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 معايري ضىء يف طيبت جبامعت اجملتمغ خدمت قطاع واقغ
  القياداث نظر وجهت من اجلىدة

 اليماني عبدالجبار مها
 طيبة جامعة -التربية كمية

 بجامعة المجتمع خدمة قطاع واقع الحالية الدراسة تناولت _الممخص
 سعياً  واالعتماد، لمتقويم الوطنية لمييئة الجودة بمعايير مقارنة طيبة،
 وتمخصت. الجودة معايير عمى قائم المجتمع لخدمة برنامج القتراح
 :يمي فيما الدراسة تساؤالت

 الجيد األداء لمعايير طيبة بجامعة المجتمع خدمة قطاع مراعاة مدى ما-
 القيادات؟ نظر وجية من المجتمع خدمة في
   الوطنية؟ لمييئة الجودة معايير ضوء في و

 خدمة واقع وصف استيدفت حيث الوصفي، المنيج الدراسة اعتمدت
 برنامج اقتراح إلى سعياً  جودتيا، عمى لموقوف طيبة، بجامعة المجتمع
 استبياناً  ذلك لتحقيق واستُخدم. الجودة لمعايير وفقاً  المجتمع لخدمة
 المجتمع، خدمة في الجيدة لمممارسات طيبة جامعة تطبيق مدى يوضح
 بالمممكة واالعتماد لمتقويم الوطنية الييئة وثيقة في جاء ما مع تتفق والتي

 بسياسة كبير اىتمام وجود إلى الدراسة وخمصت  .السعودية العربية
 رسالة في تضمينيا حيث من المجتمع بخدمة عالقتيا حول الكميات
 النتائج أشارت كما أنشطتيا، يتضمن اإلنترنت عمى موقع ووجود الكمية،

 تشجيع حيث من المجتمع مع الكميات تفاعل في مرتفع مستوى إلى
 برامج وتقديم المجتمع، قضايا في المشاركة عمى التدريس ىيئة أعضاء
 في الكميات لسمعة وبالنسبة. واحتياجاتيم المجتمع أفراد اىتمامات تخدم
 وجود عمى الموافقة من مرتفع مستوى إلى النتائج فأشارت المجتمع خدمة

 أظيرت كما. المحمي المجتمع في الكمية سمعة لتحسين شاممة استراتيجية
 الييئة أوردتيا التي المعايير في ومنخفضة متوسطة استجابات النتائج
 وبناء. السعودية العربية بالمممكة األكاديمي واالعتماد لمتقويم الوطنية

 قطاع لتنشيط اإلجراءات بعض تفعيل الباحثة اقترحت النتائج تمك عمى

 بنتائج المرتبطة التوصيات بعض قدمت كما بالجامعة، المجتمع خدمة
 .الدراسة

 – الجودة عاييرم - طيبة جامعة – المجتمع خدمة :الكممات المفتاحية
 واالعتماد لمتقويم الوطنية الييئة معايير – المجتمع خدمة قطاع برنامج

 األكاديمي
 المقدمة. 1 

 سعة مع الثانوي لمتعميم امتداداً  تواجدىا، حداثة منذ الجامعة كانت
 تحصيمي كناتج المعرفية الحصيمة عمى وُيعتمد المعرفي، العمق في

 عمييا يقوم التي الركائز من ركيزة اليوم وأضحت الجامعة، لخريج
 لمتطور حتمية كنتيجة ذلك تمخض وقد وتخطيطًا، بنيةً  المجتمع
 الجامعة فأصبحت المعرفة، مجاالت جميع في والنوعي الكمي
 . احتياجاتو تغطي بكوادر إياه مزوداً  المجتمع يغذي الذي الرافد

 انبثقت الكوادري واإلخراج المعرفي والتنافس  العولمة ضوء في و
 مما المجتمع، في والتنموية والبيئية التربوية المشكالت بعض

 المؤسسة الجامعة فكانت لحميا، العممي البحث تنشيط استدعى
 الجامعة استضافت وبذلك بحيادية، المشكالت ىذه لدراسة المناسبة

 لدييا تتوافر حيث العممي؛ البحث ىو المجتمع في جديداً  دوراً 
 [.1] البحث مجال في والبشرية المادية واإلمكانات القدرات
 ظيور إلى ومشكالتو المجتمع متطمبات عمى االنفتاح وأدى

 ىي لمجامعة ثالثة وظيفة فاستجدت لمجامعة، االجتماعية المسؤولية
 كان ومتطور واعي لمجتمع االستشراف أجل فمن.  المجتمع خدمة
نما فقط؛ التدريس عمى االقتصار عدم الجامعة عمى  االستمرار وا 
صالح بناء في  بـديناميات االرتباط خالل من وتنميتو؛ المجتمع وا 
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دراج. الشامل اإلصالح ليتم مطالبيا وتحميل المجتمعية الحياة  وا 
 حاجات تحميل ضوء في الرسالة ىذه وصياغة رسالتيا، ضمن ذلك

 الييئة) الحاجات ليذه االستجابة عمى المؤسسة وقدرة المجتمع،
 (. األكاديمي واالعتماد لمتقويم الوطنية

 تمّمس ميمتيا عمادات أو مراكز الجامعات في أصبح وقد
 خاصة، وقدرات إمكانات من تممكو بما المجتمع احتياجات
 أىم من ذلك ويعد أبنائو، لخدمة منيا الناجح واالنطالق

 جيود بتضافر إال يتحقق أن يمكن ال والذي المستدامة االستثمارات
 جانب ومن الطمبة جانب من فاعمة ومشاركة الجامعة في العاممين
 توفر ظل في ذلك كل والمجتمع، العمل وسوق الخريجين
 أجل من الثقافية؛ والنشاطات والبحث التدريس مجال في اإلمكانات

 [2] العالي التعميم وجودة فاعمية  معادلة تحقيق
 في االشتراك -الفعالة الجودة لتحقق- الجامعة عمى أصبح كما

 الخطط بمتطمبات الوفاء إلى والسعي المجتمع، لتنمية التخطيط
 عممية ضمن التطوير ومبادرات الشراكات تبّني خالل من التنموية،
 بعين آخذة بالجامعة، الخاصة والميزانية االستراتيجي التخطيط
 دراسة عمى ذلك يقتصر أال عمى[. 3] ومواردىا إمكاناتيا االعتبار
نما لالحتياج؛ الحالي الواقع  بذلك لتصبح المستقبل، بتصور وا 
 جامعة إليو سعت ما وىذا. لمجامعة االستراتيجية األىداف ضمن
( م2009-ىـ1430) لعام العامة االستراتيجية خطتيا ضمن طيبة
 بين التوازن تحقيق رؤيتيا في جاء إذ الجامعة ورسالة رؤية في

 كما لمتميز، محفزة بيئة في المجتمع وخدمة المعرفة ونشر إنتاج
 خالل من المجتمع خدمة في الجامعة دور تعزيز رسالتيا في جاء

 . والتثقيفية التدريبية البرامج في التوسع
 واالطالع طيبة، بجامعة المجتمع خدمة واقع استقراء من ويتضح
 خالل ومن ،(ىـ1432-ىـ1431) لعام االستراتيجية الخطة عمى

 المجتمع، خدمة ممارسات الستقصاء بالجامعة المطبق االستبيان
 الفعمية والممارسات التنظيري اإلطار بين واضحة فجوة وجود

 لجنة ُشكمت إذ الوظيفة، بتمك االىتمام حداثة يتضح كما. الممموسة

 يرأسيا المجتمع، لخدمة العميا المجنة بمسمى ىـ1431 عام في
 ليست لممجتمع الجامعة خدمة أن يتضح كما الجامعة، مدير معالي

 المساىمات واقتصرت وموظفييا؛ أساتذتيا أغمبية اىتمام دائرة في
 والتوعوية، التثقيفية والندوات كالمحاضرات المتفرقة، الجيود عمى

 خالليا من يتم وال المينة، بيوم تختص آنية شراكات إلى إضافة
 دعوة خالل من ذلك تحقيق يمكن إذ لمخريجين، العمل فرص توفير

 ممتقى بتنظيم األعمال، ورجال والمصانع الشركات أصحاب
 و الشركات تمك في لمعمل الطالب مع التعاقد فيو يتم توظيف
 . تخرجيم بعد المصانع
 بجامعة المجتمع خدمة قطاع لبرامج الحالي الواقع الدراسة وتتناول
 واالعتماد لمتقويم الوطنية لمييئة الجودة بمعايير مقارنة طيبة

 المممكة في لمتعميم األعمى المجمس قبل من أنشئت التي األكاديمي
 ىذه في والقوة الضعف ونقاط. ه1424 عام السعودية العربية

 قائم المجتمع لخدمة برنامج القتراح سعياً  المجتمعية، الخدمات
 خدمة أىداف تحقيق في يسيم أن ويمكن الجودة، معايير عمى

 وقابمة المعالم واضحة واستراتيجية لرؤية وفقاً  المنشودة المجتمع
 .ممموسة بصورة الواقع أرض عمى لمتنفيذ

 :الدراسة مشكمة -2
 :وتساؤالتها المشكمة. أ

 خدمة قطاع في األداء واقع استقصاء في الدراسة مشكمة تحددت
 وضعتيا التي الجودة معايير عمى قياساً  طيبة بجامعة المجتمع
 التعرف أجل من وذلك األكاديمي؛ واالعتماد لمتقويم الوطنية الييئة
 يراعى مقترح تصور لتقديم تمييداً  القطاع ذلك في األداء واقع عمى
 واالعتماد لمتقويم الوطنية الييئة أقرتيا التي الجودة معايير فيو

 : التالية األسئمة في المشكمة صياغة وتم. األكاديمي
 طيبة بجامعة المجتمع خدمة قطاع مراعاة مدى ما -

 من المجتمع خدمة في الوطنية الييئة أقرتيا التي األداء لمعايير
 القيادات؟ نظر وجية

   الوطنية؟ لمييئة الجودة معايير ضوء في و
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 :الدراسة أهداف. ب

 :يمي ما الدراسة استيدفت 
 في الجيدة والممارسات األداء مؤشرات عمى التعرف -

 .الجامعة تقدميا التي المجتمع خدمة
 ومدى طيبة جامعة في المجتمع خدمة واقع عمى الوقوف -

 .الوطنية لمييئة الجودة معايير مع اتفاقيا
 خدمة لبرنامج متكامل مقترح تصور إلى الوصول -

 .الجودة معايير وفق المجتمع
 :الدراسة أىمية. جـ

 :إلى الدراسة أىمية ترجع 
 في المجتمع خدمة ببرامج لمنيوض تسعى كونيا -

 .المنشود الجودة مستوى إلى لموصول الجامعات
 في ودورىا المجتمع خدمة في طيبة جامعة تجربة تقديم -

 .تطويره في اإلسيام
 :الدراسة محددات. د

 :التالية بالحدود الدراسة تحددت
 اقتصرت المجتمع، خدمة بمتغير يتعمق فيما: موضوعية حدود

 المجتمع خدمة وواقع المجتمع، لخدمة النظرية الفمسفة عمى الدراسة
 مقترح وبرنامج الجامعية، القيادات نظر وجية من طيبة جامعة في

 معايير يحقق وبما القيادات آراء عنو تسفر لما وفقاً  المجتمع لخدمة
 .الشاممة الجودة
 لمجودة، تعريف عمى الدراسة اقتصرت الجودة، بمتغير يتعمق فيما

 .بالمجتمع الجامعة عالقة في الجودة مؤشرات
 ىـ1433 الجامعي العام في الدراسة أجريت: زمنية حدود
 (.المنورة المدينة) طيبة جامعة: مكانية حدود

 :الدراسة مصطمحات. ىـ

 خالل من بالمجتمع النيوض ميمتيا تعميمية مؤسسة: الجامعة*
 والسياسية واإلدارية المينية الكوادر مؤسساتو، لجميع الكوادر إعداد

 البحث الثانية وميمتيا. ومينياً  أكاديمياً  عال بمستوى والقيادية
 [.4] المجتمع خدمة في فتتمثل الثالثة أما العممي،

 الحياة وتطوير بإصالح الجامعة التزام: المجتمع خدمة*
 خدمات وتقديم ومشكالتو المجتمع احتياجات بتقصي االجتماعية
 والطمبة منسوبييا خالل من لممجتمع مباشرة عممية نموذجية
 [.4] بمرافقيا عانةباالست

 التعميم بتوظيف الجامعة في المجتمع خدمة تعرف كما 
 القيام خالل من لممجتمع، الشاممة التنمية لتحقيق العممي والبحث
 [.5] الجامعة إطار خارج لصالحو تنفذ بأنشطة

 األىداف، تحقيق مستوى عمى الحكم التعميم في تعني: الجودة*
 بخصائص تتسم التي والمخرجات باألنشطة الحكم ىذا ويرتبط
 تعني كما[. 6] عمييا المتفق المعايير بعض ضوء في معينة
 لتكون المؤسسة عمى العالمية المعايير من مجموعة تطبيق الجودة
 الذي لممجتمع والمستقبمية الحالية باالحتياجات الوفاء عمى قادرة
 تعنيف لمجامعات بالنسبة المجتمع خدمة في الجودة أما. فيو توجد
 واإلسيام إليو، تنتمي الذي المجتمع تجاه بمسؤولياتيا الجامعة قيام
 .المستدامة التنمية في
 التعميمية المؤسسة تستخدميا مسبقًا، تحدد أدلة: األداء مؤشرات*
 المؤسسة برسالة وترتبط األداء، جودة مستوى وتقويم مراقبة في

 . وأىدافيا
 المؤشرات ىذه ترتبط المجتمع، خدمة في األداء لمؤشرات وبالنسبة
 مع العالقة جودة مستوى عمى الحصول ويمكن. المجتمع بطبيعة
 نحو المؤسسة سياسة تصف التي الوثائق: خالل من المجتمع
 والتي التدريس ىيئة أعضاء تقييم محكات و المجتمع، خدمة

 المتعمقة واإلجراءات المجتمع، خدمة في اإلسيامات تتضمن
 الدراسة في وتم. المحمية اإلعالم لوسائل المقدمة بالتصريحات
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 الوطنية الييئة وضعتيا التي األداء مؤشرات استخدام الحالية
 .األكاديمي واالعتماد لمتقويم

 
 :السابقة والدراسات النظري اإلطار -3

 :المجتمع خدمة وأىداف فمسفة
 وىو االجتماعية، المسؤولية عمى المجتمع خدمة تقوم 

 عمى يوجب إذ المستدامة، بالتنمية ومرتبط التطور دائم مفيوم
 االقتصادية التنمية في والمشاركة بالبيئة االىتمام الجامعة

 التي والمشكالت لمتحديات والتصدي لممجتمع، واالجتماعية
 من والمساندة الدعم وتوفير. ليا الحمول إيجاد ومحاولة تواجيو،

 طاقات توظيف عمى متقو  كما[. 7] لمجامعة العميا اإلدارة قبل
 لمصمحة متناغم بشكل الجامعة محيط في متفرقة وخبرات
 عمى قادر متكامل، معرفي مجتمع لتكوين وسعياً . المجتمع

 الخدمات في نفسو عمى يعتمد و بوعي، واالختيار التمحيص
 خالل من وذلك اليومية، الحياة مقومات وتوفير االحتياجات وتحديد
 خدمة في والجامعة المجتمع عناصر فييا ينخرط عمل برامج

 .  بعضيم
 مرتبط فمسفي األول بعدان، الجامعة تقدميا التي العامة ولمخدمة
 والمشاركة مجتمعو نحو الفرد مسؤولية مبدأ وىو نفسيا، بالجامعة

 فيتمركز الثاني البعد أما. إليو ينتمي الذي الديمقراطي المجتمع في
 البشرية الموارد باستغالل لممجتمع العامة الخدمة أىمية حول

 مميزة، خدمة عمى لمحصول الجامعة في المتاحة والمادية والفكرية
 حل في العممي البحث استخدام عمى ومدربة مؤىمة نخبة بيا يقوم

 لحل اليادف المنظم التخطيط في المجتمع فيشترك. المشكالت
. المعمومات ونقص العشوائية لتجنب الجامعة أساتذة مع مشكالتو

 جغرافي ُبعد: إلى وصنفيا المجتمع، خدمة أبعاد إلى[ 8] أشار وقد
 زمني وُبعد جدرانيا، خارج الجامعة تقدميا التي البرامج يتضمن
 تقدميا التي المحاضرات يتضمن الذي المستمر التعميم بو يقصد

 وظيفي وُبعد. القصيرة والمناىج والندوات المجتمع ألفراد الجامعة

 في وتسيم التطبيقية واألبحاث التعميمية الخدمات بو ُيقصد خدمي
 واىتمامات احتياجات لمقابمة واستغالليا الجامعية، الموارد تطوير
 واألفراد لمييئات االستشارات وتقديم والكبار، الجامعي غير الشباب

 .والتجارية والصناعية الزراعية المختمفة المجاالت في
 مشاكمو، وتناول المجتمع، تطوير إلى ذلك كل من الجامعة وتيدف
 ونشر لو، المشّرفة الصور وعرض االستشارية، الخدمات وتقديم
 السموكية األنماط وتشكيل واالقتصادي، واالجتماعي الثقافي الوعي
 كما المعيشة، مستويات لتحسين الميارات وصقل المعرفة، وتعزيز
 االستراتيجيات عبر التنموية الوطنية الخطط دعم إلى تيدف

 المجتمع خدمة أىداف وتتمخص. المطورة التدريب وبرامج الواضحة
 : يمي فيما
 عمى التعرف خالل من لممجتمع، المتكامل النمو تحقيق -

 .  وتمبيتيا والمينية واالجتماعية الثقافية احتياجاتو
 .بالمجتمع الجامعة عالقة توثيق -
 .االجتماعي دورىم أىمية الطمبة تعميم -
 والميارات واالستعدادات القدرات الكتشاف الفرصة تييئة -

 .توظيفيا و استثمارىا يمكن بحيث الطمبة، لدى الكامنة
 .االجتماعي النشاط عمى لمتدرب لمطمبة الفرصة إتاحة -

 :لممجتمع الجامعة خدمة في العالمية االتجاىات
 القرن من األخير النصف في المجتمع خدمة مفيوم ظير 

 جديداً  بعداً  ليعطي األمريكية؛ المتحدة الواليات في عشر التاسع
 لتطوير وتسخيرىا عممي، بمنيج المعرفة توظيف في الجامعة لدور

 طاقاتيم الستثمار وتأىيميم أفراده وتثقيف مشكالتو وحل المجتمع
 وصل حمقة وجود ضرورة الدولة أدركت عندما وذلك وجيودىم،

 االىتمام عمى لتركز بالجامعة، األكاديمية والوحدات المجتمع بين
 مشكالتو وحل المجتمع لخدمة الموجية التطبيقية باألبحاث

 والتسارع بالنمو الدور ىذا واستمر[ . 3]واالجتماعية االقتصادية
 والمينية التثقيفية التدريبية والدورات المستمر، التعميم برامج ليشمل

 . المجتمع فئات لمختمف
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 من خاصة عناية المجتمع خدمة وظيفة العالمية الجامعات وتولي
 من المالي الدعم من واالستفادة والتخطيط، التنظيمية األنماط حيث

 البرامج وتقديم. المجتمعية والمؤسسات والخاص الحكومي القطاعين
 وأثبتت[. 3] المينية االستشارات ونظام الذاتية، التنمية تعزز التي

 الكبيرة العالمية الشركات أوساط في تنامي وجود الدراسات
 إذ الشركات، لتمك التقني االزدىار وبالتالي البحث بنشاطات
 [. 9] العممي والبحث المعمومات تقنية في ضخمة مبالغ تستثمر

 المتحدة الواليات جامعات في المجتمع خدمة ظيرت وقد 
 عدد مع ومشاركات تطوعية خدمات مشاريع صورة في االمريكية

 ترويحية برامج إلنشاء الحكومية وغير الحكومية الوكاالت من ىائل
رشادية وتعميمية  قومية مؤتمرات واستضافة المجتمع، أفراد لجميع وا 

 داخل العامة الخدمة لتعميم الدراسية والحصص المشردين حول
 من الفعال بالدعم األمريكية الجامعات تتمتع و. المدرسي المنياج

 المشاريع تنمية تضع وىي بشراكات، معيا ترتبط التي المؤسسات
 بعيدة األىداف قائمة في المؤسسات ليذه الخاصة والمبادرات

 كما[. 3] ليا االستراتيجي التخطيط عممية وضمن لمجامعة المدى
 في دوري بشكل بالجامعة التدريس ىيئة وأعضاء الموظفون يشارك
 المحاضرات وبإلقاء والمدرسية الخيرية والمجالس المدينة مجالس
 .العمل وورش

 الجامعة بين الشراكة[ 10] فيصف العربي العالم في أما 
 تكرار إلى أدت فجوة وجود إلى ويشير بالضعف، الخاص والقطاع
 .فاعميتيا وعدم البحوث
 القطاع بين لمتنسيق ثابتة اتصال قنوات وجود قمة إلى إضافة
 وأن. البحوث لتسويق اآلليات وغياب البحثية، والمراكز الخاص

 المشتركة التدريبية المشروعات عمييا يغمب المجتمعية الشراكات
 في اإلدارية اإلجراءات صعوبة إلى أشار كما. الطالبي والتدريب

 اىتمام محدودية[ 10] يرى و. المجتمعية الشراكات إجراءات إنياء
 يضمن والذي والتكنولوجي، التطبيقي بالبحث العربية الجامعات

 في مكانتيا ويعزز اإلنتاجية القطاعات مع المجتمعية الشراكة
 .النظري التعميم في المتمثل التقميدي الدور عمى والتركيز المجتمع،
 عوامل أو خارجية قيود تأثير تحت العالي التعميم يقع كما 

 عن عبارة -المسؤولية مثمث يوضحيا كما- وىي فيو، تؤثر
 األكاديمية واالىتمامات العمل، سوق وقوى السياسية، األولويات
 المسؤولية نظام تمثل المثمث ىذا داخل والمساحة[. 11] المينية

 العوامل من أن وجد إذ دراستو في[ 12] يؤيده ما وىو. المجتمعية
 المختص التنظيمي الييكل لممجتمع، الجامعة خدمة في المؤثرة
 لمجامعات األعمى المجمس ودعم المجتمع، خدمة بوظيفة

 في قصور وجود إلى توصل دراستو وفي الجامعي، لالستقالل
 نتيجة إلى توصل كما المصرية، الجامعات في التنظيمي الييكل
 .المصرية الجامعات في المجتمع بخدمة االىتمام حداثة مفادىا
 :المجتمع خدمة مجال في الجامعات بعض تجارب

 الواليات في الجامعات بعض لتجارب استعراض يمي فيما 
 تفعيل في الجامعات ىذه مبادرات من جزءاً  توضح والتي المتحدة
 [:3] لدييا المجتمع خدمة قطاع

 ضمن المؤسسية الشراكات ستاوت وسكونسن جامعة وضعت
 األىداف أولويات ضمن تدرجيا حيث االستراتيجي التخطيط عممية
 محمية مجموعات مع الشراكات ىذه وتعقد لمجامعة، المدى بعيدة

قميمية  نجاحيا معايير من الجامعة جعمت كما. ومينية ووطنية وا 
 بقادة دوري بشكل وااللتقاء المجتمع، بخدمة االىتمام مدى

 في التدريسية الييئة وأعضاء الموظفين إشراك و. المجتمع
 .بالمجتمع المتعمقة الفعاليات
 كمية فييا عممت فقد الشمالية كولورادو جامعة أما  
 مع لمتفاعل إطار تأمين عمى األعمال إدارة لعموم مونفورت
داريين قادة و البارزين األعمال رجال إشراك خالل من المجتمع،  وا 

. م2002 في لمجامعة االستشارية المجالس في الجامعة خارج من
 الجامعة بادرت االجتماعية بمسؤولياتيا لالعتراف محاولة في و

 تأثير ذات ومشاريع خدمات تقديم إلى تيدف الفعاليات من بسمسمة
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 The الموحدة الطريق كبرنامج المحمي، المجتمع عمى مباشر
United Way وأكاديميين موظفين الجامعة منسوبي كل فيو يسيم 

 وبرنامج. ووقتيم بأمواليم شخصي بشكل التبرع في وطالب
Business Plus يقوم لمجامعة، الخيرية الجمعية مع بالتعاون 

 الجامعة إلى المتحدة الواليات في البارزة القيادية الشخصيات بدعوة
 برنامجين وضعت كما. عامة الدعوة فييا تكون محاضرات إللقاء

 ومؤتمر التنفيذيين لممدراء الصيفي العميا اإلدارة معيد ىما خدميين
 إلى الثالث الصف من لمطالب موجو وىو الحرة لألعمال الشباب
 .عشر الثاني

 لممجتمع خدماتيا الحكومية نيومكسيكو جامعة تقدم 
 التدريبية والبرامج العالي التعميم برامج بتقديم المحمي

 من الجامعة تستفيد كما. الذاتية التنمية تعزز التي واالختصاصات
 حاجات تقدير في لممواطنين المينية االستشارات لجنة نظام

 الجامعة لجان تشكيل في ويشارك. ليا واالستجابة وىمومو المجتمع
 المحميين األعمال أرباب عن ممثمين المجتمع شرائح كافة من

 وغيرىم المنتخبين والمسؤولين والطالب والخريجين المحمية والييئات
 المجتمع خدمة فعاليات بإدراج الجامعة وتقوم. المجتمع أعضاء من
 التدريس ىيئة عضو و الموظف لمسؤوليات الرسمية القائمة في
 .االجتماعية الخدمات أفضل يقدم لمن مكافآت تقديم خالل من

 سنوياً  مؤتمراً  ميريفل في ميسوري نورثويست جامعة تقيم 
 شأنيا من التي والخدمات البرامج عمى التركيز فيو يتم لمتخطيط
 في األعمال ومجاالت والتعميمية الزراعية المجاالت تطوير

 المنظمات من العديد في بعضويتيا الجامعة وتشارك. المجتمع
 كما. بأكمميا والمنطقة بخاصة المحمي المجتمع لدعم شكمت التي

 الفعاليات من العديد في الجامعة في البارزون اإلداريون يشارك
 اإلقميمي كالمشروع والمنطقة المجتمع تحسين إلى تيدف التي

 مركز وتحديث المنطقة مطار تطوير مشروع و المجتمعات لصحة
 مركز الجامعة وأسست. بديمة زراعية محاصيل وتطوير المدينة
 المجتمع، في لمطالب خدمات تقديم بيدف الدائم لمتعميم ماكيمي

 الوالية في المينية المجموعات تخدم برامج المركز ويحتضن
 تأثيرىا تقييم بيدف-الجامعة وتقوم. الحديثة التقنية وسائل بأفضل

 وحاجة االقتصادي األثر موضوعات حول بدراسات  -المنطقة في
 المجتمع ورضا لمخريجين تدريب فرص ومنح مدرسين إلى المنطقة

 وفق لمجامعة االستراتيجي التخطيط يتم و الجامعة، خريجي عن
 البارزين األعضاء ومشاركة الجامعة رئاسة مجمس بإشراف النتائج

 .المجتمع في
 :المجتمع بمؤسسات الجامعة عالقة

 مما العمل، وعالم الجامعة بين العالقة توثيق ينبغي 
 يطمبو ال مما لمتقميل الجامعة مخرجات في النظر إعادة يقتضي
 فرص خمق عمى قادرين ليكونوا الخريجين وتأىيل العمل، سوق
 المجتمع ومؤسسات الجامعة بين الالزمة القنوات إيجاد و. العمل
 والتعميم التدريب من كافية فرص توفير في المرونة من قدر إليجاد
 . التعمم مجتمع وتحقيق

 خدمة مدى" بعنوان عمل ورقة في[ 13] أوصى وقد 
 جامعة في الزراعية البحوث: لممجتمع الجامعات في العممي البحث
 الباحثين بقدرات المجتمع توعية بضرورة" نموذًجا فيصل الممك

شراكيم مشاكمو، مع التعامل عمى بالجامعات  فعاليات في وا 
 البحث مراكز بين التنسيق وتفعيل ومؤتمرات، ندوات من الجامعة

 الجامعات في ودورية خاصة ندوات وعقد. وخارجيا الجامعات في
 . لممجتمع البحوث نتائج لتسويق

 لتمبية السعودية الجامعات توجيو حول[ 14] دراسة وفي 
 معوقات وجود عن نتائجيا أسفرت المجتمع في التنمية متطمبات
 وفنية مالية بنواحي ترتبط الجامعي العممي البحث حركة لتنشيط

 الجامعات بين التعاون في وصعوبات معوقات توجد كما وتنظيمية،
 أن وأوضح العممي، البحث مجال في المختمفة التنمية وقطاعات
 المادي الدعم سبل بإيجاد يتم العممي البحث معوقات من التخمص
 المجال في خاصة العممي البحث حركة لتنشيط والمعنوي
 . الصناعي
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 :المجتمع لتطوير الجامعات تقدميا التي الخدمات تفعيل سبل
 دور لتطوير مقترح تصور"  بعنوان أجراىا دراسة في[ 8] أوضح
" الحديثة العالمية االتجاىات ضوء في المجتمع خدمة في الجامعة
 االتجاىات مع تتفق والتي لممجتمع الخدمات تقديم سبل بعض

 لحل عممية بحوث صورة في الخدمات تقديم: وىي الحديثة العالمية
نشاء المجتمع، مشكالت  لمتدريب ومراكز استشارية مجالس وا 

 . المجتمع لمؤسسات المالي والدعم والتوعية واالستشارات،
 الشراكة قيام تحديات" بعنوان عمل ورقة في[ 9] يوضح و

 العربية المممكة في العممي البحث مجال في الفاعمة المجتمعية
 سبل" والتقنية لمعموم العزيز عبد الممك مدينة تجربة: السعودية

 حث خالل من وذلك والعالمية، واإلقميمية المجتمعية الشراكة تفعيل
 مجال في االستثمار في والخدمية اإلنتاجية القطاعات مؤسسات
 البحثية المؤسسات في يتوفر ما من واالستفادة والتطوير، البحث

 اآلليات إيجاد إلى دعا كما. معممية وتجييزات بشرية خبرات من
 المؤسسات مع الموقعة االتفاقيات من القصوى لالستفادة الالزمة
 لتفعيل مرنة وسياسات أنظمة وتبني. وتقنًيا عممًيا المتقدمة والدول
زالة الشراكة  . العقبات وا 

 المجتمعية الخدمات تفعيل سبل المممكة جامعات بعض توضح و
 النحو عمى وذلك العالمية الشبكة عمى اإلليكترونية صفحاتيا في

 :التالي
 توعية خالل من المجتمع خدمة في الكميات دور تفعيل و حث-

 .التطوعي بالعمل الطمبة
 .التطوعية واألعمال البرامج دعم -
 .التعميمية البرامج في المجتمع خدمة برامج دمج -
 .المجتمع مؤسسات مع التعاون -
 .إلييا الطالب وتوجيو المستفيدة الجيات مع التنسيق -
 .جودتيا وقياس المجتمع خدمة برامج متابعة -
 .المجتمع مؤسسات مع الشراكة قاعدة توسيع -

 الجامعة تقدميا التي بالخدمات الوعي لنشر اإلعالم استخدام -
 .لممجتمع

 برامج في لممشاركة الجامعة خارج من المتطوعين باب فتح -
 .المجتمع خدمة

 .المجتمع خدمة في الجامعة موقع توظيف -
( التطوع) لمتبرع عضوية ببطاقة الطمبة بو يمتحق برنامج عمل -

 .المناسبات مختمف في المجتمع بخدمة
 :التعميمية العممية في ودمجيا المجتمع خدمة برامج فوائد
 الفوائد التعميمية العممية في دمجيا عند المجتمع خدمة برامج تحقق
 : التالية

 التعمم ليتم العممية بالحياة األكاديمية العموم ربط -
 .اإليجابي

 في يساعد المجتمع خدمة بأنشطة التعميمية األىداف ربط -
 عمى وقدرتيم شخصياتيم ينمي مما لمطمبة العممية الخبرات زيادة

 .الذات عن التعبير
 والمركب البسيط التفكير ميارات تطوير عمى يساعد -

كسابيم لمطمبة  .جديدة ميارات وا 
 خالل من الطمبة لدى والصدق المسؤولية قيمة يدعم -

 .المجتمع خدمة لبرامج والتنفيذ التخطيط مراحل في إشراكيم
 .الخاطئة والسموكيات المنحرف الفكر من الطمبة تحمي -
 العمل في االستمرار عمى الطمبة تحفيز عمى يعمل -

 .التخرج بعد التطوعي
 فرصة ثم ومن المين، عمى التعرف لمطمبة يتيح -

 .االختيار
 بشكل الطمبة رؤية الجامعة خارج من المجتمع ألفراد يتيح -

 .دعميم وبالتالي طاقاتيم عمى والتعرف مختمف
 :المجتمع خدمة مجاالت
 في خدماتيا تقديم عمى المجتمع خدمة في الرائدة الجامعات جرت
 المجتمع يعيشيا التي التغيرات حسب لمزيادة قابمة مجاالت، عدة
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 المجاالت ىذه وأىم. واجتماعياً  اقتصادياً  التنموية وحاجاتو وظروفو
[4: ] 
 إبراز ميمتيا لممجتمع، فكرية كقيادة الجامعة مجال •

 .لمجتمعيا الفكرية والمرجعية الوطنية اليوية
 أو تعميمية فرصة كل ويشمل المستمر، التعميم مجال •

 حسب المجتمع فئات لجميع تقدم( تثقيفية أو مينية) تدريبية
 .الحاجة

 المزاوجة عمى يعمل والذي والدراسات، االستشارات مجال •
 ألساتذتيا الفرصة إتاحة خالل من والعممية، النظرية الجوانب بين

 أو العام القطاع في إداريين أو باحثين أو كمستشارين لمعمل
 .المجتمع في الخاص

 الجامعة بمشاركة الجامعية، والتسييالت المرافق مجال •
 اجتماعات قاعات رياضية، صاالت مسابح، مالعب،) بمرافقيا

 لممجتمع والسماح( واجتماعية وفنية ثقافية وأنشطة واحتفاالت،
 .والتسييالت المرافق ىذه من باالستفادة

 .والخاصة العامة والمحاضرات والندوات المؤتمرات مجال •
 المجتمع ومشاركة العامة، بالمناسبات االحتفاالت مجال •

 .فييا المحمي
 لمتقويم الوطنية الييئة قبل من الموضوعة المجتمع خدمة معايير

 :األكاديمي واالعتماد
 مع الجامعة عالقة جودة عن أدلة عمى الحصول يمكن 
 لمتقويم الوطنية الييئة وضعتيا مؤشرات، عدة خالل من المجتمع
 : التالية المحاور في تتمخص واالعتماد
 حول التعميمية المؤسسة سياسات: األول المحور* 
 :بالمجتمع عالقاتيا

 طبيعتو في بوضوح محدداً  المجتمع خدمة تجاه المؤسسة التزام-
 ىذا في المشاركة تشجع بسياسات االلتزام ذلك ودعم ومداه،

 .تنفيذىا يتم التي األنشطة حول منتظمة تقارير ووجود الجانب،
 :أن يجب المتطمبات ىذه ولتحقيق

 بتقديميا المؤسسة تمتزم التي الخدمات تقع - 
  تعمل التي المجتمعات أو بالمجتمع وترتبط المؤسسة، رسالة ضمن
 .التعميمية المؤسسة  فييا

 بالمؤسسة األعمى اإلداري المجمس يقر - 
 الخاصة السياسات( األمناء مجمس أو الجامعة مجمس) التعميمية
 وتعمل المجتمع، خدمة في التعميمية لممؤسسة الخدمي بالدور

 المؤسسة في العميا باإلدارة المسؤولين كبار يتخذىا التي القرارات
 .السياسات ىذه تعزيز عمى التعميمية

 سنوية تقارير بإعداد التعميمية المؤسسة تقوم - 
 . لممجتمع تقدميا التي اإلسيامات حول

 التدريس ىيئة أعضاء ترقية معايير تشتمل - 
 .المجتمع لخدمة يقدمونيا  التي اإلسيامات عمى أدائيم وتقويم

 العالمية الشبكة عمى موقع المؤسسة لدى يوجد - 
 عن تفصيمية معمومات عمى ويحتوي باستمرار، ُيحدَّث( اإلنترنت)

 اإلخبارية المقتطفات ذلك في بما وأنشطتيا، المؤسسة ىيكميات
 لممؤسسة انضماميم المتوقع لمطمبة المحتممة االىتمامات حول

 .  عام بشكل المجتمع أفراد من وغيرىم
 :المجتمع مع التفاعل: الثاني المحور* 

 إلييا يحتاج التي الخدمات لتقديم المجتمع مع عالقات بناء 
 و بالمؤسسة، المتاحة والمصادر بالميارات واالستعانة المجتمع،
 عند وبرامجيا المؤسسة لدعم المجتمع في الموجودة بالخبرات
 . ذلك مناسبة
 :أن يجب المتطمبات ىذه ولتحقيق

 وغيرىم التدريس ىيئة التعميمية المؤسسة تشجع - 
 القضايا فييا تـُناقـَش التي الندوات في المشاركة عمى الموظفين من

 .تنميتو خطط فييا وتـُستعرض المجتمع في الميمة
 وأقساميا وكمياتيا التعميمية المؤسسة تتعاون - 

 ذات مينية خدمة ىيئات أو لممجتمع دعم جيات تأسيس عمى
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 ىيئة أعضاء بخبرات مستعينة المجتمع، باحتياجات عالقة
 .التدريس

 من واسعة تشكيمة التعميمية المؤسسة تُقدم - 
 .واحتياجاتيم المجتمع أفراد اىتمامات تخدم التي المقررات
 القطاع مع عالقات التعميمية المؤسسة تـُقيم - 
 يمكن. )البرامج تقديم في تساعدىا العمل وأرباب المحمي الصناعي

 العمل، خبرات توفر ببرامج الطمبة إلحاق مثل أشياء ذلك يشمل أن
 تحميل إلى تحتاج التي القضايا تحديد و الجزئي، التوظيف وفرص

 (.الطمبة مشاريع أنشطة في
 العمل أرباب بدعوة التعميمية المؤسسة تقوم - 
 االستشارية المجان إلى لالنضمام العالقة ذات المين وأصحاب
 وأنشطتيا التعميمية المؤسسة برامج في تنظر التي المناسبة
 .األخرى

 مع مستمرة بصالت التعميمية المؤسسة ترتبط - 
 في والدعم العون ليا وتقدم المجتمع، في الموجودة المدارس
 وأنشطتيا المؤسسة برامج عن معمومات وتقدم التخصص، مجاالت
 .لممدارس إثرائية أنشطة تنظم كما المستقبمية، التوظيف وفرص

 مع التواصل عمى التعميمية المؤسسة تحافظ - 
 المؤسسة، تطورات عمى اطالعيم وعمى منتظم، بشكل الخريجين
 الدعم تقديم عمى وتشجيعيم أنشطتيا، في لممشاركة ودعوتيم
 . الجديدة التطوير لعمميات الدعم أشكال من وغيره المالي

 المتاحة الفرص من التعميمية المؤسسة تستفيد - 
 ألغراض المجتمع منظمات من أو األفراد من المالي الدعم لطمب
 .التطوير عمميات من ذلك وغير العممي البحث

 عل تشتمل مركزية بيانات بقاعدة االحتفاظ يتم - 
 التابعة والمنظمات األفراد بيا يقوم التي المجتمع لخدمات سجالت
 . لممؤسسة
 :التعميمية المؤسسة سمعة: الثالث المحور* 

 من وتحسينيا المجتمع في المؤسسة بسمعة يتعمق ما كل متابعة
 .أنشطتيا حول وصحيحة موثوقة معمومات تقديم خالل

 :أن يجب المتطمبات ىذه ولتحقيق
 شـاممة استراتيجية التعميمية المؤسسة لدى توجد - 

 من وغيره المحمي المجتمع في سمعتيا وتحسين لمتابعة تطويرىا تم
 .العالقة ذات المجتمعات
 توجييية إرشادات التعميمية المؤسسة لدى تتوافر - 
 وتقتصر المؤسسة، باسم لمجميور تصريحات إعطاء حول واضحة

 أو الكمية، عميد أو الجامعة، مدير عمى التصريحات تمك -عادة-
 .لمعميد أو الجامعة لمدير يتبع  إعالمي مكتب

 التصريحات حول توجييية إرشادات تتوافر - 
 في وخاصة المجتمع، قضايا حول التدريس ىيئة ألعضاء العامة
 وبين التصريحات ىذه بين فييا الربط يمكن التي الحاالت تمك

 .التعميمية المؤسسة
 يتولى إعالمي مكـتب التعميمية بالمؤسسة يوجـد - 
 جمع عمى ويعمل اإلعالم، بوسائل االتصال تنسيق مسؤولية

 تتعمق التي التعميمية المؤسسة بنشاطات المتعمقة المعمومات
 .عنيا اإلعالن وترتيب  لممجتمع، المحتممة باالىتمامات
 نظرة عمى لمتعرف التعميمية المؤسسة تسعى - 
لى إلييا المجتمع  تمك لتحسين استراتيجيات وتضع أنشطتيا، وا 
 .النظرة

 القضايا مع والموضوعي الفوري التعامل يتم - 
 في إثارتيا حالة في التعميمية المؤسسة عمل بطريقة الخاصة
 أو الجامعة مدير طريق عن ذلك ويتم بالمجتمع، العامة النقاشات

 أو التدريس ىيئة أعضاء كبـار أحد طريق عن أو الكمية، عميد
 ىذه مثل مع التعامل مسئولية إلييم أوكل الذين المسؤولين كبار

 .األمور
 في اعتماده تم ما ىي المؤشرات ىذه أن إلى ىنا اإلشارة وتجدر
 طيبة، جامعة تقدميا التي الخدمات واقع لرصد الحالي البحث
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 تطبيقو تم الذي االستبيان في إدراجيا خالل من جودتيا، ومستوى
 .الدراسة عينة عمى

 :الدراسة إجراءات -4
 :التالية اإلجراءات الدراسة تضمنت 

 المجتمع خدمة موضوع تناولت التي األدبيات عمى االطالع: أوالً 
 بصورة القطاع ىذا عمى لمتعرف والعربية، العالمية الجامعات في

 أو الجامعة مجتمع أو الكمية لمجتمع يقدمو أن يمكن وما شاممة
 القطاع ىذا حول نظرية رؤية تكوين ثم ومن المحمي، المجتمع
 . وأىميتو

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة واقع عمى لمتعرف استبيان إعداد: ثانياً 
 لمييئة الجودة معايير عمى باالعتماد القيادات، نظر وجية من

 من عدداً  محور كل تناول محاور، ثالث إلى وتقسيمو الوطنية،
 .بو الخاصة البنود
 واألقسام، والوكاالت العمادات عمى االستبيان توزيع: ثالثاً 

 لممجتمع، وعمادة كمية كل تقدميا التي الخدمة جودة الستقصاء
 . بالجامعة العممي البحث عمادة طريق عن وتعميمو

 كان استبيان 60 أصل من استبيان( 29) عدد استرجاع تم: رابعاً 
      . المعنية القيادات عمى توزيعيا تم قد

 (1جدول )
 األقسام في عينة البحثنسبة العمداء والوكالء ورؤساء 

 النسبة المئوية العدد المنصب والرمز
 17.2 5 1عميد 
 51.7 15 2وكيل 

 31.1 9 3رئيس قسم 
 

 تم التي لمبيانات المناسبة اإلحصائية المعالجة عمل: خامساً 
 النتائج إلى والوصول االستبيان تحميل خالل من إلييا التوصل

 .عمييا والتعميق ومناقشتيا

 يراعي المجتمع لخدمة برنامج اقتراح تم لمنتائج وفقاً : سادساً 
 .واالعتماد لمتقويم الوطنية الييئة بيا تنادي التي الجيدة الممارسات

 :الدراسة منهجية. أ
 اعتمدت وأىدافيا، وحدودىا الدراسة طبيعة ضوء في 
 ىي كما الظاىرة وصف إلى ييدف الذي الوصفي المنيج الدراسة

 األخرى، بالظواىر وربطيا وتفسيرىا تحميميا حيث  من الواقع في
 لموقوف طيبة، بجامعة المجتمع خدمة واقع وصف استيدفت حيث
 تفعيمو و المجتمع لخدمة برنامج اقتراح إلى سعياً  جودتيا، عمى
 . العالمية الجودة لمعايير وفقاً 
 :الدراسة مجتمع. ب

 طيبة بجامعة الجامعية القيادات من الدراسة مجتمع تألف 
 والوكيالت والوكالء العمداء وىم القرار وأصحاب المسؤولين من

 خدمة قطاع يقدمو بما إلماميم اعتبار عمى األقسام، ورؤساء
 أنشطة من المختمفة وأقساميا الجامعية الكميات خالل من المجتمع
 المجتمع أو الجامعة مجتمع) عامة بصفة لممجتمع وخدمات
 (.الخارجي

 :الدراسة أداة. جـ
 والتي المجتمع، لخدمة الجيد األداء مؤشرات استخدام تم 

 استبيان بناء  في األكاديمي واالعتماد لمتقويم الوطنية الييئة أعدتيا
 محاور ثالث إلى لمييئة وفقاً  وُقّسم ،(ليكرت) التدرج خماسي
 :أساسية

 ىذا وتضمن) بالمجتمع عالقتيا حول الكمية سياسة -
 (.5-1 عبارات خمس المحور

 (.16-6 عبارة 11 وتضمن)  المجتمع مع التفاعل -
 (.21-17عبارات خمس) الكمية سمعة -
 :الدراسة نتائج -5

 وذلك البحث أسئمة عن لإلجابة الدراسة من الحالي الجزء يسعى
 :التالي النحو عمى
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 قطاع مراعاة مدى ما: عمى ينص والذي األول لمسؤال بالنسبة
 خدمة في الجيد األداء لمعايير طيبة بجامعة المجتمع خدمة

 القيادات؟ نظر وجية من المجتمع
 لالستبيان، المختمفة المحاور عمى العينة أفراد استجابات تحميل تم

 المالئمة اإلجابات اعتبرت الباحثة أن إلى ىنا اإلشارة وتجدر
 حيث من فأكثر% 50 نسبة من بدأت الحالية الدراسة ألغراض

 .المختمفة المحاور في تفعيميا مدى

 وفقاً  العينة أفراد الستجابات المئوية لمنسب توضيح يمي وفيما
 .الدراسة في المعد الخماسي لممقياس

:بالمجتمع عالقتيا حول الكمية بسياسة الخاص المحور: أوالً 
  

 محور في لمعبارات العينة استجابات يوضح( 2) جدول يمي فيما
 :بالمجتمع عالقتيا حول الكمية سياسة

 محور سياسة الكمية حول عالقتها بالمجتمعستجابات عمى التكرارات والنسب المئوية لال( 2ل )وجد
 (1ال أوافق أبدًا) (2ال أوافق) (3ال أعمم) (  4أوافق) (5أوافق بشدة) العبارات

 % ت % ت % ت % ت % ت 
 تتضمن رسالة الكلٌة خدمة المجتمع.-7
 

71 1148 71 1841 1 141 1 1 1 1 

ٌقر مجلس الجامعة السٌاسات الخاصة -1

 بالدور الخدمً للكلٌة.

1 7141 78 1147 1 1141 1 1 1 1 

7 1147 1 141 7 توجد مٌزانٌة مخصصة لخدمة المجتمع.-1
8 

1147 1 141 7 141 

تقوم الكلٌة بإعداد تقارٌر سنوٌة حول -1

 اإلسهامات التً تقدمها للمجتمع.

1 7148 71 1141 8 1141 1 1 7 141 

ٌوجد للكلٌة موقع على الشبكة العالمٌة -1

ٌحتوي معلومات تفصٌلٌة عن هٌكلتها 
 وأنشطتها.

71 1141 71 1841 1 1 7 141 7 141 

 
 الكمية رسالة أن عمى الدراسة عينة موافقة يتضح الجدول من

 ،% 93.1 لمموافقة المئوية النسبة وكانت المجتمع خدمة تتضمن
 الخدمي لمدور وبالنسبة .بذلك عمميم بعدم منيم% 6.9 أفاد بينما

 مجمس أن عمى البحث عينة من% 79.3 موافقة تظير لمجامعة
 أفاد بينما لمكمية، الخدمي بالدور الخاصة السياسات يقر الجامعة
 ميزانية وجود وحول .بذلك عمميم بعدم لمنتائج وفقاً  منيم% 20.7

 من% 27.5 الموافقة نسبة تتضح المجتمع لخدمة مخصصة
 لخدمة ميزانية تخصيص بعدم% 10.3 وأفاد البحث عينة

 .الميزانية تمك بوجود عمميم بعدم% 62.1 أجاب بينما المجتمع،
 

 إلسياماتيا تقارير تقدم الكميات أن البحث عينة من% 69 وأكد
 وأجاب ، منيم% 3.4  ذلك نفى بينما المجتمع، خدمة في

 .التقارير ىذه مثل بوجود عمميم بعدم% 27.6
  

 
 إليكتروني موقع بوجود% 93.1 أفاد الجدول من يتضح كما

 وأنشطتيا، ىيكمتيا تحوي العالمية الشبكة عمى صفحة أو لمكمية
 . العينة من% 6.9 ذلك نفى بينما
  :المجتمع مع بالتفاعل الخاص المحور: ثانياً 
 محور في لمعبارات العينة استجابات يوضح( 3) جدول يمي فيما

 :المجتمع مع التفاعل
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 (3جدول )
 التكرارات والنسب المئوية لالستجابات عمى محور التفاعل مع المجتمع

 (1ال أوافق أبدًا) (2ال أوافق) (3ال أعمم) (  4أوافق) (5أوافق بشدة) العبارات

 % ت % ت % ت % ت % ت
تشجع الكلٌة هٌئة التدرٌس وغٌرهم من -1

الموظفٌن على المشاركة فً الندوات التً 
 تناقش فٌها القضاٌا المهمة فً المجتمع.

71 1741 71 1141 1 1 7 141 1 1 

خدمة المجتمع فً االعتبار عند تقٌٌم  تؤخذ-1

 أعضاء هٌئة التدرٌس.

1 7141 71 1841 1 17 1 7141 1 1 

تتعاون أقسام الكلٌة مستعٌنة بخبرة هٌئة -8

التدرٌس على تأسٌس جهة دعم للمجتمع أو 
هٌئة خدمة مهنٌة ذات عالقة باحتٌاجات 

 المجتمع.

1 7148 71 1741 1 7148 1 1141 1 1 

تقدم الكلٌة برامج تخدم اهتمامات أفراد -1

 المجتمع واحتٌاجاتهم.

1 7141 11 1141 7 141 1 7141 1 1 

تقٌم الكلٌة عالقات مع القطاع الصناعً المحلً -71

 وأرباب العمل تساعدها فً تقدٌم البرامج.

7 141 71 1741 1 17 1 1141 7 141 

تقوم الكلٌة بدعوة أرباب العمل وأصحاب -77

المهن ذات العالقة لالنضمام إلى اللجان 
 االستشارٌة التً تنظر فً برامج الكلٌة. 

1 1 1 1147 71 1148 8 1141 7 141 

خدمات بعٌنها استجابة الحتٌاجات تقدم الجامعة -71

الصحة، وتنمٌة المشروعات التجارٌة فً المجتمع )
 الصغٌرة، ومشارٌع التخطٌط العمرانً، والتعلٌم(.

1 1 11 11 1 1147 7 141 7 141 

ترتبط الكلٌة بصالت مستمرة مع المدارس -71

معلومات  لتقدٌم العون فً مجال التخصص، وتقدٌم
عن برنامج الكلٌة وأنشطتها وفرص التوظٌف 

 المستقبلٌة وأنشطة إثرائٌة.

1 7148 77 1141 1 1147 1 1141 7 141 

تحافظ الكلٌة على التواصل مع الخرٌجٌن -71

بشكل منتظم وإطالعهم على تطورات الكلٌة 
 ودعوتهم للمشاركة فً أنشطتها.

1 7141 77 1141 1 7141 8 1141 1 141 

تستفٌد الكلٌة من الفرص المتاحة لطلب الدعم -71

المالً من األفراد أو منظمات المجتمع ألغراض 
 البحث العلمً والتطوٌر.

1 141 1 1141 71 1148 1 1147 7 141 

ٌتم االحتفاظ بقاعدة بٌانات مركزٌة تشتمل -71

على سجالت لخدمات المجتمع التً ٌقوم بها 
 األفراد والمؤسسات للكلٌة.

7 141 71 1141 8 1141 8 1141 1 141 

 
 أن عمى البحث عينة من% 96.6 موافقة تتضح( 3) جدول من

 الندوات في المشاركة عمى والموظفين التدريس ىيئة تشجع الكمية
 %.3.4 ذلك نفى بينما المجتمع، بقضايا الخاصة

 ىيئة عضو تقييم أن عمى البحث عينة من% 58.6 وافق
 بينما لممجتمع، يقدميا التي الخدمة االعتبار في يأخذ التدريس

 بأن عمميم بعدم العينة من% 31 أجاب كما% . 10.3 ذلك نفى
 . التقييم عند االعتبار بعين تؤخذ المجتمع خدمة

 عالقة ذات مينية خدمة ىيئة تأسيس في األقسام تعاون حول و
 األقسام بين تعاون وجود عمى% 65.5 أكد المجتمع باحتياجات

 ليس% 13.8و التعاون، ىذا وجود عمى% 20.7 يوافق لم بينما
 .التعاون ىذا مثل بوجود عمم لدييم

 برامج تقدم الكميات أن البحث عينة من%   86.2 أكد 
% 10.3 نفى بينما أفراده، واىتمامات واحتياجات المجتمع تخدم
 %.3.4 العمم بعدم وأجاب البرامج، ىذه وجود منيم
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 الصناعي القطاع مع البرامج تقديم في التعاون عن و 
 ىذه بوجود الدراسة عينة من% 44.8 افاد العمل، وارباب المحمي
% 31 اجاب بينما العينة، من% 24.1 ذلك نفى بينما البرامج،

 المحمي الصناعي والقطاع الكمية بين عالقة بوجود عمميم بعدم
 .العمل وارباب

 بدعوة الكمية قيام عمى الدراسة عينة من% 24.1 أكد 
 االستشارية المجان إلى لالنضمام المين واصحاب العمل ارباب
 الكمية قيام بعدم% 31 افاد بينما الكمية، برامج في تنظر التي

 .ال ام بذلك تقوم الكمية كانت اذا ما% 44.8 يعمم ولم بذلك،
 في خدمات تقدم الجامعة ان%  69 نسبة اكدت 
 بينما والتعميم، العمراني والتخطيط الصغيرة والمشروعات الصحة

 %.24.1 العمم بعدم واجاب% 6.8 ذلك نفى
 بالمدارس الكميات ارتباط الدراسة عينة من% 71.7 اكد 

 تساوت بينما اإلثرائية واالنشطة التوظيف وفرص العون وتقديم
 وكانت االرتباط ىذا بمثل لو عمم ال من مع ذلك نفى من نسبة
 %. 24.1 النسبة

 مع تتواصل الكمية بان الدراسة عينة من%  48.2 افاد 
% 34.5 ونفى االنشطة، في وتشركيم منتظم بشكل الخريجين

 .البحث عينة من% 17.2 بو يعمم لم بينما التواصل، ىذا
 عينة من% 44.8 عمم عدم إلى النتائج واشارت 
 االفراد من المالي الدعم فرص من الكمية استفادة بمدى الدراسة

 ذلك ونفى. والتطوير العممي البحث ألغراض المجتمع ومنظمات
 من الكمية استفادة منيم% 27.6 اكد بينما العينة، من% 27.5
 . ومنظمات افرادا المجتمع من المالي الدعم

 لمكمية، المقدمة المجتمع خدمات لسجالت بالنسبة اما 
 بيانات قاعدة وجود الدراسة عينة من% 37.9 تأكيد يتضح
 قاعدة وجود% 34.5 ونفى السجالت، ىذه عمى تشتمل مركزية

 .السجالت بيذه عمميم بعدم%  27.6 اجاب بينما البيانات،
  :الكمية بسمعة الخاص المحور: ثالثاً 
 محور في لمعبارات العينة استجابات يوضح( 4) جدول يمي فيما

 :الكمية سمعة
 

 سمعة الكميةمحور ستجابات عمى التكرارات والنسب المئوية لال :(4) جدول
 (1ال أوافق أبدًا) (2ال أوافق) (3ال أعمم) (  4أوافق) (5أوافق بشدة) العبارات

 % ت % ت % ت % ت % ت
توجد لدى الكلٌة استراتٌجٌة شاملة لتحسٌن -71

 سمعتها فً المجتمع المحلً.

77 1141 71 1148 1 7148 7 141 1 1 

تتوافر لدى الكلٌة توجٌهات واضحة حول -78

إعطاء تصرٌحات للجمهور عن الكلٌة بأن تقتصر 
التصرٌحات على مدٌر الجامعة وعمٌد الكلٌة أو 

 المكتب اإلعالمً للكلٌة.

1 1147 8 1141 77 1141 1 141 7 141 

ٌوجد بالكلٌة مكتب إعالمً ٌتولى مسؤولٌة -71

اإلعالم بالجامعة، وٌجمع تنسٌق اإلتصال بوحدة 
المعلومات حول أنشطة خدمة المجتمع واإلعالن 

 عنها.

1 7141 78 1147 1 7141 1 7148 7 141 

تسعى الكلٌة إلى استطالع رأي المجتمع فٌها -11

 وفً أنشطتها.

7 141 71 1148 1 1141 1 1141 1 7141 

ٌتم التعامل الفوري والموضوعً مع القضاٌا -17

بطرٌقة عمل الكلٌة، وٌتم ذلك عن طرٌق المتعلقة 
مدٌر الجامعة أو عمٌد الكلٌة، أو أحد أعضاء هٌئة 

 التدرٌس المفوض بالتعامل مع مثل هذه األمور.

1 1141 71 1841 1 7141 1 7141 7 141 
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  أكدت البحث عينة من% 82.7 نسبة أن يتضح( 4)الجدول من
 خدمة في سمعتيا لتحسين شاممة استراتيجية لدييا الكمية أن

 وجود عن عمميم بعدم% 13.8 أجاب بينما. المحمي المجتمع
 .االستراتيجية وجود العينة من% 3.4 ونفى لمتحسين، استراتيجية
 مدير عمى الكمية عن التصريحات اقتصار وحول 
 من% 51.7 أفاد اإلعالمي المكتب أو الكمية وعميد الجامعة

 تصريحات أي إعطاء حول الكمية توجييات بوضوح الدراسة عينة
 أو الكمية عميد أو الجامعة مدير صالحيات من أنيا عمى والتأكيد
 بشأن توجييات وجود بعدم% 10.3 أفاد بينما اإلعالمي، المكتب

 .توجييات أي وجود عن% 37.9 يعمم ولم التصريحات،
 مكتب وجود عن الدراسة عينة من% 72.4 أفاد 
 خدمة أنشطة حول المعمومات جمع أو لإلعالن بالكمية إعالمي
 يعمم ولم بالجامعة، اإلعالم وحدة مع التنسيق ثم ومن المجتمع،
 .وجوده% 17.2 ونفى إعالمي، مكتب بوجود% 10.3

 رأي الستطالع الكمية سعي العينة من% 48.2 أكد 
 ىذا عن% 20.7 يعمم لم بينما أنشطتيا، وفي فييا المجتمع
 . المجتمع رأي باستطالع الكمية قيام% 31 ونفى اإلجراء،

 أجاب:  القضايا مع والموضوعي الفوري التعامل وحول 
 وعميد الجامعة مدير أن عمى بالموافقة الدراسة عينة من% 69

 عمل بطريقة المتعمقة القضايا مع تعامميم في موضوعيين الكمية
 تناول في القيادات وعي عمى ذلك ويدل بذلك، وميتمين الكمية
 ونفى بذلك،% 17،2 يعمم لم بينما. بيا واىتماميم الكميات قضايا
 .اإلجراء ىذا% 13.7

 تمك تصنيف إلى نخمص أن يمكن ذلك، عمى وبناء 
 نسب حققت بنود إلى المستيدفة، العينة الستجابات وفقاً  اآلراء
 نسب حققت وأخرى ،%(100-%80) الموافقة في مرتفعة

 أقل) المستوى دون نسب حققت وثالثة ،%(80-%50) متوسطة
 (5كما ىو موضح في جدول ) ،%(50 من
 

 ( نسبة موافقة أفراد العينة عمى العبارات ووصف إستجاباتهم5جدول )

نسبة  العبارات
 الموافقة

وصف 
االستجا
 % بات

   سياسة الكمية حول عالقتها بالمجتمع:
 مرتفعة 93.1 تتضمن رسالة الكمية خدمة المجتمع.-1
 متوسطة 79.3 يقر مجمس الجامعة السياسات الخاصة بالدور الخدمي لمكمية.-2
دون  27.5 توجد ميزانية مخصصة لخدمة المجتمع.-3

 المستوى
 متوسطة 69 تقوم الكمية بإعداد تقارير سنوية حول اإلسيامات التي تقدميا لممجتمع.-4
 مرتفعة 93.1 يوجد لمكمية موقع عمى الشبكة العالمية يحتوي معمومات تفصيمية عن ىيكمتيا وأنشطتيا.-5

   التفاعل مع المجتمع:
 مرتفعة 96.6 تشجع الكمية ىيئة التدريس وغيرىم من الموظفين عمى المشاركة في الندوات التي تناقش فييا القضايا الميمة في المجتمع.-6
 متوسطة 58.6 المجتمع في االعتبار عند تقييم أعضاء ىيئة التدريس.تؤخذ خدمة -7
تتعاون أقسام الكمية مستعينة بخبرة ىيئة التدريس عمى تأسيس جية دعم لممجتمع أو ىيئة خدمة مينية ذات عالقة -8

 باحتياجات المجتمع.
 متوسطة 65.5
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 (5تابع جدول )

 
 :النتائج مناقشة -6

 خدمة تضمين عمى العالية الموافقة لنسبة بالنسبة 
 نظر وجية من– يرجع ذلك فمعل الكمية، رسالة في المجتمع
 والتأكد الكمية رسالة معرفة عمى المسؤولين حرص إلى -الباحثة

 .المجتمع خدمة تضمينيا مدى من

 اىتمام عمى النتائج تدل لمجامعة، الخدمي بالدور يتعمق وفيما
 خالل من التخطيط مستوى عمى المجتمع خدمة بقطاع الجامعة

 إال. رسالتيا في لمجامعة الخدمي بالدور الخاصة السياسات إقرار
. الدور ىذا تفّعل ِجية و تنفيذ آلية وضع يتطمب التخطيط ىذا أن

 الدعم توفير ضرورة إلى دعا إذ دراستو، في[ 7] لو أشار ما وىذا
 .العميا اإلدارة ِقبل من المجتمع خدمة لقطاع والمساندة

 مرتفعة 86.2 المجتمع واحتياجاتيم.تقدم الكمية برامج تخدم اىتمامات أفراد -9
دون  44.8 تقيم الكمية عالقات مع القطاع الصناعي المحمي وأرباب العمل تساعدىا في تقديم البرامج.-10

 المستوى
دون  24.1 تقوم الكمية بدعوة أرباب العمل وأصحاب المين ذات العالقة لالنضمام إلى المجان االستشارية التي تنظر في برامج الكمية. -11

 المستوى
خدمات بعينيا استجابة الحتياجات المجتمع )في الصحة، وتنمية المشروعات التجارية الصغيرة، ومشاريع تقدم الجامعة -12

 التخطيط العمراني، والتعميم(.
 متوسطة 69

برنامج الكمية وأنشطتيا ترتبط الكمية بصالت مستمرة مع المدارس لتقديم العون في مجال التخصص، وتقديم معمومات عن -13
 وفرص التوظيف المستقبمية وأنشطة إثرائية.

 متوسطة 71.7

دون  48.2 تحافظ الكمية عمى التواصل مع الخريجين بشكل منتظم واطالعيم عمى تطورات الكمية ودعوتيم لممشاركة في أنشطتيا.-14
 المستوى

دون  44.8 األفراد أو منظمات المجتمع ألغراض البحث العممي والتطوير.تستفيد الكمية من الفرص المتاحة لطمب الدعم المالي من -15
 المستوى

دون  37.9 يتم االحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية تشتمل عمى سجالت لخدمات المجتمع التي يقوم بيا األفراد والمؤسسات لمكمية.-16
 المستوى

   سمعة الكمية:
 مرتفعة 82.7 لتحسين سمعتيا في المجتمع المحمي.توجد لدى الكمية استراتيجية شاممة -17
تتوافر لدى الكمية توجييات واضحة حول إعطاء تصريحات لمجميور عن الكمية بأن تقتصر التصريحات عمى مدير -18

 الجامعة وعميد الكمية أو المكتب اإلعالمي لمكمية.
 متوسطة 51.7

االتصال بوحدة اإلعالم بالجامعة، ويجمع المعمومات حول أنشطة خدمة يوجد بالكمية مكتب إعالمي يتولى مسؤولية تنسيق -19
 المجتمع واإلعالن عنيا.

 متوسطة 72.4

دون  48.2 تسعى الكمية إلى استطالع رأي المجتمع فييا وفي أنشطتيا.-20
 المستوى

طريق مدير الجامعة أو عميد  يتم التعامل الفوري والموضوعي مع القضايا المتعمقة بطريقة عمل الكمية، ويتم ذلك عن-21
 الكمية، أو أحد أعضاء ىيئة التدريس المفوض بالتعامل مع مثل ىذه األمور.

 متوسطة 69
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 قد المجتمع، لخدمة مخصصة ميزانية وجود حول و 
 كافية بنود وجود عدم إلى بوجودىا العمم عدم في السبب يرجع
 الميزانية ىذه ان أو كمية كل في المجتمع خدمة لميزانية محددة

 .المجتمع خدمة في وُتصرف أخرى بمسميات بنود تحت متضمنة
 المجتمع، خدمة في الجامعة إلسيامات تقارير لتقديم وبالنسبة

 بدراسة مخولة جية توجد ال ولكن تقارير، وجود عمى النتائج دلت
 إسيامات ومتابعة بتوصيات، منيا والخروج التقارير ىذه مثل

 . الجودة في الكمية مستوى وتقييم المجتمع خدمة في الكمية
 عمى صفحة أو لمكمية إليكتروني موقع بوجود يتعمق لما وبالنسبة
 الموافقة نسبة جاءت وأنشطتيا، ىيكمتيا تحوي العالمية الشبكة
 ليا صفحة أو موقع بوجود الكميات اىتمام عمى ذلك يدل و عالية
 المقامة والفعاليات األنشطة بتضمينيا وتقوم العالمية، الشبكة عمى
 .الكمية في

 في المشاركة عمى والموظفين التدريس ىيئة الكمية تشجيع وحول
 عمى الموافقة نسبة ارتفاع يدل المجتمع، بقضايا الخاصة الندوات
 التدريس ىيئة مشاركة بتشجيع طيبة جامعة في الكميات اىتمام

 و[ 8] أكد وقد. المجتمع قضايا تتناول أنشطة و خدمات في
 في بالعمل التدريس ىيئة ألعضاء السماح ضرورة عمى[ 13]

 الصناعة مشكالت عمى التعرف بيدف محدودة، مدد الشركات
 توعية ضرورة و. لمبحوث مداراً  لتكون لمجامعة ونقميا الواقع، في

. مشاكمو مع التعامل عمى بالجامعة الباحثين بقدرات المجتمع
 مع التفاعل مستوى أن إال التشجيع ىذا مثل وجود مع ولكن

 األعباء إلى ذلك يرجع وقد المأمول إلى يرقى ال المجتمع
[ 8] أشار حيث. الجامعة داخل التدريس ىيئة لعضو  التدريسية

 عضو قيام دون تحول التي المعوقات عمى الوقوف أىمية إلى
 األمثل، الوجو عمى المجتمع خدمة في بدوره التدريس ىيئة

 لو أشارت ما وذلك. ذلك لتفعيل الحمول اقتراح إلى والدعوة
 .المجتمع خدمة لبرامج المقترح التصور في الباحثة

 عضو تقييم عند االعتبار في المجتمع خدمة لوضع بالنسبة أما
 مشاركة عمى الكمية حرص عمى النتائج تدل التدريس، ىيئة

 أن إلى[ 8] أشار حيث المجتمع، خدمة في التدريس ىيئة عضو
 الخدمات تقديم في حيوي بدور مطالب التدريس ىيئة عضو

عداده اختياره عند الحيوي الدور ىذا ويراعى المجتمعية . وتقييمو وا 
 الكمية بإعالم التدريس ىيئة أعضاء من البعض ييتم ال وقد

 جاء كما االعتبار، في تؤخذ ال وبالتالي المجتمع، لخدمة بأنشطتو
 .بذلك منخفضة نسبة إجابة في
 عالقة ذات مينية خدمة ىيئة تأسيس في األقسام تعاون حول و

 بالتعاون األقسام اىتمام عمى النتائج دلت المجتمع، باحتياجات
[ 8] يؤيده ما وىذا المجتمع، احتياجات سد في لإلسيام بينيا فيما
 البحث ربط في الجامعة إسيام عمى أكدوا حيث[ 10]و[ 2] و

 ال حتى المجتمع؛ في والخدمات اإلنتاج قطاع باحتياجات العممي
 ىيئة ظيور قمة في السبب يرجع وقد. البحوث في تكرار يحدث
 بعض مستوى عمى التعاون وجود إلى طيبة بجامعة مدنية خدمة

 .  غيرىا دون األقسام
 واىتمامات واحتياجات المجتمع تخدم برامج الكمية لتقديم وبالنسبة
 الكميات اىتمام عمى يدل مما ذلك، تؤيد النتائج جاءت أفراده،
 . البرامج تمك مثل بتقديم

 الصناعي القطاع مع البرامج تقديم في التعاون عن و 
 بقيت ولكن تعاون، بوجود األغمبية أفادت العمل، وارباب المحمي
 يرجع وقد التعاون، ىذا وجود عمى توافق لم كبيرة نسبة أيضاً 
 ارتباط ليا ليس التخصصات بعض ان إلى ذلك في السبب
 في أماكن تخصيص أىمية[ 8] ويؤكد. الصناعي بالقطاع

 الصناعية والمؤسسات الشركات من لعدد العالي التعميم مؤسسات
 أكد كما. والمختبرات والطمبة التدريسية الييئة مع التفاعل لتمكين

 ندوات من الجامعة فعاليات في المجتمع أفراد إشراك عمى[ 13]
 الجامعة في البحث مراكز بين التنسيق وتفعيل ومؤتمرات،
 مؤسسات حث ضرورة من[ 9] أورده ما ذلك ويؤيد. وخارجيا
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 البحث مجال في االستثمار في والخدمية اإلنتاجية القطاعات
 من البحثية المؤسسات في يتوفر ما من واالستفادة والتطوير،

 .معممية وتجييزات بشرية خبرات
 المين واصحاب العمل ارباب بدعوة الكمية قيام وحول 
 الكمية، برامج في تنظر التي االستشارية المجان إلى لالنضمام

[. 3] أورده لما وفقاً  الحكومية نيومكسيكو جامعة تعتمده ما وىو
 ىذا مثل بوجود يعمم ال من نسبة ارتفاع يبرر ما الباحثة تجد وال

 بعض لدى االجراءات ىذه مثل وجود عدم سوى اإلجراء،
 يقوم أو يعمم من أول ان فيفترض موجودة كانت لو اذ الكميات،

 نسبة تكون وقد. العمداء أو الوكالء أو األقسام رؤساء ىم بيا
 .الكميات بعض لدى محدودة الموافقة

 والمشروعات الصحة في خدمات لتقديم وبالنسبة 
 أن عمى النتائج دلت والتعميم، العمراني والتخطيط الصغيرة
 الصحية الجوانب بعض في المجتمع خدمة في تسيم الجامعة
 بطبيعة تسيم الكميات بعض أن عمى يدل مما. والعمران والتعميم
 والكميات كالتربية لتخصصاتيا تبعاً  المجتمع خدمة في الحال

 . اليندسة وكميات الصحية
 وفرص العون وتقديم بالمدارس الكميات ارتباط أما 
 التي الخدمات أن عمى النتائج دلت. اإلثرائية واألنشطة التوظيف
 السبب يرجع وقد. لممدارس تقدم الغالب في ىي الجامعة تقدميا

 .فييا تقدم التي الخدمة وطبيعة إلييا الوصول سيولة إلى ذلك في
 منتظم بشكل الخريجين مع الكمية لتواصل وبالنسبة 
شراكيم  محدودة متابعة وجود عمى النتائج دلت االنشطة، في وا 
شراكيم لمخريجين  وكالة بواسطة ذلك يتم وقد األنشطة، في وا 
 شؤون لعمادة والتابعة ىـ1432 عام المستحدثة الخريجين
 .عمميا بدايات في وىي الطالب،
 من المالي الدعم فرص من الكمية استفادة مدى وحول 

 دلت. والتطوير العممي البحث ألغراض المجتمع ومنظمات األفراد
 من المالي الدعم فرص من األغمبية استفادة عدم عمى النتائج

 وجود من دراستو، في[ 14] أورده ما النتيجة ىذه وتؤيد المجتمع،
 وفنية مالية بنواحي ترتبط العممي البحث لتنشيط معوقات
 لمتعاون واضحة خطة وجود عدم إلى ذلك يرجع وقد. وتنظيمية

 لدعم المختمفة جياتو من االستفادة كيفية توضح المجتمع مع
 . بالجامعة العممي البحث

 أشارت لمكمية، المقدمة المجتمع خدمات لسجالت بالنسبة أما
 المجتمع خدمة في نشاطيا توثيق إلى الكميات حاجة إلى النتائج
 يقومون متخصصين عمييا يشرف مركزية، بيانات بقاعدة

 .باستمرار بتحديثيا
 خدمة في سمعتيا لتحسين لمكمية شاممة استراتيجية وجود وحول

 بوضع الكمية اىتمام عمى النتائج دلت المحمي، المجتمع
 . المجتمع خدمة في سمعتيا لتحسين استراتيجية
 مدير عمى الكمية عن التصريحات اقتصار وحول 
 متوسطة نسبة أفادت اإلعالمي المكتب أو الكمية وعميد الجامعة

 أي إعطاء حول الكمية توجييات بوضوح الدراسة عينة من
 أو الجامعة مدير صالحيات من أنيا عمى والتأكيد تصريحات

 ما، نوعا مرتفعة نسبة وىي اإلعالمي، المكتب أو الكمية عميد
 .التوجييات ىذه بمثل الوعي نشر يتطمب مما

 جمع أو لإلعالن بالكمية إعالمي مكتب وجود وعن 
 مع التنسيق ثم ومن المجتمع، خدمة أنشطة حول المعمومات

 إلى العينة آراء في التباين يرجع وقد بالجامعة، اإلعالم وحدة
 إلى اآلخر البعض وافتقار الكميات بعض في المكتب ىذا وجود
 .وجوده

 وفي فييا المجتمع رأي الستطالع الكمية سعي وحول 
 حاجة عمى التأكيد إلى الحاجة إلى النتائج أشارت أنشطتيا،
 أنشطتيا في و فييا المجتمع رأي بأىمية الوعي إلى الكميات
 .فييا الجودة مستوى رفع في الرأي ىذا ودور لخدمتو،

 والموافقة القضايا مع والموضوعي الفوري التعامل وحول 
 مع تعامميم في موضوعيين الكمية وعميد الجامعة مدير أن عمى
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 ذلك يدل بذلك، وميتمين الكمية عمل بطريقة المتعمقة القضايا
 .بيا واىتماميم الكميات قضايا تناول في القيادات وعي عمى

 فالمحاور وتفسيرىا؛ نتائج من عرضو تم لما وختاماً  
 الوطنية الييئة وضعتيا التي المؤشرات ىي السابقة والعبارات
 والجامعة الكميات خطة تكون وقد األكاديمي، واالعتماد لمتقويم
 إلى لموصول تحقيقيا ومحاولة المؤشرات ىذه لتطبيق السعي ىي

 مقترحاً  تصوراً  الباحثة وضعت ذلك سبيل وفي واالعتماد، الجودة
 .بالجامعة المجتمع خدمة لبرنامج

 المقترح التصور ما: عمى ينص والذي الثاني لمسؤال بالنسبة: ثانياً 
  وفق المجتمع خدمة قطاع لبرنامج

 و الجامعة تقدميا التي والخدمات الفعاليات واقع استقراء من وجد
 :يمي ما االستبيان، عمى العينة استجابات مقارنة

 لممجتمع طيبة جامعة تقدميا التي الخدمات أكثر من أن -1
 .متكامل برنامج تحت تندرج ال منفصمة فعاليات عن عبارة

 الطابع تأخذ ال الجامعة تقدميا التي الخدمات أن -2
 .سبب ألي ُتمغى ألن قابمة يجعميا مما الرسمي،

 خدمات من تنفيذه في الكميات ترغب ما بين فجوة توجد -3
 الكميات بعض ترغب حين ففي. فعالً  منفذ ىو ما وبين لممجتمع

 بالميمة انشغمت الكميات بعض أن إال المجتمعية؛ الشراكة في
 .لممجتمع الخدمة تقديم عن( التدريس) لمجامعة األولى

 أحياناً  االعتبار في يؤخذ ال التدريس ىيئة عضو أداء -4
 إكمال عمى والحرص التدريسي العبء أن كما أدائو، تقييم عند

 بأن فييا، النظر ينبغي التي الصعوبات من يعد التدريسي، نصابو
 نصابو ضمن من العضو يقدميا التي المجتمع خدمة تحسب

 .التدريسي
 مركز أو المجتمع، لخدمة مخصصة عمادة وجود عدم -5
 بشكل ومتابعتيا المجتمع، خدمة تفعيل خالليا من يتم وحدة أو

 .ومستمر مباشر

 يتضمن أن يمكن الباحثة قبل من المقترح البرنامج فإن عميو وبناء
 :التالية اإلجراءات تفعيل

 طابع ذات وحدات بإنشاء لمجامعة، الذاتية الموارد زيادة -
. الجامعة قطاعات خدمة جانب إلى المحمي المجتمع تخدم خاص
 حيث المجتمع؛ لخدمة الموارد ىذه تستخدم الوقت نفس وفي

 ميزانية وجود حول الرأي في اختالف إلى النتائج أشارت
 .المجتمع لخدمة مخصصة

 مياميا من وحدة بيا تقوم: مزدوجة مجتمعية شراكة -
 وترسيم المجتمع، في والخاصة الحكومية المؤسسات مع التواصل
 المؤسسة احتياج مع تتناسب عقود خالل من معيا العالقة

مكانات . المجتمع عمى بالنفع وتعود والبشرية، المادية الجامعة وا 
 حرص إلى المجتمع مع التفاعل محور نتائج أشارت حيث

 المجتمع واىتمامات احتياجات يخدم ما تقديم عمى الجامعة
 برامج تقدم الكميات بعض أن الدراسة وجدت كما وأفراده، المحمي
 ىذا ولتعميم المحمي، المجتمع في الصناعي القطاع مع بالتعاون
 لبناء الجيات بعض اقتراح تم الجامعة، كميات جميع عمى التعاون
 :معيا شراكة

 .الخيرية طيبة أطباء جمعية -
 .بالمدينة الصحية الشؤون -
 .والمجتمع األسرة لطب السعودية الجمعية -
 .المنورة المدينة أمانة -
 .الخيري المستودع -
 .االجتماعية لمخدمات الخيرية الجمعية -
 .المدنية الخدمة ديوان -
 .والميني التقني لمتدريب العامة المؤسسة -
 .المنورة بالمدينة المرور إدارة -
 .المنورة بالمدينة الحج لجنة -
 .البشرية الموارد صندوق -
 .واالدخار لمتسميف السعودي البنك -
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 من عدد تضمين الباحثة تقترح ذلك إلى باإلضافة -
 :منيا المجتمع خدمة لقطاع البرامج

 الطمبة لدى البيئي باإلعالم االىتمام لتأصيل: توعوي برنامج( أ
 المواعيد ومحددة مدروسة خطة من يتألف الجامعة؛ ومنسوبي
 من العالقة ذوي ليا ُيدعى توعوية، وندوات محاضرات تتضمن
 تكون أال عمى المجتمع، أفراد لكافة عنيا ويعمن الجامعة، خارج

. لمجامعة الرسمي الدوام أثناء الطالبية األنشطة عمى مقتصرة
 اإلثرائية األنشطة تقديم في المدارس مع الجامعة ارتباط ويسيم

 التوعوية البرامج تقديم في( المجتمع مع التفاعل المحور في ورد)
 .المقترحة

 االستفادة إمكانية يتضمن جدول من يتألف: خدمي برنامج( ب
 داخل إقامتيا يمكن التي الفعاليات إقامة في الجامعة مرافق من

 يعمل مما. أىمية أو حكومية خارجية جيات ِقبل من الجامعة
 الدراسة نتائج في اآلراء اختمفت حيث الخدمي العمل توثيق عمى
 .لمكمية مجتمع خدمة سجالت وجود حول
: الشخصية والتنمية الوظيفي لمتدريب ومقنن مدروس برنامج( ج
 التدريب لتقديم والمدارس المجتمع مؤسسات مع فيو التواصل يتم

 ترشيحات خالل من ذلك يتم أن عمى لموظفييا، الخدمة أثناء
 تنمية في تساعد التي البشرية التنمية دورات تعقد كما. عادلة

 وليس الذاتية التنمية في الراغبين المجتمع أفراد لجميع الشخصية
 .فقط الموظفين

 وتربوية اجتماعية وحمول أطروحات و استشارات برنامج( د
 يقدم بالجامعة استشارات مكتب خالل من ذلك يتم: ومينية

 حسب كل بالجامعة المتخصصين من مينية استشارات
 ولدييم الدكتوراه، عن المستشارين درجة تقل أال عمى. تخصصو

 اختيارىم يكون وال المكان ىذا تخدم التي الشخصية السمات من
 .العمل ساعات نصاب إلكمال أو شرفياً 

 الطالب دور تفعيل الضروري من فإنو ذلك عمى عالوة -
 :خالل من وذلك المحمي والمجتمع الجامعة مجتمع خدمة في

 ومستوى أحواليم عمى والتعرف الخريجين لمتابعة مكتب إنشاء( أ
 والتخطيط التدريبية، واحتياجاتيم ومشكالتيم العمل في أدائيم

 .مينية تنمية من يناسبيا بما لمقابمتيا
 مع التواصل خالل من المجتمع لخدمة لمطمبة ساعات تحديد( ب

 من لمتخرج ذلك يشترط بحيث بالجامعة، المجتمع خدمة مركز
 عمى قائم منظم بجدول  المشاركة تكون أن عمى. الجامعة
. ومطالبيا واحتياجاتيا بالمجتمع المختمفة الجيات مع التواصل
 مع كمية كل في الدم بنك أصدقاء جماعة تشكيل ذلك ومثال

 ويتم. إليو الحاجة لحين طالب كل بيانات سجل تخصيص
 .المجتمع لخدمة الكميات تقارير في ذلك كل تضمين

 الصغيرة لممشاريع الداعمة الجيات مع شراكة عقد( ج
 التوعوي البرنامج طريق عن الحر، العمل ثقافة ونشر والمتوسطة،

 . آنفاً  المذكور
 لتقديم الخاصة االحتياجات ذوي مراكز مع شراكة عقد( د

: المسنين لرعاية برنامج ذلك ومن ليا، والبحثية العامة الخدمات
 (.مادياً  نفسيًا، صحيًا،

 وطيدة عالقة عمى بالجامعة تعاوني توظيف مكتب إنشاء( ىـ
 العمل، أصحاب مع عالقات ببناء ويقوم المناىج، بمجنة

 ممتقى وتخصيص. لمجامعة اإلليكتروني الموقع عمى وتسجيميم
 وأصحاب الخبراء جميع إليو يدعى كمية كل تنظمو لمتوظيف

 تقدمو ما عمى الطمبة الطالع المصانع؛ وأصحاب العمل
 .الجامعة من التخرج بعد لدييم العمل عمى لتحفيزىم مؤسساتيم

 جماعة بتشكيل عميو؛ والتشجيع التطوعي العمل ثقافة نشر( و
 خدمة مجال في العمل إلييا يوكل كمية، كل في المجتمع خدمة

 . المجتمع
 :التوصيات -7

 :التالية التوصيات تقديم يمكن الدراسة نتائج عمى بناء 
 .المقترح البرنامج خالل من المجتمع خدمة تفعيل -1
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 طيبة، جامعة في المجتمع لخدمة عمادة أو مركز إيجاد -2
 ألداء الكميات في مختمفة لجان تشكيل مسؤوليتيا تتضمن بحيث
 التنظيمي الييكل ضمن المجتمع لخدمة وكالة إنشاء أو. الميمة
 خدمة مجال في لمجامعة االستراتيجية الخطة تنفذ كمية، لكل

 ىيكل وجود مع. بالكمية التخصصات طبيعة ضوء في المجتمع
 .لو الموكمة والميام العمل طبيعة وفق مصنفاً  الوكالة يتبع إداري

 حث خالل من المجتمع في الجامعة دور تعزيز -3
 مع شراكة إقامة عمى والخاصة الحكومية المجتمع مؤسسات
 عن واإلعالن اإلعالم، ووسائل التوعية برامج خالل من الجامعة،

 .المؤسسات ليذه الجامعة تقدمو أن يمكن ما كل
 العمل حب لغرس بالجامعة والندوات المحاضرات عقد -4

 بأىمية وتوعيتيم مجتمعيم بمشكالت إحساسيم وتنمية الطمبة لدى
 األولى بالدرجة المدينة مجتمع وتخصيص حميا، في اإلسيام
 الحوافز ووضع الشريف، النبوي الحديث في كما لمكانتو

 .ليم التشجيعية
 في والخاص الحكومي القطاع مع بالتنسيق االىتمام -5

 العممية األبحاث توزيع عمى والعمل. الجامعة من احتياجاتو تحديد
 عمى واإلشراف الواقع أرض عمى لتطبيقيا قطاع لكل المناسبة
 .تنفيذىا

 المجتمع، ومؤسسات الجامعة بين لمتعاون آلية إيجاد -6
 في يسيم بما العممية البحوث دعم و. وأنظمة لوائح تحكميا
 .التنمية أىداف تحقيق

 ترفييي رياضي مجمع مثل لمجامعة مرافق إنشاء -7
 .بارتياده المجتمع ألفراد ويسمح
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Abstract 

The Universities, as higher education institutions, are among the main pillars for developing 

communities. The first and main job of these institutions is to produce skilled manpower, and 

the second job is to conduct scientific research. Furthermore, there is a third responsibility, as a 

consequence of the open strategy toward the community, which is the community service. This 

job of the university helps to develop a sustained commitment to community that can achieve 

quality in the provided service.This study tackled the current situation of the community service 

programs at Taibah University compared to the quality standards of the National Commission 

for Accreditation and Assessment, in order to suggest a future plan based on quality standards. 

The study questions are: From the leadership point of view, and based on the quality standards 

of  the National Commission for Accreditation and Assessment, to what extent the community 

service sector at Taibah University is taking into account the criteria of good performance in 

community service? Based on both, the results of monitoring the current situation, and the 

quality standards of the National Commission for Accreditation and Assessment, What is the 

proposed program for the community service sector at Taibah University? The study has a 

descriptive nature, as it described the quality of current situation of community service at 

Taibah University and suggesting a program for community service, based on the quality 

standards. A questionnaire has been designed to achieve the objectives of the study.  
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