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 :الخالصة 

هدفت هذه الدراسة اىل ابراز العالقة بني اجلامعة واجملتمع من خالل وظائفها وواقع هذه العالقة مع توضيح اهم املفاهيم اليت تربز 

 .مربرات تدعيم هذه العالقة 

بكوهنا منظمة متعددة االهداف والتدريس والبحث العلمي وتبني ايضا من خالل هذه الدراسة ان اجلامعة هلا مسات متيزها عن غريها 

ان قضية العالقة بني اجلامعة واجملتمع اصبحت قضية عاملية جتد االهتمام من الدول املتقدمة والنامية على حد .وخدمة اجملتمع 

 .سواء

اة جمتمعها منعزلة فهي جزء من اجملتمع وقضاياه ووجد ايضا ان العالقة بني اجلامعة واجملتمع عالقة تفاعلية قوية وان اجلامعة التعيش حي

. 

الثورة كما تبني ان اجلامعة هلا دور فاعل جتاه الثورة املعلوماتية واملعرفية من خالل اعداد االطر املدربة اليت ميكنها استيعاب عناصر هذه 

 .ومن مث بلورة مفهوم متجدد وشامل لتوثيق العالقة .وفهمها والتعامل معها بكفاءة 

وأوضحت الدراسة ايضا ان اجلامعة هلا القدرة على التعامل مع العلم والتنمية فهي حمركا فعاال للتكنولوجيا فلم يعد هنالك جماال 

 .النعزاهلا عن التقدم العلمي والتكنولوجيا
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Abstract: 

This study aimed to highlight the relationship between the university and the 

community through its functions and the reality of this relationship with 

surrounding the most important concepts that highlight the rationale for 

strengthening this relationship . 

Also shown through this study that the university have the attributes that distinguish 

it from other multiple targets being the organization and teaching , scientific 

research and community service. That the issue of the relationship between the 

university and the community has become a global issue, find interest from 

developed and developing countries alike. 

It is also found that the relationship between the university and the community , and 

a strong interactive relationship to the university Ataich isolated life of their 

communities they are part of the community and its issues . 

As it turns out that the university has an active role towards the information 

revolution and the knowledge of the trained during the preparation of spammers 

that can accommodate elements of this revolution , understood and dealt with 

efficiently. Then develop the concept of a renewed and comprehensive 

documentation of the relationship . 
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The study said that the university has the ability to deal with the development of 

science and it is an effective vehicle for the technology , there is no longer room 

for isolation from scientific progress and technology. 

 :المقدمة

ين يقول ان األمم القوية تتطلع اىل الرتبية والتعليم دون مواربة أو خشية من النقد عن نقاط ضعفها وقوهتا فليس غريبا ان نسمع اجلنرال اليابا

 (كارل الندروفر)يلة األمريكي قال وعندما سبق الصاروخ الروسي مث.الياباين لقد انتصر املعلم :عندما هزمت اليابان روسيا يف مطلع القرن 

علماء الرتبية )ويف ابان اشتداد حمنة فرنسا يف احلرب العاملية الثانية دعا اجلنرال ديغول .لقد انتصرت املدرسة الروسية على املدرسة االمريكية 

 .هزمية  بلده اىل هزمية املدرسة الفرنسية إمام املدرسة االملانيةالنه عزاء ,يف بلده لبناء تربية مستقبلية طموحة (

امة معرضة للخطر )م والتقري الرتبوي االمريكي الشهري 2891وليس ببعيد عن اذهاننا تقرير كوك كروفت الرتبوي االجنليزي الذي اصدره عام 

 .ار مستوى الرتبية والتعليماكثر املشكالت يف بالدمها اىل احندم اللذان يعزوان 2891الذي اصدر عام(

الن العملية التعليمية ذات ,يؤكد الرتبويون ان عملية التعليم بشكل عام والتعليم اجلامعي بشكل خاص هلما ابعاد كبرية وخطرية يف ان واحد 

ا هو واجب خيص كل من يهتم ان ادراك الواقع التعليمي ليس مقصورا على الرتبويون وحدهم وامن,ابعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية

 .مبستقبل شعبة

يؤكد  على الدور ,وما نشهده اليوم من ثورة تكنولوجية ومعرفية وتغريات وحتديات مستمرة اجتماعية وسياسية ومعرفية وتعدد يف االهتمامات 

واجراء ,هي اعداد املوارد البشرية  وتوظيف مهمة اجلامعة يف وظائف أساسية,املهم للجامعة يف حتديد خمرجات تتالئم وطبيعة هذا العصر 

والعمل ,املسامهة يف عملية التنشئة ونقل الثقافة مبا يضمن صياغة وعي الطالب وتشكيلة وتناول قضايا اجملتمع ومشكالته ,البحوث العلمية

املتعلمني القدرة على املشاركة على خدمة اجملتمع وتنميته جبميع جوانبه السياسية واالقتصادية واملعرفية واالجتماعية وكذلك تنمي لدى 

 ان اجلامعة يف اي ,والرغبة يف البحث وحتدي الواقع يف اطار هنج علمي  يراعي خصوصية اجملتمع,واالسهام يف بناء اجملتمع وحل مشكالته 
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يئة االجتماعية من ناحية جمتمع كان ال ميكن ان تؤدي دورها الكامل يف التغيري االجتماعي بدون حتقيق التفاعل بني الفرد من ناحية والب

 .أخرى

 

ذا ان االقرتاب من واقع التعليم اجلامعي ومعوقاته ومشاكله جيعلنا نتحقق من التدهور املخيف يف مستوي التعليم اجلامعي من ناحية وناتج ه

 .التعليم من ناحية اخرى 

تعليم االبتدائي كله بالوفة املؤلفة يسلم اىل التعليم الثانوي اال القليل وال,اننا نعلم ان التعليم االويل ورياض االطفال يسلم اىل التعليم االبتدائي 

راعة والصناعة النادر والتعليم الثانوي بالوفة املؤلفة يسلم اىل التعليم اجلامعي اال يف القليل النادر كأن التعليم كله يقصد به اجلامعة فاين الز 

 .اخل...ومرافق احلياة العملية

 :تم باجملتمع وأسس الرتبية الصحيحة هي اليت تنظر إىل شيئني البد منهما ان اجلامعة اليت هت

 . حاجات اجملتمع اىل انواع املهن واحلرف ونسبها العدديه وما حتتاج اليه كل مهنة او حرفة من ثقافة خاصة -أوالا 

مث يتجه التعليم على (االعمال املالية وهذا نبوغة يف عقله وهذا نبوغه يف ادارته وهذا نبوغه يف,هذا نبوغة يف يده )نوع استعداد الطلبة  -ثانياا 

 . ويتجه التوزيع وتوجيه الطلبة كذلك,اساس الغرض واساس االستعداد: هذين االساسني 

 .وهنا ينبغي ان تكون برامج مؤسسات التعليم العايل يف طليعة املسامهني يف احداث النمو والتنمية املستدامة يف اجملتمع

  :ث مشكلة البح

تتمثل مشكلة البحث يف عدم وضوح العالقة الوثيقة للجامعة يف احداث التنمية للمجتمع حيث جرة العادة ان تكون اجلامعة مصدرا لتعليم 

الطالب وخترجهم ليحملوا الشهادات العلمية وميارسوا وظيفة تناسب ختصص كل طالب او حيلوا حمل املتقاعدين إال أن اجلانب اآلخر 

حداث طفرات تنموية وتوثيق الصلة بينها وبني اجملتمع بانه غائب يف أذهان افراد اجملتمع وعدم وضوحه لدى كثري من العاملني يف املتمثل إل

 :حيث مت صياغة مشكلة البحث يف عدة تساؤالت وهي.اجلامعات وحيتاج اىل حبث ودراسة
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 ما مفهوم اجلامعة واجملتمع؟ -2

 للجامعة من خالل وظائفها املتعددة ان تسهم يف تدعيم العالقة بينها وبني اجملتمع؟ما وظائف اجلامعة  وكيف ميكن  -1

 ما اهم املفاهيم اليت تدعم العالقة بني اجلامعة واجملتمع ؟ -1

 ماهي اجملاالت اليت ميكن ان تساعد يف توثيق العالقة بني اجلامعة واجملتمع؟ -4

 ستخدمها اجلامعة لتوثيق العالقة بينها وبني اجملتمع ؟؟ما الطرق والوسائل العلمية احلديثة اليت ت -5

 ماهي املشكالت اليت تعوق العالقة بني اجلامعة واجملتمع؟ -6

 ماهي اخلطط املستقبلية اليت تفعل دور العالقة بني اجلامعة واجملتمع؟  -7

 :اهمية البحث

دد يف اقامة العالقة بني اجملتمع وتوثيقها لذلك هي دعوة اىل ضرورة ربط للبحث امهية خاصة وترى الباحثة ان معيار جناح اجلامعة ورسالتها حم

 .اجلامعة باجملتمع وحث اجلامعة وحتمية مشاركتها يف خمتلف املناسبات لتكون صوت افراد اجملتمع ومع اجملتمع 

و ال ميكن تنمية اي جمتمع ,النسان واداهتا االنسان وان التنمية أداة وهدفها هو ا,ان توثيق العالقة بني اجلامعة واجملتمع مطلب أساسي للتنمية 

لذا تستطيع اجلامعة ,دون توثيق صلته باجلامعة وبالتاىل عملية التوثيق هذه عملية مهمة جدا مبا تدعم العالقة التبادلية بني اجلامعة واجملتمع 

يف جمتمعاهتا احمللية مراكز اشعاع حضاري وقوة راشدة بان تكون اجلامعات :ويقصد خبدمة اجلامعة للمجتمع,التأثري على اجملتمع وخدمته

يايت هذا البحث يف  وقت يشهد فيه اجملتمع حركة تغيري والتأكيد على ان العلم أداة خالقة (. 2881, تركي)دافعة حنو التقدم واالزدهار 

 . افةىف بناء اجملتمع وعلى تنمية االجتاهات العلمية واستخدامها ىف معاجلة قضايا اجملتمع ك

  :ةاهداف الدراس

 : التالية األهداف حتقيق إىل دراسةال هتدف
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 :بيان مفهوم اجلامعة وامهية ودورها يف التعليم من خالل

 .واجملتمع اجلامعة بني العالقة تدعيم ىف تسهم الىت والوظائف واجملتمع اجلامعة مفهوم بيان -2

 .واجملتمع اجلامعة بني العالقة تدعم  الىت املفاهيم أهم تقدمي -1

 .واجملتمع اجلامعة بني العالقة توثيق ىف تساعد ميكن الىت اجملاالت اظهار -1

 .واجملتمع اجلامعة بني اخلطط املستقبليه اليت تفعل العالقة -4

 

 منهجية البحث 

لتطوير التعليم اجلامعي يف سبيل االجابة على تساؤالت البحث مت استخدام املنهج التحليلي الوصفي وذلك هبدف حتديد املتطلبات االساسية 

 .من خالل تسخرية لتحقيق اهدافه يف خدمة اجملتمع وحتليل وتفسري االدبيات اليت تناولة دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع

 : مصطلحات الدراسة

وترتجم ذلك عرب وظائفها مؤسسة علمية هتدف إىل إعداد القوى البشرية وحتقيق التطور والتقدم االجتماعي واالقتصادي والثقايف  :لجامعةا

 (.1111,الثبييت)التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع,الثالث 

هو مجع من الناس خمتلفي األنواع واألمناط يعيشون يف بقعة واحدة وهلم وآلءت ورغبات ومشكالت مشرتكة حيسون بإحساسات  :المجتمع

 ( 1117,حسن)اع العالقات حبيث يكون اجملتمع متكامالويعيشون هؤالء الناس يف مجاعات ويف داخلها كل أنو ,متقاربة 

اجلهود الذي يقوم هبا االفراد او اجلماعات او املنظمات او بعض انسان اجملتمع لتحسني االوضاع السياسية   :خدمة الجامعة للمجتمع

 (.1111, مصطفى)واالمجاعية واالقتصادية
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 :الدراسات السابقة 

 اىل الدراسة واسفرت الوصفي املنهج واستخدم العربية التنمية ىف اجلامعي التعليم دور معرفة اىل هدفت  ):5891)دراسة عبد اهلل بوطانة 

 .اجلامعية التخصصات ىف توازن عدم هنالك ان كما النظرية  الدراسةيف الطالب اغلب :االتية النتائج

للجامعات يف اجملتمعات النامية هدفت الدراسة اىل الوقوف على دراسة يف الدور املنتظر  :بعنوان الجامعة والمجتمع(5899)دراسة النجفي

 وتوصلت الدراسة اىل ان دور اجلامعة يف اجملتمعات النامية.دور اجلامعة يف اجملتمع بصورة عامة وحرص اجملتمعات النامية بصورة خاصة

تستطيع ان  اجملتمع واحلقيقة الثانية ان نظام االمتحانات ال مرتبط حبقيقتني االوىل ان التعليم العايل والنظم اجلامعية غري مرتبطة مبتطلبات

 . خيرج الطالب يف كفاءة العمل التطبيقي والتكنولوجي يف جمال التخصص

 اجلامعة به تقوم الىت األدوار بيان اىل دراسةال  هدفت احمللى اجملتمع خدمة ىف اجلامعة دور بعنوان ( 1988 ) والغربى دراسة الصفدى

 والباحثني العلماء إعداد ىف دور هلا اجلامعة ان عن الدراسة وأسفرت املختلفة احلياة نواحى ىف وافر بنصيب اسهامها كيفية على والوقوف

 .والصحة والصناعة الطاقة جمال ىف

االدوار املطلوبة من جامعات دول اخلليج العربية يف جمال خدمة اجملتمع اسفرت الدراسة عن  (5881 السنبل عبد الجواد) دراسة

 :النتائج االتية 

 .العمل على نشر العلم واملعرفة بني ابناء اجملتمع-2

 .حل مشكالت اجملتمع-1

كانت اجلامعة  ريس فيما اذاهدفت الدراسة اىل الوصول اىل اهتمامات اعضاء هيئة التد (.5881) عابدين محمد شريف دراسة

على ان الوظيفة  الدراسة وأسفرتتركز على التدريس ام البحث العلمى ام خدمة اجملتمع واستخدم الباحث املنهج الوصفى 

 .االساسية للجامعة هى التدريس بصفة اساسية والبحث العلمى وخدمة اجملتمع بصفة ثانوية
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ة لرسالتها يف قيادة حركة التغيري االجتماعي املنشود البد ان تنطلق من وعي لضمان حتقيق اجلامع (:7002) دراسة الشويحات

مما يتطلب تقييم الواقع الرتبوي والتعليمي وحتديد نقاط الضعف فيه ومقاربتها ,عقالين ملم بالتغريات اجلذرية اليت ينبغي احداثها 

 .بالتحديات الوطنية والقومية والعاملية

هدفت اىل القاء الضوء على دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع اليمين وبيان حجم االجنازات  : (5899) دراسة عادل ابراهيم هندي

 :االتية النتائج عن الدراسة  وأسفرت الوصفى املنهج الباحث واستخدم اليت حققتها يف جمال النهوض باملستوى العلمي والثقايف

 وخطط بتنفيذ برامج وذلك احلضارى باالرتقاء اجلامعة قامت اجملاالت، خمتلف ىف العلمية االطر توفري ىف الكبري األثر للجامعة

 .واالجتماعية االقتصادية التنمية

ومن اهم مظاهر التخلف يف الوطن العريب هو :"وقد انتقد عبده هذه املؤسسة على طول الوطن العريب بقوله(: 5895)دراسة عبده 

ان ما .فليس هناك من احمليط اىل اخلليج جامعة واحده باملفهوم احلديث للجامعة .ختلف هذه املؤسسة اليت نسميها اجلامعة 

ميارس فيها التعليم بواسطة التلقني والتبشري والوعظ ودراسة الكتب  نسميها باجلامعات ليست اال مدارس للتعليم العايل

الكالسيكية فقد افرزت قيادات هزيلة مل تتمكن من إحراز أي تغيري جذري يف البنية التحتية للمجتمع العريب كما اهنا مل تتمكن 

 .من القيام بالثورة العلمية

يف املرحلة الثانوية بينما وصلت  %5تتجاوز   يف جامعات الوطن العريب الان خيارات التعليم املهين :( 5899) دراسة ابو جاموس

 .لنفس املرحلة % 51يف اسرائيل اىل 

وصف فيها اجلامعات يف الدول املتقدمة بقولة ان اجلامعات  املوجودة يف بيئة صناعية هتتم بالتخصصات  :( 5891) دراسة الجرباوى

وهذا بالطبع اشارة واضحة . الصناعية وان اجلامعات املوجودة يف بيئة زراعية هتتم بتخصصات وحبوث هتتم بتحسني اجملال الزراعي

 تكون فيها وان اجلامعة اليابانية تعكس اجملتمع الياباين واجلامعة االملانية تعكس اجملتمع للبيئة اليت هوتقدم تفعلهللجامعات فيما ميكن ان 

 .االملاين
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 :التعقيب على الدراسات السابقة

ة حول اجلامعة ودورها ىف التنمية تالحظ الباحثة ان الدراسات السابقة املتعلقة بالعالق أجريتعلى الرغم من كثرة الدراسات السابقة  الىت  

بني اجلامعة واجملتمع ان معظمها قد اتفق على وجود أمور أساسية جيب ان تتصف هبا اجلامعة ومن ابرزها خدمة اجملتمع ىف اجملاالت 

يف حني ان هذه الدراسة تشري اىل . املختلفة ولقد تعددت املوضوعات الىت تناولتها هذه االحباث وتنوعت اهدافها ومناهجها وأداهتا

 .ة لتوثيق هذه العالقة بني اجلامعة واجملتمع وذلك وفق وبيئة كل جمتمعاقرتاحات متعدد

 :استنتاجات البحث

 :اجاب البحث عن االسئلة املطروحة ملوضوع البحث وميكن عرض ذلك على النحو التاىل

 :السؤال األول

 الذي نصه ما مفهوم الجامعة والمجتمع؟

ة نتيجة لتعدد األهداف والواجبات املوكلة للجامعة كوهنا احد مؤسسات التعليم العايل وحيث ينظر هلا يف الوقت احلاضر على إهنا رمز لنهض

اجلامعة مؤسسة علمية وثقافية هتدف اىل إعداد القوى البشرية وحتقيق التطور والرقي والتقدم االجتماعي واالقتصادي .األمم وتقدمها

وهي املؤسسة اليت تقوم بصورة رئيسية لتوفري تعليم متقدم لألشخاص على (.1122,مرجتى)وترتجم ذلك عرب وظائفها الثالث , والثقايف

سعيد )درجة يف النضج ويتصفون بالقدرة الفعلية واالستعداد النفسي على متابعة دراسات متخصصة يف جمال أو أكثر من جمالت املعرفة 

امرية ) ان يتحقق فيه  االحتكاك بني عملية تنمية املعرفة وخدمة اجملتمع واحلاجة اىل اخلرجينياجلامعة  هي مك( 2887,التل

 .( 1117,حسن

لذا اتضح ,وتتباين من حيث التدريس وأن تكون لصيقة باجملتمع ,يتضح من التعريفات السابقة إهنا تتشابه يف مكان لتوفري العلم وتنمية املعرفة

هي منظمة تقوم بإعداد الفرد مهنياا وثقافياا باإلضافة إىل قيامها )ة أن التعريف الشامل واملتكامل للجامعة من خالل التعريفات السابق

 جمموعة من الناس هلم )أما مفهوم اجملتمع . باألحباث العلمية اليت ختدم خطط التنمية الشاملة وتوثيق عالقتها عن طريق مراكز اخلدمة 
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ويشعرون ,, د وسلوكيات خاصة هبم وخربات واهتمامات وطموحات  مشرتكة ومشكالت عامه يعانون منهاتاريخ مشرتك وقيم وعادات وتقالي

 .(1117الزبيدي، )بأهنم ينتمون اىل بعضهم البعض ويتفاعلون فيما بينهم بشكل مستمر

ها حياة اجملتمعات واألسباب هي إن اجملتمع ومن املهم التعرف على اجملتمع وطبيعته وقيمه ونظمه وتقاليده وغريها من املكونات  اليت تبىن علي

بذلك ال ميكن ,ويواكب تقدمه  وحيقق فيه رغباته وتتكون هويته وحيدد اجتاهاته ,هو املكان الذي يعيش فيه االنسان ويتعايش مع أفراده 

 من املعتقدات السائدة يف اجملتمع احمللي للمجتمع التطور واالزدهار إال إذا قام أفراده كل بدوره الفاعل يف تطوره وجيب أن ال ينسى أن كثري

ألهنا تشكل , وهذا ما يفرضه اجملتمع عادة,مما جيعل من الضروري ترسخها بدال من تغريها او حماربتها , متماسكة ومنسجمة فيما بينها

  .(1117,امرية حسن)لذا كانت هناك أساسيات يقوم عليها اجملتمع.جزءا من هويته الشخصية وكيانه

أن اجملتمع ليس كياناا جمرداا يتصف بالركود بل هو كيان يتميز بالنمو والتطور وهنا تزادا مسئولية اجلامعة يف اجملتمع بل وتصبح   :س األولاألسا

 .من أهم أدوارها هو إعداد القوة البشرية املواكبة للتغري باجملتمع لتستجيب ملتطلباته املختلفة

التفاعل االجتماعي بني األفراد واجلماعات ليس جمرد تفاعل نفسي وسلوكي فحسب بل أيضاا تفاعل حيوي مينح الفرد فرصة  :األساس الثاني

ينتمي  تعزيز معارفه  ومواهبه وقدراته واكتساب املزيد واملتنوع من خربات اآلخرين كما متنحه اإلحساس باالنتماء والقوة والعزة بالفريق الذي

 .الفرد واجلماعة حتقيق املزيد من األعمال واالجنازات اليت ما كان يستطيع أن حيققها لوحدةكما متكن , إليه

إن اجملتمع يقوم على جهد األفراد واجلماعات لتحقيق قدر من الكفاية واالزدهار عن طريق التفاهم واالرتباط املشرتك  بني  :األساس الثالث

لذا تبني  لنا املسئولية الكربى اليت تقع على , ونتيجة لتمتع اجملتمع بثروات طبيعية وبشرية, املؤسسات احلكومية واألهلية خلدمة اجملتمع

 .عاتق اجلامعة يف اجملتمع والبدان ندرك أن اجلامعة هلا دور كبري ألعداد املواطن الصاحل

 : السؤال الثاني

 تدعيم العالقة بينها وبين المجتمع؟ما وظائف الجامعة وكيف يمكن لها من خالل وظائفها المتعددة أن تسهم في 
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امعة من املعروف أن التدريس والبحث العلمي مها الوظيفتان الرئيسيتان للجامعة مث اضيفت وظيفة ثالثه هي خدمة اجملتمع على االعتبار أن اجل

 .تقع على قمة املؤسسات التعليمية يف اجملتمع لذا البد أن يكون هلا صلة قوية باجملتمع

لية التدريس أحداهم الوظائف الرئيسية واملهمة اليت تؤديها اجلامعة يف تنمية القوى البشرية واملؤهلة لالستفادة منها يف النهوض حيث تعد عم

لذلك أصبحت من مسئوليات اجلامعة أن نأخذ على عاتقها مسئولية التدريب بعد األعداد كما أن القيام , باجملتمع وتطوير وتوثيق العالقة 

اجلامعات سبباا رئيسيا ومهماا يف رفع املستوى التعليمي وحىت تكون هذه البحوث ناجحة جيب أن تركز على املشكالت اليت  بالبحوث يف

لمية تواجه اجملتمع وهذا جانب لتعزيز وتعميق وتوثيقهما يف اجملتمع ونتيجة لعدم وجود عالقة طبيعية بني اجلامعة واجملتمع وقله البحوث الع

بل أن , ات القطاع اخلاص يف اجملتمع فال بد للجامعة أن تنزل اىل اجملتمع وتركز البحوث على املشكالت العاجلة وامللحةاليت متوهلا هيئ

 ..تضع أولويات البحث العلمي لدعم املشكالت اجملتمع كذلك تقييم أعضاء التدريس من خالل البحوث ذات الصله باملشكالت اجملتمع

أن تداخل هذه الوظائف بعضهما ببعض يف خدمة اجملتمع ميكن ان يؤدي اىل تغري يف اجملتمع . ث ترى الباحثةومن خالل وظائف اجلامعة الثال

 .مما يسهم يف تدعيم العالقة بينهما

 :كما جيب أن تسعى  اجلامعة من خالل وظائفها الثالث اىل حتقيق الوظائف التالية

 لصناعة كل حسب بيئتهاو , األمساك, طاعات املختلفة كالزراعةتدريب األفراد وأعدادهم ليكونوا صناعاا و رواداا للق. 

 تطوير التعليم واملعرفة على خمتلف املستويات نتيجة لألحباث اليت تتوصل إليها اجلامعة عن طريق البحث العلمي و أجياد نوع من الشراكة 

 .اجملتمعة وتتبادل اخلربات وإسهامات أخرى يف هذا اجملال

 من أعضاء اهليئة التدريسية يف القطاعات املختلفة مبا متلكوا من قدرات يشكلوهنا جمموعة من املستشارين واالخصائني كمتطوعون   إلفادة

 .لدى هذه القطاعات
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 :الــــســــــؤال الـــثـــالــث

 ؟ما أهم المفاهيم التي تدعم العالقة بين الجامعة والمجتمع

 : تدعم العالقة بني اجلامعة واجملتمع هيمن اهم املفاهيم واملربرات اليت

 لكل جمتمع بيئته اجلغرافية والبد للجامعة أن تراعي جغرافية كل جمتمع: املربرات اجلغرافية. 

 قيام اجلامعة يف اجملتمع يسعى إيل  تأهيل افراده  مهنيا لتحسني وضعها االقتصادي من خالل اجلمع بني التعليم : املربرات االقتصادية

 .تاج وذلك بتقدمي الربامج التعليمية مبنية على احلاجات احلقيقة للمجتمع بتوفري القوى املدربة واملنتجةواإلن

تعترب اجلامعة قائدة التغيري االجتماعي وتقوم مبواجهة التغريات االجتماعية والثقافية عن طريق التالحم والتواصل : املربرات االجتماعية والثقافية

 .أن تقود اجملتمع ال أن تنقاد باجملتمع باجملتمع وأفراده أي

 :الـــســــؤال الرابع

 ما هي المجاالت التي يمكن أن تساعد في توثيق العالقة بين الجامعة والمجتمع؟

وهي البداية  احلديث عن اجملاالت اليت تعزز من توثيق العالقة بني اجلامعة واجملتمع هي من أهم اجملاالت يف حتقيق النجاح يف اجملاالت املختلفة

حيث اقتحام اجملاالت العلمية وارتيادها يتطلب  ,احلقيقة على الطريق السليم إلحداث النمو الشامل واحداث تنمية علمية تتمناها اجملتمعات 

 .الكثري من املوارد املادية املناسبة  والبشرية املدربة ومن هذه اجملالت

  :الجامعة والعولمة :أوالا 

تكنولوجية وتسارع املعلومات يف العصر احلديث فإن التحدي الذي يواجه شرائح اجملتمع املختلفة هو كيفية تأمني فكر يف ظل التغريات ال 

اإلنسان وحتصينه من التلوث الفكري القادم من آفاق بعيدة، حيث ميثل ذلك حتدياا أمام شرائح اجملتمع ، مما يتطّلب من اجلامعة  بناء 

موحدة هتدف إىل تنمية الوعي العام الوطين يف أوساط اجملتمع والتصدي ملا تطرحه وسائل إعالم مغرضة للتأثري  منظومة إعالمية إسرتاتيجية

 .سلباا على اجملتمع
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 :الموجهات العامة للجامعة: نياا ثا

تصنيف الطاقات البشرية  هنا تظهر قدرات اجلامعة على ختريج الكفاءات الالزمة يف املعارف املختلفة للمجتمع تكفى حاجته وذلك من خالل

فيهم  وفق القدرات والطاقات واملؤهالت ليأخذوا أمكاهنم يف اجملتمع الن الكفاءة ذات صلة وثيقة بتأمني تنمية البالد وتقدمها ألبد أن تتوفر

بني البحث العلمي  الصفات القيادية واإلبداعية والتخطيطية ويقظة الضمري وأخالقيات املهنة أيضاا البد للجامعة أن تربط ربط جاد

 (1117,حسن امرية.)واملشكالت الواقعية

 :الربط بين الجامعة ومشكالت المجتمع:ثالثا

 :الربط بني اجلامعة واملشكالت الواقعية يف اجملتمع أمر يقتضيه جمتمع املعرفة وهذا األمر يتم بالطرق اآلتية

املشكالت الواقعية يف املؤسسات الشعبية والقطاعات األخرى وذلك عن طريق  تعتمد اجلامعة عرب التخطيط يف جمالس األقسام العلمية دراسة-2

هذه املؤسسات أن تعرض مشكالهتا على اجلامعة مبراكز حبثها العلمي ألغراض جودة  وإلزامالربط بينها وبني مؤسسات اجملتمع األخرى 

 .ات اجملتمع ويكون على عاتقه متابعة وتنفيذ هذا األمرأدائها وحىت يتم هذا األمر ميكن إنشاء مكتب لضمان جودة األداء يف مؤسس

 :املظاهر اليت ميكن من خالهلا تفعيل العالقة بني اجلامعة واجملتمع من خالل تفعيل طلبة اجلامعة-1

 .استناد اجلامعة على الربامج يف التنمية_ أ 

 .الرتكيز على الواقع االجتماعي وقضاياه ومشكالته_ب

 .ضايا اجملتمع وتطلعاته وتوثيق الصلة بينها وبني اجملتمعاجتاه اجلامعة لق_ ج

 .و افساح اجملال لالبتكار واالبداع"أي عدم مراعاة الفروق الفردية عند الطلبة "االبتعاد عن التعليم باجلملة  -د

 .احرتام آراء اآلخرين مع نقدها وبيان حماسنها وعيوهبا -ه

 .توفري فرص للطلبة للمشاركة واحلوار -و
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االهتمام لو نظرنا اىل جامعاتنا لوجدهنا خترج اختصاصني وفنني مل يسهموا مبا فيه الكفاية يف عملية التنمية يف جوانبها املختلفة لذا البد من 

 .باملظاهر اليت ميكن من خالهلا تفعيل العالقة بني اجلامعة واجملتمع

 .اجلامعة مبعىن ختطيط برامج لتلبية حاجاتنا اخلاصة وليس جمرد اقتباس هذه الربامج سد الفجوة بني احلاجات الفعلية للمجتمع وبني الربامج: أوالا 

 .الرتكيز على تطوير املهارات العلمية والتطبيقية من جانب االختصاص: ثانياا 

 .التوجه اىل النقلة النوعية يف التعليم وذلك بالتطبيق: ثالثاا 

لمشكالت االجتماعية واالقتصادية اليت تسهم يف دفع عملية التنمية عن طريق املستوى العلمي البد للجامعة أن تقدم احللول العلمية ل :رابعاا 

 .التكنولوجي

 .تشكيل الواقع االجتماعي وحتدياته ضرورة اجلامعة يف إنشاء مستجدات العصر من خالل تبين مشكالت اجملتمع ضمن برامج :خامساا 

 .اجملتمع من نواحيه املختلفة وخاصة الرسائل العلمية الرتكيز يف البحوث العلمية على مشاكل :سادساا 

 .البد أن يكون هنالك تنسيق بني اجلامعة ومراكز البحوث لوضع برامج تعاونية مشرتكة لتنفيذ مشاريع حبثيه :سابعاا 

للمؤسسات البحثية وتتجه اجلامعة  أن تفتح اجلامعة أبوهبا وتشجع األساتذة حلل قضايا اجملتمع اليت حتتاج إستعمال املختربات وتقدمي تسهيالت

قة  اىل القطاعات التنموية املختلفة لتوفري حلول جذرية ملشاكلها مدة زمنية معقولة وبتكلفة واقعية وجيب على القطاعات التنموية أن تثق ث

 .كاملة يف قدرة اجلامعة ملساعدهتا خللق حد حيفز على البحث

واجملتمع تشجيع العلماء والباحثني واملتدربني على املشاركة يف الندوات واملؤمترات واحللقات الدراسية  أيضاا من مظاهر تفعيل العالقة بني اجلامعة

 .اليت تساعد على التنمية املستدامة على الصعيد االقليمي والدويل
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 :السؤال الخامس

 بين المجتمع؟ما هي الطرق والوسائل العلمية الحديثة التي تستخدمها الجامعة لتوثيق العالقة بينها و 

 املالحظ أن اجلامعة ال تزال بصفة عامة عاجزة عن بناء عالقة تفاعلية قوية مع جمتمعها ويظهر ذالك جلياا من خالل ضعف إسهام اجلامعة يف

اجملتمع جلهود  توثيق عالقتها باجملتمع يف اجملالت املختلفة سياسياا واقتصادياا واجتماعياا وبيئياا هذا من جهة ومن اجلهة األخرى قلة دعم

الحظ التطوير يف اجلامعة واملؤسسات اجملتمعية األخرى وضعف قدرهتا يف أداء املهمات التطويرية املطلوبه منها يف املشاريع املقدمة أيضاا ي

تمع البد أن تكون قائمة غياب املبادرات اهلادفة لتفعيل دور اجلامعة يف أحداث التطوير اجملتمعي لذا قيام العالقة التشاركية بني اجلامعة واجمل

والتأثر مما ,على التنسيق والتعاون الن اجلامعة مؤسسة اجتماعية ال تعمل يف فراغ فهي جزء من اجملتمع البد هلا من التفاعل معه والتأثري فيه

ولية يف غياب اجملتمع الذي فلم يعد ممكنا أن تنفرد اجلامعة بتحمل املسؤ , جيري فيه من أحداث و أوجه نشاط باعتبارهم شركاء قي التنمية

أصبح معزوالا عن مؤسساته التعليمية فالعالقة املطلوبة يف هذا العصر عصر العوملة عصر املعرفة واالتصاالت هي شراكة فعلية قائمة على 

 .تفهم متبادل ألدوار ومهمات ومسئوليات كالا من اجلامعة واجملتمع 

 :االستراتيجيات التي تؤدي الى التواصل الفعال

 .اجملالس املستمرة اليت تعقد مبشاركة أفراد اجملتمع باحلضور والتفكري واملناقشة-2

 تأسيس حالة من الثقة املتبادلة بني اجلامعة واجملتمع ودور كل من األخر والعمل على تفعيل اجملالس وإجياد مشاريع مشرتكة بني اجلامعة-1

والطالب املتميزين الن  ذلك يشكل دافع للمزيد من البذل والعطاء واستقالل البيئة احمللية  واجملتمع وأقتناع اجملتمع بأفراده بتكرمي العلماء

  .واألفادة من اخلربات املتوفرة لدى أفراد اجملتمع

 

 

 



 

 
 

 17 | لصفحةا  

 

 السوال السادس

 ما هي المشكالت التي تعوق العالقة بين الجامعة والمجتمع؟

وما الذي تستطيع اجلامعة أن تفعله من أجل اجملتمع حىت يقضي على املعوقات  اليت . .من املهم مبكان أن نعرف ماذا يريد اجملتمع من اجلامعة

 :ومن اهم املعوقات .تعوق العالقة بينهما واليت تشدمها  إىل اخللف

 عدم وجود قنوات اتصال بني القيادة السياسية يف اجملتمع والقيادات االدارية يف اجلامعة -2

 .عات شح االمكانات املادية للجام -1

ضيق نظرة كثري من الناس وخاصة افراد اجملتمع حيث ينظرون ايل اجلامعة على اهنا اساس مير من خالله الطالب للحصول على شهادة -1

 .جامعية تؤهلة للحصول على وظيفة مما جيعل الطالب واالستاذ يكرسون جهودمها لتحصيل املعريف واليعطي اهتمام للبحث والتفكري العلمي

  لسابعالسؤال ا

 ما هي الخطط المستقبلية  لتمكين العالقة بين الجامعة والمجتمع؟

وحىت تكون اجلامعة ذات فعالية يف هذا العصر وان تظل وتصبح اهم .يتسم هذا العصر بكثرة تعقيداته وكثرة العوامل املؤثرة على خمتلف نشاطاته 

باجملتمع البد من وضع خطط مستقبلية بشكل علمي وموضوعي وهذا امليادين الشعاع الفكري وحتقق أعظم وظيفة وهي وتوثيق صلتها 

 :يتطلب عدة شروط

 .الوعي باجتاه السوق العاملي  -

 .الوعي بكافة املتغريات العاملية واحمللية -

اهلامة وامللحة وتزيد من الوعي بثورة االتصاالت وقضايا العامل املختلفة من مشكالت بيئية ورعاية صحية لذا على اجلامعة ان تعي هذه الرسالة -

 :يةصلتها باجملتمع وتفتح ابواهبا لكل قادر وتفي مبهماهتا وجيب على اجلامعة لكي تضمن البقاء واالستمرار ان تبين مستقبال للمشاريع اآلت
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ملواقع املناسبة والثقة يف التعليم البد للجامعة من حتسني البيئة التعليمية وذلك بتوفري اإلمكانات املناسبة يف ا :جمال املشاريع العلمية :أوال

 .اجلامعي

 .يف جمال التنمية وزيادة اإلنتاجية :ثانيا

كما تعتمد اجلامعة على عقد مؤمترات متخصصة للقطاعات االقتصادية ,يف جمال االقتصاد  بناء وحدات اقتصادية حكومية عمالقة  :ثالثا

امعة والشعور باألمن باجلامعة مما يتيح درجة اكرب لالستجابة حلاجات اجملتمع واالهتمام املختلفة مما يزيد الوعي اجلامعي للثقة يف أساتذة اجل

 .هبا 

يف جمال التنمية االجتماعية اعتماد اجلامعة برنامج قومي إلحداث التغيري االجتماعي باالستفادة من اإلمكانات البشرية مثل أرباب  :رابعا

 .عي واخلريي وذلك بتقدمي اخلدمات التطوعية يف الوقت املناسبكما تعمل على تشجيع العمل الطو ,املعاشات 

 

 

  :التوصيات

  .تفعيل وتوثيق العالقة بني اجلامعة واجملتمع من خالل املشاركة واملسامهة يف خمتلف الفعاليات واملناسبات اجملتمعية -

معة قيام االدارات واألجهزة اإلعالمية باجلامعة بتبصري اجملتمع مبختلف مؤسساته باألنشطة واخلربات واإلسهامات اليت ميكن أن تقدمها اجلا -

   .  مبختلف كلياهتا يف خدمة اجملتمع 

وثيق العالقة بني اجلامعة وكلياهتا من اللجوء إىل تعيني أعضاء خارجيني يف جمالس الكليات وجمالس اجلامعات حىت ُيسهم هؤالء األعضاء بت -

 .ناحية ومؤسسات اجملتمع وهيئاته من ناحية أخرى، ومن مث ينقلون صورة اجملتمع واحتياجاته إىل اجلامعة

 .ان تقوم اجلامعة بالسعي لربط اطروحات الرسائل اجلامعية بقضايا اجملتمع -

 (.عمل ندوات و ورش,مؤمترات ,حماضرات)تنويع برامج خدمة اجملتمع  -

 .مساعدة اجملتمع على استيعاب املستجدات يف جماالهتم املختلفة -
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 . على اجلامعة ان تقوم برعاية املوهوبني يف اجملتمع  -

 .التعلى اجلامعة اجراء العديد من الدراسات امليدانية والنظرية حول واقع دور اجلامعة يف جمال التنمية البشرية واجملتمعية يف مجيع اجملا -
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  :راجع امل

 (.م1114مايو  219جملة املعرفة العدد -

 .اجمللة العربية لبحوث التعليم العايل العدد الثالث م,دور التعليم اجلامعي يف النهضة العربية(  : 2895)عبد اهلل بوطانه -

 .يوليو خاص عدد ، العربية اجلامعات احتاد جملة اجملتمع خدمة ىف اجلامعة دور (:2899)والغرىب الصفدى-

حتديد أولويات خدمة اجملتمع من منظور اخلدمة االجتماعية دراسة تطبيقية على جماالت التعليم والصحة ( :1111)جمدي حممد مصطفى-

 .اجلزء الثاين ، يونيه 218كلية الرتبية جامعة األزهر ع   –والشئون االجتماعية مبدينة العني ، جملة الرتبية 

 .املنقحة الطبعة الدوحة، قطر، الثقافة دار واجتاهاته، قضاياه املعاصر اجلامعي التعليم (:2897)مرسى منري حممد -

 .يوليو خاص عدد العربية اجلامعات احتاد جملة اليمىن، اجملتمع ىف اجلامعة دور(:2899)هندى  ابرهيم عادل-

 .نابلس ,1111الوطن العريب سنة( :2899)سليمان,ابو جاموس-

 .الطبعة األولى، عـر والتوزيـدار الفكر للطباعة والنش، التدريس في الجامعة قواعد (: 2887)سعيد ل، الت -

ة  الدراسات العليا نحو قضايا خدمة ـدور كليات التربية في الجامعات الفلسطينية في توجيه طلب(: 1122)زكي رمزي ، مرتجي-

 .الجامعة اإلسالمية، لعلمياث  ودراسات المؤتمر اـأبح، اًـالمجتمع بمحافظة غزة الجامعة اإلسالمية نموذج

 .اجلديدة االفاق دار :بريوت .العريب الوطن حتديث :(2892)مسري عبده، -

 2896الدراسات العربية، . اجلامعات الفلسطينية بني الواقع واملتوقع، القدس، مجعية (: 2896)اجلرباوي،علي-

األدوار املطلوبة من جامعات دول اخلليج العربية يف جمال خدمة اجملتمع ، ( :  2881) السنبل ، عبد العزيز ، عبد اجلواد ، نور الدين حممد -

 . مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، الرياض 
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بحث مقدم في المؤتمر السادس .الي ـالع مقومات جودة العملية التعليمية التعلمية في مؤسسات التعليم(. 1117.)صفاء ، الشويحات-

 .لكلية التربية بجامعة البحرين

، البني والوظائف ل جد، الجامعات العربية بين قصور واقعها وتحديات الثورة العلمية ل مستقب(:2881)عبد الفتاح إبراهيم، تركي -

 "  مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي 

الكويت _ المجلة التربوية " دراسة  وصفية تحليلية " وظائفها ، مفهومها ، نشأتها ، الجامعات  ،٠٢٢٢،مليجان معيض ، الثبيتى -

 . مجلس النشر العلمي_جامعة الكويت _

كلية -علمية مقدمة إلى جامعة البحرين  نحو توثيق العالقة بين الجامعة والمجتمع ورقة:، ٠٢٢٢،أميرة محمد على أحمد ، حسن-

 .التنميةالتعليم العالي ومتطلبات /السادس التربية في المؤتمر 

. دور اجلامعة واألستاذ اجلامعي يف تذليل املعوقات اليت تواجه البحث العلمي والتكنولوجي وسبل التطوير (.  1117.) الزبيدي، صباح حس -

طن العريب، املؤسسة العريب ة للعلوم ورقة علمية مقدمة يف املؤمتر الرابع حتت شعار أفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف الو 

 .والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العايل يف سوريا


