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 يف اجملتمع خدمة وظيفة لتطوير اسرتاتيجية رؤية
 دلفاي( السعودية )أسلوب اتاجلامع

ىدفت الدراسة إلى الوصول لرؤية استراتيجية مقترحة  _ممخص ال
لتطوير وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية من خبلل 
التعرف عمى واقع وظيفة خدمة المجتمع ومعوقاتيا، وذلك في ضوء 
 آراء الخبراء واستجاباتيم عمى ثبلث جوالت ألسموب )دلفاي(، وقد
أجريت الدراسة عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس في أربع جامعات 
عريقة، وبناء عمى نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري لمبحث 
ونتائج الدراسة التحميمية لواقع الوظيفة ومعوقاتيا وفي ضوء آراء 
الخبراء واستجاباتيم وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أىميا أن قياس 

خدمة المجتمع في الجامعات السعودية من وجية نظر  واقع وظيفة
( عبارة، حيث تراوحت درجة 29أعضاء ىيئة التدريس، من خبلل )

واقع وظيفة خدمة المجتمع ما بين متوسطة وقميمة جداً، وأن قياس 
معوقات وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية من وجية نظر 

بارة، حيث تراوحت درجة ( ع18أعضاء ىيئة التدريس، من خبلل )
معوقات وظيفة خدمة المجتمع ما بين كبيرة وكبيرة جداً، واتفقت آراء 
الخبراء عمى المحاور الرئيسية لمرؤية االستراتيجية لوظيفة خدمة 
المجتمع في الجامعات السعودية وىي التعميم المستمر ونقل وتوطين 

ل وممارسة وظيفة التقنية والمشاركة المجتمعية. وأوصت الدراسة بتفعي
خدمة المجتمع في الجامعات السعودية بدرجة أكبر مما ىو عمية 

 .الوضع الراىن
   .: استراتيجية، خدمة المجتمع، دلفايالكممات المفتاحية

 . المقدمة1
لقد انتيى العصر الذي كانت الجامعة فيو تقتصر عمى      

ثة التعميم والبحث العممي، بل أصبحت مسئولة عن وظيفة ثال
تكاد تكون من أخطر وظائفيا وىي الوظيفة المعنية بخدمة 
المجتمع. والطبلع الجامعة بيذه الوظيفة مطالبة بالقيام بدراسات 

والثقافية  وأنشطة غير تقميدية تسيم في رفع الكفاية المينية
بالتعاون مع األجيزة والمؤسسات  لمختمف شرائح المجتمع

 .المعنية في المجتمع

ي الفكر الجامعي المعاصر بأىمية انفتاح الجامعة وقد ُعن     
عمى المجتمع والبيئة لئلسيام في حل مشكبلتيا االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية، فترجمت كثير من الجامعات ىذا االتجاه 
في أىدافيا وبنيتيا وأدوارىا بيدف ربط الجامعات بمجتمعاتيا 

 .عمى نحو أكثر فاعمية
اه تواضع دور الجامعات السعودية في ىذا ولحداثة االتج      

الشأن في ضوء الحالة التنموية الراىنة لممجتمع وتنوع تحديات 
شكالياتيا، ما يجعل من غير المقبول عمميا واجتماعيا  التنمية وا 
تباطؤ الجامعات أو تياونيا في ىذا الدور، ما يستمزم وضع 

 . الجامعةلتطوير ىذه الوظيفة اليامة من وظائف  استراتيجية
وتبقى الجامعة مركز إشعاع حضاري واجتماعي ييدف       

إلى تنمية المجتمع اقتصاديًا وثقافيًا وعمميًا من خبلل وظائفيا 
األساسية المتمثمة في التعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع، 
والتي تتطمب منيا البحث المستمر في أفضل السبل التي تساعد 

وتحقيق األىداف المطموبة وعدم االنطواء  في تنفيذ تمك الوظائف
عمى نفسيا بعيدًا عن مؤسسات المجتمع. وتعد خدمة المجتمع 
من أىم وظائف الجامعة في الوقت حيث أصبح عمى الجامعة 
أن تقدم خدماتيا مباشرة لؤلفراد في المجتمع سواء كان ذلك في 

عادة صورة برامج تعميمية أو في صورة برامج تدريبية أو برامج إل
 ].1التدريب أو برامج تحويمية لمين مطموبة في المجتمع ]

 مشكمة الدراسة. 2
إن اتصال الجامعات بمجتمعاتيا وتقديم مجموعة من       

األدوار واألنشطة والخدمات ليذا المجتمع أصبح أمر ضروري 
تفرضو المتغيرات المعاصرة ولم يعد قيام الجامعة بخدمة 

، وىناك مبررات لبلىتمام بخدمة المجتمع مجتمعيا أمرا اختيارياً 
خاصة وأن عالمنا اليوم يمر بمجموعات من المتغيرات 
والتحديات العالمية في النواحي العممية واالقتصادية واالجتماعية 
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[ ولما كانت الجامعة مؤسسة اجتماعية أنشأىا 2والثقافية ]
المجتمع لخدمة أغراضو، لذا لم يعد من الممكن أن تعيش 

زل من ىذا المجتمع، ولم يكن ىناك بد من أن تستجيب بمع
[ ولعل 3الجامعات لممتغيرات المختمفة بطريقة مرنة وفعالة ]

أبرز مشكبلت وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية 
ىي غموض أىداف الجامعات في خدمة المجتمع والبيئة وعدم 

والبيئية  وجود خطة شاممة لمجامعات لمواجية المشاكل التنموية
وقمة االعتماد المالية البلزمة ألنشطة الجامعات في خدمة 
المجتمع والبيئة وضعف دور اإلعبلم الجامعي في التوعية بدور 
الجامعة وغيرىا. وبناء عمى ما سبق يمكن القول أن ىناك 

 .ضرورة لتطوير وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية
رؤية استراتيجية لتطوير وظيفة  وتتمثل مشكمة الدراسة في تقديم

خدمة المجتمع في الجامعات السعودية بناء عمى رأي الخبراء 
بما يسيم في تحقيق التنمية من خبلل التعرف عمى واقع وظيفة 

 .خدمة المجتمع ومعوقات ممارستيا في الجامعات السعودية
 أسئمة الدراسةأ. 

 :يس اآلتيستعمل ىذه الدراسة عمى اإلجابة عمى التساؤل الرئ
ما الرؤية االستراتيجية لتطوير وظيفة خدمة المجتمع في 
الجامعات السعودية بمنيجية )دلفاي( بما يسيم في تحقيق 

 التنمية؟
 :ويتفرع عنو األسئمة الفرعية التالية

 ما واقع وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية؟. 1
ت ما ىي معوقات وظيفة خدمة المجتمع في الجامعا. 2

 السعودية؟
ما الرؤية االستراتيجية لتطوير وظيفة خدمة المجتمع . 3

 بمنيجية )دلفاي( في الجامعات السعودية؟
 أهداف الدراسةب. 

تيدف الدراسة إلى التعرف عمى واقع وظيفة خدمة       
المجتمع في الجامعات السعودية ومعوقاتيا وتقديم الرؤية 

خدمة المجتمع في  االستراتيجية المقترحة لتطوير وظيفة
 .الجامعات السعودية

 أهمية الدراسةج. 
تنبع أىمية الدراسة نظريًا من الدور الذي تعولو الدول       

عمى الجامعات في إنتاج المعرفة ونقميا وتطويرىا باعتبارىا 
عداد ثرواتيا البشرية لتحقيق  مصدر قوة في تطوير إمكانياتيا وا 

ك الدور في ظل غموض أىداف خططيا التنموية وتحميل ذل
 .وظيفة خدمة المجتمع وتشعبيا في الجامعات
 :ومن الناحية العممية تتمثل أىميتيا في اآلتي

 .رصد واقع وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية. 1
تسميط الضوء عمى معوقات ممارسة وظيفة خدمة المجتمع . 2

 .في الجامعات السعودية
تيجية لتطوير وظيفة خدمة المجتمع تقدم الدراسة رؤية استرا. 3

في الجامعات السعودية وتحديد أبعاد ىذه الوظيفة لئلسيام في 
 .بناء المجتمع ودفع مسيرة التنمية

 حدود الدارسةد. 
اقتصر موضوع الدراسة عمى تقديم رؤية استراتيجية لتطوير      

وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية من خبلل معرفة 
ظيفة خدمة المجتمع ومعوقاتيا المختمفة وطبقت الدراسة واقع و 

عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس في أربع جامعات سعودية 
عريقة وىي )جامعة أم القرى بمكة المكرمة، جامعة الممك عبد 
العزيز بمدينة جدة، جامعة الممك سعود بمدينة الرياض والجامعة 

ه 15/7/1435ة من اإلسبلمية في مدينة الرياض( خبلل الفتر 
 . ه1436/ 30/3 إلى
 مصطمحات الدراسة ه. 

 :وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية
نشاط تقوم بو الجامعات السعودية لتحديد احتياجات المجتمع 
وتصميم األنشطة والبرامج التي تمبى ىذه االحتياجات بغية 

 .إحداث تغيرات تنموية وسموكية مرغوب فييا
 :راتيجية لوظيفة خدمة المجتمعالرؤية االست

المسار الذي تختاره الجامعات السعودية من بين عدة      
مسارات أخرى لممارسة وظيفة خدمة المجتمع عمى المدى 

 رص ـــــف والفـــــالطويل والقصير في ضوء تحميل نقاط القوة والضع
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 .والمخاطر التي تواجييا بما يحقق التنمية الشاممة لممجتمع
  طار الظرر اإل. 3

تعتبر الجامعة صاحبة المسئولية في تنمية المجتمع وتنمية      
الثروة البشرية وقد تبدلت من جامعات يكاد ينحصر ىدفيا في 
عداد  تخريج المختصين في بعض فروع المعرفة اإلنسانية وا 
البحوث إلى جامعات تعني بمطالب وحاجات مجتمعاتيا 

 .يةالسياسية واالقتصادية واالجتماع
 :المراحل التاريخية لعبلقة الجامعة بالمجتمع

 :عبلقة الجامعة بالمجتمع تاريخيًا مرت بعدة مراحل
الجامعات تكاد تكون منفصمة تمامًا عن  :المرحمة األولى. 1

 .المجتمع
وىى في عصر النيضة، وفييا بدأت  :المرحمة الثانية. 2

 . الجامعات تيتم بالبحث في العموم
نتجت عن الثورة الصناعية والتكنولوجية  :الثةالمرحمة الث. 3

وفييا تحولت الجامعات من جامعات تعنى بفكر الرجل الحر 
 .إلى جامعات تعنى بإعداد الشباب لممين الرفيعة المختمفة

أصبح المجتمع يواجو حاجات من نوع جديد  :المرحمة الرابعة. 4
عنى أن تتعمق بمشاكل البيئة وقطاع اإلنتاج والخدمات، وىذا ي

تصبح العبلقة بين الجامعة والمجتمع عبلقة وثيقة بحيث تمتد 
 ].4الجامعة خارج أسوارىا وتتداخل في المجتمع ]

 :أىداف الجامعة في خدمة المجتمع
يرى المتخصصون أن لمجامعة ثبلث مجموعات من      

 :األىداف وتتمخص في األىداف التالية
ا ا أو تطويرً لمعرفة تطورً وتتناول ما يرتبط با :أىداف معرفية. 1

 .اأو انتشارً 
والتي من شأنيا تزويد المجتمع بما يحتاج  :أىداف اقتصادية. 2

 .إليو من موارد بشرية وخبرات لمتغمب عمى مشكبلتو االقتصادية
والتي من شأنيا أن تعمل عمى استقرار  :أىداف اجتماعية. 3

ثل في المجتمع وتخطى ما يواجيو من مشكبلت اجتماعية، وتتم
 تزويد المجتمع بحاجاتو من القوى العاممة المدربة تدريبا يتناسب 

 ].5وطبيعة تغير المين ]

 :دور الجامعة في خدمة المجتمع
إن قدرة الجامعة عمى تحقيق أىدافيا ورسالتيا في بناء       

وتنمية المجتمع يتوقف عمى مدى قدرتيا عمى أداء وظائفيا 
ا في ثبلث وظائف رئيسية، وىي المختمفة والتي يمكن إجمالي

نتاج المعرفة من خبلل البحث  نقل المعرفة من خبلل التعميم، وا 
[. إن كل وظيفة ال تعبر عن جيود 6العممي، وخدمة المجتمع ]

مستقمة تتم بمعزل عن الوظيفة األخرى بل توجد صمة وثيقة 
بينيم، فالعممية التعميمية تعد مجااًل خصبًا إلثراء البحث، وىي 

ي نفس الوقت تعمل عمى إعداد الكوادر البشرية التي تتولى ف
مسئولية العمل في قطاعات اإلنتاج المختمفة بالمجتمع، بينا 
ييدف البحث العممي إلى تحسين العممية التعميمية من ناحية 
ويسعى إلى اإلسيام في خدمة المجتمع وحل مشكبلتو من ناحية 

 ].7أخرى ]
عمى مستوى العالم خطوات وقد خطت بعض الجامعات      

كبيرة في خدمة المجتمع، ففي جميورية الصين الشعبية قامت 
كميات التربية بالتعاون مع دوائر التربية المحمية بتقديم 
محاضرات عن كيفية الحفاظ عمى الصحة العامة، وعن الجينات 
وعن األخبلق وعمم نفس الطفل، وتقدم ىذه الكميات تمك 

 ].8مور الممحقين بمدارس اآلباء ]المحاضرات ألولياء األ
وفى التعميم العالي األمريكي تعتبر وظيفة الخدمة العامة      

إحدى الوظائف الثبلث الرئيسية لمتعميم العالي فمثبًل جامعة 
كوستاريكا تحدد وظيفتيا األساسية في تقديم المعرفة واالستجابة 

ا قامت جامعة لبلحتياجات الفعالة واألساسية لتنمية المجتمع، كم
والية ميتشجان بتقديم خدماتيا لممجتمع وخاصة في المجال 
الزراعي ألنيا تسمى كميات منح األراضي وبدأت تقديم مقررات 
خاصة في الزراعة وتم إلحاق ىذه المقررات بوحدة جديدة لمتعميم 
المستمر، ثم تطورت ىذه الوحدة لتشمل مجاالت عديدة استجابة 

األفراد والمجموعات والمجتمع األكبر  لممشكبلت التي تواجو
 ].9] بصفة عامة

ي ف ( كمية برامج تستغرق عامين500وتقدم اليابان حوالي )     
[ كما تقوم 9ميادين تتصل بتنمية المجتمع والعمل عمى خدمتو ]



 
 

178 

الجامعات الروسية بتقديم خدماتيا لممجتمع الخارجي واعتبارىا 
ول المسائية وتنظيم عمل تطوعي وتشمل ىذه الخدمات الفص

مقررات مينية لمعامة تتضمن ميارات القيادة، وميارات 
االتصال، وميارات الخطاب العام، كذلك يتم تشجيع أعضاء 
ىيئة التدريس في مختمف المجاالت عمى إيجاد عبلقة طيبة مع 
الييئات والمؤسسات المحمية مثل المدارس المحمية والمكتبات 

 ].8ية والمؤسسات الصناعية ]والمتاحف واألندية الرياض
وفي المممكة العربية السعودية تؤكد الجامعات عمى أىمية      

خدمة المجتمع كوظيفة ىامة من وظائفيا وىناك كميات 
متخصصة في خدمة المجتمع تقدم العديد من البرامج المختمفة 
لتنمية المجتمع إضافة إلى ما تقدمة وحدات خدمة المجتمع 

ميات وتتمثل أىم األنشطة في تقديم المحاضرات المنتشرة في الك
التوعوية والتثقيفية وفي تقديم االستشارات وفي تنفيذ العديد من 

 ].7برامج التعميم المستمر ]
 الدراسات السابقة. 4

[ إلى استقصاء سبل خدمة 10ىدفت دراسة الكبيسي ]     
الجامعة لممجتمع المحمي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، 
وتوصمت إلى عدة استنتاجات عمى ثبلثة محاور ىي: محور 
خدمة المجتمع لتحقيق أىداف معرفية كنشر العمم والمعرفة، 
محور خدمة المجتمع لتحقيق أىداف اقتصادية كتطوير عمل 
المؤسسات وربط الجامعات بالمؤسسات اإلنتاجية ومحور خدمة 
ل المجتمع لتحقيق أىداف اجتماعية كتوجيو األبحاث لح

المشكبلت االجتماعية والتدريب التطوعي وتدعيم قيم المسؤولية 
 .االجتماعية واالىتمام بالبيئة

[ إلى معرفة أىمية التخطيط 11وىدفت دراسة باورز ]      
لمتعميم العالي في القرن الحادي والعشرين وتمحورت حول التعميم 
ا. العالي والتخطيط لمقرن الحادي والعشرين في والية مينسوت

وكان من أىم نتائجيا، إعداد النظر في البنية األساسية التي 
يرتكز عمييا النظام التعميمي العالي، تحسين نوعية التعميم من 
حيث مخرجاتو، االىتمام بالبحوث التي تكشف عن المشكبلت 

 ط التعميم العالي ـة وربـــي الواليــــي فـــم العالــدم التعميـــق تقــي تعيـــالت

 .لبيئة وخدمة المجتمعبا
[ فقد ىدفت إلى إبراز العبلقة بين 12أما دراسة حسن ]     

الجامعة والمجتمع من خبلل وظائفيا، وتوصمت الدراسة إلى أن 
قضية العبلقة بين الجامعة والمجتمع قضية عالمية وأن العبلقة 
يشوبيا نوع من عدم الوضوح وأن الجامعة عاجزة عن بناء 

قوية مع مجتمعاتيا وأن توثيق العبلقة مع عبلقات تفاعمية 
المجتمع مطمب لمتنمية باعتبار الجامعة المحرك األساسي لنجاح 

 .المشروعات التنموية ودورىا في استثمار العنصر البشري
[ دراسة ىدفت إلى استعراض أىداف 13وأجرى عامر ]     

الجامعة في خدمة المجتمع وعبلقة الجامعة بالمجتمع ومبررات 
الىتمام بخدمة المجتمع والخدمات واألنشطة التي تقدميا ا

الجامعة لخدمة المجتمع مع وضع تصور مقترح لتطوير دور 
الجامعة في خدمة المجتمع مبني عمى تحديد االحتياجات 
والمشكبلت التي تواجو المجتمع ومعوقات ذلك الدور، وتضمن 
 التصور تقديم األسس العممية لمتصدي لمشكبلت المجتمع
تاحة الفرصة الستثمار  جراء البحوث العممية وتقديم الخدمات وا  وا 
نشاء مجالس استشارية وتقديم برامج تدريبية  مرافق الجامعة وا 

 .وتدعيم قيم المسؤولية
[ دراسة ىدفت إلى توضيح دور 14كما أجرى المشعان ]      

الجامعة في تطوير وتنمية المجتمع، وتوصمت إلى عدة نتائج 
ير مطامح السمطات المتعاقبة في تسخير التعميم أىميا تأث

لتحقيق أىداف وبرامج سياسية وأىمية أن تكون الجامعة وثيقة 
الصمة بالناس ومشكبلتيم وحاجاتيم بحيث يصبح اليدف األول 
لمجامعة النيوض بالمجتمع نحو أفضل المستويات التقنية 

لمعرفي واالقتصادية االجتماعية والصحية وذلك من خبلل النمو ا
والتقدم التقني واإلسيام في الخطط التنموية وتوظيف البحث 
عداد الكفاءات البشرية التي  العممي لحل المشكبلت اإلنسانية وا 

 .تحقق طموحات المجتمع
[ دراسة تمحورت حول معرفة دور 15وأجرى إردوغان ]      

التعميم العالي في التنمية القومية في تركيا، وكان من أىم 
يا السماح لمؤسسات التعميم العالي بالتعاون مع توصيات
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مؤسسات الصناعة لتنظيم احتياجاتيا من المينيين وفقا لحاجات 
عادة تعريف ىدف التعميم العالي بحيث  التنمية الصناعية، وا 

 .ينسجم مع التنمية
[ والتي ىدفت 16وفي نفس اإلطار جاءت دراسة بدوي ]      

ضم البيئة الدولية المعاصرة إلى تطوير وظائف الجامعة في خ
التي تشيد اضطرادًا غير مسبوق في تنامي دور المعرفة. 
وتوصمت الدراسة إلى أىمية الدور المتميز لمجامعة تعميمًا وبحثًا 
في خدمة المجتمع وضرورة التفاعل بين الجامعة وقطاع 
قامة شبكة من  األعمال وتفعيل الشراكة بالخبرة المعرفية وا 

خراج الجامعة من عزلتيا  العبلقات بين الجامعة والمجتمع وا 
 .وانغماسيا في مشكبلت المجتمع وقضاياه

[ لتيدف إلى التعرف عمى 17وكذلك جاءت دراسة الثويني ]     
واقع التعميم الجامعي ووضع تصور مستقبمي لدور الجامعة في 
تحقيق أىدافيا العممية. وتوصمت الدراسة إلى أىمية دور التعميم 

ي في نجاح الخطط التنموية وضرورة تفعيل وتطوير العال
وظائف الجامعة وخاصة خدمة المجتمع التي تتكامل مع 
الوظائف األخرى وعرض التوقعات المستقبمية لدور الجامعة في 

 .خدمة المجتمع
[ فقد ىدفت إلى معرفة طبيعة 18أما دراسة عبدالناصر ]      

تيا بما يتفق أداء الجامعات المعاصرة في خدمة مجتمعا
واستقبللية الجامعة مقارنة مع الواليات المتحدة األمريكية، 
وتوصمت الدراسة إلى عدة مؤشرات نظرية أىميا أن نجاح 
الجامعة المعاصرة في أداء وظيفتيا يتوقف عمى مدى نجاحيا 
في تسويق خدماتيا وأن االستقبلل الجامعي ليس غاية في ذاتو 

معات من تحقيق أىدافيا وأداء بل ىو وظيفة ميمة تمكن الجا
 .وظائفيا وخاصة وظيفة خدمة المجتمع

[ ىدفت إلى التعرف عمى 19وفي دراسة مشابيو لماريو ]      
اتجاىات خدمة المجتمع والتعميم المستمر في التعميم العالي 
بشكل عام والجامعات السعودية بشكل خاص والتطورات التي 

عميم المستمر في الجامعات مرت بيا مراكز خدمة المجتمع والت
السعودية والتعرف عمى الواقع والتصورات المستقبمية لمراكز 

خدمة المجتمع والتعميم المستمر بالجامعات السعودية من وجية 
نظر أعضاء ىيئة التدريس. وتوصمت إلى أن مراكز خدمة 
المجتمع والتعميم المستمر تقدم برامج تدريبية متخصصة في 

ألساسية لسوق العمل، بينما ال يوجد اىتمام مجال الميارات ا
بتقديم برامج تدريبية ألصحاب المين والحرف وكافة أعضاء 
ىيئة التدريس يوافقون عمى أىمية التصورات المستقبمية لمراكز 

 .خدمة المجتمع والتعميم المستمر بالجامعات
[ إلى معرفة التحديات التي تواجو 20وىدفت دراسة درة ]      
ات العربية في القرن الحادي والعشرين. وكان من أىم الجامع

نتائجيا، التخمي عن المنظومة الفكرية في التعميم الجامعي، 
ووضع خطة لتحسين األداء اإلداري وتحسين المناىج وأساليب 
دخال التكنولوجيا الحديثة واالىتمام بخدمة المجتمع  .التدريس، وا 

[ وىدفت إلى تحديد 21] وأخيرًا جاءت دراسة تشوونتس      
طموحات التعميم العالي في تقديم نوعية الخدمة ألفراد المجتمع 
في والية تكساس. وكان من أىم نتائجيا أنيا لم تجد فروق 
واضحة بين تصورات المستجيبين عمى أداة البحث في نوعية 
الخدمات التي يقدميا التعميم العالي لممجتمع مع ضعف دور 

 .تمعالجامعة في خدمة المج
 :التعميق عمى الدراسات السابقة

من خبلل استعراض الدراسات السابقة يتضح تأكيدىا عمى      
أىمية ودور الجامعة في نجاح الخطط التنموية وتطوير 
مجتمعاتيا المحمية من خبلل وظائفيا كافة وخاصة وظيفة خدمة 
المجتمع، كما أجمعت معظم ىذه الدراسات عمى غموض وظيفة 

تمع وأىدافيا والحاجة الماسة إلى تحديد أبعاد ىذه خدمة المج
الوظيفة لضمان تحقيق أىداف التنمية. إضافة إلى ندرة 
الدراسات التي ركزت عمى وظيفة خدمة المجتمع التي تقدميا 
الجامعات في الوقت المعاصر وممارستيا بشكل تقميدي ال يسيم 
ت في خدمة المجتمع بالشكل المطموب. كما أكدت الدراسا

السابقة عمى ضرورة توثيق العبلقة بين الجامعة والمجتمع. وكل 
الدراسات السابقة تتفق مع الدراسة الحالية في أىمية وظيفة 
خدمة المجتمع وضرورة تحديد أبعادىا بشكل دقيق يسمح بتفعيل 
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دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنفرد ىذه الدراسة بتقديم رؤية 
دمة المجتمع في الجامعات السعودية استراتيجية لتطوير وظيفة خ

من خبلل دراسة واقع ىذه الوظيفة ومعوقاتيا واالستفادة من 
أساليب دراسات المستقبل واستشرافو من خبلل آراء الخبراء في 
وضع الرؤية المستقبمية المبلئمة لوظيفة خدمة المجتمع في 

 .الجامعات السعودية
 جراءاتاإلطريقة و . ال4

 مظهج الدراسةأ. 
بناء عمى مشكمة الدراسة وتساؤالتيا فإن المنيج المبلئم       

لمدراسة الحالية ىو المنيج الوصفي المسحي لمعرفة كل من 
واقع ومعوقات وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية، 
كما استعان البحث بأسموب )دلفاي( وىو أحد أساليب الدراسات 

طورات المستقبمية عن طريق المستقبمية التي تستخدم لمتنبؤ بالت
مجموعة من الخبراء المتخصصين يتبادلون الرأي ويقدم كل 
منيم توقعو وتصوره لمرؤية المستقبمية حول تطوير وظيفة خدمة 

 .المجتمع في الجامعات السعودية
 مجتمع الدراسةب. 

تكون مجتمع البحث من جميع أعضاء ىيئة التدريس في أربع 
جامعة أم القرى والممك عبد العزيز  جامعات سعودية عريقة وىي

والممك سعود وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، حيث 
( وفقًا لئلحصائيات الواردة من عمادة شؤون 8677بمغ عددىم )

أعضاء ىيئة التدريس بتمك الجامعات خبلل الفصل الدراسي 
 .ه1434/1435الثاني 
 عيظة الدراسةج. 

أعضاء ىيئة التدريس بكل من  تم اختيار عينة عشوائية من
جامعة أم  -جامعة الممك سعود  -)جامعة الممك عبد العزيز 

 .( عضو ىيئة تدريس387جامعة اإلمام(، بمغت ) -القرى 
 (:إجراءات الدراسة التنبؤية )دلفاي

ىدفت الدراسة التنبؤية إلى تحديد أىم جوانب القوة      
الفرص والمخاطر والضعف عند ممارسة وظيفة خدمة المجتمع و 

التي تواجييا الجامعات في مجال خدمة المجتمع. حيث تم 

اختيار مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الدراسة 
( خبيرًا الستطبلع آراءىم حول الرؤية االستراتيجية 25وعددىم )

لوظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية والوصول إلى 
ت. وقد انقسم االستبيان الموزع اتفاق عام وذلك عمى ثبلث جوال

عمى الخبراء إلى نوعين استبيان مفتوح في الجولة األولى 
وآخرين مغمقين في الجولتين الثانية والثالثة. واعتمدت المعالجة 
اإلحصائية لبيانات الجوالت عمى حساب التكرار والنسب المئوية 
ن لكل عبارة في كل جولة وكذلك لكل محور من محاور االستبيا

% فأكثر 90وقد تم تحميل البيانات في ضوء النسب التالية: )
% 70% تمركز متوسط(، )75% تمركز عال(، )80إجماع(، )

 (.تمركز منخفض
 أداة الدراسةد. 

استخدم الباحث في الدراسة الميدانية االستبيان لمعرفة       
وقياس واقع وظيفة خدمة المجتمع ومعوقاتيا في الجامعات 

ألنيا األكثر مبلئمة  وكذلك في جوالت )دلفاي(السعودية، 
 .ألىداف لمبحث الحالي

 :صدق األداة
 :صدق المحكمين

بعد االنتياء من إعداد االستبانة وبناء عباراتيا، تم       
عرضيا في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين من 
ذوي االختصاص والخبرة من السادة أعضاء ىيئة التدريس في 

( محكمًا، وذلك 11ات قيد الدراسة،، بمغ عدد المحكمين )الجامع
لمتأكد من درجة مناسبة العبارة، ووضوحيا، وانتمائيا لما تقيسو، 
وسبلمة الصياغة المغوية، وتم تعديل صياغة بعض العبارات 
ضافة وحذف بعضيا ليصبح عدد العبارات في  لغويًا، وا 

 .( عبارة47االستبانة )
 :الصدق اإلحصائي

تم التأكد من صدق أداة البحث بطريقة إحصائية من       
( عضو 40خبلل تطبيق االستبيان عمى عينة استطبلعية من )

( أعضاء ىيئة تدريس من كل جامعة 10ىيئة تدريس، بواقع )
وتم حساب االتساق الداخمي حيث تراوحت قيم معامبلت 
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( وجميع قيم معامبلت 0.68( إلى )0.61االرتباط من )
موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى  االرتباط

( وتشير إلى االتساق الداخمي، بين درجة كل عبارة 0.05)
 .والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو

 :ثبات األداة
تم التأكد من ثبات االستبيان بطريقة الفا كرونباخ حيث      

ميع ( وج0993 – 0991تراوحت قيم معامبلت الفا كرونباخ من )
ىذه القيم مرتفعة وتشير إلى تمتع أداة الدراسة بدرجة عالية من 

 .الثبات
 :فئات االستجابة

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي المتدرج لتصحيح      
( 5استجابات عينة البحث عمى االستبيان بحيث تعطى الدرجة )

( لبلستجابة )كبيرة( الدرجة 4لبلستجابة )كبيرة جدا( الدرجة )
( لبلستجابة )قميمة( الدرجة 2لبلستجابة )متوسطة( الدرجة )( 3)

ا لممقياس الخماسي تم استخدام وفقً  ا(( لبلستجابة )قميمة جدً 1)
المعيار التالي لمحكم عمى درجة االستجابة: مدى االستجابة = 

، وطول الفئة = مدى 4=  1 –5أقل درجة =  –أعمى درجة 
 098=  4/5االستجابة / عدد فئات االستجابة = 

 ظتائج. ال5
من خبلل نتائج التحميل اإلحصائي، تمت اإلجابة عمى       

تساؤالت البحث، والوصول إلى نتائجو وعرض ىذه النتائج 
ومناقشتيا ومحاولة تفسيرىا من خبلل أدبيات اإلطار النظري 

 :والدراسات السابقة عمى النحو التالي
ول الذي ينص مما السؤال األول: لئلجابة عن سؤال الدراسة األ

واقع وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية من وجية 
نظر أعضاء ىيئة التدريسم تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة كما ىو موضح 

 :في الجدول التالي
 1 جدول

 الدراسة عيظة تالستجابا المعيارية واالظحرافات الحسابية المتوسطات
 المحور األول: واقع وريفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية

 واقع وريفة خدمة المجتمع العبارات رقم الفقرة
 االستجابة االظحراف المتوسط الترتيب

 المعيار  الحسابي
 كبيرة 0.54 3.87 1 المجتمع.وجود خطة لدى الجامعة لممارسة وظيفة خدمة  1
 كبيرة 0.54 3.56 2 اإلسيام في إنشاء كراسي عممية. 27
 كبيرة 0.62 3.50 3 إنشاء الجمعيات العممية والمينية. 29
 متوسطة 0.48 3.36 4 تنظيم المحاضرات التثقيفية لممجتمع. 2
 متوسطة 0.58 3.28 5 تنفيذ برامج التعميم المستمر. 6
 متوسطة 0.65 3.18 6 مراكز لريادة األعمال.إنشاء  28
 متوسطة 0.39 3.02 7 تنفيذ الدورات التدريبية وفق احتياجات المجتمع. 5
 متوسطة 0.70 2.98 8 إتباع إجراءات الجودة في تنفيذ أنشطة خدمة المجتمع. 21
 متوسطة 0.47 2.95 9 عقد الندوات لتنمية لممجتمع. 3
 متوسطة 0.71 2.88 10 التطوعية لخدمة المجتمع.المشاركة في األعمال  23
 متوسطة 0.35 2.86 11 عقد المؤتمرات العممية لتنمية المجتمع. 4
 متوسطة 0.69 2.85 12 إجراء البحوث التطبيقية الميدانية لممشكبلت المختمفة 12
 متوسطة 0.78 2.76 13 االىتمام بتعميم الكبار والتوسع فيو. 13
 متوسطة 0.57 2.75 14 التربية المينية المستمرة في التخصصات المختمفة.توفير برامج  14
 متوسطة 0.68 2.75 15 تنفيذ العديد من االستشارات الفردية والمؤسسية. 11
 قميمة 0.66 2.47 16 عقد شراكات مع القطاع العام والخاص. 19
 قميمة 0.42 2.19 17 رضا المستفيدين من أنشطة خدمة المجتمع. 22
 قميمة جدا 0.47 1.79 18 نقل التقنية واالبتكارات إلى المجتمع المحمي. 20
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 قميمة جدا 0.49 1.62 19 القيام بالدراسات األساسية لتحديد الجدوى االقتصادية لممشروعات. 7
 قميمة جدا 0.50 1.55 20 إمداد المشروعات االقتصادية القائمة بالمعمومات الفنية واإلدارية. 8
إمداد المشروعات االقتصادية القائمة بالتطورات التكنولوجية في الصناعات  9

 المنافسة.
 قميمة جدا 0.50 1.55 21

 قميمة جدا 0.50 1.55 22 القيام بعمميات القياس واالختبارات النوعية لمنتجات المشروعات. 10
 قميمة جدا 0.55 1.50 23 توظيف اإلنتاج العممي في خدمة المجتمع. 18
 قميمة جدا 0.54 1.48 24 إنشاء مراكز لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة. 24
 قميمة جدا 0.49 1.41 25 انتفاع المجتمع بالمرافق والمنشآت الجامعية. 15
إنشاء مجالس استشارية مشتركة من الجامعة وقيادات المجتمع لتحديد حاجات  16

 المجتمع والتعرف عمى مشكبلتو.
 جدا قميمة 0.49 1.38 26

 قميمة جدا 0.49 1.38 27 تدعيم قيم المسئولية االجتماعية لدى الفرد. 17
 قميمة جدا 0.54 1.27 28 إنشاء مراكز لمتابعة الموىوبين من خريجي الجامعة. 26
 قميمة جدا 0.45 1.25 29 متابعة خريجي الجامعة في سوق العمل. 25

 قميمة 0.27 2.38 المتوسط العام
تم قياس واقع وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات      
دية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، من خبلل السعو 

( عبارات، وبدرجة 3( عبارة، وكانت بدرجة )كبيرة( عمى )29)
( عبارة، 2( عبارة، وبدرجة قميمة عمى )12)متوسطة( عمى )

( عبارة. وتراوحت قيم المتوسطات 12وبدرجة قميمة جدًا عمى )
سعودية الحسابية لواقع وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات ال

( لمعبارة رقم 1925من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، من )
( وىي )متابعة خريجي الجامعة في سوق العمل( إلى 25)
( وىي )وجود خطة لدى الجامعة 1( لمعبارة رقم )3987)

لممارسة وظيفة خدمة المجتمع(، وبمتوسط حسابي عام لواقع 
( 2938ي )وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية يساو 

 (.أي بدرجة )قميمة
ويعزو الباحث ىذه النتيجة التي يتراوح معظميا ما بين      

ممارسة بدرجة متوسطة وقميمة جدًا لواقع ممارسة وظيفة خدمة 
المجتمع في الجامعات السعودية قيد الدراسة رغم عراقتيا إلى 
عدم العناية الكافية بوظيفة خدمة المجتمع وتحديد احتياجات 

تمع في جميع األبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية المج
وعدم تركيز الجيود عمى البرامج التدريبية التي يمكن أن تسيم 
في توثيق عبلقة الجامعة ببيئتيا وتذىب إلى أبعد من ذلك 
بحيث تتولى قيادة مشروعات التنمية والنيوض بالمجتمعات. 

دراسات السابقة مثل وتتوافق ىذه النتيجة مع نتائج كثير من ال
[ 13عامر ] ودراسة [12] حسن، ودراسة[ 10] الكبيسي، دراسة
 [21[ ودراسة تشوونتس ]20درة، ] ودراسة [19] مارية، ودراسة

[ والتي بينت نتائجيا ضعف العبلقة بين 15ودراسة إردوغان ]
الجامعة وبيئتيا وضرورة توثيق ىذه العبلقة لتقدم الجامعة 

 .جتمع بفاعمية عاليةرسالتيا اتجاه الم
السؤال الثاني: لئلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي ينص م ما 
معوقات وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية من 
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريسم تم استخراج المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة كما ىو 

 :التاليموضح في الجدول 
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 2جدول 
 الدراسة عيظة الستجابات المعيارية واالظحرافات الحسابية المتوسطات

 المحور الثاظي: معوقات وريفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية

 العبارات رقم الفقرة
 معوقات وريفة خدمة المجتمع

 الترتيب
 االظحراف المتوسط

 المعيار  الحسابي االستجابة
 كبيرة جداً  0.60 4.56 1 تفضيل المؤسسات اإلنتاجية االستعانة بالخبرات األجنبية. 12
 كبيرة جداً  0.50 4.54 2 ضعف اإلعبلم الجامعي في التوعية بدور الجامعة في خدمة المجتمع. 11

10 
قمة الحوافز المالية التي تصرف ألعضاء ىيئة التدريس عند مساىمتيم في أنشطة 

 خدمة المتجمع.
 كبيرة جداً  0.52 4.52 3

 كبيرة جداً  0.50 4.44 4 عدم توفر آليات واضحة لنقل التقنية واالبتكار إلى المجتمع. 16
 كبيرة جداً  0.50 4.36 5 قمة االعتمادات المالية البلزمة. 4
 كبيرة جداً  0.41 4.21 6 ضعف التسويق لبرامج خدمة المجتمع. 15
 كبيرة 0.50 4.15 7 من األنشطة بطريقة عممية. عدم تحديد احتياجات المجتمع 17
 كبيرة 0.48 4.07 8 تشعب مفيوم خدمة الجامعة لممجتمع. 1
 كبيرة 0.89 4.07 9 ضعف وعي المجتمع بوظيفة خدمة المجتمع. 3
 كبيرة 0.62 4.00 10 انشغال عضو ىيئة التدريس بميام التعميم. 7
 كبيرة 0.37 3.99 11 .قمة الشراكات مع القطاع العام والخاص 18
 كبيرة 0.73 3.83 12 غموض أىداف وظيفة خدمة المجتمع. 2
 كبيرة 0.56 3.78 13 عدم وجود خطة شاممة ألنشطة خدمة المجتمع. 5
 كبيرة 0.65 3.78 14 انشغال عضو ىيئة التدريس بميام البحث العممي. 8
 كبيرة 0.86 3.65 15 العممية في الكميات.عدم توزيع األدوار الخاصة بخدمة المجتمع عمى األقسام  6
 كبيرة 1.00 3.65 16 ضعف اليياكل التنظيمية لوحدات خدمة المجتمع. 14
 متوسطة 0.89 3.36 17 قمة اىتمام عضو ىيئة التدريس بقضايا خدمة المجتمع. 9
 متوسطة 0.65 2.64 18 ضعف الوعي بأىمية العمل التطوعي بين أعضاء ىيئة التدريس. 13

 كبيرة 0.36 3.98 المتوسط العام
تم قياس معوقات وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات      

السعودية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، من خبلل 
( عبارات، 6( عبارة، وكانت بدرجة )كبيرة جدًا( عمى )18)

( 2( عبارة، وبدرجة متوسطة عمى )10وبدرجة )كبيرة( عمى )
م المتوسطات الحسابية لمعوقات وظيفة خدمة عبارة. وتراوحت قي

المجتمع في الجامعات السعودية من وجية نظر أعضاء ىيئة 
( وىي )ضعف الوعي 13( لمعبارة رقم )2964التدريس، من )

( 4956بأىمية العمل التطوعي بين أعضاء ىيئة التدريس( إلى )
( وىي )تفضيل المؤسسات اإلنتاجية االستعانة 12لمعبارة رقم )

بالخبرات األجنبية(، وبمتوسط حسابي عام لمعوقات وظيفة 
( أي 3998خدمة المجتمع في الجامعات السعودية يساوي )

 (.بدرجة )كبيرة

ويرى الباحث أن نتيجة درجة معوقات وظيفة خدمة      
المجتمع والتي تراوحت في معظميا بين كبيرة وكبيرة جدًا ما ىي 

لمنخفض ويعزو ذلك إلى عدم إال امتداد لدرجة واقع الوظيفة ا
تفعيل الجامعات لوظيفة خدمة المجتمع كما ينبغي وضعف 
قدرتيا عمى استقطاب المجتمع وتوفير شراكة حقيقية بما ينعكس 
عمى التنمية وعدم تذليل الصعوبات التي تعترض أداء الجامعات 
في خدمة المجتمع. وتتفق ىذه النتيجة بدرجة كبيرة مع نتائج 

 مارية [ ودراسة17] الثويني ت السابقة منيا دراسةبعض الدراسا
 [ ودراسة14] المشعان ودراسة [16] بدوي ودراسة [19]

[ دراسة 11ودراسة باورز ] [12] حسن ودراسة [10] الكبيسي
[، والتي بينت نتائجيا 15[ ودراسة إردوغان ]21تشوونتس ]

وجود كثير من المعوقات التي تحد من دور الجامعة في خدمة 
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المجتمع منيا ما ىو متعمق بالجامعة ومنيا ما ىو متعمق 
 .بالمجتمع

السؤال الثالث: لئلجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذي ينص مما 
ؤية االستراتيجية لتطوير وظيفة خدمة المجتمع بمنيجية الر 

)دلفاي( في الجامعات السعوديةم تم استخراج التكرارات والنسب 
المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب 
الستجابات مجتمع الدراسة عمى عبارات األبعاد الثبلثة كما ىو 

قة بتحميل نتائج جوالت موضح في الجداول البلحقة المتعم
 (:)دلفاي

 :الجولة األولى
ه واستمرت 1/4/1435بدأ تطبيق الجولة األولى ابتداء من 

ه وقد تم توزيع االستبيان عمى عدد مكون 28/6/1435حتى 
( استبانة، وكانت أسئمة 20( خبيرًا وصل منيا لمباحث )25من )

اقع ومعوقات الجولة األولى مبنية عمى نتائج الدراسة الميدانية لو 
وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية. وكانت األسئمة 

 :عمى النحو التالي
: ما رأيكم في واقع وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات 1س

 السعودية من وجية نظركم؟
: ما ىي معوقات وظيفة خدمة الجامعة في الجامعات 2س

 السعودية من وجية نظركم؟

سية لوظيفة خدمة المجتمع في : ما ىي األبعاد الرئي3س
 الجامعات السعودية من وجية نظركم؟

: ما ىي األبعاد الفرعية لكل بعد رئيس لوظيفة خدمة 4س
 المجتمع من وجية نظركم؟

: ما ىي المقترحات التي يمكن أن تسيم في تحقيق أىداف 5س
  الدراسة من وجية نظركم؟

يًا وتم من خبلل وتم رصد وتحميل نتائج الجولة األولى كيف      
التحميل استخبلص األبعاد الرئيسة لوظيفة خدمة المجتمع وىي 

 .التعميم المستمر ونقل وتوطين التقنية والمشاركة المجتمعية
 :الجولة الثانية

بدأ تطبيق الجولة الثانية عمى نفس الخبراء اعتبارًا من       
ه وذلك بعد تحميل 28/8/1435ه واستمر حتى 20/7/1435
ات الجولة األولى وتم تصميم استبانة الجولة الثانية بناء إجاب

عمى مبلحظات توجييات الخبراء ونتائج الدراسة الميدانية لواقع 
ومعوقات وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية 
لموصول إلى اتفاق عام وحتى تتاح ليم الفرصة لبلطبلع عمى 

لخبراء في الجولة جميع اآلراء األخرى وقد اتفقت معظم آراء ا
الثانية عمى المحاور الرئيسية لمرؤية االستراتيجية لوظيفة خدمة 
المجتمع في الجامعات السعودية مع االختبلف عمى بعض 

 :العبارات. وجاءت نتائج الجولة كالتالي
 (:أواًل: رأي الخبراء في عبارات البعد األول )التعميم المستمر

ة والمتوسطات الحسابية واالظحرافات المعيارية والترتيب الستجابات مجتمع الدراسة عمى عبارات البعد األول: التكرارات والظسب المئوي. 3جدول 
 التعميم المستمر

 الترتيب
رقم 
 العبارة العبارة

 درجة الموافقة

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 
المتوسط  بشدة

 الحسابي
االظحراف 
 المعيار 

 االستجابة
 % ك % ك % ك % ك % ك

 0.49 4.35 0.0 0 0.0 0 0.0 0 65.0 13 35.0 7 التوسع في تعميم الكبار 1 1
موافق 
 بشدة

 0.49 4.35 0.0 0 0.0 0 0.0 0 65.0 13 35.0 7 تشجيع التعمم الذاتي 2 2
موافق 
 بشدة

3 3 
تنفيذ برامج الدبمومات 

 المتوسطة والعميا
7 35.0 13 65.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.35 0.49 

موافق 
 بشدة

4 8 
عقد شراكات مع 

القطاع العام والخاص 
 موافق  1.02 4.10 0.0 0 15.0 3 0.0 0 45.0 9 40.0 8
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رقم  الترتيب
 العبارة

 العبارة

 درجة الموافقة

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االظحراف 
 االستجابة المعيار 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 لتنفيذ برامج خاصة

5 6 
تنفيذ برامج لمتعميم عن 

 بعد
 موافق  1.01 3.80 5.0 1 10.0 2 0.0 0 70.0 14 15.0 3

6 4 
تنفيذ برامج 

 كالوريوسالب
 موافق  1.14 3.60 5.0 1 20.0 4 0.0 0 60.0 12 15.0 3

7 7 
تشجيع برامج التعميم 

 اإللكتروني
 محايد 1.23 3.40 5.0 1 30.0 6 0.0 0 50.0 10 15.0 3

8 5 
تنفيذ برامج الدراسات 

 العميا المينية
 محايد 1.20 3.20 10.0 2 25.0 5 5.0 1 55.0 11 5.0 1

 موافق 0.56 3.89 المتوسط العام
( أن رأي الخبراء فيما يتعمق 3تشير نتائج الجدول رقم )     

بأبعاد الرؤية االستراتيجية لوظيفة خدمة المجتمع فيما يتعمق 
( عبارات، ولوحظ 10بالتعميم المستمر، تم قياسو من خبلل )

( عبارات، وبدرجة 3وجود استجابة بدرجة )موافق بشدة( عمى )
( عبارة. 2عبارات، وبدرجة )محايد( عمى ) (3)موافق( عمى )

(. 4.35( إلى )3.20وذلك بمتوسطات حسابية تراوحت من )

لذا يرى الباحث وبناء عمى رأي الخبراء اإلبقاء عمى العبارات 
( عبارات، ودرجة موافق 3التي حصمت عمى درجة موافق بشدة )

عادة النظر من خبلل الجولة الثالثة في العب3) ارات ( عبارات، وا 
 .( عبارة2التي حصمت عمى موافقة بدرجة محايد )

ثانيًا: رأي الخبراء في عبارات البعد الثاني )نقل وتوطين وتطوير 
 (:التقنية واالبتكار

الثاظي:  التكرارات والظسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالظحرافات المعيارية والترتيب الستجابات مجتمع الدراسة عمى عبارات البعد. 4جدول 
 ظقل وتوطين وتطوير التقظية واالبتكار

الترتيب
رقم العبارة 

 

العبارة
 درجة الموافقة 

موافق 
بشدة

موافق 
محايد 
غير  
موافق

غير  
موافق 
بشدة

المتوسط  
الحسابي

االظحراف  
المعيار 

االستجابة 
 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 2 
نشر وتبني مفاىيم 

 عرفياالقتصاد الم
10 50.0 10 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.50 0.51 

موافق 
 بشدة

2 3 
توفير المناخ المناسب 

 لئلبداع واالبتكار
8 40.0 11 55.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 4.35 0.59 

موافق 
 بشدة

3 8 
فتح قنوات اتصال بين 

مشروعات التقنية 
 ومراكز األبحاث

7 35.0 12 60.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 4.30 1.09 
موافق 
 بشدة

 1.09 4.30 0.0 0 0.0 0 5.0 1 60.0 12 35.0 7 استقطاب الخبراء 9 4
موافق 
 بشدة

5 15 
دعم ورعاية العمماء 

 والخبراء
5 25.0 15 75.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.25 0.44 

موافق 
 بشدة

6 13 
إيجاد تضامنات أو 
شراكات بحثية مع 

 الشركات.
6 30.0 13 65.0 0 0.0 1 5.0 0 0.0 4.20 0.70 

موافق 
 بشدة
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الترتيب
رقم العبارة 

 

العبارة
 درجة الموافقة 

موافق 
بشدة

موافق 
محايد 
غير  
موافق

غير  
موافق 
بشدة

المتوسط  
الحسابي

االظحراف  
المعيار 

االستجابة 
 

 % ك % ك % ك % ك % ك

7 16 
التعميم والتدريب في 

 الخارج.
 موافق 0.64 4.10 0.0 0 5.0 1 0.0 0 75.0 15 20.0 4

8 4 
إنتاج المعارف الجديدة 

بتطوير األبحاث 
 العممية.

 موافق 1.10 3.95 0.0 0 20.0 4 0.0 0 45.0 9 35.0 7

9 14 
تسويق المخرجات 

العممية التقنية إلى بيئة 
 مجتمع.ال

3 15.0 12 60.0 1 5.0 2 10.0 2 
10.
0 

 موافق 1.19 3.60

10 11 

إمداد المشروعات 
االقتصادية القائمة 

بالتطورات التكنولوجية 
في الصناعات 

 المنافسة.

4 20.0 8 40.0 2 
10.
0 

4 20.0 2 
10.
0 

 محايد 1.31 3.40

11 17 
تقوية العبلقة بين 

الجامعات والوحدات 
 اإلنتاجية.

2 10.0 9 45.0 3 
15.
0 

 محايد 1.13 3.30 5.0 1 25.0 5

12 1 

رسم سياسات 
تخطيطية لنقل 

وتوطين وتطوير 
 التقنية

3 15.0 8 40.0 2 
10.
0 

5 25.0 2 
10.
0 

 محايد 1.29 3.25

13 5 
تحويل ونقل المعارف 
والتقنيات إلى المشاريع 

 االقتصادية.
2 10.0 11 55.0 0 0.0 4 20.0 3 

15.
0 

 محايد 1.33 3.25

14 6 
إنشاء حاضنات لمتقنية 
 الدولية بصور مختمفة.

4 20.0 7 35.0 0 0.0 6 30.0 3 
15.
0 

 محايد 1.46 3.15

15 10 

إمداد المشروعات 
االقتصادية القائمة 
بالمعمومات الفنية 

 واإلدارية.

3 15.0 5 25.0 3 
15.
0 

7 35.0 2 
10.
0 

 محايد 1.30 3.00

16 12 
ترخيص براءات 
االختراع من 

 امعات لمشركات.الج
3 15.0 4 20.0 4 

20.
0 

6 30.0 3 
15.
0 

 محايد 1.33 2.90

17 7 
إنشاء جياز 

 لممعمومات التقنية.
1 5.0 2 10.0 8 

40.
0 

6 30.0 3 
15.
0 

2.60 1.05 
غير 
 موافق

 موافق 0.66 3.67 المتوسط العام
 يتعمق فيما الخبراء رأي أن( 4) رقم الجدول نتائج تشير     
 يتعمق فيما المجتمع خدمة لوظيفة الستراتيجيةا الرؤية بأبعاد
 خبلل من قياسو تم واالبتكار، التقنية وتطوير وتوطين بنقل

 عمى( بشدة موافق) بدرجة استجابة وجود ولوحظ عبارة( 17)
 وبدرجة عبارات،( 3) عمى( موافق) وبدرجة عبارات،( 6)
( 1) عمى( موافق غير) وبدرجة عبارات،( 7) عمى( محايد)
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 إلى( 2.60) من تراوحت حسابية بمتوسطات وذلك. ةعبار 
(4.50.) 

 عمى اإلبقاء الخبراء رأي عمى وبناء الباحث يرى لذا     
 عبارات،( 6) بشدة موافق درجة عمى حصمت التي العبارات
عادة عبارات،( 3) موافق ودرجة  الجولة خبلل من النظر وا 

( 7) محايد بدرجة موافقة عمى حصمت التي العبارات في الثالثة
  .موافق غير درجة عمى حصمت التي العبارة واستبعاد عبارات،

 المشاركة) الثالث البعد عبارات في الخبراء رأي: ثالثاً 
 (:االجتماعية

 5 جدول
 المشاركة: الثالث دالبع عبارات عمى الدراسة مجتمع الستجابات والترتيب المعيارية واالظحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والظسب التكرارات

 المجتمعية

الترتيب
رقم العبارة 

 درجة الموافقة العبارة 
موافق 
بشدة

موافق 
محايد 
غير  
موافق

غير  
موافق 
بشدة

المتوسط  
الحسابي

االظحراف  
المعيار 

االستجابة 
 

 % ك % ك % ك % ك % ك
موافق  0.51 4.60 0.0 0 0.0 0 5.0 1 0.0 11 45.0 9 إنشاء مراكز لريادة األعمال. 20 1

 بشدة
موافق  0.51 4.45 0.0 0 0.0 0 0.0 0 55.0 11 45.0 9 تنظيم المحاضرات التثقيفية لممجتمع. 1 2

 بشدة
موافق  0.51 4.45 0.0 0 0.0 0 0.0 0 55.0 11 45.0 9 عقد الندوات لتنمية لممجتمع. 2 3

 بشدة
موافق  0.51 4.45 0.0 0 0.0 0 0.0 0 55.0 11 45.0 9 إنشاء الجمعيات العممية والمينية. 21 4

 بشدة
إنشاء مجالس استشارية مشتركة من  11 5

الجامعة وقيادات المجتمع لتحديد 
حاجات المجتمع والتعرف عمى 

 مشكبلتو.

موافق  0.50 4.40 0.0 0 0.0 0 0.0 0 60.0 12 40.0 8
 بشدة

موافق  1.12 4.40 0.0 0 0.0 0 5.0 1 50.0 10 45.0 9 اإلسيام في إنشاء كراسي عممية. 19 6
 بشدة

انتفاع المجتمع بالمرافق والمنشآت  10 7
 الجامعية.

موافق  0.49 4.35 0.0 0 0.0 0 0.0 0 65.0 13 35.0 7
 بشدة

تدعيم قيم المسئولية االجتماعية لدى  12 8
 الفرد.

موافق  0.49 4.35 0.0 0 0.0 0 0.0 0 65.0 13 35.0 7
 بشدة

عقد المؤتمرات العممية لتنمية  3 9
 المجتمع.

موافق  0.51 4.25 0.0 0 0.0 0 0.0 0 50.0 10 45.0 9
 بشدة

تنفيذ الدورات التدريبية وفق  4 10
 احتياجات المجتمع.

موافق  0.51 4.25 0.0 0 0.0 0 0.0 0 50.0 10 45.0 9
 بشدة

إجراء البحوث التطبيقية الميدانية  8 11
 لممشكبلت المختمفة

موافق  0.70 4.20 0.0 0 5.0 1 0.0 0 65.0 13 30.0 6
 بشدة

توفير برامج التربية المينية المستمرة  9 12
 في التخصصات المختمفة.

 موافق 0.67 4.15 0.0 0 5.0 1 0.0 0 70.0 14 25.0 5

المشاركة في األعمال التطوعية  15 13
 لخدمة المجتمع.

 موافق 0.64 4.10 0.0 0 5.0 1 0.0 0 75.0 15 20.0 4

تنفيذ العديد من االستشارات الفردية  7 14
 والمؤسسية.

2 10.0 15 75.0 1 5.0 2 10.
0 

 موافق 0.75 3.85 0.0 0

رضا المستفيدين من أنشطة خدمة  14 15
 المجتمع.

6 30.0 7 35.0 4 20.
0 

2 10.
0 

 موافق 1.16 3.75 5.0 1
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توظيف اإلنتاج العممي في خدمة  13 16
 المجتمع.

5 25.0 10 50.0 0 0.0 3 15.
0 

 موافق 1.31 3.65 10.0 2

إنشاء مراكز لمتابعة الموىوبين من  18 17
 خريجي الجامعة.

4 20.0 7 35.0 3 15.
0 

5 25.
0 

 محايد 1.23 3.40 5.0 1

متابعة خريجي الجامعة في سوق  17 18
 العمل.

3 15.0 8 40.0 3 15.
0 

5 25.
0 

 محايد 1.18 3.35 5.0 1

ء مراكز لخدمة ذوي االحتياجات إنشا 16 19
 الخاصة.

1 5.0 7 35.0 3 15.
0 

8 40.
0 

 محايد 1.10 2.95 5.0 1

القيام بالدراسات األساسية لتحديد  5 20
 الجدوى االقتصادية لممشروعات.

2 10.0 5 25.0 5 25.
0 

6 30.
0 

 محايد 1.36 2.95 10.0 2

القيام بعمميات القياس واالختبارات  6 21
 تجات المشروعات.النوعية لمن

2 10.0 3 15.0 0 0.0 1
3 

65.
0 

غير  1.19 2.50 10.0 2
 موافق

 موافق 0.52 3.94 المتوسط العام

( أن رأي الخبراء فيما يتعمق 5تشير نتائج الجدول رقم )     
بأبعاد الرؤية االستراتيجية لوظيفة خدمة المجتمع فيما يتعمق 

( عبارات، 21ل )بالمشاركة االجتماعية، تم قياسو من خبل
( عبارة، 11ولوحظ وجود استجابة بدرجة )موافق بشدة( عمى )

( 4( عبارات، وبدرجة )محايد( عمى )5وبدرجة )موافق( عمى )
( عبارة. وذلك 1عبارات، وبدرجة )غير موافق( عمى )

 (.4.60( إلى )2.50بمتوسطات حسابية تراوحت من )
اإلبقاء عمى  لذا يرى الباحث وبناء عمى رأي الخبراء     

( عبارات، 11العبارات التي حصمت عمى درجة موافق بشدة )
عادة النظر من خبلل الجولة 5ودرجة موافق ) ( عبارات، وا 

 ( 4الثالثة في العبارات التي حصمت عمى موافقة بدرجة محايد )

 .عبارات، واستبعاد العبارة التي حصمت عمى درجة غير موافق
 :الجولة الثالثة

طبيق الجولة الثالثة عمى نفس الخبراء اعتبارًا من بدأ ت     
ه حيث تم في 10/2/1436ه واستمرت حتى 4/11/1435

ىذه الجولة إعادة صياغة بعض العبارات وحذف البعض اآلخر 
بناء عمى نتائج الجوالت السابقة وتم توزيع استبيان مغمق لمعرفة 

الجولة رأي الخبراء والمبني عمى نتائج االستبيان المغمق في 
الثانية، ويعرض الباحث حاليًا نتائج استجابة الخبراء عمى 

 .استبيان الجولة الثالثة
 (: أواًل: رأي الخبراء في عبارات البعد األول )التعميم المستمر

الدراسة عمى عبارات البعد األول: التكرارات والظسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالظحرافات المعيارية والترتيب الستجابات مجتمع . 6جدول 
 التعميم المستمر

الترتيب
رقم العبارة 

 

 العبارة

 درجة الموافقة

موافق 
بشدة

موافق 
محايد 
غير  
موافق

غير  
موافق 
بشدة

المتوسط  
الحسابي

االظحراف  
المعيار 

االستجابة 
 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 0,41 4,80 0 0 0 0 0 0 20 4 80 16 التوسع في تعميم الكبار 1 1
موافق 
 بشدة

2 8 
عقد شراكات مع القطاع العام 
 والخاص لتنفيذ برامج خاصة

16 80 4 20 0 0 0 0 0 0 4,80 0,41 
موافق 
 بشدة

3 3 
تنفيذ برامج الدبمومات المتوسطة 

 والعميا
15 75  5 25 0 0 0 0 0 0 4,75 0,44 

موافق 
 بشدة

 0,51 4,55 0 0 0 0 0 0 45 9 55 11 تيتشجيع التعمم الذا 2 4
موافق 
 بشدة

 موافق  0,48 4,35 0 0 0 0 0 0 65 13 35 7 تنفيذ برامج لمتعميم عن بعد 6 5
موافق  0,47 4,30 0 0 0 0 0 0 70 14 30 6 تنفيذ برامج التعميم اإللكتروني 7 6 
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 بشدة

 0,44 4,25 0 0 0 0 0 0 75 15 25 5 تنفيذ برامج البكالوريوس 4 7
موافق 
 بشدة

8 5 
تقنين برامج الدراسات العميا 

مماجستير ودكتوراهم بما يخدم خطط 
 التنمية.

 موافق  0,22 4,05 0 0 0 0 0 0 95 19 5 1

 0,28 4,48 المتوسط العام
موافق 
 بشدة

( أن رأي الخبراء فيما يتعمق 6تشير نتائج الجدول رقم )      
ة خدمة المجتمع فيما يتعمق بأبعاد الرؤية االستراتيجية لوظيف

( عبارات، ولوحظ وجود 8بالتعميم المستمر، تم قياسو من خبلل )
( عبارات، وبدرجة 7استجابة بدرجة )موافق بشدة( عمى )

( عبارة، وذلك بمتوسطات حسابية تراوحت من 1)موافق( عمى )
( وبدرجة 4.48(، ومتوسط حسابي عام )4.80( إلى )4.05)

ى الباحث وبناء عمى رأي الخبراء، اإلبقاء موافق بشدة. لذا ير 
عمى جميع العبارات واعتبارىا ىي األساس الذي يعتمد عميو 
التعميم المستمر كأحد أبعاد الرؤية االستراتيجية لوظيفة خدمة 

 .المجتمع من وجية نظر الخبراء
ثانيًا: رأي الخبراء في عبارات البعد الثاني )نقل وتوطين وتطوير 

 (:بتكارالتقنية واال
 7جدول 

ظقل التكرارات والظسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالظحرافات المعيارية والترتيب الستجابات مجتمع الدراسة عمى عبارات البعد الثاظي:  
 وتوطين وتطوير التقظية واالبتكار

الترتيب
رقم العبارة 

 

 العبارة

 درجة الموافقة

موافق 
بشدة

موافق 
محايد 
غير  
موافق

غير  
موافق 
بشدة

المتوسط  
الحسابي

االظحراف  
المعيار 

االستجابة 
 

 % ك % ك % ك % ك % ك

موافق  0,22 4,95 0 0 0 0 0 0 5 1 95 19 دعم ورعاية العمماء والخبراء. 14 1
 بشدة

منح براءات االختراع وفق المعايير  11 2
 الدولية

موافق  0,47 4,70 0 0 0 0 0 0 30 6 70 14
 بشدة

توطيد العبلقات بين الجامعات  16 3
موافق  0,47 4,70 0 0 0 0 0 0 30 6 70 14 والقطاعات اإلنتاجية

 بشدة

موافق  0,48 4,65 0 0 0 0 0 0 35 7 65 13 نشر وتبني مفاىيم االقتصاد المعرفي 2 4
 بشدة

توفير المناخ المناسب لئلبداع  3 5
 واالبتكار

موافق  0,48 4,65 0 0 0 0 0 0 35 7 65 13
 بشدة

إيجاد تضامنات أو شراكات بحثية مع  12 6
موافق  0,48 4,65 0 0 0 0 0 0 35 7 65 13 الشركات

 بشدة

استقطاب الخبراء في مختمف  8 7
موافق  0,50 4,60 0 0 0 0 0 0 40 8 60 12 المجاالت المعرفية

 بشدة

 استقطاب حاضنات لمتقنية الدولية 7 8
 بصور مختمفة

10 50 1
0 

موافق  0,51 4,50 0 0 0 0 0 0 50
 بشدة

1 25 5 نقل وتوطين وتطوير التقنية واالبتكار  1 9
موافق  0,44 4,25 0 0 0 0 0 0 75 5

 بشدة

إنتاج المعارف الجديدة بتطوير  4 10
1 15 3 األبحاث العممية

 موافق  0,36 4,15 0 0 0 0 0 0 85 7

التقنيات إلى المشاريع نقل المعارف و  5 11
 الوطنية

1 5 1
9 

 موافق  0,22 4,05 0 0 0 0 0 0 95
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فتح قنوات اتصال بين مشروعات  7 12
1 5 1 التقنية ومراكز األبحاث

 موافق  0,22 4,05 0 0 0 0 0 0 95 9

توفير المعمومات البلزمة عن  10 13
1 5 1 الصناعات المنافسة

 ق مواف 0,22 4,05 0 0 0 0 0 0 95 9

توفير المعمومات الفنية واإلدارية  9 14
 لممشاريع الوطنية

0 0 2
0 

10
0 

 موافق  0,00 4 0 0 0 0 0 0

تسويق المخرجات العممية التقنية إلى  13 15
2 0 0  بيئة المجتمع

0 
10
 موافق  0,00 4 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 التعميم والتدريب في الخارج 15 16
0 

10
 وافق م 0,00 4 0 0 0 0 0 0 0

موافق  0,19 4,37 المتوسط العام
 بشدة

  بخصوص الخبراء رأي أن( 7) رقم الجدول نتائج تشير     
  يتعمق ما في المجتمع خدمة لوظيفة االستراتيجية الرؤية أبعاد
 خبلل من قياسو تم واالبتكار، التقنية وتطوير وتوطين بنقل
 عمى( شدةب موافق) بدرجة استجابة وجود ولوحظ عبارة،( 16)
 وبمتوسطات عبارات،( 7) عمى( موافق) وبدرجة عبارات،( 9)

 عام حسابي ومتوسط ،(4.95) إلى( 4) من تراوحت حسابية
 رأي عمى وبناء الباحث يرى لذا. بشدة موافق وبدرجة( 4.37)

 الذي األساس ىي واعتبارىا العبارات جميع عمى اإلبقاء الخبراء
 أبعاد كأحد واالبتكار لتقنيةا وتطوير وتوطين نقل عميو يعتمد
 نظر وجية من المجتمع خدمة لوظيفة االستراتيجية الرؤية
 .الخبراء
 المشاركة) الثالث البعد عبارات في الخبراء رأي: ثالثاً 

 (:االجتماعية

 8 جدول
 المشاركة: الثالث البعد عبارات عمى لدراسةا مجتمع الستجابات والترتيب المعيارية واالظحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والظسب التكرارات

 المجتمعية

الترتيب
رقم العبارة 

 درجة الموافقة العبارة 

موافق 
بشدة

موافق 
محايد 
غير  
موافق

غير  
موافق 
بشدة

المتوسط  
الحسابي

االظحراف  
المعيار 

االستجابة 
 

 % ك % ك % ك % ك % ك
1 3 85 17 ي خدمة المجتمع.توظيف اإلنتاج العممي ف 12 1

5 
موافق  0,36 4,85 0 0 0 0 0 0

 بشدة
2 4 80 16 اإلسيام في إنشاء كراسي عممية. 18 2

0 
موافق  0,41 4,80 0 0 0 0 0 0

 بشدة
2 5 75 15 عقد الندوات لتنمية لممجتمع. 2 3

5 
موافق  0,44 4,75 0 0 0 0 0 0

 بشدة
3 6 70 14 تنظيم المحاضرات التقنية لممجتمع. 1 4

0 
موافق  0,47 4,70 0 0 0 0 0 0

 بشدة
إنشاء مجالس استشارية مشتركة من الجامعة وقيادات  10 5

المجتمع لتحديد حاجات المجتمع والتعرف عمى 
 مشكبلتو.

14 70 6 3
0 

موافق  0,47 4,70 0 0 0 0 0 0
 بشدة

3 7 65 13 عقد المؤتمرات العممية لتنمية المجتمع. 3 6
5 

موافق  0,48 4,65 0 0 0 0 0 0
 بشدة

3 7 65 13 تقديم الدورات التدريبية وفق احتياجات المجتمع. 4 7
5 

موافق  0,48 4,65 0 0 0 0 0 0
 بشدة

4 8 60 12 انتفاع المجتمع بالمرافق والمنشآت الجامعية. 9 8
0 

موافق  0,50 4,60 0 0 0 0 0 0
 بشدة
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4 8 60 12 تدعيم قيم المسئولية االجتماعية لدى الفرد. 11 9
0 

موافق  0,50 4,60 0 0 0 0 0 0
 بشدة

5 11 45 9 تنفيذ العديد من االستشارات الفردية والمؤسسية. 6 10
5 

موافق  0,51 4,45 0 0 0 0 0 0
 بشدة

5 11 45 9 إجراء البحوث التطبيقية الميدانية لممشكبلت المختمفة  7 11
5 

موافق  0,51 4,45 0 0 0 0 0 0
 بشدة

امج التربية المينية المستمرة في التخصصات توفير بر  8 12
 المختمفة.

9 45 11 5
5 

موافق  0,51 4,45 0 0 0 0 0 0
 بشدة

5 11 45 9 إنشاء مراكز لريادة األعمال. 19 13
5 

موافق  0,51 4,45 0 0 0 0 0 0
 بشدة

6 13 35 7 رعاية الموىوبين من خريجي الجامعة. 17 14
5 

موافق  0,48 4,35 0 0 0 0 0 0
 دةبش

7 14 30 6 إنشاء الجمعيات العممية والمينية. 20 15
0 

موافق  0,47 4,30 0 0 0 0 0 0
 بشدة

8 16 20 4 المشاركة في األعمال التطوعية لخدمة المجتمع. 14 16
0 

 موافق 0,41 4,20 0 0 0 0 0 0

8 17 15 3 تقديم برامج لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة. 15 17
5 

 موافق 0,36 4,15 0 0 0 0 0 0

9 18 10 2 رضا المستفيدين من أنشطة خدمة المجتمع. 13 18
0 

 موافق 0,30 4,10 0 0 0 0 0 0

طمب التغذية الراجعة عن خريجي الجامعة في سوق  16 19
 العمل.

1 5 19 9
5 

 موافق 0,22 4,05 0 0 0 0 0 0

1 20 0 0 تقديم دراسات الجدوى االقتصادية لممشروعات. 5 20
0
0 

 موافق 0,00 4 0 0 0 0 0 0

موافق  0,21 4,46 المتوسط العام
 بشدة

 يخص فيما الخبراء رأي أن( 8) رقم الجدول نتائج تشير     
 يتعمق وفيما المجتمع، خدمة لوظيفة االستراتيجية الرؤية أبعاد

 عبارات،( 20) خبلل من قياسو تم االجتماعية، بالمشاركة
 عبارة،( 15) عمى( بشدة موافق) بدرجة استجابة وجود ولوحظ
 حسابية وبمتوسطات عبارات،( 5) عمى( موافق) وبدرجة
( 4.46) عام حسابي ومتوسط ،(4.85) إلى( 4) من تراوحت
 الخبراء، رأي عمى وبناء الباحث يرى لذا. بشدة موافق وبدرجة
 يعتمد الذي األساس ىي واعتبارىا العبارات جميع عمى اإلبقاء
 االستراتيجية الرؤية أبعاد كأحد االجتماعية، المشاركة عميو

 .الخبراء نظر وجية من المجتمع خدمة لوظيفة
 في عرضيا تم التي واألدبيات السابقة الدراسات نتائج ضوء وفي

 المجتمع خدمة وظيفة لواقع الميدانية والدراسة النظري اإلطار
 شبو إلى وصمت التي( دلفاي أسموب) الخبراء وآراء ومعوقاتيا
 المجتمع خدمة وظيفة لتطوير االستراتيجية رؤيةال حول إجماع

 الرؤية تطبيق إمكانية يعني مما السعودية الجامعات في
 :اآلتي التصور وفق المقترحة

 
 :االستراتيجية الرؤية منطمقات. 1
 العممية الثورة استيعاب عمى قادرة الجامعات تكون أن. أ

 واإلقميمية ميةالمح التحديات مع التفاعل عمى وقادرة والتكنولوجية
 .المجتمع خدمة وظيفة تطوير في منيا واالستفادة والدولية

 فيما لمجامعات واإلدارية التنظيمية اليياكل تطوير ضرورة. ب
 .المجتمع خدمة وظيفة يخص

 مع يتفق بما المجتمع خدمة وظيفة وأىداف أبعاد تطوير. ج
 .المجتمع ومشكبلت احتياجات

 وفاعمية بكفاءة لمجامعات تاحةالم الموارد جميع استثمار. د
 .المجتمع خدمة مجال في عالية
  ةــــوكاف الجامعة بين االتصال قنوات وتعزيز المجتمع استثارة -ه
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 المجتمع تطوير عمى ينعكس بما المجتمع وقطاعات شرائح
 .وتنميتو
 :المجتمع خدمة لوظيفة االستراتيجية الرؤية مكونات

 :اإلداري التنظيم. 1
 لمشكل وفقاً  المجتمع خدمة لوظيفو الستراتيجيةا الرؤية تتحدد
 :التالي

 التنظيم اإلداري للجامعات يف جمال هذه اجملتمع

 

 وكيل اجلامعة خلدمة اجملتمع

 

 وكالء الكليات خلدمة اجملتمع

 

 

 شاركة اجملتمعيةامل             نقل وتوطني التقنية                  التعليم املستمر 

 1شكل 
المجتمع خدمة لوريفه الستراتيجيةا الرؤية

حيث يتطمب تطوير وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات      
إحداث تغيرات ميمة في التنظيم اإلداري في الجامعات بحيث 
يتسم بالتركيز عمى وظيفة خدمة المجتمع في أبعادىا المختمفة 
بما يحقق تطمعات المجتمع وتحقيق أىدافو ويسمح بإتاحة 

لخدمة المجتمع وتنميتو الفرصة إلعداد خطط استراتيجية شاممة 
وتطويره وتوفير المناخ المناسب إلبداع أعضاء ىيئة التدريس 
في ىذا المجال من خبلل تطبيق البحوث في بيئة تعاونية مثمرة 
ووضع اإلجراءات والتشريعات المبلئمة لتنظيم ىذه الوظيفة 
وأداءىا بشكل إيجابي قائم عمى المشاركة والتعاون بين المجتمع 

حساس كل طرف بأىميتو لمطرف اآلخر والجامعة  .وا 
 :ممارسات وظيفة خدمة المجتمع في الجامعات السعودية. 2

 :ىناك عدة ممارسات يجب أن تقوم بيا الجامعة أىميا
 .أ. تحديد أىداف خدمة المجتمع بدقة عالية

ب. تحديد احتياجات المجتمع بطريقة عممية ووضع الخطط 
 .نمية المجتمعاالستراتيجية الشاممة لتطوير وت

 .ج. تحديد مشكبلت المجتمع وفق رؤية شمولية
د. توضيح األدوار والواجبات المناطة بكل طرف في الجامعة 

 .والمجتمع
 .ه. توفير المناخ التعاوني لتشجيع الجميع عمى المشاركة

و. القيام بعمميات التقويم والمتابعة المستمرة ووضع المعايير 
ميع أبعاد وظيفة خدمة المجتمع البلزمة لقياس األداء في ج

 .والعمل عمى ردم الفجوة بين األداء الفعمي والمنشود
ز. تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس وجميع العاممين في 

 .مجال خدمة المجتمع
ح. إتاحة استثمار الموارد )المادية والبشرية( في الجامعة لجميع 

 .شرائح المجتمع
 .عي المجتمع والجامعةط. إنشاء مجالس مشتركة بين قطا

ي. بناء ثقافة اجتماعية توضح درجة االعتمادية بين الجامعة 
 .والمجتمع وأىمية كل طرف لآلخر

 .ك. وضع البرامج والمشاريع المناسبة لتطوير المجتمع وتنميتو



522016
 

193 

ل. وضع اآلليات واألساليب المتنوعة لتعزيز التواصل بين 
حالة والتدريس في الجامعة والمجتمع كورش العمل ودراسات ال

مواقع العمل والندوات والمحاضرات واالستشارات واالستفادة من 
 .نتائج البحوث وغيرىا

الصعوبات المتعمقة بتطبيق الرؤية االستراتيجية لوظيفة . 3
 .خدمة المجتمع وطرق مواجيتيا

أ. ضعف التنظيمات والتشريعات البلزمة لوظيفة خدمة المجتمع 
 طوير ىذه األنظمة بما يتناسب مع روح ما يستمزم العمل عمى ت

 .العصر وتحدياتو
ب. ضعف الكفايات القيادية واإلدارية والصفية لدى العاممين في 
مجال خدمة المجتمع وضرورة العمل عمى التطوير الميني 

 .لمعاممين
ج. عدم مبلئمة البرامج واألنشطة لحاجات ومشكبلت المجتمع 

الحتياجات والمشكبلت ووضع ما يستمزم التحديد الدقيق لتمك ا
البرامج وفق منظور عممي دقيق والعمل بمنيجية اإلدارة 

 .االستراتيجية
د. ضعف التجييزات )المباني، المختبرات، المرافق( التي تسيم 
في نجاح وظيفة خدمة المجتمع وأىمية تييئة البيئة المادية في 

 .معالجامعات بما يجعميا مكان مبلئم الستقطاب أفراد المجت
و. عدم تفاعل المجتمع مع مضمون وظيفة خدمة المجتمع 
وضرورة تكثف برامج التوعية بأىمية وظيفة خدمة المجتمع في 

 .عممية التنمية
 التوصيات. 6

أظيرت النتائج أن واقع ممارسة وظيفة خدمة المجتمع في       
الجامعات السعودية بدرجة قميمة ومعوقاتيا بدرجة كبيرة، لذا 

باحث بالعمل عمى تفعيل وممارسة وظيفة خدمة يوصي ال
المجتمع بدرجة أكبر مما ىو عمية الوضع الراىن والعمل عمى 
تذليل تمك المعوقات من خبلل االستفادة من الرؤية االستراتيجية 

 .التي تقدميا ىذه الدراسة
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ABSTRACT _This research aims to reach to an strategic vision proposed for the development of 

the community service function in Saudi Universities through knowledge of the reality of the 

community service function and its constrains, that is in the light of experts opinions and 

responses in three stages of (Delphi) style, the study made on a sample consisted of members of 

the Faculty staff for four inveterate universities , based on the results of the analytical study of the 

reality of the function and its constrains and in the light of the experts opinions, the research 

returned the following findings: The reality of the community service function has been measured 

in the Saudi Universities from the perspective of the Faculty staff, through (29) phrase, where the 

degree of reality of the community service function ranged between medium and very few, The 

reality of the community service function constrains has been measured in the Saudi Universities 

from the perspective of the Faculty staff, through (18) phrase, where the degree of reality of the 

community service function ranged between big and very big, The viewpoints of the experts are 

agreed on the main axes of the strategic vision of the community service function in the Saudi 

Universities which is the Continue Education, and transferring and localization of the technology 

and community participation.  

     The study recommended to activate and practice the function of the community service in Saudi 

Universities greater than it is now. 

KEY WORD: Strategy, Community Service, Delphi. 

 

 

 

 

 

 


