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ABSTRACT_ The present study aimed at identifying the role of Saudi universities in servicing the 

charitable sector from the point of view of the charitable sectors' employees.-To achieve the objective 

of the study, the researcher has prepared – as its tool- a questionnaire that comprised (28) statements 

applied to (115) male and female affiliates of charitable sectors in the second semester of the 

academic year 1437 - 1438 AH. Among the most important findings are: -The levels of the role played 

by the Saudi universities in servicing the charitable sector as revealed by the dimensions and the tool 

came out as moderate for the first two dimensions and low for the last one, as the following: The 

dimension of community partnership and the provision of consultation and expertise came first It is 

followed by the dimension of the training, development and continuing education, whereas, the 

dimension of research and scientific studies came at last. Results showed no statistically significant 

differences in the degree of the role of Saudi universities in servicing the charitable sector from the 

point of view of its employees that could be attributed to the variables of the study (type - location of 

the charitable sector - years of service in the charitable sector –number of years the charitable sector 

has been providing service)Some of the most important recommendations of the study are: the 

universities should revise their objectives and their three strategic dimensions. What concerns the 

researcher is the third function of the universities, and the setting of indicators and standards for its 

follow-up and evaluation, the setting of corrective plans for the universities to carry out their leading 

role in the effective societal responsibility. The universities should be keen to strengthen their 

relations with the institutions of the third sector , namely (the charitable sector), in the most 

outstanding tracks that the axes of the study include, as for the societal partnership, the provision of 

consultation and expertise, training and development, continual education, and research and 

scientific studies 

. 
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دور اجلامعات السعودية يف خدمة القطاع اخلريي 
 من وجهة نظر منسوبيها

 *عبدهللا محمد بارشيد

 

. هدفت الدراسة إلى معرفة دور الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر منسوبي القطاعات الخيرية_ صامللخ

 وهي الاستبانة تكونت من 
ً

عبارة تم تطبيقها على ( 82)ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي وأعد أداة

أن مستويات  :ومن أبرز نتائجها التالي. ه1342 –ه  1341ية للفصل الدراس ي الثاني لعام منتسب ومنتسبة في القطاعات الخير ( 111)

بدرجة في املحورين ألاولين واملحور ألاخير  متوسطةدور الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري على املحاور وألاداة جاءت بدرجة 

جتععية وتقديم الاستشارات والخررات قد جاء في املرتبة ألاولى، يلي  محور محور الشراكة امل: ، وجاءت املحاور بالترتيب آلاتيقليلة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية . التدريب والتطوير والتعليم املستعر، وجاء في املرتبة ألاخيرة محور ألابحاث والدراسات العلعية

مكان القطاع  –النوع )منسوبيها، تعزى ملتغيرات الدراسة لدرجة دور الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر 

ضرورة مراجعة الجامعات ألهدافها : وخلصت إلى أبرز التوصيات (. ععر القطاع الخيري  –سنوات الخدمة في القطاع الخيري  –الخيري 

ت واملعايير ملتابعتها وتقويعها، ووضع خطط وأبعادها الاستراتيجية الثالث وما يعني الباحث هي الوظيفة الثالثة للجامعات ووضع املؤشرا

أن تحرص الجامعات على توطيد العالقة مع مؤسسات . تصحيحية لقيام الجامعات بدورها الريادي نحو املسؤولية املجتععية الفاعلة

ععية وتقديم الاستشارات ، في أبرز املسارات التي تضعنتها محاور الدراسة، من الشراكة املجت(القطاع الخيري )القطاع الثالث وباألخص

 .والخررات، والتدريب والتطوير والتعليم املستعر، وألابحاث والدراسات العلعية

 

 .دور، الجامعات السعودية، منسوبي القطاع الخيري : الكلمات املفتاحية 
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دور الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر 

 منسوبيها
 املقدمة  1.

ال شك أن الجامعة لها دور بارز ومؤثر في تحقيق أهدافها وأبعادها        

ووظائفها الثالث، التي تتعحور حول البعد ألاكاديمي والبعد البحثي 

(: خدمة املجتعع)فالوظيفة الثالثة للجامعة وهي والبعد املجتععي،

تقوم على تحديد احتياجات ألافراد واملؤسسات في املجتعع، ووضع "

الررامج وألانشطة التي تلبي هذه الاحتياجات، من خالل مؤسسات 

. التعليم العالي من جامعات وكليات مجتعع ومعاهد ومراكز بحثية

تعليمي يععل على جذب ألافراد  ومفهوم هذه الوظيفة يتبلور في نشاط  

من خارج الجامعة عرر نشر املعرفة خارج أسوارها، وذلك بغية إحداث 

تغيرات  سلوكية وتنعوية في البيئة املحيطة بالجامعة ووحدتها إلانتاجية 

 .والاجتعاعية املختلفة

وللقيام بذلك ينبغي أن تقوم الجامعات بنشر وإشاعة الفكر العلمي        

البيئة ألاكاديعية، وتبصير الرأي العام حول ما يجري في حقل الخاص ب

وكذا يجب على الجامعات أن تقوم . التعليم من حيث الفكر واملعارسة

بتقويم مؤسسات املجتعع وتقديم مقترحات وحلول لقضايا املجتعع 

ومشكالت ، وتقدم بدائل وتصورات تقوم بنشر الفكر التربوي داخل 

 .املجتعع

بعضهم أن من أهم املسلعات التي تقوم عليها عالقة الجامعة  ويرى        

بعجتععها هي أن الجامعة جزٌء ال يتجزأ من املجتعع، وأن عالقة 

الجامعة باملجتعع هي عالقة الجزء بالكل، وأن غاية الجامعة الحقيقية 

ومررر وجودها هي خدمة املجتعع الذي توجد في ، ومعنى ذلك أن 

ععها يعطيها شرعيتها ويررر وجودها، حيث أن  ارتباط الجامعة بعجت

ليس أخطر على الجامعة من أن تنفصل عن مجتععها، وتنحصر داخل 

 1].] جدرانها تنقل املعرفة دون ارتباط وثيق باملجتعع وقضاياه

كعا أصبحت وظيفة الجامعة في املشاركة املجتععية ليس الانتظار       

عليها بكفاءاتها وقدراتها املوجودة لطلب الخدمة، بل إن الجامعة يتعين 

فيها تخرج بنفسها إلى تقديم الخدمة ألبناء املجتعع، وتقديم الدور 

الريادي في خدمة املجتعع وقضاياه بشتى جوانبها وقطاعاتها التنعوية 

وطبقاتها الفئوية، ومن أهم القطاعات التنعوية التي يجب أن توليها 

 
ً
 بالغا

ً
وتحقيق شراكة مجتععية فاعلة،  الجامعات السعودية اهتعاما

القطاع الخيري وهو القطاع الثالث الذي يساهم في تحقيق التنعية 

الشاملة واملستدامة للدولة بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص، 

وتظل مؤسسات القطاع الثالث، والتي من خصائصها التعامل مع "

ملؤسسات تدعم  املؤسسات ألاخرى ال الارتباط بها، هي النعوذج الحي

وحين . وترفد برامج وخطط التنعية حتى ال تتعثر الجهود وتضيع املوارد

يهدف الععل املؤسس ي إلى املساعدة لتحقيق ركائز التنعية املستدامة 

على مستوى الفرد واملجتعع من دون النظر إلى التكاليف بصورتها 

 ].8" ]املادية املحضة، فإننا نتحدث عن مسئولية اجتعاعية حقيقية 

وسيسلط الباحث في بحث  الضوء على دور الجامعة في خدمة      

القطاع الخيري من وجهة نظر منسوبي القطاع في الدور الذي تستهدف  

الدراسة في تحقيق الشراكة املجتععية وتقديم الاستشارات وتبادل 

الخررات، ودور الجامعة في خدمة القطاع من حيث التعليم والتدريب 

والتعكين للقطاع، لتحقيق املنظعة املتعلعة، ودور الجامعة  والتطوير،

 على الدراسات 
ً
في الشراكة البحثية وتطوير خدمات القطاع بناءا

 على الاحتياج الفعلي للواقع الذي تنطق ب  
ً
وألابحاث العلعية، وبناءا

لغة العلم والبحث امليداني، ال الرؤى الذاتية والارتجالية وإنعا الرؤى 

ية والعلعية، التي تحقق هدف القطاع الخيري وأثره املجتععي املوضوع

 .النافع وتنعيت  املستدامة

 مشكلة الدراسة. 2

نشئت لحاجة      
ُ
الجامعة جزٌء ال يتجزأ من املجتعع فهي مؤسسة أ

املجتعع إليها فيجب أن تلبي وتحقق تطلعات املجتعع من التنعية 

فأصبح على الجامعة أن تقدم " الشاملة والشراكة الحقيقية الفاعلة،

خدماتها مباشرة لألفراد في املجتعع سواء كان ذلك في صورة برامج 

تعليعية تفويضية، أو تكاملية في صورة برامج تدريبية، أو برامج إلعادة 

التدريب، أو برامج تحويلية، تعرض ملهن مطلوبة باملجتعع ال يتوفر لدى 

ى خروج الجامعة من عزلتها وأبراجها ألافراد متطلباتها، ولقد أدى ذلك إل

العاجية وأن تفتح أبوابها على املجتعع ألن  عندما تنعزل الجامعة من 

املجتعع وتتخلى عن املوقف الفاقد، والوعي بعا حولها وبعن حولها، 

تصير معارفها متكدسة ال ترتبط بحركة الحياة املتطورة، ويفقد العلم 

، وبذلك ينفصل التعليم عن قيعت  الاجتعاعية بل واملعرفية أ
ً
يضا

، معا يجعل الجامعة [4"]احتياجات املجتعع ومجريات ألاحداث ب 

ر في تحقيق وظيفتها الثالثة، وهذا ما يال  ِّ
حظ  الباحث ويشاهده من تقص 

قصور في تقديم خدماتها الاجتعاعية والتعليعية والبحثية للقطاع 

الثالث والحوار مع الخيري، ومن خالل زيارت  لبعض مؤسسات القطاع 

مسؤوليها عن طبيعة الدور والشراكة مع الجامعات، يلعس إلاجابة عن 

ضعف التواصل والحوار املستعر بين الجامعة ومؤسسات القطاع 

الثالث، وضعف التكامل والتعاون والتنسيق سواًء على مستوى 

الشراكة املجتععية والاستفادة من الخررات وتقديم الاستشارات، أو 

مستوى ألابحاث والدراسات العلعية، أو على مستوى التدريب على 

والتطوير والتعليم املستعر، وأن العزلة التي تعيشها بعض الجامعات في 

إقامة الجسور بينها وبين املؤسسات الاجتعاعية معثلة في القطاع 

الخيري ل  أثره البالغ في الواقع، معا يفقدها استيعاب الاحتياجات التي 

رؤية الصواب والخلل في وضع املجتعع وتشكالت ، وضعف تؤثر في 

الععق في تحليل مشاريع النجاح وإلاخفاق للنهوض بالععل الخيري، 

وعلي  جاءت مشكلة الدراسة للباحث في معرفة دور الجامعات 

السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر منسوبي القطاعات 

 .الخيرية

  أسئلة الدراسة . أ

 :هدفت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس ي آلاتي      

 ما دور الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر 
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 : منسوبي القطاعات الخيرية ؟ ويتفرع من  ألاسئلة آلاتية

ما دور الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري من حيث . 1

والخررات، والتدريب والتطوير الشراكة املجتععية وتقديم الاستشارات )

من وجهة نظر ( والتعليم املستعر، وألابحاث والدراسات العلعية

 منسوبي القطاعات الخيرية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة دور الجامعات . 2

السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر منسوبيها تعزى ملتغير 

 ؟(النوع)الدراسة

روق ذات داللة إحصائية لدرجة دور الجامعات هل توجد ف. 3

السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر منسوبيها تعزى ملتغير 

 ؟(مكان القطاع الخيري )الدراسة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة دور الجامعات . 4

السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر منسوبيها تعزى ملتغير 

 ؟(سنوات الخدمة في القطاع الخيري )اسةالدر 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة دور الجامعات . 5

السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر منسوبيها تعزى ملتغير 

 ؟(ععر القطاع الخيري )الدراسة

 أهداف الدراسة. ب

 :تسعى الدراسة إلى محاولة التعرف على

ية في خدمة القطاع الخيري من دور الجامعات السعود -1

الشراكة املجتععية وتقديم الاستشارات والخررات، والتدريب )حيث

من وجهة ( والتطوير والتعليم املستعر، وألابحاث والدراسات العلعية

 .نظر منسوبي القطاعات الخيرية

 –النوع )الفروق ذات الداللة إلاحصائية التي تعزى ملتغيرات الدراسة -2

ععر القطاع –سنوات الخدمة في القطاع الخيري  –مكان القطاع الخيري 

 (.الخيري 

  أهمية الدراسة. ج

 : تنبع أهعية هذه الدراسة من النقاط التالية      

ضرورة التعرف على أهعية خدمة القطاع الخيري بصفة خاصة،  -1

ومؤسسات املجتعع بصفة عامة، ودور الجامعات السعودية في أداء 

ا الريادي والتكاملي في الاستجابة ملتطلبات التنعية والتحديات دوره

 .املعاصرة، ووظيفتها في أداء رسالتها وأهدافها بتوازن وتالؤم

تسهم هذه الدراسة في تحقيق التكامل التربوي بين العلوم التربوية  -2

والاجتعاعية، وتسهم في ثراء بحوث ألاصول الاجتعاعية للتربية، حيث 

هتعاماتها في دراسة املجتعع والتربية ككل وربط املؤسسات تقع ضعن ا

 .التربوية باملجتعع وبنائ 

تزودنا نتائج هذه الدراسة ببعض املعلومات وإلاحصائيات التي  -3

بدورها تطلع املسؤولين في الجامعات السعودية ملعرفتهم بالواقع، 

للباحث  ودورهم في خدمة القطاع الخيري، وفق نتائج الدراسة العلعية

لتتخذ على إثرها القرارات الععلية، وتفعيل السياسات وإلاجراءات 

املنوطة بخدمة املجتعع، والررامج املؤسسية لتعزيز الشراكة املجتععية 

 .الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخيري واملساهعة في تنعيت 

وللعكتبة العلعية  تضيف الدراسة للعجال ألاكاديمي التعليمي، -4

دراسة ملعرفة دور الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري من 

وجهة نظر منسوبي القطاعات الخيرية دراسة تهتم بالتأكيد على 

الوظيفة الثالثة للجامعات، وتقيس الواقع امليداني، وتعطي تصور 

إلى للعسؤولين في التعليم العالي، وللعسؤولين في املؤسسات الجامعية 

ضرورة تعزيز الشراكة الفاعلة للقطاعات الخيرية، وبناء شراكات 

استراتيجية تسهم في التنعية املستدامة الشاملة للعجتعع وباألخص 

مؤسسات القطاع الخيري، والاستفادة من نتائج الدراسة ومخرجاتها في 

إمكانية تععيعها والاستفادة منها في بناء الررامج التدريبية والتطويرية 

والتعليعية والبحثية التي ينعكس أثرها الايجابي والتنعوي في واقع 

 .القطاعات الخيرية

قد تسهم هذه الدراسة إلى املساهعة في إثراء البحوث ألاكاديعية في  -5

دراسات الععل الخيري، إذ أن هذا الحقل العلمي املتزايد ألاهعية يصاغ 

ية الغربية، بينعا بدرجة واضحة في جهود الجامعات واملراكز البحث

تسهم الجامعات واملراكز البحثية العربية بالقليل في هذا الجانب على 

 .حد علم الباحث

 حدود الدراسة. د

تقف حدود هذه الدراسة عند معرفة دور : الحدود املوضوعية. 1

الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر منسوبي 

 .القطاعات الخيرية

تقتصر الدراسة على وجهة نظر منسوبي القطاع : املكانية الحدود. 2

الخيري نحو دور الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري، والتي 

تتعثل في عينة الدراسة أربع مناطق تعثل مناطق املعلكة الجغرافية 

 منطقة املدينة املنورة، 
ً
 منطقة أبها، غربا

ً
 منطقة تبوك، جنوبا

ً
شعاال

 منطقة 
ً
الدمام، ودور الجامعات في تلك املناطق في خدمة وشرقا

 .القطاع الخيري 

تم تطبيق الدراسة الحالية خالل الفصل الدراس ي : الحدود الزمانية. 3

 .م 8111 -م  8112هـ، 1342 -هـ 1341الثاني من العام الدراس ي 

 مصطلحات الدراسة. ه

ال ما تقوم ب  الجامعة من مهام ومسؤوليات ووظائف وأعع: الدور 

تخدم أهدافها، وتحقق أبعادها املنوطة بها، بشكل دائم ومستعر تجاه 

 .املجتعع

مؤسسة علعية مستقلة ذات هيكل "وتعرف الجامعة بأنها : الجامعة

تنظيمي معين، وأنظعة وأعراف وتقاليد أكاديعية معينة، وتتعثل 

وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتعع، وتتألف 

ن مجعوعة من الكليات وألاقسام ذات الطبيعة العلعية التخصصية، م

وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة، منها ما هو على 

مستوى البكالوريوس، ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا تعنح 

 ].3" ]بعوجبها درجات علعية للطالب 

ء عديدة بحسب تطلق على القطاع الخيري أسعا: القطاع الخيري 

أو قطاع غير ، فهو قطاع تطوعي أو غير حكومي، املنطلق الثقافي والبيئي

 القطاع املستقل أو القطاع الثالث، ويسمى 
ً
هادف للربح، وهو أيضا

 بـ
ً
والقطاع الخفي أو الجععيات الخيرية ( الاقتصاد الاجتعاعي)أيضا

 .العامة

قدم مركز دراسات الععل الخيري بجامعة بازل  وفي هذا إلاطار،      

يشعل كل فعل تطوعي فردي يسعى إلى "تعريًفا للععل الخيري، باعتباره 
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واعترر القائعون على املركز أن هذا التعريف أنسب [. 1" ]أهداف خيرية

لرؤيتهم من مفاهيم القطاع غير الربحي واملصلحة العامة، حيث يرتبط 

البعد القيمي، كعا أن  ال يرتبط بثقافة بالفعل الفردي، ويتضعن 

واعتعد مركز دراسات املجتعع املدني التابع . محددة وعالمي املضعون 

حشد املوارد "لجامعة جونز هوبكنز تعريًفا للععل الخيري باعتباره 

 ].1" ]الخاصة لصالح ألاهداف الاجتعاعية والبيئية

واملسؤولين القائعين على بالجهود التي يقوم بها ألافراد : ويعرفها الباحث

املنظعات واملؤسسات الخيرية؛ لتحقيق ألاهداف الخيرية املنوطة بها، 

بغية سد حاجة مجتععية، أو تحسين بعض ألاوضاع الاجتعاعية أو 

الاقتصادية أو املشاركة في تحقيق التنعية املجتععية بكافة أبعادها 

 .وأهدافها

  إلاطار النظري والدراسات السابقة. 3

يتطرق الباحث في هذا إلاطار من الكل للجزء، ومن إلاطار العام إلى     

الخاص من حيث أهداف الجامعة ووظائفها الكررى، إلى أهداف 

، ثم أبعاد الجامعة التي (خدمة املجتعع)الجامعة للوظيفة الثالثة وهي

، ويشير (القطاع الثالث)أجعلها الباحث في خدمة القطاع الخيري وهو

 (.القطاع الثالث)في خدمة ( وظيفة الجامعة الثالثةل)الباحث 

 : وظائف الجامعة . أ

تهدف الجامعة إلى بناء جوانب الطالب بناء متكامل  من : التعليم .1

البناء العقلي والفكري باملعرفة وأدواتها إلاثرائية املتراكعة، والبناء 

وثقافة  الثقافي القيمي املنفتح املتنوع املحافظ على أصالت  وهويت 

مجتعع ، مع الانفتاح وتراكم الخررات في حيات ، محاولة التجديد في 

برامجها وأنشطتها املتواكبة مع روح العصر ومسايرت ، ومع احتياجات 

 لتحقيق خطط التنعية الشاملة 
ً
الواقع وسد نقص  ومتطلبات ، سعيا

 النعو والتقدم للعجتعع
ً
 .ومحققة

هو وسيلة إلانسان للوصول إلى الحقائق العلعية عن  :البحث العلمي .2

وهو وسيلة إلانسان إليجاد ، ذات  أو بيئت  ومجتعع  أو عن الكون 

وهو وسيلة ، الحلول للعشكالت التي تقابل  والصعاب التي تعيق حيات 

وهو كل جهد علمي منظم يهدف إلى ، ملضاعفة موارده املالية واملعنوية

 [. 2] يةتنعية املعرفة إلانسان
ً
ولعل البحث العلمي هو أكثر املهام التصاقا

 : بالجامعة لسببين

أن الجامعة تتوافر لديها املوارد الفكرية والبشرية القادرة على القيام  -1

 .بنشاطات ألابحاث املرتبطة بحاجات التنعية للدول 

أن الجامعة تعد املؤسسة الوحيدة التي يعكن عن طريقها القيام  -2

والتي يعكن لها أن تقدم ، بحاث بصورة انضباطيةبنشاطات ألا 

سواء ، الخدمات الاستشارية التي تحتاجها قطاعات املجتعع املختلفة

 .أكانت حكومية أم من القطاع الخاص

ومع ذلك فإن  ال يعكن ألية جامعة أن تنجح في نشاطها الععلي والبحثي 

 : ما لم تتوفر لها جعلة من الشروط ألاساسية ومنها

 .وجود عدد وافر ومتنوع من الباحثين والعلعاء املبدعين .1

، املناخ ألاكاديمي املالئم وما يتطلب  من أجهزة علعية ومختررات. 2

وأجواء اجتعاعية ونفسية ومادية مالئعة، ونظم إدارية وتنظيعية 

 .مريحة، تيهئ للباحث البيئة املناسبة للبحث

 .الدعم املالي لنشاطات ألابحاث. 3

 .وقت الكافي إلجراء ألابحاثال. 4

 الحرية ألاكاديعية التي ترفض العوائق املؤثرة على نفسية الباحث. 5

[1.[ 

توظيف ألابحاث لخدمة املجتعع وطرح املشكالت بشكل شفاف أمام . 6

والبحث العلمي يقوم ب  علعاء مبدعون في ميادينهم مدركين . الباحثين

قص ي كل حديث، وطرح قادرون على ت، أوضاع أوطانهم وحاجاتهم

وهو باختصار الطريق إلى مواكبة العصر في جعيع . ألاسئلة وتلقي ألاجوبة

امليادين، تتواله مراكز في شتى املجاالت، للبحوث العلعية والصناعية، 

وتكون الجامعة هي ، والزراعية، والصحية، والسياسية، والاجتعاعية

 ].2]الرافد لجعيع هذه املراكز واملجالس 

للجامعات دوٌر ريادٌي مؤثر في نشر املعرفة العلعية : مة املجتععخد. 3

وهي تعترر ، والثقافية والفكرية، للنهوض بأفراد املجتعع ومؤسسات 

القلب النابض للعجتعع تزوده وتعده بعا يخدم  بشتى املجاالت 

والجوانب، من حيث البناء والنعاء، كذلك التعرف على مشكالت  

ساهعة بطرح الحلول العلعية والععلية في تجاوزها وتحديات  ومحاولة امل

 .والتقليل منها، وإبراز دورها الفعال في التنعية املجتععية

       
ٌ
وال يعكن للجامعة أن تحقق ذاتها وتثبت وجودها ما لم تكن ملتزمة

ال بل إن الهدف ألاساس ي من ، بقضايا املجتعع ومتطلبات نعوه وازدهاره

حيث أنها تععل على توسيع ، كعن في تنعية ألامةإنشاء هذه املؤسسة ي

وتحسين املعيشة من حيث ، الفرص املتوافرة للسكان بصفة عامة

 
ً
وكثرة هذه املجاالت التي ، نوعيتها وتلبية حاجات الشعب ألاكثر إلحاحا

 ].9] يعكن للجامعة أن تخدم املجتعع من خاللها

إن دور الجامعات في إعداد الكوادر املدربة أمر ال يستهان ب ، لذا فإن  

، واجب تنافست في  الدول والجامعات، إلانفاق علي  والاستثعار في 

ومن هذا املنطلق ينبغي على ، وكان ل  مردود حسن على الفرد واملجتعع

لتعيش عصرها وعاملها املتجدد ، الجامعة أن تجدد ذاتها من وقت آلخر

وتعيد النظر ، وتنفض الغبار على نظامها وبرامجها التعليعية، باستعرار

، فيها لتبقى على صلة دائعة التي تحتاجها مشاريعها وخططها التنعوية

وتكون في حالة سعي دائم إلى إجراء البحوث والدراسات العلعية، 

 ].11] والخطط التنعوية وإجراء الدراسات العلعية املتخصصة

 من مقومات التنعية فالجا       
ً
 مهعا

ً
، ومرتكزا

ً
 رئيسيا

ً
معات تعد مصدرا

الشاملة، عرر مخرجاتها التي تعد مدخالت مهعة لرفع املستوى الوطني 

العام، في شتى املجاالت الاقتصادية والاجتعاعية والفكرية والثقافية، 

التي ترفع من شأن املجتعع، وتحقق تطلعات  وفق خطط تنعوية تنطلق 

الحاجة املجتععية، وضعان سد احتياجات ، لتعزيز ألامن من واقع 

 .والرخاء املجتععي

 : أهداف الجامعة املنوطة بخدمة املجتعع. ب

يحدد املتخصصون أن للجامعة ثالثة مجعوعات من ألاهداف وتتلخص 

 :في ألاهداف التالية

 أو : أهداف معرفية
ً
 أو تطويرا

ً
وهى تتناول ما يرتبط باملعرفة تطورا

 انتش
ً
 .ارا

والتي من شأنها أن تععل على تطوير اقتصاد املجتعع : أهداف اقتصادية

والععل على تزويده بعا يحتاج إلي  من خامات بشرية، وما يحتاج إلي  

 من خررات في معاونت  للتغلب على مشكالت  الاقتصادية، وتنعية ما 
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 .يحتاج إلي  من مهارات وقيم اقتصادية

والتي من شأنها أن تععل على استقرار املجتعع  :أهداف اجتعاعية

 ].11] وتخطي ما يواجه  من مشكالت اجتعاعية

 :ألابعاد الثالثة لخدمة الجامعة نحو القطاع الخيري . ج

يعرض الباحث ألابعاد الثالثة الرئيسية للجامعة في خدمة القطاع 

تجاه  الخيري وما هي الصورة املثلى التي يجب أن تكون عليها الجامعات

 :املؤسسات الخيرية

 :الجامعات والشراكة املجتععية للقطاع الخيري . 1

 بانفتاحها على املجتعع       
ً
 كبيرا

ً
يجب أن تولي الجامعات اهتعاما

ومؤسسات  وقطاعات ، وبجعيع فئات  وطبقات  وشرائح  وبخاصة 

القطاع الثالث، فتهتم الجامعة بنشر قيم الشراكة املجتععية على 

مؤسسات القطاع الخيري، وتحرص على توقيع مذكرات تفاهم مستوى 

فاعلة للشراكة املجتععية مع مؤسسات القطاع الخيري، وتقديم دعم 

الشراكة املعنوي واملادي لررامج املؤسسات الخيرية، وتيسير استخدام 

مرافقها ومنشآتها إلقامة الفعاليات واملؤتعرات والندوات والررامج 

تي تحتضنها الجامعة لتحقيق ألاهداف املنوطة لكال ألاخرى املتنوعة ال

 .املؤسستين

ودعم قيم املسؤولية الاجتعاعية لدى منسوبي الجامعة، وععل        

حعالت توعوية لكافة أفراد املجتعع بحقوقهم وواجباتهم الدينية 

والاجتعاعية تجاه الععل الخيري والتطوعي، وتععل على سلسلة برامج 

ها منسوبيها مع املجتعع في املجال التطوعي العام تشاركية تشرك في

 .بالتعاون مع املؤسسات الخيرية

كعا تحرص الجامعة في ضوء إطارها وععلها املجتععي على إنشاء        

 مجالس استشارية ولجان مشتركة بين الجامعة واملؤسسات الخيرية،

لتحديد حاجات القطاع الخيري والتعرف على مشكالت  وتقديم الدعم 

الفعال واملستعر الذي يعكس دور الجامعة الحقيقي، والتنسيق مع 

جهات الاختصاص في الجامعة من كليات وإدارات ومنسوبي أعضاء 

هيئة التدريس لتقديم الاستشارات والخررات املتنوعة واملتخصصة في 

 .التي تطلبها املؤسسات الخيريةاملجاالت املختلفة 

كعا تحرص الجامعة على مد جسور التعاون مع القطاع الخيري      

والاتصال املتبادل، والتنسيق املستعر للررامج والفعاليات واملناسبات 

الاجتعاعية والتطوعية املختلفة التي تقيعها الجامعة مع املؤسسات 

فادة القصوى واملرجوة من الخيرية لتفعيل الشراكة الحقيقية، والاست

 .الررامج بعا ينعكس أثره الايجابي على كافة أفراد املجتعع

فالجامعة الفعالة تحسن استثعار مواردها املادية والبشرية بعا         

يخدم القطاع الخيري واملجتععي بنشر ثقافة الععل التطوعي والخيري 

ألاكاديمي  وتخصيص ساعات شهرية أو سنوية ملنسوبيها من الكادر 

وإلاداري والطالبي، الستثعار جهودهم في خدمة الععل التطوعي 

 لرسالة الجامعة 
ً
 لرؤية املعلكة العربية "والخيري، تحقيقا

ً
وتطبيقا

إلى مليون متطوع في القطاع غير  8141السعودية في أن تصل عام 

 مقابل
ً
، معا يزيد العبء واملسؤولية [18"]ألف آلان 11 الربحي سنويا

ى الجهات املعنية، وأقوى املؤسسات في تحقيق الرؤية هي الجامعات عل

السعودية وما تعلك  من قوة في املوارد والكفاءات البشرية، وتشير إلى 

كعا أوضحت دراسة في الواليات املتحدة أن "ذلك الدراسات العلعية 

عدد امللتحقين بررامج الععل التطوعي من طالب الجامعات والكليات 

مليون طالب حيث تزايد العدد بصورة  4.4 بلغ 8111ية في العام ألامريك

%  81، حيث بلغت الزيادة ما نسبت  8111و  8118ملحوظة بين عامي 

بحوالي  8118حيث قدر عدد املتطوعين من طالب الجامعات في العام 

مليون متطوع، كعا تشير الدراسة إلى أن بعض الجامعات والكليات  8.1

تضع الععل التطوعي والخدمة العامة ضعن املواد  ألامريكية أصبحت

 ].81] إلاجبارية التي يتحتم على الطالب اجتيازها

 :الجامعات واملشاريع البحثية للقطاع الخيري . 2

من أهم وظائف الجامعة وركائزها البحث العلمي فهي حاضنة       

للعراكز البحثية والعلعية ومليئة بالطاقات والكفاءات العلعية 

املتخصصة واملتنوعة في كافة املجاالت، معا يستلزم الاستفادة من 

الخررات وتوطين املعرفة العلعية والبحثية لدى كافة املؤسسات 

 .املجتععية

جامعة الشراكة مع القطاع الخيري في مجاالت البحث فتدعم ال      

، وعلى توجي  البحوث العلعية لحل املشكالت 
ً
 وتنفيذا

ً
العلمي تخطيطا

التي تواج  القطاع الخيري، والتعرف على حاجات  ومطالب ، والتنسيق 

مع املؤسسات الخيرية من أجل إجراء البحوث والدراسات العلعية 

ها ومساعدتها على رؤيتها وتحقيقها في الواقع املطلوبة لتطويرها وتعكين

بناًءا على اللغة العلعية، ورصد احتياج الواقع من خالل البحث العلمي 

فقد قامت العديد من املراكز البحثية الغربية "واملشاركة العلعية 

بععليات تشبيك واسعة النطاق على صعيدين، ركز الصعيد ألاول على 

رية من جانب، وبين املراكز البحثية من التشبيك بين املؤسسات الخي

جانب آخر، في إطار تجععات تهدف إلى تبادل الخررات الععلية 

والنظرية، فاملراكز البحثية ترصد ألانشطة الخيرية الحالية وتوجهات 

العطاء، كعا تبحث الواقع الععلي واملؤسس ي للقطاع الخيري، وفي 

ملستجدات النظرية حول املقابل تطلع املؤسسات الخيرية على أحدث ا

تعريف القطاع الخيري وتصنيف  وأساليب إدارت ، وتقوم تجاربها في 

 بععايير علعية
ً
 .مجاالت التخطيط والتنفيذ وألاهداف مستعينة

كعا أعلنت عشرون جامعة أوروبية وهولندية وبريطانية وإيطالية       

خيري، وكانت وأملانية وبلجيكية، عن تكوين الشبكة ألاوروبية للععل ال

تنشد تبادل  8112الجامعات التي التقت في أمستردام في يناير عام 

املعرفة حول مصادر املعلومات املتاحة عن أنشطة الععل الخيري، 

ومناقشة الحاجة لتقارير أوروبية مقارنة حول العطاء الخيري، واتفقت 

أن تصدر الشبكة أولى منشوراتها حول مراجعة حالة حقل دراسات 

 .عل الخيري في الدول املشاركةالع

وتضعن الجامعات واملراكز البحثية الغربية بهذه الجهود تطبيق "         

مَّ مراجعة هذه النظريات 
َ
نظرياتها في واقع الععل الخيري، ومن ث

ن . والتحليالت في ضوء التغذية الاسترجاعية عليها ِّ
م 
َ
ومن جانبها تؤ

ية ومهنية واسعة النطاق مؤسسات القطاع الخيري شراكات أكاديع

تحتاجها عند وضع خططها الاستراتيجية وصياغة أهدافها التنفيذية، 

 ].1] "ناهيك عن أهعيتها عند التطبيق الععلي والتقويم النهائي

كعا تععل الجامعة على توسيع دائرة الشراكة وإتعام دورة البحث         

ل على تطبيقها، العلمي والاستفادة القصوى من نتائج البحوث والعع

ورسم الرؤية املشتركة للوصول إلى تفعيل القطاع الثالث وأثره املرجو 
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في الواقع، والحرص على توظيف إلانتاج العلمي في خدمة مؤسسات 

القطاع الخيري وتطويرها، وتوجي  القائعين بالقطاع الخيري على 

املستجدات التي تحصل في العالم من مؤتعرات وندوات ومعارض 

 .كبة املتغيرات والتأثير فيهاملوا

الجامعات ومشاريع التدريب والتطوير والتعليم املستعر للقطاع . 3

 :الخيري 

شك أن الجامعة بعقدراتها وخرراتها وانفتاحها على املجتعع  ال            

تستطيع أن تحدث التغيير إلايجابي، وتحقق التنعية الشاملة على كافة 

جود الجامعة كفيل بالتقدم والتطور وازدهار أفراد املجتعع املحلي، فو 

 .املجتعع

ويجب على الجامعة أن تكون لها اليد الطولى وألاثر ألابقى لخدمة       

القطاع الخيري، وفق القواعد وألاسس العلعية، فتععل الجامعة 

 الحتياجات القطاع الخيري، ومن ثم توفر فرص التأهيل 
ً
 ميدانيا

ً
مسحا

املستعر للعاملين في القطاع الخيري، بناء على والتدريب والتعليم 

الاحتياج الواقعي ونتائج ألابحاث والدراسات، وتعقد الدورات التدريبية 

واللقاءات العلعية التي تخدم املؤسسات الخيرية وتزودهم بحاجاتها من 

القوى العاملة املدربة سواء من الكفاءات ألاكاديعية أو إلادارية أو 

لك حرصها على تنظيم دورات تدريبية لطالبها كجزء الطالبية، ومن ذ

ععلي من الررنامج الدراس ي كل حسب تخصص  لتقديم خدمات  

تطوعية  في املؤسسات الخيرية، وقد حذت مثل هذه الخطوات جامعات 

عاملية وعربية في إدخال ثقافة الععل التطوعي ضعن املنهج الدراس ي 

 .إلاجباري للطالب الدارسين

وتتجلى في هذا املجال الشراكة املجتععية بين الجامعات "     

واملؤسسات الخيرية، فتوفر ألاولى الرعاية ألاكاديعية والتطوير املنهي 

للعاملين واملهتعين بالقطاع الخيري، وتدعم من جانبها عديًدا من 

املؤسسات الخيرية هذه الررامج الدراسية ضعاًنا لنشر ثقافة الععل 

 .نهجية بين الفئات الاجتعاعية املتنوعةالخيري بصورة م

كعا اهتعت العديد من املراكز البحثية الغربية بالبحث في جوانب       

التطوير إلاداري ملؤسسات الععل الخيري، باعتباره أحد ألابعاد الهامة 

كعا ...في تنعية القطاع الخيري وتحسين آفاق ألادوار آلانية واملستقبلية

صنيف الصيغ املؤسسية وغير املؤسسية للععل طرحت عدة مؤشرات لت

الخيري، واقترحت مؤشرات لقياس أنشطت ، وخطت خطوات بارزة في 

 عن جهود تطوير ألابعاد 
ً
مجال تحليل الععل الخيري ومحفزات ، فضال

إلادارية في املؤسسات الخيرية، ومحاوالت رسم مالمح لدور القطاع 

 
ً
 ومستقبال

ً
 .الخيري حاال

املراكز البحثية الغربية املهتعة بالععل الخيري دورات تدريبية  وتوفر        

متنوعة في إطار اتجاهين متكاملين، يهتم الاتجاه ألاول بتقديم التدريب 

ألاكاديمي للباحثين املهتعين بدراسات الععل الخيري والتطوع واملجتعع 

املدني؛ حيث يتم اختيارهم على أسس تنافسية من املجتعع املحلي أو 

ويتلقى الباحثون العديد من املحاضرات، كعا . إلاقليمي أو الدولي

م، وقد ُيطلب منهم إجراء  يشاركون في حلقات نقاشية بعقر املركز املَنظِّ

بحوث جعاعية أو فردية، تكون قابلة للنشر في الدوريات العلعية 

املحكعة، ويركز الاتجاه الثاني على تنظيم دورات تدريبية لتطوير 

املؤسسية والنظرية للعاملين في مؤسسات القطاع الخيري، وقد  املهارات

يتم التدريب من خالل التواصل إلايجابي املتبادل بين العاملين بعضهم 

البعض للتعريف بالتجارب الرائدة وإيجابياتها وسلبياتها، أو عن طريق 

استعاعهم للباحثين املهتعين بدراسات الععل الخيري الطالعهم على 

تجاهات النظرية لتعريف القطاع الخيري وتصنيف  وتقويع ، أحدث الا

. باإلضافة إلى جهود ربط  بععلية التغيير في املجتعع املحلي والدولي

وتكون هذه الدورات بعثابة محاولة ملساعدة ناشطي الععل الخيري على 

 عن 
ً
رسم تصور عام عن دورهم في املجتعع والتخطيط لتطويره، فضال

 ].1] تلبية الحاجات آلانية على صعيد التطويررفع كفاءتهم في 

كعا تحرص الجامعة على صعيد التطوير للعؤسسات الخيرية،        

الاستفادة من كفاءات الجامعة ونقل خرراتهم التخصصية املختلفة بعا 

يتعاش ى مع احتياج القطاع الخيري ومتطلبات التنعية املحلية، ويواكب 

ثعار املالي واملعرفي والاجتعاعي والريادة تحديات العصر من آليات الاست

الاجتعاعية، واملالية، وكيفية توسيع دائرة ألاوقاف التي يعود نفعها 

للقطاع الثالث بعا يضعن الاستدامة املالية، وضعان تحقيق املنفعة 

املجتععية الدائعة، وتقديم خرراتها التقنية والحاسوبية وتوطين ونقل 

ركة في تطويرها في خدمة املؤسسات الخيرية التقنية الحديثة، واملشا

 .لكي تتناسب مع ظروف املجتعع وأهداف التنعية

 الدراسات السابقة. 4

يستعرض الباحث ألهم الدراسات السابقة التي تناولت دور         

 :الجامعات في خدمة القطاع الخيري واملجتععي وهي كالتالي

دراسة هدفت التعرف إلى دور الجامعات  [14] أجرى هللو        

الفلسطينية في خدمة املجتعع في ضوء مسؤوليتها الاجتعاعية من وجهة 

نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وتوصلت الدراسة إلى مجعوعة من 

دور الجامعة في خدمة املجتعع في ضوء مسؤوليتها : النتائج أهعها

ريسية ال يرتقى ألكثر من الاجتعاعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التد

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول دور الجامعة في (. 21)%

خدمة املجتعع في ضوء مسؤوليتها الاجتعاعية تعزى للعتغيرات 

 (.الجنس، والععر وسنوات الخدمة، ومكان الععل(الشخصية

دراسة هدفت التعرف إلى دور الجامعة في [ 13] أجرى الرواشده     

ملجتعع املحلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها خدمة ا

جامعة البلقاء -وعالقة ذلك ببعض متغيرات الشخصية لديهم 

هناك دوٌر : التطبيقية نعوذجا، وتوصلت الدراسة إلى أبرز النتائج

متوسط ألاهعية لجامعة البلقاء في خدمة املجتعع من وجهة نظر 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى ووجود . أعضاء هيئة التدريس فيها

ملتغير الجنس لصالح إلاناث، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .تعزى ملتغير أثر الرتبة ألاكاديعية لصالح رتبة أقل من أستاذ مساعد

دراسة هدفت التعرف إلى معرفة واقع ومستقبل [ 11] أجرى ياسينو       

الجامعات الفلسطينية في  مراكز خدمة املجتعع والتعليم املستعر في

توجد فروق : محافظات شعال فلسطين، وجاءت نتائج الدراسة كعا يلي

على مجاالت أهداف الررامج والدورات بين الذكور وإلاناث في درجة 

واقع ومستقبل مراكز خدمة املجتعع والتعليم املستعر في الجامعات 

لة على مجاالت الفلسطينية ولصالح إلاناث، بينعا لم تكن الفروق الدا

توجد . التنظيم للررامج و الدورات ومستقبل املراكز والدرجة الكلية

فروق ذات داللة إحصائية لدرجة واقع ومستقبل مراكز خدمة املجتعع 
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والتعليم املستعر في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر املتدربين 

 .تعزى ملتغير الجامعة ولك على جعيع املجاالت

دراسة هدفت التعرف إلى دور جامعة قطر [ 9] رى العازميأجكعا        

في تطوير مؤسسات املجتعع املحلي من وجهة نظر أعضاء هيئة 

عضو هيئة تدريس، ( 831)التدريس، حيث تكونت عينة الدراسة من 

وتوصلت الدراسة إلى أن دور جامعة القطر في تطوير مؤسسات املجتعع 

على جعيع مجاالت الدراسة، ( 4218)املحلي كان بدرجة متوسطة وقدره 

وأن هناك فروٌق ذات داللة إحصائية في دور جامعة قطر في تطوير 

مؤسسات املجتعع املحلي كانت الكلية لصالح الكليات إلانسانية، وعدم 

وجود فروق دالة إحصائية في دور جامعة قطر في تطوير مؤسسات 

وء هذه النتائج املجتعع املحلي تعزى ملتغير الجنس والخررة، وفي ض

أن تضع الجامعة : أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كانت من أهعها

كافة إمكانياتها املادية والبشرية وجعيع مرافقها في خدمة املجتعع 

 .وزيادة التفاعل والتواصل بين الجامعة واملجتعع املحلي، املحلي

في  دراسة هدفت التعرف إلى دور الجامعة[ 12] أجرى الرشيدو       

وقد تكونت ، (خدمة املجتعع ومدى قيام الجامعات ألاردنية بهذا الدور 

عينة الدراسة من جعيع أعضاء الهيئات التدريسية واملوظفين 

وتوصلت الدراسة إلى أن دور الجامعة ، وإلاداريين في الجامعات ألاردنية

 صنفها الرشيد في 
ً
في خدمة املجتعع يتعثل في خعسة وأربعين نشاطا

، البحوث والدراسات، الررامج والخطط الدراسية: جاالت هيستة م

والاستشارات وتقديم ، وألانشطة والخدمات، واملؤتعرات والندوات

وكانت درجة قيام الجامعات ألاردنية ، والتدريب والتأهيل، الخررات

وتوصلت كذلك إلى ، بدورها في خدم  املجتعع متوسطة بشكل عام

صائية بين درج  قيام الجامعات عدم وجود فروق ذات دالل  إح

 .بدورها في خدمة املجتعع تعزى إلى املسمى الوظيفي ونوع الجامعة

دراسة هدفت التعرف إلى دور كليات التربية [ 11] أجرى معروف و   

بالجامعات الفلسطينية في خدمة املجتعع املحلي من وجهة نظر 

اتذة كليات أساتذتها، حيث تكون مجتعع وعينة الدراسة من جعيع أس

ولتحقيق هدف ، التربية بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة

وتوصلت . فقرة 18الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة مكونة من 

الدراسة إلى أن مستوى دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في 

وفي مجال التوعية ، %(28.9)خدمة املجتعع املحلي جاءت بنسبة 

وفي مجال البحوث التطبيقية بنسبة ، %(21.3)جاءت بنسبة والتثقيف 

(28.9%.) 

دراسة هدفت التعرف إلى تصور مقترح [ 12] أجرى عامر  كعا      

لتطوير دور الجامعة في خدمة املجتعع في ضوء الاتجاهات العاملية 

وتكونت عينة دراسة من ، استخدم الباحث املنهج الوصفي، الحديثة

وتكونت أداة الدراسة من ، عضو من أعضاء هيئة التدريس (43)

وأوصت الدراسة بضرورة وضع تصور للنهوض بدور . املقابلة املقننة

الجامعة في خدمة املجتعع يقوم على تقديم ألاسس العلعية للتصدي 

وإجراء البحوث العلعية لصالح ، للعشكالت التي تواج  املجتعع

وإنشاء مجالس استشارية مشتركة من ، املؤسسات والهيئات الحكومية

، رجال الجامعة وقيادات املجتعع لتحديد حاجات املجتعع الضرورية

ــــي تخـــــع والتـــــعجتعــالت الــــل مشكـــــة لحــــوتوجي  ألابحاث الجامعي دم ـ

  ىع وتععل علـــعجتعـــال

 .تطويره

ور مقترح لدور دراسة هدفت التعرف إلى تص[ 19]أجرى السالم       

جامعة ألازهر في خدمة املجتعع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

حيث استخدمت الدراسة املنهج الوصفي مستعينة باإلستبانة كأداة 

 من أعضاء ( 131) لجعع البيانات وتكونت عينة الدراسة من
ً
عضوا

وتوصلت الدراسة إلى أن  ال توجد فروق ذات داللة . هيئة التدريس

ئية حول الحكم على مدى ضرورة إسهام الجامعة وتقديعها إحصا

وضعف قيام جامعة ألازهر بدورها في ، للخدمات في املجاالت التعليعية

خدم  املجتعع يرجع ألسباب عديدة منها نقص الاعتعادات املالية 

 .وافتقار توصلها مع مؤسسات املجتعع ألاخرى 

إلى دور جامعة بيلجي دراسة هدفت التعرف  Gresi & Isil [21] أجرى 

وتم جعع البيانات ألاولية ، اسطنبول في معارسة املسؤولية الاجتعاعية

للدراسة من خالل املقابلة الشخصية مع ألامين العام للجامعة واملعثل 

كعا استعان الباحثان بالوثائق املنشورة ودليل الطالب ، املساعد

وتوصلت . ثانويةواملوقع الالكتروني وخطة الععل لجعع البيانات ال

الدراسة إلى أن تجربة جامعة بيلجي اسطنبول في مجال املسؤولية 

مركز يقدم ( 13)حيث يوجد في الجامعة ، الاجتعاعية هي تجربة ناجحة

، خدمات للعجتعع والباحثين مثل مركز الدراسات البيئية والطاقة

ا كع، ومركز دراسات املجتعع املدني، ومركز البحوث الفكرية امللكية

، من الدخل إلى هذه املراكز% 3توصلت الدراسة إلى أن الجامعة تعنح 

كذلك استيعاب إجراءات ومعارسات املسؤولية الاجتعاعية للجامعة 

 الكتساب سععة طيبة وميزة تنافسية قوية
ً
 .مهم جدا

ومن خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة والتي تتعلق بدور        

 : جتعع خلص بعا يليالجامعات في خدمة امل
ً
أوج  الشب  والاتفاق : أوال

ودراسة ( الرواشدة)بين دراسة الباحث والدراسات السابقة كدراسة

ودراسة ( معروف)ودراسة ( هللو)ودراسة ( العازمي)ودراسة ( الرشيد)

في منهجها وأداتها وهي املنهج الوصفي املسحي ( عامر)ودراسة ( ياسين)

اعتعدت على أداة املقابلة، ( السالم)اسة وأداتها الاستبانة، عدا در 

فهي اعتعدت على املنهج الوصفي الوثائقي وعلى  Gresi & Isil ودراسة

 .أداة املقابلة

 
ً
أوج  اختالف دراسة الباحث مع الدراسات السابقة جعيعها، من : ثانيا

حيث ألاهداف ومجتعع الدراسة في كونها اختصت بالقطاع الخيري، 

ث املعالجة البحثية باختالف البيئة البحثية، وكذلك تختلف من حي

وهي الجامعات السعودية، وتختلف معها في كونها من الدراسات ألاولية 

حسب علم الباحث، التي أجريت ملعرفة آراء القيادات ومنسوبي القطاع 

الخيري نحو دور الجامعات في خدمة القطاع الثالث في املعلكة العربية 

ف البيئة واملجتعع الذي سيؤدي بدوره إلى السعودية، وكذلك اختال 

 .اختالف نتائج الدراسة

 الطريقة وإلاجراءات  4.

 منهج الدراسة .أ

( املسحي)اعتعد الباحث في إجراء دراست  على املنهج الوصفي        

التحليلي، ويرجع سبب اختيار الباحث هذا املنهج إلى ما يتعتع ب  من 
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يدرسها، وتحديد وضعها الحالي، قدرة على وصف الظاهرة التي 

والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها، وال يقتصر البحث الوصفي 

على جعع البيانات وتبويبها، بل إن  يعض ي إلى ما هو أبعد من ذلك فهو 

يفسر البيانات، ويوفر املعلومات التي تساعد على توضيح الظاهرة وبيان 

 .أسبابها، واقتراح الحلول املناسبة لها

  مجتمع الدراسة .ب

تكون مجتعع الدراسة من جعيع منسوبي القطاع الخيري في جعيع        

مناطق املعلكة العربية السعودية، ودور الجامعات السعودية في تلك 

املناطق لخدمة القطاع الخيري، وتشعل منسوبي القطاع الخيري 

( 
ً
، وإناثا

ً
هـ الفصل 1342 /هـ 1341العاملين فيها، للعام الدراس ي ( ذكورا

 .الدراس ي الثاني

  عينة الدراسة. ج

اختار الباحث عينة عشوائية عنقودية من مجتعع الدراسة عدد        

، في أربع مناطق ( 111)أفرادها 
ً
 وإناثا

ً
من منسوبي القطاع الخيري ذكورا

 مدينة أبها،
ً
 مدينة تبوك، جنوبا

ً
 تعثل مناطق املعلكة الجغرافية شعاال

 مدينة الدمام، منهم 
ً
 املدينة املنورة، وشرقا

ً
 ( 111)غربا

ً
، وإناثا

ً
ذكورا

املدينة املنورة : ، وعدد استجابات عينة الدراسة في املناطق كالتالي(11)

 (.18) ، أبها(41) ، تبوك(81)، الدمام (31)

  أداة الدراسة. د

تي تقيس دور أداة الدراسة املستخدمة في البحث هي الاستبانة ال          

الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري من وجهة نظر منسوبيها، 

ومن ثم تحكيم الاستبانة من قبل الخرراء املختصين وقياس صدقها، 

 الخطوات التالية
ً
 : وقام الباحث بإعداد أداة البحث، متبعا

فقرة موزعة على  (89)اشتعلت أداة البحث في صورتها ألاولية على -1

محور الشراكة املجتععية وتقديم الاستشارات : ثالثة محاور هي

والخررات، ومحور التدريب والتطوير والتعليم املستعر، ومحور ألابحاث 

 .والدراسات العلعية

موافق بشدة، موافق إلى )تصعيم أداة البحث وفق مقياس خعاس ي  -2

ختيارات تأخذ التقديرات وهذه الا ( حد ما، غير موافق، غير موافق بشدة

في حالة ( 1،8،4،3،1)في حالة الفقرات املوجبة، ( 1،3،4،8،1:)التالية

 .الفقرات السالبة

 : صدق ألاداة. ه

تم التأكد من صدق محتوى أداة البحث بعرض ألاداة بصورتها         

محكعين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام التربية، ( 11)ألاولية على 

النفس، واملناهج وطرق التدريس في الجامعات السعودية، وذلك وعلم 

بهدف التعرف على مدى مالئعة عباراتها للهدف الذي وضعت من أجل ، 

ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها، ومدى انتعاء كل فقرة للعحور 

املندرجة تحت ، والتعديالت وإلاضافات املقترحة حيال العبارات 

حساب نسب اتفاق املحكعين على عبارات أداة وتال ذلك . واملحاور 

وبعد مراجعة آراء واقتراحات %(. 21)البحث بشرط أال تقل عن 

ومالحظات وتعديالت لجنة التحكيم، أعدت أداة البحث بصورتها 

محور : عبارة مندرجة تحت املحاور الثالثة التالية( 82) النهائية لتتضعن

                 والخررات يتكون منالشراكة املجتععية وتقديم الاستشارات 

ــــعب( 13)  ( 1) ب والتطوير والتعليم املستعر يتكون منــــدريــــور التـــــارة، ومحـ

 .عبارات( 1) عبارات، ومحور ألابحاث والدراسات العلعية يتكون من

 : ثبات ألاداة. و

عية لحساب معامل ثبات أداة البحث تم تطبيقها على عينة استطال        

( 41)عشوائية من مجتعع البحث وخارج حدود العينة، عدد أفرادها 

منتسب ومنتسبة من منسوبي القطاع الخيري في املناطق ألاربع املذكورة 

في الدراسة، لحساب معامل ثبات املحاور في ألاداة وألاداة ككل فقد 

استخدمت معادلة كرونباخ الفا، لكل محور من محاور أداة البحث، 

محور الشراكة املجتععية : معامالت الثبات على النحو آلاتي وكانت

، ومحور التدريب والتطوير (1.91)وتقديم الاستشارات والخررات 

( 1.91)، ومحور ألابحاث والدراسات العلعية (1.91) والتعليم املستعر

وهي قيم مرتفعة ولذا تعترر أداة ( 1.92)ومعامل ثبات ألاداة ككل 

 .ات البحث العلميالبحث مناسبة لغاي

كعا حسبت معامالت الاتساق الداخلي لألداة باستخدام معامل      

ارتباط بيرسون بين كل محور والدرجة الكلية لألداة فكانت القيم على 

 محور الشراكة املجتععية وتقديم الاستشارات والخررات: النحو التالي

 ، ومحور (1.92) ، ومحور التدريب والتطوير والتعليم املستعر(1.94)

، كعا (91.1)ألابحاث والدراسات العلعية 
ً
، وجعيعها دالة إحصائيا

ُحسبت معامالت الارتباط بين كل محور والعبارات التابعة ل ، وتراوحت 

  (1.91 - 1.11) القيم بين
ً
كعا حسبت . وكانت جعيعها دالة إحصائيا

معامالت الارتباط بين الدرجة على كل عبارة والدرجة الكلية لألداة 

 ( 1.91 – 1.12)فتراوحت بين 
ً
 .وجعيعها دالة إحصائيا

 : املعالجات إلاحصائية. ي

استخدام املتوسطات الحسابية، والانحرافات املعيارية، وحساب  -

ي القطاع الخيري على أداة الدراسة لتحديد الرتب، الستجابات منسوب

 .مستوى دور الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري 

استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد ثبات الاتساق الداخلي  -

 .لفقرات أداة الدراسة

للكشف عن داللة الفرق بين املتوسطات  (t) استخدام اختبار -

ة في خدمة القطاع الخيري وفقا الحسابية لدور الجامعات السعودي

، وأنثى)للنوع 
ً
  .(ذكرا

استخدام اختبار تحليل التباين ألاحادي تبًعا ملتغير الدراسة للكشف  -

ملكان القطاع الخيري، وسنوات : عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .الخدمة في القطاع الخيري، وععر القطاع الخيري 

 النتائج. 5

ما دور الجامعات السعودية في خدمة القطاع الخيري  :السؤال ألاول 

الشراكة املجتععية وتقديم الاستشارات والخررات، والتدريب )من حيث 

من وجهة ( والتطوير والتعليم املستعر، وألابحاث والدراسات العلعية

 نظر منسوبي القطاعات الخيرية؟

ت وقبل إلاجابة على هذا السؤال فقد تم إجراء بعض املعالجا

وتوزيع أطوال فئات املتوسطات الخاصة بعتغيرات ، إلاحصائية للبيانات

 (.1)الدراسة وفق مقياس ليكرت الخعاس ي كعا في الجدول 
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 1جدول 

 فئات املتوسطات الحسابية ودرجة كل فئة

 الدرجة طول الفئة 

1.21- 1من     
ً
 قليلة جدا

8.21 -1.21أكرر من    قليلة 

4.31-8.21أكرر من   متوسطة 

3.81 -4.31أكرر من   مرتفعة 

1- 3.81أكرر من    
ً
 مرتفعة جدا

 :(8) الجدول  في كعا النتائج وكانت محور  لكل املعيارية والانحرافات  الحسابية املتوسطات ُحسبت فقد الدراسة سؤال عن لإلجابة     

  2جدول 

 املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية وترتيب ودرجة املحاور 

 الدرجة الرتبة الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور 

 متوسطة 1 1.050 2.87 الشراكة املجتععية وتقديم الاستشارات والخررات

املستعرالتدريب والتطوير والتعليم   متوسطة 2 1.031 2.72 

 قليلة 3 1.104 2.48 ألابحاث والدراسات العلعية

 وتقديم املجتععية الشراكة محور  أن( 1) الجدول  من يتضح      

 مقداره حسابي بعتوسط ألاولى املرتبة في جاء قد والخررات الاستشارات

 والتطوير التدريب محور  يلي ( 1.111) مقداره معياري  وبانحراف ،(8.21)

 معياري  وبانحراف ،(8.18) مقداره حسابي بعتوسط املستعر والتعليم

 والدراسات ألابحاث محور  ألاخيرة املرتبة في وجاء ،(1.141) مقداره

 ،(1.113) معياري  وانحراف ،(8.32) مقداره حسابي بعتوسط العلعية

 في وضعف قصور  لديها الجامعات أن إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو 

 املنشود للعستوى  يرتقي ال الخيرية القطاعات لدى الخدمات تقديم

 الثالثة بالوظيفة القيام في العالي التعليم سياسات حددت  الذي

 التعليمي الجانب على التركيز وينصب املجتعع، خدمة وهي للجامعات

 القطاعات مع الفعالة والشراكات بالررامج الاهتعام وقلة وألاكاديمي،

 دراسة مع الدراسة هذه وتتفق رسالتها، من جزء هو الذي الخيرية

 ودراسة [16] الرشيد ودراسة( 8111 الرواشدة،) ودراسة  [13]هللو

  [9].العازمي

 والخبرات الاستشارات وتقديم املجتمعية الشراكة محور  على العينة أفراد الستجابة املعيارية والانحرافات الحسابية املتوسطات 3 جدول 

املتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 1.113 3.18 تيسر الجامعة للعؤسسات الخيرية استخدام مرافقها ومنشآتها 8

 تشارك الجامعة في املجال التطوعي العام بالتعاون مع املؤسسات 7

 الخيرية

 متوسطة 2 1.142 3.04

 متوسطة 3 1.155 3.00 تدعم الجامعة قيم املسؤولية الاجتعاعية لدى منسوبيها 5

تشارك الجامعة املناسبات الاجتعاعية والتطوعية املختلفة التي  12

 تقيعها مؤسسات القطاع الخيري 

 متوسطة 4 1.116 2.98

على مستوى مؤسسات  تهتم الجامعة بنشر قيم الشراكة املجتععية 1

 القطاع الخيري 

 متوسطة 5 1.284 2.97

تحرص الجامعة على توجي  طالبها الستثعار أوقات فراغهم في خدمة  14

 الععل التطوعي والخيري 

 متوسطة 6 1.127 2.96

تحرص الجامعة على توقيع مذكرة تفاهم للشراكة املجتععية مع  2

 مؤسسات القطاع الخيري 

 متوسطة 7 1.273 2.95

تقدم الجامعة الاستشارات املتنوعة في املجاالت املختلفة التي تطلبها  11

 املؤسسات الخيرية

 متوسطة 8 1.137 2.93

 متوسطة 9 1.308 2.82 تقدم الجامعة خدمات تعليعية للعاملين في املؤسسات الخيرية 3

تسهم الجامعة في توعي  املواطنين بحقوقهم وواجباتهم الدينية  6

 والاجتعاعية تجاه الععل الخيري والتطوعي

 متوسطة 10 1.270 2.81

تسهم الجامعة في إنشاء مجالس استشارية مشتركة بين الجامعة  9

واملؤسسات الخيرية لتحديد حاجات القطاع الخيري والتعرف على 

 مشكالت 

 متوسطة 11 1.193 2.74
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تساعد الجامعة مؤسسات القطاع الخيري عن طريق تقديم أفكار  10

 جديدة ومتطورة في كيفي  إدارة املشاريع وألاععال املختلفة

2.72 1.174 

 

 متوسطة 12

تحرص الجامعة على الاتصال املتبادل واملستعر مع مؤسسات  13

القطاع الخيري لبحث ما يستجد من تطورات في مجال املنظعات 

املختلفةالخيرية   

 متوسطة 13 1.180 2.69

 قليلة 14 1.383 2.35 تسهم الجامعة في تقديم الدعم املادي لررامج املؤسسات الخيرية 4

 بدرجة جاءت قد جعيعها املحور  عبارات أن( 4) الجدول  من يتضح     

 بين الحسابية متوسطاتها تراوحت حيث ما، حد إلى موافق متوسطة

 مرتبة وهي التالية العبارات ألاولى باملراتب جاءت وقد ،(8.41 – 4.12)

 
ً
 الجامعة تيسر: آلاتي النحو على الحسابية متوسطاتها حسب تنازليا

 في الجامعة تشارك يليها ومنشآتها، مرافقها استخدام الخيرية للعؤسسات

 تدعم يليها الخيرية، املؤسسات مع بالتعاون  العام التطوعي املجال

 الجامعة تشارك يليها منسوبيها، لدى الاجتعاعية املسؤولية قيم الجامعة

 القطاع مؤسسات تقيعها التي املختلفة والتطوعية الاجتعاعية املناسبات

 مستوى  على املجتععية الشراكة قيم بنشر الجامعة تهتم يليها الخيري،

  [13]هللو دراسة مع نتائجها تتفق وهي الخيري، القطاع مؤسسات

 ويعزو   [16]الرشيد ودراسة  [14]الرواشدة ودراسة  [17]معروف ودراسة

 القطاع تجاه الجامعة من الايجابية ألادوار ببعض القيام ذلك الباحث

 من جعلة وأن املجتععية، مسؤوليتها تتطلب  الذي املجتعع وخدمة الخيري 

 ال لكنها املجتععية والشراكة املسؤولية هذه أكدوا الدراسة عينة أفراد

 ألاخيرة باملرتبة جاءت وقد املطلوب، واملستوى  بها املنوط الدور  إلى ترقى

 لررامج املادي الدعم تقديم في الجامعة تسهم: عبارة موافق غير

 العينة أفراد جعيع موافقة إلى ذلك الباحث ويفسر الخيرية، املؤسسات

 لدعم املالية مخصصاتها في والضعف القصور  لديها الجامعة أن إلى

 للررامج املالية الشراكة في والوسائل السبل بشتى الخيري  القطاع

 للقطاع والتنعوي  املالي النعو دعم على تساعد التي املشتركة، واملشاريع

 .الاجتعاعية رسالت  وأداء استقراره في وتسهم الخيري،

 املستمر والتعليم والتطوير التدريب محور  على العينة أفراد الستجابة املعيارية والانحرافات الحسابية املتوسطات .4 جدول 

املتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 1.153 2.93 تدعو الجامعة املؤسسات الخيرية لحضور الفعاليات واملؤتعرات والندوات التي تخصهم 20

تنظم الجامعة دورات تدريبية لطالبها كجزء ععلي من الررنامج الدراس ي كل حسب تخصص   16

 لتقديم خدمات تطوعية في املؤسسات الخيرية

 متوسطة 2 1.078 2.85

 متوسطة 3 1.171 2.80 تساهم الكفاءات في الجامعة على تطوير املؤسسات الخيرية 21

ولقاءات علعية تخدم مؤسسات القطاع الخيري  تعقد الجامعة دورات تدريبية 18  متوسطة 4 1.142 2.73 

 متوسطة 5 1.164 2.64 تععل الجامعة على توفير فرص التأهيل والتدريب للعاملين في القطاع الخيري  17

تحرص الجامعة على تقديم خرراتها التقنية والحاسوبية في خدمة املؤسسات الخيرية وتطوير  15

 أفرادها

 متوسطة 6 1.187 2.63

 متوسطة 7 1.172 2.46 تزود الجامعة القطاع الخيري بحاجاتها من القوى العاملة املدربة 19

 متوسطة بدرجة جاءت قد العبارات جعيع أن( 3) الجدول  من يتضح      

  مرتبة وهي
ً
 ألاولى باملراتب جاءت حيث الحسابية متوسطاتها حسب تنازليا

 الفعاليات لحضور  الخيرية املؤسسات الجامعة تدعو: التالية العبارات

 تدريبية دورات الجامعة تنظم يليها تخصهم، التي والندوات واملؤتعرات

 لتقديم تخصص  حسب كل الدراس ي الررنامج من ععلي كجزء لطالبها

 الجامعة في الكفاءات تساهم يليها الخيرية املؤسسات في تطوعية خدمات

 ألادوار ببعض القيام ذلك الباحث ويفسر الخيرية، املؤسسات تطوير على

 تتطلب  الذي املجتعع وخدمة الخيري  القطاع تجاه الجامعة من الايجابية

 هذه أكدوا الدراسة عينة أفراد من جعلة وأن املجتععية، مسؤوليتها

 واملستوى  بها املنوط الدور  إلى ترقى ال لكنها املجتععية والشراكة املسؤولية

 الجامعة تزود:  عبارة وبدرجة قليلة ألاخيرة باملرتبة جاءت وقد املطلوب،

 ذلك الباحث ويعزو  املدربة، العاملة القوى  من بحاجاتها الخيري  القطاع

 أن إلى الخيري، القطاع منسوبي من الدراسة عينة أفراد جعيع اتفاق إلى

 بالكوادر الخيرية القطاعات تزويد في والضعف القصور  لديها الجامعات

 نقل في البشرية الجامعة كوادر من القصوى  الاستفادة وتحقيق البشرية،

 شراكة وتحقق متعلعة، منظعة لتصبح معها، العالقة وتعتين خرراتها

 مع نتائجها في تتفق وهي. وأبعادها أهدافها ضعن ومستعرة فاعلة تعليعية

 خرراتهم ونقل الجامعية الكوادر تدريب قصور  في  [13]هللو دراسة

 .الثالث القطاع في للعاملين

 والدراسات ألابحاث محور  على العينة أفراد الستجابات املعيارية والانحرافات الحسابية املتوسطات . 5 جدول 

املتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 1.113 2.68 تععل الجامعة على توجي  البحوث العلعية لحل املشكالت التي تواج  القطاع الخيري  22

28  
ً
 وتنفيذا

ً
 قليلة 2 1.217 2.51 تدعم الجامعة الشراكة مع القطاع الخيري في مجاالت البحث العلمي تخطيطا

والدراسات بطريقة سهلة وميسرةتععل الجامعة على إفادة القطاع الخيري من نتائج البحوث  24  قليلة 3 1.142 2.50 
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تقوم الجامعة على التنسيق مع املؤسسات الخيرية من أجل إجراء البحوث والدراسات العلعية  25

 املطلوبة

 قليلة 4 1.209 2.50

 قليلة 5 1.150 2.49 تقوم الجامعة بالتعرف على حاجات ومطالب القطاع الخيري  23

إلانتاج العلمي في خدمة مؤسسات القطاع الخيري وتطويرهاتوظف الجامعة  27  قليلة 6 1.232 2.37 

تحرص الجامعة على اطالع وتوجي  القائعين بالقطاع الخيري على املستجدات التي تحصل في  26

 العالم ملواكبة املتغيرات والتأثير فيها

 قليلة 7 1.213 2.34

 ،قليلة بدرجة جاءت قد العبارات جعيع أن( 1) الجدول  من يتضح      

 توجي  على الجامعة تععل: عبارة وهي بدرجة متوسطة واحدة وعبارة

 جاءت فقد الخيري  القطاع تواج  التي املشكالت لحل العلعية البحوث

 تجاه أبحاثها بعض توج  الجامعات أن ذلك الباحث ويعزو  ألاولى باملرتبة

 وأن املجتععية، مسؤوليتها تتطلب  الذي املجتعع وخدمة الخيري  القطاع

 املجتععية والشراكة املسؤولية هذه أكدوا الدراسة عينة أفراد من جعلة

 غير العبارات وجعيع املطلوب، واملستوى  بها املنوط الدور  إلى ترقى ال لكنها

  مرتبة وهي موافق
ً
: آلاتي النحو على الحسابية متوسطاتها حسب تنازليا

 العلمي البحث مجاالت في الخيري  القطاع مع الشراكة الجامعة تدعم

 
ً
، تخطيطا

ً
 نتائج من الخيري  القطاع إفادة على الجامعة تععل يليها وتنفيذا

 ألاخيرة باملرتبة جاءت وقد وميسرة، سهلة بطريقة والدراسات البحوث

 على الخيري  بالقطاع القائعين وتوجي  اطالع على الجامعة تحرص

 ويفسر فيها، والتأثير املتغيرات ملواكبة العالم في تحصل التي املستجدات

 املرتبة في جاء قد العلعية والدراسات ألابحاث محور  أن إلى ذلك الباحث

 املتوقع دون  قليلة بدرجة جاءت وعبارات  الاستبانة محاور  من ألاخيرة

 ووفرة البحثية كوادرها عقلية في الجامعة ععل قوة أن وبخاصة واملأمول،

 التنسيق ضعف إلى الجامعة تفتقر ذلك ومع لديها، ألاكاديعيين الباحثين

 ورفع الخيري  القطاع خدمة في كوادرها توجي  وقلة الخيرية القطاعات مع

 إلى ألاولى بالدرجة منوط وهذا والبحثية، العلعية اللغة إلى مستواه

 وتقييم ومؤشراتها، أهدافها تحقيق في النظر إعادة وضرورة الجامعات

. العلعية والدراسات ألابحاث حيث من املجتعع بخدمة املتعلقة واقعها

 حيث  [17]معروف ودراسة  [13]هللو دراسة مع نتائجها في تتفق وهي

 .ضعيفة بدرجة جاءت

 دور  لدرجة إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الثاني السؤال

 منسوبيها نظر وجهة من الخيري  القطاع خدمة في السعودية الجامعات

 ؟(النوع) الدراسة ملتغير تعزى 

 عن للكشف T اختبار استخدام تم فقد الدراسة سؤال عن لإلجابة

 الجامعات دور  حول  ألافراد الستجابات الحسابية املتوسطات بين الفروق

 في كعا والنتائج وإلاناث الذكور  بين الخيري  القطاع خدمة في السعودية

 (.2) الجدول 

 (للنوع) وفقا الخيري  القطاع خدمة في السعودية الجامعات لدور  الحسابية املتوسطات بين الفرق  داللة عن للكشف( T) اختبار. 6 جدول 

 الداللة إلاحصائية ((T قيمة درجات الحرية الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املتغير

 غير دالة 0.092 - 113 1.01808 2.7327 105 ذكر

    1.24132 2.7643 10 أنثى

  دال فرق  وجود عدم( 2) الجدول  من يتضح      
ً
 متوسطات بين إحصائيا

 الخيري  القطاع خدمة في السعودية الجامعات لدور  الذكور  تقديرات

 لدور  الذكور  تقديرات متوسطات أن يظهر حيث إلاناث، وتقدير

 دال غير وبفرق  إلاناث تقدير من أعلى الخيري  القطاع خدمة في الجامعات

،
ً
 استجاباتهم العينة أفراد جعيع أن إلى ذلك الباحث ويعزو  إحصائيا

 بين تعايز دون  الخيرية، قطاعاتهم خدمة نحو الجامعات دور  تجاه واحدة

 من للجنسين، يظهر املجتعع مع الاجتعاعية للشراكة ألاثر وأن الجنسين

 دراسة مع نتائجها وتتفق. الخدمات تقديم في والضعف القوة حيث

 وجود الدراستين بينت حيث  [16]الرشيد دراسةمع  واختلفت  [13]هللو

 .الجنس ملتغير تعزى  إحصائية داللة ذات فرق 

 دور  لدرجة إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الثالث السؤال

 منسوبيها نظر وجهة من الخيري  القطاع خدمة في السعودية الجامعات

 ؟(الخيري  القطاع مكان) الدراسة ملتغير تعزى 

 الخيري  القطاع مكان حسب املعيارية والانحرافات الحسابية املتوسطات. 7جدول 

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي عدد أفراد العينة مكان القطاع الخيري 

 996581. 2.4510 35 تبوك

 1.00869 2.8830 47 املدينة املنورة

 1.04163 2.8095 21 الدمام

 1.17754 2.8571 12 أبها

 التباين تحليل اختبار استخدم فقد الدراسة سؤال عن ولإلجابة     

 العينة أفراد استجابات تقديرات في الفروق داللة عن للكشف ألاحادي

 القطاع ملكان تبًعا الخيري  القطاع دعم في السعودية الجامعات لدور 

 (.2) الجدول  في كعا والنتائج الخيري 

 الخيري  القطاع مكان: الدراسة ملتغير تبًعا ألاحادي التباين تحليل اختبار. 8 جدول 

 مستوى الداللة (F)قيمة  متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 2761. 1.306 1.382 3 4.147 بين املجعوعات

 1.059 111 117.523 ضعن املجعوعات
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  114 121.671 املجعوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في إحصائية، داللة ذات فروق وجود عدم( 1) الجدول  من يتضح      

 ملتغير تعزى  الخيري  القطاع خدمة في السعودية الجامعات دور  درجة

 الجامعات لدور  العينة أفراد تقديرات أن أي الخيري  القطاع مكان

  تختلف ال الخيري  القطاع خدمة في السعودية
ً
 مكان باختالف جوهريا

 ويفسر أبها، أو الدمام، أو املنورة، املدينة أو تبوك، في الخيري  القطاع

 على يتفقون  املناطق جعيع في الخيري  القطاع منسوبي أن إلى ذلك الباحث

 الخدمات وأن املجتعع، خدمة في بها املناط بالدور  الجامعات اهتعام قلة

 .واملنشود املطلوب املستوى  يحقق ال الجامعات من لهم املقدمة

 دور  لدرجة إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الرابع السؤال

 منسوبيها نظر وجهة من الخيري  القطاع خدمة في السعودية الجامعات

 ؟(الخيري  القطاع في الخدمة سنوات) الدراسة ملتغير تعزى 

 9جدول 

 الخيري  القطاع في الخدمة سنوات حسب املعيارية والانحرافات الحسابية املتوسطات

العينة عدد أفراد عدد سنوات الخدمة  الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

سنوات 1-1من   42 8.1112  1.92912  

سنوات 11-2من   41 8.9882 1.12811 

سنة 11-11من   11 8.2189 1.91819 

سنة 11أكثر من   48 8.1232 1.18114 

 التباين تحليل اختبار استخدم فقد الدراسة سؤال عن ولإلجابة      

 العينة أفراد استجابات تقديرات في الفروق داللة عن للكشف ألاحادي

 الخدمة لسنوات تبعا الخيري  القطاع دعم في السعودية الجامعات لدور 

 (.11) الجدول  في كعا والنتائج الخيري  القطاع في

 11 جدول 

 الخيري  القطاع في الخدمة سنوات: الدراسة ملتغير تبًعا ألاحادي التباين تحليل اختبار

 الداللة  ( F)قيمة  متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 غير دالة  6611. 711. 3 2.134 بين املجعوعات

 1.077 111 119.537 ضعن املجعوعات

  114 121.671 املجعوع

 في إحصائية، داللة ذات فروق وجود عدم( 11) الجدول  من يتضح      

 الخيري  القطاع خدمة في السعودية الجامعات لدور  العينة أفراد تقديرات

 أفراد تقديرات أن أي الخيري، القطاع في الخدمة سنوات ملتغير تعزى 

 تختلف ال الخيري  القطاع خدمة في السعودية الجامعات لدور  العينة

 
ً
 ذلك الباحث ويعزو  الخيري، القطاع في الخدمة سنوات باختالف جوهريا

 الجامعات، في املسؤولين قبل من ل  والتنب  الالتفات يجب وُبعد مغزى  إلى

 القطاع في خدماتهم مدة كانت سواءً  الدراسة عينة أفراد جعيع أن إلى

 تقديم في الجامعات دور  أن على يتفق جعيعهم كثيرة، أو قليلة الخيري 

 التصور  وامتداد القصور  ععق على للداللة املأمول، دون  الخدمات

 الجامعات نحو الخيري  القطاع منسوبي لدى الحقيقية الذهنية والصورة

 معا والحالية، املاضية السنين عرر خدماتها تقديم في التجاوب قلة على

 الاستراتيجية الخطط وضع في املسار، وتصحيح النظر إعادة يتطلب

 إلى الخدمات وصول  وضعان الفاعلة، الشراكة لتحقيق والتنفيذية

 .الخيرية والقطاعات املجتععية املؤسسات

 دور  لدرجة إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الخامس السؤال

 منسوبيها نظر وجهة من الخيري  القطاع خدمة في السعودية الجامعات

 ؟(الخيري  القطاع ععر) الدراسة ملتغير تعزى 

 11جدول 

 الخيري  القطاع عمر حسب املعيارية والانحرافات الحسابية املتوسطات

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي عدد أفراد العينة عمر القطاع الخيري 

سنوات 3-1من   24 2.7961 1.03571 

سنوات 2-1من   15 2.8857 .746741 

سنة 18-9من   13 2.8159 .951731 

سنة 18أكثر من   63 2.6599 1.11768 

 التباين تحليل اختبار استخدم فقد الدراسة سؤال عن ولإلجابة     

 العينة أفراد استجابات تقديرات في الفروق داللة عن للكشف ألاحادي

 القطاع ععر إلى تبًعا الخيري  القطاع دعم في السعودية الجامعات لدور 

 (.18) الجدول  في كعا والنتائج الخيري 

 12 جدول 

 الخيري  القطاع عمر: الدراسة ملتغير تبًعا ألاحادي التباين تحليل اختبار

 الداللة ( F)قيمة  متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 غير دالة  2671. 2901. 3 8711. بين املجعوعات
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 1.088 111 120.799 ضعن املجعوعات

  114 121.671 املجعوع
 

 

 

 

 

 

 بين إحصائية، دالة فروق وجود عدم( 9) الجدول  من يتضح      

 خدمة في السعودية الجامعات لدور  العينة أفراد تقديرات متوسطات

 أفراد تقديرات أن أي الخيري  القطاع ععر ملتغير تعزى  الخيري  القطاع

 تختلف ال الخيري  القطاع خدمة في السعودية الجامعات لدور  العينة

 
ً
 جعيع أن إلى ذلك الباحث ويعزو  الخيري، القطاع ععر باختالف جوهريا

 الخيرية القطاعات سواء الدراسة عينة أفراد من الخيري  القطاع منسوبي

 السنين، عرر معتد املجتعع في وععرها القديعة أو الناشئة، الحديثة

 القصور  يعتري  الخيري  القطاع خدمة في الجامعات دور  أن على يتفقون 

 خدماتها تقديم في الجامعة بأهداف واملناط املأمول  املستوى  دون 

 خدمة في الجامعات على امللقاة املسؤولية عظم على يؤكد معا املجتععية،

 .والخيرية الاجتعاعية املؤسسات

 التوصيات .6

 بأهم الباحث يوص ي الدراسة إليها توصلت التي النتائج ضوء في       

 :آلاتية التوصيات

 وما الثالث الاستراتيجية وأبعادها ألهدافها الجامعات مراجعة ضرورة. 1

 الثالث القطاع خدمة وهي للجامعات الثالثة الوظيفة هي الباحث يعني

 وتقويعها، ملتابعتها واملعايير املؤشرات ووضع( الخيري  القطاع) الربحي غير

 لقيام تصحيحية خطط ووضع القصور، أو التقدم مدى وقياس

 .الفاعلة املجتععية املسؤولية نحو الريادي بدورها الجامعات

 الثالث القطاع مؤسسات مع العالقة توطيد على الجامعات تحرص أن. 2

 التي املسارات وأهم أبرز  في كررى، أهعية وتولي ( الخيري  القطاع)وباألخص

 العلعية والدراسات ألابحاث محور  وباألخص الدراسة، محاور  تضعنتها

  مستوى  الدراسة نتائج أظهرت حيث
ً
 الشراكة محور  ثم فيها، متدنيا

 والتطوير التدريب محور  ثم والخررات، الاستشارات وتقديم املجتععية

 .املستعر والتعليم

 نتائج في والنظر بالتأمل السعودية الجامعات مسؤولي الباحث يوص ي. 3

 بالدعم الخيري  القطاع مع العالقة وتصحيح توثيق على والععل الدراسة

 محاور  في متدنية درجات أخذت التي العبارات وباألخص املستعر،

 القوى  من بحاجاتها الخيري  القطاع الجامعة تزويد من الثالث، الدراسة

 لررامج املادي الدعم وتقديم املتعيزة، كوادرها من املدربة العاملة

 وتوجي  واطالع الخيري، للقطاع ميزانيات وتخصيص الخيرية املؤسسات

 في تحصل التي ألابحاث ونتائج املستجدات على الخيري  بالقطاع القائعين

 .في  والتأثير املتغيرات ملواكبة العالم

 في املجتععية للشراكة مركز فتح في املسارعة بضرورة الباحث يوص ي. 4

 الثالثة، وظيفتها تفعيل في الجامعة بين الربط توثيق إلى تهدف الجامعات

 مختصة لجنة بتكوين التوصية مع الثالث، القطاع مؤسسات وبين

 واملستعر الدائم ودععها الخيري، القطاع مؤسسات مع الشراكة لتحقيق

 .املجتععي أثرها ويررز أهدافها، لتحقق

 إلاجبارية املقررات ضعن كعقرر  التطوعي الععل توظيف على الععل. 5

 عقد ضرورة مع والتطبيقية، النظرية ساعاتها لها الجامعة لطالب

 الساعات لتطبيق الخيري  القطاع بعؤسسات املجتععية الشراكة

 القطاعين، بين املشتركة ألاهداف ليحقق القطاع مع وتفعيلها امليدانية

 على الاجتعاعي استثعاره يعود بعا الجامعة في التطوعي الععل ويوطن

 .الخيري  القطاع

 لكوادرها الجامعة قبل من محددة ساعات تخصيص على الععل. 6

 مع الجامعة تنظعها والطالب، وإلاداريين ألاكاديعيين أعضائها من البشرية

 يحقق الذي والشامل املنظم والدعم الخدمة لتقديم الخيري  القطاع

 رسالت ، أداء من الخيري  القطاع تعكين في أثره ويظهر الفاعلة، الشراكة

 .استقراره وتحقق وجوده، وإثبات ععل ، وجودة أثره، واستعرار

 املراجع

  العربية املراجع . أ

 ص للجامعات، الثالثة الوظيفة( م 8114) العالي، التعليم وزارة [1]

11،18. 

 الحكومية، غير إلاسالمية املنظعات( م٥٠٠٢) الرحعن، عبد :غندور  [2]

 .للطباعة الكشاف دار بيروت،

 الواقع 8111 عام حتى العربية الجامعات( م8111) ععر،: ألاسعد [3]

 الجامعات التحاد السادس العام املؤتعر، املستقبلية والتصورات

 صفاء، عام العربي الوطن في والعالي الجامعي التعليم، العربية

 .1922 فرراير 12-12 العربية الجامعات التحاد العامة ألامانة

 مفهومها، نشأتها، الجامعات،( م8111) معيض، مليجان: الثبيتي [4]

 جامعة الكويت، التربوية، املجلة تحليلية، وصفية دراسة" وظائفها

 .813 ص ،13 ع العلمي النشر مجلس الكويت،

 الخيري  والععل الغربية الجامعات( م8114)أحعد  ريهام: خفاجي [5]

 السنوي  للعؤتعر مقدمة ورقة مستفادة، ودروس مجتععية شراكة

 العربي، العالم في املدنية واملشاركة الاجتعاعي للعطاء الثالث

 .2 ،1ص تونس،

 دار ععان، الجامعة، في الدراسة قواعد( م1992) سعيد،: التل [6]

 .1ط الفكر،

 معهد متبادلة، خدمات والتنعية الجامعة( م1992) قاسم،: جابر [7]

 .134 ،182 ص ،92 عدد بيروت، العربي، إلانعاء

 تتجاوز  نظر وجهة العالي التعليم أزمات( م1999) أحعد: ملحم بو [8]

 .41 ،81/  3 ،92عدد، العربي الفكر ألاقطار، حدود

 املجتعع تنعية في التربوية إلادارة دور ( م8113)حعيد،  مبارك: العازمي [9]

 قطر، دولة في التربية وزارة في املسؤولين نظر وجهة من املحلي

 .ألاردن اربد، اليرموك، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

 إلابداعية إلادارة( م8112) عادل، :ومعايعة أحعد،: الخطيب [10]

  .الكتب عالم دار أربد، للجامعات،

 الجامعي، التعليم لتطوير دعوة( م1994) السالم، عبد: الغفار عبد [11]

 مركز شعس، عين جامعة الجامعي، التعليم في دراسات مجلة

 .13ص الكتب، عالم القاهرة، الجامعي، التعليم تطوير

 السعودية، العربية املعلكة رؤية( 8111) السعودية، ألانباء وكالة [12]

 .42 ص ،8111/  1/  19 بتاريخ
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 خدمة في الفلسطينية الجامعات دور ( م8114) عصام، إسالم :هللو[13] 

 أعضاء نظر وجهة من الاجتعاعية مسؤوليتها ضوء في املجتعع

 غزة، إلاسالمية، الجامعة من ماجستير رسالة التدريسية، الهيئة

 .فلسطين

 من املحلي املجتعع خدمة في الجامعة دور ( م8111) عالء،: الرواشده[14] 

 ببعض ذلك وعالقة فيها التدريسية الهيئة أعضاء نظر وجهة

- نعوذجا التطبيقية البلقاء جامعة- لديهم الشخصية متغيرات

 .الثالث املجلد الاجتعاعية، للعلوم القرى  أم جامعة ،مجلة

 خدمة مراكز ومستقبل واقع معرفة( م8114) ملك، سلطان :ياسين[15] 

 محافظات في الفلسطينية الجامعات في املستعر والتعليم املجتعع

 غير ماجستير رسالة ومستقبلها، ومشكالتها واقعها فلسطين شعال

 .فلسطين نابلس، الوطنية، النجاح جامعة منشورة،

 املجتعع خدمة في الجامعة دور ( م8111) أحعد، محعد: الرشيد[16] 

 غير دكتوراة رسالة الدور، بهذا ألاردنية الجامعات قيام ومدى

 .العليا للدراسات العربية ععان جامعة منشورة،

 بالجامعات التربية كليات دور ( م8118) حسام،: معروف[17] 

 أساتذتها، نظر وجهة من املحلي املجتعع خدمة في الفلسطينية

 .غزة ألازهر، جامعة ماجستير، رسالة

 خدمة في الجامعة دور  لتطوير مقترح تصور ( م8111) طارق،: عامر[18] 

 منشورة، غير دراسة الحديثة، العاملية الاتجاهات ضوء في املجتعع

 .ألاردن إربد، اليرموك، جامعة

 في ألازهر جامعة لدور  مقترح تصور ( م8112) جععة، ملياء: سالم[19] 

 رسالة التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة من املجتعع خدمة

 والثقافة للتربية العربية املنظعة العربية، الدول  جامعة( ماجستير)

، البحوث قسم العربية، والدراسات البحوث معهد والعلوم،

 .القاهرة التربوية، والدراسات

  ألاجنبية املراجع. ب

[20] corporation for National and community Services (2006) 

Volunteering Hits a 3. –Year High, new Federal Report. 

www. nationalservices.org/assets.  

[81]  Dahan, Gresi & Senol, lsil (2012) Corporate Social 

Responsibility in Higher Education Institutions: Istanbul 

Bilgi University Case, American International Journal of 

Contemporary Research, Vol.2, No. 3, USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


