبها على المشاركة في مجال
العمل التطوعي لخدمة المجتمع.
تقدم الجامعة إرشادا مهنيا وظيفيا للخريجين
لمساعدتهم في االلتحاق بسوق العمل.
توفر الجامعة مركزا ثقافيا يتولى تقديم الخدمات
والتوعية الثقافية واألسرية للمجتمع المحلي.
تقوم الجامعة بدفع األفراد للمساهمة بدور فعال
بقدر اإلمكان في عملية التنمية االجتماعية.
تقوم الجامعة بتقدير الحاجات المجتمعية بشكل
دوري ،وتوظيف إمكانياتها المتاحة لخدمة
المجتمع المحلي.
تقوم الجامعة بالعمل على توفير فرص العمل
المحلية ،بما يسسهم في المحافظة على السكان
في تجمعاتهم المختلفة والحد من الهجرة الريفية
إلى المدن.
المجال ككل

المصدر :مم ا اد ال اح

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

2.15

0.87

0.43

1.84

0.74

0.37

1.91

0.77

0.38

2.29

0.81

0.46

2.11

1.08

0.42

2.13

0.98

0.43

2.44

0.96

0.49

2.16

1.06

0.44

1.72

0.84

0.34

2.18

0.94

0.44

الدرجة الترتيب
ضعي
فة
ضعي
فة
ضعي
فة
ضعي
فة
ضعي
فة
ضعي
فة
ضعي
فة
ضعي
فة
ضعي
فة جدا
ضعي
فة

4
8
7
2
5
4
1
3
9
3

2.07

0.94

0.41

ضعي
فة

6

2.44

3.02

0.49

ضعي
فة

1

2.12

0.75

0.42

ضعي
فة

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS

المحور الخامس – تنمية المجتمع المحلي اقتصادياً:
ي تتيم الج ت و رقتتم ( )8المتو تتوات المستتاتية واالنم اعفتتات المعياريتتة لإم تعات الممتتور اوو (راميتتة المجتمتتع المملتتن
اقتصاديا) ،حيت

جتا ت الإمتعة رقتم ( )4والتتن رتا

لت د ر تتم الجامعتة عمت الإعاليتات العلميتة (متؤرمعات ،نت وات
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لميتتة ،ورش متتس ،يتتا د ار تتية) ل ت م اقتصتتاد المجتمتتع المملتتن د فتتن المعر تتة اوول ت  ،و متو ت حستتاتن ()2.84
وانمتعال معيتتار ( ،)0.94رلت تتا فتتن المعر تتة ال انيتتة الإم تعة رقتتم ( )10والتتتن رتتا

ل ت د رس ت م الجامعتتة فتتن ا ت اد

د ار تتات الجت وى االقتصتتادية لمشتتاريع المجتمتتع المملتتن د متو ت حستتاتن تلت ( )2.67وانمتعال معيتتار (،)3.09
رلت ا فن المعر ة ال ال ة الإمعة رقم ( )6والتن را

ل د رعمس الجامعة جال ة ل رشجيع ال موع العلمية المتعلمة

احتياج تتات تتوق العم تتس ف تتن المجتم تتع الممل تتن د متو ت ت حس تتاتن تلت ت ( )2.56وانمت تعال معي تتار ( ،)0.98تيام تتا
ل د رشارك الجامعة فتن رت ريب العتامليم المؤ ستات االقتصتادية الممليتة د فتن

جا ت الإمعة رقم ( )3والتن را

المعر تتة اوخيتتعة و متو ت حستتاتن تل ت ( )2.02وانم تعال معيتتار ( ،)0.91وقتت تلتت المتو ت ت المس تتاتن لتمت ت يعات
ضا ليئة الت ريس ل لوا الممور ك س (رامية المجتمع المملن اقتصتاديا) ( )2.75وانمتعال معيتار ()0.73

ولو يماتس التم يع ت رجة

عيإة.
جدول رقم )7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية
لفقرات المحور األول تنمية المجتمع المحلي بيئيا )

م

المتوسط
الحسابي

الفقرات

تعمل الجامعة جاهدة على نشر ثقافة المحافظة على
1
الموارد البيئية.
تعمل الجامعة جاهدة على توعية المجتمع المحلي
2
بمشاكل التلوث البيئي.
تعمل الجامعة على نشر ثقافة ترشيد المياه في
3
المجتمع المحلي.
تعمل الجامعة على تشجيع البحوث العلمية في
4
مجال مكافحة التصحر.
تعمل الجامعة على نشر ثقافة االستخدام الرشيد
5
لمصادر الطاقة.
تعمل الجامعة على إدراج القيم البيئية في بعض
6
المقررات الجامعية.
توجه الجامعة طلبتها لإلسهام في وضع حلول
7
مهنية مناسبة لمشكالت المجتمع المحلي البيئية.
تنظم الجامعة الندوات إليجاد الحلول لبعض
8
المشكالت البيئية المحلية.
تسهم الجامعة في استثمار الموارد البحرية بطريقة
9
صديقة للبيئة المحلية.
تعمل الجامعة على ربط بعض البحوث العلمية
10
بالمؤشرات البيئية.
المجال ككل

المصدر :مم ا اد ال اح

االنحراف الوزن
المعياري النسبي

الدرجة

الترتيب

2.31

0.95

0.46

ضعيفة

4

2.20

0.99

0.44

ضعيفة

6

2.09

1.02

0.42

ضعيفة

7

2.24

0.94

0.45

ضعيفة

5

2.31

1.01

0.46

ضعيفة

4

2.42

0.98

0.48

ضعيفة

2

2.27

0.93

0.45

ضعيفة

5

2.38

0.97

0.47

ضعيفة

3

2.04

0.94

0.41

ضعيفة

8

2.45

0.93

0.49

ضعيفة

1

2.12

0.75

0.42

ضعيفة

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS

مما رم يم م المو ن دور جامعة المعقب فن رامية المجتمع المملن فن مجتا راميتة المجتمتع المملتن اقتصتاديا،
مم وج ة نظع ضا ليئة الت ريس العامليم في ا ،كان

عي

لت

اولمية ،ا ت اا الإمعة رقم ( )4والتن رتا

د ر تتتم الجامعتتة عمت الإعاليتتات العلميتتة (متتؤرمعات ،ن ت وات لميتتة ،ورش متتس ،يتتا د ار تتية) ل ت م اقتصتتاد المجتمتتع
المملند ،وكولب الإمعة رقم ( )10والتن را
المجتمع المملن د حي

ل د رست م الجامعتة فتن ا ت اد د ار تات الجت وى االقتصتادية لمشتاريع

حاةرا ل درجة متو وة مم اولمية ،ل ور الجامعة فتن راميتة المجتمتع المملتن لت لتوا

الممور.
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ورتإق لوه الاتيجة مع د ار ة المصع ( )2007التن روصلم ال ر نن ال ور التامو لوها

جامعة اوقص متم

وج ة نظع ضتا ليئتة التت ريس العتامليم في تا .وال رتإتق لتوه الاتيجتة  -الت حت متا  -متع نتتا

د ار تتن العتي تن

( ، )2013المتتؤمان ( ،) 2016فتتن مموري متتا ال تتاا مستتالمة جامعتتة نج تعان فتتن التاميتتة االقتصتتادية تتالمجتمع
المملتن متم وج تة الميتادات اوكاديميتتة وااداريتة الجامعتة ،وكتولب راميتة المجتمتتع المملتن اقتصتاديا متم وج تة نظتتع
ضتتا ليئتتة الت ت ريس العتتامليم فتتن كليتتتن ار ت و جلتتون الجتتامعيتيم ( اوردن)،حي ت

جتتا ت درجتتة اودا الميتتة

متو وة ل لوا الممور لكب ال ار تيم.
جدول رقم )8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية
لفقرات المحور األول تنمية المجتمع المحلي اقتصاديا)

االنحراف الوزن
المعياري النسبي

الدرجة

الترتيب

ر .م

الفقرات

المتوسط
الحسابي

0.48

ضعيف

5

1

تشارك الجامعة في وضع الخطط االقتصادية التنموية
للمجتمع المحلي.

2.42

0.98

ضعيف

6

2

تقدم الجامعة الدعم الفني لمؤسسات المجتمع المحلي
االقتصادية.

2.41

0.86

0.47

ضعيف

10

3

تشارك الجامعة في تدريب العاملين بالمؤسسات االقتصادية
المحلية.

2.02

0.91

0.40

4

تهتم الجامعة بعقد الفعاليات العلمية (مؤتمرات ،ندوات
علمية ،ورش عمل ،أيام دراسية) لدعم اقتصاد المجتمع
المحلي.

2.84

0.94

0.57

متوسط

1

5

توجه الجامعة النشاط العلمي للعاملين فيها لوضع حلول
للمشكالت االقتصادية في المجتمع المحلي.

2.49

0.94

0.50

ضعيف

4

6

تعمل الجامعة جاهدة على تشجيع البحوث العلمية المتعلقة
باحتياجات سوق العمل في المجتمع المحلي.

2.56

0.98

0.51

ضعيف

3

7

تقترح الجامعة حلوال لمشكلة البطالة في المجتمع المحلي.

2.11

0.99

0.42

ضعيف

9

8

تتبنى الجامعة خططا اقتصادية لالستخدام األمثل للمواد
االقتصادية المتاحة بالمجتمع المحلي ( كصناعة السياحة،
الصناعات التقليدية ،الصيد البحري ،وغيرها ).

2.20

0.96

0.44

ضعيف

7

9

تسهم الجامعة في تطوير الهياكل التنظيمية لبنية االقتصاد
المحلي.

2.18

1.04

0.43

ضعيف

8

10

تسهم الجامعة في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية
لمشاريع المجتمع المحلي.

2.67

3.09

0.53

متوسط

2

2.39

0.79

0.48

ضعيفة

المجال ككل

المصدر :مم ا اد ال اح

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS
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 7-2-2النتائج المتعلقة باإلجابة على الس(ال الثاني:
ل د لس روج فتعوق ذات داللتة احصتا ية متم وج تة نظتع ضتا ليئتة التت ريس فتن جامعتة المعقتب

والو يا

رعزى لمتتيعات ال ار ة (الجاس ،العمع ،ال رجة العلمية ،المؤلس ،اوات ال عة ).

لمجا ة ل لوا السؤا رم ا ت اع المتو وات المساتية واالنم اعفتات المعياريتة لت ور جامعتة المعقتب فتن راميتة

المجتمتتع المملتتن ،متتم وج تتة نظتتع ضتتا ليئتتة الت ت ريس العتتامليم في تتا ،حستتب متتي تعات (الجتتاس ،العمتتع ،ال رجتتة
العلميتتة ،المؤل تس ،تتاوات ال تعة ) ،حي ت

رظ تتع الج ت او ( ، -9ب ،جت ت ،د ،ه ) تتان لاتتاك فعوق تاً هالعيتتة تتتيم

المتو تتوات المستتاتية لمجتتاالت راميتتة المجتمتتع المملتتن ر ع تاً لمتتي تعات ال ار تتة (الجتتاس ،العمتتع ،ال رجتتة العلميتتة،
المؤلتتس ،تتاوات ال تعة ) ،ول يتتان الإتتعوق ااحصتتا ية تتتيم المتو تتوات المستتاتية رتتم رو يتتق رمليتتس الت تتايم المتع ت د

(( ))MANOVAفن جميع مجاالت رامية المجتمع المملن لمتتيعات ال ار ة.
والج و رقم ( )10ي يم نتا

رمليس الت ايم المتع د ( )MANOVAللكش

م الإعوق ل ور جامعة المعقب فن

رامية المجتمع المملن رعزى للمتتيعات المستملة ( الجاس ،العمع ،ال رجة العلمية ،المؤلس ،اوات ال عة ) ،ومار
يت يم اآلرن:
 -وجود فتعوق ذات داللتة احصتا ية ات مستتوى ال اللتة ) (=0.05لتألداة ك تس رعتزى للمؤلتس العلمتن ،لصتالح

فئة ( الماجستيع ) حي

تل المتو

المساتن ( ،)2.59كمتا ه تعت فتعوق ذات داللتة معاويتة ات مستتوى معاويتة

) (=0.05فن مجا ممتور راميتة مإتاليم االرصتا

تالمجتمع ،ولتم رظ تع فتعوق ذات داللتة احصتا ية ات مستتوى

ال اللتتة ) (=0.05فتتن مجتتاالت راميتتة المجتمتتع اوختتعى ( راميتتة مإتتاليم وقتتيم المواةاتتة الصتتالمة ،راميتتة المجتمتتع

المملن اجتما ياً ،رامية المجتمع المملن تيئيا ،رامية المجتمع المملن اقتصاديا) رعزى لمتتيع المؤلس العلمن.

ب – وجود فعوق ذات داللة احصا ية ات مستتوى ال اللتة ( (=0.05فتن مجتا راميتة المجتمتع المملتن اجتما يتاً
رعزى لمتتيع اوات ال عة ،لصالح الإئة (مم  15 – 11اة) متو حساتن ( )2.46رلت ا الإئتة ( ك تع متم 15
تتاة) متو ت ( )2.25تتم الإئتتة ( متتم  5ال ت  10تتاوات) متو ت ( ،)2.14و خي ت اع الإئتتة ( اقتتس متتم  5تتاوات )

متو ت حستتاتن ( ،)1.90ولتتم رظ تتع فتتعوق ذات داللتتة احصتتا ية ا ت مستتتوى ال اللتتة ) (=0.05فتتن مجتتاالت

راميتتة المجتمتتع اوختتعى ( راميتتة مإتتاليم وقتتيم المواةاتتة الصتتالمة ،راميتتة مإتتاليم االرصتتا
المملن تيئيا ،رامية المجتمع المملن اقتصاديا) رعزى لمتتيع اوات ال عة.

تتالمجتمع ،راميتتة المجتمتتع

جت ت  -لتتم رظ تتع فتتعوق ذات داللتتة احصتتا ية ا ت مستتتوى ال اللتتة ( (=0.05فتتن مجتتاالت راميتتة المجتمتتع المملتتن
(راميتتة مإتتاليم وقتتيم المواةاتتة الصتتالمة ،راميتتة مإتتاليم االرصتتا

تتالمجتمع ،رامي تة المجتمتتع المملتتن اجتما ي تاً راميتتة

المجتمع المملن تيئيا ،رامية المجتمع المملن اقتصاديا) رعزى لمتتيعات (الجاس ،العمع ،ال رجة العلمية ).
جدول رقم  -9أ)
نتائج تحليل التباين المتعدد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور تنمية مفاهيم
وقيم المواطنة الصالحة حسب متغيرات الدراسة

متغيرات الدراسة
الجنس

ذكر
أنثى
أقل من  30سنة

المتوسط
الحسابي
2.68
2.71
2.05

االنحراف المعياري
0.71
0.77
0.21
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العمر

 30سنة فأقل من  40سنة

2.73

0.88

 40فأقل من  50سنة

2.65

0.61

 50سنة فأكثر

2.86

0.67

محاضر مساعد

2.75

0.74

محاضر

2.55

0.67

أستاذ مساعد

2.79

0.82

أستاذ مشارك

2.63

1.01

أستاذ

2.70

0.00

ماجستير

2.83

0.72

دكتوراه

2.49

0.69

أقل من  5سنوات

2.66

0.75

من  5سنوات إلى  10سنوات

2.77

0.72

من  11سنة إلى  15سنة

2.76

0.78

أكثر من  15سنة

2.69

0.70

الدرجة العلمية

المؤهل

سنوات الخبرة

المصدر :مم ا اد ال اح
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جدول رقم  -9ب)

نتائج تحليل التباين المتعدد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) لمحور تنمية
مفاهيم االتصال حسب متغيرات الدراسة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكع

2.56

0.79

ن

2،24

0.39

قس مم  30اة

2.29

0.20

 30اة فاقس مم  40اة

2.39

0.83

 40فاقس مم  50اة

2.44

0.53

 50اة فاك ع

2.74

0.87

مما ع مسا

2.42

0.68

مما ع

2.62

0.84

تاذ مسا

2.51

0.82

تاذ مشارك

2.23

0.50

تاذ

2.57

0.20

ماجستيع

2.59

0.73

دكتوراه

2.29

0.64

قس مم  5اوات

2.33

0.66

مم  5اوات ال  10اوات

2.50

0.69

مم  11اة ال  15اة

2.64

0.74

ك ع مم  15اة

2.57

0.71

متغيرات الدراسة
الجنس
العمر

الدرجة العلمية

الم(هل

سنوات الخبرة
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جدول رقم  -9جد )

نتائج تحليل التباين المتعدد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) لمحور تنمية
المجتمع المحلي اجتماعيا حسب متغيرات الدراسة

الجنس
العمر

الدرجة العلمية
المؤهل

متغيرات الدراسة
ذكر
أنثى
أقل من  30سنة
 30سنة فأقل من  40سنة
 40فأقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
محاضر مساعد
محاضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
ماجستير
دكتوراه
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى  10سنوات
من  11سنة إلى  15سنة
أكثر من  15سنة

المصدر :الج والن به مم ا اد ال اح

المتوسط الحسابي
2.25
1.79
2.00
2.07
2.14
2.18
2.07
2.34
2.24
1.69
1.66
2.16
2.05
1.90
2.14
2.46
2.25

االنحراف المعياري
0.79
0.51
0.12
0.89
0.66
0.74
0.74
0.75
0.77
0.62
0.23
0.78
0.71
0.69
0.75
0.67
0.85

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS
جدول رقم  -9د)

نتائج تحليل التباين المتعدد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور تنمية المجتمع
المحلي بيئياً حسب متغيرات الدراسة

متغيرات الدراسة
الجنس
العمر

الدرجة العلمية
المؤهل

سنوات الخبرة

ذكر
أنثى
أقل من  30سنة
 30سنة فأقل من  40سنة
 40فأقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
محاضر مساعد
محاضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
ماجستير
دكتوراه
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى  10سنوات
من  11سنة إلى  15سنة
أكثر من  15سنة

المتوسط الحسابي
2.37
2.01
1.85
2.23
2.29
2.39
2.25
2.39
2.08
2.17
2.55
2.35
2.15
2.03
2.43
2.40
2.38

االنحراف المعياري
0.84
0.46
0.77
0.76
0.81
0.76
0.76
0.89
0.82
0.57
0.35
0.79
0.74
0.57
0.96
0.55
0.85
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جدول رقم  -9ه)

نتائج تحليل التباين المتعدد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور تنمية
المجتمع المحلي اقتصاديا حسب المتغيرات

المتوسط

متغيرات الدراسة

الحسابي
ذكع

2.44

0.86

ن

2.27

0.60

قس مم  30اة

2.20

0.42

 30اة فاقس مم  40اة

2.39

0.83

 40فاقس مم  50اة

2.36

0.78

 50اة فاك ع

2.49

0.88

مما ع مسا

2.37

0.79

مما ع

2.43

0.85

تاذ مسا

2.47

0.86

تاذ مشارك

2.50

0.98

تاذ

1.90

0.56

ماجستيع

2.45

0.82

دكتوراه

2.29

0.76

قس مم  5اوات

2.29

0.62

مم  5اوات ال  10اوات

2.28

0.93

مم  11اة ال  15اة

2.71

0.75

ك ع مم  15اة

2.52

0.89

الجاس

العمع

االنحراف المعياري

ال رجة العلمية

المؤلس

المصدر :الجدولين أعاله مم ا اد ال اح

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS

 7-2-3النتائج المتعلقة باإلجابة على الس(ال الثالث:
والتو يتا

لت د متا المعوقتات التتن رمت متم دور جامعتة المعقتب فتن راميتة المجتمتع المملتن ( ماومتة ال متس )

مم وج ة نظع ضا ليئة الت ريس العامليم في ا د .لمجا ة ل لوا السؤا  ،رتم ا تت اع المتو توات المستاتية
واالنمعافات المعيارية للإمعات ال اصة ممور (المعوقات التتن رمت متم دور الجامعتة فتن راميتة المجتمتع المملتن )،

والمل صتتة فتتن الج ت و

رقتتم ( ،)11حي ت

رعاوحتتم المتو تتوات المستتاتية ال اصتتة إم تعات لتتوا الممتتور (-3.05

 ،)4.16وقت رمصتتلم جميتتع فم تعات لتتوا المجتتا
التتتن جتتا ت رم ت يعار ا ت رجتتة متو تتوة ،متتم حي ت

لت رمت يعات ت رجتتة ك يتعة ا تتت اا الإم تعات ()13( ،)10( ،)1

المعوقتتات التتتن رم ت ورمتتو دون ن رمتتو جامعتتة المعقتتب ت ت ور

ايجتتاتن فتتن راميتتة المجتمتتع المملتتن ،متتم وج تتة نظتتع ضتتا ليئتتة التت ريس العتتامليم في تتا ،حيت

جتتا ت الإمتعة رقتتم

حساتن ( )4.16وانمعال معيار ( ،)0.96رلت ا فن المعر تة ال انيتة الإمتعة رقتم ( )9والتتن رتا

لت د نت رة رو يتق

( ) 14والتن را

لت د ت

رتوفع التمويتس التبة لب تتإادة متم ال متة الجامعيتة د فتن المعر تة اوولت  ،و متو ت
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الات تتا

والتوص تتيات الت تتن رس تتإع ا تتا نت تتا

ال م تتوع التو يمي تتة د متو ت ت حس تتاتن تلت ت ( )4.04وانمت تعال معي تتار

( ،)1.01رلت ا فن المعر ة ال ال ة الإمعة رقم ( )2والتن را
الجامعة د متو
والتتتن رتتا

حساتن تل ( )4.02وانمعال معيار ( ،)1.05تياما جتا ت الإمتعة رقتم ( )4فتن المعر تة ال اع عتة

ل ت د قلتتة ا تضتتافة ال ت اع المت صصتتيم فتتن مجتتا راميتتة المجتمتتع المملتتن د متو ت حستتاتن تل ت

( )4.0وانمعال معيار ( ،)1.04ما المعر ة ال امسة فم
المتعلق تتامية المجتمع المملن د متو

فم ت

ل د قلة ال م الماد ونشوة الت مي

المجتمعن فن

تتجلت ا الإم تعة رقتتم ( )13والتتتن رتتا

ل د و الت وتي

جلت ا الإمعة رقم ( )3والتن را

حساتن تل نمو ( )3.96وانمتعال معيتار ( ،)1.14متا المعر تة اوخيتعة
لت د

تتع

خ تعة ضتتا ليئتتة الت ت ريس مش ت بت المجتمتتع المملتتن

ومتول ارتتر د متو ت حستتاتن تل ت ( )3.05وانم تعال معيتتار ( ،)0.86ل تتوا وقتت تلتت المتو ت ت المس تتاتن لتمتت يعات
ضتتا ليئتتة التت ريس لت لتتوا الممتتور ك تتس (المعوقتتات التتتن رمت متتم دور الجامعتتة فتتن راميتتة المجتمتتع المملتتن)
نمتتو( )3.77تتانمعال معيتتار ( ،)0.65ولتتو يماتتتس التم ت يع ت رجتتة ك ي تعة .ورتإتتق لتتوه الاتيجتتة متتع د ار تتة المتتؤماان
( )2016فن درجات عن فمعات ممور المعوقات التن رم مم دور الجامعة فن رامية المجتمع المملن ،اذ كتادت
ن رتوتتاتق درجتتة ورعريتتب الإمتعة  -فتتن كتتب ال ار تتتيم  -والتتتن نصت ا د نت رة رو يتتق الاتتتا
ا ا نتا

والتوصتتيات التتتن رستتإع

ال موع التو يمية د ،فإن حيم رم لوه الإمعة فن المعر تة ال انيتة فتن لتوه ال ار تة ،و متو ت حستاتن تلت

نمتتو( ،)4.04فإن تتا تتجلم فتتن د ار تتة المتتؤمان ( )2016المعر تتة ال انيتتة و متو ت حستتاتن ( ،)3.89كتتولب المتتا
الاس ة للإمعة التن نص ا د قلة ال م الماد ونشوة الت مي

المعر ة ال ال ة فن لوه ال ار ة و متو
ال ال ة و متو

المجتمعن فن الجامعة د ،فإن حيم رم لوه الإمعة فن

حساتن تل نمو( ،)4.02فإن ا جلم فن د ار ة المؤمان ( )2017المعر ة

حساتن (.)3.64

ورتعارأ نتيجة لوه ال ار ة ،مم حي

المعوقات التن رم مم دور جامعة المعقب فن التامية المملية ،رماماً مع

الاتيجة التن روصلم الي ا د ار ة السلمن ( ،)2017التن رمصلم جميع فمعار ا فن لوا المجا

ما إضة ،مم حي

رم يعات

ل

المعوقات التن رمو دون قيا مؤ سات التعليم العالن المملكة العع ية السعودية فن رامية

المجتمع المملن ،مم وج ة نظع

ضا ليئة الت ريس فن جامعة الملب عود ،مما يعان

ورمو دون قيا مؤ سات التعليم العالن المملكة العع ية السعودية فن رامية مجتمعار ا المملية.
وقت يعتتزى الست ب فتتن وجتود لتتوه المعوقتات لت ور جامعتتة المعقتب فتتن التاميتة الممليتتة ،الت

وجود معوقات رم

ك تتع متم امتتس في تتا،

كضآلة وجود ال و وال عام العلمية فن اوقسا العلمية ليار ا الم تلإة ،والجامعة ش س ا  ،مي

راخو

جدول رقم )10

نتائج تحليل التباين المتعدد  )MANOVAللكشف عن الفروق لدور جامعة المرقب في تنمية
المجتمع المحلي تعزى للمتغيرات المستقلة

متغيرات
الدراسة

المجال

تنمية مفاهيم وروح
المواطنة الصالحة
تنمية مفاهيم االتصال
بالمجتمع
الجنس
تنمية المجتمع المحلي
اجتماعيا
تنمية المجتمع المحلي بيئيا
تنمية المجتمع المحلي
اقتصاديا
ECIDIKO 2017

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ()F

الداللة
اإلحصائية

0.000

1

0.000

0.000

0.983

1.140

1

1.140

2.257

0.140

1.579

1

1.579

3.057

0.088

1.338

1

1.338

2.174

0.148

0.647

1

0.740

0.959

0.333
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العمر

الدرجة
العلمية

المؤهل

سنوات
الخبرة

الخطأ

المجموع
المصحح

األداة ككل
تنمية مفاهيم وروح
المواطنة الصالحة
تنمية مفاهيم االتصال
بالمجتمع
تنمية المجتمع المحلي
اجتماعيا
تنمية المجتمع المحلي بيئيا
تنمية المجتمع المحلي
اقتصاديا
األداة ككل
تنمية مفاهيم وروح
المواطنة الصالحة
تنمية مفاهيم االتصال
بالمجتمع
تنمية المجتمع المحلي
اجتماعيا
تنمية المجتمع المحلي بيئيا
تنمية المجتمع المحلي
اقتصاديا
األداة ككل
تنمية مفاهيم وروح
المواطنة الصالحة
تنمية مفاهيم االتصال
بالمجتمع
تنمية المجتمع المحلي
اجتماعيا
تنمية المجتمع المحلي بيئيا
تنمية المجتمع المحلي
اقتصاديا
األداة ككل
تنمية مفاهيم وروح
المواطنة الصالحة
تنمية مفاهيم االتصال
بالمجتمع
تنمية المجتمع المحلي
اجتماعيا
تنمية المجتمع المحلي بيئيا
تنمية المجتمع المحلي
اقتصاديا
األداة ككل
تنمية مفاهيم وروح
المواطنة الصالحة
تنمية مفاهيم االتصال
بالمجتمع
تنمية المجتمع المحلي
اجتماعيا
تنمية المجتمع المحلي بيئيا
تنمية المجتمع المحلي
اقتصاديا
األداة ككل
تنمية مفاهيم وروح
المواطنة الصالحة
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0.740

1

0.457

1.679

0.202

1.401

3

0.467

0.829

0.485

0.099

3

0.033

0.065

0.978

0.536

3

0.179

0.346

0.792

0.228

3

0.076

0.123

0.946

0.377

3

0.126

0.186

0.905

0.199

3

0.066

0.150

0.929

0.687

4

0.172

0.305

0.873

0.101

4

0.025

0.050

0.995

0.951

4

0.238

0.460

0.764

0.640

4

0.160

0.260

0.902

0.514

4

0.129

0.191

0.942

0.057

4

0.014

0.032

0.998

2.002

1

2.002

3.554

0.066

3.446

1

3.446

6.823

0.012

1.329

1

1.329

2.572

0.116

1.560

1

1.560

2.536

0.119

1.744

1

1.744

2.587

0.115

1.957

1

1.957

4.438

0.041

0.482

3

0.161

0.285

0.836

1.274

3

0.425

0.841

0.479

4.961

3

1.654

3.201

0.033

2.123

3

0.708

1.150

0.340

3.974

3

1.325

1.964

0.134

1.818

3

0.606

1.374

0.264

23.661

42

0.563

21.214

42

0.505

21.699

42

0.517

25.840

42

0.615

28.321

42

0.674

18.516

42

0.441

28.379

54
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تنمية مفاهيم االتصال
بالمجتمع
تنمية المجتمع المحلي
اجتماعيا
تنمية المجتمع المحلي بيئيا
تنمية المجتمع المحلي
اقتصاديا
األداة ككل

المصدر :مم ا اد ال اح

27.464

54

30.177

54

31.673

54

34.205

54

22.858

54

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS

اال ت تتار المستتتج ات الممليتتة وااقليميتتة والعالميتتة ورواكتتب التمت  ،متتا يتتتيح الإعصتتة ل متتة المجتمتتع وراميتتتر ،وفتتق
المستم ات والتوورات المتسار ة  ،كما يم م ن يوجر اللو ادارة الجامعة فن وجود م س لوه المعوقات ،ذلتب ن
ال ور الم م فن الميادة والتوجير والتم ي

مم مسؤوليار ا او ا ية.
جدول رقم )11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية

للمعوقات التي تحد من دور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي
ر.م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الفقرات

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

الدرجة

الترتيب

3.35

1.07

0.67

متوسطة

12

4.02

1.05

0.80

كبيرة

3

3.96

1.14

0.79

كبيرة

5

4

1.04

0.80

كبيرة

4

3.91

0.97

0.78

كبيرة

7

3.94

1.09

0.79

كبيرة

6

3.82

1.07

0.76

كبيرة

9

3.84

1.03

0.77

كبيرة

8

4.04

1.01

0.81

كبيرة

2

3.27

0.97

0.65

متوسطة

13

3.80
3.62

1.04
0.99

0.76
0.72

كبيرة
كبيرة

10
11

3.05

0.86

0.61

متوسطة

14

4.16
3.77

0.96
0.65

0.83
0.75

كبيرة
كبيرة

1

النقص في أعضاء هيئة التدريس ومساعدي البُحَّاث
المتخصصين في مجال خدمة و تنمية المجتمع المحلي.
قلة الدعم المادي ألنشطة التثقيف المجتمعي في الجامعة.
ضعف العالقة بين إدارة الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي
( الحكومية واألهلية).
قلة استضافة الخبراء المتخصصين في مجال تنمية المجتمع
المحلي.
سوء التخطيط المتعلق بتنمية المجتمع المحلي.
ضعف عالقة التكامل فيما بين الجامعة ووحدات المجتمع
الخارجية.
ضعف عالقة االرتباط فيما بين البحوث العلمية التي تقوم بها
مؤسسات الجامعة و واقع المشكالت الفعلية التي يواجها
المجتمع المحلي.
غالبية األبحاث التي يتم إنجازها في الجامعة هدفها الحصول
على الترقيات والدرجات العلمية وليس لخدمة المجتمع.
ندرة تطبيق النتائج والتوصيات التي تسفر عنها نتائج البحوث
التطبيقية.
عدم وضوح مفهوم تنمية المجتمع لدى أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة.
انشغال الجامعة بأدوارها في التدريس والبحث العلمي.
انعزال الجامعة عن مجريات الحياة في المجتمع المحلي.
ضعف خبرة أعضاء هيئة التدريس بمشكالت المجتمع المحلي
ومتطلباته.
عدم توفر التمويل الالزم لالستفادة من الخدمة الجامعية.
المحور ككل

المصدر :مم ا اد ال اح

ا تمادا ل م عجات تعنام .SPSS

 -8النتائج والتوصيات:
 8-1النتائج:

لم الاتا

التن روصلم الي ا ال ار ة رم لم فن اآلرن:
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 8-1-1ه تعت نتتا

ال ار تتة وجتود درجتتة

Ecidiko.elmergib.edu.ly
 27-25ديسمبر 2017

تعيإة لمتو ت اوداة ك تتس ،لت ور جامعتتة المعقتب فتن راميتتة فتن راميتتة

المجتمتتع المملتتن ( ماومتتة ال متتس ) فتتن جميتتع مجتتاالت راميتتة المجتمتتع المملتتن ،ا تتت اا مجتتا راميتتة مإتتاليم وقتتيم

المواةاة الصالمة الو

جس درجة متو وة ،مم وج ة نظع ضا ليئة الت ريس العامليم الجامعة.

 8-1-2وجتتود فتتعوق ذات داللتتة احصتتا ية ا ت مستتتوى ال اللتتة )(=0.05

لتتألداة ك تتس رعتتزى للمؤلتتس العلمتتن،

لصالح فئة ( الماجستيع ) ،كما ه عت فعوق ذات داللتة معاويتة ات مستتوى معاويتة ) (=0.05فتن مجتا ممتور

رامي تتة مإ تتاليم االرص تتا

تتالمجتمع ،ول تتم رظ تتع ف تتعوق ذات دالل تتة احص تتا ية ات ت مس تتتوى ال الل تتة ) (=0.05ف تتن

مجتتاالت راميتتة المجتمتتع اوختتعى ( راميتتة مإتتاليم وقتتيم المواةاتتة الصتتالمة ،راميتتة المجتمتتع المملتتن اجتما ي تاً ،راميتتة
المجتمع المملن تيئيا ،رامية المجتمع المملن اقتصاديا) رعزى لمتتيع المؤلس العلمن.
 8-1-3وج تتود ف تتعوق ذات دالل تتة احص تتا ية ات ت مس تتتوى ال الل تتة ( (=0.05ف تتن مج تتا رامي تتة المجتم تتع الممل تتن
اجتما يتاً رعتتزى لمتتيتتع تتاوات ال تعة ،لصتتالح الإئتتة (متتم  15 – 11تتاة) ،ولتتم رظ تع فتتعوق ذات داللتتة احصتتا ية
ا مستوى ال اللة ) (=0.05فن مجاالت رامية المجتمع اوخعى ( رامية مإتاليم وقتيم المواةاتة الصتالمة ،راميتة
تتالمجتمع ،راميتتة المجتمتتع المملتتن تيئيتتا ،راميتتة المجتمتتع المملتتن اقتصتتاديا) رعتتزى لمتتيتتع تتاوات

مإتتاليم االرصتتا
ال عة.

 8-1-4لم رظ ع فعوق ذات داللة احصتا ية ات مستتوى ال اللتة ( (=0.05فتن مجتاالت راميتة المجتمتع المملتن
(راميتتة مإتتاليم وقتتيم المواةاتتة الصتتالمة ،راميتتة مإتتاليم االرصتتا تتالمجتمع ،راميتتة المجتمتتع المملتتن اجتما ي تاً راميتتة
المجتمع المملن تيئيا ،رامية المجتمع المملن اقتصاديا) رعزى لمتتيعات (الجاس ،العمع ،ال رجة العلمية ).
 8-1-5تتعة المعوقتات التتتن رمتو دون قيتتا جامعتة المعقتتب فتن راميتتة المجتمتع المملتتن ،متم وج تتة نظتع ضتتا
ليئة الت ريس العامليم في ا ،رم لتم فتن جملتة متم المعوقتات لم تا :ت رتوفع التمويتس التبة لب تتإادة متم ال متة
الجامعية ،ون رة رو يق الاتا

ونشتتوة الت مي ت

والتوصتيات التتن رستإع ا تا نتتا

المجتمعتتن فتتن الجامعتتة ،و يضتتا

تتع

ال متوع التو يميتة ،ا تافة الت قلتة الت م المتاد

العبقتتة تتتيم ادارة الجامعتتة ومؤ ستتات المجتمتتع المملتتن (

الم ومية واوللية ).
 8-2التوصيات :ا تاادا ال الاتا

التن روصلم الي ا ال ار ة يوص

اآلرن:

 8- 2-1ايج تتاد رشت تعيعات خاص تتة ر تتاظم دور الجامع تتة ف تتن خ م تتة ورامي تتة المجتم تتع الممل تتن ،م تتع اد ار اونش تتوة
االجتما ية ذات العبقة مجاالت التامية المملية

مم السيا ات المعتم ة فن الجامعة.

 8-2-2رإعيس الشعاكة المجتمعية تيم الجامعة ومؤ سات المجتمتع المملتن ،لمتا لتولب متم انع ا تات ايجاتيتة لت

رامية المجتمع المملن ،مع العمس ل رإعيس ورعزيز دور ال عام ال مافية واا بمية فتن الجامعتة ،التتن ر تتم وتعا

مش ت بت المجتمتتع التامويتتة ومعالجت تتا ،و ن رمتتو الجامعتتة التاستتيق متتع قيتتادات وإدارات المجتتالس الممليتتة ،تتم ت يع
الماجتات المجتمعيتة شت س دور  ،متم ختتب رشت يس فتعق م يتة ل ار تتة المشت بت االجتما يتة وال يئيتة واالقتصتتادية

ورم يم الملو ل ا.
 8-2-3العم تتس لت ت ر تتوفيع اام ان تتات المادي تتة وال شت تعية البةم تتة لت ت م دور الجامع تتة ف تتن خ م تتة ورامي تتة المجتم تتع
المملن ،مع

عورة متا عة ورمويم تعامج ا وخ مار ا الما مة.
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 8-2-4روةي ت العبقتتة تتتيم المجتمتتع المملتتن والجامعتتة متتم ختتب

م ت الا ت وات والمتتؤرمعات ،والعمتتس ل ت انشتتا

م اعكتتز لب تشتتارات ت ت ل خ متتة المجتمتتع وراميتتتر ،و ن رضتتع الجامعتتة كافتتة ام انيار تتا ومعافم تتا فتتن خ متتة وراميتتة
المجتمع المملن.

 8-2-5روجير ال موع العلمية لمس المش بت التتن رواجتر المجتمتع المملتن ( االجتما يتة ،وال يئيتة ،واالقتصتادية)
مع ر رعقيات ضا ليئة الت ريس شعا خ مة المجتمع.

 8-2-6اشعاك الجامعة فن و ع ال و المجتمعية المملية التاسيق مع قيادات المجالس المملية.
 8-2-7العمتتس ل ت ا ت اد خو ت
دورلا فن التامو لوها

كاديميتتة ( قصتتيعة الم ت ى ،متو تتوة الم ت ى ،ةويلتتة الم ت ى) للجامعتتة متتا يعتتزة

الجامعة ل المستويات الت بع (التعلتيم ،ال مت

العلمتن ،خ متة المجتمتع ) ،و متا يتب

احتياجات المجتمع المملن.
 8-2-8العمتتس ل ت اقامتتة ال ت ورات وورش العمتتس وحلمتتات الامتتاش لكتتس ضتتا ليئتتة الت ت ريس فتتن الجامعتتة حتتو
كيإية رعزيز ال ور التامو لوها

الجامعة ل المستويات ال ب ة (التعليم ،ال م

العلمن ،خ مة المجتمع ).
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المستخلص
ل فم لوه ال ار ة ال

التععل ل

دور جامعة المعقب فن رامية المجتمع المملن ،ولتمميق ل ل ال ار ة رم

روويع ا ت انة ركونم مم ( )63فمعة وة م ل

م مماور ر ت

تتامية المجتمع المملن ،والمعوقات التن رم

مم دور الجامعة فن رامية المجتمع المملن ،ا ت فم ( )300ضو ليئة ر ريس مم م تل
المستعجع والصالح ما ا لعملية التمليس ( )210ا ت انة ،ا ت مم ال ار ة الما
ن دور الجامعة فن رامية المجتمع المملن جا ت رجة

كليات الجامعة،

التمليلن ،وروصلم ال ار ة ال

عيإة ،كما دلم نتا

التمليس ااحصا ن ن ك ع

المجاالت لمية فن رامية المجتمع المملن ،كان لمجا رامية مإاليم وقيم المواةاة الصالمة ،كما دلم نتا
التمليس

ل

وجود فعوق ذات داللة احصا ية ا مستوى معاوية ) (=0.05فن اوداة ك س ،رعزى لمتتيع

المؤلس العلمن ولصالح فئة ( الماجستيع )،كما شارت نتا

فن رامية المجتمع المملن ،رم س فن
رو يق الاتا

التمليس ال

ن المعوقات التن رمو دون قيا الجامعة

روفيع التمويس البة لب تإادة مم ال مة الجامعية ،ا افة ال

والتوصيات التن رسإع ا ا نتا

ن رة

ال موع التو يمية.

الكلمات المفتاحية :ال ور التامو للجامعات ،جامعة المعقب ،رامية المجتمع المملن.
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د .عمر فرج القيزاني
دور جامعة المرقب في تنمية المجتمع المحلي بمنطقة الخمس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العاملين

المراجع
أوالً – المراجع العربية:
 .1اتعاليم السمادونن و

ا يا يم ( مجلة التع ية ،الع د  ،127اوو مم كتو ع  ) 2005رإعيس دور ضو

ليئة الت ريس الجامعات المصعية فن مجا خ مة المجتمع ( كلية التع ية ،جامعة اوةلع ،ا ا .)25-11
 .2ميت تعة مممت ت حس تتم (الم تتؤرمع الس تتادس لجامع تتة ال مت تعيم  24 -22ن تتوفم ع  ،2007التعل تتيم الع تتالن ومتول تتات
التامية ) رو يق العبقة تيم الجامعة والمجتمع (الص يع ،ال معيم ،جامعة ال معيم ).

 .3يمتتم ا تتما يس يعمتتوب ،و شتتعل مممتتود شي ت  ) 1994( ،راظتتيم المجتمتتع ،نظعيتتات ،قضتتايا ،دوار ،حتتاالت
( دما ور ،م ت ة ال مة االجتما ية للاشع ).
 .4رفيق مممود المصع  ( ،مجلة جامعة اوقص  ،الع د اوو ياايع  )2007رمييم ال ور التامتو لوهتا
اوقص ( جامعة اوقص
 .5شوقن
.6

جامعتة

تزة ،فلسويم ،ا ا .) 37-1

الماعم ( ،)1963رامية المجتمع وراظيمر ،،المالعة ،م ت ة المالعة الم ي ة.

ت ت الإت تتاا حمت ت ج تتب (مجل تتة العل تتو التع وي تتة ،العت ت د اوو  )1993 ،رم يت ت العملي تتة التعليمي تتة ف تتن جامع تتة

المستم س ( مع

ال ار ات التع وية جامعة المالعة ،ا ا .)44-23

 .7صتتمم حستتم العميتتس و حستتم حم ت الميتتار (المجلتتة اوردنيتتة فتتن العلتتو التع ويتتة ،مجل ت ( ،)10الع ت د ()4
 ) 2014دور الجامعات اوردنية فن ر يم قيم المواةاة ( الجامعة اوردنية ،ا ا .) 529-517
 .8ب ةليع العواش ة (مجلة جامعة

المعى للعلو االجتما ية ،المجل ال ال  ،الع د اوو ياايع  )2 011دور

الجامعتتة فتتن خ متتة المجتمتتع المملتتن متتم وج تتة نظتتع ضتتا ال يئتتة الت ريستتية في تتا و بقتتة ذلتتب ت ت عن متتي تعات
الش صية ل ي م ،جامعة ال لما نموذجاً ( م ة الم عمة  ،ا ا .) 224 – 175

 .9فاةمة اين فواة السلمن ( مؤرمع دور الجامعات السعودية فن رإعيس راية  12-11 ،2030ياتايع ) 2017
دور مؤ سات التعليم العالن فن المملكة العع ية السعودية فن رامية المجتمع مم وج ة نظع ضتا ليئتة التت ريس،

جامعة الملب عود انمودجاً (جامعة المصيم ،المملكة العع ية السعودية).

 .10ممم ت حم ت العشتتي ( ( )2005ر تتالة دكتتتوراه فتتن فلستتإة التع يتتة  /ر ص ت

ادارة رع ويتتة ) دور الجامعتتة فتتن

خ متتة المجتمتتع ،وم ت ى قيتتا الجامعتتات اوردنيتتة ت تتوا ال ت ور ( كليتتة ال ار تتات التع ويتتة العليتتا ،جامعتتة متتان العع يتتة
لل ار ات العليا ،اوردن ).

 .11ليتتا

ملتتة المتتؤمان (مجلتتة د ار تتات العلتتو اانستتانية واالجتما يتتة ،المجل ت ( )43ملمتتق الع ت د () 2016 )4

دور كليتن ار و جلون الجامعتيم فن راميتة المجتمتع المملتن متم وج تة نظتع ضتا ليئتة التت ريس العتامليم في تا
( الجامعة اوردنية ،ا ا .)1771-1753

ثانياً  -المراجع األجنبية:
1 - Salem Badat، The Role of Higher Education in Society: Valuing Higher Education،
Hers – SA Academy 2009 University of Cape Town Graduate School of Business.
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