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 ملخص البحث باللغة  العربية

حتتضن ,  تربوية واجتماعية وطنية بوصفها مؤسسة, قام البحث على بيان دور اجلامعات النيجريية يف خدمة تنمية اجملتمع    
 لكوهنم فرع عن األصل, صلح مستقبل حياة األمة, ألّن شباب األمة إذا صلحت, القادمة املنوط هبم مستقبل األمةلألجيال 

من خالل وجهة , يهدف هذا البحث إىل تعريف اجلامعة النيجرية وأمهيتها يف دفع عجلة التنمية حنو األمام واالزهار   
 -:الباحثني وحماولة اإلجابة عن التساؤالت التالية

 يف تنمية اجملتمع احمللي؟ما واقع اجلامعات النيجريية  – 0

 اجلامعات النيجريية؟ البحوث العلمية الصادرة عن ما أهم اجملالت اليت أفادت من -4

 ما أهم املعوقات اليت توجه  تنمية اجملتمع احمللي يف نيجرييا لدى الباحثني؟  -3

 النيجريية يف حتقيق تنمية اجملتمع؟ما طرائق االرتقاء اليت حتتاجها اجلامعات  -2

اجلامعات النيجريية تشرتك مع اجلامعات العاملية يف العمل على تنمية اجملتمع احمللي من خالل توفري  واختتم البحث بأنّ  
العظيمة مبا يف ذلك من الفوائد , وجود األبعاد املختلفة اليت تسعى يف حتقيقها, الدراسات احلديثة اليت تواكب تطورات احلياة

حتديد األهداف الرتبوية والتعليمية املتمثلة يف إعداد اجليل , اليت تعود على اجملتمع احمللي واألنسان الذي يعيش يف ذلك اجملتمع
 .على املشاركة الفّعالة يف تنمية اجملتمع وازدهاره, القادم

وأوصي البحث مبا يرى الباحث االهتمام به من ِقَبل اجلامعات النيجريية يف تنمية اجملتمع تتمثل يف إعالم املسؤولني   
, وعدم التجاهل عنها, ة يف أعناقهمبأّن مشاركة اجلامعات يف تنمية اجملتمع أمان, على إدارة اجلامعات النيجرييةاملخلصني 

يف اجلامعات النيجريية مبا تتناسب مع الظروف الرهينة باستخدام التقنية احلديثة  والوسائل وحتديث اخلطط الدراسية املعتمدة 
ألهّنا تعيق , والسيطرة على الفرقة السرّية الطالبية املضّلة يف اجلامعات النيجريية, املتطورة يف العمليات البحثية والتدريسية

 .تقدم اجملتمع وتنميته وتؤثر على, العملية التعليمية والرتبوية يف اجلامعة

إنّه على , أسأل أن جيعل هذا البحث مفتاح الباب للباحثني الالحقني يف جمال دور اجلامعات النيجريية يف خدمة اجملتمع  
 .نعم املوىل ونعم النصري, وباإلجابة جدير, ذلك قدير
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Absract 
The Research based on the role of Nigerian Universities in the Community 

development , as an Educational and Social National Institution, embrace the 
future generations, they were assigned  to the future life, because the Nation 

youth, if they are good the Nation will be good, because they are fruits of the 
grassroots,                                                                                                              

The Research aims to define the University and its significance in pushing 
development forward, through the point of researchers and attempt to  answer the 

following questions :-                                                                                                   

What is the reality of Nigerian Universities to Community development?         

  What are main areas the benefit from Nigerian University   academic research? 

What are the main constraints that guide the community development in the 
Nigerian according to the view of researchers?                                                    

What methods of upgrading that need by Nigerian Universities to achieve 
community development?                                                                                    

He concluded his research that Nigerian Universities involved with International 
Universities to work on the development of the society through the modern 
research  that keep pace with developments< of the life and the existence of 

various  dimensions the goals of educational in the preparation of the next 
generation and his role development and prosperity of the society.                 

The researcher recommend that all the Nigerian Universities most show the intrest 
in community development through the appropriate in the circumstances hostage 
and using the modern technology in studies and research that it will contribute in 

the development of states.                                                                                           
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 مقدمة البحث

يوم الدين  سّيدنا حممد وعلى آاله وأصحابه وأتباعه إىل, احلمد رّب العلمني والصالة والسالم على أشرف املرسلني
 ,,أما بعد

وذلك بإعداد اجليل املستقبل الذي سيحمل , يف خدمة اجملتمع احمللي وتنمّيته مهم   لجامعات النيجريية دورا  فل    
عات النيجريية كما ختدم اجلام, مسؤولية آهاىل البلد من خالل ما اكتسب من املهارات الفّنية واملؤهالت العلمّية

لشركات الصناعية واملؤسسات الفكرية واخلدمات العلمي باحتياجات القطاع التنموي كاربط البحث عن طريق
 .الدفاعية

ألّن اجملتمع يف حاجة إىل خمرجات التعليم العايل يف تعزيز , أمهية املوضوع أنّه يتناول دور اجلامعات يف نيجريا خلدمة اجملتمع    
 .مثلة يف البحث العلميالثروات الطبيعية عن طريق توفري املعدات التكنولوجية من خالل أهدافها ووظائفها امل

 أفادت من وذكر أهم القطاعات اليت, يهدف البحث إىل تقدمي صورة واضحة عن خدمة اجلامعات للمجتمع النيجريي 
 .أحباث اجلامعة كالزراعة والنفط واملوارد البشرية وغريها

البحث العلمي؟ ما هي املشكالت ما أهم اجملاالت اليت أفادت من مثرات  -0 -:جييب البحث عن التساؤالت التالية    
 ية أكثر فاعلية يف خدمة اجملتمعأمام اجلامعات النيجريية يف خدمة اجملتمع؟ ما هي اجلامعات النيجري 

واملنهج التحليلي الصاحل لتحليل اخلدمات , يعتمد الباحث على املنهج الوصفي الصاحل لوصف حالة اجلامعات النيجريية    
 .اإلنسانية والعلمية اليت تقّدمها اجلامعات النيجريية للمجتمع احمللي

 -:هيكلية البحث تكون علال الصورة التالية    

 امعة وأمهيتها وأهدافها وطموحاهتا يف نيجرييامفهوم اجل عن كان احلديث: املبحث األول

 نشأة اجلامعات النيجريية وعالقتها مبفهوم تنمية اجملتمع وأبعدها وجماالهتاكان احلديث عن : املبحث الثاين

 وصلى اهلل على سّيدنا حممد وعلى آله وأصحابه وسلم
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 ميتها وأهدافها وطموحاتها في نيجيرياالجامعة وأهمفهوم 

 الجامعةمفهوم 

ا مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل اجلامعة بأهنّ  "نشأهتا مفهومها ووظائفها: اجلامعات"صاحب البحث املوسوم  فعرّ    
تنظيمي معني وأنظمة وأعراف وتقاليد أكادميية معينة ، وتتمثل وظائفها الرئيسية يف التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع ، 

ت واألقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية وتقدم برامج دراسية متنوعة يف ختصصات خمتلفة وتتألف من جمموعة من الكليا
 منها ما هو على مستوى البكالوريوس ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا متنح مبوجبها درجات علمية للطالب

 (.402ص, م4111, الثبييت)

مؤسسةّ"ّبأن هاّ"ّالمستمرّتقومي جهود اجلامعات اإلسالمية حنو خدمة اجملتمع والتعليم "صاحبّالبحثّالموسومّّفعرّ  
اجتماعيةّطورهاّالمجتمعّلغرضّأساسيّهوّخدمتهّ،ّوخدمةّالمجتمعّحسبّهذاّالمفهومّتشملّكلّجانبّمنّ

 .(029ص, م0991, شوق) جوانبّنشاطاتّالجامعة

بأن هاّتمثلّمجتمعاّعلمياّيهتمّبالبحثّ"ّنظر تتجاوز حدود األقطار وجهة :ّأزمةّالتعليمّالعالي"صاحبّكتابّّفعرّ  
, أبو ملحم) عنّالحقيقةّووظائفهاّاألساسيةّتتمثلّفيّالتعليمّوالبحثّالعلميّوخدمةّالمجتمعّالذيّيحيطّبها

 (.40ص, م0999

هي البحث العلمي  ,احمللي جتاه اجملتمع اتتقوم هبا اجلامع يتعلى أهم األدوار والوظائف الداللة  اتالتعريف هوىف هذ   
من املعامل املؤثرة يف  معلما  , وغريها من اجلامعات العامليةاجلامعات النيجريية بأن  الباحث عتربولذا ي ,والتدريس وخدمة اجملتمع

يعملون يف , تنوعةوألهنا حتتضن الشبات من منابع خمتلفة وبيئات م, لكون عملها التكميل لدورة األسرة واملدرسة, اجملتمع
صاحب  وذلك ينطبق مع تعريف, ووضع احلطط العمرية املتميزة, حتقيق األهداف الواحدة  املتمثلة يف بناء املستقبل النرّي 

جامعة بأهنا مؤسسة اجتماعية وتربوية لل" دور اجلامعة اإلسالمية يف تنمية بعض القّيم من وجهة نظر طلبتها"البحث املوسوم 
يساعد على تنمية شخصية , من خالل إجياد وسيط منظم, اليت أوجدها اجملتمع من أجل حتقيق أهدافه وغايته وعلمية وثقافية

 القيم واالجتاهات  ومتّكنه من اكتساب, والعقلية واالنفعالية والروحية بشكل متكامل ومتوازنّالفرد من مجيع جوانبها اجلسمية
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سويا  وحتميه من االحنراف والفساد واخللل القيمي الذي أوجدته عوامل اهلدم يف السلوكية اليت جتعله فردا  مناط واملعارف واأل
 .( 399ص, 4116, العاجز)اجملتمع 

 أهميتة الجامعة في نيجيريا  

إذ توعىن احلكومة النيجريية بإنشاء جامعة إبادن بُعيد ,  تقّل أمهية اجلامعة يف نيجرييا عن أمهيتها يف دول العاملال    
بأّن املورد البشري أقوى من املوارد ؤمن تو , ألهّنا تعترب اجلامعة من أهم عناصر إعداد اجليل املستقبل وتنميته, لاالستقال

بأّن الدول املتطورة يعرف أمهية كربى للتعليم " تربية ما بعد احلداثة"ومن ذلك قول صاحب كتاب  ,تنميةالر و و طالطبيعية يف الت
وإميانا  منها بأن املورد البشري هو أساس التقدم , أهم الدعائم األساسية للنهوض بالعنصر البشريباعتباره من , العايل اجلامعي

وواقع احلياة اليومية  يفيد بأّن اجملتمع الذي يريد من ختلفه واالحلاق حبركة , ألي بلد من البلدان وأي أمة من األمم, واالزدهار
 (.4ص, م4111, تركي), ذي يعيش فيه ويتحدث هباليس أمامه إال أن يفهم لغة العصر ال, التاريخ

من , فإن التعليم اجلامعي من األسباب األوىل للتمية والرفعة, إن أول اآلية اليت نزلت يف القرآن الكرمي تدعو إىل القراءة    
بأن " السعوديةإصالح التعليم "ومن ذلك ما ورد يف كتاب , ستعمال املعلومات املكتيبة يف تطور األنفس البلدانخالل ا

اليت كانت قبل تأسيس ويف حتويل البالد , املؤسسات الدولية أقّرت وأشادت جبهود الدولة يف نشر التعليم وحتفيض نسبة األمية
إىل دولة هلا مؤسساهتا وهلا نظامها , وانتشار الفقر واجلهل, اململكة العربية السعودية من املشكالت السياسية وعدم االستقرار

 (.01ص, م4119, العيسى)ومن مثّ هلا احرتامها العاملي , ادهاوهلا اقتص

 

 أهداف الجامعة في نيجيريا 

مع األهداف السائدة يف اجلامعات العاملية وتتمثل يف النقاط  نسجم ألهداف اليت تسعى اجلامعات النيجريية حنوهات  
 -:التالية

النيجريية الذي تؤهلها أن تكون يف مصاف اجلامعات البحث عن إجياد نظام شامل لضبط اجلودة يف اجلامعات  -0
 .والذي تساعدها يف تصحيح املناهج الدراسية وحتديثها مع التطورات املعاصرة, املرموقة
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االقرتاحات البحثية اليت يستفيد منها اجملتمع النيجريي وسوق العمل احمللي يف جمال و  العلمية السعى حنو إعداد الدراسات -4
 .ون والتكنولوجيا وغريهاالعلوم والفن

ودورة , ICDLودورة , Wordالعمل حنو االرتقاء بأعضاء اهليئة التدريسية ملواجهة التقنية احلديثة كدورات  -3
Power Point, العاملية اليت كتب هبا معظم الكتب العلمية واتقان التحدث والكتابة باللغة. 

اهلياكل التنظيمية اليت حيتاجها ضمان جودة  العملية التعليمية يف اجلامعات البحث عن إجياد اجملموعة املتكاملة يف إعداد  -2
 .النيجريية

, التدريسية الكافيةوجود اهليئة  مكقلة القاعات التدريسية وعد, احملاولة عن سيطرة املشكالت اليت تعيق عمليات التعليم -1
 .وعدم تعيني اهليئة اإلدارية املتمرسة

بأّن مؤسسات التعليم العايل تسعى حنو زيادة " إدارة تغيري مؤسسات التعليم العايل"لبحث املوسوم ومن ذلك ما ورد يف ا  
ميثل الوسيلة األولية , قدرهتا االبتكارية واالبداعية وجودهتا النوعية كي حتقيق حاجات اجملتمع ومتطلبات التنمية والتغيري

و تطبيق نظام اجلودة والتخلص من النظم التقليدية والبريوقراطية يف إدارة والطريق الذي يسبق التوجه حنإلحداث اجلودة الالزمة 
وحتقيق متطلبات اجملتمع , والتفوق حىت تتمكن من الدخول يف طور املنافسة, اجلامعات والتوجه حنو النظم احلديثة واملعاصرة

 (.426ص, م4103, اهلادي)والتنمية وسوق العمل 

 طموحات الجامعات نيجيريا

طمح اجلامعات النيجريية إىل جعل التعليم والبحث العلمي من املقاييس العلمية اليت ينظر إليها لقياس مدى تقدم ت -0 
 .األممم

وتعزيز املعامالت , املنتشرة بني طلبة اجلامعات( Courtism)تطمح احلامعات النيجريية إىل حماربة الفرقة السرية  -4
 .ئام والسالمالسلمية يف نفوس الشباب اليت ترسئ الو 

ونبذ العصبية , م اجلامعيتسعى اجلامعات النيجريية عن إقرار الثوابت الوطنية املتمثلة يف مساواة اجلميع يف حّق التعلي -4
 .الدينة والعرقية والقبلية وغريها
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( Future Generation)على إحداث التغيري احلقيقي يف عقلية اجليل املستقبل  تعمل اجلامعات النيجريية  -2
 ,واكتساب املهارات الفّنية والتقنية والعلمية.وتسجيعم على اإلطالع والبحث واالكتشاف والتساؤل

ومتطلبات سوق العمل من املعارف والتخصصات واملهارات , التعليم باحتياجات اجملتمع احملليتربط اجلامعات النيجريية  -1
 .من أفراد اجملتمعمن العناصر اليت يستفيد منها كل فرد , وغريها

بأّن اجلامعات معاهد للدراسة " دور اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز قّيم التسامح"ومن ذلك ما ورد البحث املوسوم   
والشعور باملسؤولية للوصول , والتدريب والبحوث وهي تساهم عن طريق جتميع هذه املعرفة ونشرها يف حتقيق هذه األغراض

كرامة اإلنسان غاية تعمل هلا وتنمية القّيم واملثل االجتماعية حبيث تصبح  , ناية مبستقبل الفرد وبذاتهوالع, جبموعها حياة أفضل
 (.21ص, م4119, املزين)هلذا الفهم اخالقي األصيل , وحبيث يكون اجلامعّيون منوذجا  , اجلامعات فعال  ال قوال  

 ومجاالتها وأبعدها نمية المجتمعبمفهوم ت وعالقتها الجامعات النيجيريةنشأة 

 -:وميكن ذكر اجلامعات النيجريية على الرتتيب التارخيي, االستقالل شأة اجلامعة يف نيجرييا إىل قُبيلتعود ن  

 سنة تأسيس أسم الجامعة                         
 University of Ibadan   0928جامعة  إبادن      0   
 University of Nigeria    0911اجلامعة النيجريية   4  
 Ahmadu Bello University    0964جامعة أحدوا بيلو   3  
 University of Lagos   0964جامغة ليغوس   2  
 University of Benin   0911جامعة بنني   1  
 University of Port Harcourt     0911جامعة بويت أكايت     6  
  Usmanu Danfodiyo University    0911عثمان دان  فودي جامعة  1  
 University of Calabar   0911جامعة كاالبا   9  
 University of Ilorin   0911جامعة إلورن     01    
 University of Jos     0911جامعة جوس    00    
 Bayero University   0911جامعة بايرو   04  
 Abubakar Tafawa Balewa Uni    0981 جامعة أبوبكر تافابليو   03  
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 عالقة الجامعات النيجيرية بالمجتمع

وجامعة ليغوس هلا دور , ألهّنا أنشئت خلدمة اجملتمع, كتسبت اجلامعات النيجريية أمهيتها من خالل ارتباطها باجملتمع احملليا    
 وهلذا يرى بعض الباحثني بأّن اتصال, هلا نشاط يف تعزيز اجملتمع احملليوكذلك جامعة إلورن ,  فعال يف تنمية اجملتمع املخيط

اجلامعات مبجتمعاهتا وتقدمي جمموعة من األدوار واألنشطة واخلدمات هلذا اجملتمع أصبح أمر ضروري تفرضه املتغريات املعاصرة 
يس مطالب ، قلم بعد قيام اجلامعة خبدمة جمتمعها أمرا اختياريا كما يف جامعات دول العامل الثالث ، كما أن عضو هيئة التدر 

بدور حيوي يف تقدمي اخلدمات اجملتمعية وجيب أن يراعى ذلك عند اختياره وإعداده وتقوميه ، والوقوف على أهم املعوقات 
اليت حتول دون قيامه هبذه األدوار على الوجه األمثل واقرتاح احللول لتلك املعوقات هبدف تفعيل دور عضو هيئة التدريس 

 (4ص, م0989, اخلطيب) تمعباجلامعات يف جمال خدمة اجمل

ألّن اجلامعة ترتكز على العنصر البشري الذي هو األساس , حتتلف عالقة اجلامعة باجملتمع عن غريها من املؤسسات الوطنية   
بأّن عالقة اجلامعة تتتمّيز عن غريها من " دور اجلامعة يف تنمية بيئتها"يف بناء أّي اجملتمع  كما يرى صاحب البحث املوسوم 

إذ تستقطب أعلى فئات , وكذلك متايز الفئة الفئة اليت تستقطبها, لتمايز أهداف اجلامعة ومدخالهتا وفعلياهتا, املؤسسات
, حسن)فضال  عن العنصر البشري هو العنصر األساسي يف هذه العالقة , اجملتمع علما  وثقافة من العلماء واألدباء واملفكرين

 (.19ص, م0991

, إذ ينعكس على اجلامعة أي تغيري يطرأ على اجملتمع, تعّد عالقة اجلامعة باجملتمع عالقة عضوية مثل عالقة الروح باجلسد    
 وهى توثر يف اجملتمع بطريق مباشر , امعة منفصلة عن اجملتمعوال ميكن بناء اجل, كما ينعكس على اجلسد أي تغيري  على الروح

 Ambrose Ali University      0980جامعة أنبوروس علي  02   
 Abia State University    0980جامعة والية أبيا  01   

 Federal Univ of Techology   0980 جامعة التكنولوجيا الفدرالية  06     
 Federal University of Technology    0983   ةجامعة تكنولوجيا الفدارلي 08  
 Lagos State University     0983جامعة والية ليغوس   09     
 National Open University   0983اجلامعة الوطنية املفتوحة  41    
 University of Agriculture     0988جامعة الزراعة   40   
 University of Abuja      0988جامعة أبوجا   44  
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تقوم عليها عالقة ّأن من أهم املسلمات اليتب "التعليم اجلامعي املعاصر"صاحبة البحث املوسوم كما يرى ,  أو بغري املباشر
اجلامعة مبجتمعها هي أن اجلامعة ال تنفصل عن اجملتمع ، وأن عالقة اجلامعة باجملتمع هي عالقة اجلزء بالكل ، فال توجد 

ة تؤثر بطريق مباشر وغري مباشر يف طبيعتها ونوعية األنشطة اجلامعة أبدا من فراغ ، بل لكل إقليم خاص هبا ، وبيئة معين
املختلفة اليت تقوم هبا سواء أكانت أنشطة تعليمية أو حبثية أو إرشادية ، ومن مث فإن غاية اجلامعة احلقيقية ومربر وجودها هو 

ربر وجودها حيث إنه ليس أخطر خدمة اجملتمع الذي توجد فيه ومعىن ذلك أن ارتباط اجلامعة مبجتمعها يعطيها شرعيتها وي
, مجال الدين) على اجلامعة من أن تنفصل عن جمتمعها وتنحصر داخل جدراهنا تنقل املعرفة دون ارتباط وثيق باجملتمع وقضاياه

 (.11ص, م0983

 وابعادها مفهوم تنمية المجتمع

دور كليات الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية يف توجيه طلبة الدراسات العليا حنو قضية "البحث املوسوم  صاحب عّرف  
ات اليت تقدمها اجلامعات خلدمة ألفراد اجملتمع وتنظيماته بأهّنا خدمات ونشاط "اجملتمع مبحافظة غزة اجلامعة اإلسالمية منوذجا  
املة من أجل حتسني األوضاع واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وحل ومؤسساته حبيث يستفاد منها يف التنمية الش

, مرجتي)وذلك من خالل توجيه طلبة الدراسات حنو ربط البحث العلمي بقضايا خدمة اجملتمع , املشكالت اليت تعاين منها
 (000ص, م4100

بأهّنا نشاط  "معة امللك سعود يف خدمة اجملتمعجا, دراسة لدور كلية الرتبية: اجلامعة واجملتمع"البحث املوسوم  صاحب عّرف 
وإجراء البحوث التطبيقية , أفراد اجملتمع يتضمن تقدمي النصح وتوفري املعلومات لألفراد واهليئةتقوم به اجلامعات موجه خلدمة 

سسات الدولة وأفراد حلل ما يواجه اجملتمع من مشكالت وعقد املؤمترات والندوات واللقاءات وبرامج التدريب للعاملني يف مؤ 
 .(008ص, م0993, اجلرب)اجملتمع احمللي 

اجلامعة بنشر وإشاعة الفكر العلمي املرتبط ببيئة  تعين ما تقوم  بأهّنا "مواجهة العوملة يف التعليم والثقافة"صاحب كتاب  عّرف 
وتقدمي املقرتحات حلل قضاياه , وتقومي مؤسسة اجملتمع, وتبصري الرأي العام مبا جيري يف جمال التعليم فكر وممارسة, اجلامعة

 (.90ص, م4111, عمار)وأن تثري وتشيع فكرا  تربويا  داخل اجملتمع , وأن تديل بتصورات وبدائل, ومشكالته

 أو املنظمات يقوم هبا األفراد أو اجلماعات ومن خالل ما سبق يرى الباحث بأّن خدمة اجملتمع ال خترج عن كوهنا جهود   
 حتديد االحتياجات اجملتمعية لألفراد تكون أهنا أو , لتحسني األوضاع االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية للبيئة احمللية
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صميم األنشطة والربامج اليت تلىب هذه االحتياجات عن طريق اجلامعة وكلياهتا ، ومراكزها البحثية واجلماعات واملؤسسات ، وت
وشونفليد  SHANONشانون   ومن ذلك قول , املختلفة بغية إحداث تغريات تنموية وسلوكية يف اجملتمع

SHOEFELD  نشاط ونظام تعليمي موجه إىل الغري طالب اجلامعة ، وميكن عن طريقة نشر املعرفة  اجملتمع تكون يفخدمة
خارج جدران اجلامعة وذلك بغرض إحداث تغريات سلوكية وتنموية يف البيئة احمليطة باجلامعة ووحدهتا اإلنتاجية واالجتماعية 

 (.3ص, مShanon & Shoefeld ,0961) املختلفة

 

 

 .خدمة الجامعة في  لنيجيريةا أبعاد الجامعة: ثالثا 

 :وهى كالتايل خلدمة اجملتمع يف نيجرييا  اجلامعة تقدمها  ةثالثاألبعد الد و وجيرى الباحث    

 . كاينالبعد امل -أ

خارج جدران ويطلق على هذا البعد أحيانا التعليم اإلرشادي أو التعليم بغرض خدمة اجملتمع احمليط باجلامعة أو التعليم   
جامعية هلؤالء الذين ال يستطيعون احلضور اجلامعة ، ويقصد به تقدمي املناهج النظامية اليت تؤدى إىل احلصول على درجات 

إىل اجلامعة ، وذلك عن طريق عقد فصول دراسية هنارية أو مسائية خارج اجلامعة ، أو عن طريق الدراسة باملراسلة أو عن 
 (2ص, م0983, رجائي, شفيق) ذاعة والتليفزيونطريق التعليم عن طريق اإل

 . البعد الزمين  -ب

ويسمى هذا البعد أحيانا بالتعليم املستمر أو التعليم العايل للكبار ، ويقصد به توفري فرص الدراسة العالية للكبار الذين أمتوا 
طن ، وذلك عن طريق إنشاء الفصول الدراسية تعليمهم الرمسي باملدارس هبدف حتسني مستوى الفرد وزيادة كفاءته املهنية كموا

وإلقاء احملاضرات والتعليم باملراسلة وتدريس املناهج القصرية ، وعقد ندوات البحث ، وغري ذلك من أشكال التعليم املستمر ، 
 (011ص, م0983, عدنان)  وىف مثل هذه الدراسات تطبيق برامج جامعية مالئمة خلدمة الكبار
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 . تنمويالبعد ال  -ج

ويشمل هذا النوع على ما يسمى باخلدمات التعليمية واألحباث التطبيقية وميثل تطوير املوارد اجلامعية ، واستغالهلا ملقابلة 
احتياجات واهتمامات الشباب غري اجلامعي والكبار ، وبغض النظر عن السن أو اجلنس أو اخلربات التعليمية السابقة ، كما 

 (04ص, م0989, اخلطيب) يئات واألفراد يف اجملاالت املختلفة الزراعية والصناعية والتجاريةيقوم بتقدمي االستشارات لله

  المجاالت التي تساهم الجامعة في تنميتها

على , يرى الباحث أن اجملالت اليت تساهم اجلامعات النيجريية حتتلف باحتالف التخصصات األكادميية املوجودة يف اجلامعة  
إذ تستشريها , يف أبيكوتا يف التنمية العملية الزراعية يف املخيط القريب منها والبعيد عنهاجامعة الزراعة سبيل املثال تساهم 

يف التنمية , كما تساهم  جامعة العلوم والتكنولوجيا الفدرالية يف ميىن, الشركات الزراعية املنتشرة يف إعداد حصادها الزراعي
إذ تستشري الشركات التكنولوجية والتقنية يف منتوجاهتا , ط القريب منها والبعيد عنهاالعملية التكنولوجية والتقنية يف املخي

دور بعض املراكز والوحدات  ذات طابع خاص جبامعة األزهر "ومن ذلك قول صاحب الرسالة املوسومة , التكنولوجية والتقنية
وكذلك طبقا  لظروف , ات كّل جامعة على حدةوإمكانيبأّن جماالت خدمة اجملتمع تتعدد طبقا  لظروف , "يف خدمة اجملتمع

اجملتمع املتغرية، ولذلك جند هناك تباينا واضحا بني ما تقدمه اجلامعات يف هذا اجملال وأيا كانت تلك اجملاالت فإهنا عبارة عن 
( ماعية والسياسية والبيئية االقتصادية واالجت) أنشطة وممارسات هبدف حتقيق التنمية الشاملة للمجتمع يف جوانبها املختلفة 

, حممد) وذلك عن طريق استغالل كل القدرات الفعلية واملصادر املادية ملؤسسات التعليم العايل لتحسني أحوال اجملتمعات
 (.11ص, م4110

 -:ميكن تقسيم اجملاالت اليت تساهم اجلامعات النيجريية يف تنميتها كما تأيت  

أو حتل املشكلة االجتماعية على حسب الظروف التطبيقة والنظرية اليت تسّد حاجة الناس  تزويد اجملتمع احمللي  بالبحوث -0
 احمليطة كتقدمي جامعة والية كوغي حبوثا  عن أساليب تنقية املياه امللّوثة للمناطق اليت تضرر من قلة الثرواة املائية وتلّوث املياه

س حبوثا  يف حّد أزمة العنف االجتماعي يف الوالية نتيجة الكثافة وتقدمي جامعة ليغو , اجلوفية نتيجة التضاريس األرضية
وتقدمي بايروا حبوثا  عن أمهية التعليم والرتبية , وحل جرمية السرقة والنهب بني الشباب نتيجة انتشار الفقر والبطالة , السكانية

 .لفتيات املنطقة نتيجة عدم إقبال الفتات على الدراسة النظامية
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من قبل األكادمييني  ,وألفراد الناس يف اجملتمع احمللي ستشارات العلمية املتخصصة للمؤسسات الرمسية واألهليةتقدمي اال -4
, أو عن جرمية سرقة السيارات يف أبوجا, كاستشار العامل االجتماعي يف جامعة ليغوس عن جرمية القتل يف ليغوساملتخصصني  

عن كيفية استثمار املوارد الطبيعية  يف أمحدو بيلو واستشار العامل االقتصادي, ددأوعن انتشار ظاهرة الطالق بني املتزوجني اجل
أو استشار العامل الفقهي , املوطنني من الضرائب احلكومية املدفوعة أو عن كيفية استفادة, واملعدنية يف املنطقية وتنميتها

أو إجيار العقار , البنوك الربوية املنتشرة يف املنطقة عن رأي الشريعة اإلسالمية يف التعامل مع,  اإلسالمي يف جامعة إلورن
 .أو شرب اخلمر يف حاالت غري ضرورية لبعض املسلمني يف نيجرييا, للنوادي الليلية

أو عن  , كبار جتار أبوجال عن كيفية محاية النفس من االحتيال الربامج التدريبية والورشة التأهيلية جامعة أبوجا تنظيم -3
أو , للرجال والنساء يف املنطقة" ايذر"أو عن الوقاية من انتشار مرض نقص املناعة , األموال للعاملني يف البنوككشف غسيل 

أو عن محاية األطفال عن , من التلّوث البيئي نتيجة استخدم املواد الكيماوية عن محاية املناطق القريبة من املدن الصناعية
 .التعارض ألحداث الطرق

" دراسة لدور كلية الرتبية جامعة امللك سعود يف خدمة اجملتمع ، الرتبية املعاصرة: اجلامعة واجملتمع"كتاب   قد حدد صاحبو   
 -:بأن جماالت خدمة اجملتمع للجامعة فيما يلي

 .االستشارات العلمية اليت تقدمها اجلامعة ملؤسسات اجملتمع وأفراده  -0 

 .اجلامعة للكوادر الوظيفية التدريب والتعليم املستمر الذي تقدمه  -4

 .البحث التطبيقي الذي يسعى إىل دراسة مشكالت اجملتمع ومؤسساته والعمل على حلها  -3

 .نشر العلم واملعرفة بني أبناء اجملتمع احمللى من خالل الندوات واحملاضرات وبرامج التعليم املستمر  -2

 إطارّاألهدافالنقدّاالجتماعيّالبناءّلتوجيهّحركةّالمجتمعّفيّّ-5

 -:أعمال اجلامعات النيجريية اجتاه تنمية اجملتمع احمللي ال خترج عن النقاط التاليةيرى الباحث بأن   

إعدادّالعنصرّالبشرىّالقادرّعلىّإحداثّالتنميةّالمنشودةّمنّخاللّإعدادّالقوىّالعاملةّالقادرةّعلىّمواجهةّ-0
ّ.عاصرّالتغيراتّالعلميةّوالتكنولوجيةّفيّالعالمّالم
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إتاحةّالفرصةّأمامّهيئةّالتدريسّمنّذوىّالخبرةّلتستفيدّبهمّالمؤسساتّالمختلفةّفيّمجاالتّاإلنتاجّوالخدماتّ-4
القيامّبالبحوثّوالمؤتمراتّالتيّتسهمّفيّترقيةّالمجتمعّوحلّمشكالتهّهذاّباإلضافةّإلىّاالستشاراتّالعلميةّّ-3

 .التيّتقدمهاّالجامعةّلمؤسساتّالمجتمعّ

كسابهمّالخبراتّ(ّالتعليمّالمستمرّ)ّتعليمّالكبارّمنّجميعّاألعمارّ -2 والتدريبّالمستمرّللمهنيينّلرفعّكفايتهمّوا 
 .الالزمةّألداءّالمهنةّ

نشرّالعلمّوالمعرفةّبينّأبناءّالمجتمعّالمحلىّمنّخاللّالندواتّوالمحاضراتّالتيّتساعدهمّعلىّحلّ -1
 .مشكالتهمّوالتكيفّمعّمجتمعهمّ

الحلقاتّوالندواتّوالمؤتمراتّالعلميةّلخريجهاّلكيّيلمواّبكلّماّيستحدثّفيّمجاالتّتخصصهمّومعالجةّّعقد6
 .المشكالتّالتيّتواجههمّفيّالحياةّالعلميةّ

 تقدمّلطالبهاّبرامجّتثقيفيةّترفعّمستواهمّالثقافيّوتربطهمّببيئتهمّومجتمعهم -1

 

 

 خاتمة البحث

 -:أهّم النتائج اليت توصل إليها الباحث خالل هذه الورقة البحثية هي  

أثبت البحث أن اجلامعات النيجريية تشرتك مع اجلامعات العاملية يف العمل على تنمية اجملتمع احمللي من خالل توفري  -0
 .الدراسات احلديثة اليت تواكب تطورات احلياة

مبا يف ذلك من الفوائد العظيمة اليت تعود على اجملتمع احمللي , اليت تسعى يف حتقيقها أقّر البحث وجود األبعاد املختلفة -4
 .واألنسان الذي يعيش يف ذلك اجملتمع

على املشاركة الفّعالة يف , املتمثلة يف إعداد اجليل القادمحدد البحث أهداف اجلامعات النيجريية الرتبوية والتعليمية  -3
 .تنمية اجملتمع وازدهاره
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 التوصية

 -:يوصي الباحث خالل هذه الورقة البحثية مبا تأيت

وعدم , بأّن مشاركة اجلامعات يف تنمية اجملتمع أمانة يف أعناقهم, وجوب شعور القائمني على إدارة اجلامعات النيجريية -0
 .التجاهل عنها

تتناسب مع األوضاع الرهينة باستخدام التقنية احلديثة  وجوب حتديث اخلطط الدراسية املعتمدة يف اجلامعات النيجريية مبا -4
 .يف العمليات البحثية والتدريسية

وتؤثر , ألهّنا تعيق العملية التعليمية والرتبوية يف اجلامعة, وجوب السيطرة على الفرقة السرّية الطالبية يف اجلامعات النيجريية -3
 .على تقدم اجملتمع وتنميته
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