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 اهليئة معبيري ضوء يف ببجملتمع حبئل جبمعة عالقة
 األكبدميي واالعتمبد للتقويم الوطنية

ىدفت الدراسة إلى تشخيص جوانب القوة والضعؼ لعالقة  _ممخصال
جامعة حائؿ بالمجتمع في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ 
واالعتماد األكاديمي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
حائؿ ومديري المؤسسات الخدمية في منطقة حائؿ، وقد تـ تطبيؽ أداة 

% مف اجمالي  10التدريس تمثؿ  الدراسة عمى عينة مف أعضاء ىيئة
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة حائؿ، وعمى جميع ممثمي المؤسسات 

% استجابة كاممة عمى  30الخدمية في منطقة حائؿ استجاب منيـ 
أداة الدراسة. تـ تشخيص عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع في ضوء 

االت معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي في المج
المحددة مف قبؿ الييئة، وىي: سياسات الجامعة حوؿ عالقتيا 
بالمجتمع. والتفاعؿ مع المجتمع. وسمعة الجامعة. وتوصمت الدراسة 
إلى أف ابرز نقاط القوة في عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع ىي: وضوح 
الخدمات التي تمتـز الجامعة بتقديميا لممجتمع. وتقديـ الجامعة 

رامج التي تخدـ أفراد المجتمع. ووجود متحدث رسمي لتشكيمة مف الب
لمجامعة. أما أبرز نقاط الضعؼ في عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع 
فيي: ضعؼ تواصؿ الجامعة مع خريجييا وا شراكيـ في األنشطة 
وعمميات التطوير. وعدـ وجود جيات خدمة مينية في كميات الجامعة 

ب العمؿ لالنضماـ إلى لدعـ المجتمع. الضعؼ في مجاؿ دعوة أربا
المجاف االستشارية لبرامج الجامعة وانشطتيا. وضعؼ دراسة الجامعة 
لنظرة المجتمع إلييا ووضع آليات لتحسينيا. وعدـ وجود استراتيجية 
متكاممة لتحسيف سمعة الجامعة. وفي ضوء النتائج خمصت الدراسة 

قدمتيا إلى بعض أولويات تحسيف عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع وفي م
 .وضع خطة تنفيذية متكاممة لتحسيف عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع

 مقدمة. ال1
يشيد العالـ اليـو مزيدًا مف التحديات والتغيرات المتسارعة      

عمى جميع األصعدة؛ العممية، واالقتصادية، واالجتماعية، 
والثقافية، وينعكس ذلؾ عمى وظائؼ الجامعة ودورىا في 
المجتمع باعتبارىا وليدة المجتمع ومف أىـ المؤسسات التعميمية 

اعي المحيط بيا. ولمجامعة المؤثرة والمتأثرة معًا في الجو االجتم

دور حيوي في المجتمع، فيي تقـو مف خالؿ وظائفيا بتأىيؿ 
قيادات المجتمع في جميع األصعدة والمجاالت، وتعمؿ عمى 
ربط المعرفة بحركة الحياة المتغيرة والمتطورة، كما تعمؿ عمى 
تممس احتياجات األفراد والمؤسسات في المجتمع، ووضع البرامج 

تي تمبي ىذه االحتياجات، وتسعى إلى جذب األفراد واالنشطة ال
مف خارج الجامعة عف طريؽ نشر المعرفة خارج أسوارىا، مف 
أجؿ إحداث تغييرات سموكية وتنموية في البيئة المحيطة 

 .بالجامعة
إف التغييرات التي ينبغي عمى الجامعة أف تعمؿ عمى       

جامعة عمى ترقية إحداثيا في المجتمع، والتغيرات التي تعمؿ ال
وظائفيا لمتكيؼ مع المجتمع، ىي ما يرسـ عالقة الجامعة 
بالمجتمع، وينبغي اال تخرج عف نطاؽ ما رسمو ليا المجتمع مف 
سياسات عامة باعتبار الجامعة نظاـ فرعي مف أنظمة المجتمع، 
وفي ىذا السياؽ فإف عمى الجامعة أف تتممس مف بيف نظـ 

مسيرتيا، وأف تمؾ المسيرة تتماشى  المجتمع ما يضمف ليا نجاح
 .مع نظـ المجتمع وتعمؿ عمى تحقيؽ متطمباتو

 مشكمة الدراسة. 2
مع التطور الذي تشيده المممكة العربية السعودية في كافة      

المجاالت ومختمؼ القطاعات، ومنيا قطاع التعميـ والجامعات، 
اصبحت الجودة خيارا استراتيجيا لمكثير مف المؤسسات 

الجامعات، مما حدى إلى أف تكوف إدارات الجودة ضمف أعمى و 
التكويف اليرمي لممنشآت والمؤسسات ومنيا جامعة حائؿ التي 
أنشأت عمادة لمجودة والتطوير، إيمانا منيا بأف معادلة التنمية 

 .الناجحة تتطمب تطبيقًا تامًا لمجودة عمى كافة عناصر اإلنتاج
عف عشر سنوات عمى إنشاء  وبالرغـ مف مضي ما ال يقؿ     

جامعة حائؿ إال أف الباحث لـ يجد مف بيف الدراسات السابقة ما 
ليا صمة بموضوع الدراسة الحالية أو ما يكشؼ عف واقع عالقة 
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جامعة حائؿ بالمجتمع في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ 
واالعتماد األكاديمي وىي المعايير التي تسعى عمادة الجودة 

 .طوير بجامعة حائؿ إلى تحقيقياوالت
لذا تسعى الدراسة الحالية إلى تشخيص جوانب القوة      

والضعؼ في عالقة جامعة حائؿ بالمجمع في ضوء معايير 
الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي مف وجية نظر عينة 
الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس ومديري المؤسسات الخدمية 

 .بمنطقة حائؿ
 أسئمة الدراسةأ. 

 :تسعى الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية
ما جوانب القوة والضعؼ في عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع  -1

في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي مف 
وجية نظر عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس ومديري 

 ؟المؤسسات الخدمية بمنطقة حائؿ
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2
( فأقؿ في استجابات عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة 0.05)

التدريس ومديري المؤسسات الخدمية حوؿ عالقة جامعة حائؿ 
بالمجتمع في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد 

 األكاديمي؟
قة جامعة حائؿ بالمجتمع ما األولويات الالزمة لتحسيف عال -3

  في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي؟
 أهداف الدراسةب. 

تيدؼ الدراسة إلى تقويـ عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع مف 
 :خالؿ

 .التعرؼ عمى األسس النظرية لعالقة الجامعة بالمجتمع -1
الييئة الوطنية اىمية عالقة الجامعة بالمجتمع في معايير  -2

 .لمتقويـ واالعتماد االكاديمي
التعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ في عالقة جامعة حائؿ  -3

بالمجتمع المحمي في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ 
 .واالعتماد األكاديمي

 تحديد مدى االتفاؽ واالختالؼ في استجابات عينة الدراسة -4

لمؤسسات الخدمية حوؿ مف أعضاء ىيئة التدريس ومديري ا
 .عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع

تحديد أولويات تحسيف عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع في  -5
 .ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي

 أهمية الدراسةج. 
تعد ىذه الدراسة لبنة مف لبنات البحث التربوي في مجاؿ  -1

مف أولى الدراسات التي تيتـ عالقة الجامعة بالمجتمع، وتعد 
بعالقة جامعة حائؿ بالمجتمع في ضوء معايير الييئة الوطنية 

 .لمتقويـ واالعتماد األكاديمي
تبرز أىمية الدراسة مف أىمية عالقة الجامعة بالمجتمع،  -2

فيذه العالقة ىي التي تستمد منيا الجامعة مبررات وجودىا 
الجامعة لتحريؾ  واستمرارىا، وفي نفس الوقت تمثؿ ذراع

 .المجتمع والتأثير فيو وتطويره
تبرز أىميتيا مف أىمية تجويد العمؿ، إذ اصبحت الجودة  -3

واقعا ال محالة عنو لمف يرغب االستمرار والمنافسة، وتعد 
معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي حدًا أدنى 

اسة تأتي لمكشؼ لجودة عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع، وىذه الدر 
 .عف ىذه العالقة

 مصطمحات الدراسةد. 
 :عالقة الجامعة بالمجتمع -1

يقصد بيا إجرائيًا في ىذه الدراسة: مدى انطباؽ معايير الييئة 
الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي في مجاؿ عالقة المؤسسة 

 .التعميمية بالمجتمع عمى جامعة حائؿ
 :العتماد األكاديميالييئة الوطنية لمتقويـ وا -2

ُتعرؼ بأنيا جية مستقمة تقدـ تقاريرىا مباشرة إلى المجمس      
األعمى لمتعميـ كما يعتبر دورىا منفصاًل عما تقـو بو الوزارات 
ذات االختصاص والجيات الحكومية األخرى المعنية بمراقبة 
ىذه المؤسسات إداريًا وسف التشريعات الخاصة بيا وتحديد 

يا مسؤولية إعداد معايير متطمباتيا، كما تحمؿ الييئة عمى عاتق
االعتماد األكاديمي في جميع البرامج التعميمية ومؤسسات التعميـ 

 ما بعد الثانوي، وفى حالة تأكدىا مف استيفاء تمؾ المؤسسات 
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 ].1] ليذه المعايير فػإنيا تقـو بمنحيا رخصة االعتماد المحمي
مجاؿ  معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي في -3

 :عالقة الجامعة بالمجتمع
تعرفيا الدراسة الحالية بأنيا مجموعة الشروط والمؤشرات      

المستخمصة مف المعايير العامة التي وضعتيا الييئة الوطنية 
لمتقويـ واالعتماد األكاديمي في مجاؿ عالقة المؤسسة التعميمية 

 .بالمجتمع
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

 :األسس النظرية لعالقة الجامعة بالمجتمعأواًل: 
تؤدي الجامعة وظائؼ فاعمة وحيوية في المجتمع      

المعاصر، إذ لـ تعد محصورة عمى العمؿ األكاديمي فحسب، 
بؿ بدأت تساىـ بشكؿ فعاؿ في عممية التنمية الشاممة عف 
طريؽ أدائيا لوظائفيا المتمثمة بالتدريس، والبحث العممي، 

 .تمعوخدمة المج
في العصر  –خدمة المجتمع  –وتعد الوظيفة الثالثة لمجامعة 

الراىف محط اىتماـ الجامعات والمجتمع عمى حد سواء، إذ تعد 
الترجمة الفعمية ألدوار الجامعة في المجتمع، والمبرر لوجود 
الجامعة في المجتمع، ومف خالليا تنشأ العالقة بيف الجامعة 

يا أبعاد كثيرة، وتتأثر تأثيرا والمجتمع، وىي عالقة عضوية ل
مباشرا أو غير مباشرا بنظـ الحكـ المختمفة والفمسفات التي تقوـ 
عمييا ىذه النظـ، حيث أف كؿ تغيير يطرأ عمى المجتمع إنما 
ينعكس عمى الجامعة، كما أف كؿ تطور يصيب الجامعة يرجى 
منو تغيير في المجتمع الذي توجد فيو، واألزمة التي تنشأ بيف 

 :الجامعة والمجتمع إنما تنشأ نتيجة الخالؼ حوؿ
الدور الذي تقـو بو الجامعة بالفعؿ والمفروض أف تحرص  -1

 .عميو لتظؿ جامعة
 .الدور الذي اختاره ليا رجاؿ السياسة -2
 .الدور الذي يحتاجو المجتمع بالفعؿ -3

ويرى البعض أف مف أىـ المسممات التي تقـو عمييا عالقة      
بمجتمعيا ىي أف الجامعة ال تنفصؿ عف المجتمع، وأف  الجامعة

 .عالقة الجامعة بالمجتمع ىي عالقة الجزء بالكؿ

ولتفسير عالقة الجامعة بالمجتمع برزت العديد مف الطروحات 
النظرية التي حاولت تفسير عالقة التربية بالمجتمع، وأف تمؾ 

عامة، الطروحات في مجمميا يمكف تصنيفيا إلى ثالثة اتجاىات 
 :وىي

االتجاه األوؿ ويرى أصحابو أف التربية ىي مف يغير المجتمع 
 .ويقوده

واالتجاه الثاني يرى أصحابو أف التربية عاجزة عف تغيير 
 .المجتمع بؿ تابعة لو وليست مبدعة

واالتجاه الثالث توفيقي ويرى اصحابو أف التربية تغير المجتمع 
 .والمجتمع يغير التربية

حاب االتجاه األخير نظرتيـ عمى أساس أف ويبني أص     
التربية ما ىي إال نظاـ فرعي مف نظـ المجتمع، وأف سائر 
مياديف الحياة االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، وغيرىا ذات 
صالت قوية فيما بينيا، وأف تغيير المجتمع يستمـز العمؿ 

و كمية المتوازف المترابط بيف كافة مكوناتو ونظمو في ضوء غاي
لييا  مرسومة لو، مستمدة مف سائر مياديف الحياة ومنطمقة منيا وا 

[2.[ 
ثانيا: عالقة الجامعة بالمجتمع وفؽ معايير الييئة الوطنية 

 :لمتقويـ واالعتماد األكاديمي
أنشئت الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي مف قبؿ      

العربية السعودية لتتحمؿ المجمس األعمى لمتعميـ في المممكة 
مسؤولية وضع المعايير واعتماد المؤسسات والبرامج في مرحمة 

 .التعميـ ما بعد الثانوي
وقد ُصمـ نظاـ ضماف الجودة واالعتماد لدعـ التحسيف      

المستمر لمجودة، ولالعتراؼ العمني بالبرامج والمؤسسات 
واليدؼ ىو التعميمية التي تستوفي معايير الجودة المطموبة، 

ضماف توفر المعايير العالمية الجيدة في كؿ مؤسسات التعميـ 
فوؽ الثانوي وفي جميع البرامج المقدمة في المممكة العربية 

 .السعودية
وقامت الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي في المممكة 
العربية السعودية بوضع مجموعة مف المعايير لضماف جودة 
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يـ العالي واعتمادىا، وتغطي ىذه المعايير أحد مؤسسات التعم
 :عشر مجااًل عامًا ألنشطة ىذه المؤسسات، وىي

 .الرسالة والغايات واألىداؼ. 1
 .الُسمُػطات واإلدارة. 2
 .إدارة ضماف الجودة وتحسينيا. 3
 .التعمـ والتعميـ. 4
 .إدارة شؤوف الطمبة والخدمات المساندة. 5
 .مصادر التعمـ. 6
 .المرافؽ والتجييزات. 7
 .التخطيط واإلدارة المالية. 8
 .عمميات التوظيؼ. 9

 .البحث العممي. 10
  [3].عالقات المؤسسة التعميمية بالمجتمع. 11

وىذه المعايير مبنية بصورة عامة عمى الممارسات الجيدة      
المتعارؼ عمييا في قطاع التعميـ العالي عمى مستوى العالـ، وقد 

لتتالءـ مع طبيعة الظروؼ التي تكتنؼ التعميـ العالي  تـ تكييفيا
 .في المممكة العربية السعودية

وقد حددت الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي      
لممعيار الحادي عشر عالقة المؤسسة التعميمية بالمجتمع 

 :مجموعة مف الممارسات التي تتوزع عمى ثالث مجاالت ىي
 .ة التعميمية حوؿ عالقاتيا بالمجتمعسياسات المؤسس -1
 .التفاعؿ مع المجتمع -2
 .سمعة المؤسسة التعميمية -3

 ويمكف تفصيؿ المعايير الفرعية وممارساتيا عمى النحو اآلتي
[3.[ 

 :أواًل: سياسات المؤسسة التعميمية حوؿ عالقتيا بالمجتمع
تقع الخدمات التي تمتـز المؤسسة بتقديميا ضمف سالة . 1

معة وترتبط بالمجتمع أو المجتمعات التي تعمؿ فييا الجا
 .المؤسسة التعميمية

توجد سياسات محددة بشكؿ رسمي مف المجمس اإلداري . 2
األعمى بالمؤسسة حوؿ دور خدمة المؤسسة التعميمية لممجتمع، 

وتعمؿ القرارات التي يتخذىا كبار اإلدارييف في المؤسسة 
 .السياساتالتعميمية عمى تعزيز ىذه 

تقـو المؤسسة التعميمية بإعداد تقارير سنوية حوؿ . 3
 .اإلسيامات التي قدمتيا لممجتمع

تشمؿ معايير الترقية والتقويـ الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس . 4
 .عمى االسيامات التي قدموىا لممجتمع

يوجد لدى المؤسسة موقع عمى الشبكة العالمية اإلنترنت . 5
توي عمى معمومات تفصيمية عف ىيكميات يحدث باستمرار ويح

المؤسسة وأنشطتيا بما في ذلؾ المقتطفات اإلخبارية حوؿ 
االىتمامات المحتممة لمطمبة المتوقع انضماميـ لممؤسسة وغيرىـ 

 .مف أفراد المجتمع بشكؿ عاـ
 :ثانيَا: التفاعؿ مع المجتمع

تشجع المؤسسة التعميمية ىيئة التدريس وغيرىـ مف . 1
الموظفيف عمى المشاركة في الندوات التي تناقش فييا القضايا 

 .الميمة في المجتمع وتستعرض فييا خطط تنميتو
تشجع المؤسسة التعميمية كمياتيا وأقساميا عمى التعاوف في . 2

تأسيس جيات دعـ لممجتمع أو ىيئات خدمة مينية ذات عالقة 
 .لتدريسباحتياجات المجتمع، مستعينة بخبرة أعضاء ىيئة ا

تقدـ المؤسسة التعميمية تشكيمة واسعة مف المقررات التي . 3
 .تخدـ اىتمامات واحتياجات أفراد المجتمع

تبني المؤسسة التعميمية عالقات ايجابية قوية مع القطاع . 4
الصناعي المحمي وأرباب العمؿ تساعدىا في تقديـ البرامج 

البرامج )يمنؾ أف يشمؿ ذلؾ أشياء، مثؿ: الحاؽ الطمبة ب
المتضمنة الدراسة والعمؿ، وفرص العمؿ الجزئي، وتحديد 
المواضيع التي تحتاج إلى المزيد مف البحث وتقديميا لمطمبة 

 (.لدراستيا كمشروعات دراسية
تقـو المؤسسة التعميمية بدعوة أرباب العمؿ وأصحاب الميف . 5

 ذات العالقة لالنضماـ إلى المجاف االستشارية المناسبة لمنظر
 .في برامج المؤسسة التعميمية وأنشطتيا األخرى

تحافظ المؤسسة عمى صالت قوية مع المدارس الموجودة في . 6
المجتمع، وتقدـ ليا المساعدة والدعـ في مجاالتيا التخصصية، 
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كما تقدـ المعمومات الكافية عف برامجيا التعميمية وأنشطتيا، 
ديـ أنشطة أو وفرص العمؿ المتوفرة لخريجييا، إضافة إلى تق

 .برامج إثرائية ليذه المدارس
تحافظ المؤسسة التعميمية عمى التواصؿ مع خريجييا بشكؿ . 7

دوري، وتعمؿ عمى اطالعيـ عمى ما يجري مف تطورات في 
المؤسسة ودعوتيـ لممشاركة في أنشطتيا، وتشجيعيـ عمى دعـ 
عمميات التطوير الجديدة في المؤسسة، سواء بشكؿ مالي، أو 

 .ذلؾ غير
تستفيد المؤسسة التعميمية مف الفرص المتاحة لطمب الدعـ . 8

المالي سواء مف األفراد أو مف منظمات المجتمع ألغراض 
 .البحث العممي وغير ذلؾ مف عمميات التطوير

يتـ االحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية تشتمؿ عمى سجالت . 9
تابعة لخدمات المجتمع التي يقـو بيا األفراد والمنظمات ال

 .لممؤسسة
 :ثالثَا: سمعة المؤسسة التعميمية 
توجد لدى المؤسسة التعميمية استراتيجية شاممة تـ تطويرىا  -1

وتطبيقيا لمتابعة وتحسيف سمعتيا في المجتمع المحمي وغيره 
 .مف المجتمعات ذات العالقة

تتوافر لدى المؤسسة التعميمية توجييات واضحة تحدد مف  -2
تصريحات عامة باسـ المؤسسة، وىو حؽ لو حؽ في إعطاء 

يقتصر في العادة عمى رئيس أو عميد المؤسسة التعميمية أو 
 .مكتب إعالمي يتبع رئيس المؤسسة أو عميدىا

تتوافر توجييات واضحة حوؿ التصريحات العامة ألعضاء  -3
ىيئة التدريس حوؿ قضايا المجتمع، وخاصة في تمؾ الحاالت 

بيف ىذه التصريحات وبيف المؤسسة  التي قد يتـ الربط فييا
 .التعميمية

يوجد بالمؤسسة التعميمية مكتب إعالمي يتولى مسؤولية  -4
تنسيؽ االتصاؿ بوسائؿ اإلعالـ ويعمؿ عمى جمع المعمومات 
المتعمقة بنشاطات المؤسسة التعميمية التي تتعمؽ باالىتمامات 

 .المحتممة لممجتمع واإلعالف عنيا
لى أنشطتيا تدرس المؤسسة ا -5  لتعميمية نظرة المجتمع إلييا وا 

وتقـو بتحميميا بشكؿ منتظـ، وتضع استراتيجيات لتحسيف تمؾ 
 .النظرة

يتـ التعامؿ الفوري والموضوعي مع القضايا التي قد تثار  -6
في المجتمع حوؿ قضايا تتعمؽ بطريقة عمؿ المؤسسة التعميمية، 

مسؤوليف الذيف أوكؿ أحد كبار أعضاء ىيئة التدريس أو كبار ال
 .إلييـ مسئولية التعامؿ مع مثؿ ىذه األمور

وقد عممت الدراسة عمى استخالص ىذه المعايير في مجاالتيا 
الثالثة السابقة وصياغتيا بصورة عبارات مختصره يتـ تحديد 
استجابة عينة الدراسة عمييا وفؽ مقياس ليكرت، لمعرفة وتحديد 

 .مدى انطباؽ ىذه المعايير
 :اسات السابقةالدر 

حضي دور الجامعة في خدمة المجتمع باىتماـ العديد مف       
الباحثيف، وقدمت فيو العديد مف الدراسات، وما ذلؾ إال ألىمية 
ىذا الدور وأىمية االرتقاء بجودتو إلى المستوى الذي يحقؽ 
احتياجات المجتمع ويمبي طموحاتو، ومف تمؾ الدراسات ما 

 :يأتي
[ دراسة عف دور الجامعة في خدمة 4] يدأجرى الرش     

المجتمع ومدى قياـ الجامعات األردنية بيذا الدور، وىدفت إلى 
تحديد دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء الواقع 
واالتجاىات المعاصرة، وتحديد درجة قياـ الجامعات األردنية 
بدورىا في خدمة المجتمع مف وجية نظر اإلدارييف وأعضاء 

لتدريس، وطبقت أداة الدراسة عمى عينة مف أعضاء ىيئة ىيئة ا
( فردا، 350التدريس واإلدارييف بالجامعات األردنية بمغت )

وخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا: أف دور الجامعة 
في خدمة المجتمع يتمثؿ في خمسة واربعيف نشاطا صنفيا 

سية، الباحث إلى ستة مجاالت ىي: البرامج والخطط الدرا
البحوث والدراسات، الندوات والمؤتمرات، األنشطة والخدمات، 
االستشارات وتقديـ الخبرات، التدريب والتأىيؿ. كما توصؿ إلى 
أف درجة قياـ الجامعات األردنية بدورىا في خدمة المجتمع 

 .متوسطة بشكؿ عاـ
 [ دراسة عف دور التربية في تنمية5وأجرى عبد اليادي ]     
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ىدفت إلى التعريؼ بدور التربية في تنمية المجتمع، المجتمع، 
استخدـ المنيج الوصفي التحميمي لإلجابة عف أسئمة الدراسة، 
وتوصؿ إلى عدد مف النتائج أىميا: أف التربية تعمؿ عمى 
إحداث التغيير في المجتمع وتؤثر في جوانب الحياة المختمفة 

عناصر تنمية  لإلنساف الذي ىو محور عمميا، وأف التربية تنقؿ
المجتمع مف جيٍؿ إلى آخر بغرض غرسيا وتطويرىا ما لـ 

 .تتعارض مع األصوؿ الثابتة لديو
[ دراسة عف دور الجامعة في خدمة 6وأجرى الرواشدة ]     

المجتمع المحمي مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية فييا 
جامعة البمقاء  –وعالقة ذلؾ ببعض متغيرات الشخصية لدييـ 

ىدفت إلى التعرؼ عمى وجيات نظر  –التطبيقية نموذجا 
أعضاء ىيئة التدريس في كمية عجموف الجامعية في دور جامعة 
البمقاء التطبيقية في خدمة المجتمع، وتكوف مجتمع الدراسة مف 
جميع أعضاء ىيئة التدريس في كمية عجموف، وتوصمت الدراسة 

لبمقاء التطبيقية في إلى أف ىناؾ دورًا متوسط األىمية لجامعة ا
 .خدمة المجتمع مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا

[ دراسة بعنواف دور الجامعات 7وأجرى عبد الرحمف ]     
السودانية في بناء مجتمع المعرفة: جامعة الخرطـو نموذجًا، 
ىدفت إلى تقصي الدور الذي تمعبو الجامعات السودانية ممثمة 

اء مجتمع المعرفة بالسوداف، وذلؾ في جامعة الخرطـو في بن
بدراسة مدى توفر العناصر الالزمة لنشر المعرفة وانتاجيا 
بالجامعة، استخدمت منيج دراسة الحالة، والتحميؿ الرباعي كأداة 
لبياف نقاط القوة والضعؼ والفرص والميددات، وفي نياية 
الدراسة توصؿ إلى عدد مف النتائج والتوصيات، ومنيا وضع 

ستراتيجية لعممية البحث العممي في الجامعة، وتحفيز خطة ا
أعضاء ىيئة التدريس الباحثيف ماديا ومعنويا لكي يتمكنوا مف 

 .المساىمة فعميا في بناء مجتمع المعرفة بالسوداف
[ دراسة حوؿ دور الجامعة في تنمية 8كما أجرى حسف ]      

المجتمع البصري، ىدفت إلى القاء الضوء عمى الدور الذي 
تمارسو الجامعة في البصرة في مجاؿ التنمية االقتصادية 
والبشرية بغية الكشؼ عف جوانب القصور فييا وتقويميا، وتعزيز 

د مف النتائج، االتجاىات االيجابية فييا، وتصمت الدراسة إلى عد
ومنيا أف الجامعة تستخدـ عدة طرؽ ووسائؿ لتنمية المجتمع مف 
أىميا: التواصؿ بيف الجامعة والمؤسسات في المجتمع، االنفتاح 
عمى العالـ، التواصؿ المنظـ مع مراكز البحث العممي، تشجيع 
العمماء والباحثيف والمتدربيف عمى المشاركة في الندوات 

تطبيؽ معيار المؤسسة الفاعمة في ظؿ والمؤتمرات، أىمية 
الجودة الشاممة، واالفادة مف الخبرات الجامعية لحؿ مشكالت 

 .المجتمع
[ دراسة بعنواف دور جامعة جازاف في 9وأجرى الحربي ]     

تنمية وخدمة المجتمع المحمي: دراسة ميدانية. ىدفت الدراسة 
تنمية إلى التعرؼ عمى اسيامات جامعة جازاف في مجاالت ال

وخدمة المجتمع المحمي وكذلؾ الكشؼ عف المعوقات التي 
تواجو دور الجامعة في تنمية وخدمة المجتمع المحمي، ووضع 
تصور مقترح يساعد في تفعيؿ دور الجامعة في خدمة المجتمع 

 82المحمي، طبقت أداة الدراسة وىي عبارة عف استبانة عمى 
مي، وتوصمت مشاركا مف األفراد ومؤسسات المجتمع المح

الدراسة إلى أف الجامعة تسيـ في مجاؿ حؿ األزمات ومواجية 
التحديات بشكؿ كبير، وكذلؾ في مجاؿ رعاية اسر السجناء 
ومجاؿ رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، وأف الجامعة تسيـ 
بشكؿ كبير في عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المحمي، 

برامج التوعية. وأف ابرز  وفي رعاية األسرة والطفولة، وفي تقديـ
المعوقات ىو بعد مقر الجامعة، واالىتماـ بتعدد االنشطة ال 
تركزىا، وأف ابرز طرؽ تفعيؿ دور الجامعة مف وجية نظر 
العينة ىي إبالغ المجتمع بطرؽ متعددة عما تقدمو الجامعة، 
واالحتكاؾ المباشر بالمجتمع لمعرفة متطمباتو واحتياجاتو. ثـ 

 .مقترحا لتفعيؿ دور الجامعة في خدمة المجتمعقدمت تصورا 
[ دراسة بعنواف دور الجامعات األردنية 10وأجرى السردي ]     

الحكومية في بناء وتنمية مجتمع المعرفة: رؤية ميدانية مف 
منظور أعضاء ىيئة التدريس في جامعة البمقاء التطبيقية، 

مجتمع  وىدفت إلى تقديـ صورة متكاممة لعممية بناء وتنمية
المعرفة بيدؼ االرتقاء بأداء الجامعات األردنية الحكومية 
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لمسايرة التقدـ العممي، اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي، 
واستخدـ االستبانة أداة لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف 

( عضوًا يدرسوف في تخصصات مختمفة بجامعة البمقاء، 160)
نتائج، ومنيا: أف الجامعات وتوصمت الدراسة إلى عدد مف ال

األردنية الحكومية تولد المعرفة بدرجة متوسطة، وأف الجامعات 
لـ تعمؿ بما فيو الكفاية مف أجؿ تنمية المعرفة لدى العامميف 

 .فييا، وأف دورىا متوسطا في مجاؿ إعداد الفرد المتمكف معرفياً 
[ دراسة بعنواف دور 11وأجرى كال مف دندف ونعيمو ]     
معة الجوؼ في خدمة المجتمع المحمي مف وجية نظر جا

أعضاء ىيئة التدريس، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور 
جامعة الجوؼ في خدمة المجتمع المحمي مف وجية نظر 
أعضاء ىيئة التدريس، طبقت الدراسة عمى جميع أعضاء ىيئة 

( عضوًا، وتناولت 100التدريس بجامعة الجوؼ والبالغ عددىـ )
راسة ثالثة محاور ىي ؛ البحث العممي، االستشارات وخدمة الد

المجتمع، التدريب والتأىيؿ. وتوصمت إلى أف جامعة الجوؼ 
تقـو بالدور المنوط بيا في خدمة المجتمع حسب وجية نظر 
أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس بدرجة كبيرة، وجاء محور 

رات وخدمة المجتمع البحث العممي في الترتيب األوؿ ثـ االستشا
 .يمييما التدريب والتأىيؿ

ويتضح مف الدراسات السابقة أنيا ركزت عمى جانب قياـ      
الجامعات بتنمية المجتمعات بينما ىذه الدراسة تركز عمى تحقيؽ 
ما تقـو بو الجامعة لمعايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد 

 .األكاديمي
 جرااات. الطريقة واإل4

 ج الدراسةمنه .أ
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى       

جمع الحقائؽ والمعمومات، ثـ تحميميا وتفسيرىا لموصوؿ إلى 
تعميمات مقبولة، وذلؾ انسجاما مع طبيعة موضوع الدراسة 

 .ونطاقيا
 حدود الدراسة ب.
 الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة عمى عالقة جامعة  •

بالمجتمع في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد حائؿ 
 .األكاديمي

الحدود البشرية: تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة مف أعضاء  •
 40عضوًا، وعمى  76ىيئة التدريس بجامعة حائؿ بمغ عددىـ 

 .مسؤوال مف منسوبي المؤسسات الخدمية بمنطقة حائؿ
تطبيؽ الدراسة في منطقة حائؿ الحدود المكانية والزمنية: تـ  •

بالمممكة العربية السعودية وذلؾ خالؿ شيري يناير وفبراير 
 .ـ2016

 مجتمع الدراسة ج.
تكوف مجتمع الدراسة مف فئتيف؛ الفئة األولى ىـ جميع       

عضوًا  760أعضاء ىيئة التدريس بجامعة حائؿ والبالغ عددىـ 
مديري أو ممثمي ـ، والفئة الثانية ىـ جميع 2016لمعاـ 

( مديرا 40المؤسسات الخدمية في منطقة حائؿ والبالغ عددىـ )
 .أو ممثال

 عينة الدراسة د.
بالنسبة لمفئة األولى وىـ أعضاء ىيئة التدريس بجامعة       

%( وقد بمغ 10حائؿ تـ اختيار عينة عشوائية منيـ تمثؿ )
 .( عضوًا استجاب الجميع استجابة كاممة76عددىـ )

أما بالنسبة لمفئة الثانية مديري المؤسسات الخدمية بمنطقة      
حائؿ فقد تـ توزيع أداة الدراسة عمى جميع المؤسسات واإلدارات 

%( مف 30( مديرًا يمثموف )12الخدمية، وقد استجاب منيـ )
 .مديري المؤسسات الخدمية في المجتمع المحمي

 أداة الدراسة ه.
ف طريؽ إعادة صياغة بنود تـ إعداد أداة الدراسة ع      

معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي عمى ىيئة 
( مف المحكميف حيث اجمعوا 9عبارات، ثـ تـ عرضيا عمى )

عمى صالحيتيا لمتطبيؽ، ولمتأكد مف ثبات األداة تـ استخداـ 
( 0.96معامؿ ثبات "الفا كرونباخ " حيث بمغت قيمة الثبات )

 .لية تشير إلى تمتع األداة بدرجة جيدة مف الثباتوىي قيمة عا
 :سادسًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ النتائج

 :تـ استخداـ االساليب اإلحصائية اآلتية



 
 

9 

 .التكرارات، النسب المئوية. 1
 .الوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري. 2
 Independent Samplesلمعينتيف المستقمتيف  Tاختبار. 3

Test  لداللة الفروؽ بيف استجابات )أعضاء ىيئة التدريس
 (.ومديري المؤسسات الخدمية

 :سابعًا: مفتاح التحميؿ
(، 3=1-4تـ حساب المدى لممقياس الرباعي عمى أساس أف: )

وبقسمتو عمى عدد خاليا المقياس يكوف طوؿ الخمية الواحدة 
ى ( ومف ذلؾ يتحدد مفتاح قراءة المقياس عم0.75= 3/4)

  :النحو اآلتي
 1جدول 

 القرااة لها: تكون االستجابة: إذا وقع المتوسط بين: الترميز عند تفريغ البيانات
 نقطة ضعؼ غير منطبؽ 1.74 – 1.00 1
 نقطة غموض ال ادري 2.49 – 1.75 2
 نقطة قوة منطبؽ الى حد ما 3.24 – 2.50 3
 نقطة جودة منطبؽ 4.00 - 3.25 4

 نتائج ومناقشتها. ال5
 :أواًل: اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ

ما جوانب القوة والضعؼ في عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع في 
ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي مف 

ومديري وجية نظر عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس 
 المؤسسات الخدمية بمنطقة حائؿ؟

جوانب القوة والضعؼ في المجاؿ األوؿ: سياسات الجامعة  - أ
 :حوؿ عالقتيا بالمجتمع

 2جدول 
مجاالت 
 المعايير

معايير الهيئة  م
 الوطنية

مدى انطباق معايير الهيئة في مجال عالقة  التكرار
 بالمجتمعالجامعة 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القرااة االستجابة الترتيب

منطبق  منطبق النسبة
 إلى حد ما

غير  ال ادري
 منطبق

المجاؿ 
 األوؿ:

توضح رسالة  1
الجامعة الخدمات 

التي تمتـز 
الجامعة بتقديميا 

 لممجتمع

منطبؽ  1 0.8 2.82 11 4 63 10 ؾ
إلى حد 

 ما

 نقطة قوة

سياسات 
الجامعة 
حوؿ 
عالقتيا 
 بالمجتمع

% 11.4 71.6 4.5 12.5 

تشتمؿ معايير  4 
تقويـ وترقية 
أعضاء ىيئة 
التدريس عمى 
اإلسيامات التي 
 قدموىا لممجتمع

منطبؽ  2 1.09 2.78 17 12 32 27 ؾ
إلى حد 

 ما

 نقطة قوة
 % 30.7 36.4 13.6 19.3 

تعد الجامعة  3 
سنوية تقارير 

إلسياماتيا في 
 خدمة المجتمع

منطبؽ  3 0.98 2.56 14 28 29 17 ؾ
إلى حد 

 ما

 نقطة قوة
 % 19.3 33 31.8 15.9 

توجد سياسات  2 
محددة لدور 

نقطة  ال ادري 4 1.01 2.23 31 12 39 6 ؾ
 35.2 13.6 44.3 6.8 %  غموض
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الجامعة في 
 خدمة المجتمع

يوجد موقع  5 
الكتروني 

لمجامعة يوضح 
 أنشطتيا لممجتمع

نقطة  ال ادري 5 1.2 2.18 41 5 27 15 ؾ
 46.6 5.7 30.7 17 %  غموض

منطبؽ   0.77 2.51 الوسط الحسابي العاـ لممجاؿ االوؿ  
إلى حد 

 ما

 نقطة قوة

العاـ يبمغ  ( السابؽ أف المتوسط2يتضح مف الجدوؿ رقـ )     
( ويدؿ عمى أف معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد 2.51)

األكاديمي في مجاؿ )سياسة الجامعة حوؿ عالقتيا بالمجتمع( 
منطبقة إلى حد ما مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف 

 .أعضاء ىيئة التدريس ومديري المؤسسات الخدمية
 3و 1العبارات أرقاـ )ويتضح أف نقاط القوة تتحدد في       
( وىي حوؿ: رسالة الجامعة، ومعايير الترقية، والتقارير 4و

(: 5و 2السنوية. فيما تتحدد نقاط الضعؼ في العبارتيف رقـ )
أي حوؿ وجود سياسات محددة لدور الجامعة في خدمة 
المجتمع، وكذلؾ وجود موقع الكتروني لمجامعة يوضح أنشطتيا 

 .لممجتمع
القوة والضعؼ في المجاؿ الثاني: التفاعؿ مع جوانب  - ب

  المجتمع

 3جدول 
مجاالت 
 المعايير

مدى انطباق معايير الهيئة في مجال  التكرار معايير الهيئة الوطنية م
 عالقة الجامعة بالمجتمع

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القرااة االستجابة الترتيب

منطبق  منطبق النسبة
إلى حد 

 ما

ال 
 ادري

غير 
 منطبق

المجاؿ 
الثاني: 
التفاعؿ 
مع 
 المجتمع

تقدـ الجامعة تشكيمة مف  3
البرامج التي تخدـ أفراد 

 المجتمع.

منطبؽ إلى  1 1.03 2.52 25 2 51 10 ؾ
 حد ما

 نقطة قوة
% 11.4 58 2.3 28.4 

تشجع الجامعة منسوبييا  1
المشاركة في عمى 

 قضايا المجتمع

نقطة  ال ادري 2 1.11 2.07 42 7 30 9 ؾ
 47.7 8 34.1 10.2 % غموض

يتـ االحتفاظ بقاعدة  9
بيانات مركزية لمخدمات 

 المقدمة لممجتمع.

نقطة  ال ادري 3 0.87 1.93 30 40 12 6 ؾ
 34.1 45.5 13.6 6.8 % غموض

تستفيد الجامعة مف  8
فرص الدعـ المتاحة مف 
المنظمات ألغراض 
 البحث والتطوير.

نقطة  ال ادري 4 0.93 1.88 39 26 18 5 ؾ
 44.3 29.5 20.5 5.7 % غموض

تحافظ الجامعة عمى  6
صالت قوية مع 

مؤسسات المجتمع وتقدـ 
 ليا المساندة الالزمة.

نقطة  ال ادري 5 0.97 1.76 51 10 24 3 ؾ
 58 11.4 27.3 3.4 % غموض

نقطة  ال ادري 6 1.01 1.76 53 7 24 4 ؾتبني الجامعة عالقات  4
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قوية مع القطاع 
الصناعي المحمي 
 وارباب العمؿ.

 غموض 60.2 8 27.3 4.5 %

تحافظ الجامعة عمى  7
التواصؿ مع خريجييا 
وتشركيـ في األنشطة 
 وعمميات التطوير.

غير  7 0.89 1.68 50 19 16 3 ؾ
 منطبؽ

نقطة 
 56.8 21.6 18.2 3.4 % ضعؼ

يوجد في كميات الجامعة  2
جيات خدمة مينية لدعـ 

 المجتمع

غير  8 1.02 1.6 64 1 17 6 ؾ
 منطبؽ

نقطة 
 72.7 1.1 19.3 6.8 % ضعؼ

تقـو الجامعة بدعوة  5
أرباب العمؿ لالنضماـ 
إلى المجاف االستشارية 

الجامعة لبرامج 
 وانشطتيا.

غير  9 0.89 1.6 56 14 15 3 ؾ
 منطبؽ

نقطة 
 63.6 15.9 17 3.4 % ضعؼ

نقطة  ال أدري  0.75 1.87 الوسط الحسابي العاـ لممجاؿ الثاني 
 غموض

 العاـ المتوسط أف السابؽ( 3) رقـ الجدوؿ مف يتضح       
 لمتقويـ الوطنية الييئة معايير أف عمى ويدؿ( 1.87) يبمغ

 يكتنفيا( المجتمع مع التفاعؿ) مجاؿ في األكاديمي واالعتماد
 ىيئة أعضاء مف الدراسة عينة أفراد نظر وجية مف الغموض
 .الخدمية المؤسسات ومديري التدريس

  الجامعة تقدـ( " 3) رقـ العبارة في القوة نقاط وتتحدد       

 نقاط تتحدد بينما".  المجتمع افراد تخدـ التي البرامج مف تشكيمة
 الترتيب، عمى( 5و 2و 7) األرقاـ ذات العبارات في الضعؼ

 جيات وجود وضعؼ الخريجيف، مع التواصؿ في ضعفيا أي
 العمؿ ارباب دعوة في وضعؼ الكميات، في مينية خدمة

 .الجامعة لجاف في واشراكيـ
  الجامعة سمعة: الثالث المجاؿ في والضعؼ القوة جوانب - ت

 4 جدول
مجاالت 
 المعايير

مدى انطباق معايير الهيئة في مجال  التكرار معايير الهيئة الوطنية م
 عالقة الجامعة بالمجتمع

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القرااة االستجابة الترتيب

منطبق  منطبق النسبة
 إلى حد ما

ال 
 ادري

غير 
 منطبق

المجاؿ 
الثالث: 
سمعة 
 الجامعة

يوجد متحدث رسمي  2
 لمجامعة.

نقطة  منطبؽ 1 0.97 3.42 8 6 15 59 ؾ
 9.1 6.8 17 67 % جودة

يوجد توجييات وتعميمات  3
تنظـ تصريحات منسوبي 

 الجامعة.

نقطة  ال أدري 2 1 2.27 23 30 23 12 ؾ
 26.1 34.1 26.1 13.6 % غموض

تتعامؿ الجامعة مع القضايا  6
التي قد تثار عنيا في 
 المجتمع بشكؿ فوري.

نقطة  ال أدري 3 1.11 2.23 36 6 36 10 ؾ
 40.9 6.8 40.9 11.4 % غموض

يوجد مكتب اعالمي يتولى  4
التنسيؽ مع جيات اإلعالـ 
ويعمف عف انشطة الجامعة 

 المجتمع.التي تيـ 

نقطة  ال أدري 4 1.11 1.94 46 11 21 10 ؾ
 غموض

% 11.4 23.9 12.5 52.3 

نقطة غير  5 0.94 1.7 51 16 17 4 ؾتوجد لدى الجامعة  1
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استراتيجية متكاممة لتحسيف 
 سمعتيا.

 ضعؼ منطبؽ 58 18.2 19.3 4.5 %

تدرس الجامعة نظرة المجتمع  5
 لتحسينيا. إلييا وتضع آليات

غير  6 0.91 1.69 50 19 15 4 ؾ
 منطبؽ

نقطة 
 56.8 21.6 17 4.5 % ضعؼ

نقطة  ال أدري  0.69 2.21 الوسط الحسابي العاـ لممجاؿ الثالث 
 غموض

( السابؽ أف المتوسط العاـ يبمغ 4يتضح مف الجدوؿ رقـ )      
معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد  ( ويدؿ عمى أف2.21)

األكاديمي في مجاؿ )سمعة الجامعة( يكتنفيا الغموض مف 
وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس ومديري 

 .المؤسسات الخدمية
( "يوجد متحدث رسمي 2وتتحدد نقاط القوة في العبارة رقـ )     

( " توجد 5و 1العبارتاف ) لمجامعة"، وتتحدد نقاط الضعؼ في
لدى الجامعة استراتيجية متكاممة لتحسيف سمعتيا" و" تدرس 

 " الجامعة نظرة المجتمع إلييا وتضع آليات لتحسينيا
 :ثانيًا: اإلجابة عف السؤاؿ الثاني

( 0.05ئية عند مستوى داللة )ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصا
يئة التدريس فأقؿ في استجابات عينة الدراسة مف أعضاء ى

ومديري المؤسسات الخدمية حوؿ عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع 
  في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي؟

 Independentاستخدـ الباحث اختبار ت لعينتيف مستقمتيف 

Samples T Test  لداللة الفروؽ بيف متوسط استجابات
استجابات مديري المؤسسات أعضاء ىيئة التدريس ومتوسط 

الخدمية حوؿ عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع، وذلؾ عمى النحو 
 :اآلتي

 :في مجاؿ سياسات الجامعة حوؿ عالقتيا بالمجتمع - أ
 5جدول 

االنحراف  المتوسط الفئة العبارة المحور
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية
P-Value 

 المجاؿ األوؿ:
سياسات الجامعة حوؿ 

 عالقتيا بالمجتمع

توضح رسالة الجامعة الخدمات التي تمتـز 
 الجامعة بتقديميا لممجتمع

أعضاء ىيئة 
 التدريس

2.83 0.74 0.32 86 0.75 

مديري 
 المؤسسات

2.75 1.14 

توجد سياسات محددة لدور الجامعة في خدمة 
 المجتمع

أعضاء ىيئة 
 التدريس

2.25 1.02 0.53 86 0.60 

مديري 
 المؤسسات

2.08 1.00 

تعد الجامعة تقارير سنوية إلسياماتيا في 
 خدمة المجتمع

أعضاء ىيئة 
 التدريس

2.62 1.01 1.49 86 0.14 

مديري 
 المؤسسات

2.17 0.72 

تشتمؿ معايير تقويـ وترقية أعضاء ىيئة 
 اإلسيامات التي قدموىا لممجتمعالتدريس عمى 

أعضاء ىيئة 
 التدريس

2.88 1.12 2.16* 86 0.03 

مديري 
 المؤسسات

2.17 0.58 

يوجد موقع الكتروني لمجامعة يوضح أنشطتيا 
 لممجتمع

أعضاء ىيئة 
 التدريس

2.20 1.21 0.31 86 0.76 

 1.17 2.08مديري 
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 المؤسسات
أعضاء ىيئة  المجاؿ األوؿ بصورة اجمالية

 التدريس
2.56 0.77 1.28 86 0.21 

مديري 
 المؤسسات

2.25 0.77 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (*) 
 .( فأقؿ0.05)

 :( يتضح أف5) مف الجدوؿ رقـ
( 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

فأقؿ في استجابات عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس 
ومديري المؤسسات الخدمية حوؿ العبارة )تشتمؿ معايير تقويـ 

وترقية أعضاء ىيئة التدريس عمى اإلسيامات التي قدموىا 
 .سلممجتمع(، وىذه الفروؽ لصالح أعضاء ىيئة التدري

( 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •
فأقؿ في استجابات عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس 
ومديري المؤسسات الخدمية في باقي العبارات والمجاؿ األوؿ 

 .كامالً 
 :في مجاؿ التفاعؿ مع المجتمع - ب

 6جدول 
االنحراف  المتوسط الفئة العبارة المحور

 المعياري
درجة  قيمة ت

 الحرية
 القيمة االحتمالية

P-Value 
المجال الثاني: 
التفاعل مع 

 المجتمع

تشجع الجامعة منسوبييا عمى 
 المشاركة في قضايا المجتمع

 0.03 86 *2.23 1.12 2.17 أعضاء ىيئة التدريس
 0.79 1.42 مديري المؤسسات

كميات الجامعة جيات يوجد في 
 خدمة مينية لدعـ المجتمع

 0.11 86 1.60 1.06 1.67 أعضاء ىيئة التدريس
 0.58 1.17 مديري المؤسسات

تقدـ الجامعة تشكيمة مف البرامج 
 التي تخدـ أفراد المجتمع.

 0.50 86 0.69 1.04 2.55 أعضاء ىيئة التدريس
 0.99 2.33 مديري المؤسسات

الجامعة عالقات قوية مع تبني 
القطاع الصناعي المحمي 

 وارباب العمؿ.

 0.34 86 0.97 1.02 1.80 أعضاء ىيئة التدريس
 0.91 1.50 مديري المؤسسات

تقـو الجامعة بدعوة أرباب 
العمؿ لالنضماـ إلى المجاف 
االستشارية لبرامج الجامعة 

 وانشطتيا.

 0.26 86 1.13 0.91 1.64 أعضاء ىيئة التدريس
 0.78 1.33 مديري المؤسسات

تحافظ الجامعة عمى صالت 
قوية مع مؤسسات المجتمع 
 وتقدـ ليا المساندة الالزمة.

 0.10 86 1.66 0.99 1.83 أعضاء ىيئة التدريس
 0.78 1.33 مديري المؤسسات

تحافظ الجامعة عمى التواصؿ 
وتشركيـ في  مع خريجييا

 األنشطة وعمميات التطوير.

 0.33 86 0.98- 0.91 1.64 أعضاء ىيئة التدريس
 0.79 1.92 مديري المؤسسات

تستفيد الجامعة مف فرص الدعـ 
المتاحة مف المنظمات ألغراض 

 البحث والتطوير.

 0.14 86 1.51- 0.96 1.82 أعضاء ىيئة التدريس
 0.62 2.25 مديري المؤسسات

يتـ االحتفاظ بقاعدة بيانات 
مركزية لمخدمات المقدمة 

 لممجتمع.

 0.52 86 0.65- 0.93 1.91 أعضاء ىيئة التدريس
 0.29 2.08 مديري المؤسسات
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 0.42 86 0.81 0.78 1.89 أعضاء ىيئة التدريس المجاؿ الثاني بصورة اجمالية
 0.52 1.70 مديري المؤسسات

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود(*) 
 .فأقؿ( 0.05)

 :أف يتضح السابؽ( 6) رقـ الجدوؿ مف
 فأقؿ( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد
 ومديري التدريس ىيئة أعضاء مف الدراسة عينة استجابات في

 عمى منسوبييا الجامعة تشجع) العبارة حوؿ الخدمية المؤسسات

 أعضاء لصالح الفروؽ وىذه ،(المجتمع قضايا في المشاركة
 .التدريس ىيئة
( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 التدريس ىيئة أعضاء مف الدراسة عينة استجابات في فأقؿ
 الثاني والمجاؿ العبارات باقي في الخدمية المؤسسات ومديري
 .كامالً 
 :الجامعة سمعة مجاؿ في - ت

 7 جدول
االنحراف  المتوسط الفئة العبارة المحور

 المعياري
درجة  قيمة ت

 الحرية
 القيمة االحتمالية

P-Value 
المجال الثالث: 
 سمعة الجامعة

توجد لدى الجامعة استراتيجية 
 متكاممة لتحسيف سمعتيا.

 0.88 86 0.15 0.98 1.71 أعضاء ىيئة التدريس
 0.65 1.67 مديري المؤسسات

 0.00 86 **3.42 0.89 3.55 أعضاء ىيئة التدريس يوجد متحدث رسمي لمجامعة.
 1.08 2.58 مديري المؤسسات

يوجد توجييات وتعميمات تنظـ 
 تصريحات منسوبي الجامعة.

 0.82 86 0.22- 1.06 2.26 أعضاء ىيئة التدريس
 0.49 2.33 مديري المؤسسات

يوجد مكتب اعالمي يتولى 
التنسيؽ مع جيات اإلعالـ 

ويعمف عف انشطة الجامعة التي 
 تيـ المجتمع.

 0.23 86 1.21 1.13 2.00 أعضاء ىيئة التدريس
 0.90 1.58 مديري المؤسسات

تدرس الجامعة نظرة المجتمع 
 لتحسينيا.إلييا وتضع آليات 

 0.66 86 0.45 0.92 1.71 أعضاء ىيئة التدريس
 0.90 1.58 مديري المؤسسات

تتعامؿ الجامعة مع القضايا 
التي قد تثار عنيا في المجتمع 

 بشكؿ فوري.

 0.11 86 1.62 1.13 2.30 أعضاء ىيئة التدريس
 0.87 1.75 مديري المؤسسات

 0.12 86 1.59 0.69 2.26 أعضاء ىيئة التدريس المجاؿ الثالث بصورة اجمالية
 0.65 1.92 مديري المؤسسات

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (**) 
 .( فأقؿ0.01)

 :( السابؽ يتضح أف7مف الجدوؿ رقـ )
( 0.01توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

في استجابات عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس  فأقؿ
ومديري المؤسسات الخدمية حوؿ العبارة )يوجد متحدث رسمي 

 .لمجامعة(، وىذه الفروؽ لصالح أعضاء ىيئة التدريس

( 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •
 فأقؿ في استجابات عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس
ومديري المؤسسات الخدمية في باقي العبارات والمجاؿ الثالث 

 .كامالً 
كما تـ حساب قيمة ت في جميع مجاالت معايير الجودة 

 :( اآلتي يوضح ذلؾ8والجدوؿ )
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 8جدول 
 جميع المجاالت

 القيمة االحتمالية درجة الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الفئة المحور
P-Value 

 0.21 86 1.26 0.69 2.17 أعضاء ىيئة التدريس جميع المجاالت
 0.54 1.90 مديري المؤسسات

 :( السابؽ يتضح أف8مف الجدوؿ رقـ )
( 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس فأقؿ في استجابات عينة 
 .ومديري المؤسسات الخدمية في جميع المجاالت

 :ثالثًا: اإلجابة عف السؤاؿ الثالث
ما األولويات الالزمة لتحسيف عالقة جامعة حائؿ بالمجتمع في 

  ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي؟
مف أسئمة الدراسة  اتضح مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ 

 :أف ىناؾ مجاالت ضعؼ ىي
شراكيـ في األنشطة  - ضعؼ تواصؿ الجامعة مع الخريجيف وا 

 .وعمميات التطوير

عدـ وجود جيات خدمة مينية في كميات الجامعة لدعـ  -
 .المجتمع

الضعؼ في مجاؿ دعوة أرباب العمؿ لالنضماـ إلى المجاف  -
 .االستشارية لبرامج الجامعة وانشطتيا

ضعؼ دراسة الجامعة لنظرة المجتمع إلييا ووضع آليات  -
 .لتحسينيا

 .عدـ وجود استراتيجية متكاممة لتحسيف سمعة الجامعة -
وجؿ ما سبؽ يعد مف األولويات الالزمة لتحسيف عالقة جامعة 

 .حائؿ بالمجتمع
( الذي يوضح واقع كؿ مجاؿ مف 9وفي الجدوؿ اآلتي رقـ ) 

 :ئؿ بالمجتمع وذلؾ عمى النحو اآلتيمجاالت عالقة جامعة حا
 9جدول 

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مجال
الوسط  مجاالت المعايير م العينة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 القرااة االستجابة الترتيب

منطبؽ الى  1 0.77 2.51 عالقتيا بالمجتمعالمجاؿ األوؿ: سياسات الجامعة حوؿ  1 العينة الكمية
 حد ما

 نقطة قوة

 نقطة غموض ال ادري 2 0.69 2.21 المجاؿ الثالث: سمعة الجامعة 3
 نقطة غموض ال ادري 3 0.75 1.87 المجاؿ الثاني: التفاعؿ مع المجتمع 2
 نقطة غموض ال ادري ػػػ 0.68 2.13 الوسط العاـ لجميع مجاالت المعايير 

عينة أعضاء ىيئة 
 التدريس

منطبؽ الى  1 0.77 2.56 المجاؿ األوؿ: سياسات الجامعة حوؿ عالقتيا بالمجتمع 1
 حد ما

 نقطة قوة

 نقطة غموض ال ادري 2 0.69 2.26 المجاؿ الثالث: سمعة الجامعة 3
 نقطة غموض ال ادري 3 0.78 1.89 المجاؿ الثاني: التفاعؿ مع المجتمع 2
 نقطة غموض ال ادري ػػػ 0.69 2.17 العاـ لجميع مجاالت المعاييرالوسط  

عينة مديري المؤسسات 
 الخدمية

 نقطة غموض ال ادري 1 0.77 2.25 المجاؿ األوؿ: سياسات الجامعة حوؿ عالقتيا بالمجتمع 1
 نقطة غموض ال ادري 2 0.65 1.92 المجاؿ الثالث: سمعة الجامعة 3
 نقطة ضعؼ غير منطبؽ 3 0.52 1.70 التفاعؿ مع المجتمعالمجاؿ الثاني:  2
 نقطة غموض ال ادري ػػػ 0.54 1.90 الوسط العاـ لجميع مجاالت المعايير 

 :يأتي ما التحسيف أولويات أىـ مف أف يتضح أعاله الجدوؿ مف
  مديري عينة مع( المجتمع مع التفاعؿ) مجاؿ معايير مراجعة -

 نقطة تمثؿ أنيا إلى اشاروا حيث الخدمية المؤسسات وممثمي
 مع ايضا ومراجعتيا بالمجتمع، حائؿ جامعة عالقة في ضعؼ
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 مع التفاعؿ) المعايير تمؾ بأف رأوا الذيف التدريس ىيئة أعضاء
 .تحققيا مدى عف يعمموف وال غامضة( المجتمع

 عينة أفراد اجمع حيث( الجامعة سمعة) مجاؿ معايير مراجعة -
 تمؾ انطباؽ مدى عف دراية لدييـ ليس أف عمى الدراسة

 الحموؿ وضع عمى والعمؿ وتقصييا األسباب وبحث المعايير،
 .معالجتيا الالزمة
 خدمة مجاؿ في الجامعة وظيفة تقتصر أال يجب كما      
 تتنوع أف يتطمب بؿ المستمر بالتعميـ يعرؼ ما عمى المجتمع
 المستمر، التعميـ مجاؿ تشمؿ أف عمى المجتمع خدمة مجاالت
 عمى المجتمعية، المشاركة ومجاؿ التقنية، وتوطيف نقؿ ومجاؿ

 سياساتيا في وتضمف الجامعة رسالة في عمييا ينص أف
 عمى بناء تنفيذية عمؿ خطة وجود مع االستراتيجية، وخطتيا
 .سبؽ مما مجاؿ كؿ في محددة مؤشرات

 توصيات. ال6
 مف عدد إلى تخمص الدراسة إلييا توصمت التي النتائج ضوء في

 :ىي التوصيات
 الجامعة خطة صياغة في المحمي المجتمع مؤسسات اشراؾ -

 .المجتمع لخدمة
 لخدمة الجامعة خطة مف بنسخة التدريس ىيئة أعضاء تزويد -

 .ونشرىا طباعتيا قبؿ لنقدىا المجتمع
 وفي الجامعة موقع عمى المجتمع لخدمة الجامعة خطة إعالف -

 .المحمية اإلعالـ وسائؿ
 المراجع

 أ. المراجع العربية
ـ(. دليؿ 2008تقويـ واالعتماد األكاديمي )الييئة الوطنية لم [1]

ضماف الجودة واالعتماد األكاديمي في المممكة العربية 
 .4ص ـ.2008 السعودية. الرياض. مارس،

ـ(. المدرسة 1995متولي، مصطفى محمد. وآخريف ) [2]
 .. دار الخريجي لمنشر والتوزيع، الرياض2والمجتمع. ط

 ـ(. 2009الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي. ) [3]

 .مقاييس التقويـ الذاتي لمؤسسات التعميـ العالي. الرياض      

ي خدمة ـ(. دور الجامعة ف2005الرشيد، محمد أحمد ) [4]
المجتمع ومدى قياـ الجامعات األردنية بيذا الدور. رسالة 

 .دكتوراه، جامعة عماف العربية

ـ(. دور التربية في 2011عبد اليادي، محمد البشير محمد ) [5]
تنمية المجتمع. المؤتمر العممي الرابع لكمية العمـو التربوية 

 .بجامعة جرش، األردف

ـ(. دور الجامعة في خدمة 2011، عالء زىير )الرواشده [6]
المجتمع المحمي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا 

جامعة  –وعالقة ذلؾ ببعض متغيرات الشخصية لدييـ 
. مجمة جامعة أـ القرى لمعمـو -البمقاء التطبيقية نموذجا 

ىػ. ص 1432، العدد األوؿ، محـر 3االجتماعية، المجمد 
 .224-175ص 

ـ(. دور الجامعات 2012عبد الرحمف، عمر حسف ) [7]
السودانية في بناء مجتمع المعرفة: جامعة الخرطـو 
نموذجًا. أعماؿ المؤتمر الثالث والعشروف لالتحاد العربي 

 .، قطر2لممكتبات والمعمومات، ج

ـ(. دور الجامعة في تنمية 2012حسف، باسمة كزار ) [8]
أىمية  –لعممي السادس المجتمع البصري. وقائع المؤتمر ا

استراتيجيات التعميـ العالي والبحث العممي في تدعيـ 
العممية اإلنمائية، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، 

 .العراؽ

ـ(. دور جامعة جازاف في تنمية 2012الحربي، قاسـ عائؿ ) [9]
وخدمة المجتمع المحمي: دراسة ميدانية. مجمة دراسات 

، الجزء األوؿ، 30ة وعمـ النفس. العدد عربية في التربي
 .141 – 115ـ. ص ص 2012اكتوبر 

ـ(. دور الجامعات األردنية 2013السردي، محمد الدبس ) [10]
الحكومية في بناء وتنمية مجتمع المعرفة: رؤية ميدانية مف 
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منظور أعضاء ىيئة التدريس في جامعة البمقاء التطبيقية. 
وف لالتحاد العربي لممكتبات أعماؿ المؤتمر الثالث والعشر 

 .، قطر2والمعمومات، ج

 

ـ(. دور 2014) دندف، محمد حامد ونعيمو فيد المويشير [11]
جامعة الجوؼ في خدمة المجتمع المحمي مف وجية نظر 

، 81أعضاء ىيئة التدريس. مجمة الثقافة والتنمية. العدد 
ـ، أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا 2014يونيو 

 .178-142بالقاىرة. ص ص 
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THE REALITY OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN HAIL UNIVERSITY AND THE 

COMMUNITY IN LIGHT OF THE 

STANDARDS OF THE NATIONAL 

COMMISSION FOR ACADEMIC 

ACCREDITATION & ASSESSMENT 

EYADA' A. K. ALSHAMARY 

Hail University 

ABSTRACT_ The study aimed to diagnose the strengths and weaknesses of the relationship 

between Hail University and the community in the light of the standards of the National 

Commission for Academic Accreditation & Assessment from the perspective of faculty members at 

the University of Hail and the directors of service institutions in Hail region. The study tool was 

applied to a sample of faculty members. The study tool was applied to a sample of faculty members 

representing 10% of the total faculty members at Hail University and to all the representatives of 

service institutions in Hail region. Only 30% of them responded completely to the study tool. The 

relationship between Hail University and the community was diagnosed in light of the standards of 

the National Commission for Academic Accreditation & Assessment in the fields identified by the 

commission: The university policies in terms of its relationship with the community. The 

interaction with the community. And The reputation of the university. The study revealed that the 

main strengths of the relationship between Hail University and the community are: The clear 

services that the university is obliged to provide to the community. The university provides variety 

of programs that serve community members. And having an official spokesman of the university. 

The main weaknesses in the relationship between Hail University and the community are: The 

weak communication of the university with its graduates and the lack of engaging the graduates in 

the activities and the development processes. And the lack of professional service entities in the 

faculties to support the community. 

 

 

 

 


