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ملخص
ىدفت الدراسة التعرف عمى واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا في جامعة
الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،والكشف عن داللة الفروق بين استجاباتيم
وفقاً لبعض المتغيرات .وباستخدام المنيج الوصفي التحميمي ،واالستبانة كأداة تضمنت ()05

عبارة موزعة عمى خمسة مجاالت ،وبعد التأكد من صدقيا وثباتيا ،طبقت عمى عينة عشوائية
بمغت ( )125عضواً يشكمون ( )%28من المجتمع الكمي .وتوصمت الدراسة إلى النتائج

التالية :واقع الشراكة المجتمعية في جامعة الطائف متوسط ( .)4.40وترتيب مجاالتيا

تنازلياً :الثقافية ،التعميمية ،االقتصادية ،االجتماعية ،البحثية .وجميع درجات ممارسة ىذه

المجاالت متوسطة ،عدا الثقافية عالية( )4.66والتعميمية قريبة جداً من عالية(.)4.35

وتوجد فروق ذات دال لة إحصائية عند مستوى( )5.52بين متوسطات استجابة أعضاء ىيئة

التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا تعزى لنوع الكمية لصالح
الكميات النظرية ،ولمجنس لصالح الذكور ،ولسنوات الخبرة لصالح أكثر من  25سنوات .وال
توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات استجابة أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة

المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا قد تعزى لمدرجة العممية ،وال حول درجة ممارسة
المجالين :التعميمية واالجتماعية قد تعزى لمجنس ،وال حول درجة ممارسة المجاالت :الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية قد تعزى لسنوات الخبرة.
وتوصي الدراسة بتفعيل ممارسات الشراكة المجتمعية في الجامعة بشكل أكبر ،وتدعيم
مجاالتيا البحثية واالجتماعية واالقتصادية ،وزيادة األبحاث التطبيقية والبينية ذات القيمة
المضافة ،وتنفيذ مبادرات ريادية واستثمارية ذات جدوى اقتصادية.
الكممات المفتاحية :الشراكة المجتمعية ،مجاالت المشاركة ،جامعة الطائف.
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The reality of Community Partnership and its Fields Practice in
Taif Universityfrom the point of view of the faculty members
Khaled Mohammed H. Alosaimi
Associate Professor of Educational Administration and Planning
Department of Educational Leadership and Policies
College of Education - Taif University – Saudi Arabia

Abstract
The study aimed to determine the reality of community partnership
and the degree of practice its fields at Taif University from the point of
view of the faculty members, and to explore any statistically significant
differences on the degree of practice due to some variables. Using the
descriptive analytical approach, a questionnaire consisted of (50) items
divided into five domains. After verifying its validity and reliability, it was
applied on a random sample of (210) members representing (18%) of the
total population. The results of the study revealed that: The reality of
community partnership at the University of Taif was moderate in general
(3.35), and its fields arranged as: cultural, educational, social, economic,
and research. The degree of practice its fields which were all moderate
except the cultural was high (3.66), and the educational free near high
(3.40). There were statistically significant differences at level (0.01) on the
reality of community partnership and the degree of practice its fields due
to the college in favor of the theoretical colleges, and to the gender in favor
of the male, and to the years of experience in favor of more than 10 years.
There were no statistically significant differences on the degree of the
reality of community partnership and the degree of practice its fields due
to the academic rank. And were no significant differences in the
educational, social fields due to the gender. And were no significant
differences in the cultural, social, and economic fields due to the years of
experience.
The study recommends activating the practice of community
partnership in all its fields, especially research, social and economic, and
conduct applied research to transfer and localization of technology and
inter-research to meet the needs of sustainable development, and provide
pioneering and investment initiatives in projects and economic events.
Key Word: community partnership, partnership fields, Taif University.
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مقدمة:
يتزايد تأثير العوامل المحيطة عمى المجتمعات؛ بما تحويو من أفراد ونظم ومؤسسات
مدنية ،وذلك نتيجة كثرة المتغيرات وسرعة تأثيراتيا وقوتيا ،والتي أصبحت تفرض نفسيا
التكيف معيا ،وتفعيل التعاون
وتتجاوز القيود عمييا ،وىذا يتطمب من أي مجتمع سرعة
ّ
والتكامل فيما بين مكوناتو وفق آليات الشراكة المجتمعية ،لتحقيق أىداف محددة ومشتركة،
وتحصيل العديد من المنافع المتبادلة في كافة المجاالت التنموية لممجتمع.
فالشراكة المجتمعية ( )Community Partnershipعممية ديناميكية يتشارك فييا أفراد
وجماعات ومؤسسات المجتمع في جميع المجاالت ،وىي أداة لتحـسين مستوى حياة األفراد
تعميمياً واجتماعياً واقتصادياً ،كما أنيا ضرورية لحيوية ونمو المجتمعات المحيطة ،وأحد

المؤشرات الميمة لتحقيق التنمية المستدامة فييا .وتورد دراستي (جمعة7 ،1521 ،؛ نصر
والقرني )755 ،1528 ،عدة تعاريف لمشراكة المجتمعية أىميا :تعريف ( & Barbara

 )Gwen, 2001بأنيا :عالقة تنتج عن أوجو التعاون بين مؤسسات المجتمع المختمفة ،وتقوم
عمى أساس مشترك في الرؤية والقيم واألىداف والمخاطر والمنافع والمراقبة والتعميم ،والتي
تتطور مع الوقت من خالل إسيام األعضاء بالفكر والتمويل واالستـشارة والتـأثير والجيـود
التطوعية وكل ما من شأنو تحقيق التنمية المستدامة لممجتمع .وتعريف ()Vidal et al., 2002

بأنيا :التزام طرفين أو أكثر الستثمار المصادر المتاحة لتحقيق ىدف مشترك ،والوصول إلى
سبل لتبادل المنفعة ،فكل طرف يعمل عمى استثمار ما يممك من إمكانات مثل :المال ،الخبرة،
الوقت ،البيانات ،أو السمعة ،وفي المقابل يتوقع كل منيما تحقيق منافع مشتركة.
وتخمط بعض الدراسات بين مفيومي الشراكة والمشاركة المجتمعية ،بالرغم أن الشاركة
المجتمعية أكثر اتساعاً من المشاركة ،حيث يتقاسم فيو الشركاء األدوار والمسؤوليات
والمصالح المتبادلة وصوالً لتحقيق األىداف المشتركة ،كما تعمل الشراكة عمى توثيق الروابط

والتنسيق بين أطراف المجتمع وتنظيماتو في جو من التفاىم والتعاون الفعال وتقاسم المعارف
وتبادل الخبرات واألفكار لدرجة قد تصل إلى اندماج األ نشطة وتكامميا وتحقيق الشراكة الكاممة
(سميم .)48 ،1550 ،كما أن الشراكة تعتمد عمى وجود عقد اتفاق بين أطرافيا يتقاسمون
فيو الفوائد والمخاطر بنفس الدرجة ،بينما المشاركة تعتمد عمى جيود ومبادرات تطوعية ،وقد
تكون من طرف واحد دون إلزام أو التزام بعقد محدد بينيم (األحمد.)331 ،1526 ،
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والشراكة المجتمعية في التعميم تعني تضافر جيود الحكومة مع القطاعين الخاص
واألىمي في مواجية أي مشكمة تعميمية من خالل تفاعل بناء واتصال وتنسيق مستمر؛
لموصول إلى صياغة مقبولة تمثل إطا ارً عاماً تحدد فيو األىداف والمصالح والمسؤوليات

المشتركة بشكل متساوي ،سواء في الموارد واألدوار أو في اإلعداد والتنفيذ والمتابعة لمخطط
والبرامج التعميمية (سميم .)47 ،1550 ،كما أنيا :تعاون مشترك بين أطراف تربوية وأخرين

تجمعيم مصالح مشتركة ،وبيدف تحقيق التواصل المغوي والثقافي والحضاري بين الشركاء
من أجل إيجاد الحمول ال مناسبة لمجموعة من الوضعيات والمعوقات والمشكالت التي تواجييا
ىذه األطراف (الدريج .)1558 ،كما تعني انفتاح المؤسسة التعميمية أياً كان مستواىا عمى

مؤسسات أخرى تربوية أو غير تربوية يوجد بينيما منافع مشتركة ،بما يخدم كل منيما اآلخر
الندية ،وبما يحقق التوافق واالنسجام بينيما (جمعة.)8 ،1521 ،
وبدرجة عالية من ّ
وترتكز الشراكة بين الجامعة والمجتمع عمى مبدأ رسالة الفرد نحو مجتمعو والمشاركة
في خدمتو كواجب وطني تقوم بو الجامعة وأساتذتيا وطمبتيا ،بل أن الغاية الحقيقية لمجامعة
ومبرر وجودىا ىو خدمة المجتمع المحيط (الدريج .)1558 ،وكذلك المسؤولية المجتمعية
لمجامعة ليا آثار ميمة عمى ممارسة وظائفيا وعمى عالقات تشاركيا مع اآلخرين ،وذلك في
عدة اتجاىات :أوليا تجاه المجتمع من حيث العالقات التعاونية بين مكوناتو وخدمتو ودعم
تنوعو وجودة الحياة ،ثم تجاه الحياة االجتماعية من حيث الفوائد االقتصادية والتعميم لمعمل
وتنظيم التغيير االجتماعي ونقل الثقافة ،ثم تجاه المعرفة من حيث توليدىا ونشرىا وتنمية
التفكير الناقد وتنوع الفكر وحل المشكالت ،وتجاه طبيعة التعميم العالي من حيث تحقيق
المواطنة والديمقراطية والدفاع عن حقوق اإلنسان والمشاركة المدنية لمخريجين والمسؤولية
االجتماعية ليم وضمان الوصول الواسع والشامل ).)Chambers; Gopaul, 2008
وتأتي الشراكة المجتمعية نتيجة لتفاعل مدروس مع العالم المحيط ،يستيدف أربعة
مجاالت ،ىي :توجيو أىداف الجامعة وأغراضيا وأولوياتيا؛ ربط التعميم بالعالم األوسع؛ الحوار
المستمر بين الباحثين والممارسين؛ والمسؤوليات تجاه المجتمع والمواطنين .ويتم ترجمة ىذه
األىداف من خالل مشاركة الجامعة في القضايا العامة لتعايش المجتمع والتغيير والعدالة،
وبناء رأس المال المجتمعي ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ،والممارسات العممية لحل الفجوة بين

النظرية واألبحاث التطبيقية المتجذرة أساساً في السياقات المحمية (.)Bhagwan, 2017
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ووفقاً ليذه المبادئ والمسؤوليات واألىداف المشتركة فقد تطورت العالقة بين الجامعة

وبيئتيا المحيطة ،وامتدت أدوارىا خارج أسوارىا لتصل خدماتيا إلى مختمف القطاعات والفئات
واألعمار في المجتمع .كما مرت عممية الشاركة المجتمعية بينيما بعدة مراحل ومبادرات نابعة
من مؤسسات التعميم العالي نفسيا ،والتي يمكن إجماليا في ثالثة نماذج تستخدم في التعميم
العالي األمريكي لفائدة المجتمع ،وىي :مشاركة المجتمع ،ومؤسسة الربط "المرساة" ،وأخي ارً

نموذج التأثير الجماعي ( .)Smith; Pelco; Rooke, 2017وذلك عمى النحو التالي:

أوالً :مشاركة المجتمع ( :)Community engagementيمثل تأسيس الحرم الجامعي

) (Campus Compactعام  2980بداية التركيز عمى مشاركة المجتمع المنظم في الجامعة،
وقياميا بأنشطة متعددة مثل :تعمّم الخدمة ،المشاركة المدنية ،األبحاث المجتمعية والتجريبية،

المنح العامة .وتميز ممارساتيا بالمعاممة بالمثل وتبادل األشياء والخدمات بالمنفعة المتبادلة،
وليبدأ قادة المجتمع بإنشاء مقاربات مؤسسية لممشاركة (مقابل القسم األكاديمي) ،وتخصيص

الجامعات مكاتب مركزية (عمادات) تتولى قيادة وتنسيق المشاركة بشكل مؤسسي ،وتقييم
وتوثيق أثارىا عمى المجتمع ،ومدى تعزيزىا مكانة الجامعة من حيث عدد ونوعية التطبيقات
العممية وانتاج وجمب المعرفة الجديدة ،ومدى تأثيرىا عمى نتائج تعمم الطالب كاالحتفاظ واكمال
الشيادة ( .)Butin; Seider, 2012ومن ثم قامت مؤسسة "كارنجي" يإدراج مشاركة
المجتمع ،في تصنيفات التعميم العالي عام  ،1550وتعريفو بأنو تعاون مؤسسات التعميم
العالي ومجتمعاتيا األكبر (المحمية واإلقميمية/الحكومية والوطنية والعالمية) ،من أجل تبادل
منافع المعرفة والموارد في سياق من الشراكة والمعاممة بالمثل (.)Carnegie, 2006
وبذلك أصبح مصطمح "مشاركة المجتمع" يطمق عمى مجموعة واسعة من األنشطة التي
قد ال تمبي التعريف الفني لممفيوم ،األمر الذي شكل تحدياً لمجامعات من حيث تحديد مفاىيم

المشاركة والبحث الموضوعي والقياس الدقيق ليا ،وتحديد األ ولويات وتقييم تأثير المشاركة
عمى المجتمع .ونتيجة لذلك استجاب مجتمع التعميم العالي عام  ،1525بعدة طرق يضمن
من خالليا أن التعاون بين الجامعة والمجتمع يفيد أصحاب المصمحة من الطرفين ،والتي من
أىميا :االستمرار في وضع مشاركة المجتمع كمظمة واسعة ،واعادة صياغتيا بأىداف
ومفاىيم أوضح ،واضفاء الطابع المؤسسي عمى المشاركة بمنح الشيادات والدرجات،
واالستثمار وفق نماذج وأساليب تعود بالنفع عمى المجتمع (.)Butin; Seider, 2012
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ثانياً :مؤسسة الربط ( :)Anchor institutionظير ىذا المصطمح عام  1551بعد

استخدامو من قبل "مايكل بورتر" ( )Porterفي دعوة قادة الجامعات لمشراكة وفق خطط
استراتيجية لتحفيز التنمية االقتصادية في المجتمعات المحيطة ،وبأن تتولى ىذه المؤسسة

عممية الربط بين الجامعة والمجتمع ،وتوثيق القدرات الداخمية والخارجية الالزمة ،ومساعدة
ظير قيمة المجتمع ،وجمع البيانات
صانع القرار لمتوفيق بين الجيود المؤسسية والفردية لتُ ّ
عن احتياجات المجتمع الحقيقية ،ومحاذاة الممارسات لموفاء بيا وتتبع عمميات تحسينيا،
وصوالً إلى تحقيق شراكة متبادلة المنافع .وأضافت مؤسسة الربط عدة أنشطة جديدة تقوم بيا

الجامعة مثل :التوظيف والشراء ،التطوير العقاري ،االستثمار المالي ،استكشاف وتسويق
نتائج األبحاث ،المشاركة في تنفيذ برامج التنمية (.)Dubb; McKinley; Howard, 2013
وقد تطورت أدوار مؤسسة الربط في الجامعة نتيجة أل ن المعامالت التجارية قابمة
لمقياس الكمي ،وأن األىداف محددة ووفق مؤشرات ،وكذلك تقدير القيمة االجتماعية أصبح
أسيل ،وبذلك تجاوزت مبادرات الربط قياس البرامج المعزولة والمشاريع البحثية إلى مواءمة
األصول المؤسسية وتحديد توجياتيا المستقبمية ،ذلك فيما يعرف بـ "لوحة القيادة" التي تستند
عمى قاعدة بيانات حديثة الحتياجات وامكانيات كل من الجامعة والمجتمع ،وتحميل محتواىا
باستخدام نوعين من المقاييس ىما :مؤشرات رفاىية المجتمع من االستثمارات والشراكات،
وتقييم جيود المؤسسة لتحسين مؤشرات النمو في المجتمع المحيط (.)Sladek, 2017
ثالثاً :التأثير الجماعي ( :)Collective impactظير ىذا المفيوم عام  1522ليمثل

عممية منظمة ال لتزام األعضاء الفاعمين من مختمف قطاعات المجتمع بجدول أعمال مشترك
لحل مشكمة اجتماعية محددة ،وتوسيع نطاقيا بشكل مستمر من خالل البرامج والتدخالت
سيطر
المستندة إلى األبحاث العممية والتجارب العشوائية لموصول إلى الحمول في بيئة ُم ّ

عمييا ،وذلك أل ن جيود المنظمات الفردية والتأثير المنعزل لمبرامج ال تكفي إلظيار قيمة
ومعالجة المشكالت االجتماعية الكبرى والمعقدة ،ولذا يتم الدفع بالمبادرات نحو إيجاد حمول ال
تأخذ في االعتبار النظام الذي سيتم فيو تنفيذ الحل وال االستراتيجيات المستخدمة لمتحسين،
وانما التركيز عمى تغيير سموك أصحاب المصمحة والتأثير فييم إلحداث التنمية المستدامة
وتحقيق النمو االقتصادي لممجتمع (.)Turner; Merchant; Kania; Martin, 2012
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ووفقاً لنموذج التأثير تؤدي الجامعة دور المنظمة األساس في المجتمع ،وتضع برنامج

وأجندة المشاركة وفق رؤية وفيم مشترك لممشكمة وطريقة حميا ،وأىداف ومؤشرات متفق
عمييا من قبل الجميع ،وتوظيف طرق قياس مشترك لمجيود المبذولة ومن خالل المساءلة
المتبادلة ،وتفعيل استراتيجيات تواصل مستمر لبناء الثقة وتأمين التوجو نحو اليدف،
ومواءمة الدوافع والحوافز فيما بينيم وفق أنشطة التعزيز المتبادل وميام الدعم األساسية
لمبرنامج ،والتي تتم من خالل :عمميات التيسير ،أنظمة البيانات وتحميميا ،شبكة االتصاالت،
أساليب حل المشكالت ،الوظائف اإلدارية الالزمة لتنسيق مشاركات متعددة بفعالية ،ومن ثم
تتوافر الموارد البشرية والمالية ليذه المشاركة بمجرد أن يثبت البرنامج تمبية االحتياجات
المحمية اليامة واحداث التأثير الجماعي في المجتمع (.)Kania & Kramer, 2011
أما بالنسبة لمجامعات األوروبية ،فقد أعادت النظر في دورىا وعالقاتيا مع المجتمع
ومكوناتو المتنوعة ،وذلك في ظل االعتراف العالمي المتزايد بالدور الذي يمكن أن تضطمع بو
الجامعات نحو النمو االقتصادي ،وبأنيا المسؤول المباشر تجاه التنمية المستدامة لممجتمع،
وتمخض ذلك في بروز مفيوم الوظيفة الثالثة لمجامعات الذي يعني العالقة بين الجامعة
والمجتمع وفق مجموعة محددة من األنشطة لتكون بدورىا متميزة إلى جانب الوظيفة األولى
(التعميم) والثانية (البحث العممي) لمتعميم العالي .وىذه الوظيفة الثالثة أصبحت تمثل الدور
األساس لمجامعات العالمية اليوم في ظل االقتصاد المعرفي ،وذلك بالنظر إلى البحث والتطوير
كيدف رئيس ومحرك أساس لمتقدم التقني والنمو االقتصادي ،والذي يشكل فيو قطاع الخدمات
العمود الفقري ،ويتزايد معو التأكيد عمى الدور الريادي لمجامعات في بناء القدرات االبتكارية
وتوطين التقنية (وزارة التعميم العالي .)1523 ،ولذا يمكن اعتبار ىذه الوظيفة ضمن مراحل
ومبادرات تطوير مفيوم الشراكة بين الجامعات والمجتمعات .وذلك عمى النحو اآلتي:
رابعاً :الوظيفة الثالثة لمجامعات ( :)Universities Third Missionظير ىذا المفيوم

عام  2102خالل مؤتمر الجامعات األوربية في العاصمة اإليرلندية "دبمن" تحت شعار
"الوظيفة الثالثة لمجامعات :مؤشرات وممارسات مثمى" ،والنظر إلييا بأنيا مجموعة كبيرة
ومتنوعة من النشاطات تشمل استخدام األجيال لممعرفة واإلفادة منيا ،وكذلك اإلمكانات
األخرى لمجامعات خارج البيئة األكاديمية (وزارة التعميم العالي .)1523 ،ثم توسع ىذا
المفيوم ليشمل ثالثة ميام تُش ّكل من خالليا الجامعة نفوذىا وتزيد من تأثيرىا وتطويرىا داخل
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وخارج الجامعة وىي :نقل التقنية واالبتكار ،التعميم والتدريب المستمر ،المشاركة المجتمعية
( .)Curaj et al., 2012ولقد تم تناول الوظيفة الثالثة لمجامعات في اتجاىين مختمفين األول
محدود يعني التسويق التجاري لنتائج البحث العممي اليادف وتحويميا إلى منتجات ذات قيمة
اقتصادية أو تأسيس شركات ناشئة إلنتاجيا ،والثاني أوسع يعني دور الجامعات في تحقيق
التنمية المستدامة بمحاورىا االجتماعية واالقتصادية والبيئية (الشاعري وآخرون،1527 ،
.)724
ويمكن توضيح األبعاد الثالثة لموظيفة الثالثة لمجامعات عمى النحو التالي( :وزارة
التعميم العالي)42-28 ،1523 ،
 .2بعد التعميم والتدريب المستمر ،ىو تعميم مستمر ومتجاوب مع التطورات في حجم المعارف
ونوع الميارات ،وموجو ألفراد المجتمع بجميع فئاتيم العمرية واالجتماعية بغض النظر
عن مستواىم التعميمي ،وىو عبارة عن برامج دراسية ومينية ودورات تدريبية متخصصة
في كافة مجاالت العمل ،وتقدمو الجامعة بمقابل مالي وفقاً الحتياج وطبيعة مؤسسات

المجتمع ،أو باالتفاق مع األفراد الراغبين ،ومن ذلك :التعميم عن بعد ،التعميم اإللكتروني

ومدى الحياة ،الجامعة المفتوحة ،الدراسات المسائية ،برامج االنتساب… ،الخ .وتمنح
الجامعة عميو شيادات تم ّكن كل فرد من الحصول عمى عمل ،ولمن ىو عمى رأس العمل

أن يتطور مينياً ،وتجعل المتخصص مواكباً لممستجدات في مجالو ،بل وأصبح ىناك

اعترافاً بالخبرة المينية لمفرد بحيث يمكنو من الحصول عمى شيادة جامعية مقابل رسوم.

 .1بعد نقل التقنية واالبتكار ،وىو عمل الجامعة المستمر لكي تجعل المعارف والعموم متاحة
لمجميع ولتشارك أفراد ومؤسسات المجتمع فييا وتستثمرىا إل نتاج معارف جديدة ،وتمارسو
الجامعة من خالل دعم الباحثين لمقيام بأعمال بحثية تطبيقية والتوصل إلى ابتكارات
ميمة ،وتسييل إجراءات إعطاء قيمة لنتائج أبحاثيم خارج العالم األكاديمي ،وبشكل
يشجع ويدعم تطور المجتمع اقتصادياً واجتماعياً ،ومن ذلك إنشاء حاضنات التقنية (مدن

التقنية ،حدائق البحوث ،مراكز التميز ،تجمعات صناعية معتمدة عمى التقنيات الرفيعة)،
والتي تقوم بتقديم كافة أوجو الدعم ألصحاب المشاريع لبدء مشروعاتيم اإلنتاجية ،واعداد

دراسات الجدوى ليم والتسويق وقياس الجودة ،والحصول عمى براءات اختراع ،وفتح قنوات
اتصال مع مراكز األبحاث في الشركات الكبرى لمعرفة متطمبات السوق المستقبمية.
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 .4بعد المشاركة المجتمعية ،وىو توجو الجامعات نحو خدمة المجتمع بالتواصل واالنخراط
بين فئات المجتمع والمعايشة الواقعية ألوضاعيم ،وىذا البعد تمارسو الجامعة من خالل
مشاركاتيا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،والمبادرة بكل كفاءاتيا وقدراتيا المتوفرة
لتطوير المجتمع وزيادة وعيو ،وذلك بأن تخرج الجامعة لتقديم الخدمة ألبناء المجتمع بدالً

من انتظار طمب الخدمة ،واجراء البحوث التطبيقية التي تؤثر بشكل مباشر عمى حياة
ورفاىية المجتمع ،وتقديم االستشارات المتخصصة ألفراده ومؤسساتو ،واإلسيام في برامج
التنمية المستدامة بمحاورىا االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
وبيذا العرض لمفيوم الشراكة المجتمعية ،والنماذج التطويرية لمجاالتو وألبعاد الوظيفة
الثالثة وتطبيقاتيا في الجامعات العالمية ،تأتي ىذه الدراسة امتداداً لما سبقيا من دراسات

وأدب نظري حول دور الجامعات في الشراكة المجتمعية وممارسة مجاالتيا ،والتي تم تصنيفيا
في ثالثة مجاالت رئيسة بحسب أبعاد وميام الوظيفة الثالثة لمجامعات ،عمى النحو اآلتي:
 -مجال التعميم والتدريب المستمر ،يجد "المانع" ( )AlMannie, 2015أن كميات المجتمع في

الجامعات السعودية تمبي حاجات المجتمع المحمي وأفراده ،واحتياجات سوق العمل السعودي،
وذلك بتنظيم دورات تدريبية وفق طمب مؤسسات المجتمع ،وتسيل عمميات التسجيل في
البرامج التعميمية والتدريبية ،ولدييا المزيد من المسؤوليات واألدوار لتدريب وتقديم العمال
الميرة في القطاعين الخاص والعام وخدمة المجتمع عموماً ،ولدييا العديد من العقبات في

إعدادىم وتأىيميم بشكل مال ئم في ضوء التغيرات السريعة في تكنولوجيا االتصاالت .وتخمص
الحماد ( ) 1527إلى أن مجاالت الشراكة بين الجامعات والتعميم العام تتمثل في :التنمية
المينية لممعمم والتدريب عمى رأس العمل ،عقد المؤتمرات والمقاءات التربوية وورش العمل
ذات االىتمام بالمعمم ،إجراء الدراسات والبحوث التربوية وتوظيفيا في حل المشكالت التعميمية
واإلدارية واإلشراف التربوي ،وتزويد الطالب بالكفاءات الالزمة لمجامعة واختيار التخصصات.
ويضع أبو عز وعيسى ( )1528استراتيجية مقترحة لتفعيل الشراكة المجتمعية في الجامعات
السعودية ،تضمنت عدداً من المبادرات من أبرزىا :دورات تدريبية وندوات لمحو األمية
الثقافية ،برامج الديبمومات المينية والتربوية وبرامج التعميم الموازي ،تفعيل نادي اإلبداع
واالبتكار داخل الكميات ،التدريب عمى اختبار قياس واختبارات (،)TIMMs, PISA, PIRLS
مبادرة "عمل" لتعريف الخريجين باحتياج سوق العمل ،مبادرة "مينة" لتعريف المؤسسات
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بمخرجات الجامعة ،مبادرة "شارك" لتحفيز القطاع الخاص والجامعات األىمية عمى تطوير
تحد من تفعيل الشراكة بين جامعة أم
التعميم .وتجد الجيني ( )1528أن ىناك صعوبات ّ
القرى ومنظمات المجتمع المحمي لتنمية رأس المال البشري ،تتمثل في ضعف االتصال
والتنسيق والثقة بينيما ،حيث تركز الجامعة عمى الجوانب اإلدارية واعداد البرامج التدريبية
والتعميمية ،بينما تركز المنظمات عمى الجوانب السياسية كتوفير التمويل والسير وفق خطط
تشغيمية والتنسيق لعقد واقامة البرامج التدريبية .ووجدت القاسم والنويصر ( )1528أن برامج
التعميم المستمر في الجامعات السعودية لم تعطي المأمول منيا في إتاحة القبول العادل
لجميع فئات المجتمع وتحقيق الكفاءة ورفع جودة الخدمات واحداث التنافسية بين المؤسسات
اإلنتاجية وتمبية احتياجات اقتصاد المعرفة وسوق العولمة ،وتقترح آليات تمويمية ليذه
البرامج ضمن :استرداد التكمفة ،المشاركة في الكمفة ،والدعم المالي لألفراد مثل :قروض
مشروطة بالدخل ،قروض التطوير الوظيفي ،عقود رأس المال البشري ،وحسابات التعميم
الفردية.
 -مجال نقل التقنية واالبتكار ،وضع الثنيان ( )1558تصو ارً مقترحاً لمشراكة بين الجامعات

السعودية والقطاع الخاص يقوم عمى :رسم السياسة العامة لمبحث العممي ،وتوفير اإلمكانيات
المادية والبشرية الالزمة لو وزيادة تمويمو ،تحسين ودعم مراكز األبحاث العممية ،تفعيل
أساليب الشراكة (كراسي عممية ،عقود بحثية ،مراكز أبحاث القطاع خاص ،حدائق التقنية،
حاضنات ومراكز ابتكار وتميز ،أودية تكنولوجيا) ،تطوير القوانين المنظمة لمعمل المشترك،
التقويم والمتابعة وفق معايير واضحة ومحددة .وأضاف القحطاني ( )1558عدداً من اآلليات

لتفعيل الشراكة البحثية بينيما وذلك من خالل :تأسيس ىيئات استشارية بمختمف المجاالت
العممية ،بناء نظم معمومات إلكترونية تبرز إمكانات الجامعة ،واستغالل المعامل والمرافق
الجامعية في مجال األبحاث والدراسات ،توفير إمكانية االتصال والتواصل مع القطاعات
اإلنتاجية بشكل سريع وفعال ،عقد لقاءات مع قادة القطاع الخاص .ويجد جمعة ( )1521أن
مجاالت الشراكة المجتمعية في الجامعات تشمل :نشر ثقافة المعموماتية ،توطين تقنية
المعمومات واالتصاالت والمساىمة في صنع مجتمع المعرفة ،واحتضان األفكار المبدعة
والمتميزة ،دعم وتمويل الدراسات واألبحاث العممية إليجاد حمول لممشكالت البيئية واالقتصادية
واالجتماعية ،تسويق المخرجات العممية والتقنية المبتكرة ،التعاون مع القطاع اإلنتاجي إل تاحة
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الفرص لطالب وخريجي الجامعات الموىوبين بتطبيق مشاريعيم وأفكارىم البحثية .ويخمص
الخميفة ( )1523إلى مقترح لمشراكة المجتمعية في ضوء الجامعة المنتجة يتضمن المجاالت
التالية :البحوث التعاقدية والدراسات العممية ،تقديم االستشارات الفنية ،الخدمات اإلشرافية،
االبتكارات العممية وبراءات االختراع ،المشاريع اإلنتاجية ،تسويق مخرجات الجامعة المبتكرة،
ويورد عدة نماذج لتفعيميا من أىميا :مراكز التميز البحثي ،حاضنات وحدائق المعرفة،
الكراسي البحثية ،مراكز ريادة األعمال .وتجد األحمد ( )1526أن من أبرز القضايا المالئمة
لتفعيل مجاالت الشراكة المجتمعية في الجامعات السعودية ىي :التنمية المستدامة لألفراد
والمؤسسات ،وتوفير بيئة أكاديمية داعمة لإلبداع والتميز ،والحصول عمى المعرفة العممية
والتقنيات المستقبمية ،وتحويل االبتكارات واالختراعات إلى منتجات قابمة لمتسويق ،وتبنى
ورعاية أفكار ومشاريع ابتكارية تسيم في التنمية االقتصادية لممجتمع.
 مجال المشاركة المجتمعية :يجد عامر ( )1558أن دور الجامعة في خدمة المجتمع يتمثلفي :تحديد المشكالت االجتماعية وتوجيو األبحاث العممية لحميا ،إجراء دراسات تطبيقية
لصالح المنظمات والييئات الحكومية ،تشجيع استخدام مرافق ومنشآت الجامعة ،إنشاء
مجالس استشارية مشتركة وتقديم االستشارات ،دعوة المؤسسات لحضور المؤتمرات والندوات
كل في تخصصو ،تقديم برامج تأىيمية ودورات تدريبية عمى المين والحرف الصناعية ،تقديم
أفكار جديدة في إدارة األعمال والمشاريع التجارية ،المشاركة في المناسبات االجتماعية وكافة
فرد المجتمع،
ميادين الثقافة ونقميا ألبناء المجتمع ،تدعيم قيم المسئولية االجتماعية لدى أ ا
تنظيم المحاضرات التوعوية ودعم األعمال الخيرية ،المشاركة في المجال التطوعي ،وتقديم
الدعم والخدمات النوعية لممجتمع .ويخمص السمطان ( )1558إلى أن مجاالت الشراكة
المجتمعية في الجامعات تتمثل في :تقديم االستشارات والمعمومات الفنية ،إجراء البحوث
التطبيقية لحل المشكالت ،عقد المؤتمرات والندوات والمقاءات ،تقديم برامج تدريب قصيرة
األجل واعادة التأىيل ،تقديم خدمات اإلرشاد والتوعية في المجاالت االجتماعية والصحية
والثقافية ،تقديم الخدمات الترفييية المختمفة ،إتاحة اإلمكانات والمرافق الجامعية لممجتمع،
القيام بالنقد االجتماعي البناء في كافة المجاالت .كما وضع نصر والقرني ( )1528تصوراً
مقترحاً لتفعيل الشراكة المجتمعية في الجامعات السعودية من خالل :التوعية بأىمية الشراكة

الشركة التعميميـة ،الشراكة البحثية ،االستشارات العممية ،الخدمة العامة.
ا
المجتمعية،
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 مجال الوظيفة الثالثة لمجامعات ،عقدت وزارة التعميم العالي ( )1523ورشة عمل بعنوان"تعزيز الوظيفة الثالثة في الجامعات السعودية" وحددت ىذه الوظيفة باألدوار المنوطة
بالجامعة لحصر احتياجات أفراد ومؤسسات المجتمع ووضع برامج وأنشطة تعميمية لتمبييا،
ونشر المعرفة والفكر التربوي والعممي خارج أسوارىا ،واحداث تغيرات سموكية وتنموية في
البيئة المحيطة ووحداتيا اإلنتاجية واالجتماعية ،وتقويم مؤسسات المجتمع وتقديم مقترحات
وحمول لقضاياه ومشكالتو .وخمصت إلى أن الجامعات السعودية الناشئة ركزت عمى التدريس،
بينما الجامعات العريقة ما زالت تجمع بين البحث والتدريس ،وأن واقع تطبيق الوظيفة الثالثة
في الجامعات السعودية وفق أبعادىا الثالثة :في بعد التعميم والتدريب المستمر ،قطعت
الجامعات السعودية أشواطاً كبيرة من خال ل مراكز خدمة المجتمع وكميات الدراسات التطبيقية
وعمادات التعميم المستمر وتقدم برامج ودورات تدريبية لكافة أفراد ومؤسسات المجتمع ،وتوفر
قاعدة معمومات بالمحتوى التعميمي والتدريبي الذي تقدمو وتمنح شيادات معتمدة .وفي بعد
نقل التقنية واالبتكار ،أنشأت بعض الجامعات السعودية العريقة حاضنات لمتقنية تتبنى من
خالليا األفكار المبدعة لتحويميا إلى مشاريع تجارية ،وتنقل المعارف والتقنيات الجامعية
لالستفادة منيا ،وتسويق مخرجاتيا العممية والتقنية ،وعقد اتفاقيات ترخيص لمشركات
المص ّنعة لما لدى الجامعة من ممكيات فكرية وبراءات اختراع ،والدخول في تحالفات بحثية.
وفي بعد المشاركة المجتمعية ،تضم الجامعات السعودية عمادات خدمة المجتمع وكميات

المجتمع ،ويتم ندب واعارة أعضاء ىيئة التدريس لتقديم خبراتيم ومعارفيم لمؤسسات
المجتمع ،ويوجد فييا العديد من الكراسي البحثية في العموم اإلنسانية والعممية التي تخدم
المجتمع ،ولدييا مراكز لريادة األعمال تسيم في إقامة مشاريع ريادية وخمق فرص عمل ألفراد
المجتمع ،وىناك عدد من الجمعيات العممية لتطوير األنشطة المعرفية وعقد المؤتمرات
المتخصصة واصدار الدوريات العممية لتبادل الخبرات بين المختصين ،كما يوجد فييا معاىد
استشارية تقدم خدمات عممية وبحثية وتطويرية .ويجد الشاعري وآخرون ( )1527أن دور
الوظيفة الثالثة لمجامعات في تنمية مجتمع واقتصاد المعرفة يتمثل في مجاالت :التعميم
والتدريب (الثقافي والتقني والميني) ،البحث والتطوير (األساسي والتطبيقي والبيني) ،نقل
المعارف والتقنيات (سمع ومعدات ،معرفة وخبرة تقنية ،استشارات وتطوير ،شراكة صناعية،
ممكية فكرية) ،األعمال الريادية االقتصادية واالجتماعية.
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ومن الدراسات السابقة ،تخمص الدراسة إلى حصر مفيوم الشراكة المجتمعية لمجامعة
في مجال خدمة المجتمع بحسب دراسات( :عامر( )1558 ،السمطان( )1558 ،نصر
والقرني .)1528 ،أو في مجال التدريب والتعميم المستمر بحسب دراساتAlMannie, ( :

( )2015أبو عز وعيسى( )1528 ،الجيني( )1528 ،القاسم والنويصر .)1528 ،أو في
مجال البحث العممي والتقنية بحسب دراسات( :الثنيان( )1558 ،الخميفة( )1523 ،األحمد،
 .)1526وال توجد دراسة شاممة لمفيوم الشراكة المجتمعية تضم كافة ىذه المجاالت بحسب
عمم الباحث.
كما تخمص إلى أن حجم المعوقات والمتطمبات الالزمة لتفعيل الشراكة المجتمعية في
الجامعات السعودية كبيرة بحسب دراسات( :السمطان( )1558 ،الخميفة( )1523 ،األحمد،
( ،)1526القاسم والنويصر ،)1528 ،والتي من أبرزىا :غياب الرؤية الواضحة لمفيوم
الشراكة المجتمعية وأىدافيا ومجاالتيا ،ضعف التخطيط لبرامج الشراكة المجتمعية وافتقارىا
لممؤشرات ،غياب التنسيق بين كميات ومراكز الجامعة ألنشطة الشراكة المتشابية ،نقص
االعتمادات المالية والموارد البشرية المؤىمة والالزمة ،الترتيبات التنظيمية والتشريعية غير
المالئمة لتوجو الجامعات نحو مجتمع المعرفة ،غياب المعمومات عن الخدمات المتبادلة بين
الجامعة والقطاع الخاص ،وانتظار الجامعات لمقطاع الخاص لطمب الشراكة ،كما أن البرامج
والدورات التدريبية المقدمة إلعداد وتدريب الموارد البشرية بحاجة إلى مزيد من التطوير بما
يمبي احتياجات المجتمع ومؤسساتو وسوق العمل ،والتركيز عمى إجراء األبحاث األساسية
والتطبيقية وطغيان الجانب األكاديمي عمييا ،وضعف ربط عمل الجامعة بالبيئة المحيطة.
ومما سبق ،تش ّكل لدى الباحث االىتمام بدراسة مفيوم الشراكة المجتمعية والتعرف

عمى ممارسة مجاالتيا في جامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تطور مفيوم الشاركة المجتمعية في الجامعات وتعددت النماذج التطبيقية لو من خالل
مفاىيم :مشاركة المجتمع ،مؤسسة الربط ،التأثير االجتماعي ،والوظيفة الثالثة لمجامعات التي
تضم ميام :التعميم والتدريب المستمر ،ونقل التقنية واالبتكار ،والمشاركة المجتمعية (الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية) ،إضافة إلى تنامي ممارساتيا المثمى نتيجة الفوائد المتحققة ليذا
المفيوم عمى الجامعات والمجتمعات والتنمية المستدامة في ظل ما يعرف باالقتصاد المعرفي.
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وبالرغم من أىمية مفيوم الشراكة المجتمعية إال أنو لم يزل يعتريو نوع من الغموض
والتداخل والقصور في الجامعات السعودية ،خاصة في المجاالت والممارسات المثمى لو
ومؤشرات قياسو ،كما أن مفيوم الوظيفة الثالثة لمجامعات غير واضح بالشكل المطموب وواقع
تطبيقو في الجامعات السعودية يتراوح ما بين ضعيف إلى متوسط ،إذ نجد أن الجامعات
اختُزلت ىذه الوظيفة الثالثة في خدمة المجتمع فقط من خالل عقد الدورات والبرامج والقاء
المحاضرات ،مع أنو من المفترض أن تسيم الجامعة في تنمية المجتمع في مناح عديدة
(وزارة التعميم العالي .)11 ،24 ،1523 ،كما أن خدمة المجتمع منصوص عمييا في رسالة
وأىداف معظم الجامعات السعودية إال أن أدوارىا الفعمية تتناقض مع ذلك ،وأن برامج الشراكة
المجتمعية تأتي دائماً متأخرة في أولويات تمك الجامعات (السمطان.)102 ،1558 ،
وجامعة الطائف من الجامعات السعودية الناشئة التي تركز عمى التدريس ،وتستيدف
أن يكون ليا دور قيادي وريادي خارج أسوارىا لتنمية المجتمع واثرائو فكرياً وعممياً وثقافياً،

وابراز مدينة الطائف وطنياً واقميمياً ودولياً ،وذلك من خالل توثيق عالقتيا بالمجتمع والشراكة

الفعالة في مختمف مجاالت التنمية ،وتعزيز الصورة الذىنية اإليجابية عنيا لدى المجتمع،

وتقديم إسيامات فعالة في المناسبات الدينية والوطنية ،وفتح أبوابيا لممجتمع بإقامة دورات
وندوات عمل تنشر العمم والثقافة واالرتقاء بوعي أفراده (جامعة الطائف)11 ،1528 ،
وانطالقاً من ىذا التوجو االستراتيجي لجامعة الطائف ،وتناغماً مع توجيات الوزارة نحو

تطوير دور الجامعات السعودية في خدمة المجتمع في ضوء االتجاىات العالمية الحديثة
ليشمل قياس مدى تطبيق أبعاد الوظيفة الثالثة لمجامعات عمى أرض الواقع من حيث (التعميم
والتدريب المستمر ،البحث العممي واالبتكار ،المشاركة المجتمعية) ،وتعزيز الدور التكاممي
لكافة ىذه األبعاد في خدمة المجتمع وشؤون البيئة (وزارة التعميم العالي.)46 ،1523 ،
وفي حدود عمم الباحث فإن تحديد واقع الشراكة المجتمعية وممارسة مجاالتيا في
جامعة الطائف لم تتم دراستو بشكل شامل ويتوافق مع اليدف االستراتيجي لمجامعة في المزج
بين مفاىيم الشراكة والمشاركة ،ولذا تم تحديد مشكمة الدراسة في محاولة اإلجابة عن السؤال
الرئيس التالي :ما واقع الشراكة المجتمعية وممارسة مجاالتيا في جامعة الطائف من وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس؟ ،كما تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئمة الفرعية اآلتية:
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 .2ما درجة ممارسة مجاالت الشراكة المجتمعية (التعميمية ،البحثية ،الثقافية ،االجتماعية،
االقتصادية) في جامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟
 .1ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أي من مستويات الداللة بين متوسطات استجابة
أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا في جامعة
الطائف والتي قد تعزى لمتغيرات( :الجنس ،الدرجة العممية ،نوع الكمية ،سنوات الخبرة)؟

أهداف الدراسة:

ىدفت الدراسة التعرف عمى واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة

مجاالتيا في جامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .والكشف عما إذا كان
ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند أي من مستويات الداللة بين متوسطات استجابة
أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا في جامعة
الطائف والتي قد تعزى لمتغيرات( :الجنس ،الدرجة العممية ،نوع الكمية ،سنوات الخبرة).

أهمية الدراسة:
نظرياً ،تثري الدراسة األدب النظري لمتعميم العالي حول الشراكة المجتمعية وممارسة

مجاالتيا :التعميمية والبحثية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،وفق تنظيم معرفي يتماشى

مع العوامل المحيطة بالجامعة ،ومع مفيوم الوظيفة الثالثة في الجامعات السعودية ،وبشكل
يوضح ىذا المفيوم لدى الجامعات لتواكب التوجيات الحديثة لمجامعات العالمية ،وتتناغم مع
توصيات وزارة التعميم العالي ( ،)1523ومع استراتيجية جامعة الطائف (.)1511-1528

وتطبيقياً ،تُم ّكن نتائج الدراسة إدارة الجامعة من ربط مجاالت الشراكة المجتمعية

بعمميات التحميل البيئي والتخطيط االستراتيجي بجامعة الطائف ،وتحديد نقاط القوة والضعف
لدى الجامعة ،واعداد خطط عمل وبرامج زمنية محددة وواضحة ،وبشكل يساعد الجامعة عمى
تقديم وتطوير خدمة وبناء شراكات مجتمعية ذات مستوى عال ويمكن قياسيا وتقييم آثارىا
وفقاً ليذه المجاالت ،وضمان حصول أصحاب المصمحة من الطرفين عمى الفائدة المتبادلة،

وتنسيق وتنظيم مجاالت الشراكة المجتمعية بين كميات الجامعة وفقاً لتخصصاتيا األكاديمية،
ومراعاة ذلك عند اإلشراف عمييا وتطويرىا ،وبما يحقق رؤية ورسالة وأىداف جامعة الطائف،
ويرفع من كفاءتيا وفعاليتيا ،ويضمن الدعم الالزم ليا من قبل أفراد المجتمع ومؤسساتو.

مصطلحات الدراسة:
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شرك) بمعنى مخالطة
الشراكة المجتمعية :الشراكة في المغة مأخوذة من المصدر ( ّ
الشريكين لبعضيما في أمر من األمور ،وترجمة ( )Partnershipىي :شراكة شريك شركة،
أي عالقة بين شركاء في موضوع محدد ،وتعني اتفاق شخصين أو أكثر من أجل تنفيذ عمل
ربحي (األحمد .)332 ،1526 ،وفي االستعمال فإن الشراك ىو الشيء الواحد ،وقد تكون
بمعنى مشاركة ،والشراكة تعني أتفاق أو عالقة إيجابية بين كيانين يعترف كل منيما باآلخر
وتقوم عمى التعاون وتبادل المصالح لتحقيق األىداف المشتركة (سرحان.)636 ،1523 ،
وىناك عدة تعاريف لمشراكة المجتمعية في الجامعات ،بأنيا :نيج الجامعة إلقامة
عالقات متبادلة مخططة ونظامية (مؤسسية) مع المجتمعات ،ترتكز عمى شراكات بحثية
ىادفة ومستدامة ،وتخمق شبكات تعاونية بين المجتمع والجامعة عمى مستويات متعددة
) .(Barnes et al., 2009, 19وأنيا :كل نشاط تعاوني مشترك يتم بين مؤسسات المجتمع
المختمفة والجامعات بيدف القيام بمشروع معين (بحثي ،استشاري ،دورات… ،الخ) ،وفق
إطار تعاقدي يحفظ لكال الطرفين مصمحتيما في ذلك (الخميفة .)252 ،1523 ،وأنيا سياسة
ذات إطار أخالقي ألداء مجتمع الجامعة من (طالب ،طاقم تدريس ،إداريين) ،ومسؤولياتيم
تجاه األثار التعميمية والمعرفية والبيئية التي تنتجيا الجامعة في حوار تفاعمي مع العالم غير
الجامعي (المجتمع) وىادف لتنميتو المستدامة ).(Bowers, 2017, 38
عرف الدراسة الشراكة المجتمعية إجرائياً بأنيا :وظيفة الجامعة من أجل عقد شراكات
وتُ ّ
(تعميمية وبحثية) واقامة مشاركات مجتمعية (ثقافية واجتماعية واقتصادية) مع المجتمع
عرف
المحمي ،ىادفة لتبادل اآلراء واألفكار والموارد والخدمات والمنافع المشتركة بينيما .كما تٌ ّ
مجاالت الشراكة المجتمعية إجرائياً بأنيا :كل النشاطات والخدمات التعميمية والبحثية والثقافية
واالجتماعية واالقتصادية ،والتي تتبادليا الجامعة مع المجتمع المحمي .وتدمج الدراسة بين

ىذه المجاالت وأبعاد الوظيفة الثالثة لمجامعات في :مجال الشراكة التعميمية يشمل بعد التعميم
والتدريب المستمر ،مجال الشراكة البحثية يشمل بعد نقل التقنية واالبتكار ،مجاالت المشاركة
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية تشمل بعد المشاركة المجتمعية .ويتم قياس ىذه المجاالت
من خالل استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى العبارات الواردة تحت كل مجال في األداة.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة موضوعياً عمى معرفة واقع الشراكة المجتمعية وممارسة

مجاالتيا التالية( :التعميمية ،البحثية ،الثقافية ،االجتماعية ،االقتصادية) .وطبقت الدراسة
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الميدانية (االستبانة) عمى أعضاء وعضوات ىيئة التدريس الذين درجاتيم العممية أستاذ
مساعد فأعمى في الكميات (النظرية والعممية والطبية) الواقعة بالمقر الرئيس لجامعة الطائف
بالحوية ،وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2349/2348ىـ (.)1528

إجراءات الدراسة
منهجية الدراسة :استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق أىدافيا.
مجتمع الدراسة وعينتها :تكون المجتمع من جميع أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الطائف
الذين يحممون درجة الدكتوراه ،والبالغ عددىم ( )2202عضواً في المقر الرئيس لمجامعة
بالحوية فقط وبدون الفروع (جامعة الطائف ،)25 ،1528 ،وتم اختيار عينة عشوائية
بسيطة منيم بمغت ( )355عضو ىيئة تدريس استجاب منيم ( )125عضواً يشكمون ما

نسبتو ( )% 28.4من مجتمع الدراسة .وجاءت نتائج توزيع أفراد العينة في الجدول (:)2

عذٚي( )0رٛص٠غ أفشاد اٌؼٕ١خ ِٓ أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثغبِؼخ اٌطبئف حغت ِزغ١شاد اٌذساعخ (ْ=
)201
اإلعّبٌٟ
إٌغجخ %
اٌزىشاس
اٌفئبد
اٌّزغ١ش
َ
% 13.92
061
روٛس
اٌغٕظ
0
% 21.32
34
إٔبس
% 91.39
011
أعزبر ِغبػذ
% 41.39
69
أعزبر ِشبسن
اٌذسعخ اٌؼٍّ١خ
2
% 02.01
42
أعزبر
201
% 33.19
014
ٔظش٠خ
% 011 % 49.23
13
ػٍّ١خ
ٔٛع اٌىٍ١خ
4
% 09.10
44
طج١خ
% 22.91
61
ألً ِٓ  9عٕٛاد
% 92.91
024
ِٓ  9إٌ 01 ٝعٕٛاد
عٕٛاد اٌخجشح
3
% 02.26
21
أوضش ِٓ  01عٕٛاد

ويتضح من جدول( ،)2أن عينة الدراسة تعبر بصدق عن واقع أعضاء ىيئة التدريس
في جامعة الطائف من حيث :زيادة عدد الذكور ،وزيادة من يحممون درجة أستاذ مساعد ثم
مشارك ،وزيادة الذين تخصصاتيم في الكميات النظرية ثم العممية ،وزيادة أعداد ذوي الخبرة
المتوسطة ( 25-0سنوات)؛ كما أن ىذا التوزيع يتوافق مع كون جامعة الطائف ناشئة.
أداة الدراسة :لتحقيق أىداف الدراسة تم مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ،واالستفادة
منيا في تطوير أداة (استبانة) لجمع بيانات عن واقع الشراكة المجتمعية ومجاالتيا تكونت
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من ( )70عبارة موزعة عمى خمسة مجاالت (أبعاد) ،ثم عرضت بصورتيا األولية عمى ()24
محكماً من ذوي الخبرة في خدمة المجتمع والمختصين في اإلدارة التربوية والقياس والتقويم،
وذلك لمحكم عمييا من حيث :مالءمة مجاالتيا ألغراض الدراسة ،والسالمة المغوية لعباراتيا

ومدى انتمائيا لممجال المراد قياسو ،واقتراح أي تعديالت يرونيا مناسبة ،وتم األخذ بجميع
المالحظات المتفق عمييا ،لتتكون أداة الدراسة بصورتيا النيائية من ( )05عبارة موزعة
بالتساوي عمى مجاالت الشراكة الخمسة وىي( :التعميمية ،البحثية ،الثقافية ،االجتماعية،
واالقتصادية) ،وبذلك يكون قد تحقق الصدق الظاىري لألداة أو صدق المحكمين.

صدق وثبات األداة :طبقت األداة بصورتيا النيائية عمى عينة استطالعيو من ( )45عضو،
وتم حساب معامل ارتباط "بيرسون" ( )Pearsonبين العبارة ودرجة المجال (اتساق داخمي)،
وبين المجال والدرجة الكمية لألداة (صدق بنائي) ،وجاءت النتائج كما في الجدول (:)1

عذٚي(ِ )2ؼبًِ "ث١شع "ْٛالسرجبط اٌؼجبساد ثبٌّغبيٚ ،اسرجبط اٌّغبالد ثبٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌألداح (ْ=
)41
اٌششاوخ
اٌزؼٍ١ّ١خ
ػجبسح اٌّؼبًِ ػجبسح اٌّؼبًِ
1.662
0
1.161
0
1.296
2
1.313
2
1.313
4
1.141
4
1.312
3
1.340
3
1.202
9
1.222
9
1.120
6
1.190
6
1.193
1
1.243
1
1.113
2
1.302
2
1.223
3
1.230
3
1.623 01 1.132 01
1.309
1.364
اٌششاوخ اٌجحض١خ

اٌّشبسوخ
اٌضمبف١خ
ػجبسح اٌّؼبًِ
1.304
0
1.634
2
1.211
4
1.310
3
1.312
9
1.300
6
1.619
1
1.211
2
1.143
3
1.243 01
1.331

اٌّشبسوخ
االعزّبػ١خ
ػجبسح اٌّؼبًِ
1.164
0
1.241
2
1.333
4
1.631
3
1.211
9
1.311
6
1.139
1
1.200
2
1.100
3
1.163 01
1.320

اٌّشبسوخ
االلزصبد٠خ
ػجبسح اٌّؼبًِ
1.633
0
1.231
2
1.121
4
1.324
3
1.211
9
1.291
6
1.129
1
1.232
2
1.230
3
1.129 01
1.302

ويتضح من جدول( )1أن جميع عبارات ومجاالت األداة حققت قيم ارتباط عالية ودالة
عند ( ،)5.52أي أن ال عبارات تتسم بدرجة عالية من الصدق في تمثيل المجال الذي تنتمي
لو ،وأن مجاالتيا تقيس فعالً واقع الشراكة المجتمعية ومجاالتيا بدرجة عالية من الصدق.
وبالنسبة لثبات األداة ،تم حساب معامل "كرونباخ ألفا" (،)Cronbach’s Alpha
وحققت جميع المجاالت واألداة ككل قيم ثبات عالية ودالة عند مستوى ( ،)5.52أي أن األداة
يمكن الوثوق في نتائجيا حول واقع الشراكة المجتمعية ومجاالتيا ،كما في الجدول (:)4
عذٚي(ِ )4ؼبًِ اٌضجبد (وشٔٚجبخ أٌفب) ٌٍّغبالد ٚاٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌالعزجبٔخ (ْ=)41
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اٌّغبالد

اٌؼجبساد

اٌششاوخ اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌششاوخ اٌجحض١خ
اٌّشبسوخ اٌضمبف١خ
اٌّشبسوخ االعزّبػ١خ
اٌّشبسوخ االلزصبد٠خ
اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌألداح (اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ)

01
01
01
01
01
91

ِؼبًِ اٌضجبد "وشٔٚجبخ
أٌفب"
1.363
1.321
1.330
1.394
1.341
1.326

تصحيح األداة:
تمت االستجابة عمى االستبانة بوضع إشارة أمام كل فقرة يحدد المستجيب فييا مدى
تطابق مضمون الفقرة مع ما يناسبو وفقاً لتدرج "ليكرت"( )Likertالخماسي( :عالية جداً،

عالية ،متوسطة ،منخفضة ،منخفضة جداً) وتقابل الدرجات )2 ،1 ،4 ،3 ،0( :عمى التوالي،
وتم تفسير واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا وفقاً لممتوسطات الحسابية،

وتحديد درجات القطع التالية :منخفضة جداً= ( ،)2.85–2منخفضة= (،)1.65–2.82
متوسطة= ( ،)4.35–1.62عالية= ( ،)3.15–4.32عالية جداً= (.)0.55-3.12

متغيرات الدراسة :المتغيرات المستقمة ىي :الجنس وفئاتو (ذكور ،إناث) ،والدرجة العممية

وفئاتيا (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) ،ونوع الكمية وفئاتيا (نظرية ،عممية ،طبية)،
وسنوات الخبرة وفئاتيا (أقل من  0سنوات ،من  0إلى  25سنوات ،أكثر من  25سنوات).
أما المتغير التابع فيو :واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا في جامعة الطائف.

المعالجات اإلحصائية:

بعد استكمال االستجابة عمى االستبانة تم معالجة البيانات وفق

برنامج الحزم اإلحصائية ) ،(SPSS v21.0واستخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لتحديد واقع ممارسة الشراكة المجتمعية ومجاالتيا ،واستخدام اختبار "ت")(T-test

لداللة الفروق بين متغيرين ،واختبار "ف") )One Way ANOVAلداللة الفروق بين أكثر
من متغيرين ،واختبار "شيفيو"( )Scheffeلتحديد اتجاه الفروق ولصالح أي من الفئات.

تحليل النتائج وتفسيرها:
لإلجابة عن السؤال الرئيس :ما واقع الشراكة المجتمعية وممارسة مجاالتيا في جامعة
الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟ ،تم تحميل استجابات أفراد الدراسة عمى
المجاالت ،وجاءت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما في الجدول (:)3
عذٚي(ٚ )3الغ اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ِّٚبسعخ ِغبالرٙب ف ٟعبِؼخ اٌطبئف ِشرجخ رٕبصٌ١ب
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َ

ِغبالد ِّبسعخ اٌششاوخ

3
اٌّشبسوخ اٌضمبف١خ
1
اٌششاوخ اٌزؼٍ١ّ١خ
5
اٌّشبسوخ االلزصبد٠خ
4
اٌّشبسوخ االعزّبػ١خ
2
اٌششاوخ اٌجحض١خ
ٚالغ اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ فٟ
عبِؼخ اٌطبئف

اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ
3.66
3.40
3.34
3.23
3.00
4.49

االٔحشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.33
0.11
0.31
0.15
0.03
1.29

اٌذسعخ

اٌزشر١ت

ػبٌ١خ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ

1
2
3
4
5

ِزٛعظ

يتضح من جدول( )3أن واقع الشراكة المجتمعية في جامعة الطائف متوسط ()4.40
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،وجاء ترتيب ممارسة مجاالت الشراكة تنازلياً :الثقافية،

التعميمية ،االقتصادية ،االجتماعية ،البحثية ،وجميعيا بدرجة ممارسة متوسطة ،عدا المشاركة
الثقافية جاءت بدرجة عالية ( ،)4.66وكانت الشاركة التعميمية قريبة جداً من عالية

(.)4.35

الشركة المجتمعية وممارسة مجاالتيا في جامعة الطائف ليس بالمستوى
ا
أي أن واقع
المأمول ،إذ تركز الجامعة بشكل كبير عمى مجال المشاركة الثقافية في الفعاليات السنوية
التي تزخر بيا مدينة الطائف باعتبارىا المصيف األول في المممكة ويقام فييا سنوياً البرامج

الصيفية وميرجان سوق عكاظ الثقافي والورد الطائفي وما يصاحبيا من مسابقات وندوات
ومحاضرات توعوية ،والتي تشارك فييا الجامعة بقوة وتوفر كافة المتطمبات الالزمة لتنفيذىا،
بل وتعمل الجامعة من خالليا عمى تعزيز االنتماء والمواطنة والتنوع الثقافي لدى أفراد
المجتمع ،واستغالل الزخم اإلعالمي وقنوات وشبكات التواصل الحديثة المصاحبة ليا .كما
تيتم الجامعة بمجال الشاركة التعميمية من خالل تشكيمة واسعة من البرامج التعميمية واتاحتيا
عمى شكل برامج لمتعميم المستمر (االنتساب) والدورات التدريبية ألفراد المجتمع بيدف إحالل
المعارف والميارات الجديدة ذات االرتباط باحتياجات المجتمع ومتطمبات سوق العمل ،وقد
قطعت الجامعة في ىذا المجال خطوات كبيرة .إضافة إلى بعض الممارسات المتوسطة في
مجال المشاركة االقتصادية ذات العالقة بالتربية العممية ودعم مدارس التعميم العام ،والتوظيف
والتشغيل بنظام الساعات ،والعضوية في المجالس البمدية وبعض المجان االستشارية أو
االشرافية .وكذلك بعض الممارسات في مجال المشاركة االجتماعية ذات العالقة بالصحة
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العامة والخدمات الطبية واألنشطة الرياضية والترفييية .وفي مجال الشراكة البحثية تقوم
الجامعة بدعم إجراء األبحاث العممية والدراسات التطبيقية لمنسوبي الجامعة.
وتفسير ىذه النتيجة المتوسطة لواقع الشراكة المجتمعية وممارسة مجاالتيا ،قد يكون
أن جامعة الطائف تعتبر نفسيا جامعة تعميمية وتركز بشكل أساسي عمى التدريس ،واالىتمام
بنشر التعميم والمعرفة والثقافة العامة ،ول سيولة عقد المحاضرات والمقاءات البسيطة في قاعة
المحاضرات بالجامعة ،وتعميم مثل ىذه المقاءات عمى مشاركاتيا االقتصادية واالجتماعية
والبحثية أو االقتصار عمييا ،ولذلك جاءت درجة ممارسة ىذه المجاالت الثالث متوسطة جداً

وأيضاً بسبب قمة المصانع والشركات الكبرى التي تدعم ىذه المشاركات في مدينة الطائف.

وتشير ىذه النتيجة إلى ضرورة تفعيل ممارسة الشراكة المجتمعية بكافة مجاالتيا في
جامعة الطائف ،وخاصة الشراكة البحثية واالقتصادية مع قطاع األعمال واإلنتاج في مدينة
الطائف ،والبدء بإنشاء أودية التقنية والتركيز عمى اآلليات واألنشطة المصاحبة ليا ،وتفعيل
عمميات ابتكار المعرفة ونشرىا وانتاج وتوطين التقنية ذات القيمة المضافة ،وتأسيس شركات
خاصة بالجامعة تمكنيا من االستثمار التجاري لمنتجاتيا ،والمشاركة في الفعاليات والمشاريع
االقتصادية ذات العائد المالي ،وتحفيز منسوبييا لمقيام باألبحاث متداخمة التخصصات فييا،
ومن جية أخرى ،تشير ىذه النتيجة إلى ضرورة تفعيل المشاركة االجتماعية في جامعة
الطائف من خالل االىتمام بمشكالت وقضايا المجتمع البيئية والصحية ،ودعم إجراء األبحاث
التطبيقية والدراسات المجتمعية والبيئية الموجية لحل ىذه المشكالت وتحقيق التنمية
المستدامة لممجتمع بكافة قطاعاتو وفي كل المجاالت ،مع االىتمام أكثر بدعم المؤسسات
الخيرية ،وتشجيع منسوبييا عمى القيام باألعمال التطوعية التي يحتاجيا المجتمع.
وتتفق ىذه النتيجة المتوسطة لواقع الشراكة المجتمعية وممارسة مجاالتيا في جامعة
الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس مع نتائج كل من :دراسة (درادكة ومعايعة،
 )1523وجدت أن مستوى الشراكة بين جامعة اليرموك والقطاع الخاص متوسط ،وترتيب
مجاالتيا :البرامج التدريبية والتأىيمية ،البحوث العممية ،مشاريع العمل ،تقديم االستشارات
العممية والفنية ،الحواضن اإلبداعية واإلنتاجية .ودراسة (العتيبي )1520 ،وجدت أن مساىمة
جامعة نجران في التنمية المستدامة متوسط ،وترتيب مجاالتيا :االقتصادية ،التعميمية،
اإلدارية ،الصحية ،البيئية ،الثقافية .ودراسة (العيمة )1527 ،وجدت أن واقع الشراكة بين
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الجامعات الفمسطينية والقطاع الخاص متوسط ،وترتيب مجاالتيا :تمويل المشاريع ،تقديم
االستشارات المتخصصة ،الدعم التعميمي ،عقد الندوات والمؤتمرات ،التدريب والتعميم
المستمر ،تسويق األبحاث والكراسي البحثية .دراسة (الزعبوط )1528 ،وجدت أن دور
الجامعات األردنية في خدمة المجتمع متوسط ،وترتيب مجاالتو :المواطنة الصالحة ،األنشطة
الثقافية ،التنمية االجتماعية ،التنمية االقتصادية .وبالرغم من االتفاق مع نتائج ىذه الدراسات
حول واقع الشراكة المجتمعية ،إال أن ىناك اختالفات كثيرة في ترتيب ممارسة المجاالت التي
تناولتيا تمك الدراسات عن الدراسة الحالية ،وذلك بحسب اختالف مفيوم الشراكة المجتمعية
السائد في تمك الجامعات ،وأيضاً بسبب تنوع وتعدد تمك المشاركات واختالف ظروف وطبيعة
كل جامعة واإلمكانات التي تتوافر لدى كل منيا ،واختالف احتياجات ومتطمبات المجتمعات

المحيطة بيا.
بينما تختمف ىذه النتيجة المتوسطة لواقع الشراكة المجتمعية وممارسة مجاالتيا في
جامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس أيضاً عن نتائج كل من :دراسة (ىممو،

 )1524وجدت أن دور الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع ضعيف ،وترتيب مجاالتو:

نشر الثقافة ،تقديم االستشارات ،دعم النمو االقتصادي ،تحقيق التقدم المجتمعي ،التدريب
والتعميم المستمر ،دعم وتشجيع الباحثين ،ترسيخ قيم االنتماء والمواطنة .ودراسة (الشمري،
 )1526وجدت أن عالقة جامعة حائل بالمجتمع في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويم
واالعتماد ضعيفة ،وترتيب مجاالتيا :سياسات الجامعة تجاه المجتمع ،تفاعل الجامعة مع
المجتمع ،سمعة الجامعة .ودراسة (القيزاني )1527 ،وجدت أن دور جامعة المرقب الميبية
في تنمية المجتمع ضعيف ،وترتيب مجاال تو :تنمية مفاىيم وقيم المواطنة ،واالتصال
بالمجتمع ،التنمية االقتصادية ،التنمية البيئية ،التنمية االجتماعية .ودراسة (الضبياني
والعنسي وشداد ( )1528وجدت أن دور جامعة ذمار في خدمة المجتمع اليمني ضعيف،
وترتيب مجاالتو :التدريب والتعميم المستمر ،نشر الوعي المجتمعي ،البحوث التطبيقية ،وتقديم
االستشارات .وقد يكون االختالف عن ىذه الدراسات بسبب اختالف البيئة واألوضاع في
البمدان التي أجريت فييا تمك الدراسات وىي (غزة وليبيا واليمن) ،بينما االختالف عن نتيجة
دراسة (الشمري) قد يكون بسبب استخداميا أحد معايير الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد
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األكاديمي (الجامعة والمجتمع) والتي تركز عمى ممارسات تفصيمية وتتطمب أدلة وشواىد عن
واقع جامعة حائل.
وكذلك تختمف ىذه النتيجة المتوسطة لواقع الشراكة المجتمعية وممارسة مجاالتيا في
جامعة الطائف عن نتيجة دراسة (السممي )1527 ،التي وجدت أن دور جامعة الممك سعود
في تنمية المجتمع مرتفع ،وترتيب مجاالتو :نشر الثقافة ،تقديم االستشارات ،دعم النمو
االقتصادي ،التقدم المجتمعي .وقد يكون سبب االختالف عن ىذه النتيجة مكانة جامعة الممك
سعود في التصنيفات العالمية وعراقتيا المحمية ودورىا التنموي في المممكة العربية السعودية.
ولإلجابة عن السؤال األول :ما درجة ممارسة مجاالت الشراكة المجتمعية (التعميمية،
البحثية ،الثقافية ،االجتماعية ،االقتصادية) في جامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس؟ ،تم تحميل استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات كل مجال وجاءت نتائج المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية كما في الجداول ( )0و( )6و( )7و( )8و( )9اآلتية:
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 -1مجال الشراكة التعليمية:
عذٚي( )9دسعخ ِّبسعخ اٌششاوخ اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟعبِؼخ اٌطبئف ٚرشر١ت ػجبسارٙب رٕبصٌ١ب
دسعخ
اٌّزٛعظ االٔحشاف
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــبسح
َ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّّبسعخ
رمذَ اٌغبِؼخ رشىٍ١خ ٚاعؼخ ِٓ اٌجشاِظ
0
ػبٌ١خ
1.30
3.21
4
اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاألٔشطخ اٌّخزٍفخ.
رؤً٘ اٌغبِؼخ أفشاد اٌّغزّغ ثئحالي
2
ػبٌ١خ
1.23
3.12
9
اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌغذ٠ذح.
رشثظ اٌغبِؼخ األ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ
4
ػبٌ١خ
1.29
4.21
0
ثبحز١بعبد ِٚشىالد اٌّغزّغ.
رطٛس اٌغبِؼخ اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد ٚفمب
3
ػبٌ١خ
1.23
4.13
2
ٌّزطٍجبد عٛق اٌؼًّ.
رذسة اٌغبِؼخ طالثٙب ػٍ ٝخذِخ اٌّغزّغ
9
ػبٌ١خ
1.26
4.10
1
ٚاٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ.
رطجك اٌغبِؼخ طشق رذس٠ظ حذ٠ضخ فٟ
6
ػبٌ١خ
1,29
4.63
3
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزذس٠ت اٌّغزّش.
رز١ح اٌغبِؼخ رؼٍ ُ١إٌىزش ٟٔٚألفشاد
1
ِزٛعطخ
1.22
4.24
01
اٌّغزّغ ف ٟوً ٚلذ ِٚىبْ.
رشبسن اٌغبِؼخ خشعٙ١ب ف ٟرط٠ٛش خطظ
2
ِزٛعطخ
1.22
2.29
2
ٚثشاِظ اٌذساعخ ٚاألٔشطخ.
رمذَ اٌغبِؼخ ِٕح دساع١خ ٌّٓ ٠مِْٛٛ
3
ِٕخفضخ
1.39
2.32
6
ثأػّبي رطٛػ١خ ف ٟاٌّغزّغ.
رّٕح اٌغبِؼخ شٙبداد ِؼزّذح ٌإلٔغبصاد
01
ِٕخفضخ
1.31
2.20
3
اٌّزّ١ضح ٚاٌخجشاد اٌؼٍّ١خ.
ِزٛعطخ
1.30
4.31
دسعخ ِّبسعخ اٌششاوخ اٌزؼٍ١ّ١خ

يتضح من جدول( )0أن درجة ممارسة الشاركة التعميمية في جامعة الطائف متوسطة
( ،)4.35وىي درجة ممارسة قريبة جداً من عالية ،إذ تقدم الجامعة تشكيمة واسعة من
البرامج التعميمية والتدريبية ،حيث يوجد فييا أكثر من  65قسماً أكاديمياً ،كما توجد كمية

لممجتمع فييا قسمين أكاديمية برامجيا ذات ارتباط كبير بسوق العمل ،وتقدم عمادة الدراسات
المساندة عدداً من المقررات العامة واالختيارية ذات ارتباط وثيق بالميارات الحياتية
والجامعية ،وكذلك عمادة الدراسات العميا تقدم برامج في درجتي الدبموم والماجستير بمغت أكثر

من  45برنامجاً ،ومعظم ىذه البرامج التي تقدميا الجامعة متاحة ألفراد ومؤسسات المجتمع،
ويمكنيم االلتحاق بيا تعميمياً أو تدريبياً والتزود بالمعارف والميارات الجديدة التي تحتوييا

وىي جاىزة لتأىيميم بشكل مناسب ،كما أن أىدافيا التعميمية مرتبطة باحتياجات ومشكالت
المجتمع ،وتعمل الجامعة عمى تطويرىا باستمرار وفقاً لمتطمبات سوق العمل وذلك تحت
- 362 -

واقع الشراكة المجتمعية وممارسة مجاالتها في جامعة الطائف ....................................................

إشراف عمادة التطوير الجامعي وعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة ،كما يتم تقديميا
وفق طرق تدريس حديثة وتقنيات التعميم اإللكتروني "البالك بورد" لتحقيق االستفادة الكاممة
من العممية التعميمية والتدريبية بالتعاون مع عمادة التعميم اإللكتروني وتقنية المعمومات في
الجامعة ،إضافة إلى ذلك تقوم الجامعة بتعميم وتدريب طالبيا المنتظمين عمى خدمة المجتمع
وممارسة المسؤولية االجتماعية وذلك من خالل المحتوى المناسب ضمن المقررات العامة
واالختيارية باألقسام العممية .وكل ىذه البرامج التعميمية قد تفسر النتيجة القريبة جداً من
عالية ،كما أن جامعة الطائف تعتبر نفسيا جامعة تعميمية وتركز جيودىا في ىذا المجال.

إال أن النتيجة المتوسطة لمشراكة التعميمية تشير إلى ضرورة أن تعترف جامعة الطائف
بالخبرات المينية واإلنجازات العممية المتميزة التي يقوم بيا أفراد المجتمع وتمنح شيادات
معتمدة مقابميا ،وأن تتوسع الجامعة في عممية القبول والتسجيل في برامج التعميم والتدريب
المستمر من خالل المنح الدراسية لألفراد المتميزين والذين لدييم إنجازات ممموسة ويقومون
بأعمال تطوعية غير ربحية في المجتمع ،وأن تتشارك الجامعة بشكل أكبر مع الخريجين
وأصحاب المصمحة من سوق العمل ومؤسسات المجتمع في عمميات تطوير البرامج والمقررات
الدراسية وفي ربط األنشطة التعميمية والتطبيقية المصاحبة ليا وصوالً إلى ضمان جودة نتائج
التعمم ومالءمة مخرجاتيا لممتطمبات واالحتياجات المختمفة ،األمر الذي سيعود بزيادة عدد
الممتحقين بيذه البرامج التعميمية والدورات التدريبية ،ومن جية أخرى ،ضرورة أن تستكمل
الجامعة توفير بيئة تعميم إلكتروني آمنة ومناسبة لمجميع وتمبي احتياجات األفراد في كل وقت
وكل مكان ،مع تطوير عناصر العممية التعميمية التي تتم من خالل برنامج "البالك بورد"
وتحفيز األعضاء عمى استخداميا بشكل واسع لخدمة المجتمع وتعميم أفراده وتأىيميم.
وتتفق ىذه الدرجة المتوسطة لممارسة الشراكة التعميمية في جامعة الطائف مع نتائج
دراسات كل من( :درادكة ومعايعة( )Almannie,2015( )1523 ،العتيبي)1520 ،
(الجيني )1528 ،التي وجدت أن دور تمك الجامعات متوسط في تقديم البرامج التعميمية
والتدريبية .بينما تختمف عن نتائج دراسات كل من( :ىممو( )1524 ،العيمة)1527 ،
(القاسم والنويصر( )1528 ،الضبياني والعنسي وشداد )1528 ،التي وجدت أن دور تمك
الجامعات ضعيف في الدعم التعميمي والتدريب والتعميم المستمر ،وأن مشاركة المجتمع
المحمي بقطاعاتو في دعم وتمويل برامج التعميم المستمر ال تزال ضعيفة.
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 -0مجال الشراكة البحثية:
عذٚي( )6دسعخ ِّبسعخ اٌششاوخ اٌجحض١خ ف ٟعبِؼخ اٌطبئف ٚرشر١ت ػجبسارٙب رٕبصٌ١ب
دسعخ
اٌّزٛعظ االٔحشاف
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــبسح
َ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّّبسعخ
ٌذ ٜاٌغبِؼخ إداسح ِغزمٍخ ٌزخط١ظ ٚرٕغ١ك
0
ػبٌ١خ
1.39
4.32
9
ع١بعبد اٌجحش اٌؼٍّ.ٟ
رشثظ اٌغبِؼخ ػٕب ٓ٠ٚاألثحبس ِٚغبسارٗ
2
ػبٌ١خ
1.31
4.19
2
ثّشىالد ٚاحز١بط اٌّغزّغ.
ٌذ ٜاٌغبِؼخ لبػذح ِؼٍِٛبد شبٍِخ ٌٍّشاوض
4
ػبٌ١خ
1.36
4.61
0
ٚاٌٛحذاد اٌجحض١خ فٙ١ب.
رزجبدي اٌغبِؼخ اٌخجشاد ٚاٌزغبسة حٛي
3
ِزٛعطخ
1.22
4.40
3
اٌمضب٠ب اٌحشعخ ِغ اٌّغزّغ.
رشبسن اٌغبِؼخ فٚ ٟضغ حٍٛي ػٍّ١خ
9
ِزٛعطخ
1.33
4.13
1
ٌزحذ٠بد اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ.
رذػُ اٌغبِؼخ األثحبس اٌّغزّؼ١خ ٚاٌىشاعٟ
6
ِزٛعطخ
1.32
2.34
4
اٌجحض١خ اٌّزخصصخ.
رطٛس اٌغبِؼخ اٌّؼشفخ ٚرٕشش٘ب ٚرزجبدٌٙب
1
ِزٛعطخ
1.23
2.13
2
ِغ ِؤعغبد اٌّغزّغ.
رٕفز اٌغبِؼخ أثحبصب ث١ٕ١خ فِ ٟخزٍف
2
ِٕخفضخ
1.13
2.92
6
اٌّؼبسف ٚاٌزخصصبد اٌؼٍّ١خ.
رشثظ اٌغبِؼخ ِشاوض٘ب اٌجحض١خ ثّشاوض
3
ِٕخفضخ
1.39
2.31
3
اإلٔزبط اٌّزٛاعذح ف ٟاٌّغزّغ.
رضٚد اٌغبِؼخ اٌششوبد اإلٔزبع١خ ثٕزبئظ
01
ِٕخفضخ
1.31
2.29
01
األثحبس ٚاٌزمٕ١بد اٌّجزىشح.
ِزٛعطخ
1.12
4.11
دسعخ ِّبسعخ اٌششاوخ اٌجحض١خ

يتضح من جدول( )6أن درجة ممارسة الشراكة البحثية في جامعة الطائف متوسطة
( ،)4.57وىي درجة ليست بالمستوى المطموب ،إذ أن دور الجامعة يجب أن ال يقتصر عمى
التعميم فقط ،وانما يوجد في الجامعة عمادة لمبحث العممي ومركزين لمبحوث االستشارية تتولى
تخطيط وتنسيق سياسات البحث العممي بالجامعة وتربط عناوين األبحاث ومساراتيا بمشكالت
واحتياجات المجتمع ،وتتوفر فييا قاعدة معمومات عن الوحدات البحثية وممخصات لألبحاث
المدعومة يمكن لمجميع االطالع عمييا ،كما يوجد في الجامعة كرسي األبحاث والدراسات
التنموية ،والتي يتم من خاللو تبادل الخبرات والتجارب المفيدة حول القضايا الحرجة لممجتمع
ووضع حمول عممية لتحديات التنمية المستدامة .وكل ىذه الممارسات المتواضعة وعدم
التركيز عمى تفعيل المراكز والكراسي البحثية بالشكل المطموب وبنفس االىتمام بالجانب
التعميمي ،قد تفسر ىذه النتيجة المتوسطة لمشراكة البحثية.
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وىذه النتيجة المتوسطة لمشراكة البحثية تشير إلى ضرورة أن تركز جامعة الطائف
عمى نقل وتوطين التقنية واالبتكار ،وأن تتشارك مع المؤسسات اإلنتاجية في إنشاء حاضنة
لمتقنية ودعميا مادياً وادارياً بكل ما ييسر مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في تقديم

االختراعات وتسجيميا والتفاوض بشأن إنتاجيا مع الشركات ،وتزويد المسؤولين في

المؤسسات اإلنتاجية وقادة قطاع األعمال بنتائج البحث العممي وبالتطبيقات التي تمتمكيا
الجامعة لالستفادة منيا إنتاجاً وتسويقاً ،وربط مراكزىا البحثية بمراكز األبحاث والتطوير

الموجودة في مؤسسات اإلنتاج األخرى داخمياً وخارجياً ،وانشاء العديد من كراسي البحث

المتخصصة ،والعمل أكثر عمى توليد المعرفة أو تطويرىا ونشرىا وتبادليا مع المجتمع،

وتكثيف تنفيذ األبحاث البينية متداخمة التخصصات في مختمف مجاالت المعرفة ،لما ليا من
نتائج جديدة ومفيدة لمعمم والمجتمع معاً ولدورىا في وضع حمول عممية لممشكالت البيئية

المتعددة المتغيرات والتأثيرات ،والمساىمة بفاعمية في تحقيق التنمية المستدامة لممجتمع ،مع
زيادة دعم الدراسات التي تركز عمى تطوير الخدمات المجتمعية ،خاصة في ىذا العصر الذي
يقوم عمى االقتصاد المعرفي ،وعمى استثمار األفكار وقطاع الخدمات والتطبيقات المعموماتية.
وتتفق ىذه النتيجة المتوسطة لمشراكة البحثية مع نتيجة دراسة (درادكة ومعايعة،

 ،)1523التي وجدت أن دور جامعة اليرموك متوسط في القيام بالبحوث العممية والتطبيقية.
بينما تختمف عن نتائج دراسات كل من( :ىممو( ،)1524 ،العيمة( ،)1527 ،الضبياني
والعنسي وشداد ،)1528 ،التي وجدت أن دور تمك الجامعات ضعيف في توفير الدعم البحثي
واجراء البحوث التطبيقية وتسويق نتائجيا وانشاء الكراسي البحثية.
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 -3مجال المشاركة الثقافية:
َ
9
1
3
2
6
4
0
3
2
01

عذٚي( )1دسعخ ِّبسعخ اٌّشبسوخ اٌضمبف١خ ف ٟعبِؼخ اٌطبئف ٚرشر١ت ػجبسارٙب رٕبصٌ١ب
دسعخ
اٌّزٛعظ االٔحشاف
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــبسح
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّّبسعخ
رؼمذ اٌغبِؼخ ِحبضشاد ٔٚذٚاد فٟ
0
ػبٌ١خ
1.34
3.02
ِٛاض١غ راد أّ٘١خ ٌٍّغزّغ.
رز١ح اٌغبِؼخ لبػبرٙب ِٚشافمٙب ٌزٕف١ز
2
ػبٌ١خ
1.36
3.14
األٔشطخ ٚإٌّبعجبد اٌضمبف١خ.
رؼضص اٌغبِؼخ االٔزّبء اإل٠غبثٚ ٟاٌّٛاطٕخ
4
ػبٌ١خ
1.22
4.32
اٌفؼبٌخ ألفشاد اٌّغزّغ.
اٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ ِفزٛحخ ٚرمذس اٌزٕٛع
3
ػبٌ١خ
1.26
4.22
اٌضمبفٚ ٟاألصبٌخ ٚاٌّؼبصشح.
ٛ٠عذ ِزحذس سعٌٍّ ٟغبِؼخ ٠طٍغ اإلػالَ
9
ػبٌ١خ
1.31
4.21
ثىً ِب  ُٙ٠اٌّغزّغ.
ٕ٠شش ِٛلغ اٌغبِؼخ ثشاِغٙب ٚخذِبرٙب
6
ػبٌ١خ
0.19
4.62
ِٕٚبعجبرٙب ثشىً حذ٠ش.
رٛػ ٟاٌغبِؼخ أفشاد اٌّغزّغ ثّّبسعخ
1
ػبٌ١خ
1.36
4.91
اٌصحخ اٌؼبِخ ٚعٛدح اٌح١بح.
رٕشش اٌغبِؼخ اٌضمبفخ اٌّؼٍِٛبر١خ ٚرؼضص
2
ػبٌ١خ
1.13
4.32
اٌٛػ ٟاٌفىشٌٍّ ٞغزّغ.
رذسط اٌغبِؼخ ٔظشح اٌّغزّغ ٌٙب ٚرؼًّ
3
ِزٛعطخ
1.36
4.29
ػٍ ٝرحغٕٙ١ب ثبعزّشاس.
رزشبسن اٌغبِؼخ ف ٟإٔشبء ِزبحف (ػٍّ١خ
01
ِزٛعطخ
1.34
2.32
ٚث١ئ١خ ٚصمبف١خ) ٌٍّغزّغ.
ػبٌ١خ
1.24
4.66
دسعخ ِّبسعخ اٌّشبسوخ اٌضمبف١خ

يتضح من جدول( )7أن درجة ممارسة المشاركة الثقافية في جامعة الطائف عالية
( )4.66أي أن الجامعة تبذل جيود كبيرة لتقديم المحاضرات وعقد المقاءات والندوات من قبل
المختصين فييا حول مواضيع ومناسبات ذات عالقة بالتثقيف التنفيذي لممجتمع ،وتعزيز
االنتماء الوطني والمواطنة النشطة لدى أفراد المجتمع ،كما أنيا تتيح مرافقيا لألنشطة
والمناسبات الثقافية المختمفة التي تزخر بيا مدينة الطائف باعتبارىا المصيف األول في
السعودية ،وتحفل بمناسبات ثقافية وميرجانات عديدة كسوق عكاظ والورد الطائفي ،إضافة
إلى دعميا لمبيئة الجامعية المفتوحة والتي تقدر التنوع الثقافي واألصالة والمعاصرة ،ووجود
متحدث رسمي لمجامعة يزود اإلعالم بكل ما ييم المجتمع ،وتحديث ونشر الموقع اإللكتروني
لمجامعة لبرامجيا وخدماتيا ومناسباتيا بشكل واضح وجذاب ،كما تقدم عمادة شؤون الطالب
بالجامعة العديد من األنشطة الثقافية والرياضية داخل وخارج الجامعة لمطالب وأفراد المجتمع،
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وتوجد بالجامعة جمعية لمشعر العربي تقيم العديد من المسابقات الشعرية وتخصص الجوائز
المتميزة ليا محمياً واقميمياً وعالمياً.
وبالرغم من ىذه النتيجة العالية لممشاركة الثقافية ،إال أنيا تشير إلى ضرورة اىتمام
جامعة الطائف بإنشاء متاحف جامعية ذات أبعاد وأىداف عممية وبيئية وثقافية في نفس
الوقت ،وأن تدرس الجامعة نظرة المجتمع ليا وأن تعمل عمى تحسينيا باستمرار ،مع زيادة
دور إعالم الجامعة إلبراز أنشطتيا الثقافية وزيادة مشاركة أفراد المجتمع المحمي فييا،
وزيادة وعييم وتعزيز أمنيم الفكري ضد كل ما ينشر عبر الروابط والشبكات المعموماتية
ووسائل التواصل االجتماعي الحديثة ،وأن تعقد الجامعة مسابقات وندوات ومحاضرات توعوية
في األسواق واألماكن المفتوحة لتكون قريبة من عادات وتقاليد الناس والمجتمع بكافة فئاتو.
وتتفق ىذه النتيجة العالية لممشاركة الثقافية مع نتائج د ارسات كل من( :السممي،
( )1527الزعبوط )1528 ،التي وجدت أن دور تمك الجامعات عالي في نشر الثقافة وتقديم
العديد من األنشطة الثقافية .بينما تختمف عن نتائج دراسات كل من( :ىممو،)1524 ،
(العتيبي( ،)1520 ،القيزاني( ،)1527 ،الضبياني والعنسي وشداد ،)1528 ،التي وجدت
أن دور تمك الجامعات ضعيف في بث الوعي المجتمعي ونشر الثقافة ،وأن لدييا قصور في
تنمية مفاىيم وقيم المواطنة الصالحة ومفاىيم التواصل مع المجتمع المحيط.
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 -4مجال المشاركة االجتماعية:
عذٚي( )2دسعخ ِّبسعخ اٌّشبسوخ االعزّبػ١خ ف ٟعبِؼخ اٌطبئف ٚرشر١ت ػجبسارٙب رٕبصٌ١ب
دسعخ
اٌّزٛعظ االٔحشاف
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــبسح
َ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّّبسعخ
رم َٛاٌغبِؼخ ثحّالد رطؼٌٛ ُ١لب٠خ
0
ػبٌ١خ
0.00
4.23
6
اٌّغزّغ ِٓ األِشاض اٌّؼذ٠خ.
رفزح اٌغبِؼخ ػ١بدارٙب ٌٍّغزّغ ٚرمذَ
2
ػبٌ١خ
0.13
4.91
3
خذِبد طج١خ سف١ؼخ اٌّغز.ٜٛ
رُم ُ١اٌغبِؼخ ِغبثمبد ٚأٔشطخ س٠بض١خ
4
ػبٌ١خ
1.36
4.36
9
ٚرشف١ٙ١خ ألفشاد اٌّغزّغ.
ٍ٠زضَ اٌحشَ اٌغبِؼ ٟثزطج١ك اإلعشاءاد
3
ِزٛعطخ
1.33
4.49
4
اٌصح١خ ٚاٌؼض٠ٛخ ٚاٌج١ئ١خ.
رشبسن اٌغبِؼخ ِغزّؼٙب اٌّح١ظ اٌّٛاسد
9
ِزٛعطخ
1.21
4.22
0
ٚاٌخذِبد ثؼذاٌخ ٚإٔصبف
رُشىً اٌغبِؼخ ٌغبْ ٌذساعخ اٌمضب٠ب
6
ِزٛعطخ
1.23
4.01
1
ٚاالحز١بعبد اٌج١ئ١خ ٚاٌّغزّؼ١خ.
ٍ٠زضَ حشَ اٌغبِؼخ ثخٍ ِٓ ٖٛاٌزذخٓ١
1
ِزٛعطخ
1.36
4.14
01
ٚاٌؼبداد اٌضبسح ثبٌّغزّغ.
رٙزُ اٌغبِؼخ ثمضب٠ب اٌّغزّغ وبٌفمش ٘ٚذس
2
ِزٛعطخ
1.29
2.39
2
اٌّٛاسد ٚاٌزفىه األعش.ٞ
رحغٓ اٌغبِؼخ اعزخذاَ اٌّٛاسد ٚاٌخذِبد
3
ِزٛعطخ
1.23
2.14
2
اٌصذ٠مخ ٌٍج١ئخ اٌّح١طخ.
رؼضص اٌغبِؼخ ِٓ فشص اٌزطٛع ٚعّغ
01
ِزٛعطخ
1.39
2.69
3
اٌزجشػبد ٌٍغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ.
ِزٛعطخ
1.39
4.22
دسعخ ِّبسعخ اٌّشبسوخ االعزّبػ١خ

يتضح من جدول( )8أن درجة ممارسة المشاركة االجتماعية في جامعة الطائف
متوسطة ( )4.18وىي درجة ليست بالمستوى المطموب ،بالرغم من قيام الجامعة بالرعاية
الصحية ألفراد المجتمع وتنفيذ حمالت تطعيم عديدة داخل وخارج الجامعة لموقاية من
األم ارض المعدية والموسمية ،وتفتح عياداتيا لتقديم خدمات طبية رفيعة المستوى لممجتمع،
والتي يشرف عمييا مركز لمخدمات الطبية واإلدارة الطبية بالجامعة ،وتقدم الجامعة برامج
وأنشطة ومسابقات رياضية وترفييية تنشر الوعي الصحي وتعزز الصحة العامة بين أفراد
المجتمع ،كما توجد عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة التي تقدم الموارد المالية
الالزمة والخدمات النوعية المناسبة لتنفذ برامج ومبادرات تساىم في حل مشكالت المجتمع
التنموية والبيئية بالتعاون مع أعضاء ىيئة التدريس في الكميات واألقسام العممية المختصة.
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وىذه النتيجة المتوسطة لممشاركة االجتماعية تشير إلى ضرورة زيادة انغماس جامعة
الطائف في حياة المجتمع المحمي ،ومشاركتيا في صناعة التغيير االجتماعي وفق اإلجراءات
الصحية والبيئية والعضوية السميمة ،والقيام بدراسات تحقق التنمية المستدامة في مواضيع
الفقر واألمن الغذائي والمائي ،وتعالج ظواىر سمبية عن البطالة واإلدمان واالنحراف والتفكك
األسري ،وتقديم حمول عممية ليدر الموارد الطبيعية ومعالجة المشكالت البيئية وتقمبات
المناخ ،وزيادة جيودىا لتعزيز فرص التطوع وجمع التبرعات لممنظمات الخيرية ،وأن تُقدم
خدماتيا وتتيح مواردىا لمجميع وفق مبادئ اإلنصاف والعدالة في محافظة الطائف ومراكزىا.

وتتفق ىذه النتيجة المتوسطة لممشاركة االجتماعية مع نتائج دراسات كل من:
(العتيبي( ،)1520 ،السممي( ،)1527 ،الزعبوط ،)1528 ،التي وجدت أن دور تمك
الجامعات متوسط في المشاركة البيئية والصحية والتنمية االجتماعية والتقدم المجتمعي .بينما
تختمف ىذه النتيجة عن نتائج دراسات كل من( :ىممو( ،)1524 ،الشمري،)1526 ،
(القيزاني( ،)1527 ،الضبياني والعنسي وشداد ،)1528 ،التي وجدت أن دور تمك الجامعات
ضعيف في تحقيق التقدم والوعي المجتمعي وأن لدييا قصور في التفاعل مع قضايا المجتمع.
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 -5مجال المشاركة االقتصادية:
عذٚي( )3دسعخ ِّبسعخ اٌّشبسوخ االلزصبد٠خ ف ٟعبِؼخ اٌطبئف ٚرشر١ت ػجبسارٙب رٕبصٌ١ب
دسعخ
اٌّزٛعظ االٔحشاف
اٌزشر١ت
اٌؼجـــــــــــــــــبسح
َ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّّبسعخ
رذػُ اٌغبِؼخ ِذاسط اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ثبٌخجشاد
0
ػبٌ١خ
1.31
3.21
0
اٌؼٍّ١خ ٚاٌّؼٍّ ٓ١اٌّؤٍ٘.ٓ١
رزضٚد اٌغبِؼخ ثبحز١بعبرٙب اٌجشش٠خ ٚاٌّبد٠خ ِٓ
2
ػبٌ١خ
1.36
4.31
1
ِىٔٛبد اٌّغزّغ اٌّح١ظ
رشبسن اٌغبِؼخ ثفؼبٌ١خ ف ٟاٌّغبٌظ اٌجٍذ٠خ
4
ػبٌ١خ
1.31
4.23
2
ٚػض٠ٛخ اٌٍغبْ ثبٌّغزّغ.
رؼذ اٌغبِؼخ رمبس٠شا عٕ٠ٛخ ثّٕبفغ اٌششاوبد ٌىً
3
ػبٌ١خ
1.24
4.92
01
ِٓ اٌغبِؼخ ٚاٌّغزّغ
رشبسن اٌغبِؼخ أفشاد اٌّغزّغ فِ ٟغبٌظ
9
ِزٛعطخ
1.33
4.43
2
اٌغبِؼخ ٌٚغبٔٙب االعزشبس٠خ.
رغزضّش اٌغبِؼخ ف ٟاٌّخزصٚ ٓ١اٌخذِبد
6
ِزٛعطخ
1.22
4.02
6
ٚاٌزغ١ٙضاد ػبٌ١خ اٌزمٕ١خ ٌذٙ٠ب
رشبسن اٌغبِؼخ اٌّغزّغ ف ٟرمِ ُ١١ؼب١٠ش ضّبْ
1
ِزٛعطخ
1.30
4.19
3
عٛدح ػٍّ١برٙب اٌّخزٍفخ
ثبٌغبِؼخ ٌغبْ خذِخ ِ١ٕٙخ ٌذػُ اٌزٛظ١ف
2
ِزٛعطخ
1.34
2.30
2
ِٛٚاءِخ اٌخش٠غٌٍ ٓ١غٛق.
رمذَ اٌغبِؼخ ِشبس٠غ ٌش٠بدح األػّبي ّ٠ىٓ
3
ِزٛعطخ
1.31
2.14
6
االعزفبدح ِٕٙب ِبٌ١ب ٚرغبس٠ب.
رشبسن اٌغبِؼخ ف ٟفؼبٌ١بد ِٚشبس٠غ الزصبد٠خ
01
ِٕخفضخ
1.32
2.60
9
ِغ ِؤعغبد اٌّغزّغ.
ِزٛعطخ
1.23
4.43
دسعخ ِّبسعخ اٌّشبسوخ االلزصبد٠خ

يتضح من جدول( )9أن درجة ممارسة المشاركة االقتصادية في جامعة الطائف
متوسطة ( ،)4,43إذ تقوم الجامعة بتحسين البنية التحتية لمتعميم العام والطفولة المبكرة،
وتدعيم المدارس بالخبرات التربوية واألفراد من معممين مؤىمين أو فنيين واداريين ،وأحيانا
تسد العجز في بعض التخصصات من خالل طالب برامج التربية العممية لكميات التربية والطب
والعموم الطبية وادارة األعمال والعموم والحاسبات ،كما تتزود الجامعة باحتياجاتيا البشرية
والمادية من مكونات المجتمع المحيط بيا ،كما تشارك بفعالية في المجالس البمدية وعضوية
لجان المؤسسات العامة والخاصة في المجتمع ،وقد بدأت في إشراك قادة المجتمع في
مجالس الجامعة المختمفة وفي بعض المجان االستشارية ،وتعد تقارير سنوية عن منافع
الشراكة لمجامعة والمجتمع ،ويوجد بالجامعة مركز االبتكار وريادة األعمال يدعم ىذا المجال.
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إال أن ىذه النتيجة المتوسطة لممشاركة االقتصادية تشير إلى ضرورة أن تقوم جامعة
الطائف بإعداد دراسات جدوى اقتصادية وتستثمر في إقامة المشاريع التجارية أو المشاركة
في فعاليات اقتصادية واستثمارية من خالل المختصين والخدمات والتجييزات عالية التقنية،
وأن تتقدم بمبادرات وأفكار لريادة األعمال يمكن ألفراد المجتمع استثمارىا واالستفادة منيا
مالياً وتجارياً ،وأن تُشكل الجامعة فرق خدمة مينية لدعم توظيف الخريجين ومواءمة
المخرجات الجامعية لمتطمبات سوق العمل ،وأن تشارك أفراد ومؤسسات المجتمع في عمميات
تقييم المعايير األكاديمية ولضمان جودة إجراءاتيا الداخمية ،وتفعيل لجان اقتصادية لتحسين
استخدام الموارد والترشيد ومتابعة التسويق واإلدارة داخل الجامعة وتحقيق الفائدة االقتصادية
من مصروفاتيا ،وتكثيف البرامج واألنشطة والتفاعل اإليجابي مع الشركات الصغيرة والناشئة،
وبكل ما يساعد عمى تحسين مستوى المعيشة لألفراد والنمو االقتصادي في المجتمع.
وتتفق ىذه النتيجة المتوسطة لممشاركة االقتصادية مع نتائج دراسات كل من( :درادكة
ومعايعة( ،)1523 ،العتيبي( ،)1520 ،العيمة ،)1527 ،التي وجدت أن دور تمك الجامعات
متوسط في تمويل مشاريع العمل وتحقيق التنمية االقتصادية .بينما تختمف عن نتائج دراسات
كل من( :ىممو( ،)1524 ،القيزاني ،) 1527 ،التي وجدت أن دور تمك الجامعات ضعيف في
دعم النمو والتنمية االقتصادية وفي تقديم االستشارات المتخصصة.
 ولإلجابة عن السؤال الثاني :ىل توجد فروق ذات دال لة إحصائية عند أي منمستويات الداللة بين متوسطات استجابة أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية
ودرجة ممارسة مجاالتيا في جامعة الطائف والتي قد تعزى لمتغيرات (الجنس ،الدرجة
العممية ،نوع الكمية ،سنوات الخبرة) ؟ ،تم استخدام اختبار "ت"( )T-Testلمكشف عن الفروق
بين متغيرين ،واختبار "ف" تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAلمكشف عن
الفروق بين أكثر من متغيرين ،وجاءت النتائج عمى النحو اآلتي:
 -2لحساب داللة الفروق بين المتوسطات حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة
مجاالتيا والتي قد تعزى لمجنس ،جاءت نتائج اختبار ( )T-Testكما في الجدول (:)25
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عذٚي( )01ل" ُ١د" ٌٍفشٚق حٛي ٚالغ اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ٚدسعخ ِّبسعخ ِغبالرٙب ٚفمب ٌٍغٕظ
ِغزٜٛ
لّ١خ
االٔحشاف
اٌّزٛعظ
َ ِغبي اٌّّبسعخ اٌغٕظ اٌؼذد
اٌذالٌخ
"د"
اٌّؼ١بسٞ
اٌحغبثٟ
1.31
4.32
روٛس 061
اٌششاوخ
1,240
1.614
0
اٌزؼٍ١ّ١خ
1.39
4.42
34
أٔبس
1.22
4.91
روٛس 061
**1,111 6.233
 2اٌششاوخ اٌجحض١خ
1.10
2.64
34
أٔبس
1.12
4.13
روٛس 061
اٌّشبسوخ
**1,110 4.292
4
اٌضمبف١خ
1.12
4.46
34
أٔبس
1.29
4.41
روٛس 061
اٌّشبسوخ
1.240
0.242
3
االعزّبػ١خ
1.24
4.03
34
أٔبس
1.13
4.19
روٛس 061
اٌّشبسوخ
**1.114 4.333
9
االلزصبد٠خ
1.23
4.21
34
أٔبس
1.21
4.62
روٛس 061
ٚالغ اٌششاوخ
**1.110 4.443
اٌّغزّؼ١خ
1.12
4.01
34
أٔبس
ف ٟعبِؼخ اٌطبئف
** داٌخ ػٕذ ِغز)1.110( ٜٛ
* داٌخ ػٕذ ِغز)1.10( ٜٛ

يتضح من جدول( ،)25أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )5.552بين متوسطات استجابة أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية
ودرجة ممارسة مجاالتيا البحثية والثقافية واالقتصادية تعزى لمجنس لصالح الذكور ،بينما ال
توجد فروق دالة إحصائياً بينيم حول درجة ممارسة مجالي الشراكة التعميمية واالجتماعية قد
تعزى لمجنس .أي أن أعضاء ىيئة التدريس الذكور تختمف مالحظتيم لواقع الشراكة

المجتمعية وتختمف تقديراتيم لدرجة ممارسة مجاالتيا البحثية والثقافية واالقتصادية عن
اإل ناث ،بينما يتفقون جميعاً في تقدير درجة ممارسة المجالين التعميمي واالجتماعي ،أي أن
متغير الجنس ألعضاء ىيئة التدريس يؤثر إحصائياً في الفروق الموجودة بين المتوسطات.

وتفسير ىذه الفروق قد يكون أن أعضاء ىيئة التدريس (الذكور) لدييم مشاركات
مجتمعية أكثر بحكم أنيم أكثر اطالعاً واتصاالً من الناحية العممية واإلدارية بإدارة الجامعة

وكذلك تواصميم الواسع مع أفراد وقطاعات ومؤسسات المجتمع ،وذلك بعكس عضوات ىيئة
التدريس (اإلناث) الذين عالقتين ومشاركتين محدودة بيذه القطاعات والمؤسسات
المجتمعية ،األمر الذي أدى إلى أن مالحظة وتقدير الذكور لواقع الشراكة المجتمعية ودرجة
ممارسة مجاالتيا كانت أكبر من اإلناث ،وأيضاً يمكن تفسير ىذه الفروق في ضوء ثقافة

تحد من مشاركة اإلناث الكاممة والمباشرة ،كما
المجتمع إذ أن العادات والتقاليد االجتماعية قد ّ
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أن لدى عضوات ىيئة التدريس مسؤوليات تجاه البيت واألسرة وتربية األطفال وىي أمور قد
تحد من ممارستين لمشراكة المجتمعية وخاصة في المجاالت البحثية والثقافية واالقتصادية،
ّ
ولذلك كانت تقديرات اإلناث لدرجة ممارستيا أقل من الذكور.
وىذه الفروق تستمزم من إدارة جامعة الطائف أن تأخذ في االعتبار إبراز ودعم أدوار
عضوات ىيئة التدريس كباحثات موضوعيات ومبتكرات مبدعات ومثقفات منفتحات ورائدات
أعمال طموحات وذلك عند وضع السياسات واعتماد برامج الشراكة المجتمعية لمجامعة ،وعند
اتخاذ الق اررات واختيار البدائل بشأن الشراكة البحثية والمشاركات الثقافية واالقتصادية ليا،
بحيث يتم التركيز عمى الممارسات والمبادرات المجتمعية التي تبرز دور العضوات بشكل أكبر،
وأن تعمل جامعة الطائف من خالل المشاركات الثقافية عمى تغيير ثقافة المجتمع تجاه
مشاركة اإلناث واقامة أمسيات أدبية خاصة بين تتناول مختمف جوانب الثقافة من قصة
وشعر ومسرح وتصاميم وفنون جميمة …الخ ،وفي الشراكة البحثية أن يتم تكميف العضوات
القيام باألبحاث العممية التي تركز عمى مجال نقل وتوطين التقنية واجراء الدراسات المجتمعية
التطبيقية ،وفي المشاركة االقتصادية أن يتم تبني المبادرات الريادية النسائية والمشاريع
األسر المنتجة في تنمية
تسوق توعي وتدعم دور
االقتصادية الخاصة بين واقامة ميرجانات ّ
ّ
المجتمع وتعزيز قوة العمل النسائية ودعميا بكافة الوسائل واإلمكانات.
وتتفق ىذه النتيجة لمفروق مع نتائج دراسات كل من( :درادكة ومعايعة،)1523 ،
(نصر والقرني ،)1528 ،التي وجدت فروقاً ذات داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة التدريس
حول ممارسة الشراكة المجتمعية ومجاالتيا تعزى لمجنس ولصالح الذكور .بينما تختمف عن

نتيجة دراسة (القيزاني )1527 ،التي لم تجد فروق دالة إحصائياً بين أعضاء ىيئة التدريس
حول ممارسة الشراكة المجتمعية ومجاالتيا في جامعة المرقب الميبية قد تعزى لمجنس.

 -1لحساب داللة الفروق بين المتوسطات حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة
مجاالتيا التي قد تعزى لمدرجة العممية ،جاءت نتائج اختبار) (ANOVAكما في الجدول(:)22
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عذٚي( )00ل" ُ١ف" ٌٍفشٚق حٛي ٚالغ اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ٚدسعخ ِّبسعخ ِغبالرٙب ٚفمب ٌٍذسعخ
اٌؼٍّ١خ
ِغزٜٛ
لّ١خ
دسعبد ِزٛعظ
ِغّٛع
ِصذس اٌزجبٓ٠
اٌّغبي
َ
اٌذالٌخ
"ف"
اٌّشثؼبد اٌحش٠خ اٌّشثؼبد
ثٓ١
0.229
2
4.111
اٌّغّٛػبد
اٌششاوخ
1.634 2.331
0
خ
اٌزؼٍ١ّ١
داخً
1.199 211 096.233
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
1.343
2
0.262
اٌّغّٛػبد
1.231 0.619
 2اٌششاوخ اٌجحض١خ
داخً
1.922 211 021.313
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
1.493
2
1.101
اٌّغّٛػبد
اٌّشبسوخ
1.491 1.6321
4
اٌضمبف١خ
داخً
1.913 211 003.220
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
0.113
2
2.093
اٌّغّٛػبد
اٌّشبسوخ
1.031 0.311
3
االعزّبػ١خ
داخً
1.140 211 090.262
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
2.019
2
3.491
اٌّغّٛػبد
اٌّشبسوخ
1.166 2.119
9
االلزصبد٠خ
داخً
1.213 211 066.919
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
1.231
2
0.621
ٚالغ اٌششاوخ
اٌّغّٛػبد
1.024 0.064
اٌّغزّؼ١خ
داخً
ف ٟعبِؼخ اٌطبئف
1.122 211 033.341
اٌّغّٛػبد
** داٌخ ػٕذ ِغز)1.10( ٜٛ
* داٌخ ػٕذ ِغز)1.19( ٜٛ

يتضح من جدول( ،)22أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً عند أي من مستويات الداللة

بين متوسطات استجابة أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة

مجاالتيا قد تعزى لمدرجة العممية ،أي أن أعضاء ىيئة التدريس بمختمف درجاتيم العممية
(أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) متفقين عمى مالحظة واقع الشراكة المجتمعية وعمى
تقدير درجة ممارسة مجاالتيا ،وىذا يعني أن متغير الدرجة العممية ألعضاء ىيئة التدريس ال
يؤثر إحصائياً في الفروق الموجودة بين المتوسطات.
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وتفسير ىذا االتفاق قد يكون أن أعضاء ىيئة التدريس بمختمف درجاتيم العممية
يؤثرون في المجتمع المحيط ويتأثرون بما فيو من مشاركات مجتمعية تقوم بيا الجامعة وفي
مختمف المجاالت ،األمر الذي أدى إلى اتفاق مالحظتيم لواقع الشراكة المجتمعية واتفاق
تقديراتيم لدرجة ممارسة مجاالتيا بغض النظر عن درجاتيم العممية ،كما أن معظم مجاالت
الشراكة المجتمعية في جامعة الطائف تركز عمى التعميم والتدريب المستمر ،وعمى المشاركة
الثقافية واالقتصادية التي قد ال يكون لمدرجة العممية فرق عند قيام عضو ىيئة التدريس بيا
أو مالحظتيا والحكم عمييا ،كما أن خدمة المجتمع والمشاركات المجتمعية تعتبر من متطمبات
الترقية ألعضاء ىيئة التدريس في كافة الدرجات العممية ،ولذا يجتيد الجميع في القيام بيا
وتقديم مشاركات مجتمعية بغض النظر عن العبء التدريسي ليم.
وىذه النتيجة تستمزم من إدارة الجامعة أن تشارك جميع أعضاء ىيئة التدريس ومن
مختمف الدرجات العممية في برامج الشراكة المجتمعية وفي ممارسة مجاالتيا المختمفة ،وأن
يكون ىناك خميط متجانس من كافة الدرجات لتقديم ممارسات مجتمعية مثمى ،وبحيث يكون
تكامل وتعاون بينيم وتوزيع لألدوار في تمك الممارسات بغض النظر عن الدرجة العممية.
وتتفق ىذه النتيجة لمفروق مع نتائج دراسات كل من( :درادكة ومعايعة،)1523 ،
(السممي( ،)1527 ،القيزاني ،)1527 ،التي لم تجد فروق دالة إحصائياً بين أعضاء ىيئة

التدريس حول ممارسة الشراكة المجتمعية ومجاالتيا قد تعزى لمدرجة العممية .بينما تختمف
عن نتائج دراسات كل من( :العيمة( ،)1527 ،نصر والقرني ،)1528 ،التي وجدت فروق
ذات داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة التدريس حول ممارسة الشراكة المجتمعية ومجاالتيا
تعزى لمدرجة العممية ولصالح الدرجة العممية األعمى (أستاذ ثم أستاذ مشارك).
 -4لحساب داللة الفروق بين المتوسطات حول واقع الشراكة المجتمعية وممارسة مجاالتيا
والتي قد تعزى لنوع الكمية ،جاءت نتائج اختبار ) (ANOVAكما في الجدول (:)21
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عذٚي( )02ل" ُ١ف" ٌٍفشٚق حٛي ٚالغ اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ٚدسعخ ِّبسعخ ِغبالرٙب ٚفمب ٌٕٛع
اٌىٍ١خ
ِغزٜٛ
لّ١خ
دسعبد ِزٛعظ
ِغّٛع
ِصذس اٌزجبٓ٠
اٌّغبي
َ
اٌذالٌخ
"ف"
اٌّشثؼبد اٌحش٠خ اٌّشثؼبد
ثٓ١
4.620
2
1.234
اٌّغّٛػبد
اٌششاوخ
**1.112 9.169
0
خ
اٌزؼٍ١ّ١
داخً
1.109 211 031.331
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
3.240
2
2.362
اٌّغّٛػبد
اٌششاوخ
**1.111 6.642
2
اٌجحض١خ
داخً
1.642 211 042.133
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
1.912
2
09.039
اٌّغّٛػبد
اٌّشبسوخ
**1.111 00.221
4
اٌضمبف١خ
داخً
1.641 211 040.119
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
4.619
2
1.491
اٌّغّٛػبد
اٌّشبسوخ
**1.111 6.463
3
االعزّبػ١خ
داخً
1.911 211 003.326
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
4.610
2
1.212
اٌّغّٛػبد
اٌّشبسوخ
**1.119 9.320
9
االلزصبد٠خ
داخً
1.691 211 049.222
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
4.221
2
6.330
ٚالغ اٌششاوخ
اٌّغّٛػبد
**1.116 9.440
اٌّغزّؼ١خ فٟ
داخً
عبِؼخ اٌطبئف
1.613 211 023.329
اٌّغّٛػبد
** داٌخ ػٕذ ِغز)1.10( ٜٛ
* داٌخ ػٕذ ِغز)1.19( ٜٛ

يتضح من جدول( )21أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )5.52بين
متوسطات استجابة أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة
مجاالتيا تعزى لنوع الكمية ،أي أن أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الطائف تختمف
مالحظاتيم لواقع الشراكة المجتمعية وتقديراتيم لدرجة ممارسة مجاالتيا بحسب نوع الكمية
التي ينتمون ليا (نظرية ،عممية ،طبية) في الجامعة .وىذا يعني أن متغير نوع الكمية التي
ينتمي ليا أعضاء ىيئة التدريس يؤثر إحصائياً في الفروق الموجودة بين المتوسطات.
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وتفسير ىذه الفروق قد يكون أن جامعة الطائف تقوم بالعديد من الممارسات من أجل
تحقيق شراكة فعالة مع المجتمع وفي كافة المجاالت التعميمية والبحثية والثقافية االجتماعية
واالقتصادية ،إضافة إلى تعدد تخصصات أعضاء ىيئة التدريس ،وىذا التعدد في التخصصات
والتنوع في مجاالت الشراكة المجتمعية قد يؤدي إلى اختالف مالحظة الشراكة المجتمعية
وتقدير درجة ممارسة مجاالتيا من قبل أعضاء ىيئة التدريس ،وأيضاً الختالف اىتماماتيم

بالنظر إلى الشراكة المجتمعية بحسب مجاالتيا ومن زوايا معرفية مختمفة حسب نوع الكمية،

حيث يوجد بالجامعة  24كمية والتي تم دمجيا ألغراض الدراسة في  4مجاالت معرفية ىي:
الكميات النظرية وتتضمن  0كميات ىي :التربية واآلداب والشريعة واألنظمة وادارة األعمال
وكمية المجتمع ،والكميات العممية  3كميات ىي :العموم والحاسبات واليندسة والتصاميم
والفنون التطبيقية ،والكميات الطبية  3كميات ىي :الطب واألسنان والصيدلة والعموم الطبية.
وتتفق ىذه النتيجة لمفروق مع نتائج دراسات( :درادكو ومعايعة( )1523 ،العيمة،
 )1527التي وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة التدريس حول ممارسة
الشراكة المجتمعية ومجاالتيا في تمك الجامعات تعزى لنوع الكمية ولصالح اإلنسانية .بينما
تختمف عن نتيجة دراسة (السممي )1527 ،التي لم تجد فروق دالة إحصائياً بين األعضاء
حول ممارسة الشراكة المجتمعية ومجاالتيا في جامعة الممك سعود قد تعزى لنوع الكمية.

ولتحديد اتجاه الفروق لصالح أي من الكميات (نظرية ،عممية ،طبية) في جامعة
الطائف ،تم استخدام اختبار "شيفيو") ،(Scheffeوجاءت النتائج كما في الجدول (:)24
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عذٚي( )04ل ُ١اخزجبس "ش١ف (Scheffe) "ٗ١الرغبٖ اٌفشٚق ث ٓ١اٌّزٛعطبد ٚفمب ٌٕٛع اٌىٍ١خ
االٔحشاف
ل ُ١اخزجبس )(Scheffe
اٌّزٛعظ
اٌؼذد
اٌىٍ١خ
اٌّغبي
َ
اٌّؼ١بسٞ
اٌحغبثٟ
اٌطج١خ
اٌؼٍّ١خ
إٌظش٠خ
اٌششاوخ
اٌؼٍّ١خ
0
اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌطج١خ
إٌظش٠خ
اٌششاوخ
اٌؼٍّ١خ
2
اٌجحض١خ
اٌطج١خ
إٌظش٠خ
اٌّشبسوخ
اٌؼٍّ١خ
4
اٌضمبف١خ
اٌطج١خ
إٌظش٠خ
اٌّشبسوخ
اٌؼٍّ١خ
3
االعزّبػ١خ
اٌطج١خ
إٌظش٠خ
اٌّشبسوخ
اٌؼٍّ١خ
9
االلزصبد٠خ
اٌطج١خ
إٌظش٠خ
ٚالغ اٌششاوخ
اٌؼٍّ١خ
اٌّغزّؼ١خ
ف ٟعبِؼخ اٌطبئف
اٌطج١خ
* ِغز ٜٛاٌذالٌخ ()1.10

1.29
4.99
014
1.20
4.21
13
1.21
4.02
44
1.19
4.02
014
1.22
4.60
13
1.22
4.39
44
1.10
4.19
014
1.12
4.42
13
1.23
4.01
44
1.12
4.46
014
1.19
4.90
13
1.26
4.13
44
1.24
4.61
014
1.16
4.34
13
1.22
4.20
44
1.11
4.96
014
1.13
4.43
13
1.23
4.04
44
** ِغز ٜٛاٌذالٌخ ()1.19

*1.034
*1.022
*1.022
*1.014
*1.029
*1.011
-

*1.221
1.232
*1.210
1.243
*1.212
*1.243
*1.032
*1.224
*1.200
**1.032
*1.212
**1.023
-

يتضح من جدول ( )24أن داللة الفروق عند مستوى ( )5.52حول واقع الشراكة
المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا في جامعة الطائف كانت بين أعضاء الكميات النظرية من
جية وأعضاء الكميات العممية والطبية من جية أخرى ،وجاءت الفروق في مجاالت الشراكة
التعميمية والمشاركة الثقافية واالقتصادية لصالح أعضاء الكميات النظرية ،بينما في الشاركة
البحثية لصالح أعضاء الكميات العممية وحول المشاركة االجتماعية لصالح أعضاء الكميات
الطبية ،كما يتضح أن ىناك فروق دالة عند مستوى ( )5.50حول واقع الشراكة المجتمعية
ودرجة ممارسة مجاالتيا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية كانت بين أعضاء الكميات العممية
والطبية فقط وجاءت لصالح الكميات العممية عدا مجال االجتماعية لصالح الكميات الطبية.
وتفسير اتجاه الفروق لصالح الكميات النظرية قد يكون أن ممارسة الشراكة المجتمعية
في جامعة الطائف ىي عبارة عن تعميم وتدريب مستمر وندوات ومحاضرات وورش عمل
تدريبية في مجاالت التعميمية والثقافية واالقتصادية ،ولذا جاءت تقديرات األعضاء من الكميات
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النظرية لمشراكة فييا بشكل أعمى وأوضح ،كما قد يكون بسبب عدم وضوح تطبيقات الشراكة
المجتمعية لدييم في المجاالت البحثية والبيئية ،ولذلك جاءت تقديرات األعضاء من الكميات
العممية والطبية لمشراكة المجتمعية في المجالين البحثي واالجتماعي بشكل أعمى وأوضح.
وبالنسبة لتفسير أن الفروق بين األعضاء من الكميات العممية والطبية جاءت لصالح الكميات
العممية فقد يكون ب سبب أن ىناك إدراك أكبر لألعضاء من الكميات العممية لواقع الشراكة وأن
لدييم مبادرات اقتصادية وثقافية أكثر من األعضاء في الكميات الطبية الذين تميزوا بدورىم
في المشاركة االجتماعية فقط بحكم تركيزىم عمى أمور صحة أفراد المجتمع وصحة البيئة.
ويمكن تفسير تمك الفروق بشكل مفصل عمى مستوى المشاركات الخمس عمى النحو التالي:
 في الشراكة التعميمية قد يكون سبب اتجاه الفروق لصالح الكميات النظرية بالجامعةىو أن طبيعة المقررات التي تقدميا ىذه الكميات تخص العموم االجتماعية والتربوية وبرامج
الدبموم التربوي والمغة اإلنجميزية ودورات التنمية البشرية والميارات اإلنسانية وغيرىا ،كما
أنيا عادة ما تركز عمى مجال التدريب والتعميم المستمر ،وىذا يتضح من وجود العديد من
البرامج والدورات التدريبية التي تقدميا ىذه الكميات إلعادة تأىيل المعممين وامدادىم بالمعارف
والميارات والخبرات الالزمة لاللتحاق بمينة التعميم ،ووجود أعداد من المتدربين المعممين
ممن ىم عمى رأس العمل في مختمف المؤسسات المحيطة بالجامعة ،ولذلك كان اتجاه الفروق
لصالح الكميات النظرية في مالحظة وتقدير الشراكة التعميمية ،وبالرغم من أن الكميات العممية
قد تالمس احتياجات سوق العمل في بعض البرامج التدريبية والمينية ،وخاصة في الميارات
المعموماتية ودورات الحاسب اآللي ،إال أن مدينة الطائف ال يوجد فييا العديد من المصانع
والشركات اإلنتاجية واإلنشائية الكبرى ،والتي تجعل الطمب كبير عمى ىذه الدورات التدريبية
من أفراد المجتمع ،ولذلك فإن مجال الشراكة التعميمية في التخصصات العممية محدود ،كما
تنتشر في مدينة الطائف العديد من المعاىد المعموماتية والحاسب اآللي المجيزة بخبرات
ومعامل حديثة وليا سمعة أقوى من الجامعة وبأسعار تنافسية وشيادات معتمدة عالمياً ،وىذا

قد يفسر قمة مالحظة وتقدير أعضاء ىيئة التدريس في الكميات العممية لمشاركة التعميمية،

ونفس الشيء في الكميات الطبية نجد قمة الطمب عمى البرامج والدورات التدريبية فييا ،إذ
تقوم المستشفيات الحكومية أو الييئات الطبية المتخصصة بعقد دورات وورش تعميمية
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وتدريبية فييا عمى رأس العمل وتمنح شيادات ورخص مزاولة المينة ،وىذا قد يفسر قمة
مالحظة وتقدير أعضاء ىيئة التدريس في الكميات الطبية لمشراكة التعميمية.
 وفي الشراكة البحثية قد يكون سبب اتجاه الفروق لصالح الكميات العممية بالجامعةثم الطبية ،ىو أن ىذه الكميات أكثر ارتباطاً بالشراكات البحثية وعمميات نقل وتوطين التقنيات
الحديثة وخاصة المعموماتية منيا ،وكذلك في القيام بدراسات تعالج مشكالت االستدامة البيئية

والصحية ،كما أن ىناك محاوالت وامكانات كبيرة مع الشركات لتطوير المعرفة ونشرىا
وتبادليا ،ولذلك كان اتجاه الفروق لصالح الكميات العممية والطبية ،وبالرغم من أن الكميات
النظرية يوجد فييا أبحاث إال أن معظميا أكاديمية لمترقية وفردية ومدعومة من الجامعة وال
يوجد مبررات لدى الجيات الخارجية لدعميا أو الشراكة فييا خاصة من قبل الشركات ،وىذا
قد يفسر قمة مالحظة وتقدير أعضاء ىيئة التدريس في الكميات النظرية لمشراكة البحثية.
 أما في المشاركة الثقافية قد يكون سبب اتجاه الفروق لصالح الكميات النظريةبالجامعة ،ىو أنيا تمارس أنشطة ثقافية بشكل أكبر من الكميات (العممية والطبية) ،حيث تعقد
العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل لمناقشة القضايا الثقافية في المجتمع بشكل
أكثر ،وبحكم المتخصصين فييا من المجاالت األدبية والتربوية والشرعية ،ولذلك كان اتجاه
الفروق الكميات النظرية في مالحظة وتقدير المشاركة الثقافية ،وبالرغم من أن الكميات
العممية والطبية ت عقد ورش العمل والندوات والمحاضرات حول طرق الوقاية من األمراض،
ارً ميمة في التثقيف الصحي وتبني نمط حياة وممارسات صحية سميمة ،إال أنيا
وتمارس أدو ا
محدودة وبشكل أقل من الكميات النظرية  ،إضافة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس في الكميات
الطبية مشغولين معظم أوقاتيم في المستشفيات بحكم الحاجة الكبيرة إلى تخصصاتيم وأيضاً

معظميم لدييم عيادات خاصة متفرغين ليا أو متعاونين معيا وال يوجد الوقت لدييم لمجرد

الحضور وليس المشاركة ،وىذا قد يفسر قمة مالحظة وتقدير أعضاء ىيئة التدريس من
الكميات العممية والطبية لممشاركات الثقافية.
 وفي المشاركة االجتماعية قد يكون سبب اتجاه الفروق لصالح الكميات الطبية ثمالعممية بالجامعة ،ىو أن ىذه الكميات تسعى بشكل أكبر إلى تمكين أفراد المجتمع من محاربة
المرض واالندماج في حياة المجتمع وبناء مجتمع قوي وصحي ،ويشارك العديد من أطباء
الجامعة في المستشفيات الحكومية والخاصة من أجل سد العجز في بعض التخصصات
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والقيام ببعض الحمالت التطعيمية الموسمية ،ونفس الشيء الكميات العممية أكثر اىتماماً

بالتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة وبالتفاعل مع المتغيرات والمستجدات البيئية،
ولذلك كان اتجاه الفروق لصالح الكميات الطبية والعممية في تقدير المشاركة االجتماعية،
وبالرغم من أن تخصصات الكميات النظرية قد تكسب أفراد المجتمع ميارات عممية إال أن
معظم عبارات األداة (االستبانة) في ىذا المجال ركزت بشكل أكبر عمى جوانب الصحة العامة
وجودة الحياة والبيئة والتنمية المستدامة ،وىذا قد يفسر قمة مالحظة وتقدير أعضاء ىيئة
التدريس في الكميات النظرية لممشاركة االجتماعية.
 أما في المشاركة االقتصادية قد يكون سبب اتجاه الفروق لصالح الكميات النظرية،أنيا تسعى إلى تعريف أفراد المجتمع بالمتغيرات االقتصادية ولمقيام بالمبادرات الريادية،
وكيفية استثمار الفرص ،وانشاء المشاريع الصغيرة خاصة في مجال الممارسات والخدمات
عصب اقتصاد المعرفة ،وتوضيح كيفية استيالك األموال والموارد وترشيدىا ،وكما تعمل ىذه
الكميات عمى تنمية القيم واالتجاىات االقتصادية اإليجابية لدى األفراد ،ولذلك كان اتجاه
الفروق لصالح الكميات النظرية في تقدير المشاركة االقتصادية ،وبالرغم من أن الكميات
العممية تقوم بالعديد من البرامج البحثية والمشاركات في الكراسي البحثية التي تيدف إلى
تطبيق العديد من األفكار والخدمات المعموماتية واستثمارىا اقتصادياً من قبل مؤسسات

المجتمع اإلنتاجية ،إال أنيا أفكار محدودة جداً وتكاد تتركز في عمميات تكييف التقنية وكيفية
استخداميا ،كما أن مجال إنتاجيا وتسويقيا أيضاً محدود ،وىذا قد يفسر قمة مالحظة وتقدير

أعضاء ىيئة التدريس في الكميات العممية والطبية لممشاركة االقتصادية في جامعة الطائف.

ولذا فإن اتجاه الفروق لصالح الكميات النظرية يستمزم من إدارة الجامعة مراعاة ذلك
عند التخطيط لبرامج الشراكة المجتمعية ومجاالتيا ،وذلك بالعمل عمى تطوير البرامج والخطط
الدراسية والمقررات التي تقدميا الكميات النظرية لتكون أكثر ارتباطاً بالمجتمع وباحتياجاتو

المختمفة ،وأن تكون التخصصات التي تقدميا الكميات النظرية مرتبطة بمتطمبات سوق العمل،
واعادة ىيكمة أقسام الكميات النظرية لتتماشى مع المتطمبات التطبيقية والتنموية لممجتمع،
وكذلك زيادة الشراكة البحثية والبيئية لمكميات النظرية والتركيز فييا عمى كيفية االنغماس أكثر
في معالجة مشكال ت المجتمع وقضايا التنمية المستدامة ،وأن تبادر ىذه الكميات النظرية
لتنفيذ أبحاث ودراسات بينية تجمع عدة تخصصات من غير المجال الذي تنتمي لو،
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كالمشاركة البحثية مع الكميات العممية أو الطبية في دراسة المشكالت والظواىر المجتمعية،
وبالنظر في القضايا البيئية والطبية والظواىر العممية المختمفة من زوايا نظرية ومعرفية،
ونفس الشيء بالنسبة لمكميات العممية والطبية بالنظر في اآلثار الثقافية واالقتصادية لمظواىر
الطبيعية والطبية واالىتمام أكثر بالجوانب التعميمية فييا من باب زيادة الثقافة العامة وتحقيق
الجدوى االقتصادية ليا والتقميل من آثارىا عمى المجتمع ومؤسساتو المختمفة.
وبشكل عام ،تكاد تكون الفروق وتفسيراتيا حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة
ممارسة مجاالتيا في جامعة الطائف بحسب نوع الكمية التي توصمت ليا الدراسة الحالية
مجاالً خصباً لمبحث والدراسة المتعمقة لكل مجال عمى حده ،والتأكد من صحة ىذه التفسيرات
والخروج ببعض التوصيات والمقترحات التطويرية التي تؤدي إلى معالجة النقص وقمة

المشاركات في بعض الكميات وزيادتيا في كميات أخرى ،وأيضاً مجاالً لتبادل الخبرات فيما بين

الكميات المختمفة في الجامعة حول نقاط القوة والضعف لممارسات الشراكة المجتمعية وكيفية
التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين الكميات النظرية والعممية والطبية في جامعة الطائف.
 -3لحساب داللة الفروق بين المتوسطات حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة
مجاالتيا والتي قد تعزى لسنوات الخبرة ،جاءت نتائج
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اٌخجشح
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دسعبد ِزٛعظ
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ِصذس اٌزجبٓ٠
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2
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داخً
1.199
211 096.243
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
1.194
2
0.916
اٌّغّٛػبد
اٌّشبسوخ
1.633 0.162
9
االلزصبد٠خ
داخً
1.119
211 039.311
اٌّغّٛػبد
ثٓ١
4.292
2
6.906
ٚالغ اٌششاوخ
اٌّغّٛػبد
1.104 3.112
اٌّغزّؼ١خ
داخً
ف ٟعبِؼخ اٌطبئف
1.632
211 030.006
اٌّغّٛػبد
** ِغز ٜٛاٌذالٌخ ()1.19
* ِغز ٜٛاٌذالٌخ ()1.10

يتضح من جدول( ،)23أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )1.10بين متوسطات استجابة أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة
ممارسة مجالي الشراكة التعميمية والبحثية تعزى لسنوات الخبرة ،بينما ال توجد فروق دالة
إحصائياً بينيم حول درجة ممارسة مجاالت المشاركة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية قد

تعزى لسنوات الخبرة .أي أن أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الطائف الذين تختمف سنوات

الخبرة تختمف مالحظتيم وتقديراتيم لواقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا
التعميمية والبحثية فقط بحسب عدد سنوات الخبرة (أقل من  0سنوات ،من  25-0سنوات،
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أكثر من  25سنوات) ،بمعنى أن متغير سنوات الخبرة لعضو ىيئة التدريس لو تأثير إحصائي
في الفروق الموجودة بين المتوسطات.
وتفسير ىذه الفروق في ممارسة الشراكة التعميمية والبحثية قد يكون أنو كمما زادت
الخبرة يزداد وعي األعضاء بواقع الشراكة المجتمعية وخاصة الوعي بممارسة الشراكة
التعميمية والبحثية ،حيث تزداد قدرة األعضاء عمى تقديم االستشارات وتنفيذ البرامج التدريبية
والتأىيمية والتميز والموضوعية في إجراء البحوث العممية ،كما أنيا قد تزداد عمقاً وتنوعاً في

األساليب المستخدمة فييا مع كثرة الممارسات والتكرار ليا مع السنوات وطول فترة الممارسة
ليا بحيث يكون العضو أكثر سيطرة عمى ممارساتيا المختمفة ،إضافة إلى أنو مع سنوات
ارً إدارية وقيادية يمكنيم من خالليا االطالع عمى العديد من
الخبرة قد يمارس األعضاء أدو ا
الشراكات المجتمعية التعميمية والبحثية بل والمشاركة في برامج خدمة المجتمع بشكل أكبر.

وتتفق ىذه النتيجة لمفروق مع نتائج دراسات كل من( :العتيبي( ،)1520 ،العيمة،
 ،)1527التي وجدت فروق ذات داللة إحصائية حول ممارسة الشراكة المجتمعية ومجاالتيا
بين أعضاء ىيئة التدريس في تمك الجامعات تعزى لسنوات الخبرة ولصالح  25سنوات فأكثر.
بينما تختمف عن نتائج دراسات كل من( :درادكة ومعايعة( ،)1523 ،القيزاني،)1527 ،
(نصر والقرني ،)1528 ،التي لم تجد فروق دالة إحصائياً بين أعضاء ىيئة التدريس حول
ممارسة الشراكة المجتمعية ومجاالتيا في تمك الجامعات قد تعزى لسنوات الخبرة.

ولتحديد اتجاه الفروق لصالح أي من سنوات الخبرة (أقل من  0سنوات ،من 25-0
سنوات ،أكثر من  25سنوات) في جامعة الطائف ،تم استخدام اختبار "شيفيو" )،(Scheffe
وجاءت النتائج كما في الجدول (:)20
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عذٚي( )09ل ُ١اخزجبس ش١ف (Scheffe) ٗ١الرغبٖ اٌفشٚق ث ٓ١اٌّزٛعطبد ٚفمب ٌغٕٛاد اٌخجشح
ل ُ١اخزجبس )(Scheffe
اٌّزٛعظ االٔحشاف
عٕٛاد اٌخجشح
اٌّغبي
َ
اٌؼذد اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس 9 ِٓ ٞإٌٝ
أوضش ِٓ 01
01
ألً ِٓ 9
*1.239
*1.063
1.11
4.23
61
عٕٛاد
 9إٌ01 ٝ
اٌششاوخ
1.021
1.16
4.93
024
0
عٕٛاد
اٌزؼٍ١ّ١خ
أوضش ِٓ 01
1.11
4.62
21
عٕٛاد
ألً ِٓ 9
*1.292
*1.012
1.24
2.20
61
عٕٛاد
 9إٌ01 ٝ
اٌششاوخ
**1.093
1.14
4.01
024
2
عٕٛاد
اٌجحض١خ
أوضش ِٓ 01
1.22
4.21
21
عٕٛاد
ألً ِٓ 9
*1.210
*1.021
1.12
4.00
61
عٕٛاد
ٚالغ اٌششاوخ
 9إٌ01 ٝ
اٌّغزّؼ١خ
1.216
1.23
4.33
024
عٕٛاد
ف ٟعبِؼخ
اٌطبئف
أوضش ِٓ 01
1.22
4.92
21
عٕٛاد
** ِغز ٜٛاٌذالٌخ ()1.19
* ِغز ٜٛاٌذالٌخ ()1.10

يتضح من جدول( )20أن داللة الفروق عند مستوى ( )5.52حول واقع الشراكة
المجتمعية ودرجة ممارسة مجالي الشاركة التعميمية والبحثية كانت بين األعضاء الذين
خدمتيم أقل من  0سنوات من جية ،وبين األعضاء الذين خدمتيم من  0إلى  25سنوات
والذين أكثر من  25سنوات من جية أخرى ،وجاءت لصالح الذين خدمتيم أكثر من 25
سنوات ثم من  0إلى  25سنوات عمى التوالي .كما يتضح أن ىناك فروق دالة إحصائياً عند

مستوى ( )5.50حول درجة ممارسة الشراكة البحثية كانت بين األعضاء الذين خدمتيم من
 0إلى  25سنوات واألعضاء الذين أكثر من  25سنوات ،وجاءت لصالح الذين خدمتيم أكثر
من  25سنوات ،أي أن الفروق تتضح أكثر بين تقديرات األعضاء في الشراكة البحثية كل
خمس سنوات ،بمعنى أنو كمما زادت سنوات الخبرة بمعدل  0سنوات تزداد قدرة األعضاء عمى
تقديم االستشارات المتخصصة والتميز في الطرح والموضوعية في إجراء البحوث العممية،
وتقديم نتائج بحثية ذات قيمة مضافة وابداعية.
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ولذا فإن اتجاه الفروق لصالح األعضاء الذين خبراتيم  25سنوات فأكثر يستمزم من
إدارة الجامعة النظر بعناية ألعضاء ىيئة التدريس من ذوي سنوات الخبرة الطويمة وعدم
التفريط فييم بمجرد بموغيم  65عاماً ،وانما التجديد والتعاقد معيم حتى بموغيم  75سنة

عمى األقل ،واالستفادة من المرونة التي في الئحة التعميم العالي ،وليس وفق لوائح الخدمة

المدنية التي ال تفرق بين الوظائف الفكرية والبحثية والوظائف ذات المجيود البدني ،خاصة
وأن ترتيب ممارسة الشراكة البحثية في جامعة الطائف بحسب الدراسة الميدانية كان أخر
مجال في المشاركات مقارنة بالمجاالت األربع لمشراكة المجتمعية ،وخاصة أن اختبار "شيفيو"
أظير فروق بين سنوات الخبرة من  25-0سنوات وبين أكثر من  25سنوات ،أي أن الفروق
تتضح كل خمس سنوات مما يؤكد تفسير الدراسة بالتجديد والتعاقد مع أعضاء ىيئة التدريس
حتى بموغيم  75سنة ،وذلك لكي تستفيد الجامعة من خبراتيم في االرتقاء بالشراكة البحثية،
والجامعة بيذه الشراكة البحثية تتوافق مع التوجيات المعاصرة اليوم لمجامعات العالمية في
مجال نقل وتوطين التقنية وعمميات البحث والتطوير واالبتكار ودورىا في االقتصاد المعرفي.

ملخص نتائج الدراسة:
 .2واقع الشراكة المجتمعية في جامعة الطائف متوسطة ( )4.40من وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس ،وترتيب مجاالتيا تنازلياً :الثقافية ،التعميمية ،االقتصادية ،االجتماعية،

البحثية.

 .1مجاالت الشراكة المجتمعية في جامعة الطائف تمارس بدرجة متوسطة ،عدا المشاركة
الثقافية كانت بدرجة عالية ( ،)4.66والشراكة التعميمية قريب جداً من عالية (.)4.35
 .4توجد فروق ذات دال لة إحصائية عند مستوى داللة ( )5.552بين متوسطات استجابة
أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا البحثية
والثقافية واالقتصادية تعزى لمجنس ولصالح الذكور ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً

بينيم حول درجة ممارسة مجالي الشراكة التعميمية واالجتماعية والتي قد تعزى لمجنس.

 .3ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات استجابة أعضاء ىيئة التدريس حول واقع
الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة مجاال تيا والتي قد تعزى لمدرجة العممية.
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 .0توجد فروق ذات دال لة إحصائية عند مستوى داللة ( )5.52بين متوسطات استجابة
أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة مجاالتيا تعزى لنوع
الكمية ،وجاءت الفروق حول الشراكة التعميمية والثقافية واالقتصادية لصالح النظرية ،أما
حول الشراكة البحثية جاءت لصالح العممية ،وفي المشاركة االجتماعية لصالح الطبية.
 .6توجد فروق ذات دال لة إحصائية عند مستوى داللة ( )5.52بين متوسطات استجابة
أعضاء ىيئة التدريس حول واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة الشراكة التعميمية
والبحثية تعزى لسنوات الخبرة بين األعضاء الذين خدمتيم أقل من  0سنوات من جية،
وبين األعضاء الذين خدمتيم من  0إلى  25سنوات والذين أكثر من  25سنوات من جية
أخرى لصالح أكثر من  25سنوات ثم من  0إلى  25سنوات ،وكان ىناك فروق ذات
دال لة إحصائية عند مستوى ( )5.50حول درجة ممارسة الشراكة البحثية بين األعضاء
الذين خدمتيم من  0إلى  25سنوات واألعضاء الذين خدمتيم أكثر من  25سنوات
لصالح الذين خدمتيم أكثر من  25سنوات .بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً بينيم حول

درجة ممارسة مجاالت المشاركة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية قد تعزى لسنوات

الخبرة.

توصيات ومقترحات الدراسة:
في ضوء النتائج السابقة ،توصي الدراسة بما يمي:
 تفعيل ممارسة الشراكة المجتمعية في جامعة الطائف بجميع مجاالتيا ،مع التركيز عمىالمجاالت األقل ممارسة وىي :البحثية ،االجتماعية ،االقتصادية .وذلك بأن تسعى الجامعة
إلى توثيق التعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع المختمفة وفق نيج استراتيجي قائم
عمى تحميل بيئي لمعوامل الداخمية والخارجية ،وعقد اتفاقيات محددة وواضحة وممزمة مع
ىذه المؤسسات تضمن توحيد الرؤى واألىداف وتحقق المنافع المتبادلة بينيم.
 تفعيل الشراكة البحثية في جامعة الطائف بالدخول في شراكات بحثية لتنفيذ األبحاث البينية(متداخمة التخصصات) ،وبناء شراكة فاعمة مع مراكز البحث العممي والمؤسسات اإلنتاجية،
والتركيز عمى الشراكة في األبحاث واألفكار والتطبيقات العممية ليا وتحويميا إلى سمع
وخدمات ذات قيمة مضافة ،والحرص عمى تطبيق نتائج األبحاث وتقييم جدواىا ومواءمتيا
وتطويرىا باستمرار وفقاً لمستجدات البحث وطبيعة المتغيرات ،وانشاء صناديق مالية لدعم
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ىذا التوجو االستثماري وزيادة عدد ال كراسي البحثية وتفعيل جدواىا االقتصادية ،وتفعيل
قواعد المعمومات لمراكز البحث العممي داخميا وخارجيا وجعميا مراكز فعالة لتوليد المعرفة
واإلعالن عن إمكاناتيا المعرفية ونشرىا وتبادليا.
 تفعيل المشاركة االقتصادية لجامعة الطائف من خالل المنافسة لمدخول كشريك ممول أوف ومستثمر في المشاريع والفعاليات االقتصادية لممجتمع ،مع زيادة التركيز عمى
موظ ّ
الجوانب التدريبية واعادة تأىيل القوى العاممة وغير العاممة واكسابيا الميارات والخبرات
الحديثة والمتجددة باستمرار والتي تحتاجيا المؤسسات اإلنتاجية ويطمبيا سوق العمل
عموماً وموا كبة برامجيا ومقرراتيا ليذه االحتياجات والمتطمبات والمستجدات المختمفة.
 تفعيل المشاركة االجتماعية في جامعة الطائف بالتركيز عمى دراسات ترصد احتياجاتومشاكل المجتمع المحمي كالفقر والجريمة والتطرف ،ووضع حمول لتحديات االستدامة
البيئية في مواضيع النظافة والمخمفات والطاقة والتموث والمياه والزراعة العضوية،
والمشاركة بقوة في المجالس البمدية لمحافظة الطائف والمراكز التابعة ليا وزيادة مشاركة
فئات المجتمع في المجالس األكاديمية (مجمس الجامعة والكميات والعمادات واألقسام
العممية والمراكز البحثية) ،وزيادة فرص التطوع الطالبي لدعم مشاريع المجتمع وتقديم
خدمات متنوعة ومتميزة ألفراده وفي كافة المجاالت ،ودعم المؤسسات والجمعيات الخيرية.
 تفعيل خدمات الجامعة وشراكاتيا التعميمية من خالل التركيز بقوة عمى االلتزام بمعاييرضمان الجودة في العممية التعميمية والدخول في عمميات توأمة عالمية لكمياتيا وأقساميا
العممية والبرامج التعميمية والتدريبية التي تقدميا بما ينعكس عمى جودة مخرجاتيا
التعميمية  ،مع زيادة االىتمام بالبنية التحتية لمعممية التعميمية في الجامعة ،والتركيز عمى
تفعيل عمميات التعميم اإللكتروني ،مع إتاحة الفرص التعميمية والقبول الجامعي فييا بشكل
أكبر لمن لدييم مشاركات مجتمعية وتطوعية أو لدييم إنجازات وميارات عممية ممموسة.
 تفعيل المشاركة الثقافية في جامعة الطائف من خالل تكثيف عقد الندوات والمحاضراتوورش العمل لتوعية أفراد المجتمع بأىداف الجامعة وأنشطتيا ،وعن مفاىيم الشراكة
المجتمعية ومجاالت تطبيقيا والمعوقات التي تواجييا ،وتحديد أدوار أفراد المجتمع
ومؤسساتو في تمك الشراكات وكيفية تفعيميا ،مع زيادة التركيز عمى استغالل المؤسسات
اإلعالمية والقنوات المعموماتية لمتعريف بأنشطة وممارسات الشراكة المجتمعية في الجامعة
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والترويج ليا ،وفتح قنوات تواصل فعالة وحوار بناء حول المواطنة النشطة والفعالة وعن
مواكبة المجتمع لممتغيرات العالمية ورؤية المممكة .1545
 -وأخي ارً ،توصي الدراسة بالتركيز عمى مشاركة وتمكين المرأة وعضوات ىيئة التدريس في

ممارسة الشراكة المجتمعية بكافة مجاالتيا ،واالستفادة من خبرات أعضاء ىيئة التدريس

البحثية وتمديد خدماتيم خاصة المتميزين منيم حتى بعد سن التقاعد وبغض النظر عن
درجاتيم العممية ،مع االستمرار في إعادة ىيكمة برامج وخطط ومقررات الكميات واألقسام
العممية والتأكد من مواءمتيا الحتياجات رؤية المممكة  1545ومتطمبات االقتصاد المعرفي.
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المراجع
أبو عز ،عيد رجب؛ عيسى ،سامي عبد الحميد ( .)8102استراتيجية مقترحة لممشاركة المجتمعية في
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