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  اني للعام الجامعيراسي الث  الفصل الد  

إـــــــــاملق1-1  
إةإـــــــــمد 

منظومية الشيراكة  فيي بيةيةِ  تطورات   في السنواِت األخيرة سعوديةال ة  العربي  المملكة   شِهَدْت 
هييي    سِ سييي  إلرسيييا      ؛هيييابالجامعيييات السيييعودية جهودَ  ممثلييية   عليييي الت   و ارة    تْ وقيييد  ييي    ,المجتمعيييية

 فيت تأسييس و المجتمي  واننتتياع  لييو  و  ة فيي خدميةِ صيَ متخص   مراكي  بثثيية الشراكة  بر إنشيا ِ 
ة, كمييييا وكراسيييي   لمييييية بثثييييية  مراكيييي   متطلبييييات  بكافييييةِ ود متييييو    ي  العلميييي  البثيييي َ  عتْ شييييج  ي بثثييييي 

 .وِ وّنجاثِ   ِ  ِ تمي  
لتنيييامي  اسيييتجابة   السيييعوديةلييي ا جيييا  انهتميييا  بالشيييراكة المجتمعيييية فيييي المملكييية العربيييية 

   ْ مي  المممي   فين    ,ا لي ل وتبعي   .الثاجات التنموية  ووجود القطاع انقتصادي النشط والمتطور
سيييات وممس   ,بيييي  الجامعيييات السيييعودية    رَ شيييتَ م     قيييد  تضيييي العنايييية بهييي   الشيييراكة إلييي  تأسييييسِ ت  

هي ا  فيي متطورة مقابي  الطليا انقتصيادي وانجتميا ي والتنميوي بثثية   صنا ة قا دة  ل ؛المجتم 
 د  عيييَ ت   يالتييي انبتكيييارات وانخترا يييات   التقنيييية وتوطينهيييا  وتعييي    فيييي نقييي ِ     سيييهِ المجيييا  المهييي   وت  

 .(2ص   1435 )الشاي   العصا الرةيس للهنا  انقتصادي والرفا  المجتمعي
ى إلي  ب  تعيد   ؛ا في استقبا  الطالا وتعليمه الجامعات السعودية مثصور   دور   دْ ع  فل  يَ 

   طبقاتيييو  ومختليييا ممسسييياتو  ومشييياركتو فيييي ثييي   وشيييت    بكافييية  طيافيييو اننيييدماع مييي  المجتمييي 
التعامي  معيو  والتعياو   ية فييتلمس اثتياجاتو  والرف  م  إمكانياتو وقدراتو  والشيمولمشكالتو  و 

السييعودية  الجامعياتِ  و     خاصية    -بيين   ات تعيال  -يانعية  اثيار  آممييا ييمتي   ااألمثي  فيميا بينهمي 
 تطييوير   ةِ يات والمتغيييرات التييي فرضييتها العولميية  ممييا يسييتل   إجييرا   ملييي   التثييد  مييِ  العديييدَ  تواجييو  

ميي  هيي ا  مهيي     يي  المجتميي  وممسسيياتو  فهييي جيي     شيياملة ألنظمتهييا  كونهييا ن تعيييل فييي معيي    
بييي  تيييأتي  لييي  قمتيييو  وتضيييطل  بانهتميييا  ببنيييا  التيييرد وا  يييداد   ؛د داةميييار والمتجيييد  العيييال  المتغيييي  
 خدمة مجتمعو.  يومشاركتو ف

ا سيييييريع   تسيييييتجياَ  هيييييا التنمويييييية  و  ْ   بأدوار تتثلييييي   السيييييعودية   ْ  بالجامعييييياتِ  لييييي ا ثيييييري  
ثقافية  يالتغيرات الهاةلة والج ريية  مي  خيال  تبني   فا لة وقوية  تواكا   العصر استجابة   باتِ لمتطل  

 لي  تطيوير األدا   وتعمي     كافية المشيكالت  وتسيا د فيي ثي       كافية العقبيات إدارية ثديثة  ت ل  
تقانييو    ليي   همييية التعيياو  بييي  الجامعييات السييعودية الضييو َ  طَ سييل  تتييأتي هيي   الدراسيية ل و ليييو  وا 

تيي لي  كافيية السييب  التييي و   ميي  جانييا  متهييو  الشييراكة المجتمعييية وممسسييات المجتميي  فييي ترسييي ِ 
 .م  جانا  آخر اقتصادية  تنظيمية    كانت  كاديمية    ها ه   الشراكة سواب  تتطل  
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ميييو مييي  خييدمات  والمجتمييي  بميييا لدييييو مييي  بيييي  الجامعيييات السييعودية بميييا تقد  ط  اليييرب   ويعييد  
ثاجييات  ميي   هيي  سييب  التنمييية الشيياملة  والنهضيية المنشييودة  و سييرع الوسيياة  الموصييلة إليي  تقييّد  

 .(4-3ص   هي 1435 )الشاي   الدو  ورقيها
  والوقوا جوانا القوة عرفةلم الجامعات ه    البد  في تشخيص واق  ي    المنطقمِ  ولع   

ا  بييي  الجامعييات السييعودية وممسسييات المجتميي  هييالج ليي  السييلبيات فتعا ؛ فييي تعيياو  صييادء بنييّ
 ةِ لتثقيييء متهييو  الشييراكة المجتمعييية التا ليية  وتوسييعها فييي صيين  القييرار  وان تميياد  ليي  منهجييي  

الشييراكة  تثقيييء مبييد ل ؛مشييتركة ومتابعتهييا ة  تعاونييي   سياسييات   الشييتاا فييي بنييا ِ  الثضيياري   الثييوارِ 
تييت ي  ثبوانقتبيياس ميي  التجييارا السييابقة  ومناقشيية مضييامينها ونتاةجهييا التيي  يمهييا وتقو   الثقيقييية

ا  يي  المشيياركة التطو ييية المتتوثيية  والقيييا  مليي   تجييا  المجتميي  بعيييد   فييي إطييار  هميتهييا وجييدواها
 ملييية لمييا قييد  فييي إيجيياد ثلييو    ببييرامو ونشيياطات مثييددة  تنسييج  ميي  متاهيمييو وتوقعاتييو  وتسييه   

 .(16-15ص  هي 1428 شكالت ) البا  م  م يعانيو
إة ــــــــــة الدراســــــــــمشكل1-2

تمث  الشراكة المجتمعية بي  الممسسات والمجتم  ال ي يثويها مكونا مهما م  مكونيات 
تطيييور هييي ا المجتمييي  وتقدميييو ثيييي  يمثييي  التكامييي  بيييي  المجتمييي  وممسسييياتو  داة فا لييية لتطيييوير 

مات المجتمعيييية التيييي يثتييياع إليهيييا  فيييراد المجتمييي  فيييي مجيييانت وتثقييييء الخيييد   الميييوارد البشيييرية
 . متعددة

ولقييييد  ثبتييييت  ديييييد ميييي  النظريييييات وانتجاهييييات التطبيقييييية ثييييو  العييييال   همييييية الشييييراكة 
ومي  ثي  تثقييء   المجتمعية    طريء إسهامات غالبية  فراد المجتم  في تثقيء التنمية الشياملة

المجتمعيييييية  صييييبثت مطلبيييييا  الشييييراكةالمجتمييييي   كمييييا     ووالرخيييييا  ل فييييراد  انسييييتقرار واميييي  
والتسياند والتكافي   انسيتقرار( ثت  يمك  تأصي  قيي    منيا    سياسيا    ثقافيا    إقتصاديا    اجتما يا)

 . ( 10 – 9ص   2009  ) د بس. فاهية في د   المجتم  وا دهار والر 
مسسييات المجتمي  إن    هنييا  ضييعتا  وبيالرغ  ميي   هميية الشييراكة المجتمعييية بيي  الجامعييات وم 
ميي     الكثييير ميي  اسييتغال     ن يتمكنييو  فييي مسييتوى هيي   الشييراكة ممييا يجعيي  الجامعيية وممسسييات المجتميي   

اإلمكانات البشيرية والماديية ون يمدييا  دورهميا المطليوا فيي تثقييء الخيدمات المجتمعيية وتقويمهيا  وفيي  
 . مسسات المجتم  ر  دا  الجامعات وم وفي تطوي   تقد  ورقي المجتم  

يييات تنسيييء وتعيياو  كيياا بييي  الجامعييات آلكمييا توضيي  العديييد ميي  الدراسييات  ييد  تييوفر 
تمثر سلبا بطريقة متوا ية  ل  دور الجامعات فيي خدمية المجتمي    المختلتة وممسسات المجتم 

 . و د  اإلستتادة المباشرة م  إمكاناتها
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ي  الجامعيييييات العربيييييية ( ضيييييعا الشيييييراكة بييييي  2009  وثيييييي  تشيييييير دراسييييية )الصيييييوفي
 &,.Hart,Aهارت وولا )وتشير دراسة . والمنظمات اإلقليمية والدولية في مجا  التعلي  العالي

Wolff,D.,2006 )  إل   د  وجود شيراكة ثقيقيية بيي  قطا يات الجامعيات وممسسيات المجتمي
وفييي  ات . يتعييدى كونييو تقييدي  استشييارات فنييية فقييط هييو معمييو  بييو ن و    قصيي  مييا  المختلتيية

( لتوضيييي  ضييييعا الشييييراكة المجتمعييييية بييييي  كليييييات   2014  السييييياء جييييا ت دراسيييية ) مختييييار
(  2008  كميا  شيارت دراسية )ال بييدي. اإلقتصاد المن لي في جامعة التيو  وممسسات المجتمي 

بيينختال  فييي بناةهييا  اليي     الشييراكة بييي  الممسسييات التعليمييية وقطا ييات المجتميي  المختلتيية تتسيي 
   2011مما يتقدها قدرتها  ل  تثقيء  هدافها في تنمية المجتمي  وتطيوير  )الثيايس    يالهيكل
 (. 185ص 

( وجيود العدييد مي  المعوقيات التيي تعيوء فيرص  2005كما  وضثت دراسة )السلطا   
تثقيييييء التعيييياو  والتكاميييي  بييييي  الجامعييييات وممسسييييات المجتميييي  ميييي   بر هييييا      بييييرامو خدميييية 

 . بة األخيرة م   ولويات الجامعةفي المرت المجتم  تأتي داةما
تتعييي  الشييراكة بييي  الجامعييات وممسسييات المجتميي   ضييعاسييبء فيين   وتأسيسييا  ليي  مييا

المختلتيية كمييا ينبغييي قييد يييمدي اليي  ضييعا فييي مخرجييات التعلييي  الجييامعي وابتعيياد   يي  ثاجييات 
إلهتميييا  بيييالتعلي  وضيييعا ا  سيييوء العمييي  واإلنتييياع  وقلييية اإلهتميييا  بالعمييي  التعييياوني والجميييا ي

والتدريا المستمر  و د  استغال  الموارد البشرية بكام  طاقتها والموارد المادية المتوافرة في كي  
 . ستثاو  ه   الدراسة الكشا المجتم  والجامعة وه ا ما  م 
 :يمكن تحديدها في السؤال الرئيس التالي التي الحالية الدراسة مشكلة تبلورت   هنا ومن    

إ ر اإلدارة الجامعية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيزز فزي تيعيزل الشزراكة المجتمعيزة  ما دو 

إ:ةـــــــة الدراســـــــأسئل1-3

 :إلى اإلجابة عن األسئلة اليرعية اآلتيةتسعى الدراسة الحالية 
مييي  وجهييية نظييير   ميييدا , ووكيييال , ورمسيييا  األقسيييا   دارة الجامعييييةممارسييية اإل ميييدىميييا  -1

 المجتمعية ؟ الشراكةلدورها في تتعي   ألمير سطا  ب   بدالع ي بجامعة ا
لتتعيييي   بجامعييية األميييير سيييطا  بييي   بيييدالع ي  دارة الجامعييييةات التيييي تتبعهيييا اإلليييي  ميييا اآ -2

 ؟الشراكة المجتمعية
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الصيييعوبات التيييي تواجيييو اإلدارة الجامعيييية بجامعييية األميييير سيييطا  بييي   بيييدالع ي  لتتعيييي   -3
 الشراكة المجتمعية؟

ة التيييي تعييي ى إلييي  متغييييرات ا التيييروء الدالييية إثصييياةيا  فيييي اسيييتجابة  فيييراد  ينييية الدراسييي مييي  -4
 الجنس (   ) التخصص  المسم  الوظيتيالدراسة

بجامعييية األميييير سيييطا  بييي   دارة الجامعييييةدور اإل ميييا المقترثيييات التيييي تسيييه  فيييي تتعيييي  -5
  ة؟لشراكة المجتمعيل  بدالع ي 

إ ةــــــداف الدراســــــــأهـ 1-4

 هدف هذه الدراسة إلى: ت
ميي  وجهيية نظيير   مييدا , ووكييال , ورمسييا   دارة الجامعيييةممارسيية اإل واقيي  التعييرا  ليي  -1

 .المجتمعية الشراكةلدورها في تتعي   األقسا  بجامعة األمير سطا  ب   بدالع ي 
 ي بجامعية األميير سيطا  بي   بيدالع   دارة الجامعييةات التيي تتبعهيا اإلليي  اآ ا  لي التعر   -2

  .لتتعي  الشراكة المجتمعية

تثديد الصيعوبات التيي تواجيو اإلدارة الجامعيية بجامعية األميير سيطا  بي   بيدالع ي  فيي  -3
 تتعي  الشراكة المجتمعية.

الكشيييا  ييي  التيييروء الدالييية إثصييياةيا  فيييي اسيييتجابة  فيييراد  ينييية الدراسييية التيييي تعييي ى إلييي   -4
 (المسم  الوظيتي  الجنس  متغيرات الدراسة  )التخصص 

بجامعيية األميير سييطا  بيي   دارة الجامعييةدور اإل مقترثيات ت سييه  فيي تتعييي  إليي  التوصي  -5
 .لشراكة المجتمعيةل  بدالع ي 

إأهمي5 -1
 
إ  ةـــــــــــة الدراســـــــ

 ة:ـــــــــة النظري ــــــــاألهمي أ( 

لضروري في تتض   همية الدراسة الثالية في إبرا ها ألهمية الشراكة المجتمعية ودورها ا ▪
ن اع القرار في النظا  التعليمي.  تطوير التعلي  الجامعي  ما  ص 

 ْ  ت َبي َ  ه   الدراسية للمسيمولي  وصيناع القيرار الصيعوبات التيي تثيد  مي  دور اإلدارة الجامعيية   ▪
 وك ل  المقترثات التي ت سه  في تتعي  دورها المه .    في تتعي  الشراكة المجتمعية 

 . تتيد في تطوير واق  الشراكة المجتمعية   وتوصيات   إل  نتاةوَ توص    ت     ْ لدراسة    ه   ا مِ   يمم   ▪



 مجلة كلية التربية ببنها 
  ( 2ج) يوليو    (120) العدد             

 9201  
 

 5 

 ة:ــــــــة التطبيقي ــــــــاألهمي  ب(

بشيك   خياص, والمملكية العربيية السيعودية   ْ  يستتيَد القادة  التربويو  في مثافظية الخيرع ▪
 الجامعة. بشك   ا  م  ه   الدراسة في تطوير وبنا  الشراكة المجتمعية م 

فييي تطييوير   إ يداد بييرامو وخطييط تتييد المسييملي إليي  توصيي   ت   ْ   هيي   الدراسية مييِ  يممي  ▪
 . الشراكة المجتمعيةواق  

مسييا دة للبياثثي  بميا تييوفر  مي  إطيار فييي مجيا  اإلدارة الجامعيية فييي   تعيد هي   الدراسية ▪
 تتعي  الشراكة المجتمعية.

إة ـــــــــدود الدراســـــــــحـ 1-6

 : ةـــــدود الموضوعي ـــــح ال

اآليييييات والصييييعوبات والمقترثييييات فييييي دور اإلدارة الجامعييييية فييييي جامعيييية اقتصييير  ليييي  
 .األمير سطا  ب   بدالع ي  بالخرع في تتعي  الشراكة المجتمعية

  ة:ــــــدود المكاني ــــــالح 

 .جامعة األمير سطا  ب   بدالع ي  الدراسة  ل  اقتصرت 

 ة:ـــــاني دود الزمـــــالح 

 هي. 1440_1439التص  الدراسي األو  للعا  الدراسي 

 ة:ــــــدود البشري ــــــالح 

 ورمسا  األقسا  في جامعة األمير سطا  ب   بدالع ي .  ووكال     مدا 
إ :ةــــــــات الدراســــــــمصطلح1-7

السيلوكية المتوقعية مي    المعيايير ميِ     ظَ تَ نيْ م   نميط   بأنيو    ( 1984فو ) هيرا  يعر   :الدور ▪
 ا في جما ة ما .ن  ا معي  ا وظيتي  الترد كونو يشغ  مرك   

 و المركييي  اإلداري فيييي المنظمييية الييي ي   الوظيتييية    و ( بأنييي  1992 )نشيييوا   و  فيييَ فيمييا يعر   ▪
 يقو  بو الترد  ويثم  معو توقعات معينة لسلوكو كما يراها اآخرو  .

هييا الشييخص   الواجبييات والمهييا  التييي يمدي  مييِ  مجمو يية     و ( بأنيي  2004 و )غييي  فيي  ويعر   ▪
 . ما في المنظمة التي ينتمي إليها و مكانة    لو مرتبة   ء  المنوط بو الدور  وتثق  
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اندارييية بجامعيية سييطا  بالقيييادات  المناطييةالمهييا  والمسييموليات  :اإجرائيزز   الباحزز    فزز   ويعر   ▪
 .والمجتم  لجامعيةلتع ي  الشراكة بي  القيادة ا ب   بدالع ي ؛

إثييييدى فييييروع اإلدارة التربوييييية التييييي تهييييت  فييييي إدارة وتوجيييييو األنشييييطة اإلدارة الجامعيززززة:  ▪
الخاصة بالسياسات والتنظي  والتخطيط و ساليا التقوي  الجامعية م  خال  مجمو ة م  

 األ ما  الجامعية مستخدمة في  ل  وظاةا اإلدارة م   األفراد والقيادات المكلتة بتسيير
بأفضييي  الطيييرء   تخطييييط وتنظيييي  وتوجييييو ورقابييية واتخيييا  قيييرار لتثقييييء  هيييداا الجامعييية

 (164   ص 2004  ) الهادي. و يسر السب  والتكاليا
ا :   ا الباحز  إجرائيز    ا ويعرفه  ▪ وفيء آليية منظمية     اإلدارة  و القسي  الي ي يعمي  بشيك  متكامي    بأنهزا

ممييا يخييد  منسييوبي     ير البنييية التثتييية لهييا واسييتراتيجيات مثييددة لتلبييية اثتياجييات الجامعيية وتطييو 
 .  وطالا وطالبات الجامعة  ويضم  سير العم  في الجامعة  ل  الوجو المطلوا 

 و  كثيير  بييي  اثنييي   قييد    بأنهييا( 36ص    2005  )سييلي  رفهييا  :الشززراكة المجتمعيززة ▪
خاصيية وال افر الجهييود بييي  القطا ييات الثكوميييةضيي وت  تنظييي    ي ؛شييتر م   بعميي    للقيييا   

    ظ  نَ مييي   صيييا   مشيييكلة مييي  خيييال  ات    لييي  المسيييتوى المثليييي   و اليييوطني فيييي مواجهييية  ي  
إ يداد  وتنتيي   ومتابعية المشيرو ات   ي  خيال  التنسييء في ميِ  للوصو  إلي  اتتياء   ؛فا  

 والبرامو  واألنشطة.
ا : االباحزز  إجرائيزز   اويعرفهزز  ▪ تتاقييات والعقييود وان  الجهييود المخططيية بطريقيية منظميية بأنهززا

األكاديمييييية واألنشييييطة والمشييييرو ات والتكاميييي  بييييي  البييييرامو  التعيييياو التييييي تهييييدا إليييي  
 .ومجانت مثددة فء  هداا ومبادئوِ  لجامعية وثاجات المجتم  وممسساتوا

إ:اــــــة ومناقشتهــــــج الدراســــــنتائ

 ةـــة الدراســعلى أسئل ةــواإلجاب ات ــل البيان ــتحلي 

لنتاةو الدراسة  وك ل  م  خال  اإلجابة  ي   سيةلة الدراسية  ص   رضا  يتضم  ه ا الت
كاسيتعرا   بيير  نتيياةو انسييتبانة  التييي تيي   التييو صي  إليهييا ميي  خييال  تثلييي   باراتهييا؛ ثييي  تيي   

للبيانات التي ت  جمعها مي  اسيتجابات افيراد  ينية الدراسية  إجرا  المعالجات اإلثصاةية المناسبة
يييييييي برنييييييييامو الثيييييييي   اإلثصيييييييياةية للعلييييييييو  انجتما ييييييييية ليييييييي  اداة الدراس   ة)انسييييييييتبانة( باستخدامي



 مجلة كلية التربية ببنها 
  ( 2ج) يوليو    (120) العدد             

 9201  
 

 7 

(tatistical Package for Social Sciences,SPSS.22)   وفيميا يليي  ير  لهي   النتياةو
 وفقا لترتيا اسةلة الدراسة. 

 اــؤال األول ومناقشتهــة بالســج المتعلقــالنتائ

رة الجامعية بجامعة األميزر سزطام بزن عبزد سؤال الدراسة االول: ما مدى ممارسة اإلدا
العزيز لدورها في تيعيل الشراكة المجتمعية. من وجهة نظزر ع مزداو ووكزوو ورؤسزاو اال سزام 

 بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز  
لإلجابييييية  ييييي  هييييي ا سيييييما  تييييي  اسيييييتخدا  المتوسيييييطات الثسيييييابية واننثرافيييييات المعياريييييية 

 ليي  المثييور انو  ميي  انسييتبانة  دور اإلدارة الجامعييية بجامعيية  نسييتجابات افييراد  ينيية الدراسيية
  ( يبي  ه   النتاةو1-4األمير سطا  ب   بد الع ي  في تتعي  الشراكة المجتمعية.  والجدو )

 ( 1-4الجدول)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

معة األمير سطام بن عبد العزيز لدورها في تفعيل الشراكة  حول دور اإلدارة الجامعية بجا
 المجتمعية 

 اراتــــــــــــــالعب م 
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 التفسير  الرتبة 

1 
 مع العلمية والمسابقات المعارض في شاركت

 األخرى الجامعات
 عالية  1 . 69 3.83

 عالية  2 . 47 3.67 يةالمجتمع كةاالشر لتوثيق أنشطة انظم   قترحت 2
 عالية  3 . 50 3.49 مشتركة ؤىبر العمل شجعت 3

4 
لتحقيق افضل   البحثية كزاالمر مع اتياالتفاق سقتن

 النتائج لمؤسسات المجتمع المدني
 متوسطة 4 . 75 3.33

5 
على آليات  التدريس  أعضاء هيئة دريبتعمل على ت

 ة المجتمعيةلشراكتنفيذ ا
 متوسطة 5 . 74 3.32

 متوسطة 6 . 74 3.29 المجتمعية للمشاركة مالئمة نيةاميزصص تخ 6

7 
  حلول إيجاد على تركز التي المشتركة البحوث تبنىت

 المجتمع لمشكالت
 متوسطة 6 . 73 3.26

 متوسطة 8 . 82 3.00 تحقيق أهدافها  على التعليمية المجمع تساعد مؤسسات 8

9 
ل العم سوق احتياجات عنوافية  معلومات قواعد وفرت

 الطلبة متناول لتكون في
 متوسطة 9 . 80 3.97

 ضعيفة 10 1.5 2.50 مشكالتهم على كيفية حل المجتمع أفراد تمكن 10

11 
 عندمؤسسات المجتمع المدني  اصحاب ءارأ ستطلعت

 التي تخدم مسار عملها  سيةاالدر امجرالب تطوير
 ضعيفة 11 . 94 2.48

12 
طام بن عبد اإلدارة الجامعية بجامعة األمير سدور 

 )ككل( العزيز في تفعيل الشراكة المجتمعية
 متوسطة - . 56 3.20

 

 ( ما يلي   1-4يتض  م  الجدو ) 
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 ليييي  المثييييور انو   دور اإلدارة     المتوسييييط العييييا  نسييييتجابات  فييييراد  ينيييية الدراسيييية ▪
الجامعيييييية بجامعييييية األميييييير سيييييطا  بييييي   بيييييد الع يييييي  ليييييدورها فيييييي تتعيييييي  الشيييييراكة المجتمعيييييية  

(  وهيي ا المتوسيط يعنيي    دور اإلدارة الجامعيية بجامعيية  0.56(  وانثيراا معيياري) 3.20) بلي  
األمييير سييطا  بيي   بييد الع ييي  فييي تتعييي  الشييراكة المجتمعييية جييا  بدرجيية متوسييطة  وتراوثييت  

(  وهيي ا يييد   ليي     درجيية تييوافر كيي   3.83-2.40متوسييطات جمييي   بييارات المثييور بييي ) 
و   دور اإلدارة الجامعييية بجامعيية األمييير سييطا  بيي   بييد الع ييي    بييارة ميي   بييارات المثييور ان 

 في تتعي  الشراكة المجتمعية   تنو ت بي  الدرجة  الية والضعيتة. 

( 9(  ثيييي  جيييا ت العبيييارة)9   العبيييارات التيييي اثتليييت المراتيييا انولييي  هيييي العبيييارة)  ▪
ي المرتبية األولي  الجامعيات األخيرى( في  م  العلمية والمسابقات  المعار   في وهي)تشار 

( وبدرجييية  اليييية  فيييي ثيييي  جيييا ت 0.69( وانثيييراا معيييياري)3.83وبمتوسيييط ثسيييابي)
( 3.67المجتمعية( وبمتوسط ثسابي) الشراكة لتوثيء  نشطة نظم ا ( وهي)تقترع7العبارة)

 . ( وبدرجة  الية0.47وانثراا معياري)

( وهي)تمك   فراد 11) بارةوبالنسبة للعبارات التي جا ت بالمراتا انخيرة فقد جا ت الع ▪
(  2.50 لييي  كيتيييية ثييي  مشيييكالته ( بالمرتبييية قبييي  انخييييرة بمتوسيييط ثسيييابي) المجتمييي 

  را  ( وهي)تسيتطل 1( وبدرجة ضيعيتة  فيي ثيي  ثليت العبيارة)1.50وانثرا معياري)

البييرامو الدراسييية التييي تخييد  مسييار  تطييوير ممسسييات المجتميي  المييدني  نييد  اصييثاا 
( وبدرجيييية 0.94( وانثيييراا معيييياري)2.48نخييييرة بمتوسييييط ثسيييابي) ملهيييا( بالمرتبييية ا

  منختضة.

مدا  ووكال  ورمسا  انقسا (  وانطالقا  مما سبء نستنتو    القيادات األكاديمية)  
يرو     دور اإلدارة الجامعيية بجامعية األميير سيطا  بي   بيد الع يي  تميارس دور متوسيط 

عبر    قصور في دور اإلدارة الجامعية بجامعة في تتعي  الشراكة المجتمعية وهي درجة ت
وهي   النتيجية تتتيء مي  دراسية   األمير سطا  ب   بد الع ي  في تتعيي  الشيراكة المجتمعيية

 والمجيانت األسيس بنيود نصيا مي   كثير  ( التيي توصيلت نتاةجهيا إلي  إ   2006كردي ) 

 ناقصية بنيود   هيي لرييا ا بمدينية التعليميية الممسسيات لتطيوير المجتمي  الخاصية بمشياركة

 تتعي .  يادة إل  وتثتاع   الواق   في وغير مثققة
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درجيييية تثقيييييء الشييييراكة   ( التييييي اظهييييرت     2010كميييا تتتييييء ميييي  دراسيييية الدوسييييري )
 المجتمعية بي  الجامعات السعودية الثكومية والمجتم  المثلي ضعيتة.

توسييط   بيير  النتيياةو   ( التييي كييا  ميي 2014وتتتييء كيي ل  ميي  دراسيية درادكيية ومعايعيية )
 امعات وممسسات القطاع الخاص.مستوى الشراكة بي  الج

 ( التيي توصيلت الي  إ   التعلييَ  الجيامعي  ليو  دور  2011وتتعار  م  دراسة الغاميدي )
 كبير  في تثقيِء التو ية األمنية الشاملة.

ــ ؤال الثانـــــــة بالســـــــج المتعلقـــــــلنتائا  اـــــــتهي ومناقشـــــ

 سؤال الدراسة الثاني: ما اآللياات التي تتبعها اإلدارة الجامعية لتيعيل الشراكة المجتمعية  
لإلجابيييية  يييي  هيييي ا السييييما  تيييي  اسييييتخدا  المتوسييييطات الثسييييابية واننثرافييييات المعيارييييية 

ات التييي تتبعهيي  ا اإلدارة نسييتجابات افييراد  ينيية الدراسيية  ليي  المثييور الثيياني ميي  انسييتبانة  اآلييي 
( 2-4الجامعية بجامعة األمير سطا  بي   بيد الع يي  فيي تتعيي  الشيراكة المجتمعيية.   والجيدو )

 يبي  ه   النتاةو 
 ( 2-4دول)ـــــــالج

 حول اآللي ات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
 ير سطام بن عبد العزيز في تفعيل الشراكة المجتمعية التي تتبعها اإلدارة الجامعية بجامعة األم 

 ارات ــــــــــــــالعب م 
المتوس
 ط

 الحسابي

االنحرا
 ف

 المعياري
 التفسير الرتبة

 عالية  1 . 90 3.67 التقارير الدورية  إعداد 1

متوسط 2 . 48 3.34 والمتابعة الدعم استمرارية 2
 ة

 حول ووافية دقيقة معلومات المعلومات: تتضمن تقديم بناء آلية 3
متوسط 3 . 75 3.33 المشاركة في الشراكة المجتمعية  األطراف قدرات

 ة

متوسط 4 . 72 3.24 أوال  بأول والتشجيع التحفيز 4
 ة

حيث يتم  المجتمعية الشراكة نجاح أسباب أهم  من وهي :التنفيذ آلية 5
وسطمت 5 . 07 3.17 المجتمع في عملية سلوكية أعمال إلى  القرارات تحويل

 ة

 المؤسسات خالل من وذلك وتوعيتهم المجتمع أفراد تدريب آلية 6
متوسط 6 1.29 3.00 واألهلية الحكومية المنافسات والمنظمات التعليمية

 ة

 اثره وقياس العمل سير متابعةآلية المتابعة والتقييم والتقويم :  7
متوسط 7 . 69 2.83 المباشر

 ة

متوسط 8 . 90 2.83 اطراف الشراكة المجتمعية بين فتح قنوات للحوار :االتصال   آلية 8
 ة

العمل على ايجاد مصادر حكومية او أهلية لتمويل : التمويل آلية 9
متوسط 9 . 90 2.83 برامج الشراكة المجتمعية

 ة

المجتمع،  أفراد: العمل على تعريف  وتعميمها المعلومات نشر آلية 10
طمتوس 10 . 95 2.67 المجتمعية الشراكة بجهود

 ة
 ضعيفة 11 . 47 2.33 بدقة محددة وبرامج مشروعات إلى األفكار تحويل:  التخطيط آلية 11

بجامعة األمير سطام بن عبد دارة الجامعية ات التي تتبعها اإللي  اآل 12
متوسط - 0.60 3.02 العزيز في تفعيل الشراكة المجتمعية )ككل(

 ة

 ( ما يلي:  2-4) يتضح من الجدول
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ات التييييي تتبعهييييا اإلدارة    المتوسييييط ال ▪ عييييا  نسييييتجابات  فييييراد  ينيييية الدراسيييية ثييييو  اآلييييي 
الجامعيييييية بجامعييييية األميييييير سيييييطا  بييييي   بيييييد الع يييييي  فيييييي تتعيييييي  الشيييييراكة المجتمعيييييية 

(  وهي ا المتوسيط يعنيي     فيراد  ينية الدراسية 0.60(وانثراا معيياري)3.02)كك (بل )
ات اإلدارة الجامعييية بجامعيية  يييرو     درجيية ممارسيية األمييير سييطا  بيي   بييد الع ييي  آلييي 

تتعي  الشراكة المجتمعية جيا ت بدرجية )متوسيطة(  وتراوثيت متوسيطات جميي   بيارات 
(  وهييي ا ييييد   لييي     درجييية تيييوافر كييي   بيييارة مييي   بيييارات 3.67-2.33المثيييور بيييي )

ات التيييي تتبعهيييا اإلدارة الجامعيييية بجامعييية األميييير سيييطا  بييي   بيييد   المثيييور الثييياني  اآليييي 
 الع ي  في تتعي  الشراكة المجتمعية   تنو ت بي  الدرجة العالية والضعيتة.

(  ثيييييي  جيييييا ت 10( )9   العبيييييارات التيييييي اثتليييييت المراتيييييا انولييييي  هيييييي العبارتيييييا )  ▪
( 3.67( وهي)إ يييداد التقيييارير الدوريييية( فيييي المرتبييية األولييي  وبمتوسيييط ثسيييابي)9العبييارة)

( وهي)اسييتمرارية 10ثييي  جييا ت العبييارة) ( وبدرجيية  الييية  فييي0.90وانثييراا معييياري)
 .( وبدرجة متوسطة0.48( وانثراا معياري)3.34الد   والمتابعة( وبمتوسط ثسابي)

( وهي)آلية نشر المعلومات  6وبالنسبة للعبارات التي جا ت بالمراتا انخيرة فقد جا ت العبارة )  ▪
جتمعيية( بالمرتبية قبي  انخييرة  وتعميمها  العمي   لي  تعرييا  فيراد المجتمي   بجهيود الشيراكة الم 

(  1( وبدرجة متوسطة  في ثي  ثليت العبيارة) 095) (  وانثرا معياري 2.67بمتوسط ثسابي) 
وهي)آليييية التخطييييط   تثويييي  األفكيييار إلييي  مشيييرو ات وبيييرامو مثيييددة بدقييية( بالمرتبييية انخييييرة  

  ( وبدرجة ضعيتة. 047( وانثراا معياري) 2.33بمتوسط ثسابي) 

ات التييييي تتبعهيييا اإلدارة الجامعييييية وانطالقيييا  ممييييا سيييب ء نسييييتنتو إ  درجييية اسييييتخدا  اآليييي 
بجامعة األمير سطا  ب   بد الع ي  في تتعيي  الشيراكة المجتمعيية جيا ت بدرجية متوسيطة وهيي 

وقيد يكيو  ميرد هي   النتيجية الي   يد  معرفية درجة غير مرضيية مي  وجهية نظير الدراسية الثاليية 
هييي   انلييييات مييي  قبييي   ميييدا  الكلييييات واليييوكال  ورمسيييا  انقسيييا  امعييية األميييير سيييطا  بييي   بيييد 

  فيي ثيدود  لي  الباثي   -ه ا المجيا  الع ي   اضافة ال   د  تلقيه  ال  دورات متخصصة في
إ    كثييير مييي  نصيييا بنيييود   ( والتيييي  ظهيييرت نتاةجهيييا 2006وهييي   النتيجييية تتتيييء مييي  كيييردي ) 

األسيييس والمجيييانت الخاصييية بمشييياركة المجتمييي  وآلييييات هييي   المشييياركة هيييي بنيييود  ناقصييية وغيييير 
 مثققة في الواق   وتثتاع  إل   يادة تتعي  ثت  يمك  انستتادة م  تل  المشاركة.

التييي اظهيرت ا  درجيية ممارسية الجامعيية  م (2014درادكززة ومعايعزة )وتتتيء مي  دراسيية 
 مي  مثاور الشراكة ومجانتها جا  بدرجة متوسطة.في ج

التييييي اظهييييرت ا  سييييب  تثقيييييء الشييييراكة  م(2010الدوسزززززر  )كمييييا تتتييييء ميييي  دراسيييية 
 المجتمعية بي  الجامعات السعودية الثكومية والمجتم  المثلي بدرجة متوسطة.
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 دراسززززززززززززة جوانززززززززززززاثن جززززززززززززي كززززززززززززوبر و  ززززززززززززرون وتتتيييييييييييء كييييييييييي ل  مييييييييييي  دراسييييييييييية 
( Cooper,Jonathan G,et al.2014)  التيي اظهيرت نتاةجهيا ا  مي  ابير  الييات تثقييء

الشيييراكة المجتمعيييية بيييي  الجامعييية والميييد  المتواجيييدة فيهيييا ييييت  مييي  خيييال  اسيييتثمار الميييواد الماليييية 
 والمعرفية والتنية م   ج  تسهي   ملية التطور انقتصادي.

ــ ؤال الثالــــــة بالســــــج المتعلقــــــالنتائ  ا ــــــهث ومناقشتــــ
             يل الشراكة المجتمعية سؤال الدراسة الثال : ما الصعوبات التي تواج  اإلدارة الجامعية لتيع 

لإلجابة    ه ا السما  ت  استخدا  المتوسطات الثسابية واننثرافات المعيارية 
اجو اإلدارة نستجابات افراد  ينة الدراسة  ل  المثور الثال  م  انستبانة  الصعوبات التي تو 

 ( يبي  ه   النتاةو  3-4الجامعية لتتعي  الشراكة المجتمعية   والجدو )
 ( 3-4الجدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
 حول الصعوبات التي تواجه اإلدارة الجامعية لتفعيل الشراكة المجتمعية 

ــ العب م  ارات ــــــــــــــ

متوسال
 ط

الحساب
 ي

االنحرا
ف 
المعيار
 ي

 التفسير الرتبة

عزوف مؤسسات المجتمع عن المشاركة في تمويل المشروعات  1
عالية   1 050 4.50 الخدمية 

 جدا 

في االشتراك في عمليات التخطيط  قلة اهتمام أفراد المجتمع 2
عالية   2 047 4.33 للمشاركة المجتمعية

 جدا 
 عالية  3 1.07 4.17 الجامعة تنتجهاالعلمية التي  ضعف عمليات التسويق للبحوث 3
 عالية  4 1.16 4.00 غياب وجود قانون عصري يضبط ويحكم االتفاقيات التشاركية 4

قلة الحوافز والمكافآت المادية )تخوف البعض من العمل الزائد   5
 عالية  5 097 3.94 دون مقابل مادي(

لحدود   بن عبد العزيزقلة معرفة العاملين بجامعة األمير سطام  6
 عالية  6 069 3.83 المجتمعية مشاركتهم

وجود فجوة بين اإلدارة الجامعية بجامعة األمير سطام بن عبد  7
 عالية  7 090 3.83 والعاملين فيها العزيز

ضعف القناعة لدى العاملين في الجامعة بأهمية المشاركة  8
 عالية  8 1.07 3.83 المجتمعية

وقطاعات المجتمع بالخدمات التي تقدمها ضعف ثقة مؤسسات  9
 عالية  9 0.94 3.67 الجامعة

 عالية  10 0.94 3.67 غير واضحة  سياسة الجامعة فيما يخص الشراكة المجتمعية 10
 عالية  11 1.25 3.67 قلة التحفيز والتشجيع من وزارة التعليم 11

تضارب في الرؤية بخصوص الحفاظ على السرية واالهتمام  12
 عالية  12 0.96 3.50 ق الملكية الفكرية بين الجامعة والشركاتبحقو

 قصور في فهم العاملين بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز 13
 عالية  13 1.12 3.50 لمتطلبات الشراكة المجتمعية

14 
قلة اهتمام جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالجانب التسويقي 

خدمات التي تقدمها للمجتمع والتوعية المجتمعية لألنشطة وال
 السعودي

 عالية  14 1.26 3.50

وقطاعات المجتمع  التواصل بين الجامعة ضعف القدرة على 15
 متوسطة 15 1.38 3.33 المختلفة

وجود فجوة معلوماتية بين االدارة الجامعية بجامعة األمير سطام بن   16
 متوسطة 16 1.00 3.00 ومؤسسات الشراكة  عبد العزيز

لصعوبات التي تواجه اإلدارة الجامعية لتفعيل الشراكة المجتمعية  ا 17
 عالية  - 0.77 3.77 )ككل(

 ( ما يلي:  3-4يتضح من الجدول) 
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الدراسيييية ثييييو  الصييييعوبات التييييي تواجييييو اإلدارة    مجتميييي     المتوسييييط العييييا  نسييييتجابات  فييييراد   ▪
  ( 3.77مجتمعيييية بلييي ) الع يييي  فيييي تتعيييي  الشيييراكة ال   امعيييية بجامعييية انميييير سيييطا  بييي   بيييد الج 

(  وهيي ا المتوسييط يعنييي    درجيية المعوقييات التييي تثييد  ميي  دور اإلدارة  0.77وانثييراا معييياري) 
الجامعييية بجامعيية األمييير سييطا  بيي   بييد الع ييي  فييي تتعييي  الشييراكة المجتمعييية جييا ت بدرجيية  

  (  وهي ا ييد   لي     4.50-3.00) الية(  وتراوثت متوسيطات جميي   بيارات المثيور بيي ) 
درجييية تيييوافر كييي   بيييارة مييي   بيييارات المثيييور الثالييي   الصيييعوبات التيييي تواجيييو اإلدارة الجامعيييية  

(   10لتتعييي  الشييراكة المجتمعييية   تنو ييت بييي  الدرجيية  الييية جييدا  والعالييية باسييتثنا  العبارتييا ) 
 ( التي جا تا بدرجة صعوبة متوسطة. 3و) 

( وهي) يي وا 9د جييا ت العبييارة)امييا بالنسييبة للعبييارات التييي اثتلييت المراتييا انوليي  فقيي  ▪
ممسسييات المجتميي   يي  المشيياركة فييي تموييي  المشييرو ات الخدمييية( فييي المرتبيية األوليي  

( وبدرجييية صيييعوبة  اليييية جيييدا  فيييي 0.50( وانثيييراا معيييياري)4.50وبمتوسيييط ثسيييابي)
فيييي انشيييترا  فيييي  ملييييات  ( وهي)قلييية اهتميييا   فيييراد المجتمييي 12ثيييي  جيييا ت العبيييارة)
( 0.47( وانثييييراا معييييياري)4.33المجتمعييييية( وبمتوسييييط ثسييييابي) التخطيييييط للمشيييياركة

  .وبدرجة صعوبة  الية جدا  

( وهي)ضعا 10وبالنسبة للعبارات التي جا ت بالمراتا انخيرة فقد جا ت العبارة ) ▪
القدرة  ل  التواص  بي  الجامعة وقطا ات المجتم  المختلتة بالمرتبة قب  انخيرة  

( وبدرجة صعوبة متوسطة  في ثي   1.38ا معياري) (  وانثر 3.33بمتوسط ثسابي)
( وهي)وجود فجوة معلوماتية بي  اندارة الجامعية بجامعة األمير سطا   3ثلت العبارة)

( وانثراا 3.00وممسسات الشراكة( بالمرتبة انخيرة بمتوسط ثسابي) ب   بد الع ي 
  ( وبدرجة صعوبة متوسطة.1.00معياري)

  تو    القيادات األكاديمية م    مدا  ووكال  ورمسا  اقسا  ستن يوتأسيسا   ل  ما سبء 
بجامعة األمير سطا  ب   بد الع ي  يواجهو  صعوبات  الية في تتعي  الشراكة  وه   النتيجة  

 ( التي اظهرت نتاةجها ا  م  ابر  معوقات تتعي  مقترع تتعي   2014الخليتة ) تتتء م  دراسة
الشراكة  تتعي  ثو  الجامعة في الرمية وضوع ضعاالشراكة المجتمعية في يتمث  في 

 في التدريس هيةة   ضا  والمستشاري  م  للباثثي  شاملة بيانات  قا دة   د  توفر  المجتمعية

  .الجامعة
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لي  وجيود معوقيات بدرجية إ  ( التيي اشيارت 2014كما تتتء م  دراسة درادكة ومعايعة )
 القطاع الخاص. الية تواجو الشراكة بي  الجامعات وممسسات 

 Cooper,Jonathan G,et وتتتء ك ل  م  دراسة جواناث  جي كوبر وآخرو  )

al.2014 التيييييي اظهيييييرت ا   ييييي وا ممسسيييييات المجتمييييي  اكبييييير العواةيييييء اميييييا  الشيييييراكة )
المجتمعييية فالجامعيية والمييد  التييي تخييدمها ن يمكيي     يكتييا لهمييا النجيياع إن ميي  خييال  

 التعاو  والشراكة فيما بينهما.
 ( التيييي اظهيييرت ا  معوقيييات تثقييييء الشيييراكة 2010وتتعيييار  مييي  دراسييية الدوسيييري )

 المجتمعية بي  الجامعات السعودية الثكومية والمجتم  المثلي جا ت بدرجة دو  المتوسط.
 ا ــــــع ومناقشتهــــــؤال الرابــــــة بالســــــج المتعلقــــــالنتائ

ذات داللزززززة إحصزززززائية عنزززززد مسزززززتوى سزززززؤال الدراسزززززة الرابززززز : هزززززل توجزززززد فزززززرو  
بززين اسززتجابة دفززراد عينززة الدراسززة ت عزززى للمتصيززرات )الت صزز   الجززنس   (α=0.05الداللززة)

 ؟المسمى الوظييي(
وكيي   لإلجابيية  يي  هيي ا السييما  تيي  اسييتخدا  المتوسييطات الثسييابية واننثرافييات المعيارييية

انثادي(لبييييا  دنلييية التيييروء بيييي  مييي  )اختبيييار  ت  للعينيييات المسيييتقلة واختبيييار تثليييي  التبييياي  
استجابات افراد  ينة الدراسة  ل  مثاورها الثال  تبعا للمتغيرات )التخصص  الجنس  المسم  

 الوظيتي(  وفيما يلي توضي  له   النتاةو تبعا لك  متغير بشك  مستق .
  :ززز ر الت صززززا لمتصيزززدوال: تبع

 ( 4-4الجدول)
 افات واختبار "ت" للعينات المستقلة لبيان  المتوسطات الحسابية واالنحر

 التخصص  داللة الفروق بين استجابات افراد عينة الدراسة على محاورها الثالث تبعا  للمتغير 

التخص  ورــــــــــــــالمح
 المتوسط  العدد ص 

 الحسابي 

االنحرا 
ف  
المعيار
 ي 

 قيمة 
 "ت" 

الداللة  
 االحصائية 

 ةالجامعي اإلدارة دور : األول المحور
 العزيز عبد بن سطام األمير بجامعة
 المجتمعية الشراكة تفعيل في

 . 077 1.782 . 50 3.26 102 انسانية

   . 62 3.11 78 علمية

 تتبعها التي اآلليات : الثاني المحور
 سطام األمير بجامعة الجامعية اإلدارة
 الشراكة لتفعيل العزيز عبد بن

 المجتمعية

 . 836 . 207 . 56 3.02 102 انسانية

   . 65 3.03 78 علمية

 التي الصعوبات : الثالث المحور
 األمير بجامعة الجامعية اإلدارة تواجه

 تفعيل في العزيز عبد بن سطام
 المجتمعية الشراكة

 . 083 1.742 . 71 3.85 102 انسانية

   . 84 3.65 78 علمية
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افييراد  ينيية (  ييد  وجييود فييروء داليية إثصيياةيا بييي  اسييتجابات 4-4يتبييي  ميي  الجييدو  )
الدراسة  ل  مثاورها الثال  تبعا لمتغير التخصيص  ؛ و لي  اسيتنادا اليي قيمية انثصياةي  ت  

 األميير بجامعية الجامعيية اإلدارة دور : األو  ومسيتوى الدنلية ثيي  بلغيت قيي   ت  نيد المثيور

بلغيت (  و 0.077( وبمسيتوى دنلية)1.782المجتمعيية) الشيراكة تتعيي  فيي الع يي   بيد  بي  سيطا 
 الع يي   بيد  بي  سيطا  األميير بجامعية الجامعيية اإلدارة تتبعهيا التيي اآلييات  : الثياني  نيد المثيور

 (  وبلعيت قيمية  ت   نيد المثيور0.836( وبمسيتوى دنلية)0.207المجتمعيية) الشيراكة لتتعيي 

 تتعيي  فيي الع يي   بيد  بي  سيطا  األميير بجامعية الجامعيية اإلدارة تواجيو التيي الصيعوبات  : الثالي  

(  ويتبيييي  ا  جميييي  مسيييتويات الدنلييية 0.083(  وبمسيييتوى دنلييية)1.742المجتمعيييية) الشيييراكة
 (.α=0.05جا ت اكبر م  مستوى الدنلة)

 ثانيا : تبعا لمتصير الجنس)النوع(:
 ( 5-4الجدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات واختبار "ت" للعينات المستقلة لبيان 
  ابات افراد عينة الدراسة على محاورها الثالث تبعا للمتغير داللة الفروق بين استج 

 )ذكر، انثى( الجنس

 المتوسط  العدد الجنس  ورــــــــــــــــــــالمح
 الحسابي 

االنحرا 
ف  
المعيار
 ي 

 قيمة 
 "ت" 

الداللة  
 االحصائية 

 الجامعية اإلدارة دور : األول المحور
 العزيز عبد بن سطام األمير بجامعة
 المجتمعية اكةالشر تفعيل في

 0.187 1.324 50. 3.25 96 ذكر

   62. 3.14 84 انثى

 تتبعها التي اآلليات : الثاني المحور
 سطام األمير بجامعة الجامعية اإلدارة
 الشراكة لتفعيل العزيز عبد بن

 المجتمعية

 0.057 1.915 60. 2.94 96 ذكر

   58. 3.11 84 انثى

 التي الصعوبات : الثالث المحور
 األمير بجامعة الجامعية اإلدارة واجهت

 تفعيل في العزيز عبد بن سطام
 المجتمعية الشراكة

 0.578 0.558 88. 3.80 96 ذكر

   64. 3.73 84 انثى

(  ييد  وجييود فييروء داليية إثصيياةيا بييي  اسييتجابات افييراد  ينيية 5-4يتبييي  ميي  الجييدو  ) 
ليي  اسييتنادا الييي قيميية انثصيياةي  ت  الدراسيية  ليي  مثاورهييا الييثال  تبعييا لمتغييير الجيينس  ؛ و  

 األميير بجامعية الجامعيية اإلدارة دور : األو  ومسيتوى الدنلية ثيي  بلغيت قيي   ت  نيد المثيور

(  وبلغيت  0.187( وبمسيتوى دنلية)1.324المجتمعيية) الشيراكة تتعيي  فيي الع يي   بيد  ب  سطا 
 الع يي   بيد  بي  سيطا  األميير بجامعية الجامعيية اإلدارة تتبعهيا التيي اآلييات  : الثياني  نيد المثيور

 (  وبلعيت قيمية  ت   نيد المثيور0.057)( وبمسيتوى دنلية 1.915المجتمعيي ) الشراكة لتتعي 

 تتعيي  فيي الع يي   بيد  بي  سيطا  األميير بجامعية الجامعيية اإلدارة تواجيو التيي الصيعوبات  : الثالي  
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ي     جمييي  مسييتويات الدنلييية (  ويتبيي 0.578(  وبمسيييتوى دنليية)0.558المجتمعييية ) الشييراكة
 (.α=0.05جا ت اكبر م  مستوى الدنلة)

 ثالثا : تبعا لمتصير الوظيية: 
 ( 6-4الجدول)

ا  ً  المتوسطات الحسابية واالنحرافات الستجابات افراد عينة الدراسة على محاورها الثالث تبع
 الوظيفة  لمتغير

 المتوسط  العدد الوظيفة  المحور
 الحسابي 

االنحراف  
 ري المعيا

 اإلدارة دور : األول المحور
 بن سطام األمير بجامعة الجامعية

 الشراكة تفعيل في العزيز عبد
 المجتمعية

 53. 3.22 91 قسم رئيس
 60. 3.17 58 كلية وكيل

 59. 3.16 31 كلية عميد

 تتبعها التي اآلليات : الثاني المحور
 األمير بجامعة الجامعية اإلدارة

 الشراكة لتفعيل العزيز عبد بن سطام
 المجتمعية

 43. 3.22 91 قسم رئيس
 67. 2.81 58 كلية وكيل

 69. 2.84 31 كلية عميد

 التي الصعوبات : الثالث المحور
 بجامعة الجامعية اإلدارة تواجه
 في العزيز عبد بن سطام األمير

 المجتمعية الشراكة تفعيل

 59. 3.84 91 قسم رئيس
 92. 3.72 58 كلية وكيل

 92. 3.7 31 كلية ميدع

( وجود تباي  بي  المتوسطات الثسابية نستجابات  فراد  ينة  6-4يتبي  م  الجدو  )
الدراسة  ل  مثاورها الثال  تبعا  لمتغير الوظيتة  ؛ ولمعرفة دنلة ه   التروء اثصاةيا ت   

 ( يبي   ل  7-4استخدا  اختبار تثلي  التباي  انثادي والجدو )
 ( 7-4الجدول)

 اختبار تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين استجابات 
 الوظيفة   افراد عينة الدراسة على محاورها الثالث تبعا للمتغير  

 مصدر التباين ور ــــــــــمحـال
درجات 
 الحرية 

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المربعا
 ت

 قيمة
 "ف"

الداللة  
 االحصائية

 الجامعية اإلدارة دور : األول المحور
 العزيز عبد بن سطام األمير جامعةب

 المجتمعية الشراكة تفعيل في

 791. 234. 074. 149. 2 بين المجموعات
داخل  

 المجموعات
177 56.256 .318   

    56.405 179 الكلي 

 تتبعها التي اآلليات : الثاني المحور
 سطام األمير بجامعة الجامعية اإلدارة
 الشراكة لتفعيل العزيز عبد بن

 مجتمعيةال

 7.325 2 بين المجموعات
3.67
6 

11.54 .000 

داخل  
 المجموعات

177 56.385 .319   

    63.738 179 الكلي 

 التي الصعوبات : الثالث المحور
 األمير بجامعة الجامعية اإلدارة تواجه

 تفعيل في العزيز عبد بن سطام

 467. 764. 359. 918. 2 بين المجموعات
داخل  

 المجموعات
177 

106.
379 

.601   
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 مصدر التباين ور ــــــــــمحـال
درجات 
 الحرية 

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المربعا
 ت

 قيمة
 "ف"

الداللة  
 االحصائية

 المجتمعية الشراكة
 179 الكلي 

107.
297 

   

 يلي:  ( ما7-4يتبين من الجدول )
 : األو   د  وجود فروء دالية إثصياةيا بيي  اسيتجابات افيراد  ينية الدراسية  نيد المثيور ▪

المجتمعيية   الشيراكة تتعيي  فيي الع يي   بيد  بي  سيطا  األميير بجامعية الجامعية اإلدارة دور
وهييي اكبير ميي   ( 0.791( وبمسييتوى دنلية)0.234قيميية انثصياةي  ا  ) ثيي  بلغيت 

 (.α=0.05الدنلة) مستوى

 : الثالي    د  وجود فروء دالة إثصاةيا بي  استجابات افيراد  ينية الدراسية  نيد المثيور ▪

 تتعيي  فيي الع يي   بيد  بي  سيطا  األميير بجامعية الجامعيية اإلدارة تواجيو التيي الصيعوبات 

(  وبمسيييييييييتوى 0.764عيييييييييية ثيييييييييي  بلغيييييييييت قيمييييييييية انثصييييييييياةي  ا  )المجتم الشيييييييييراكة
 (.α=0.05(  وهي اكبر م  مستوى الدنلة)0.467دنلة)

 : الثيياني وجييود فييروء داليية إثصيياةيا بييي  اسييتجابات افييراد  ينيية الدراسيية  نييد المثييور ▪

 الشيراكة لتتعيي  الع يي   بيد  بي  سيطا  األمير بجامعة الجامعية اإلدارة تتبعها التي اآليات 

( وبمسيييتوى 11.54المجتمعيييي؛ و لييي  اسيييتنادا الييي  قيمييية انثصييياةي  ا  ثيييي  بلغيييت )
ولمعرفييية ألي فةييية مييي  فةيييات ( α=0.05مييي  مسيييتوى الدنلييية) ( وهيييي  قييي 0.000(دنلييية

متغييير المسييتوى الييوظيتي تعييود هيي   التييروء تيي  اجييرا  اختبييار المقارنييات البعدييية بطريقيية 
 ( يبي   ل .8-4)شافيو( والجدو )

 ( 8-4ل)الجدو
 اختبار المقارنات البعدية لداللة الفروق بين استجابات افراد عينة الدراسة  

 تبعا لمتغير المسمى الوظيفي   عند المحور الثاني

 قسم  رئيس كلية  وكيل كلية  عميد 
المتوسط  
 الحسابي 

 المحور الوظيفة 

 التي اآللياتالمحور الثاني:  قسم رئيس 3.22 - *41557. *38113.

 كلية وكيل 2.81 - - 03443.- الجامعية ارةاإلد تتبعها
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 كلية عميد 2.84 -  -

 عبد بن سطام األمير بجامعة

 الشراكة لتفعيل العزيز

 المجتمعية

 ( 0.05* متوسط التروء دا  اثصاةيا  ند مستوى)
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أثر استخدام عادات العقل في تنمية مهارات  
 التعلم المنظم 
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 :( ما يلي8-4يتضح من الجدول)

بليي  متوسييط اسييتجابة  ا  فروقييات تعييود لصييال  رمسييا  انقسييا  مقارنيية بييوكال  الكليييات ثييي    ▪
 (. 2.81(وهو ا ل  م  متوسط الوكال  والبال ) 3.22رمسا  انقسا   ل  المثور الثاني) 

ا  فروقييات تعييود لصييال  رمسييا  انقسييا  مقارنييية بعمييدا  الكليييات ثييي  بليي  متوسييط اسيييتجابة   ▪
 (. 2.84(وهو ا ل  م  متوسط الوكال  والبال ) 3.22رمسا  انقسا   ل  المثور الثاني) 

فييييييروء   ات دنليييييية إثصيييييياةية  نييييييد مسييييييتوى  سييييييتنتو  ييييييد  وجييييييود يطالقييييييا  مماسييييييبء وان ▪
 بجامعة الجامعية اإلدارة ( بي  استجابات  فراد  ينة الدراسة ثو  دور≥α 0.05الدنلة)

 تواجيو التيي المجتمعية  وثو  الصيعوبات  الشراكة تتعي  في الع ي   بد  ب  سطا  األمير

المجتمعيية تعي ى  الشيراكة تتعيي  فيي الع يي   بيد  بي  طا س األمير بجامعة الجامعية اإلدارة
الوظيتيييية( بينمييييا توجييييد فييييروء داليييية اثصيييياةية فييييي  -_ الجيييينس لمتغيييييرات ) التخصييييص 
 األميير بجامعية الجامعيية اإلدارة تتبعهيا التيي اآلييات  : الثياني اسيتجاباته  ثيو  المثيور

الوظيتيية ولصيال  رمسيا  المجتمعيية تبعيا لمتغيير  الشيراكة لتتعيي  الع يي   بيد  بي  سيطا 
انقسيييا   ويتسييير الباثييي  هييي   النتيجييية باتتييياء جميييي  افيييراد الدراسييية بصيييرا النظييير  ييي  

 بجامعية الجامعيية اإلدارة تخصصيه  او جنسيه  او ميوقعه  اليوظيتي ثيو  كي  مي )دور

 اإلدارة تواجو التي المجتمعية ؛ الصعوبات  الشراكة تتعي  في الع ي   بد  ب  سطا  األمير

المجتمعيية ( وقيد يكيو   الشيراكة تتعيي  فيي الع يي   بيد  بي  سيطا  األمير بجامعة عيةالجام
مرد  ل  ال  ادرا  القيادات انكاديمية بعينة الدراسة ألهميية تتعيي  الشيراكة المجتمعيية  

 التيي ثيو  اآلييات  ويتسير الباثي  وجيود فيروء دالية اثصياةيا ولصيال  رمسيا  انقسيا 

ال   المجتمعية الشراكة لتتعي  الع ي   بد  ب  سطا  األمير بجامعة الجامعية اإلدارة تتبعها
ا  رمسييا  انقسييا  هيي  اخيير ثلقيية تنتي ييية مقارنيية بييوكال  و مييدا  الكليييات وبالتييالي هيي  

 بجامعية الجامعيية اإلدارة تتبعهيا التيي اقيرا للعمي  المييداني مميا جعلهي  ييدركو  اآلييات 

المجتمعيية وبشيك  اكبير مي  العميدا  ووكيال   لشيراكةا لتتعي  الع ي   بد  ب  سطا  األمير
التيييي اظهيييرت  م (2014درادكززززة ومعايعزززة ) الكلييييات وهييي   النتيجييية وتتتيييء مييي  دراسييية

نتاةجهيييييا  يييييد  وجيييييود فيييييروء  ات دنلييييية اثصييييياةية  نيييييد مسيييييتوى الدنلييييية انثصييييياةية 
(α<=0.05 ) ة  نييد جمييي  مجييانت الدراسيية تعيي ى لمتغيييرات المسييم  الييوظيتي  و الرتبيي

 انكاديمية  و الخبرة.
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 ( ثيييي  اظهيييرت النتييياةو بانيييو ن توجيييد فيييروء دالييية 2010وتتتيييء مييي  دراسييية الدوسيييري)
إثصيياةيا  تعيي ى إليي  سيينوات الخبييرة فييي مثييور )درجيية تثقيييء الشييراكة(  كمييا ن توجييد فييروء داليية 

 إثصاةيا  تع ى إل  متغير  التخصص  في جمي  مثاور انستبانة

 اــــس ومناقشتهــــؤال الخامــــة بالســــج المتعلقــــالنتائ

فيي تتعيي  دور اإلدارة الجامعيية فيي  ميا المقترثيات التيي تسيه سزؤال الدراسزة ال زامس: 
  تتعي  الشراكة المجتمعية 

لإلجابة    ه ا السما  ت  استخدا  بع  اساليا انثصا  الوصتي)التكرارات والنسيا 
في تتعي  دور  راد  ينة الدراسة ثو  المقترثات التي تسه نستجابات اف  المةوية  الرس  البياني(

 ( يبي  ه   النتاةو 9-4اإلدارة الجامعية في تتعي  الشراكة المجتمعية   والجدو )
 ( 9-4الجدول)

 التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد عينة الدراسة
 فعيل الشراكة المجتمعية في تفعيل دور اإلدارة الجامعية في ت حول المقترحات التي تسهم  

 الترتيب  النسبة  العدد العبارات  م 

1 
التنسيق بين عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر والكليات حول 

 برامج تفعيل الشراكة المجتمعية
45 25 % 1 

2 
  الخاصة و الحكومية المؤسسات لدى انشطتها و بالجامعة تعريفال

 في المملكة العربية السعودية الخرج في
30 17 % 2 

3 
االهتمام بعقد الدورات التي تهتم بتنمية مهارات قادات االكاديمية 

 في مجال اليات تفعيل الشراكة المجتمعية
28 16 % 3 

4 
 للتخطيط نفسه المجتمع  من وافراد  الجامعية االدارة موظفي شراكا

 وتنفيذها الشراكة لتفعيل
25 14 % 4 

5 
كة بين الجامعة والمجتمع لشرا وقيمة بأهمية بالتوعية االهتمام

 المحلي 
20 11 % 5 

6 
  أجل من بالجامعة للعاملينالمادية والمعنوية  المحفزات ادةزي

 المجتمعية الشراكة  في مشاركتهم
12 7 % 6 

 7 % 6 11 هممع تعاونية شراكات وتفعيل الخدمي المجتمع بمؤسسات االلمام 7

 8 % 5 9 كة المجتمعيةالمتعلقة بتنظيم الشرا والقوانين اللوائح فعيلت 8

 - % 100 180 وع ــــــــــــالمجم 

 

 
 ( يتض  ما يلي 3-4م  الجدو )

التنسييييء بيييي   ميييادة خدمييية المجتمييي  والتعليييي  ( مييي  افيييراد  ينييية الدراسييية اقترثوا)25%) ▪
 (.المستمر والكليات ثو  برامو تتعي  الشراكة المجتمعية
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انشييطتها لييدى الممسسييات بالجامعيية و  التعريييا( ميي  افييراد  ينيية الدراسيية اقترثوا)17%) ▪
 (.في المملكة العربية السعودية الخاصة في الخرعالثكومية و 

انهتميا  بعقيد اليدورات التيي تهيت  بتنميية مهيارات ( م  افراد  ينية الدراسية اقترثوا)16%) ▪
 (.قادات انكاديمية في مجا  اليات تتعي  الشراكة المجتمعية

اشيييرا  ميييوظتي اندارة الجامعييييية وافيييراد ميييي  اقترثييييوا )مييي  افيييراد  ينيييية الدراسييية  (14%) ▪
 (.المجتم  نتسو للتخطيط لتتعي  الشراكة وتنتي ها

انهتميييا  بالتو يييية بأهميييية وقيمييية لشيييراكة بيييي  مييي  افيييراد  ينييية الدراسييية اقترثيييوا ) (11%) ▪
 الجامعة والمجتم  المثلي(.

ييييية والمعنوييييية للعيييياملي   يييييادة المثتيييي ات الماد ميييي  افييييراد  ينيييية الدراسيييية اقترثييييوا ) (7%) ▪
 م   ج  مشاركته  في الشراكة المجتمعية(. بالجامعة

انلمييييا  بممسسييييات المجتميييي  الخييييدمي وتتعييييي  ميييي  افييييراد  ينيييية الدراسيييية اقترثييييوا ) (6%) ▪
 شراكات تعاونية معه (.

تتعيييي  الليييواة  والقيييواني  المتعلقييية بتنظيييي  مييي  افيييراد  ينييية الدراسييية اقترثيييوا ) (5%) ▪
 عية(الشراكة المجتم

 ( يبي  النسا المةوية للمقترثات.1-4والشك ) ▪

 
   ( النسب المئوية للمقترحات 1-4الشكل)
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وبنيييييا   لييييي  ميييييا سيييييبء يمكييييي  اسيييييتنتاع    هنيييييا  ثاجييييية لتتعيييييي  الشيييييراكة المجتمعيييييية 
  بيييييد الع يييييي مييييي  وجهييييية نظييييير   ميييييدا  ووكيييييال  ورمسيييييا  انقسيييييا  بجامعييييية األميييييير سيييييطا  بييييي  

 انتية المقترثات  م  خال 
التنسيء بي   مادة خدمة المجتم  والتعلي  المستمر والكليات ثو  برامو تتعي     ون   ▪

 .الشراكة المجتمعية
في  التعريا بالجامعة و انشطتها لدى الممسسات الثكومية و الخاصة في الخرع ثانيا    ▪

 .المملكة العربية السعودية
يمية في مجا  اليات تتعي   قد الدورات التي تهت  بتنمية مهارات قادات انكاد ثالثا    ▪

 .الشراكة المجتمعية
اشرا  موظتي اندارة الجامعية وافراد م  المجتم  نتسو للتخطيط لتتعي  رابعا    ▪

 .الشراكة وتنتي ها
 . انلما  بممسسات المجتم  الخدمي وتتعي  شراكات تعاونية معه خامسا    ▪
 جامعة والمجتم  المثلي انهتما  بالتو ية بأهمية وقيمة لشراكة بي  السادسا    ▪
 تتعي  اللواة  والقواني  المتعلقة بتنظي  الشراكة المجتمعية سابعا   ▪

 ( ثييي  قييدمت مقترثييا لتتعييي  2014وجييا ت هيي   النتيجيية متوافقيية ميي  دراسيية الخليتيية )
 تتعي  إل  تهدا الجامعة في المجتمعية للشراكة  مادة الشراكة المجتمعية م  ابر  آلياتو  إنشا 

منسيوبي  بيي  متبادلية دوريية و ييارات  لقيا ات  تنظيي   واألنشطة البرامو وتسويء المجتمعية  كةالشرا
 التيدريس هيةية أل ضيا  تدريبيية دورات  إ المييا   إقامية وتغطيتهيا المجتمي   وممسسيات  الجامعية

 لديه . اإلنتاجية لتطوير المهارات 
رورة تشيجي  الجامعية   ( التيي اوصيت بضي 2014كما تتتء م  دراسية درادكية ومعايعية )

 ص. ل  إنشا  مراك  استشارية داخ  الجامعة لخدمة ممسسات القطاع الخا
 ( التي اوصت بضرورة العم   ل  وض  التنظيميات 2006كما تتتء م  دراسة كردي)

 . الال مة لتتعي  المشاركة المجتمعية م  ممسسات التعلي 


