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 تبوكجبامعت تفعيل الشراكت اجملتمعيت ل تصور مقرتح
 م0202للمملكت  الوطنيتيف ضوء الرؤيت  

 مستخمص البحث: 
تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ في ضكء الرؤية الكطنية لممممكة بحث ال استيدؼ
مجاالت الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ في ضكء الرؤية ، مف خبلؿ، رصد ـ8101
الشراكة ، الكقكؼ عمى أىـ متطمبات تفعيؿ  8101ة لممممكة العربية السعكدية الكطني

،  8101المجتمعية بجامعة تبكؾ في ضكء الرؤية الكطنية لممممكة العربية السعكدية 
مجاالت التعرؼ عمى لمكضكع الدراسة مف حيث  لمبلئمتوالمنيج الكصفي  بحثاستخدـ الك 

، ـ8101تبكؾ في ضكء الرؤية الكطنية لممممكة بجامعة  الشراكة كمتطمبات تفعيميا
طبيؽ الدراسة الميدانية عمى عينة ممثمة مف أعضاء ىيئة كاستخدمت االستبانة كأداة لت

ككاف مف التدريس بجامعة تبكؾ كفقنا لمتغيرات الرتبة العممية، كالجنس، كسنكات الخبرة، 
ت الشراكة المجتمعية بجامعة جاءت درجة األىمية إلجمالي محكر مجاال ابرز نتائج البحث

حصمت كؿ عبارات ك  (9489(، كانحراؼ معيارم )4.8.تبكؾ كبيرة جَدا بمتكسط حسابي )
المحكر عمى درجة أىمية كبيرة جدان باستثناء أربع عبارات جاءت درجة أىميتيا كبيرة 

جاءت درجة األىمية إلجمالي محكر 4، 0491ك 487.كمتكسطيا الحسابي تراكح بيف 
(، 455.ات تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ كبيرة جدان بمتكسط حسابي )متطمب

(، كما جاءت جميع عبارات ىذا المحكر بدرجة أىمية كبيرة جدان 7476كانحراؼ معيارم )
 4.84.ك 418.بمتكسط حسابي تراكح ما بيف 

 ـ81014الشراكة المجتمعية ، رؤية المممكة الكممات المفتاحية: 
 Abstract     

This study aims to activate the social partnership in Tabuk 
University based on the national vision of the Kingdom of Saudi 
Arabia in 2030, through identifying the areas of community 
partnership in Tabuk University based on the national vision of 
the Kingdom of Saudi Arabia 2030. The research used the 
descriptive method to suit the objectives of the study in terms of 
identifying the areas of partnership and the requirements of 
activating them at Tabuk University based on the national vision 
of the Kingdom of 2030. The questionnaire was used as a tool for 
applying the field study to a representative sample of faculty 
members in terms of the variables of the scientific rank, gender, 
and years of experience. The most important results of the 
research were the importance of the overall axis of the areas of 
community partnership at Tabuk University is very high with an 
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average of (4.41) and the standard deviation was (9.29). The 
significance of the overall requirement of activating the 
community partnership at Tabuk University was very high with 
an average of (4.66) and the standard deviation was (7.75). All the 
expressions of this axis were very important with an average of 
(4.82) to (4.42). 

Keywords: Community Partnership, Kingdom Vision 20304 
مقدمة:   
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تعميمية متطكرة مبنية عمى تحقيؽ غايات  المجتمعات بما تممكو مف أنظمة تكمف قكة
 التنميػة تحقيؽ مفتاحالتعميمية، كيعد التعميـ المجتمع كتطمعاتو، كاالرتقاء بجكدة مخرجاتو 

 تقدـ كنيضة األفراد كاألمـ4 في ثرةًالمؤباعتباره أحد ركافد البناء المعرفي كاألداة الفعالة 
كالمجتمػع كاقعػان عالميػان تفرضػو التغيػرات كالتطػكرات  جامعػةصؿ بيف الكقد أصبح التكا

السريعة التي طرأت في العقكد األخيرة، حيث إف مسؤكلية اإلعداد النػكعي لؤلجيػاؿ القادمػة 
كالمجتمػػع مرحمػػة  جامعػػةكحػػدىا، فقػػد دخمػػت العبلقػػة بػػيف الالجامعػػة لػػـ تعػػد تقتصػػر عمػػى 

سكر التكاصؿ مع المجتمع المحيط، كأف تعزز الجيكد فييا أف تدعـ جييا جديدة، يتعيف عم
فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا يعتمػػد  جامعػػةالمشػػتركة لتحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػكدة، بػػؿ أف نجػػاح ال

 4أساسان عمى مدل صمتيا بمجتمعيا
التربكيػة التطكيريػة المعاصػرة فػي مجػاؿ التعمػيـ عمػى الشػػراكة كتقػـك معظػـ األنشػطة 
الثقة كالتكاصؿ المستمر كالقيادة المشتركة بػيف قطػاع التعمػيـ المجتمعية كالتي تتطمب بناء 
 4(Kaplinsky, 2014: 17)كالقطاع المدني كالمجتمعي 

مدخؿ الشراكة المجتمعية مف أىـ مداخؿ إصبلح التعمػيـ كتطػكيره فػي كثيػر مػف  كيعد
ؤكلة حدىا ليست المسػالجامعة ك لتعميـ المعاصرة، كتعتمد فمسفة ىذا المدخؿ عمى أف ـ انظ

عف التعميـ بؿ أصبح التعميـ قضػية مجتمعيػة تعتمػد عمػى دعػـ كمشػاركة المجتمػع المحمػي 
   جامعة4المحيط بال

كيقصػػد بالمشػػاركة المجتمعيػػة فػػي التعمػػيـ ذلػػؾ االرتبػػاط الكامػػؿ فػػي المجتمػػع المػػدني 
بجميػػع منظماتػػو فػػي التعمػػيـ كيتضػػمف التفػػاكض كالمشػػاركة كالمسػػؤكلية فػػي صػػنع القػػرار، 

 طيط المشترؾ كالتنفيذ كالمتابعة كالمساءلة عف األداء كالتقكيـ4كالتخ
دراكان بأىمية التعميـ كدكره الػرئيس كأحػد مقكمػات التنميػة الشػاممة  كفي ضكء ذلؾ، كا 
كالمسػػتدامة، حرصػػت كزارة التعمػػيـ بالمممكػػة عمػػى تبنػػي مفيػػكـ الشػػراكة المجتمعيػػة كاتجػػاه 

تطػػكير العمميػػة فػػي المجتمػػع فػػي المشػػاركة  كمػػدخؿ تطػػكيرم، كعمميػػة داعمػػة ُتجسػػد رغبػػة
 4التعميمية

 مشكمة الدراسة:  
أىميػػة الشػػراكة بػػيف مؤسسػػات  مممكػػةأكػػدت خطػػط التنميػػة الخمسػػية التػػي تبنتيػػا ال

التعمػػيـ كقطاعػػات المجتمػػع المختمفػػة مػػف خػػبلؿ األىػػداؼ كالسياسػػات التػػي تضػػمنتيا تمػػؾ 
المممكة  ط التنمية كمف ضمنيا رؤيةيتجمى طمكح المممكة في تحقيؽ أىداؼ خطك  الخطط،
االرتقاء بنيضة المجتمع حيث كرد في تمؾ الرؤية "طمكحنػا أف نبنػَي كطنػان أكثػر  ـ،8101

ازدىػػاران يجػػد فيػػو كػػؿ مػػكاطف مػػا يتمنػػاه، فمسػػتقبؿ كطننػػا الػػذم نبنيػػو معػػان لػػف نقبػػؿ إال أف 



 ـ 8181الجزء الثاني( أبريؿ لسنة  871مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -599- 

ح لمجميػع، )كثيقػة الرؤيػة نجعمو في مقدمة دكؿ العالـ، بالتعميـ كالتأىيؿ، بالفرص التي تتا
8101 ،8185 :74) 
لممممكػة العربيػة السػعكدية بنػاء شػراكة مجتمعيػة  8101أكدت الرؤيػة المسػتقبمية كما     

بيف التعمػيـ كمؤسػػسات المجتمػع بقطاعاتػو المختمفػة سػكاء الحككميػة أك الخاصػة أك غيػر 
 الشػراكة بػيف مؤسسػات ىميةأ الربحية سعيان منيا لتطكير التعميـ كتجكيده، كمما يؤكد عمى

بعػض الدراسػات فقػد أظيرتػو كأكػدت عميػو نتػائج  المختمفػة، مػا المجتمػع كقطاعػات التعمػيـ
التعمػػيـ  إلػى إصػبلح( أف المشػاركة المجتمعيػة تيػػدؼ 8188العريفػػي )دراسػة نتػائج أكػدت 

ياسػتو4 التمكيؿ كاإلدارة، كتنميػة المػكارد البشػرية كالمنػاىج كأىػداؼ التعمػيـ كس في مجاالت
اعتمػػاد العديػػد مػػف دكؿ العػػالـ عمػػى الشػػراكة كعامػػؿ ( 8186كمػػا أكػػدت دراسػػة األحمػػد )

أساسػػي لتحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة فػػي مختمػػؼ المجػػاالت، حيػػث تسػػيـ الشػػراكة فػػي تضػػافر 
جيكد المؤسسات في مختمؼ القطاعات ممػا يعمػؿ عمػى تعظػيـ الفائػدة لممؤسسػات أطػراؼ 

 الشراكة،
الرؤية بالتأكيد عمى مشاركة القطاع الخاص كالقطاع غيػر الربحػي  كانطبلقان مف تكجو

تعمػػيـ يسػػيـ فػػي دفػػع عجمػػة التزاماتنػػا " "مػػف عمػػى أف نصػػت كثيقػػة الرؤيػػة فقػػدلمتعمػػيـ، 
سنسعى عمى سد الفجكة بػيف مخرجػات التعمػيـ العػالي كمتطمبػات سػكؽ العمػؿ،  "االقتصاد 

رة تركػػز عمػػى الميػػارات األساسػػية، كسػػنحقؽ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إعػػداد منػػاىج تعميميػػة متطػػك 
كسنعزز دكر المعمـ كنرفع تأىيمو، كسنعقد الشراكات مع الجيات التي تكفر فػرص التػدريب 

 (14.: 8185، 8101)كثيقة الرؤية  لمخريجيف محميا كدكليا"
 عػدد ظيػر أنػو إال المممكػة فػي التعمػيـ نظاـ في كالنكعي الكمي التطكر مف كعمى الرغـ
( 8187بعػض الدراسػات السػابقة مثػؿ دراسػة الحمػاد ) نتػائج عنيػا شػفتك مػف المؤشػرات

 المجاالت مف في عدد كذلؾ العاـ التعميـ كمؤسسات الجامعات بيف في الشراكة قصكر بكجكد
 4االستشارات( الثانكية، المرحمة طبلب ميارات المينية، تنمية المعمـ، التنمية منيا: )إعداد

جامعي دة مف مدخؿ الشراكة المجتمعيػة فػي التعميـ السبؽ، فإف اإلفا كبناءن عمى ما
أصبح ضركرة ممحة يفرضيا كاقع التعميـ السعكدم لتحقيؽ الرؤية المستقبمية  كالعالي
كمبادرة ارتقاء لبرنامج التحكؿ الكطني لتطكير التعميـ، كمف ىنا تظير مشكمة  8101

تبكؾ في ضكء الرؤية الكطنية  المجتمعية بجامعة أىمية تفعيؿ الشراكة فيالبحث الحالي 
 ـ، كيمكف تحديدىا كبمكرتيا في السؤاؿ الرئيس التالي:8101لممممكة 

تفعيؿ الشراكة المجتمعيػة بجامعػة تبػكؾ فػي ضػكء الرؤيػة الكطنيػة لممممكػة كيؼ يمكف     
 ـ؟8101

 كيتفرع منو األسئمة اآلتية: 
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 ؟ير التعميـما اإلطار المفاىيمي لمشراكة المجتمعية كدكرىا في تطك  84
الشػػراكة المجتمعيػػة بجامعػػة تبػػكؾ فػػي ضػػكء الرؤيػػة الكطنيػػة لممممكػػة  مػػا كاقػػع 84

 ـ؟8101
 ىؿ تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات اسػتجابة أفػراد العينػة حػكؿ 04

بجامعػػة تبػػكؾ فػػي ضػػكء الرؤيػػة  يػػامتطمبػػات تفعيممجػػاالت الشػػراكة المجتمعيػػة ك 
 الخبرة(؟-الجنس-الرتبة العمميةيرات )تعزل لممتغ، ـ8101الكطنية لممممكة 

 أىداؼ الدراسة:
تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ في ضكء الرؤية الكطنية لممممكػة ييدؼ البحث     

 ، مف خبلؿ:ـ8101
 التعرؼ عمى اإلطار المفاىيمي لمشراكة المجتمعية كدكرىا في تطكير التعميـ4 84
بكؾ في ضكء الرؤيػة الكطنيػة لممممكػة مجاالت الشراكة المجتمعية بجامعة ترصد  84

  8101العربية السعكدية 
الشػػراكة المجتمعيػػة بجامعػػة تبػػكؾ فػػي ضػػكء الكقػػكؼ عمػػى أىػػـ متطمبػػات تفعيػػؿ  04

  8101الرؤية الكطنية لممممكة العربية السعكدية 

 أىمية الدراسة:
عمػى المسػتكل النظػرم ككنيػا جػاءت متزامنػة مػع اتجاىػات بنػاء  ثأىمية البحتكمف 

لتتنػػاكؿ مكضػػكعان ىامػػان يعػػد أحػػد  8101لشػػراكات المحميػػة كالدكليػػة فػػي رؤيػػة المممكػػة ا
االتجاىات العالميػة المعاصػرة كالتػي مػف خبلليػا تسػعى كزارة التعمػيـ لتحقيػؽ أىػداؼ رؤيػة 

 الشػراكة المجتمعيػة بػالتعميـ ، كلبيػاففػي المستقبمية لتطكير التعميـ، كالذم يتمثؿ  8101
كتحػكالت،  مػف تطػكرات المجتمػع عمػى طػرأ مػا التعمػيـ مػع فػي تطػكير ليػا المسػتقبمي  الػدكر

 المجتمعيػة الفعالػة، لتػدعيـ الشػراكة إلػى المختمفػة كأنشػطتيا كعممياتيػا الجامعػات كلحاجػة
 المحػيط المحمػي المجتمػع صػعيد عمػى التعمػيـ ،  كالميتمػيف بقضػاياالجامعػات بػيف الػركابط

 جامعة4بال
ترجػػع أىميػػة الدراسػػة أنػػو مػػف المؤمػػؿ أف تفيػػد الجيػػات كعمػػى المسػػتكل التطبيقػػي 

لشػػػراكة تفعيػػػؿ امتطمبػػػات مجػػػاالت كأىػػػـ  مػػػف خػػػبلؿ تحديػػػد بجامعػػػة تبػػػكؾ كالمسػػػئكليف
، كمػا أنػو مػف 8101يـ في تحقيؽ الرؤيػة كبرنػامج التحػكؿ الػكطني سالمجتمعية، كالتي ت

 4المتكقع أف تفتح الطريؽ لمباحثيف إلجراء دراسات ضمف ىذا المجاؿ
 حدكد الدراسة:

 بالحدكد اآلتية:  يمتـز البحث الحالي         
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لتفعيػػػؿ الشػػػراكة كضػػػع تصػػػكر مقتػػػرح عمػػػى بحػػػث الحػػػدكد المكضػػػكعية: اقتصػػػر ال -
 ، ـ8101المجتمعية بجامعة تبكؾ في ضكء الرؤية الكطنية لممممكة 

 أعضاء ىيئة التدريس )ذككر، إناث( بجامعة تبكؾ4 الحدكد البشرية:  -
 4المقر الرئيسي بمدينة تبكؾ تبكؾ جامعةمكانية: الحدكد ال -
عػػػاـ  الفصػػػؿ الدراسػػػي األكؿ مػػػف خػػػبلؿ ا البحػػػثالحػػػدكد الزمانيػػػة: تػػػـ تطبيػػػؽ ىػػػذ -

 ىػ14..8.09/8
 مصطمحات الدراسة:

يقـك بو أعضاء المجتمع مف أنشطة لخدمػة مجػتمعيـ  ىي "ماالمجتمعية: الشراكة 4 8
كقػد يكػكف ىػؤالء األعضػاء  كالتعميميػة،الثقافيػة في كافة مجاالتػو السياسػية كاالجتماعيػة ك 

 ( 98 :8117إما أفرادان أك جماعاٍت أك مؤسساٍت"4 )العجمي، 
( بأنيػػا " كافػػة الجيػػكد التطكعيػػة الماديػػة كغيػػر الماديػػة .85: 8116عرفيػػا بػػدير )ك      

ا ال المبذكلة مف جانب المجتمع المحمي بكافة فئاتو كىيئاتو سكاء حككمية أك الخاصة كبمػ
يتعػػارض مػػع جيػػكد األطػػراؼ المشػػاركة األخػػرل بيػػدؼ المسػػاىمة فػػي حػػؿ قضػػايا التعمػػيـ 
 كتحسينو بيدؼ تحقيؽ الجكدة التعميمية كتعظيـ االستفادة مف التعميـ في تنمية المجتمع"4 

( بأنيا "إسياـ المكاطنيف طكاعية في الجيكد التنمكية في 96: .818كعرفتيا عباس )
في التمكيؿ في جيكد التنمية كتحقيؽ أىدافو كيعمؿ المشاركة عمى الرام أك العمؿ أك 

تحقيؽ االنتماء كتزيد مف ثقة المجتمع في نفسو كالتعاكف لمكاجية المشاكؿ كتحسيف 
 ظركؼ المعيشة كاالرتقاء بمستكل الخدمات"4

 مسػمى )رؤيػة تحػت المممكػة تبنتيػا رؤيػة ىػي: 8101لممممكػة  كطنيػةالرؤيػة ال4 8
 كالتنمػكم االقتصػادم طريؽ لمعمؿ كخارطة منيجان  ( لتككف8101السعكدية  عربيةال المممكة

 كااللتزامػات كاألىػداؼ لممممكػة، العاّمة كالسياسات التكجيات الرؤية رسمت المممكة، كقد في
 4المستكيات كاّفة عمى نمكذجا رائدنا المممكة لتككف بيا، الخاّصة

"عبلقة تكامؿ كاتفاؽ  لمشراكة المجتمعيةي التعريؼ اإلجرائ4  الشراكة المجتمعية: 0
التعميـ  كمؤسسات المجتمع، لممساىمة في تطكير منظكمة بيف جامعة تبكؾكالتزاـ 

 ـ81014كرؤية المممكة  كتحسيف جكدتيا، تحقيقان لتطمعات
 أكال: اإلطار المفاىيمي لمشراكة المجتمعية كدكرىا في تطكير التعميـ:

غ كالمفاىيـ التي تناكلت الشراكة، فقد عبر عنيا البعض بأنيا مفيـك الشراكة: تعددت الصي
عممية ديناميكية كشكؿ مف أشكاؿ التعاكف كالعبلقات التكاممية، كآخركف يركف أنيا بأنيا 

الشراكة  ، كيقـك مفيـكعقد كميثاؽ بيف األطراؼ المتشاركة لتحقؽ أىداؼ محددة مشتركة
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مكا لتحقيؽ أىداؼ محددة في إطار  أكثرنيات طرفيف أك عمى العبلقة التكاممية بيف قدرات كا 
 4مف المساكاة كاالحتراـ المتبادؿ، كتحمؿ المسؤكليات بقدر كبير مف الشفافية

 المجتمعية:مفيـك الشراكة 4 8
الشراكة المجتمعية عممية اجتماعية يتشارؾ فييا أعضاء المجتمع المحمي مف أفػراد ك 

انطبلقػان مػف أىػداؼ مشػتركة تػـ االتفػاؽ عمييػا كجماعات كمؤسسات في جميػع المجػاالت، 
 المنفعة المتبادلة كالتنمية المنشكدة4 مسبقان لتحقيؽ

إحدل األدكات االستراتيجية التي يمكف مف خبلليػا العمػؿ عمػى تحسػيف مسػتكل  كىي
حياة األفراد تعميميا كاجتماعيا كاقتصاديا كالنيكض بالمجتمع كاالرتقاء بو مف خػبلؿ إسػياـ 

المجتمػع بػالرأم كالفكػر كالتمكيػؿ كاالستشػارة كالتػأثير كالجيػكد التطكعيػة ككػؿ مػا مػػف أفػراد 
 شأنو تحقيؽ التنمية المنشكدة4

الشراكة المجتمعية  Frank & Smith (2000)ككعرؼ فرانؾ كسميث     
Partnership  بأنيا "العبلقة عندما يتشارؾ اثناف أك أكثر بأىداؼ متكافقة كيشكمكف
شيء سكيان4 فالشراكة ىي عبارة عف أفراد يعممكف مع بعضيـ البعض في اتفاؽ لعمؿ 

عبلقة تعاكنية نافعة، كفي أحكاؿ كثيرة يشترككف في العمؿ مع بعضيـ البعض في أعماؿ 
 ال يمكف إنجازىا بشكؿ فردم"

Durr Barbare, Thomas Gwen (2001.21 )أما بربرا ديكر، تكماس جكدف     
معية بأنيا "ىي العبلقة التي تنتج عف أكجو التعاكف المشترؾ بيف فيعرفاف الشراكة المجت

منظمات المجتمع المختمفة في أحد مجاالت التنمية كالتي تقـك عمى أساس مشترؾ في 
الرؤية كالقيـ كاألىداؼ كالمخاطر كالمنافع كالمراقبة كالتعميـ، كالتي تتطكر مع مركر 

 الكقت4
 كتكامميا ما أنشطة المجتمعية بأنيا "اندماج شراكة( ال891: 8116سميـ ) كما عرؼ     
 كافة جيكد تستنفر التي الكاممة، الشراكة تحقؽ فعالة تعاكنية إيجاد عبلقات أجؿ مف

 المطركحة"4 قضاياه دعـ في األمة في مجتمع كالمينية االجتماعية التنظيمات
ة تفاعؿ كتأثير ( بأف "الشراكة المجتمعية عممي805: 8116في حيف يرل السيد )    

اختيارية، حيف أشار إلى أنيا التعاكف الذم يقـك بو المكاطنكف مع اإلدارة كالتأثير فييا، 
كالتفاعؿ معيا في كضع الخطط كاتخاذ القرارات كالسياسات التي تحقؽ احتياجاتيـ 
كتطمعاتيـ مف ناحية، كتحقؽ الصالح العاـ مف ناحية أخرل أم أنيا تطبيؽ عممي لمفيـك 

 مؿ الشعبي القائـ عمى الرغبة كاالختيار دكف قير أك إجبار"4الع
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 تتضافر ( بتعريفيا لمشراكة المجتمعية بأنيا "عممية099: 8187كأكدت الحقباني )    
 تنمية في بينيا األدكار كالخاص، المدني( كتتكامؿ الثبلثة )الحككمي جيكد القطاعات فييا

 في التبادؿ مف خبلؿ كذلؾ مشكمة، أم اجيةمك  كفي كتطكيرىا المجتمع كتحديث الخبرات
كتعكيض  الشركاء لدل المتاحة باإلمكانات المكارد كالخبرات، كتكامميا في كاألفكار اآلراء
 الشركاء"4 ىؤالء بيف القصكر لجكانب

 مفيـك الشراكة المجتمعية في التعميـ:4 8
ثيف اتفاقان مطمقان عمى لـ يجد مفيـك الشراكة المجتمعية في مجاؿ التعميـ بيف الباح    

صياغة تعريؼ كاحد، مثمو كمثؿ أغمب المفاىيـ بالعمـك اإلنسانية كالتربكية، بؿ تباينت 
التعريفات التي تناكليا الباحثيف، كقد يعكد ىذا التبايف كالتنكع كفقا لطبيعة األطر 

ييا مع التنظيمية لمشراكة كاليدؼ منيا أك انماطيا كمجاالتيا أك األطراؼ المشاركة ف
 المنظكمة التعميمية4 
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( "أف الشػػػراكة 806: 8185بنػػػاءن عمػػػى األطػػػراؼ المشػػػاركة بػػػالتعميـ يػػػرل كىبػػػة )
المجتمعيػػة فػػي التعمػػيـ ىػػي "جممػػة مػػا يؤديػػو أعضػػاء المجتمػػع بػػأفراد كفئاتػػو كمؤسسػػاتو 
الحككمية كغيػر الحككميػة مػف إسػيامات تطكعيػة سػكاء أكانػت ماديػة أـ غيػر ماديػو لػدعـ 

كتطػػػكيره كمكاجيػػػة قضػػػاياه كمشػػػكبلتو كمػػػف بينيػػػا قضػػػية تحقيػػػؽ تكػػػافؤ الفػػػرص  التعمػػػيـ
التعميميػػة فػػي المجتمػػع المصػػرم كذلػػؾ كفػػؽ اشػػتراطات بمػػا يحقػػؽ شػػعكر أفػػراد المجتمػػع 

 كالقائميف عمى مؤسساتو بالمسؤكلية المجتمعية تجاه الكطف كمؤسساتو التعميمية"4
 لخدمة أنشطة مف أعضاء المجتمع وب ( بأنيا "ما يقـك98: 8117كعرفيا العجمي )

 كتعتمػد مؤسسػات، أك أك جماعػات، أفػرادان، األعضػاء ىػؤالء يكػكف كقػد التعميميػة العمميػة
 كالكجػداف كالنػزكع كالػكعي الجبػر كاإللػزاـ، كلػيس كااللتػزاـ، التطكعيػة عمػى سػمككياتيـ
 "4مباشرة غير أك مباشرة بطرؽ تمارس أك عممية نظرية األنشطة ىذه تككف كقد كالشفافية،
عرفت بأنيا "كافة الجيػكد التطكعيػة الماديػة كغيػر الماديػة المبذكلػة مػف جانػب  ككما

المجتمع المحمي بكافة فئاتو كىيئاتو سكاء حككمية أك الخاصة كبما ال يتعارض مػع جيػكد 
بيػدؼ المسػاىمة فػي حػؿ قضػايا التعمػيـ  كالتعمػيـ(المشاركة األخرل )كزارة التربيػة  األطراؼ

سػػػينو بيػػػدؼ تحقيػػػؽ الجػػػكدة التعميميػػػة كتعظػػػيـ االسػػػتفادة مػػػف التعمػػػيـ فػػػي تنميػػػة كتح
 (.85: 8116المجتمع")بدير، 

إف تنكع كتعدد التعريفػات التػي أدلػى بيػا البػاحثكف، ينبػة بداللػة كاضػحة عمػى مػدل 
عمػى  ليؤكد بذلؾعمؽ كشمكلية ابعاد الشراكة كممارساتيا كالمدل المقصكد منيا مستقببل، 

 ر االيجابية المنعكسة عنيا عمى العممية التعميمية4  األثا
 أىمية الشراكة المجتمعية في التعميـ:4 0

( ألىميػػة الشػػراكات المجتمعيػػة  2008,24) Bob, Schallerيشػػير بػػكب شػػالر 
انطبلقػػػان مػػػف ككنيػػػا إحػػػدل المحػػػاكر الرئيسػػػية التػػػي تغػػػذم النمػػػك كالتنميػػػة االقتصػػػادية 

مياـ أك أعماؿ تنمكية لف يككف مردكدىػا فعػاالن كال مستحسػنان كالمجتمعية ألم مجتمع فأم 
إذ قػػاـ عمػػى العمػػؿ الفػػردم "الػػذم يقصػػد بػػو االعتمػػاد عمػػى منظمػػة أك مؤسسػػة كاحػػدة فػػي 

 4     تنفيذ برامجيا"
تمثػػؿ الشػػراكة المجتمعيػػة جيػػػكد الػػدعـ المختمفػػة مػػػف قطاعػػات المجتمػػع المحمػػػي ك 

افػة التكجييػات كاالسػتراتيجيات التنمكيػة الفعالػة كالتػي لمتعميـ كأحػد المرتكػزات األساسػية لك
كدافع رئيس لمتنمية لتحقيػؽ تعمػيـ متميػز يػدفع بعجمػة االقتصػاد  8101ركزت عمييا رؤية 
فيو بػأف لمشػراكة المجتمعيػة أىميػة ال يمكػف إغفاليػا عمػى المسػتكل  ؾال شلممممكة، كمما 

المسػتكل المجتمعػي، بنػاءن لمػدكر  الشخصي لؤلفػراد، أك عمػى المسػتكل المؤسسػي أك عمػى
 التربكية كالمجتمعية عمى حد سكاء4 القضايا الكثير مف معالجة في الكبير الذم تمعبو
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إلػػى  (16: 8117 ( ك)العجمػػي،81: 8.01كقػػد أشػػار )الػػدليؿ التنظيمػػي لمشػػراكة، 
 يمي:جكانب أىمية الشراكة المجتمعية في العممية التعميمية كما 

جديػد،  كمػنيج بػو كالتعريػؼ كنشػره المجتمعيػة الشػراكة مفيـكبماعي زيادة الكعي االجت -
كبالتػػالي تحقيػػؽ العدالػػة كالمصػػارحة بػػيف األفػػراد، ممػػا يزيػػد مػػف المسػػاندة كاكتسػػاب 

 اتجاىات إيجابية نحك الشراكة المجتمعية4
 الحككميػة كاألىميػة القطاعػات بػيف كالتكاصػؿ التفاعػؿ إلػى الداعي التكجو كتعزيز إرساء -

 ىػذه بػيف الثقػة المتبادلػة مػف يعمؽ كبما الشاممة، التنمكية العممية إحداث في خاصةكال
 .القطاعات

كالتشػريعية بتبػادؿ الخبػرات كاسػتثمار  القانكنيػة األطػر إلػى مسػتندة تفاعميػة بيئػة إيجػاد -
مكانيػػاتيـ، بمػػا يحقػػؽ الكفػػاؽ بػػيف المجتمػػع كالمؤسسػػات  ميػػارات أطػػراؼ الشػػراكة كا 

 العبلقة بينيما4 التعميمية كتنمية
كمسػاندة الحككمػة فػي حػؿ المشػكبلت المرتبطػة  البديمػة لتمكيػؿ التعمػيـ، زيػادة المػكارد -

 بنقص المكارد4
تعد الشراكة المجتمعية تعبير عف مستكل الثقة في المجتمع كسػيادة مشػاعر االنتمػاء  -

صػػنع كالػػكالء كالتػػرابط االجتمػػاعي كمػػا أنيػػا تعبػػر عػػف التعػػاكف فػػي القيػػادة بػػدءا مػػف 
 كاتخاذ القرار كصكال إلى المحاسبة كالمساءلة كتعديؿ المسار4

تسػاعد فػػي إعػػادة النظػر فػػي طبيعػػة العبلقػات بػػيف المؤسسػػات التعميميػة كبػػيف أطػػراؼ  -
عػادة صػياغة العبلقػة بػيف المعنيػيف بػأمكر التعمػيـ كالمشػتركيف  المجتمع كمؤسساتو كا 

 في مكاجية قضايا التعميـ4
يـ إلػػى مشػػركع مجتمعػػي قػػائـ عمػػى المبػػدأ الػػديمقراطي كحشػػد تعمػػؿ عمػػى تحكيػػؿ التعمػػ -

مختمػػؼ المعنيػػيف بػػو كالنظػػر إليػػو كإشػػكالية تتطمػػب تضػػافر الجيػػكد الحككميػػة كغيػػر 
الحككميػػػة فػػػي حػػػؿ مشػػػكبلت التعمػػػيـ كالتغمػػػب عمييػػػا، كىنػػػا تتجمػػػى أىميػػػة الشػػػراكة 

 المجتمعية كضركرتيا في التغمب عمى ىذه المشكبلت4
ة الشراكة المجتمعية بيف مؤسسػات التعمػيـ المختمفػة كمؤسسػات المجتمػع تبرز أىميك      

كتحديػػدان المؤسسػػات غيػػر الحككميػػة لتشػػكيؿ ىكيػػة المجتمػػع كصػػياغة تكجيػػات أفػػراده فػػي 
شتى النكاحي، فالتفاعػؿ المسػتمر بػيف أفػراد المجتمػع كعمميػات االحتيػاج المتبػادؿ فػي ظػؿ 

شبكات تعرؼ بالشػراكة بحيػث  أىمية التكاجد فيكاقع خانؽ اقتصاديان يفرض عمى المجتمع 
يفيد كيستفيد كؿ طرؼ مف اآلخر لمكاجية األكضاع الراىنة الصػعبة كلتنميػة القػدرات ذاتيػان 

 (Les Tyna, Pepi 2002,9)كمؤسسيان 
سبؽ ، فمف المسمـ بو أف التعميـ أصبح قضػية قكميػة تسػتمـز  كبناء عمى ما  

فػراد كالقطاعػات الحككميػة كالقطػاع الخػاص كالمنظمػات تضافر الجيكد كمشػاركة كافػة األ
صػػبلح المنظكمػػة التعميميػػة  الغيػػر ربحيػػة إلحػػداث تحػػكؿ كطنػػي شػػامؿ، لتطػػكير التعمػػيـ كا 
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المبنيػػة عمػػى مرتكزاتيػػا  8101تحقيقػػان لتطمعػػات المممكػػة العربيػػة السػػعكدية فػػي رؤيتيػػا 
جتمػع حيػكم، كاقتصػاد مزىػر، الثبلثة كالتي انبثؽ منيا ثبلثة محاكر رئيسية ىي: بناء م

ككطػػف طمػػكح، ممػػا يعمػػؽ التكامػػؿ التربػػكم المثمػػر لمعمميػػة التعميميػػة، كتكمػػف أىميػػػة 
 أنيا تسعى إلى تحقيؽ اآلتي : 8101الشراكة المجتمعية في ضكء ركية 

مجتمػػػع حيػػػكم بنيانػػػو متػػػيف، بتعزيػػػز مجتمعػػػات الػػػتعمـ كمبػػػادئ الرعايػػػة االجتماعيػػػة  -
كدعػػػػـ دكرىػػػػا فػػػػي المنظكمػػػػة التعميميػػػػة، كقياميػػػػا  ارتقػػػػاء(بإشػػػػراؾ األسػػػػرة )مبػػػػادرة 

بمسػػػؤكلياتيا تجػػػاه تعمػػػيـ أبناءىػػػا، ممػػػا يسػػػيـ فػػػي ترسػػػي  القػػػيـ اإليجابيػػػة كبنػػػاء 
 التعميمي4 المخرج جكدة الشخصية ألبنائيـ كتنمية قدراتيـ كمكاىبيـ، كبالتالي تحسيف

ككافػػة أفػػراد التعميميػػة لمؤسسػػات كطػػف طمػػكح، بالشػػراكة تتكامػػؿ األدكار الفعالػػة بػػيف ا -
المجتمع بجميع مؤسساتو الحككمية كاألىمية كالقطاع الخاص كالمنظمات الغير ربحيػة 
في العممية التعميمية كتحمؿ المسؤكليات لتحقيؽ األىػداؼ التربكيػة مػف جيػة، كتمبيػة 

 احتياجات المجتمع مف جية أخرل مما يكفر إحساس قكم باالنتماء كالمكاطنة4
باالنفتػػػاح الخػػػارجي لممؤسسػػػة التعميميػػػة كبنػػػاء شػػػراكات فعالػػػة مػػػع اقتصػػػاد مزىػػػر  -

مؤسسػات المجتمػػع كرجػػاؿ األعمػاؿ كالقطػػاع الخػػاص كالقطػاع غيػػر الربحػػي، لتحسػػيف 
كفاءة المنظكمة التعميمية كجيازىا اإلدارم كمكاردىا البشرية كالمادية، ممػا يسػيـ فػي 

تياجاتيا كيزيد اسػتثمارىا لممػكارد تنكيع مصادر الدخؿ لتمكيميا كتعبئة مكاردىا كسد اح
 المتاحة بيا مف مرافؽ كمباني لخدمة المجتمع المحيط بيا4

صػػػبلح كاعػػػد لممنظكمػػػة  - التكامػػػؿ التربػػػكم مػػػف جميػػػع مؤسسػػػات المجتمػػػع لتطػػػكير كا 
التعميمية، كيتـ ذلؾ كفؽ خطة كطنية منظمة كمدركسة، تصاغ بكؿ شفافية مف خػبلؿ 

  إلرادة سياسية متينة لمتغيير كالتجديد4مشاركة مجتمعية مكسعة، كتبعان 

 األخذ بالشراكة المجتمعية: 4 مبررات .
 العػالـ بيػا يمػر التػي كالمتبلحقػة السػريعة كالتكنكلكجيػة العممية التطكرات فيو أف ؾال شمما 

 النظػاـ عمػى مباشػر كغيػر مباشػر بشػكؿ انعكسػت قػد خػاص، بشػكؿ العربػي كالعػالـ عامػة،
عادة مراجعة مما يتطمب التعميمي، لتطكرا مسيرة كعمى التربكم  العامػة األىػداؼ فػي النظر كا 
يجػاد فػي المجتمػع كالمينيػة المجتمعيػة بالمنظمػات كعبلقتيػا التعميميػة لمسياسػة  طػرؽ كا 
كمػف أىػـ مبػررات األخػذ ، تعميمػيال لئلصػبلح أساسػي كمدخؿ بينيما الشراكة لتفعيؿ كأساليب

 (17-15: .8.8 )الغامدم،يـ ما يمي: بمبدأ المشاركة المجتمعية في التعم
دارة كتػػكفير التعمػػيـ لجميػػع  84 عػػدـ قػػدرة كثيػػر مػػف الحككمػػات عمػػى تحمػػؿ تمكيػػؿ كا 

 ذم نكعيػة تكفير تعمػيـكالقدرة عمى المكاطنيف بنفسيا، نتيجة تزايد أعداد السكاف 
 جيدة لمجميع، كالذم ال تستطيع كثير مف الدكؿ القياـ بو بمفردىا4
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ديمقراطيػػة كالشػػراكة كالبلمركزيػػة فػػي اتخػػاذ القػػرار تحػػتـ ضػػركرة انتشػػار مبػػادئ ال 84
دارة العمميػة  إشراؾ مؤسسات المجتمػع المحمػي فػي عمميػة صػنع القػرار كتمكيػؿ كا 

 التعميمية4
بداعات جديدة فيما يتعمػؽ بالعمميػة التعميميػة التػي قػد تكفرىػا  04 الحاجة إلى أفكار كا 

مػػػات الكػػػكف األخيػػػرة مقيػػػدة المنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػة بشػػػكؿ أفضػػػؿ مػػػف الحكك 
بسمسمة طكيمة مف التعقيدات البيركقراطية التي تحدث فػي كثيػر مػف األحيػاف مػف 

 االبتكار كاألفكار الجديدة4 
مػف  جػزء بتحمػؿ المجتمػع مؤسسػات فيػو تشػارؾ اجتمػاعي ىػدؼ التعمػيـ جعػؿ إف 4.

ذه ىػ كبػيف الدكلػة بػيف الثقػة مػف نكعػا سػيبني كتجكيػده، كتطػكيره تأسيسػو تكػاليؼ
 ككؿ4 المجتمع لدل كمخرجاتو بالتعميـ الثقة سيبني كما الداعمة، المؤسسات

مسػؤكلية  سػيحمميا التعميـ، تكاليؼ بعض تحمؿ في المجتمع مؤسسات مشاركة إف 64
يعػكد  ممػا مسػتكياتو، بتحسيف كالمطالبة مخرجاتو، كتقكيـ عمى مؤسساتو، المراقبة
 .العميـ بالخير المجتمع عمى

التعمػيـ  تكػاليؼ تحمػؿ فػي المجتمعيػة المؤسسػات مشػاركة الػدكؿ مػف كثيػر َتعتبػر 54
الدكلػة  تقػدميا مميػزات مػف المؤسسػات ىػذه بػو تتمتػع مػا مقابؿ كذلؾ كطني، كاجب
منافسػة  مػف كالحمايػة الصػناعية، المنػاطؽ كبنػاء الضػرائب، مػف كاإلعفػاء ليػا،

 إلنشاء المصانع مةالبلز  كاآلالت لممعدات الجمركية كاإلعفاءات األجنبية، المنتجات
 تحمػؿ بعػض فػي بالمشػاركة الجميػؿ المؤسسػات ىػذه تػرد أف مػف أقػؿ فػبل كغيرىػا،
 مػف شؾ ال ستستفيد المؤسسات ىذه كأف السيما كتجكيده، لتحسينو التعميـ تكاليؼ
 البعيد4 المدل عمى مخرجاتو

كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ ،كفػػي ظػػؿ مػػا تشػػيده المممكػػة العربيػػة السػػعكدية مػػف التغيػػرات 
 جامعػةلسريعة كالتكجيات التطكيرية الحديثة لكافة المجاالت كمنيا التعميـ العاـ، لـ تعػد الا

عمػػػى التصػػػدم لتمػػػؾ التغيػػػرات الثقافيػػػة كاالجتماعيػػػة بمفردىػػػا كمؤسسػػػة تعميميػػػة قػػػادرة 
كاالقتصػػادية كالتػػي أفرزتيػػا تحػػديات العكلمػػة كثػػكرة التقنيػػة كالتقػػدـ العممػػي كالتكنكلػػكجي، 

أدعػػى إلػػى تبنػػي مػػدخؿ الشػػراكة المجتمعيػػة كحػػؿ اسػػتراتيجي تػػدعـ كافػػة  فأضػػحت الحاجػػة
البرامج كالمبادرات الكطنية كمنيا مشركع ارتقاء لُتعزيػز منظكمػة المجتمعػات المتعممػة بػدءن 

ككافػة قطاعاتػو  يمف النكاة األكلى لممجتمػع كىػي األسػرة كبػاقي مؤسسػات المجتمػع المحمػ
 التعميمية4لتندمج كتنخرط بمشاركة المنظكمة 

 :أنكاع الشراكة كمستكياتيا4 6
كاحػػػد مػػػف الشػػػراكة بػػػيف  الشػػػراكة أكسػػػع بكثيػػػر مػػػف حصػػػره أك تصػػػنيفو فػػػي نػػػكع 

المؤسسات التعميمية فقط، فينالؾ إمكانية لمشراكة بيف مؤسسات تعميمية كأخرل اجتماعيػة 
إضػافة أك أك صناعية أك ثقافية أك اقتصادية، كبذلؾ تتضمف الشراكة في كؿ ما مػف شػأنو 
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تطكير أك تغيير أك فكائد لمشركاء، لتحقيؽ ضماف جكدة األداء كتحقيؽ التميز الػذم تسػعى 
لمؤسسػات إليو، كقد ظير تطبؽ ىذا التكجو ليذه األنكاع مف الشراكات سػكاء داخميػة بػيف ا

التعميمية كاألسرة لتشػركيا فػي تعمػيـ أبنائيػا أك خارجيػة بػيف مؤسسػات القطػاع الخػاص أك 
غير الربحي مف جمعيات أك مراكز تدريب كغيرىا أك شػراكات دكليػة باالسػتفادة مػف  القطاع

خبرات كنماذج تمؾ الدكؿ، كىك ما سعت إليو كزارة التعميـ كجية رسمية لتحقيػؽ مػا تطمػح 
بتفعيػؿ الشػراكة مػع عػدد مػف القطاعػات المحميػة كذلػؾ بعقػد عػددان مػف  8101إليو الرؤية 

 8101القطاعػػات المسػػاندة لمتعمػػيـ لتحقيػػؽ تكجيػػات الرؤيػػة االتفاقيػػات مػػع المؤسسػػات ك 
لتحقيؽ أىداؼ التعمػيـ  عبر مسايرة التقدـ العممي كالتكاتؼ كالتعاكف بيف مختمؼ القطاعات

كرفػػػع القػػػدرات العمميػػػة كالفكريػػػة لمطالػػػب كتحسػػػيف المسػػػتكل التعميمػػػي كتعزيػػػز الميػػػارات 
 4لتعميميةبالعممية اإلدارية كاالقيادية في كؿ ما يتعمؽ 

 تحقيػؽ فػي األمنػاء مجمػس )دليػؿ دكر كمػا كضػحيامسػتكيات المشػاركة: كيػتـ تقسػيـ     
 ( عمى النحك التالي: 88: 8111المجتمعية،  المشاركة

 الجمعيػة عضػكية مػف بػدءان  التطكعيػة، األنشػطة عمى اإلقباؿ :المباشرة، مثؿ المشاركة -أ 
-األمنػاء مجمػس لعضػكية نتخابػاتاال  في الترشيح-المجاف· إحدل عضكية أك العمكمية
 العامػة األمػكر مناقشػة-المدرسػة داخػؿ اآلخػر الػرأم تمثػؿ التػي األنشػطة فػي االشػتراؾ
 ىػذه بكػؿ كاالىتمػاـ المدرسػة، داخؿ آخريف مع كمستقبميا كمسيرتيا بالمدرسة الخاصة
 .متكاصؿ بشكؿ األمكر

 فػي المدرسة، كالمشاركة خؿدا يتـ بما كاالىتماـ المعرفة :مثؿ المباشرة، غير المشاركة -ب 
 مػع كالتعػاطؼ التطػكعي، التجػاكب كالكقػت الجيػد بعػض كتقػديـ المدرسػة أنشػطة أحػد

 كبرامجيا4  المدرسة رسالة
أف الشػػراكات المجتمعيػػة بػػيف  (Gross, et al, 2015)مػػف  فػػي حػػيف أكػػد كػػؿ

تحديػػد  كالمجتمػػع المحمػػي تمثػػؿ سػػبعة أنػػكاع بػػارزة مػػف الشػػراكات، تػػـ ؤسسػػة التعميميػػةالم
خمسػػة منيػػا عمػػى أنيػػا األكثػػر شػػيكعنا كتمثػػؿ ىػػذه الشػػراكات مجػػاالن كاسػػعان لممنظمػػات التػػي 
كثيران ما تكجد داخؿ المجتمعات، رغـ أف بعضيا قد ال يككف منتشرنا في المجتمعػات الريفيػة 
بسػػبب مكقػػع المجتمػػع المعػػزكؿ، كمػػف أنػػكاع الشػػراكات المختمفػػة ىػػي كمػػا يمػػي: الشػػراكات 

تعمػػـ الخدمػػة، دمػػج الخػػدمات المرتبطػػة بالمػػدارس،  الشػػراكات الجامعيػػة، شػػراكات التجاريػػة،
الشراكات القائمة عمى العقيدة، شراكات المنظمات غير الربحية، كشراكات البمديات المحميػة 
تتنػػػكع أىػػػداؼ ىػػػذه الشػػػراكات، كيمكػػػف أف تتخػػػذ أشػػػكاالن عديدة،تشػػػمؿ بعػػػض األنشػػػطة 

تعمـ اإلضافية، كدعـ الشبكات االجتماعية، تػكفير المعمكمػات التعميمية، كالمكارد، كخبرات ال
 (Eubanks,2017:24)4كالبرامج الصيفية، كتكامؿ الخدمات 
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 :بجامعة تبكؾمجاالت الشراكة المجتمعية 4 5 

 مػع كيتكيػؼ يتكافػؽ كبمػا كصػكر، أسػاليب بعػدة تػتـ أف يمكػف المجتمعيػة المشاركة إف
 اإلصػبلح عمميػة تػتـ لممجتمػع، كلكػي كالسياسية االقتصاديةكالثقافية ك  االجتماعية األكضاع

 المػدني المجتمػع الجامعػة ك إيجػابي بػيف تفاعػؿ ىنػاؾ يكػكف أف بػد ال المنشػكد تعميمػيال
 عمى مردكداتيا عكسية كانت بينيما كتكاصؿ اتصاؿ سكء ىناؾ كاف مؤسساتو، كاذا بمختمؼ
 المحميػة المجتمعػات تقػدميا التػي خدميػةال المجػاالت تتعػدد كالتعميمػي، كمػا التربػكم العمػؿ

 أنكاعيػا بشػتى مشػكبلتيا كتفػاقـ المسػتمرة، كمطالبيػا المجتمػع بتعػدد حاجػات لمجامعػة
الخػدمات )فريحػات،  تمػؾ تقػدـ التػي كالييئػات كالمؤسسػات الجماعػات تتعػدد كدرجاتيػا، كمػا

818. :81 4) 
جامعػػة " مصػػطمح كفػػي ىػػذا السػػياؽ أطمقػػت اليكنسػػكك عمػػى تصػػكرىا المسػػتقبمي لم

Proactive University كتتحػػػدد مبلمػػػح ىػػػذه الجامعػػػة فػػػي أنيػػػا تسػػػعى لبلرتبػػػاط ،
بعبلقات تعاكف مػع المؤسسػات الصػناعية كالخدميػة فػي مجتمعيػا، ككمػا تسػعى مػف خػبلؿ 
ىػػذه العبلقػػات لتكجيػػو أنشػػطة ىػػذه المؤسسػػات، كليػػا القػػدرة عمػػى االستبصػػار بالمشػػكبلت 

كتعمؿ عمػى طػرح تصػكرات حػكؿ  كافة،تكاجو مؤسسات المجتمع كالتحديات التي يمكف أف 
 (870، 8110محمكد، )كمكاجيتيا أساليب الكقاية منيا 

كثمة سمات ينبغي أف تتػكافر فػي الحػـر الجػامعي حتػى يكػكف مػؤىبلن إلقامػة عبلقػات       
 ( 876، 8110)محمكد،  :شراكو أك تحالؼ كىي عمى النحك التالي

 قتصادية ضمف رسالة الجامعة كفي تصكرىا ألىدافيا4أف تككف التنمية اال 84
 أف تقكـ الجامعة بمتابعة مشاركات البحكث مع المؤسسات الصناعية4 84
العمؿ عمى المشاركة في برامج التعميـ الصناعي، كمد نشاط الجامعة داخؿ  04

 المؤسسات الصناعية، كتقديـ الخدمات الفنية4
 لبحث كالتطكير4في قضايا ا Entreprenaurialتشارؾ كمقاكؿ  4.
 العمؿ عمى نقؿ التكنكلكجيا لممجتمع المحمي4 64
 حفز أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في أنشطة التنمية االقتصادية4 54
 العمؿ عمى المشاركة بشكؿ منتظـ مع ككاالت التنمية االقتصادية4   74

كمػػف خػػبلؿ اسػػتقراء األدب النظػػرم كاألبحػػاث كالدراسػػات التػػي تناكلػػت المجػػاالت التػػي 
العمميػػة التعميميػػة فقػػد تباينػػت كتعػػددت تمػػؾ المجػػاالت المجتمعيػػة فػػي سػػاىـ فييػػا الشػػراكة ت

نتيجة اختبلؼ حاجػات كػؿ مجتمػع الثقافيػة كاالجتماعيػة كاالقتصػادية كالتعميميػة عػف غيػره 
تحقيقيػػا مػػف مشػػاركة المجتمػػع المحمػػي  مػػف المجتمعػػات، ككػػذلؾ تنػػكع األىػػداؼ المرجػػك
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لمتاحة4 كعميو، يمكف أف نبرز أىـ مجاالت الشراكة المجتمعية في ، كفؽ إمكاناتو المجامعة
 اآلتي:

تقديـ االستشارات: كىي عبارة عػف األنشػطة أك الخػدمات اإلرشػادية التػي يقػدميا عضػك -أ
ىيئػػة التػػدريس لممؤسسػػات كالشػػركات المختمفػػة ، كذلػػؾ بنػػاء عمػػى طمػػب منيػػا ، كقػػد 

النظػػاـ فييػػا مػػف خػػبلؿ تقػػديـ  يسػػاعد عضػػك ىيئػػة التػػدريس مؤسسػػة مػػا فػػي تطػػكير
استشارات ليا في إجػراء بعػض األبحػاث كالعمميػات اإلحصػائية ، كذلػؾ نظػران لمػاليـ مػف 
معرفة كاسعة في مجػاؿ الكمبيػكتر كاالطػبلع عمػى الجديػد فػي مجػاؿ التخصػص ، كليػذه 
االستشارات مردكدىا اإليجابي عمى عضك ىيئة التدريس نفسو ؛ كذلؾ ألنو يعػكد بخبػرة 

 عممو4يد إلى طبلبو ، باإلضافة إلى اختبار فرضياتو كتطبيؽ نظرياتو في ميداف جد
باتجػػاىيف، كىػػذا معنػػى السػػماح بتبػػادؿ  الجامعػػة كالمجتمػػعيكػػكف التكاصػػؿ بػػيف ك          

األفكار كاالىتمامات ككضع األىػداؼ المشػتركة كتكضػيح التكقعػات كالمتابعػة المنتظمػة، 
ككػذلؾ ضػركرة  ،ف التأثير عندما يتـ في الكقػت المناسػبقدر م أكبركما يحقؽ التكاصؿ 

بعػػد  الجامعػػات كذلػػؾالسػػماح لمتعبيػػر عػػف رأييػػـ فػػي البػػرامج التعميميػػة التػػي تقػػدميا 
االطػػبلع عمػػى التقػػارير السػػنكية لممػػدارس كغيرىػػا مػػف التقػػارير كحضػػكر أنػػكاع النشػػاط 

س )محمػػػػػد المدرسػػػػػي كاالشػػػػػتراؾ فػػػػػي بػػػػػرامج الكبػػػػػار التػػػػػي تشػػػػػرؼ عمييػػػػػا المػػػػػدار 
 (864-.8: 8111كعامر،
في عدد مف الفعاليات يمكف أف تقكـ بيا الجامعة مف خبلؿ  ةكتتمثؿ ىذه االستشار        

 أعضاء ىيئة التدريس بيا كىي:
قياـ أعضاء ىيئة التدريس بالدراسات األساسية لتحديد الجدكل االقتصادية  -

 لممشركعات المختمفة4
قائمة بالمعمكمات الفنية كاإلدارية كآخر الصناعات المجاؿ األعماؿ ك إمداد  -

عطاء المشكرة الصالحة لحؿ  المنافسة،التطكرات التكنكلكجية في الصناعات  كا 
 4المشكبلت التقنية كاإلدارية

الفجػكة  سػداإلرشاد كالتكعية: يستطيع أعضاء المجتمع المحمػي المسػاعدة فػي  خدمات-ب
كيمكف لآلبػاء أف يككنػكا  ادية كتطكعيةسرة كالجامعة مف خبلؿ تقديـ خدمات إرشبيف األ
 مف خبلؿ:إنتاجية  أكثرشركاء 

 4أكلياء األمكر المتطكعيفكضع برنامج إرشاد كتكجيو كتدريب لجميع -
كمرشػدات لمطالبػات ككمرافقػات ليػف فػي مشػاريع  كضع برنامج لبلستفادة مف األميػات،-

 4االجتماعيةالخدمة 
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كالتػػي مػف شػػأنيا  جامعػةالتػي يػػتـ إنشػاؤىا فػػي الفػي المجػػاف  أكليػاء األمػػكرتفعيػؿ دكر -
 التعزيز مف دكر كلي األمر4

الخبرات: أف كؿ مشارؾ في العمميػة التعميميػة لػو خبػرات خاصػو بػو كلػو دكر فػي  تبادؿ-ج
 العممية التعميمية مف خبلؿ تبادؿ الخبرات كالميارات لتحقيؽ أىداؼ المياـ المطمكبة4 

فػػي صػػنع القػػرارات التػػي تػػؤثر عمػػى أبنػػائيـ، حيػػث  الكالػػديف شػػركاء متميػػزيف يعتبػػر
شػريؾ  يستطيع كؿالنتائج عندما يككف ىناؾ احتراـ متبادؿ، كعندما  الشراكات أفضؿُتحقؽ 

كتشػركيـ أف يشارؾ في عممية صنع القرار، كعندما تنظػر المػدارس إلػى الكالػديف كشػركاء، 
ؿ تحصيؿ الطمبة، كفي مجاؿ عمميات صنع القرار، فإنيا تحقؽ مستكيات أعمى في مجا في

 ليا4الدعـ االجتماعي 
المجتمع المحمي يقكمكف بنشاط كبيػر يسػاىـ فػي التقريػب  إف أعضاءاالجتماعي:  النقد-د

كالمجتمع، كمػف ألػكاف النشػاط التػي يقكمػكف بيػا: مبلحظػة حالػة المبػاني، الجامعة بيف 
ا لمػػدير المدرسػػة أكؿ كاألدكات المدرسػػية، كطػػرؽ اسػػتخداميا، كتكجيػػو مبلحظػػاتيـ عنيػػ

 (864: 8111كعامر:  )محمدمراقب التعميـ 
نمػط مػف أنمػاط التعمػيـ لنقػؿ رسػالة  التعميـ المستمر: يشار لمتعميـ المستمر عمػى أنػو -ق

الجامعػػة العمميػػة كالتكنكلكجيػػة إلػػى قطاعػػات كاسػػعة مػػف النػػاس فػػي حقػػؿ العمػػؿ ، بيػػدؼ 
ـك كالمعػػارؼ التكنكلكجيػػة فػػي تخصصػػاتيـ تطػػكير قػػدراتيـ العمميػػة كمكاكبػػة مسػػتجدات العمػػ

يتضػمف ، ك  المختمفة ، كما يعينيـ عمى حػؿ المعضػبلت الفنيػة بأفضػؿ الطػرؽ التكنكلكجيػة
ىذا المفيـك عف عممية التعمـ أنيا ال تقتصر عمى أية التعمـ فػي مجػاؿ معػيف، كال تحػددىا 

نما ىي عممية مستمرة مدل الحياة بحيػث تفػتح أبكابيػا لجميػع الفئػات  فتره زمنيو معينة، كا 
 4 العمرية كتكفر ليـ مصادر التعمـ المكجكدة فييا إلى أطكؿ فتره زمنيو ممكنة

المادم: يقـك كؿ فرد مف المشاركيف فػي العمميػة التعميميػة بتقػديـ المصػادر التػي  الدعـ-ك
ف، ، كبالتالي فإف مستكل تكافر المصادر المتاحػة يتزايػد بتزايػد المشػاركييستطيع تكفيرىا

 كالمساىميف، كتتنكع ىذه المصادر فقد تككف مكارد بشرية كمادية4
مف المباني كالمرافؽ: ُيعد استخداـ المباني المدرسية كما بيا مف تجييزات،  االستفادة-ز  

مكانػػات لخدمػػة الطمبػػة كالمجتمػػع أثنػػاء الدراسػػة، كأيضػػا فػػي فتػػرة اإلجػػازات الصػػيفية  كا 
يؼ الرأسػػمالية باإلضػػافة إلػػى العائػػد مػػف شػػغؿ كقػػت كالعطػػبلت، بمثابػػة اسػػتثمار التكػػال

 (4 818: 8181الفراغ، كىك بعد آخر لو أىمية )عامر، 
 ( بػػأف مجػػاالت866-868 : 8119كبنػػاءن عمػػى مػػا اتفقػػت عميػػو دراسػػة )حامػػد، 

المجتمعيػة المختمفػة فػي العمميػة التعميميػة تتمثػؿ  كالمؤسسػات التعميـ بيف كالشراكة التعاكف
 اآلتي:في 
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التخطػػيط كصػػنع القػػرار: مشػػاركة المجتمػػع فػػي بنػػاء الخطػػة السػػنكية  فػػي المشػػاركة -8
شػراؾ المجتمػع أيضػا فػي تحديػد جكانػب  جامعػةكصػنع القػرارات التربكيػة داخػؿ ال جامعةلم كا 

فػي اقتػػراح خطػػط  جامعػػةكفػػؽ المخرجػػات التعميميػة كمسػػاىمة ال جامعػةالقصػكر فػػي أداء ال
إشػراؾ المجتمػع فػي تنفيػذ  خػبلؿ مػف :التمكيػؿ فػي ركةالمشػا -8إرشػادية لخدمػة المجتمػع 

كتقديـ المجتمػع اليبػات النقديػة كالمسػاىمة بأكقػاؼ  جامعةداخؿ ال طمبةأنشطة ال صفية لم
كتمكيػؿ بػرامج التنميػة  جامعػةالمجتمع في تجييػز مرافػؽ ال كمساىمة الجامعةخيرية داخؿ 

 عديػدة بأشػكاؿ التمكيػؿ فػي مػعالمجت مشػاركة تحقيػؽ ، كيمكػفي الجامعػةالمينيػة لمنسػكب
 : منيا
 المحميػة كالمػكاطنيف الشػركات عمػى الضػرائب فػرض طريػؽ المباشػر: عػف المػالي التمكيػؿ أ(

 المختبػر، كأدكات كالكسػائؿ التعميميػة، كػالكمبيكترات، التجييػزات شػراء فػي منيػا لبلسػتفادة
 4مباني الجامعيةال كصيانة المدرسية، المكتبية كالكتب
 تػكفير أك ،مبػاني الجامعيػةتأثيػث ال أك بػأرض، كػالتبرع التبػرع، طريػؽ عػف ةالمشػارك ب(

 المشػاركة أك األجيػزة، صػيانة اإلنشػائي، أك العمػؿ فػي المشػاركة أك ،تعميميػةال المسػتمزمات
 األمية4 محك برامج في التطكعية

مثػؿ:  عديػدة، جكانػب فػي اإلدارة فػي المجتمػع مشػاركة تحقيػؽ يمكػف :اإلدارة في المشاركة-0
نتػاج مكاقعيا، كاختيارالتعميمية  تصميـ األبنية فػي  المسػاعدات كتقػديـ التعميميػة، الكسػائؿ كا 

 المدرسػية، كالمسػاعدة المكتبػات كتػب تصػنيؼ فػي كالمسػاعدة المدرسية، الكتب كتكزيع نقؿ
 فػي الطػبلب، كالمشػاركة عمػى المحمػي المجتمػع فػي المتخصصػيف مػف المحاضػرات إلقاء في

 الضعفاء4 لمطبلب لمساندا التعميـ
( أف أىػػػـ مجػػػاالت الشػػػراكة المجتمعيػػػة فػػػي 98-98: 8187بينمػػػا يػػػرل الحػػػارثي )

التعمػػيـ فػػي: مجػػاؿ تقػػديـ الػػدعـ المػػالي كالتمكيػػؿ، مجػػاؿ تقػػديـ الػػدعـ العينػػي بالكسػػائؿ 
التعميميػػػة كاألثػػػاث كالتجييػػػزات المدرسػػػية كتقػػػديـ الػػػدعـ التقنػػػي، مجػػػاؿ الػػػدعـ البشػػػرم 

مػػف الكفػػاءات كتبػػادؿ الخبػػرات المكجػػكدة مينيػػا كفكريػػا بػػيف المجتمػػع كالتعمػػيـ، االسػػتفادة 
إداريػيف(، مجػاؿ الشػراكة فػي تقػديـ االستشػارات  -معممػيف -مجاؿ التنميػة المينيػة )طػبلب

التربكية ألكلياء أمكر الطمبة، مجاؿ العبلقات العامة كاالتصػاؿ بػالمجتمع المحمػي، مجػاالت 
-الرقابػػػػة -التكجيػػػػو  -التنسػػػػيؽ-التنظػػػػيـ -ارة )التخطػػػػيط المجتمػػػػع فػػػػي عمميػػػػات اإلد

صػػػنع كاتخػػػاذ القػػػرار( كالمشػػػاركة فػػػي المجػػػالس كالمجػػػاف ، مجػػػالس شػػػركة  -التطػػػكير  
 -اإلعبلمية، الشراكة المجتمعية في المجاؿ التطكعي، مجاؿ تقديـ الرعاية لمطػبلب )الفقػراء

رفػػع المسػػتكل الصػػحي  -درسػػيكذكم االحتياجػػات الخاصػػة(، مجػػاؿ دعػػـ كتػػكفير النقػػؿ الم
 لمطبلب كالمجتمع المحمي، مجاؿ تكفير البنية المعمكماتية لممدرسة4 
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كمؤسسػػػات الجامعػػػات ، تتعػػػدد كتتنػػػكع مجػػػاالت الشػػػراكة بػػػيف ؽمػػػا سػػػبكبنػػػاء عمػػػى 
تعميميػػة كمؤسسػػات المجتمػػع بكافػػة قطاعاتػػو مػػف األسػػرة كالقطاعػػات الحككميػػة كالخػػاص 

لمكفػاء بمتطمبػات كاحتياجػات المؤسسػة  8101أكدتػو ركيػة  كالقطاع غير الربحي، كىذا ما
التعميميػػػة مػػػف مػػػكارد كخػػػدمات سػػػكاء فػػػي مجػػػاالت: التعمػػػػيـ كصػػػنع القػػػرارات، كالتػػػػدريب 
دارة العمميػػػػة التعميميػػػػة، كالتطػػػػكير التربػػػػكم، كمجػػػػاؿ االسػػػػتثمار،  كالتأىيػػػػؿ، كالتخطػػػػػيط كا 

ماليػان لمرفػع مػف كفػاءة العمميػة التعميميػة كالمشاركة بالتمكيؿ كتعبئة مكارد المدرسػة ماديػان ك 
 بالمدرسة كتحقيؽ غاياتيا كأىدافيا المأمكلة4

كقػػد أجممػػت إحػػدل الدراسػػات مجػػاالت الشػػراكة بػػيف الجامعػػات كمؤسسػػات تعميميػػة 
، 8118:)الخشػػاب، األعشػػب، كمؤسسػػات المجتمػػع بكافػػة قطاعاتػػو فػػي النقػػاط التاليػػة

.5 ) 
قدية التي تخدـ مؤسسات العمؿ كاإلنتاج في قطاعات إجراء البحكث كالدراسات التعا 84

 االقتصاد المختمفة4
 تسكيؽ نتائج البحكث العممية التي تنجزىا الجامعة كبخاصة التطبيقية منيا4 84
 تقديـ خدمات استشارية في الحقكؿ االقتصادية كاالجتماعية المختمفة4 04
البػرامج التعميميػة  كتقػديـ الػدكرات،تكفير نشاطات التعميـ المستمر عف طريؽ عقػد  4.

 كالتدريبية لممجتمع المحمي في المجاالت المختمفة4
إنشػػاء الحاضػػنات العمميػػة كمراكػػز التميػػز المتخصصػػة المػػدرة لمػػدخؿ فػػي مجػػاالت  64

 تقديـ الخدمات كالدراسات كاالستشارات4
كالقاعػػػات مػػػف قبػػػؿ  كالمسػػػابح، كالمبلعػػػب، كالمعػػػارض،اسػػػتثمار مرافػػػؽ الجامعػػػة  54

 مقابؿ أجر4مؤسسات المجتمع 
تشجيع اإلنتاج كالتسكيؽ كتقديـ الخدمات مف قبػؿ الكميػات التػي تمتمػؾ التسػييبلت  74

كميػػػة الزراعػػػة، كالطػػػب البيطػػػرم، كاليندسػػػة، كالطػػػب،  المناسػػػبة، مثػػػؿ:كالمرافػػػؽ 
 كالتمريض، كغير ذلؾ4

كبناء الركابط مػع القطاعػات  كاإلنتاج،إجراء التكأمة بيف الجامعة كمؤسسات العمؿ  14
اجية ممػا يتػيح المجػاؿ لتبػادؿ الخػدمات كالمنػافع كتػكفير عكائػد عينيػة كماديػة اإلنت

 لمجامعة4
 االستفادة مف عكائد االستثمار كريع األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة 94

 :8101لتحقيؽ رؤية الجامعات مع المدارسشراكة 4 7
 يجػد ميػاعال مفيكمػا المجتمػع، أصػبح كمؤسسػات الجامعػات بػيف العبلقة مسار أف بما

 ريػادة مػف الجامعػات بػو تحظػى سػكاء، لمػا حػد عمػى كالناميػة المتقدمػة الػدكؿ االىتمػاـ مػف
 التػي المدربة الككادر إعداد عمييا التي التنمية، فيي مككنات في تشكيؿ فكرية كقيادة عممية
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 كشػامؿ متجػدد مفيػـك لبمػكرة بكفػاءة معيػا كالتعامػؿ الثكرة المعرفية عناصر استيعاب يمكنيا
 (4 8: 8185كمؤسسات المجتمع )محمد،  الجامعات ىذه بيف لمعبلقة

ػػا بالغنػػا بالعنصػػر البشػػرم،  كقػػد أكلػػت المممكػػة العربيػػة السػػعكدية فػػي رؤيتيػػا اىتمامن
كاعتبػػار التعمػػيـ المصػػدر الػػرئيس كالمكػػكف لػػرأس المػػاؿ البشػػرم، الػػذم يمثػػؿ عػػامبلن محركػػان 

ة تأىيؿ كتدريب الكادر التعميمػي مػف المعممػات لمتنمية االقتصادية، ركزت الرؤية عمى أىمي
 كاإلداريات كالقيادات التربكية كجميع العامميف بما يضمف الكفاءة لممنظكمة التعميمية4 

كيؤكػػد ذلػػؾ، التكامػػؿ فػػي التعمػػيـ الجػػامعي لتعميػػؽ الرؤيػػة الشػػمكلية التكامميػػة بػػيف 
ات تعمػػػؿ عمػػػى التعػػػرؼ مراحػػػؿ كأنمػػػاط التعمػػػيـ، فنظػػػاـ الشػػػراكة بػػػيف المػػػدارس كالجامعػػػ

مدادىا باألفكار كالمعارؼ الجديدة كالمتطػكرة كذلػؾ لبلسػتثمار لمقػكل البشػرية  باحتياجاتيا كا 
عنػػد عنصػػر كاحػػد مػػف  ؼأال تقػػفييػػا كتشػػجيع المبػػدعيف مػػنيـ كحتػػى تػػنجح الشػػراكة البػػد 

ا عناصر العمميػة التعميميػة بػؿ تشػمؿ جميػع جكانبيػا، حتػى تحقػؽ الشػراكة قيمتيػا كأىػدافي
 4).0- .818)الصايغ 

التػي تيػدؼ لمكصػكؿ إلػى اقتصػاد مزدىػر، مػف خػبلؿ تأىيػؿ   8101كلتحقيؽ رؤية 
كذلػؾ بالسػعي  -المدرسيف كالقيادات التربكية، كمسػاىمة التعمػيـ فػي دفػع عجمػة االقتصػاد 

لسػػد الفجػػكة بػػيف مخرجػػات التعمػػيـ العػػالي كمتطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ كتطػػكير التعمػػيـ العػػاـ 
بلب نحػػك الخيػػارات الكظيفيػػة كالمينيػػة المناسػػبة كعقػػد شػػراكات مػػع الجيػػات كتكجيػػو الطػػ

التدريبية كالعناية بالمكارد البشرية كالتػدريب كالتأىيػؿ، ككػذلؾ األىػداؼ االسػتراتيجية لػكزارة 
، التػػي نصػػت عمػػى تعزيػػز قػػدرة نظػػاـ التعمػػيـ 8181التعمػػيـ فػػي برنػػامج التحػػكؿ الػػكطني  

عػػدادىـ لتمبيػػة متطمبػػات التنميػػة كا حتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ، كتحسػػيف اسػػتقطاب المعممػػيف كا 
 (4 811: 8185كتأىيميـ كتطكيرىـ )الحماد، 

كتعػػد الجامعػػات رافػػدان مػػف ركافػػد البنػػاء المعرفػػي كالفكػػرم كالتػػأىيمي لممجتمػػع، كنظػػران 
لبلرتبػػاط الكثيػػؽ تربكيػػا بينيػػا كبػػيف مؤسسػػات التعمػػيـ، باعتبػػار أف المرحمػػة الثانكيػػة ىػػي 

ة السػػمـ التعميمػػي لمػػدارس التعمػػيـ العػػاـ كبدايػػة انطػػبلؽ المخرجػػات التعميميػػة لمتعمػػيـ نيايػػ
الجػػامعي األكػػاديمي، يسػػتمـز ذلػػؾ أف يكػػكف ىنػػاؾ شػػراكة لمرعايػػة الطبلبيػػة مػػف خػػبلؿ بنػػاء 

كالجامعػػػات قبػػػؿ انتقػػػاؿ الطالبػػػات لممسػػػار  عبلقػػػات تبادليػػػو بػػػيف مػػػدارس التعمػػػيـ العػػػاـ
ارات جديػػدة كتعػػريفيف بالمسػػارات العمميػػة المتاحػػة الختػػار مػػا األكػػاديمي، إلكسػػابيف ميػػ

 يتكافؽ مع ميكليف كاىتماماتيف4 
أف ىناؾ تعاكنا بيف المؤسسػات ىي تعني الشراكة التربكية بيف المدارس كالجامعات ك 
إلنجػاز مشػركع  كمؤسسػات التعمػيـ العالي)الجامعػات() في التعميـ العػاـ )المػدارس التعميمية

 )161: 8116)سميـ،  الطرفافيتفؽ عميو 
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تطػػكير فػػي المػػدارس التعمػػيـ العػػاـ ليػػا دكر فعػػاؿ الجامعػػات ك أف الشػػراكة بػػيف كمػػا 
المينػػػي كالتػػػدريبي لمكػػػادر التعميمػػػي كاإلدارم مػػػف خػػػبلؿ إمػػػداد الكػػػادر التعميمػػػي بػػػالخبرة 
كاالستشػػارة األكاديميػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتقطاب خبػػراء الجامعػػات كاإلفػػادة مػػنيـ فػػي مػػدارس 

 4التعميمية كاإلدارية بالمدرسةعممية ال تطكيرتدريبية تساىـ في لتعميـ بإقامة دكرات ا
كفػػي إطػػار شػػراكة الجامعػػات مػػع المؤسسػػات الحككميػػة كمنيػػا التعمػػيـ العػػاـ لتأىيػػؿ 

( المسػػاىمة فػػي تكعيػػة المجتمػػع بأىميػػة .08: 8187المعمػػـ كتدريبػػو، يؤكػػد الصػػبلحي )
لتنميػة المجتمعيػة كذلػؾ مػف خػبلؿ بنػاء الشػراكات مػع في تحقيؽ متطمبات ا 01 81رؤية 

المؤسسػػات الحككميػػة كالخاصػػة لنقػػؿ كاسػػتثمار اإلنتػػاج المعرفػػي كالبحثػػي ألعضػػاء ىيئػػة 
، 01 81التػدريس كطمبػػة الدراسػات العميػػا، بمػػا يحقػؽ اقتصػػاد المعرفػػة الػذم تنشػػده رؤيػػة 

مػع المحمػي لممسػاىمة فػي كما تساىـ عمادات البحث العممي في بنػاء الشػراكات مػع المجت
 تبادؿ المعمكمات كالمعارؼ كاستثمارىا لسد الفجكات المعرفية4

عداده نصيبان  قدـ  8101 المممكة كفي ىذا الجانب، يبلحظ أف رؤية أكلت المعمـ كا 
كلتحقيؽ ، الخدمة كأثناء قبؿ  المعمـ غير مسبكؽ حيث أكدت عمى إعداد اكبيران كاىتمام

زارة التعميـ ببناء شراكات عالمية تيدؼ إلى تطكير المعمـ كتدريبو تكجيات الرؤية  قامت ك 
فأطمقت برنامج )خبرات( التطكير الميني النكعي لممعمميف بشراكة دكلية،  كذلؾ بما 

ىػ كخبرات برنامج نكعي 81/7/8.07في  0780066.0أصدرتو الكزارة مف تعميـ رقـ 
رشديف الطبلبييف كقادة المدارس يستيدؼ تطكير الممارسات المينية لممعمميف كالم

كالمشرفيف التربكييف، في إطار معايير عالمية، كيتـ تنفيذ ىذا البرنامج في إطار شراكة 
   (8.074دكلية تتمتع بخبرات كتجارب تعميمية ثرية كمتميزة )كزارة التعميـ، 

 ثانينا: الدراسات السابقة:
ػا لعػدد مػف  الدراسػات السػابقة ذات الصػمة يتضمف ىذا الجزء مف الفصؿ الثػاني عرضن

بمكضػػػكع الدراسػػػة الحاليػػػة، لمكقػػػكؼ عمػػػى أىػػػـ الجكانػػػب التػػػي تناكلتيػػػا، كلمتعػػػرؼ عمػػػى 
األساليب كاإلجراءات التي تبنتيا، كقػد تػـ ترتيبيػا بحسػب التسمسػؿ الزمنػي مػف األقػدـ إلػى 

 األحدث كفقنا لمحكريف ىما:
 الدراسات العربية:-أ

ـ تصكر مقتػرح يقػـك عمػى فكػرة تطػكير محتػكل ( ىدفت تقدي8187دراسة حكيـ ) 84
مناىج المقررات الجامعيػة بالمممكػة العربيػة السػعكدية مػف خػبلؿ سػيناريك مقتػرح 

، 8101لتعزيػػػز اليكيػػػة الكطنيػػػة فػػػي ضػػػكء رؤيػػػة المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية 
كاعتمػػدت المػػنيج الكصػػفي فػػي جمػػع األدبيػػات المتعمقػػة بمفيػػكـ اليكيػػة الكطنيػػة 

كرتو المأمكؿ تحقيقيا في المناىج الجامعية سعيا لتحقيؽ جػزء مػف كأىميتو، كص
، كمػػا تناكلػػت دكر الجامعػػات السػػعكدية فػػي تنميػػة اليكيػػة 8101رؤيػػة المممكػػة 
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الكطنيػػة، كدكر المنػػاىج الجامعيػػة بشػػكؿ خػػاص فػػي تنميػػة اليكيػػة الكطنيػػة لػػدل 
خػػبلؿ  الطالػػب الجػػامعي، كمػػف ثػػـ تعػػرض الدراسػػة تصػػميـ التصػػكر المقتػػرح، مػػف

سيناريك مقتػرح تضػمف العديػد مػف العناصػر منيػا: المرتكػزات التربكيػة التػي يقػكـ 
عمييا التصكر المقترح، كالمحاكر األساسية لمتصكر المقترح كتككنػت مػف خمػس 
محػػاكر ىػػي: )األىػػداؼ، المحتػػكم، األنشػػطة، التقػػكيـ، أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس(، 

متكقعػة، ككيفيػة تبلقييػا، كقػد أسػفرت كاإلجراءات المقترحػة لتفعيمػو، كالمعكقػات ال
الدراسػػػة الحاليػػػة عػػػف العديػػػد مػػػف التكصػػػيات كالمقترحػػػات منيػػػا: االسػػػتفادة مػػػف 
التصػػكر المقتػػرح فػػي تضػػميف أىػػداؼ كاسػػتراتيجيات تنميػػة اليكيػػة الكطنيػػة فػػي 
نمػػاذج القيػػاس كالتقػػكيـ الخػػاص بالعمميػػة األكاديميػػة بالجامعػػات مثػػؿ: تكصػػيؼ 

قرر، كبطاقة الطالب، كمػا تقتػرح عمػؿ دراسػة ميدانيػة لتطبيػؽ المقرر، كتقرير الم
التصكر المقترح فػي المقػررات المختمفػة لمكقػكؼ عمػى فاعميتػو فػي تنميػة اليكيػة 

 الكطنية لدل الطالب الجامعي4
( ىدفت الكشؼ عف التجارب كالخبػرات العالميػة التػي يمكػف 8187دراسة الحماد) 84

ف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػاـ كالجامعػػات فػػي االسػػتفادة منيػػا فػػي مجػػاؿ الشػػراكة بػػي
المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ، كالتعػػرؼ عمػػى كاقػػع الشػػراكة كمعكقاتيػػا كالكصػػكؿ 
لممقترحػػات الممكنػػة لتعزيػػز الشػػراكة بػػيف الجامعػػات كمؤسسػػات التعمػػيـ العػػاـ فػػي 

( ، كاستخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي 8101المممكة بما يحقؽ أىداؼ رؤية )
خمصت الدراسة لعدد مف النتائج مف أبرزىا: كجكد قصكر في الشػراكة التحميمي، ك 

بيف الجامعات كمؤسسات التعميـ العاـ فػي المممكػة كذلػؾ فػي عػدد مػف المجػاالت 
منيػػا" إعػػداد المعمػػـ، التنميػػة المينيػػة، تنميػػة ميػػارات طػػبلب المرحمػػة الثانكيػػة، 

 االستشارات"4
تربكيػة مقترحػة لتفعيػؿ عمػادات ؤيػة ( ىػدفت بنػاء ر 8187دراسة عبد الحسػيب ) 04

 فػػيخدمػػة المجتمػػع كالتعمػػيـ المسػػتمر بالجامعػػات السػػعكدية لمشػػراكة المجتمعيػػة 
كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، ، ضػػكء بعػػض النمػػاذج العالميػػة

كتناكلػػػت خدمػػػة الجامعػػػة لممجتمػػػع مػػػػف حيػػػث أىميتيػػػا كمراحميػػػا كمجاالتيػػػػا، 
يـ المسػػػتمر بالجامعػػػات السػػػعكدية مػػػف حيػػػث كعمػػػادات خدمػػػة المجتمػػػع كالتعمػػػ

رسػػالتيا كأىػػدافيا كخػػدماتيا، كالشػػراكة المجتمعيػػة مػػف حيػػث أىميتيػػا كمتطمباتيػػا 
كمعكقػػػات كتطبيقيػػػا، كتػػػـ عػػػرض عػػػدة نمػػػاذج عالميػػػة لمشػػػراكة المجتمعيػػػة فػػػي 
مجػػاالت مختمفػػة4 ثػػـ تكاصػػمت الدراسػػة إلػػى كضػػع رؤيػػة مقترحػػة لتفعيػػؿ عمػػادات 

راكة المجتمعية فػي ضػكء بعػض النمػاذج العالميػة خػبلؿ سػتة خدمة المجتمع لمش
مجػػاالت كىػػي: النكعيػػة بأىميػػة الشػػراكة، كالشػػركة التعمميػػة، كالتأىيػػؿ كالتػػدريب، 

 كالشراكة البحثية، كاالستشارات العممية، كالخدمة العامة4
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استشػرافية  رؤيػة تقػديـ محاكلػة إلػى الدراسػة ىذه (: ىدفت8185دراسة المييبي )  4.
 ضػكء في الحككمية السعكدية كالمؤسسات الجامعات بيف البحثية الشراكة قبؿلمست
 األكػاديمييف(الخبػراء  آراء معرفػة عمػى التركيػز خػبلؿ مػف 8101المممكػة  رؤيػة

 التصكرات كرصد المنكرة بالمدينة كالمؤسسات الحككمية كالقيادييف( في الجامعات
 الدراسػة لتحقيػؽ أىػداؼ كسػعيان المسػتقبؿ،  لػذلؾ الممكنػة كالتكقعػات المسػتقبمية

 أسػمكب اسػتخداـ إلػى باإلضػافة الكصػفي التحميمػي، المػنيج عمػى الباحػث اعتمػد
الدراسػة )الخبػراء( فػي  مػف عينػة البلزمػة المعمكمػات عمػى الحصػكؿ دلفػام فػي
 الدراسػة مػف مجتمػع المنػكرة، كتكػكف بالمدينػة كالمؤسسػات الحككميػة الجامعػات
 المنػكرة بالمدينػة كالجامعػة اإلسػبلمية طيبػػة ةبجامعػ التػػدريس ىيئػة أعضػاء

أفػراد  عػدد إجمػالي بمػغ المنػكرة4 كقػد بالمدينػة المؤسسػات الحككميػة فػي كالقيادييف
 التركيػز مػع ليا الدراسة تكصمت التي النتائج أىـ ( فردان، ككانت69الدراسة ) عينة
 إسػناد :يمػي الدراسػة، مػا عينػة عمييػا التػي اتفػؽ كالتكقعػات التصػكرات عمػى

 كالمؤسسػات السػعكدية الجامعػات المشػترؾ بػيف االىتمػاـ ذات البحػكث مشػركعات
 القادريف الجامعات السعكدية في الباحثيف مف المتخصصة الكفاءات الحككمية إلى

 العمميػة المػؤتمرات عقد في القائمة كالمستقبمية، كالتكسع لممشكبلت التصدم عمى
 كالمؤسسات الجامعات السعكدية خبراء فبي العمؿ ككرش البحث المشتركة كحمقات
 إلػى دراسػات تحتػاج التػي كالمشكبلت القضايا حكؿ تكافر الحكار أجؿ مف الحككمية
 البحػث فػي مجػاؿ الشػراكة تفعيػؿ لزيػادة اسػتراتيجية خطػط مشػتركة، إقػرار كأبحػاث
 نحػك الحككميػة كالمؤسسػات الجامعػات السػعكدية تكجػو مػف انطػبلؽ العممػي

 ألنشػطة المػكائح التنظيميػة تطػكير فػي التكسػع المعرفػي االقتصػاد االسػتثمار فػي
الجامعػات  بػيف المشػتركة البحثيػة التعاقػدات يػنظـ قانكنيػة نحػك عمػى العممي البحث

 .الحككمية كالمؤسسات السعكدية
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف األسػػس النظريػػة ( 8186دراسػػة األحمػػد ) 64

إلنتاجية، إضافة إلى تحديد معكقات كمتطمبات لمشراكة بيف الجامعة كالمؤسسات ا
تفعيػػؿ الشػػراكة بػػيف الجامعػػة كالمؤسسػػات اإلنتاجيػػة بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية، 
ككذلؾ تحديد الخيارات األكثر مبلءمة لمقضايا التالية لتفعيؿ الشراكة بيف الجامعػة 

اء: كالمؤسسػػػات اإلنتاجيػػػة بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية مػػػف كجيػػػة نظػػػر الخبػػػر 
الفمسفة، األىػداؼ التأسػيس كاإلنشػاء، البػرامج الدراسػية، سياسػة القبػكؿ، البنيػة 

كاسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي الكثػػػائقي،  التمكيػػػؿ4التنظيميػػػة، مصػػػادر 
كالمػػػنيج الكصػػػفي المسػػػحي، كاسػػػتخدمت االسػػػتبانة كػػػأداة لمدراسػػػة، كتكصػػػمت 

ف دكؿ العػالـ عمػى الشػراكة الدراسة إلى عػدة نتػائج مػف أىميػا: اعتمػاد العديػد مػ
كعامػػػؿ أساسػػػي لتحقيػػػؽ التنميػػػة الشػػػاممة فػػػي مختمػػػؼ المجػػػاالت، حيػػػث تسػػػيـ 
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الشػػراكة فػػي تضػػافر جيػػكد المؤسسػػات فػػي مختمػػؼ القطاعػػات ممػػا يعمػػؿ عمػػى 
 .تعظيـ الفائدة لممؤسسات أطراؼ الشراكة

دفت بنػػاء صػػيغة مقترحػػة لتفعيػػؿ الشػػراكة المجتمعيػػة ( ىػػ.818دراسػػة الخميفػػة ) 54
لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية كنمػكذج لمجامعػات السػعكدية فػي ضػكء 
فمسفة الجامعة المنتجة، كذلؾ مف خبلؿ تحديد اإلطار الفمسفي لمجامعػة المنتجػة 
لتفعيؿ الشراكة المجتمعية، كاالستفادة مف بعض التجارب العالمية لتفعيؿ الشػراكة 

اسػػػتخدـ الباحػػػث ، ك  ة المنتجػػػةالمجتمعيػػػة لمجامعػػػات فػػػي ضػػػكء فمسػػػفة الجامعػػػ
تكصػػمت الدراسػػة لصػػيغة مقترحػػة لتفعيػػؿ الشػػراكة ك  ، المػػنيج الكصػػفي المسػػحي

المجتمعية لمجامعة في ضكء فمسفة الجامعة المنتجػة؛ تقػـك عمػى تحديػد األسػس 
ئيػػا، كالػػدكاعي كاألسػػباب كالمنطمقػػات لمصػػيغة المقترحػػة، كأىػػدافيا، كخطػػكات بنا

لبنائيا، كمتطمبات تفعيؿ الشػراكة المجتمعيػة لمجامعػة، كاآلليػات المقترحػة لتفعيػؿ 
 . الشراكة المجتمعية لمجامعة

تسميط الضكء عمى الشراكة بيف الجامعة ت دف( ى.818دراسة العقيؿ )  74
كالمجتمع )دراسة تحميمية(4 كسعى البحث إلى التعرؼ عمى مفيـك الجامعة، 
كالكظائؼ كاألدكار كاألىداؼ، كتحديد مفيـك الشراكة بيف الجامعة كمؤسسات 
يضاح الصكرة الجديدة لجكانب  اإلنتاج كتحديد الفمسفة، كاألىمية كاآلليات، كا 

التحميمي، التعاكف بيف الجامعة كالمجتمع4 كاعتمد البحث عمى المنيج الكصفي 
الجامعة عمى المستكل  البحث أنو عمى الرغـ مف التحكؿ في مفيـك كأكضح

العالمي، إال أف الجامعات العربية بما فييا الجامعات السعكدية تخطك ببطء كعمى 
استحياء في االضطبلع بدكرىا الجديد4 كما تطرؽ البحث لئلجابة عمى عدة 
تساؤالت كمنيا، ما األدكار كالكظائؼ التي تضطمع بياالجامعة في ظؿ متغيرات 

ة، كاآلليات، كالفمسفة كاألىمية، كما آليات الشراكة العصر، كما مفيـك الشراك
 ج4بيف الجامعات كمؤسسات اإلنتا

دفت معرفػة مسػتكل الشػراكة بػيف الجامعػات كمؤسسػات ( ى.818دراسة درادكة ) 14
القطػػاع الخػػاص كمعكقػػات تطبيقيػػا مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي 

إف تقديرات أعضػاء ىيئػة  مي:ما ي إلىكقد أشارت نتائج الدراسة  جامعة اليرمكؾ،
التدريس لمستكل الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص كاف متكسطان 

(، حيػػػػث احتػػػػؿ مجػػػػاؿ 0640عمػػػػى جميػػػػع مجػػػػاالت الشػػػػراكة بمتكسػػػػط حسػػػػابي)
(، ثػػـ جػػاء .4 88)حسػػابي المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط « متطمبػػات نجػػاح الشػػراكة»

المرتبػة الثانيػة  فػي« معيػاجامعػة الشػراكة األطراؼ اإلنتاجية التػي تقػيـ ال»مجاؿ 
احتؿ المرتبػة « محاكر الشراكة كمجاالتيا»، أما مجاؿ 48 )76)حسابي بمتكسط 

(4 تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل 48 78)حسػػػابي األخيػػػرة بمتكسػػػط 
 لمتغيػػرم تعػػزل الدراسػػة مجػػاالت جميػػع عنػػد (1641>=  ∝)اإلحصػػائية الداللػػة 
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التػكالي4  عمػى العمميػة كالكميػات الذككر، تقديرات لصالح لؾكذ كالتخصص الجنس
 (1641>=  ∝)اإلحصػػائية ؽ دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل الداللػػة فػػرك تكجػػد ال

 الرتبػػػػة أك الػػػػكظيفي، المسػػػػمى لمتغيػػػػرات تعػػػػزل الدراسػػػػة مجػػػػاالت جميػػػػع عنػػػػد
 صػكرق“ فقػرة احتمػت فقػد الشراكة تطبيؽ لمعكقات بالنسبة4 الخبرة أك األكاديمية،

تمػت فقػرة اح بينمػا ،(.4 88)حسػابي  بمتكسط األكلى المرتبة ”التشريعي التنظيـ
« اكتفاء مؤسسات القطاع الخاص بما لدييا مف خبراء لحؿ مشػكبلت العمػؿ بيػا“

 (484 88)حسابي المرتبة األخيرة بمتكسط 

 الدراسات األجنبية:-ب
ا إذا كانت ىناؾ عبلقة (: ىدفت الدراسة تحديد م(Eubank, 2017دراسة يكبانؾ 4 8

بيف جكدة الشراكة المجتمعية بيف المدرسة كالمجتمع كمتكسط درجات كؿ اختبار فرعي 
(ACT)  لتالية اكات ارلشالريفية، فحص الباحث ا تجنيسيلطبلب المدارس الثانكية في
لـ الخدمية لتعاكات اشر، كعيةملجااكات ارلش، كاةيرلتجااكات ارلشالمدرسي: الممجتمع 

الثانكية  تجنيسيامؿ الخدمات المرتبطة بالمدرسة، كتككف مجتمع الدراسة مف مدراس كتك
، كاتبعت الدراسة المنيج تجنيسي( مدير مدرسة ثانكية ريفية في 58كتككنت العينة مف )

الكمي المسحي4 كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعمكمات، كتكصمت الدراسة إلى 
ت کاراشلداـ استخابعي ماجلداد اعستالالتحصيؿ الدراسي كا النتائج التالية: يمكف تحسيف

 التعميمية الحاجات لتمبية صريح بشكؿ الشراكات تمؾ تصميـ كينبغي ،ةیعمجتملا ةیسدرملا
 بنية ربط" مف البد الطبلب، تحصيؿ زيادة ىك الشراكة ىدؼ كاف فإذا المدرسة، داخؿ

األىداؼ ع مغي كضع أىداؼ الشراكات كاإلنجاز في الصؼ، كينب بالتعميـ الشراكة كأىداؼ
أف الشراكات المجتمعية  ،ةیسدرالكؿ كالمناىج اصالفبرة شامبط تبرتر كالتي اتبالعافي ددة محلا

عمى قياسات  (ACT)بيف المجتمع المدرسي بشكؿ عاـ قد تقكم الميارات التي يقـك بيا 
كتفسير كتطبيؽ الميارات االختبار الفرعي: قدرة الطالب عمى التفسير كالتحميؿ كالمعرفة 

 لحؿ المشكبلت في العمكـ الطبيعية4
 :(Stefanski Valli & Jacobson, 2016) كجاككبسكف دراسة ستافنيسكي كفالي  84

ىدفت الدراسة إعادة تحميؿ المحتكل النظرم كالتركيز عمى دكر األسرة في الشراكة، 
كاتبعت  .سرة كالمدرسة كالمجتمعبيف األ إنتاجية العبلقاتكمناقشة اآلثار المترتبة عمى 

الدراسة منيج تحميؿ المحتكل، كىك أحد طرؽ البحث الكيفي، كبالنسبة لؤلداة المستخدمة 
قاـ الباحث بمراجعة كتحديد معايير الختيار الدراسات التي سيتـ تحميؿ محتكاىا في ىذه 

ر اآلباء كاألسر إلى أف دك  النظرم يشيرلؤلدب  يؿتحمأف الكمف أبرز النتائج:  الدراسة،
اختمؼ إلى حد كبير بيف أربعة نماذج، كىي كالتالي: النمكذج التعاكني لؤلسرة 
كالمؤسسات، نمكذج مدارس شاممة الخدمات، نمكذج مدرسة مجتمعية شاممة الخدمات، 
نمكذج تطكير المجتمع، أم أف اآلثار المترتبة عمى سياسات كممارسات الشراكة تختمؼ 
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ة4 كأف الشراكة األكثر تعقيدا كشمكال يجب أف تبني عمى أساس زيادة بيف النماذج األربع
بيف المدرسة كالمجتمع كيككف ليا صكت  الشراكة الفعالة فيكصكؿ أفراد األسرة لممشاركة 

مف خبلؿ دعـ تنمية الميارات القيادية كردـ ىكة السمطة التقميدية التي  في صنع القرار
 كاألسر العامة4 تمعيةالمؤسسات المجكثيرا ما تكجد بيف 

: ىدفت الدراسة التعرؼ عمى عممية (،.Ice، et al 2015ف )4 دراسة آيس كآخرك0 
جراء  الشراكات بيف المدارس كالمجتمع المحمي مف خبلؿ مشركع إشراؾ الطبلب لمقيادة كا 

كتككف مجتمع الدراسة مف مدارس ، ىذه العممية عمى الشراكات بيف المدرسة كالمجتمع
( مف أفراد المجتمع المحمي لمدراسة 887ضكاحي ككنيتيكت4 كاستجاب ) صغيرة في

االستقصائية؛ كاشتمؿ المستجيبكف عمى جميع قطاعات المجتمع، كتـ استخداـ االستبانة 
: سجؿ أعضاء المجتمع يفيما يمالدراسة  جككاف مف أبرز نتائكأداة لجمع البيانات، 

يير كاضحة لممشاركة المجتمعية، مثؿ إذا المدرسي بشكؿ إيجابي عمى كجكد قكاعد كمعا
كانت المدرسة تعمؿ مع المجتمع كتنضـ إلى األنشطة المجتمعية4 كأف أعضاء المجتمع 
المحمي يبدك أنيـ يأخذكف تعاكننا محتمبلن مع المدرسة بشكؿ أكثر جدية بعد سماعيـ عف 

لمشاركتيـ المجتمعية نتائجيـ4 كما أفاد الطبلب بأف أعضاء المجتمع قد أشادكا بالمدرسة 
 النشطة4 

: ىدفت الدراسة تحديد الخصائص المشتركة (Record, 2012) دراسة ريككرد 4 .
لمشراكة الناجحة بيف المدرسة كالمجتمع  في دعـ تحسيف التحصيؿ الدراسي في المدارس 
 العامة االبتدائية استنادا إلى تصكرات مديرم المدارس االبتدائية، كحددت ىذه الدراسة
العكامؿ اليامة كالمعكقات كالفكائد المترتبة عمى نجاح الشراكات بيف المدرسة كالمجتمع، 
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كبالنسبة لمجتمع كعينة الدراسة، فقد تـ إرساؿ دعكة  

( مدير مدرسة 75لممشاركة في البحث عبر البريد اإللكتركني لمجتمع الدراسة كعددىـ )
( 86مقاطعة ريفرسايد في كاليفكرنيا، كقد كافؽ عمى المشاركة في البحث )ابتدائية في 

مدير كاعتبركا عينة البحث، ككانت األداة المستخدمة في جمع البيانات ىي المقابمة 
كاالستبانة، كمف أبرز النتائج : أف الخصائص األكثر شيكعا لمشراكة الناجحة بيف 

التعاكف في العبلقة بيف المشاركيف، ككجكد المجتمع كالمدرسة شممت عمى اإليجابية ك 
ميمة مشتركة كرؤية تدعـ التحصيؿ العممي لمطبلب، كتكفر المكارد المشتركة كتكفير 
المنافع المتبادلة، كأف الشراكة الناجحة بيف المدرسة كالمجتمع متمثمة في التركيز عمى 

الضماف  يرسة كالمجتمع ىكانت المنفعة المتبادلة بيف المدك  دعـ التحصيؿ العممي لمطبلب
 لنجاح الشراكة عمى المدل الطكيؿ4

: ىدفت الدراسة فيـ طبيعة كمشاركو اآلباء (Hopson, 2010)دراسة ىكبسكف 4 6
كتأثيرىا عمى االنخراط في العممية التعميمية4 كاستخدمت الدراسة منيج دراسة الحالة في 
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ا األمريكية، كما استخدمت المقابمة مدرستيف في منطقة الفكرد التعميمية في كالية أتبلنت
( مف 5باعتبارىا األداة الرئيسية في الدراسة الميدانية، كتـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف )

أكلياء األمكر، ككشفت نتائج ىذه الدراسة عف كجكد مشاركة فعالة مف قبؿ اآلباء في 
لمعمميف كاإلدارة البرامج كاألنشطة المدرسية، مكجكد اتصاالت فعالة بيف اآلباء كا

المدرسية، كجكد تطكع مف قبؿ اآلباء في المشاركة في إقامة األحداث كالفعاليات 
 صنع كاتخاذ القرارات4 كاالحتفاالت داخؿ المدرسة، كأف المدرسة تتيح لآلباء المشاركة في 

(: ىدفت الدراسة تفعيؿ المشاركة Milton,Larrylee,2013)ميمتكف دراسة4 5
التعميـ في المجتمع، كأكدت نتائج الدراسة عمى أف تفعيؿ المشاركة  المجتمعية لدعـ

المجتمعية قد يؤدم دكرا فعاال في إنجاز برامج دعـ التعميـ ، كالعمؿ عمى تحسيف نكعية 
الخدمات التعميمية المقدمة لممستفيديف منيا، كال يأتي ذلؾ إال إذا كاف ىناؾ عبلقة كثيقة 

المجتمع المدني ، كذلؾ مف خبلؿ التنسيؽ كالتكاصؿ بيف مؤسسات التعميـ كمؤسسات 
كالتعاكف في رسكـ السياسات كالخطط لمبرامج كاألنشطة الداعمة لمتعميـ، كما أشارت إلى 
 أف المشاركة الفعالة سكؼ تؤدم إلى منتج تعميمي ذك جكدة عالية يحقؽ اليدؼ منو4     

عمى طرؽ تحسيف أداء التعميـ  (: ىدفت الدراسة التعرؼCharles2008)شارلز دراسة4 7
العالي في الجامعات األمريكية عف طريؽ تكفير المخصصات المالية ليا كلمبناء كالتجديد 
كالصيانة كتكفير المعامؿ البلزمة مف خبلؿ المشاركة المجتمعية مف التبرعات كاليبات ، 

فرت الدراسة عف كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كالمقاببلت كالمبلحظة كالتحميؿ ، كأس
أبرز النتائج كمنيا: أف الجامعات األمريكية قامت بتحسيف كضعيا المالي كحققت أعمى 
مستكل في تحسيف األداء األكاديمي مف خبلؿ زيادة معدالت المنح كالتبرعات كاليبات ، 
كتكفير مصادر تمكيؿ رأس ماؿ إضافية ساعدت في تطكير المباني كاألثاث كالمعامؿ 

 حيث أف ليا تأثير مباشر عمى مخرجات العممية التعميمية4 كالصيانة ،
 
 
 
 
 

 إجراءات الدراسة:ثالثا: 
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تمثمػػت إجػػراءات الدراسػػة فػػي عػػرض مػػنيج الدراسػػة، كمجتمػػع الدراسػػة كعينتيػػا،           
كخصائصيا، كأدكاتيا بما تشتمؿ عميو مف صدؽ كثبات، كأساليب المعالجة اإلحصائية، ثػـ 

 ة النتائج، كفيما يمي تكضيح ذلؾ:  عرض كتفسير كمناقش
 منيج الدراسة: - أ

اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي لتحقيػػؽ أىػػدافيا لتفعيػػؿ الشػػراكة المجتمعيػػة بجامعػػة 
ـ مػػف حيػػث مجػػاالت الشػػراكة كمتطمبػػات 8101تبػػكؾ فػػي ضػػكء الرؤيػػة الكطنيػػة لممممكػػة 
ا لمناسبتو لمكضكع الدراسة4  تفعيميا، كأيضن

 نتيا:مجتمع الدراسة كعي  - ب
تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية عمى عينة ممثمة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبكؾ كفقنا 
لمتغيرات الرتبة العممية، كالجنس، كسنكات الخبرة، كتػـ اسػتخداـ العينػة الطبقيػة العشػكائية 

( اسػتبانة عمػى كميػات الجامعػة 98كأسمكب لجمع البيانات، كمػف ثػـ فقػد تػـ تطبيػؽ عػدد )
% مػف عػدد 8841عاة أعداد أعضاء ىيئة التدريس كنسبتيـ في كػؿ منيػا، بنسػبة مع مرا

/ 8.09( عضػػكنا لمعػػػاـ الدراسػػػي 711أعضػػاء ىيئػػػة التػػدريس بالجامعػػػة البػػالغ عػػػددىـ )
 ق )جامعة تبكؾ، عمادة شؤكف أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف(14..8

 خصائص عينة الدراسة:-ج
( كجػػكد ثػػبلث متغيػػرات رئيسػػة تتضػػمف: 8ي جػػدكؿ )يظيػػر مػػف تكزيػػع العينػػة فػػ          

 الرتبة العممية العمؿ، كالجنس، كسنكات الخبرة، كيتضح ذلؾ مف الجدكؿ التالي:
 ( تكزيع عينة الدراسة طبقا لمتغيراتيا8جدكؿ )

 النسبة المئكية % التكرار الفئة المتغير

الرتبة 
 العممية

 .664 68 أستاذ مساعد
 0845 01 أستاذ مشارؾ

 88 88 أستاذ
 811 98 المجمكع

 الجنس
 6941 66 ذكر
 148. 07 أنثى

 811 98 المجمكع
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 النسبة المئكية % التكرار الفئة المتغير

سنكات 
 الخبرة

 8648 .8 أقؿ مف خمس سنكات
 0845 01 مف خمس إلى أقؿ مف عشر سنكات

 6848 1. عشر سنكات فأكثر
 811 98 المجمكع

ىػي: الرتبػة العمميػة أسػتاذ ( تكزيع أفراد العينة إلى ثبلث متغيػرات 8يتضح مف جدكؿ )
( عضػػكنا كنسػػبة 01% كأسػػتاذ مشػػارؾ بعػػدد ) .664( عضػػكنا كنسػػبة 68مسػػاعد بعػػدد )

% كيبػػػيف ذلػػػؾ قمػػػة عػػػدد األسػػػاتذة فػػػي 88( عضػػػكنا بنسػػػبة 88%4 كأسػػػتاذ بعػػػدد )0845
الجامعػػة، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى أنيػػا جامعػػة حديثػػة النشػػأة كعػػدد األسػػاتذة بيػػا قميػػؿ، كالمتغيػػر 

( عضػػكة 07% كاإلنػػاث )6941( عضػػكنا بنسػػبة 66س كعػػدد الػػذككر مػػنيـ )الثػػاني الجػػن
% كيبيف ذلؾ انخفاض نسبة مشاركة اإلناث عف الذككر إلى حػٍد مػا ألسػباب 148.بنسبة 

مف أىميا صعكبة التطبيؽ في شػطر الطالبػات كانخفػاض أعػدادىف عػف الػذككر فػي معظػـ 
كىػي أقػؿ مػف خمػس سػنكات كعػددىـ  كميات الجامعة، كالمتغير الثالػث عػدد سػنكات الخبػرة

( عضػكنا 01%، كمػف خمػس إلػى أقػؿ مػف عشػر سػنكات بعػدد )8648( عضكنا بنسبة .8)
 %68484عضكنا بنسبة  1.%، كأكثر مف عشر سنكات بعدد 0845بنسبة 

 أدكات الدراسة:-د
فيما يمي اإلجراءات المتبعة في إعداد االستبانة كصدقيا كالمعالجة اإلحصائية كتتمثػؿ 

 : في
عداد االستبانة: كقد تـ ذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى أدبيات التربيػة فػي الشػراكة  -8 بناء كا 

 81014المجتمعية كالرؤية الكطنية لممممكة 
 صدؽ االستبانة:  -8

الصػػدؽ الظػػاىرم: تػػـ إتبػػاع أسػػمكب صػػدؽ المحكمػػيف لمتأكػػد مػػف الصػػدؽ الظػػاىرم  -
و، كذلػؾ بعرضػػيا عمػػى لبلسػتبانة لمعرفػػة مػػدل مناسػبتيا لقيػػاس مػػا كضػعت مػػف أجمػػ

مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف، كقػػد تػػـ تعػػديميا فػػي ضػػكء مقترحػػاتيـ، كتػػـ 
 كضعيا في صكرتيا النيائية كمف ثـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة4

صدؽ االتساؽ الداخمي: لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي فقد تـ حساب معامؿ ارتباط  -
محاكرىػا باسػتخداـ معامػؿ ألفػا كركنبػاخ بيرسكف لمحاكر الدراسة، كثبات االسػتبانة ك 

 ( عضك ىيئة تدريس، كىي مكضحة فيما يمي:01عمى عينة عددىا )
 ( يبيف معامؿ ارتباط بيرسكف لمحاكر االستبانة8جدكؿ )
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 مستكل الداللة معامؿ االرتباط المحكر

 1418 *1415 مجاالت الشراكة المجتمعية
 1418 *1417 متطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية

لممحػػكرم االسػػتبانة  1418( كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائينا عنػػد 8يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
)مجاالت الشراكة المجتمعية، كمتطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية( كيبيف ذلؾ كجكد اتساؽ 

( يكضػػػح معػػػامبلت الثبػػػات لمحػػػاكر االسػػػتبانة 0داخمػػػي بػػػيف المحػػػكريف، كالجػػػدكؿ رقػػػـ )
 نباخ4 باستخداـ معامؿ ألفا كرك 

 ( يبيف معامبلت الثبات لمحاكر أداة الدراسة باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ 0جدكؿ )
 معامؿ الثبات محاكر االستبانة

 1490 معامؿ الثبات لمحكر مجاالت الشراكة المجتمعية 
 1495 معامؿ الثبات لمحكر متطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية

 14956 الثبات العاـ لبلستبانة
( 14956( أف معامػؿ الثبػات مرتفعنػا حيػث كصػؿ إلػى )0كيتضح مف الجدكؿ رقػـ )   

لبلسػتبانة ككػػؿ كىػػك مقبػػكؿ إحصػػائينا، كبيػػذا فقػػد أصػػبحت االسػػتبانة صػػالحة لمتطبيػػؽ 
 عمى عينة الدراسة4

 
كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لحساب درجة المكافقة كما ىك مكضػح       

 بالجدكؿ التالي:
 

 ( كصؼ درجة المكافقة بحسب المتكسطات الحسابية.)جدكؿ 
 المدل درجة المكافقة

 6  -481. مكافقة بدرجة كبيرة جدنا
  481.أقؿ مف -04.1  مكافقة بدرجة كبيرة

 04.1أقؿ مف - 8451 مكافقة بدرجة متكسطة
 8451أقؿ مف - 841 مكافقة بدرجة ضعيفة

  841أقؿ مف  مكافقة بدرجة ضعيفة جدنا

 عالجة اإلحصائية:الم -0
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دخاليػػػا إلػػػى الحاسػػػب اآللػػػي باسػػػتخداـ برنػػػامج الحزمػػػة            بعػػػد تفريػػػغ البيانػػػات كا 
( تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية: معامؿ SPSSاإلحصائية لمدراسات االجتماعية )

تغيػر لم (t)الثبات، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كالكزف النسبي، كاالنحػراؼ المعيػارم، كاختبػار 
الجػػنس، كاختبػػار كركسػػكاؿ البلمعممػػي لمتغيػػرم الرتبػػة العمميػػة كسػػنكات الخبػػرة، كاختبػػار 

LSD  لتحديػػد اتجػػاه الفػػركؽ ذات الداللػػة اإلحصػػائية )فػػي حالػػة كجػػكد فػػركؽ فػػي متغيػػرم
 الرتبة العممية كسنكات الخبرة( كفيما يمي عرض لنتائج الدراسة كمناقشتيا4

 ناقشتيا:عرض كتفسير نتائج الدراسة كم
 عرض كتفسير نتائج السؤاؿ األكؿ: - أ

ينص السؤاؿ األكؿ عمى: مجاالت الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ في ضكء  84
 ـ4 8101الرؤية الكطنية لممممكة العربية السعكدية 

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كدرجة 
 عيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ كما يمي: األىمية لمجاالت كمتطمبات تف

 ( يبيف استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم6جدكؿ )
 كدرجة األىمية لمجاالت الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ

المتكسط  العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  الترتيب المعيارم

 األىمية

شارات التربكية كالعممية لمؤسسات تقديـ االست 8
 كبيرة جدنا 8 14.8 477. المجتمع4

إجػػراء البحػػكث فػػي مختمػػؼ التخصصػػات حػػكؿ  8
 كبيرة جدنا 8 1400 415. قضايا المجتمع4

عقػػد المػػؤتمرات كالنػػدكات العمميػػة فػػي مختمػػؼ  0
 كبيرة جدنا 81 1451 4.5. التخصصات4

جميػع تقديـ البػرامج التدريبيػة المتخصصػة فػي  .
 كبيرة جدنا 0 .146 476. المجاالت4

تقػػػػػديـ خػػػػػدمات اإلرشػػػػػاد كالتكجيػػػػػو المينػػػػػي  6
 كبيرة جدنا 6 1468 456. كالتربكم4

تقػػديـ بػػرامج التعمػػيـ المسػػتمر لفئػػات المجتمػػع  5
 كبيرة جدنا . 1461 471. المختمفة4
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المتكسط  العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  الترتيب المعيارم

 األىمية

إعػػػػػارة أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس لمعمػػػػػؿ فػػػػػي  7
 يرةكب 89 1491 0498 مؤسسات المجتمع4

تنظػػػيـ بػػػرامج تطكعيػػػة تتكافػػػؽ مػػػع احتياجػػػات  1
 كبيرة جدنا 80 1451 406. المجتمع4

تكظيؼ مرافؽ الجامعة لخدمة المجتمع المحمي  9
 كبيرة جدنا 88 1476 4.8. بمنطقة تبكؾ4

81 
استضػػػافة أسػػػاتذة زائػػػريف مػػػف أفػػػراد المجتمػػػع 
لئلفػػػػػادة مػػػػػف خبػػػػػراتيـ األكاديميػػػػػة كالعمميػػػػػة 

 بالجامعة4
.466 

1458 
 كبيرة جدنا 5

مشاركة منسكبي الجامعة في عضكية  88
 كبيرة جدنا 1 1475 460. الجمعيات المحمية كاإلقميمية4

المشػػػػػاركة فػػػػػي مناسػػػػػبات المجتمػػػػػع الدينيػػػػػة  88
 كبيرة جدنا 9 1479 468. كالكطنية4

 كبيرة جدنا .8 1417 408. ربط البرامج األكاديمية بالمجتمع المحمي4 80

المجتمػػػع فػػػي تخطػػػيط كتقػػػكيـ البػػػرامج إشػػػراؾ  .8
 كبيرة 81 1498 410. األكاديمية بالجامعة

إشراؾ المجتمع في تنفيذ أنشطة ال صفية  86
 كبيرة جدنا 86 1459 485. لمطمبة داخؿ الجامعة4

 كبيرة جدنا 7 1458 460. مساىمة المجتمع في تمكيؿ التعميـ بالجامعة4 85

 كاختيػار التعميميػة المشاركة في تصميـ األبنيػة 87
 كبيرة 81 1497 0491 مكاقعيا4

 المجتمع في المتخصصيف مف المحاضرات إلقاء 81
 كبيرة جدنا 85 1470 .48. لطبلب الجامعة المحمي

تقديـ الدعـ العيني لمجامعة كالمعامؿ كاألثاث  89
 كبيرة جدنا 88 1471 407. كالتجييزات الجامعية4
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المتكسط  العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  الترتيب المعيارم

 األىمية

لمجػػالس كالمجػػاف مشػػاركة فئػػات المجتمػػع فػػي ا 81
 كبيرة 87 1457 487. الجامعية4

إجمالي محكر مجاالت الشراكة المجتمعية بجامعة 
 كبيرة جدنا --- 9489 4.8. تبكؾ

 ( ما يمي:6يتضح مف جدكؿ )
جاءت درجػة األىميػة إلجمػالي محػكر مجػاالت الشػراكة المجتمعيػة بجامعػة تبػكؾ كبيػرة  -

( كالػػػذم يػػػدؿ عمػػػى مػػػدل 9489ارم )(، كانحػػػراؼ معيػػػ4.8.جػػػَدا بمتكسػػػط حسػػػابي )
التشػػتت بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة، كيبػػيف ذلػػؾ أىميػػة ىػػذه المجػػاالت كمناسػػبتيا 

 لمشراكة بيف الجامعة كالمجتمع4  
راكح متكسػطيا الحسػابي بػيف   تحصمت كؿ عبارات المحكر عمى درجة أىمية كبيرة جدان ت -

(4 كذلػػؾ باسػػتثناء أربػػع 85ـ )العبػػارة رقػػ كىػػي .48.ك( 8كىػػي العبػػارة رقػػـ ) 415.
 0491ك 487.عبػػارات جػػاءت درجػػة أىميتيػػا كبيػػرة كمتكسػػطيا الحسػػابي تػػراكح بػػيف 

4  كىػػذا يتفػػؽ مػػع دراسػػة عبػػد الحسػػيب 81ك، 89ك، 81ك، 87العبػػارات أرقػػاـ  كىػػي
تكصمت الػى كضػع رؤيػة مقترحػة لمشػراكة المجتمعيػة مػف خػبلؿ سػتة  ( كالتي8187)

ىميػػػة الشػػػراكة، كالشػػػركة التعمميػػػة، كالتأىيػػػؿ كالتػػػدريب، مجػػػاالت كىػػػي: النكعيػػػة بأ
درادكػة ، كتختمػؼ مػع دراسػة كالشراكة البحثيػة، كاالستشػارات العمميػة، كالخدمػة العامػة

إف تقػديرات أعضػاء ىيئػة التػدريس لمسػتكل الشػراكة  كالتي أظيرت نتائجيػا( .818)
 مجاالت الشراكةبيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص كاف متكسطان عمى جميع 

جػػػاءت العبػػػارة "إجػػػراء البحػػػكث فػػػي مختمػػػؼ التخصصػػػات حػػػكؿ قضػػػايا المجتمػػػع" فػػػي  -
الترتيب األكؿ ممػا يبػيف أىميػة تنػاكؿ البحػكث التػي يػتـ إعػدادىا بالجامعػة سػكاء مػف 
قبػػػؿ طػػػبلب الدراسػػػات العميػػػا أك مػػػف قبػػػؿ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس لمقضػػػايا الفعميػػػة 

مػػػع االتجػػػاه السػػػائد فػػػي البحػػػث العممػػػي بتفضػػػيؿ المكجػػػكدة بػػػالمجتمع كيتسػػػؽ ذلػػػؾ 
المشكبلت الفعمية عمى التنظير البحثي، كما جاءت العبارة "تقديـ االستشػارات التربكيػة 
كالعممية لمؤسسات المجتمع" في الترتيػب الثػاني كيكضػح ذلػؾ أيضػان احتيػاج المجتمػع 

عمميػػة فػػي جميػػع ألف تكػػكف الجامعػػة بيػػت خبػػرة لتقػػديـ االستشػػارات بػػؿ كالدراسػػات ال
المجاالت التي تيـ المجتمع كتمبي احتياجاتو، كربما يتفؽ لؾ مع ما يتـ تقديمو حاليػان 
مػػف قبػػؿ معيػػد البحػػكث كاالستشػػارات بالجامعػػة4 كمػػا جػػاءت العبػػارة "تقػػديـ البػػرامج 
التدريبية المتخصصػة فػي جميػع المجػاالت" فػي الترتيػب الثالػث مػف كجيػة نظػر عينػة 

ؾ إلػى أىميػة سػعي الجامعػة مػف خػبلؿ عماداتيػا ككمياتيػا كأعضػاء الدراسة كيشير ذلػ
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ىيئة التدريس بيا إلى تقديـ البرامج كالدكارات التدريبية في كؿ المجاالت التػي تناسػب 
 احتياجات المجتمع كالمستفيديف كالبحث عف كؿ ما يحتاجو ىؤالء المستفيدكف4

مجػاف الجامعيػة" فػي الترتيػب رقػـ جاءت العبارة "مشاركة فئات المجتمع في المجالس كال -
( كبدرجػػػة أىميػػػة كبيػػػرة، كالعبػػػارة "إشػػػراؾ المجتمػػػع فػػػي تخطػػػيط كتقػػػكيـ البػػػرامج 87)

( كبدرجة أىمية كبيرة أيضػان، كالعبػارة "إعػارة 81األكاديمية بالجامعة" في الترتيب رقـ )
 ( كبدرجػة89أعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ فػي مؤسسػات المجتمػع" فػي الترتيػب رقػـ )

مكاقعيػا" فػػي  كاختيػار التعميميػة أىميػة كبيػرة، كالعبػارة "المشػػاركة فػي تصػميـ األبنيػة
( كاألخيػر كبدرجػة أىميػة كبيػرة، كرغػـ أف ىػذه العبػارات فػي الترتيػب 81الترتيػب رقػـ )

األخير مف حيث المتكسط الحسابي إال أنيا حصمت عمى درجة أىمية كبيرة كيبيف ذلؾ 
المجتمعية مع الجامعة إذ إف المبلحظ ىنا أنيا عبارات تعبر أىميتيا كمجاالت لمشراكة 

عف الدكر الذم قد يساىـ بو المجتمع مع الجامعة، فالجامعة أساسان أنشػأىا المجتمػع 
لخدمتػػو كالبػػد مػػف مسػػاىمة المجتمػػع فػػي تطػػكير الجامعػػة سػػكاء بالتبرعػػات كاألكقػػاؼ 

تػػؤدم دكرىػػا بفاعميػػة  كخبػػراء المجتمػػع كصػػانعي السياسػػة كغيػػرىـ مػػف المجتمػػع حتػػى
 ككفاءة كبصكرة يرضى عنيا المجتمع كالمستفيديف مف خدماتيا4

 عرض كتفسير نتائج السؤاؿ الثاني: - ب
ينص السؤاؿ الثاني عمى: متطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ في  84

 ـ4 8101ضكء الرؤية الكطنية لممممكة العربية السعكدية 
تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كدرجة لئلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد 

األىمية لمتطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ في ضكء الرؤية الكطنية لممممكة 
 ـ4كما يمي:  8101العربية السعكدية 

 
 
 
 
 

 ( يبيف استجابات أفراد العينة حكؿ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم5جدكؿ )
 مية لمتطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾكدرجة األى

المتكسط  العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  الترتيب المعيارم

 األىمية
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المتكسط  العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  الترتيب المعيارم

 األىمية

تعزيػػػػػز ثقافػػػػػة المشػػػػػاركة بػػػػػيف منسػػػػػكبي  8
 كبيرة جدنا 87 1458 461. الجامعة كأطراؼ المشاركة المجتمعية4

إقامػػػػة حمػػػػبلت تكعكيػػػػة لتييئػػػػة المجتمػػػػع  8
 كبيرة جدنا 81 1458 459. اكة مع جامعة تبكؾالمحمي لمشر 

0 
االسػػػتفادة مػػػف التجػػػارب المحميػػػة كالدكليػػػة 
الناجحػة فػي مجػػاؿ الشػراكة المجتمعيػة مػػع 

 جامعة تبكؾ4
 كبيرة جدنا 1 14.6 471.

. 
االستعانة بأفراد متخصصيف لمتعريػؼ بػدكر 
الشػػػػػراكة المجتمعيػػػػػة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ رؤيػػػػػة 

 8101المممكة 
 يرة جدناكب .8 1478 469.

 كبيرة جدنا 88 1469 455. تفعيؿ كحدة الشراكة المجتمعية بالجامعة4 6

5 
االستفادة مف كفاءات القطػاع غيػر الربحػي 
لترسػػي  القػػيـ كاالتجاىػػات اإليجابيػػة لمعمػػؿ 

 8101التطكعي تحقيقان لرؤية المممكة 
 كبيرة جدنا 9 14.5 471.

7 

إتاحػػػػة الفرصػػػػة ألفػػػػراد قطاعػػػػات المجتمػػػػع 
تمفة لرعايػة الفئػات الخاصػة مػف طمبػة المخ

ذكم االحتياجػػػػات  –الجامعػػػػة )المكىػػػػكبيف 
 الخاصة(4

 كبيرة جدنا 86 14.9 461.

تكفير قاعدة بيانات بالجامعة تحقؽ أىػداؼ  1
 كبيرة جدنا 80 14.1 458. الشراكة المجتمعية4

تحديػػػػد احتياجػػػػات المجتمػػػػع فػػػػي مختمػػػػؼ  9
 كبيرة جدنا . 14.0 476. المجاالت4

إعداد خطة اسػتراتيجية لمشػراكة المجتمعيػة  81
 كبيرة جدنا 0 14.1 479. مع جامعة تبكؾ4

تطكير السياسات كالمكائح الجامعية لتمكػيف  88
 كبيرة جدنا 6 ..14 470. الشراكة المجتمعية فييا4

88 
رفػػع مسػػتكل قنػػكات االتصػػاؿ بػػيف الجامعػػة 
كمؤسسػػػات المجتمػػػع فػػػي بػػػرامج الشػػػراكة 

 المجتمعية4
 كبيرة جدنا 5 14.6 470.

االستغبلؿ األمثؿ لمكارد الجامعػة كتكظيفيػا  80
 كبيرة جدنا 88 1457 450. لخدمة المجتمع المحمي بمنطقة تبكؾ4
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المتكسط  العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  الترتيب المعيارم

 األىمية

8. 
عقػػػػد شػػػػراكات السػػػػتثمار مكاقػػػػع الجامعػػػػة 
السػػػػػياحية كاألثريػػػػػة المتميػػػػػزة فػػػػػي فػػػػػركع 

 الجامعة بالمحافظات4
 كبيرة جدنا 81 1411 4.8.

قػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي فػػػػي تفعيػػػػؿ مكا 86
 كبيرة جدنا 85 1451 468. االعبلف عف برامج الشراكة المجتمعية4

تطكير البرامج الدراسية بالجامعة بما يػكاءـ  85
 كبيرة جدنا 8 1401 418. متطمبات سكؽ العمؿ4

تفعيػػػؿ بػػػػرامج التػػػدريب كالتعمػػػػيـ المسػػػػتمر  87
 جدنا كبيرة 7 1461 478. بفركع الجامعة بالمحافظات4

تػػػكفير مػػػكارد ذاتيػػػة لػػػدعـ بػػػرامج الشػػػراكة  81
 كبيرة جدنا 8 1409 411. المجتمعية بيف الجامعة كالمجتمع4

إجمالي محكر متطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية 
 كبيرة جدنا --- 7476 455. بجامعة تبكؾ

 ( ما يمي:5يتضح مف الجدكؿ رقـ )
فعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ كبيرة جاءت درجة األىمية إلجمالي محكر متطمبات ت

(، كمػا جػاءت جميػع عبػارات ىػذا 7476(، كانحػراؼ معيػارم )455.جدان بمتكسط حسابي )
كيكضػح  4.8.ك  418.المحكر بدرجة أىميػة كبيػرة جػدان بمتكسػط حسػابي تػراكح مػا بػيف 

عيػة بجامعػة ذلػؾ أىميػة ىػذه المتطمبػات كتعبيرىػا عػف آليػات كطػرؽ تفعيػؿ الشػراكة المجتم
تبػػكؾ، كقػػد جػػاءت العبػػارة "تطػػكير البػػرامج الدراسػػية بالجامعػػة بمػػا يػػكاءـ متطمبػػات سػػكؽ 
العمؿ" في الترتيب األكؿ مما يعبر عف ضركرة مكاكبة البرامج الدراسية لسكؽ العمؿ، حيث 
إف سػػكؽ العمػػؿ يبػػيف مػػدل أىميػػة ىػػذه البػػرامج كمػػدل االحتيػػاج ليػػا ممػػا يػػنعكس عمػػى 

يث حصكليـ عمى فرص عمؿ، كيشير ذلؾ أيضان مستكل الكفاءة الخارجيػة الخريجيف مف ح
لمجامعة كبرامجيا، كجاءت العبارة "تكفير مػكارد ذاتيػة لػدعـ بػرامج الشػراكة المجتمعيػة بػيف 
الجامعة كالمجتمع" في الترتيب الثاني كيبػيف ذلػؾ أىميػة كضػركرة البحػث عػف مػكارد ذاتيػة 

ف البرامج المقدمة مف قبؿ الجامعة لتفعيؿ برامج الشراكة بالتعاكف مع الجيات المستفيدة م
المجتمعية، فالجامعة تقدـ خدماتيا لممجتمػع كال تسػتطيع بالتمكيػؿ الحكػكمي فقػط أف تفعػؿ 
برامج الشراكة المجتمعية بالصكرة الكافية، كجاءت العبارة "إعداد خطة اسػتراتيجية لمشػراكة 

الثالػث كيكضػح ذلػؾ أىميػة التخطػيط االسػتراتيجي المجتمعية مع جامعة تبكؾ" في الترتيػب 
كالخطة االستراتيجية لمجامعة كضركرة اشتماليا عمى جكانب الشػراكة المجتمعيػة، كالشػراكة 
المجتمعيػػة أصػػبحت مطمػػب ميػػـ فػػي اآلكنػػة األخيػػرة لمػػا ليػػا مػػف فائػػدة تعػػكد بػػالنفع عمػػى 
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ة المجتمع4 كمػا يجػب ىنػا أف المجتمع كلتحقيقيا الكظيفة الثالثة لمجامعة كىي كظيفة خدم
نكضػػح ضػػركرة عػػدـ اقتصػػار بػػرامج خدمػػة المجتمػػع عمػػى عمػػادة خدمػػة المجتمػػع كالتعمػػيـ 
دارات  المستمر بؿ البد أف تشمؿ جميع القطاعات بالجامعة بما فييا مف كميػات كعمػادات كا 

 مختمفة4 
ريػة المتميػزة فػي كجاءت العبارة " عقد شػراكات السػتثمار مكاقػع الجامعػة السػياحية كاألث   

فركع الجامعة بالمحافظات" في الترتيب الثامف عشر كاألخيػر رغػـ أنيػا بدرجػة أىميػة كبيػرة 
جدان، كيبيف ذلؾ أىمية استثمار كؿ ما تمتمكو الجامعة مف إمكانيػات سػكاء كانػت ماديػة أك 

 بشرية4
 كتفسير نتائج السؤاؿ الثاني: عرض-ب 

ؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة ينص السؤاؿ الثاني عمى: ىؿ تكجد فرك
حكؿ متطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ في ضكء الرؤية الكطنية لممممكة 

 ـ، تعزل لمتغيرات )الرتبة العممية، الجنس، الخبرة(؟ كفيما يمي عرض لذلؾ:8101
ات أفراد لتحديد الفركؽ بيف استجابKruskal Wallisكيمز اختبار كركسكاؿ  -8

عينة الدراسة لمجاالت كمتطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ تبعان 
 لمرتبة العممية4

البلمعممي لتحديد  Kruskal Wallisكيمز ( نتيجة اختبار كركسكاؿ 7يبيف جدكؿ رقـ )  
الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت كمتطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية 

 جامعة تبكؾ تبعان لمرتبة العممية:ب
 
 
 
 
 
 ( 7جدكؿ )

لتحديد الفركؽ بيف استجابات أفراد Kruskal Wallis يبيف نتيجة اختبار كركسكاؿ كيمز 
عينة الدراسة لمجاالت كمتطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ تبعان لمرتبة 

 8العممية عند درجة الحرية =

الرتبة  المحكر
متكسط  لعددا العممية

 مستكل 8كا الرتب
 الداللة الداللة
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مجاالت 
الشراكة 
 المجتمعية

أستاذ 
 68411 68 مساعد

أستاذ  دالة 14111 85471
 08418 01 مشارؾ
 50480 88 أستاذ

متطمبات 
تفعيؿ 
الشراكة 
 المجتمعية

أستاذ 
 61469 68 مساعد

أستاذ  دالة 14118 8.418
 00481 01 مشارؾ
 50469 88 ذأستا

 ( ما يمي:7يتضح مف الجدكؿ رقـ )   
تبعػان لمرتبػة العمميػة )أسػتاذ، أسػتاذ  14118كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل 

مشػػارؾ، أسػػتاذ مسػػاعد( كيشػػير ذلػػؾ إلػػى كجػػكد فػػركؽ فػػي االسػػتجابات بػػيف أفػػراد عينػػة 
تبػػػة أسػػػتاذ أعمػػػى كىػػػك الدراسػػػة ففػػػي مجػػػاالت الشػػػراكة المجتمعيػػػة كػػػاف متكسػػػط الرتػػػب لر 

( كيتضػح اتجػاه الفػركؽ بػيف ىػذه 50469( ككذلؾ المتطمبات فقػد كػاف لؤلسػتاذ )50480)
 LSD4االستجابات ألم رتبة بعد تطبيؽ اختبار 

 ( الستجابات أفراد العينة تبعنا لمتغير الجنس: tنتيجة اختبار) -8
عينة الدراسة تبعنا ( الستجابات أفراد t( يكضح نتيجة اختبار )1فيما يمي جدكؿ رقـ )

 لمتغير الجنس لمحكرم الدراسة "المجاالت، كمتطمبات" تفعيؿ الشراكة المجتمعية:  
 
 
 
 

 حكؿ استجابات أفراد العينة كفقنا لمتغير الجنس (t)( يبيف اختبار 1جدكؿ )
 (91كدرجة الحرية = 98)حيث ف= 

 العدد الجنس المحكر
 المتكسط
 الحسابي

االنحراؼ 
مستكل  تقيمة  المعيارم

 الداللة الداللة

 دالة 1416 8497 81488 15411 66 ذككرمجاالت 
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الشراكة 
 74.1 .9145 07 إناث المجتمعية

متطمبات 
تفعيؿ 
الشراكة 
 المجتمعية

 7451 18459 66 ذككر
841. 141. 

 دالة
 7457 15411 07 إناث 

 ( ما يمي:1يتضح مف جدكؿ )
بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تبعنا لمتغير الجنس،  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  

في محكرم مجاالت الشراكة المجتمعية كمتطمبات تفعيؿ الشراكة  1416عند مستكل 
المجتمعية بجامعة تبكؾ، كقد كانت الداللة في مجاالت الشراكة كمتطمبات تفعيميا لصالح 

 154114ك، .9145اإلناث بمتكسط حسابي 
لتحديد الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة Kruskal Wallis كيمز اختبار كركسكاؿ  -0

 الدراسة لمجاالت كمتطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ تبعان لسنكات الخبرة4
 Kruskal Wallisكيمز ( نتيجة اختبار كركسكاؿ 9فيما يمي يبيف جدكؿ رقـ )

الدراسة لمجاالت كمتطمبات تفعيؿ البلمعممي لتحديد الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة 
 الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ تبعان لسنكات الخبرة:

 
 
 
 
 
 
 ( 9جدكؿ )

لتحديد الفركؽ بيف استجابات أفراد Kruskal Wallis يبيف نتيجة اختبار كركسكاؿ كيمز 
عينة الدراسة لمجاالت كمتطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ تبعان لسنكات 

 8الخبرة عند درجة الحرية =

متكسط  العدد سنكات الخبرة المحكر
 مستكل 8كا الرتب

 الداللة الداللة
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مجاالت 
الشراكة 
 المجتمعية

 6أقؿ مف 
 61411 .8 سنكات

 غير 1411 14.06
 دالة

سنكات  6مف 
 81إلى أقؿ مف 
 سنكات

01 ..4.1 

سنكات  81مف 
 5479. 1. فأكثر

متطمبات 
تفعيؿ 
اكة الشر 

 المجتمعية

 6أقؿ مف 
 58458 .8 سنكات

 دالة 1418 .140
سنكات  6مف 

 81إلى أقؿ مف 
 سنكات

01 01460 

سنكات  81مف 
 5471. 1. فأكثر

 ( ما يمي:9يتضح مف الجدكؿ رقـ )   
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي سػػنكات الخبػػرة لمجػػاالت الشػػراكة المجتمعيػػة، 

تبعػػػان لسػػػنكات الخبػػػرة لمحػػػكر  14118اللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل ككجػػػكد فػػػركؽ ذات د
متطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية، كيشير ذلؾ إلى كجكد فركؽ في االسػتجابات بػيف أفػراد 
عينة الدراسة ففػي متطمبػات تفعيػؿ الشػراكة المجتمعيػة كػاف متكسػط الرتػب لسػنكات الخبػرة 

اتجاه الفػركؽ بػيف ىػذه االسػتجابات  ( كيتضح58458األقؿ مف خمس سنكات أعمى كىك )
 LSD4ألم رتبة بعد تطبيؽ اختبار 

 لتحديد اتجاىات الفركؽ تبعان لمتغير الرتبة العممية: LSDكفيما يمي اختبار 
 
 
 (81جدكؿ )

 لتحديد اتجاىات الفركؽ تبعان لمتغير الرتبة العممية LSDنتيجة اختبار 
 الرتبة العممية المحكر

 ( (I 
 ة الرتبة العممي

( (J 
الفرؽ بيف 
 المتكسطيف

 الداللة

مجاالت الشراكة 
 المجتمعية

 1418 7411 أستاذ مشارؾ أستاذ*
 1418 489. أستاذ مساعد
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 متطمبات تفعيؿ
الشراكة 
 المجتمعية

 1418 5408 أستاذ مشارؾ أستاذ*
 1418 6469 أستاذ مساعد

ات داللة إحصائية تبعػان لمتغيػر أظيرت نتائج اختبار كركسكاؿ كيمز كجكد فركؽ ذ         
الرتبػػة العمميػػة فػػي محػػكرم مجػػاالت كمتطمبػػات تفعيػػؿ الشػػراكة المجتمعيػػة بجامعػػة تبػػكؾ، 

لتحديػػد اتجاىػػات ىػػذه الفػػركؽ، كقػػد جػػاءت دالػػة لممجػػاالت  LSDكلػػذلؾ تػػـ إجػػراء اختبػػار 
ى أف (، كقػد يرجػع ذلػؾ إلػ81كالمتطمبات لصالح رتبة أستاذ كما ىك مكضح بالجدكؿ رقػـ )

رتبػػة األسػػتاذ أصػػبحت أكثػػر خبػػرة كمعرفػػة كعبلقػػات مجتمعيػػة كمػػا أنيػػا أنيػػت متطمبػػات 
الترقيػػات العمميػػة مػػف بحػػكث ممػػا قػػد يػػكفر ليػػا الكقػػت الكػػافي لبلىتمػػاـ بخدمػػة المجتمػػع 

 كاالنخراط في برامجو بصفة عامة4 
 الخبرة:لتحديد اتجاىات الفركؽ تبعان لمتغير سنكات  LSDكفيما يمي أيضان اختبار 

 (88جدكؿ )
 لتحديد اتجاىات الفركؽ تبعان لمتغير سنكات الخبرة LSDنتيجة اختبار 

 سنكات الخبرة المحكر
 ( (I 

 سنكات الخبرة 
( (J 

الفرؽ بيف 
 المتكسطيف

 الداللة

مجاالت 
 تفعيؿ
الشراكة 
 المجتمعية

مف خمس إلى أقؿ 
 سنكات *81مف

أقػػػػػػؿ مػػػػػػف خمػػػػػػس 
 سنكات

5455 14115 

 .1411 6488 سنكات81أكثر مف 

أظيرت نتائج اختبار كركسكاؿ كيمز كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تبعػان لمتغيػر سػنكات 
الخبرة في محكر متطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ، كلػذلؾ تػـ إجػراء اختبػار 

LSD ( 6لتحديد اتجاىات ىذه الفركؽ، كقد جاءت لممتطمبات لصالح سػنكات الخبػرة مػف )
( سنكات كمػا ىػك مكضػح بالجػدكؿ السػابؽ، كقػد يرجػع ذلػؾ إلػى أف ىػذه 81لى أقؿ مف )إ

الفئة مف سنكات الخبرة أصبحت عمى دراية كافيػة بالعمػؿ الجػامعي ككظائفػو، ففػي األغمػب 
تككف ىػذه الفئػة قػد حصػمت عمػى رتبػة أسػتاذ مشػارؾ بمػا يتػكافر لػدييا مػف خبػرات عمميػة 

 بلليا في خدمة المجتمع كتحقيؽ الشراكة المجتمعية4   متنكعة بإمكانيا أف تسيـ مف خ
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 أسفرت الدراسة الميدانية عف مجمكعة مف النتائج مف أىميا ما يمي:نتائج البحث: 
جاءت درجة األىمية إلجمالي محػكر مجػاالت الشػراكة المجتمعيػة بجامعػة تبػكؾ كبيػرة  -

عبػػػارات  حصػػػمت كػػػؿك  (9489(، كانحػػػراؼ معيػػػارم )4.8.جػػػَدا بمتكسػػػط حسػػػابي )
المحكر عمى درجة أىمية كبيرة جدان باستثناء أربع عبارات جاءت درجػة أىميتيػا كبيػرة 

 04914ك 487.كمتكسطيا الحسابي تراكح بيف 

جاءت درجة األىمية إلجمالي محكر متطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعيػة بجامعػة تبػكؾ  -
مػػا جػػاءت جميػػع (، ك7476(، كانحػػراؼ معيػػارم )455.كبيػػرة جػػدان بمتكسػػط حسػػابي )

 418.عبػػارات ىػػذا المحػػكر بدرجػػة أىميػػة كبيػػرة جػػدان بمتكسػػط حسػػابي تػػراكح مػػا بػػيف 
 4.84.ك

تبعػػان لمرتبػػة العمميػػة )أسػػتاذ،  14118كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  -
أستاذ مشارؾ، أستاذ مساعد( كيشير ذلؾ إلى كجػكد فػركؽ فػي االسػتجابات بػيف أفػراد 

مجػاالت الشػراكة المجتمعيػة كػاف متكسػط الرتػب لرتبػة أسػتاذ أعمػى عينة الدراسة ففي 
 4(50469( ككذلؾ المتطمبات فقد كاف لؤلستاذ )50480كىك )

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تبعنا لمتغير  -
في محكرم مجاالت الشراكة المجتمعية كمتطمبات تفعيؿ  1416الجنس، عند مستكل 

لشراكة المجتمعية بجامعة تبكؾ، كقد كانت الداللة في مجاالت الشراكة كمتطمبات ا
 154114ك، .9145تفعيميا لصالح اإلناث بمتكسط حسابي 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في سنكات الخبرة لمجاالت الشراكة المجتمعية،  -
الخبرة لمحكر تبعان لسنكات  14118ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

متطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية، كيشير ذلؾ إلى كجكد فركؽ في االستجابات بيف 
أفراد عينة الدراسة ففي متطمبات تفعيؿ الشراكة المجتمعية كاف متكسط الرتب لسنكات 

 (58458الخبرة األقؿ مف خمس سنكات أعمى كىك )

بجامعة تبكؾ في ضكء رؤية لتفعيؿ الشراكة المجتمعية التصكر المقترح رابعا: 
 ـ81014المممكة 

فيما يمي " التصكر المقترح لتفعيؿ الشراكة المجتمعية بجامعة  افيعرض الباحث        
اإلطار  التعرؼ عمى إليو مف خبلؿ ـ4" كالذم تكصبل8101تبكؾ في ضكء رؤية المممكة 

كاقع الشراكة عمى ، كالكقكؼ المفاىيمي لمشراكة المجتمعية كدكرىا في تطكير التعميـ
الميدانية  ـ، كالدراسة8101المجتمعية بجامعة تبكؾ في ضكء الرؤية الكطنية لممممكة 

التي تـ تطبيقيا عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبكؾ لمتعرؼ عمى مجاالت 
ـ، 8101الشراكة المجتمعية، كمتطمبات تفعيميا بجامعة تبكؾ في ضكء رؤية المممكة 

 محاكر التصكر المقترح: كفيما يمي
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 أىداؼ التصكر المقترح: أكال: 
 ييدؼ ىذا التصكر المقترح إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:   

حث المجتمع بمنطقة تبكؾ المشاركة المجتمعية في تمكيؿ التعميـ، مف خبلؿ  84
 4بمختمؼ فئاتو لتمكيؿ التعميـ الجامعي

ات السعكدية كمنيا جامعة في تمكيؿ الجامع ميزانية الدكلةتخفيؼ العبء عف  84
 تبكؾ مف خبلؿ البحث عف مكارد جديدة لمتمكيؿ4

خبلؿ مساىمة المجتمع المحمي تحسيف نكعية التعميـ كتطكيره بجامعة تبكؾ مف   04
 بمختمؼ فئاتو في تحسيف كتطكير العممية التعميمية4

معة بالجاتبادؿ األفكار كالخبرات بيف مجاالت التعميـ كالمجتمع المحمي المحيط  4.
 بما يسيـ في دعـ الكفايات الداخمية كالخارجية لمتعميـ4

مجاالت  عمى مساعدة صناع القرار كالقائميف عمى إدارة جامعة تبكؾ في التعرؼ 64
الشراكة المجتمعية كمتطمبات تفعيميا بجامعة تبكؾ في ضكء رؤية المممكة 

  ـ81014
 ساسية كىي:محددات التصكر المقترح: كيقـك عمى ثبلثة مبادئ أ: ثانيا

 مبدأ ديمقراطية التعميـ كتكافؤ الفرص التعميمية4 84
المبدأ اجتماعي كيتمثؿ في النظرة إلى المؤسسة التعميمية عمى أنيا مؤسسة   84

أمف قكمي كاالنتقاؿ بالتعميـ مف ككنو مسؤكلية تنفيذية تخص الحككمة أك كزارة 
 المجتمع4 التعميـ كحدىا إلى ككنو مسؤكلية كقضايا مجتمعية عامة تيـ 

المبدأ اإلنساني السمككي كيتمثؿ في إشباع حاجة الفرد في التشارؾ كالتعاكف   04
 كالتفاعؿ االجتماعي مع األفراد كالمجتمع مما يحقؽ االنتماء كالمكاطنة4

 
 
 
 
 
 
 

محددات التصكر 
 المقترح

 مبدأ ديمقراطية التعميـ 

 المبدأ االجتماعي

 اإلنساني المبدأ
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كمف أىػـ آليػات تطبيػؽ ىػذا : مبدأ ديمقراطية التعميـ كتكافؤ الفرص التعميمية ( أ
 المبدأ ما يمي: 

كتكػػافؤ الفػػرص  قائمػػة عمػػى الديمقراطيػػةداخػػؿ الجامعػػة  بيئػػة تعميميػػة كفيرتػػ -
  التعميمية4

 تقديـ االستشارات التربكية كالعممية لمؤسسات المجتمع4 -
 إجراء البحكث في مختمؼ التخصصات حكؿ قضايا المجتمع  -
 داخؿ مجتمع الجامعة4 نشر ثقافة المشاركة المجتمعية -
 الجامعي4 ناعة كاتخاذ القراربصالمجتمعية ربط أنشطة المشاركة  -
شػػمكلية مبػػادرات المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي مجػػاالت الػػتعمـ كالتعمػػيـ كاإلدارة  -

 جامعية4ال
 ربط البرامج األكاديمية بالمجتمع المحمي4 -
 تكظيؼ مرافؽ الجامعة لخدمة المجتمع المحمي بمنطقة تبكؾ4 -
 ية فييا4تطكير السياسات كالمكائح الجامعية لتمكيف الشراكة المجتمع -

 ما يمي:  بالجامعةالمبدأ اجتماعي  تطبيؽ كمف أىـ آليات: المبدأ اجتماعي( ب

 تمثيؿ المجتمع المحمي في مجالس كلجاف الجامعة4  -
 مساىمة المجتمع في تمكيؿ التعميـ بالجامعة -
الشفافية بكضكح كتكافر كؿ المعمكمات الضركرية لسير عمػؿ الشػراكة تكافر  -

 طيط كحتى مرحمة التنفيذ4ابتداءن مف مرحمة التخ
المحاسبية فيحاسب كػؿ طػرؼ مػف أطػراؼ الشػراكة عمػى التقصػير فػي تكافر  -

 أداء مسئكلياتو
 عقد المؤتمرات كالندكات العممية في مختمؼ التخصصات4 -
رفػػع مسػػتكل قنػػكات االتصػػاؿ بػػيف الجامعػػة كمؤسسػػات المجتمػػع فػػي بػػرامج  -

 الشراكة المجتمعية4
لجامعة كتكظيفيا لخدمة المجتمػع المحمػي بمنطقػة االستغبلؿ األمثؿ لمكارد ا -

 تبكؾ4
عقد شراكات الستثمار مكاقع الجامعػة السػياحية كاألثريػة المتميػزة فػي فػركع  -

 الجامعة بالمحافظات4
 تفعيؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في االعبلف عف برامج الشراكة المجتمعية4 -
 ت سكؽ العمؿ4تطكير البرامج الدراسية بالجامعة بما يكاءـ متطمبا -
 تفعيؿ برامج التدريب كالتعميـ المستمر بفركع الجامعة بالمحافظات4 -
 تكفير مكارد ذاتية لدعـ برامج الشراكة المجتمعية بيف الجامعة كالمجتمع -
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مػػا  بالجامعػػة إلنسػػانيالمبػػدأ اتطبيػػؽ  كمػػف أىػػـ آليػػات: إلنسػػانيالمبػػدأ ا (ج
 يمي:
لشػراكة المجتمعيػة فػي تحقيػؽ رؤيػة االستعانة بأفراد متخصصيف لمتعريػؼ بػدكر ا -

 8101المممكة 
االسػػتفادة مػػف كفػػاءات القطػػاع غيػػر الربحػػي لترسػػي  القػػيـ كاالتجاىػػات اإليجابيػػة  -

 8101لمعمؿ التطكعي تحقيقان لرؤية المممكة 
إتاحة الفرصة ألفراد قطاعات المجتمع المختمفة لرعاية الفئػات الخاصػة مػف طمبػة  -

 الحتياجات الخاصة(4ذكم ا –الجامعة )المكىكبيف 
 تنظيـ برامج تطكعية تتكافؽ مع احتياجات المجتمع4 -
استضػػػافة أسػػػاتذة زائػػػريف مػػػف أفػػػراد المجتمػػػع لئلفػػػادة مػػػف خبػػػراتيـ األكاديميػػػة  -

 كالعممية بالجامعة4
 مشاركة منسكبي الجامعة في عضكية الجمعيات المحمية كاإلقميمية4 -
 ية4المشاركة في مناسبات المجتمع الدينية كالكطن -
 إشراؾ المجتمع في تخطيط كتقكيـ البرامج األكاديمية بالجامعة -
 إشراؾ المجتمع في تنفيذ أنشطة ال صفية لمطمبة داخؿ الجامعة4 -

 ثالثا: متطمبات التصكر المقترح:
 يتطمب تنفيذ ىذا التصكر المقترح تكفير عدة أمكر أساسية يمكف إجماليا فيما يمي: 
 كيككف ضمف مياميا: بالجامعة، تفعيؿ كحدة الشراكة المجتمعية 84

 إحصاء كافة األساتذة كالمتخصصيف في كؿ فركع التخصص الدقيؽ  -
 طمبات المشكرة كالدراسات كالبحكث مف خارج الجامعة،  استقباؿ -
تسػكيؽ خػدمات الجامعػة أسػكة بمػا يػتـ فػي العديػد مػف دكؿ العػالـ ال سػػيما  -

 المتقدـ4
ية مف الككادر التدريسية كاإلداريػة، كذلػؾ التخطيط لبلستثمار األمثؿ لممكارد البشر  84

 عف طريؽ تفادل التضخـ غير المبرر في أعداد العامميف بالجامعة4
التكسع في إجراء الدراسات التعميمية كدراسات الجدكل حكؿ أكجو االنفاؽ كألياتػو  04

كاكلكياتػػو عمػػى مسػػتكل الجامعػػة كفركعيػػا، بيػػدؼ تحديػػد نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ 
 عمى نقاط الضعؼ4  ككضع سبؿ لمتغمب

استقصػػػػاء مشػػػػكبلت قطػػػػاع اإلنتػػػػاج المختمفػػػػة خػػػػارج الجامعػػػػة، كتحكيػػػػؿ ىػػػػذه  4.
المشػػكبلت لجيػػات االختصػػاص داخػػؿ الجامعػػة لدراسػػتيا كتقػػديـ الحمػػكؿ لمتغمػػب 

 عمييا4
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إنشػػػاء مشػػػركعات تنمكيػػػة تطبػػػؽ فييػػػا الجامعػػػة أحػػػدث األسػػػاليب التػػػي تعمميػػػا  64
ؿ مػا تنتجػو ىػذه المشػركعات مػف لطبلبيا، كالحصكؿ عمى مقابػؿ مػادم مػف خػبل 

 منتجات زراعية كصناعية4
انشػػاء مراكػػز لتسػػكيؽ البحػػكث كالخػػدمات الجامعيػػة عمػػى مسػػتكل الجامعػػة لبيػػع  54

 منتجاتيا مباشرة لمجيات المستفيدة )مؤسسات كأفراد(4
  المقترح: المعكقات التي تكاجو تطبيؽ التصكررابعا: 
 يمي:ما بعض المعكقات، كمف أىميا  حالتصكر المقتر  ىذا كاجو تطبيؽي        
مما  الكبرل؛ضعؼ العبلقة بيف الجامعات كمؤسسات اإلنتاج كالشركات الصناعية  84

 بالجامعات، كمنيا جامعة تبكؾ4 ييؤثر عمى تسكيؽ البحث العمم
ت اتخصػص لمكازنػة الجامعػات الحككميػة بػالمتغير  يتأثر المخصصػات الماليػة التػ 84

 لمببلد4 ماالقتصاد كالنمك مية،كالعالاالقتصادية المحمية 
زيػادة  يفػ يـيسػ الػذممية الضعيفة، األمػر يالتشريعات كاإلجراءات كاليياكؿ التنظ  04

كتكػكف عائقػا أمػاـ  الجامعػات كمنيػا جامعػة تبػكؾ،تكاجػو  يالصعكبات المالية الت
 المتاحة4طرؽ االستثمار األمثؿ لممكارد 

بالجامعػات كمنيػا  يمتعمقة بالبحث العمممركنة القكاعد كاإلجراءات اإلدارية ال قمة  4.
 لممجتمع4التنمية الشاممة  ييؤدل إلى إعاقة الجامعة ف جامعة تبكؾ، مما

 4يتمكيؿ التعميـ الجامع ياألىمية ف المساىماتضعؼ  64

 تطبيؽ التصكر المقترح:  التي تكاجوالمعكقات التغمب عمى : خامسا
بمجمكعػة مػف  يػؽ ىػذا التصػكر المقتػرح،تطبتكاجػو  ييمكف التغمب عمى المعكقػات التػ    

 المقترحات مف أىميا: 
حتػى يمكػف تحقيػؽ األىػداؼ إدارة جامعػة تبػكؾ،  يتطبيؽ نظاـ التقييـ كالمسػاءلة فػ 84

 تحقيقيا4تسعى الجامعة إلى  يالت
 كمؤسسػػات اإلنتػػاج كالشػػركات الصػػناعية الكبػػرل جامعػػة تبػػكؾالعبلقػػة بػػيف تكطيػػد  84

 4ةالبحث العممي بالجامع سكيؽيساىـ في تمما  بمنطقة تبكؾ؛
تعطى تسػييبلت ضػريبية لرجػاؿ األعمػاؿ  يالت اإلجراءات التنظيميةسف التشريعات ك  04

 4تقـك بعمؿ الشراكة مع الجامعات يكالشركات الصناعية الت
 جامعة تبكؾ4ب يتطكير القكاعد كاإلجراءات اإلدارية المتعمقة بالبحث العمم 4.
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مف أجؿ  بمنطقة تبكؾماؿ كالييئات األىمية رجاؿ األعلتشجيع الجيكد الذاتية  64
تحتاج إلييا  يجيزة كالكسائؿ العممية التباأل ة كفركعيا في المحافظاتتدعيـ الجامع

 رسالتيا التعميمية4تحقيؽ  يف
 قائمة المراجع

: المراجع العربية:  أكالن
كة بيف الجامعة ( تفعيؿ الشرا8186األحمد، ىند بنت محمد بف عبد اهلل ) 84

كالمؤسسات اإلنتاجية بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر الخبراء، مجمة 
، 8186، أكتكبر .العمـك التربكية، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، ع 

 68.4-89.ص
التعميـ، مجمة كمية  يف ةالمجتمعي ة(4 المشارك8116)اسماعيؿ  يبدير، المتكل 84

 8774-4875ص ص 48ج69، العددلمنصكرةا والتربية4 جامع
، إحصائية أعداد جامعة تبكؾ، عمادة شؤكف أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف 04

 ىػ14..8.09/8أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في العاـ الدراسي 
مقترح لتعزيز اليكية الكطنية في  (: تصكر8187حكيـ، أريج بيف يكسؼ أحمد ) 4.

، مجمة 8101المممكة العربية السعكدية في ضكء رؤية  المناىج الجامعية
دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ 

 8.84-888، ص 8187، أكتكبر 887العدد  التدريس،
( الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات 8187مي بنت محمد عبد اهلل ) الحماد،  64

لمؤتمر دكر الجامعات  بحث مقدـ السعكدية،التعميـ العاـ بالمممكة العربية 
يناير4ص4ص 88-88جامعة القصيـ  81014السعكدية في تفعيؿ رؤية 

861-8984 
( صيغة مقترحة لتفعيؿ الشراكة المجتمعية .818الخميفة، عبد العزيز بف عمي) 54

لمجامعات السعكدية في ضكء فمسفة الجامعة المنتجة: جامعة اإلماـ محمد بف 
سالة التربية كعمـ النفس، الجمعية السعكدية سعكد اإلسبلمية أنمكذجا، مجمة ر 

 ،.818، ايمكؿ 5.لمعمكـ التربكية كالنفسية، جامعة الممؾ سعكد، العدد 
 8804-97ص

( الشراكة بيف الجامعات .818عادؿ سالـ ) معايعة، محمكد،درادكة، أمجد  74
كمؤسسات القطاع الخاص كمعكقات تطبيقيا مف كجية نظر أعضاء ىيئة 

األردف، المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ  –معة اليرمكؾ التدريس في جا
-97، ص .818، 86، ع 7جامعة العمـك كالتكنكلكجيا، اليمف، مج الجامعي،

8804 



 ـ 8181الجزء الثاني( أبريؿ لسنة  871مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -7.8- 

(4 المسؤكلية االجتماعية بيف الشراكة كأفاؽ .818محمد ) عباس، مناؿ 14
 التنمية4 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية4

 
 

، خالص حسني األعشب، " استيعاب األعداد المتزايدة يكسؼ الخشاب  اآللةعبد  94
لطالبي التعميـ العالي"،  مف بحكث المؤتمر الثامف لمكزراء المسئكليف عف 
التعميـ العالي كالبحث العممي في الكطف العربي، الجكدة كالنكعية لمتعميـ العالي 

ر التعميـ التحديات المستقبمية، محك  كالبحث العممي في الكطف العربي لمكاجية
 87 -.8العالي، كالمنعقد بمقر جامعة الدكؿ العربية بالقاىرة في الفترة مف 

 –إدارة برامج التربية  –، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك 8118ديسمبر 
جميكرية مصر العربية، كزارة التعميـ العالي، القاىرة، جامعة الدكؿ العربية، 

 54.، ص 8118
( رؤية تربكية مقترحة لتفعيؿ عمادات 8187محمد )جماؿ رجب  الحسيب،عبد  814

خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر بالجامعات السعكدية لمشراكة المجتمعية في 
ضكء بعض النماذج العالمية، مجمة التربية، كمية التربية جامعة األزىر، العدد 

 101-.77، ص 8187، أكتكبر 0، ج 876
المشاركة المجتمعية كاإلدارة الذاتية المدرسة4  (81174العجمي، محمد حسنيف ) 884

 القاىرة: المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع4
في اصبلح التعميـ  المجتمعية المشاركة (4 دكر8188ناصر)العريفي، سمطاف  884

دكتكره غير منشكره4   رسالة" تصكر مقترح"4 السعكدية العربية المممكةالعاـ في 
 يو4جامعو الممؾ سعكد4 الرياض4 قسـ اصكؿ التربالتربيةكميو 

( الشراكة بيف الجامعة كالمجتمع )دراسة تحميمية(4 .818العقيؿ، حمزة عبد اهلل ) 804
، .818، ديسمبر 8، ج 858مجمة التربية، كمية التربية جامعة األزىر، العدد 

 6074-618ص 
(: مستقبؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات 8187المييبي، منصكر بف حمكد ) 8.4

، كرقة عمؿ 8101الحككمية في ضكء رؤية المممكة  دية كالمؤسساتالسعك 
)األدكار  مقدمة الى منتدل الشراكة المجتمعية الخامس في مجاؿ البحث العممي

بتاري   (8101التكاممية لمؤسسات المجتمع لتحقيؽ رؤية المممكة 
المممكة  الرياض،اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية،  ، جامعة81/81/8187
 81874 السعكدية،ربية الع

 (4 الخطة التشغيمية لككالتي التعميـ8.014كزارة التعميـ ) 864



 ـ 8181الجزء الثاني( أبريؿ لسنة  871مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -7.0- 

لممممكة العربية السعكدية4 متاح 8101(4 كثيقة الرؤية 8185كزارة التعميـ ) 854
/4 تـ الرجكع إلييا بتاري  http://www.vision2030.gov.saعمى الرابط 

88/0/81814 
 
 
 

لممممكة العربية  8181اؿ كطنيامج التحكؿ (4 كثيقة برن8185كزارة التعميـ ) 874
السعكدية4 متاح عمى الرابط 

http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf 4 تـ
 81814/./88الرجكع إلييا بتاري  

يكسؼ سيد محمكد، " التحالفات كالشراكات بيف الجامعات كالمؤسسات اإلنتاجية:  814
أكراؽ عمؿ مؤتمر جامعة المستقبؿ في  ، مف"مدخؿ لتطكير التعميـ الجامعي

الكطف العربي، المؤتمر القكمي السنكم العاشر )العربي الثاني( لمركز تطكير 
التعميـ الجامعي بجامعة عيف شمس، كالمنعقد بدار الضيافة بجامعة عيف شمس 

 العمؿ، جامعة، المجمد الثاني، أكراؽ 8110ديسمبر  81-81في الفترة مف 
 ،8110كز تطكير التعميـ الجامعي، عيف شمس، مر 
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