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مثلة ئيسية المتمها الرواجباتها ومها ضمنتهدف هذه الدراسة لبيان ما يمكن للجامعة أن تؤديه من دور فاعل ومؤثر في المجتمع 

رية قيادات فك ملكه من. من خالل  إقامة عالقة تشاركيها  فاعلة بينها وبين المجتمع وتوظيف ما توالبحث العلمي في التدريس 

ره ه وتطوة كافة قضايا المجتمع ومحاربة أي مظاهر سلبيه تظهر في المجتمع وتعوق نموومعرفية وبحث علمي في دراس

 السوي .

ذه هاجهها تجربة الجامعات األردنية الحكومية في تنمية المجتمع  تشهد ضعف واضح  يدل على وجود أزمة وتحديات تو

اب الدور باب غيالجامعات تحول دون القيام بدورها المجتمعي المفترض ،من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في الكشف عن أس

عات من مًكن الجامات بما ي  المجتمع .وعن إيجاد السبل المتاحة لمواجهة هذه التحديفي تنمية الرسمية  المؤثر للجامعات األردنية 

ها مؤسسات ،بصفت القيام بدورها في تنمية المجتمع. وتركز هذه الدراسة على الجامعات الرسمية في األردن كنطاق للدراسة

ت قي للجامعااالخال مع عدم اغفال الدور تنمية غير ربحية تمتد مسئوليتها المجتمعية إلى كافة مكونات المجتمع ومجاالت ال

 . الخاصة اتجاه مجتمعاتها 

لدراسة أو ات موضوع من خالل االستعانة بالمصادر العلمية  المتنوعة التي تناول، المنهج الوصفي التحليلي  اتبعت الدراسة

 :في سؤالين أساسيين هما  لإلجابةوتتمثل أسئلة  اقتربت منه، وكذلك االستفادة من آراء المختصين 

ألردنية  اامعات هل تؤدي الجامعات األردنية الرسمية مسؤوليتها االجتماعية كما ينبغي  ؟ هل عدم  وجود دور مؤثر للج 

 الحكومية في قضايا التنمية المختلفة ناجم عن سياسات أم عن معيقات تحول دون ذلك ؟
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ن ملتي تعتبر معية واأن الجامعات األردنية الحكومية ال تؤدي مسؤوليتها المجتتوصلت الدراسة الى عدة نتائج هامة  مفادها 

ن ب مختلفة ملى أسبااترد وليس لها أي دور مؤثر في قضايا المجتمع المختلفة ،ويرجع ذلك الى عدة معيقات   األساسيةوظائفها 

ر طلبة وتعتببول القرات وسياسات الجامعات وأسس أبرزها عدم تمتع الجامعات باالستقاللية والتدخل الخارجي المتنفذ في قرا

جزها عن عها وعمديونية الجامعات وعدم وجود مصادر تمويل واستثمار تدعم ميزانياتها من األسباب الهامة في تردي أوضا

 القيام بمسؤولياتها المجتمعية .

 

 .، جامعة، مجتمع، البحث العلمي مسؤولية اجتماعية   :مصطلحات الدراسة

 

 

 

 المقدمـــــــة : .1

 

جلة علمالئم في ورها انشئت الجامعات األردنية الرسمية  بهدف بناء اإلنسان  وإعداد الكفاءات المؤهلة والمدربة  لتأخذ دأ  

أن كل بديه قناعة ع وولد ل،ترك أثره في المجتم العقود الثالث األولى من عمرها التنمية . النجاح الذي حققته هذه المؤسسات في 

ة ة هي أولويالهندسواألبناء يجب أن يكونوا جامعيين حتى لو لم يكونوا  قادرين على ذلك ، وكان االتجاه نحو دراسات الطب 

الف من آلات اوحلم كل أسره في المجتمع ، هذه المعتقدات المجتمعية الخاطئة دفعت إلى استقبال الجامعات وتخريج عشر

لمشكالت م من االشباب سنويا والدفع بهم إلى سوق عمل مشبع ال يمكنه استيعابهم كما ونوعا . هذا الواقع أوجد بل فاق

م سات التعليت  ومؤسفي موازاة ذلك تمددت الجامعااالجتماعية واالقتصادية  القائمة وتعداها إلى مشكالت سياسية أحيانا . 

ة نية التحتيلى البععداد الكبيره من الطلبة وكان هذا التمدد على حساب جودة المخرجات  وضغط العالي كما لتستوعب هذه اال

او  الية ذاتيةوارد ملهذه المؤسسات التي لم تتطور لتالئم التوسع في القبول عالوة على الوقوع تحت المديونية لعدم وجود م

عل  استثنائيا الموحد ،وساهم قبول الطلبة خارج قوائم القبولية استثمارات تغطي التكاليف بخالف رسوم الطلبة والمنح الحكوم

الجامعه  أسوار زيادة تردي الوضع المالي للجامعات وزيادة مديونتها وبالتالي عجزها عن أداء أي دور في المجتمع خارج

 .وزياده عن التدريس .

ليصل الى قطاعات المجتمع  كافة  ، ويتلمس ليس من المفترض أن ينحصر دور الجامعات داخل أسوارها ،بل يجب أن يمتد 

احتياجاته ، ويخضعها للبحث العلمي المبني على الواقع الميداني الملموس،  وعدم االكتفاء بالجانب النظري العلمي،  لمواجهة  
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 أي معوقات تنموية أو قضية مجتمعية.

 

جودها  هو مبرر ووالطرف المؤثر في نشوء الجامعة  الجامعة والمجتمع  تربطهما عالقة تكاملية  ، أساسها المجتمع  لكونه

و  ة والبحثيةلتعليمياخدمته وفقا لخصوصية المجتمع الذي تقام به الجامعة تأخذ الجامعة شكلها  وتحديدا برامجها وأنشطتها  

يه من لذي توجد فجتمع ااالستشارية والمجتمعية او أي منها . من هنا ، فإن غاية الجامعة الحقيقية ومبرر وجودها هو خدمة الم

 ها.خالل تحّملها لمسؤولياتها المجتمعية اتجاهه وانفصال الجامعة عن مجتمعها يفقدها شرعيتها ومبرر وجود

  ( 2009) بخيت، 

 

يعتها ات وطبلكل جامعة رسالتها  وغاياتها التي تتولى تحقيقها والتي تطورت عبر العصور وفق احتياجات تلك المجتمع

لتي لحكومية  امنها اوالتمويل ف اإلدارةعات عن بعضها من حيث الصيغة القانونية لتشكيلها وفق معيارين هما : .وتختلف الجام

ن أن ال الشكلي في واألصلقطاعات خاصة )شركات(  التي تديرها وتعمل على تمويلها تديرها وتمولها الدولة ومنها الخاصة 

 .خدماتها أداءيستهدفا الربح مقابل 

لتعليم امؤسسات وهو قدرت المجتمع على  قيادة مؤسساته بفاعلية وكفاءة ،  آخرمن الخصائص البارزة التي تميز مجتمع عن 

 . القيأخمرشد وكمحرك رئيسي  اإلداريةالعالي بصفتها  صانع لقيادات المجتمع ال بد أن ترتبط حجم خدماتها بالمنظومة 

 رتبط بنجاحيؤسسة، مامعي وتطويرها ، يشكل اهتماماً  محليا وعالمياً ،فنجاح أية لذا فان تحسين أداء مؤسسات التعليم الج

الجودة  أسسن مواضح وتلتزم بفلسفة التحسين المستمر كشرط أساسي  بشكل .وعلى قيادة  هذه المؤسسات أن تتعهد إدارتها

 . تمرارية فة لضمان  التميز واالسالجامعات، ومشاركة كافة العاملين وفي كافة المستويات بهذه الفلس الشاملة في

اته جتمع فهي أدولكون الجامعة  مؤسسة اجتماعية  من صنع المجتمع بل  هي من أهم المؤسسات في الم( . 2010 )البسيوني،

 والفكريـة و  تؤثر وتتأثر بمحيطها االجتماعي  . والمهنية والسياسيةفي صنع قيادته الفنيـة 

ى أداء ساعدها علتغيرات تحسينية منتظمة  ت وإحداثالتميز  إلىتحتاج   مؤسسات التعليم العاليالجامعات بصفتها من أهم 

حويلية لتا القيادةتعتبر األعمال التي عادة ما تقوم بها  بكفاءة وفعالية أكثر حتى لو لم تحدث فيها تغييرا جوهريا. من هنا ،

غيير ذا حداث تإل إضافيجميع العاملين في الجامعة إلى بذل جهد  بين تعزيز الدافعيةجوهرية لعمل الجامعات ، فهي تتضمن 

 إلىؤدي ينميها ، يمعات ومغزى . هذا النمط القيادي الذي ينتهج التغيير والتطوير المستمر الذي يدعم القيم والثقافة  في الجا

ي يادات وموظفأن تنتهجه كافة قعلى  والخدمة المجتمعيةجامعات قوية والى تحسين الظروف الجامعية والتعليمية  أيجاد

 . (2010) آل علي، الجامعات  على جميع المستويات . 
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لحة تمع وهي مصي المجهناك مهمة مفقودة للجامعات األردنية على مر السنوات تتمثل في غيابها عن  التفاعل البناء والمؤثر ف

مع خدم  المجتفة ال توالمعرفة وال غنى للجامعات بعلم ومعرمشتركة فال غنى للمجتمع عن الجامعات بما تملكه من قادة للفكر 

من  جه إليها ،ي التوفوتسهم في بناءة وتطوره . ويطلب من الجامعات إن تكون المبادرة في تحفيز المجتمع وقطاعاته المختلفة 

،  لى خدماتهاعلطلب لى  ضعف اخالل صيغ التسويق المالئمة إلمكانياتها ، وما يمكن أن تقدمه لهذه القطاعات، وعدم الركون إ

 والمتجذر في سؤ فهم دورها المقتصر على التعليم والخريجين .

اً تربوياً اته ، سلوكه ومؤسسترسيخ سلوكا  عمليا ايجابيا في وجدان المجتمع بأفراد إلىالمسؤولية المجتمعية ثقافة يؤدي انتهاجها 

ً يمارسه الجميع ويتم ترجمته من خال  ثقافةصبح وقعه لتوطنيه يؤديها الجميع كل في م تشاركيهل ممارسات إنسانياً حضاريا

تها ات بصفعامة لدى الجميع وجزءا من منظومة السلوك الفردي والجمعي  فنتائجها تنعكس على جميع المجتمع والجامع

الي في ة الحجتمعيالمجتمعي فهي تحتاج المجتمع كما هو يحتاجها من هنا جاءت مبررات الوقوف على واقع المسؤولية الم

سية امها الرئيها ومهالجامعات األردنية . و بيان ما يمكن للجامعة أن تؤديه من دور فاعل ومؤثر في المجتمع فهو من واجبات

توظيف ون المجتمع ها وبيالمتمثلة في التدريس والبحث العلمي والمسؤولية االجتماعية.من خالل إقامة عالقة تشاركيها فاعلة بين

المجتمع  ظهر فيتمن قيادات فكرية ومعرفية وبحث علمي في دراسة كافة قضايا المجتمع ومحاربة أي مظاهر سلبيه  ما تملكه

 وتعوق نموه وتطوره السوي.

تى الوظائف الوتمعية توضح هذه الدراسة بعض المفاهيم المتعلقة بالدراسة ومنها مفهوم الجامعة والمجتمع والمسؤولية المج  

ع رات ذلك ـمومبر  لعالقة بين الجامعة والمجتمع، وأهمية قيام الجامعات بدورها في المسؤولية المجتمعيةتسهم فى تدعيم ا

لمسؤولية المجتمعية اوتضع تصور ألداء  .تحديد المتطلبات للتعامل مع معوقات أداء الجامعة لدورها في المسؤولية المجتمعية

 .للجامعات  

 

 :اسةتعريفات مصطلحات الدر 1.1

 

 المسؤولية المجتمعية للجامعات -أ

التوعوي تثقيفي  وممارسة دورها ال من خالل كجزء من وظائفها األساسية خدمة المجتمع  على أنها قيام الجامعات على تعرف

اد ث وإيجتمع  بالبحا المجوتدعيم القيم اإلنسانية وتقديم الخدمات االجتماعية ، وتسخير قدرات كوادرها وطلبتها  في تناول قضاي

ته في ياه ومساعده وقضاالحلول لها ، واإلسهام في تنشيط المجتمع ثقافيا وفكريا من خالل التفاعل البناء معه وتحسس احتياجات

 إيجاد الحلول المناسبة لها .

واالستفادة من تراكم المعرفة المجتمعية ، الجامعة بما تملكه من معارف وموارد مع المجتمع بمختلف قطاعاته  ربط أيضا هيو

وتحويلها الى معرفة أخرى أكثر فائدة وتأثيرا من خالل البحث العلمي وتطبيقها على المجتمع المحلي الذي بتداوله لها ونشرها  



 

 Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal (EIMJ)  

 

جتماعية واقتصادية تنمية فكرية وا وإنتاج ينتج كما معرفيا جديدا تعود لتبني عليه الجامعة في حلقة مستمرة من التأثير والتأثر

 (د.ت)صالح ومهنا،  في المجتمع .

 

 

 :الجامعة  -ب

ي تعددة ، وهمجاالت مالجامعة هي تلك المؤسسة التربوية العلمية للتعليم العالي التي تضم كليات ومعاهد بتخصصات علمية في 

ومسؤوليات  معايير الدولية ،أعلى سلم تعليمي في المجتمع ـتمارس مهامها وفق أنظمة وتشريعات محلية تتوافق مع ال

التعليم  مستوى وصالحيات محددة وواضحة ، تعمل على اعداد الفرد وتأهيله مهنيا ، وتمنح طالبها الدرجات الجامعية وفق

 ن، د.ت(،حمد حسمالذي يتمونه. اضافة الى دورها في خدمة خطط التنمية والخدمة العامة من خالل البحث العلمي . )أميرة 

 

 البحث العلمي : -جـ

و سألة ما احول م البحث العلمي هو ذاك السلوك المنظم  في البحث واالستقصاء  بطريقة علمية ، يهدف  الى تحري الحقائق

بحيث  جح لهامشكلة أو فرضية واستقصاء صحة المعلومات حولها ، بهدف فهم أسبابها وآليات معالجتها أو إيجاد حل نا

. ويعتبرالبحث العلمي (2014ة لحل المشاكل المشابه لها بمعنى تعميم النتائج. ) آيه النويهي ، تتصف هذه الحلول بالنموذجي

ا اصة اذا مخجاالت الذي تجريه وتشجعه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من أهم مدخالت التنمية في المجتمع في شتى الم

 ع االجتماعية واالقتصادية والسياسية.وتوظيفه بصوره مدروسة وموجهه لخدمة قضايا المجتمتم اعداده 

 

 مشكلة الدراسة : 1.2

 

تثار الكثير من التساؤالت حول الجامعات  وما تؤديه من دور في المجتمع يتعدى دورها في التعليم ، ومن بينها ، طبيعة 

لتي تحول دون أداء فاعل الدور المرتقب من الجامعات في االهتمام بعملية التنمية االجتماعية واالقتصادية  والمعوقات ا

ومؤثر للجامعات في قضايا المجتمع  ـ وهل هناك دور مطلوب من المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتمكين الجامعات من 

القيام من أداء دورها بكفاءه ؟ مثل هذه التساؤالت وغيرها دفعت العديد من الباحثين للخوض في هذا الموضوع من جوانب 

من ناحية خاصة  لدراسة ضمن هذه الجهود الطيبة والهادفة الى تصحيح المسار الضعيف للجامعات متعدده  وتأتي هذه ا

القصور في دورها نحو المسئولية االجتماعية التي تقع على عاتقها . ويبقى السؤال الرئيس مفتوحا  وهو هل تؤدي 

في قضايا التنمية  األردنيةاالجتماعية كما ينبغي  ؟ هل عدم  وجود دور مؤثر للجامعات  مسؤوليتها األردنيةالجامعات 

 عن معيقات تحول دون ذلك ؟  أمناجم عن سياسات  المختلفة

 

 تتناول الفقرات التالية:هيكلية بوضوح على هذه االسئله من خالل  اإلجابةتتوقع من هذه الدراسة 
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 محتوى الدراسة : -2

 المسؤولية المجتمعية للجامعات ومجاالتها وأبعادها  2.1

 

  المسؤولية المجتمعية -أ

نه في و تضمي رازهإب  إلىوعالميا من خالل الدعوة  إقليمياأخذ اهتماما متزايدا تالمسؤولية المجتمعية للجامعات  

م دورها ف تعظيالمناهج الجامعية وأن يكون ضمن استراتيجياتها،  حالها حال بقية مؤسسات المجتمع األخرى . بهد

ة الدراسفي التأسيس لفكر استراتيجي تنافسي يعمل على خدمة قضايا المجتمع من خالل تناولها في البحث  و

 ة لها . الحلول المناسب وإيجادالمتخصصة ووفق منهج علمي 

ي الفعال ف ماإلسهاومن الوظائف األساسية للجامعة إضافة لتقديم المعرفة هي االستجابة الحتياجات المجتمع وقضاياه 

بحثية لحل ال اناتواإلمكالعلمية  األبحاثتنمية المجتمع  والرتقاء به حضارًيا وفكريًا  وتنمويا شامال ، وتسخير 

البة  ا،  مطعليم العالي مع ما تقدمة من معرفة ومهارات وثقافة لطالبهمشكالت المجتمع وتطوره .ومؤسسات الت

والفكر  اآلخر لغرس قيم المواطنة في أجيال الشباب الخريجين سنويا والمتمثلة في  قيم التسامح والحوار وتقبل

 لى المجتمععما يعود ب وإنماء وإبراز لطاقات الطلبة الثقافية والفنية واألدبية  ، وبناء الشخصيةاإلبداعي واألخالق 

يث أن حنمية  بالرقي الفكري والعلمي .  كما أن التطوير المستمر في الجامعات يصب في خدمة المجتمع وخطط الت

 ة.من شأن تطوير البرامج والتخصصات األكاديمية التي  يحتاجها سوق العمل  أن تخدم عمليات التنمي

 (2012) شاهين،  

   بية بتحّمل مسؤولياتها العامة في تعزيز العدالة االجتماعية والتضامن، من خالل توسيع القاعدة تلتزم الجامعات العر       

االجتماعية واالقتصادية لطلبتها، كما أنها تلتزم بفتح أبوابها أمام جميع أصحاب المؤهالت الذين يمكنهم االستفادة من 

مع الحكومات  لهذا الهدف المنشود، يجب إقامة الشراكاتالتعليم العالي،  وذلك عبر منحهم فرص النجاح  وتحقيقا  

والجهات الفاعلة األخرى في مجال النظام االجتماعي لضمان تحقيق المسؤولية االجتماعية التي ينبغي أن تقوم بها 

 إلى الجامعات وفاء لمجتمعاتها. وأن تهدف أنشطتها إلى اإلسهام الفعال في التنمية الشاملة للمجتمع. وعدم الركون

نشاط التعليم المستمر المحدود في عوائده وتأثيره في المجتمع لكونه نشاط شكلي ربحي يستهدف شرائح مجتمعية 
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 (. 2012محدده  وليس شامال .) شاهين، 

 

أعضاء هيئة التدريس للقيام بدورهم  إليهايعتبر البحث العلمي في الجامعات من األدوات الرئيسية التي يمكن أن يلجأ  

واجتماعي ووطني على أن يهدف أي بحث   وإنساني اختالقياتجاه  مجتمعهم والذي يمثل واجب  ليتهمومسؤو

العلمي من أجل هدف شخصي  يسخر البحثالمجتمع وقضية من قضاياه في مجال محدد يمثل حاجة للمجتمع ال أن 

المجتمع ومعرفة أولوياتهم وتوثيق  احتياجاتللباحث )التقدم الوظيفي( . لذا فان على الباحث في الجامعات أن يتحسس 

عالقته مع مؤسسات المجتمع المدني واألفراد الفاعلين في المجتمع لمساعدته في تحديد موضوع بحثه الذي يخدم 

المجتمع .عالوة على أن من شأن مثل هذا التواصل أن يعزز قيم المشاركة والتفاعل والحوار االيجابي والنشط بين 

ع والجامعات وبالتالي تعزيز روح المسؤولية والشعور باالنتماء ويجسد قيم المواطنة .على أن يتم نشر أفراد المجتم

الن من شأن ذلك خلق اهتمام لدى المواطنين في نتائج هذه  والدراسات األبحاثواطالع المواطن على نتائج هذه 

العلمية  األبحاثوفاعليتها .خالف ذلك تفقد  العلمية مما يزيد من تأثيرها األبحاثالدراسات ودعم والمشاركة في 

 غاياتها و تبقى حبيسة داخل أسوار الجامعة ورفوف مكتباتها. 

من خطط  وإسقاطهادورهم  وواجبهم اتجاه مجتمعهم ، إغفالالطلبة هم من مكونات الجامعة الرئيسية وال يمكن 

ونقل التجارب والمعرفة وتسخيرها لخدمة مجتمعاتهم وبرامج الجامعة في خدمة المجتمع ومنها برامج التبادل الثقافي 

أن  الطلبةومن شأن ها السلوك وهذه الممارسات من  المباشرةو عن طريق البرامج التطوعية والخدمة  المجتمعية 

تخدمهم كما تخدم مجتمعاتهم فهي تنمي شخصيتهم وشعورهم باالنتماء والفخر لما لهم من دور مؤثر في خدمة 

 (2011)رحال، مجتمعاتهم . 

بل هي  دعائي أووفقا لما سبق ذكره نستخلص بأن المسؤولية المجتمعية  للجامعات ليست صدقه أو نشاط ثانوي ترويجي 

ن ملمجتمع اتنفذ من خالل نهج عقالني وأخالقي يترك أثاره على  الجامعةووظيفة أساسية من وظائف  إستراتيجية

 .ة المجتمع نب تنميدية والثقافية والبيئية  بمعنى اشتمالها على كافة جواواالجتماعية واالقتصا اإلنسانيةالنواحي 

 

 مجاالت المسؤولية المجتمعية للجامعات : -ب

 

ضمن  ة عملهتتنوع مجاالت المسؤولية المجتمعية للجامعات  وفق احتياجات المجتمع ومشكالته  وتوجهاته وطبيع

 كمله . هذهوطن بأمعها ونطاق التفاعل محليا أو على مستوى ال قطاعات المجتمع المختلفة ومع درجة تفاعل الجامعات

كز ية ومرا)و( أنشطة المراكز االستشار أو( المجال الثقافي أوالمجاالت يمكن أن تستهدف المجال الصحي و )

 األبحاث أو التعليم  والمنشات التعليمية . وعلى سبيل المثال نعدد ما يلي : 
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مية ة، والتنالتي تعمل في الرعاية الصحي  -وتقديم الدعم  للمراكز القائمة  -إنشاء المراكز المتخصصة  -

 ي في المجتمع.واإلسهام في أي جهود موجهه  لنشر الوعي الصح . االجتماعية، وحماية البيئة، ومكافحة التلوث

على نشر  العملو  رفع المستوى الثقافي للطلبة في الجامعة والبرامج الثقافية التي من شأنها ربطهم بمجتمعهم -

رج أو خا الثقافة في المجتمع عامة من خالل برامج مخططة ومدروسة ومنتظمة سواء كانت هذه األنشطة داخل

 . أسوار الجامعة

تشارات  ، م االسقيام اإلدارة العليا للجامعة وأعضاء هيئة التدريس في مجاالتهم وتخصصاتهم المختلفة بتقدي -

.وتسخير  قديمهاجتمع .التي تطلب وتحتاج مثل هذه االستشارات بل والمبادرة إلى تألفراد المجتمع ومؤسسات الم

 البحوث العلمية الميدانية والتطبيقية  لتنمية المجتمع وحل قضاياه ومشكالته االجتماعية .

 رهابية وغيتسخير وتفعيل المنشآت  الجامعية من مكتبات ومراكز طبية ومنشآت رياضية ومختبرات علمية وط -

 من المنشآت التي  تمتلكها الجامعة في خدمة المجتمع .

 التعليمية لمجتمعابمعنى أحر فان المسؤولية المجتمعية للجامعات تعني ربط التعليم الجامعي باحتياجات  وقضايا 

 (2012 شقوارة، ) وطن.والثقافية والمهنية والتنموية، واالستجابة بكفاية وفعالية لمتطلبات التنمية الشاملة في ال

 

 :المسؤولية المجتمعية للجامعات  أبعاد  -جـ

 

 البعد االقتصادي لمسؤوليات الجامعة المجتمعية : - 1

عي والبعد الجتمااتأخذ المسؤولية المجتمعية  للجامعات بصورة عامة أبعاد رئيسية ثالث هي:  البعد االقتصادي والبعد 

 القتصاد أوالتجاري في ال نعني بأي حال المفهوم ا ،  في البعد االقتصادي من أبعاد المسؤولية المجتمعية للجامعة البيئي 

نع الرشوة وم محاربةوعمليات الربح والخسارة ، بل يقصد من ذلك االستثمار األخالقي مثل تبني مبادئ الشفافية والمسائلة 

 ألفراد . امصلحة ها ، وكذلك احترام القانون في القرارات دون تجاوزات تضر بالفساد والحوكمة المؤسسية، داخل مؤسسات

أن تتبني وتدعم المشروعات المجتمعية اإلنتاجية ودعم  على سبيل المثال ال الحصر  وتستطيع الجامعة ضمن هذا البعد

تكافؤ الفرص ، كما يمكن للجامعة تطبيق  األنشطة االقتصادية الخاصة بفئات المجتمع األقل حظ اً وتلبية احتياجاتهم ضمن مبدأ

واعتماد التنمية المستدامة كمفهوم رئيس في كافة أعمالها على أن تلتزم االلتزام بالقواعد القانونية النافذة في ممارسة العمليات 

ة في توظيفهم . االقتصادية ودعم أنشطة لجان حماية المستهلك، دعم خريجيها باستمرار التواصل ومتابعة أحوالهم والمساعد

 رفد سوق العمل باحتياجاته الفعلية من العمالة المؤهلة من خالل استهداف واستحداث تخصصات تخدم ذلك

 

  لمسؤوليات الجامعة المجتمعية : االجتماعيالبعد  -2
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شؤون  فان تحسين ها ،لذااتجاه مجتمع  مسؤوليتهايبدأ البعد االجتماعي للجامعة بعامليها فهم الركيزة التي من خاللها تنفذ 

اؤهم م ومعدل عطتاجيتهالعاملين في الجامعة وتنمية قدراتهم الفنية وتأمين الرعاية االجتماعية والصحية لهم ينعكس على إن

 ومساهمتهم في مجتمعهم .

اف الجهات ح وأهدوتباين مصالمع أن تحقيق مساهمة اجتماعية نموذجية من الجامعة للمجتمع  ليس باألمر السهل بسبب تناقض 

وليتها لقيام بمسؤلبة باالمجتمعية  وكبر حجم التوقعات والذي ال يتالءم مع قدرات الجامعة ، إال أنها بكل تأكيد تستطيع ومطا

درجة الوعي  ورفع  االجتماعية ضمن البعد االجتماعي حيث يمكنها أن تعمل على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بين طلبتها

 ألسرة ودورماية احمن برامج المجتمعي في أهمية ومزايا مشروعات التنمية وتبنّي ودعم المبادرات ذات المردود المجتمعي ، 

امج عمل تطّوعية و أنشطة والعمل على ابتكار وتنفيذ بر.رعاية المسنين و برامج رعاية الطفولة ، ودعم المراكز العلمية البحثية

يشمل وخالقية . قيم األمجتمعية  تلبي احتياجات المجتمع الفعلية وتخدمها  ، وتبني مبدأ التكافل االجتماعي ونشره وتعزيز ال

لة في البطا لحد منمنها في ا إسهاماالبعد االجتماعي للمسؤولية المجتمعية للجامعة استحداث فرص عمل وبرامج تشغيل 

خيت، ب) لمجتمع.فة في ا.كل هذه األنشطة تتم وفق القواعد واألنظمة القانونية المعمول بها واحترام الثقافات المختلالمجتمع 

 (2012شقوارة،  ،2009

 

 البعد البيئي لمسؤوليات الجامعة المجتمعية :-3

 

جة يق أقصى درعيها لتحقوخالل س،  أبعادهاتها االجتماعية في كافة أثناء تقديم خدماتها وأنشطتها ضمن مسؤوليال بدّ للجامعات 

لوثات افقها أي من ال يرالعمليات وتحرص على أاألنشطة و من إنتاجية وكفاءة مواردها أن تراعي اآلثار البيئية المرافقة لهذه 

المعايير بضع وتلتزم وأن ت. إلى الحدود اآلمنةللبيئة أو أي نفايات ضاره سواء باستبدال مثل هذه العمليات أو تقليل نسبة التلوث 

 (2012؛ شقوارة،  2012؛ شاهين،  2009)بخيت،  البيئية التي من شأنها الحفاظ على سالمة البيئة .

 

 .المجتمعية في الجامعات لمسؤوليةالمعايير العالمية ل 2.2

 

لمسؤولية البناء  نذكرها باختصار ألهميتها كنموذجهناك عشرة معايير عالمية لقياس المسؤولية المجتمعية في الجامعات ، 

 . المجتمعية في الجامعات األردنية،  ونتركها مفتوحة لبحث أعمق من الباحثين

 

 الشراكة المجتمعية.هوية الجامعة في األول: المعيار 

 

ؤية رر جزء من ولية المجتمعية تعثيواإلعالن الواضح  أن المسؤ رؤية ورسالة الجامعة  يف تضمين المسؤولية المجتمعية

ت هذا تندرج تح .وهناك عدة متطلباتواإلشارة إليها في مطبوعات الجامعة وتنشرها داخل الحرم الجامعي ورسالة الجامعة 

 المعيار على الجامعة تنفيذها وااللتزام بها . 
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 التزام الجامعة بالشراكة المجتمعية: المعيار الثاني 

 يةرو البش يةدلموارد المااٌق و يالتنسآليات و  يةالتحت يةالبن هيئوت:  يالحرم الجامع المجتمعية داخلسؤولية المالجامعة  ىتتبن

 ها .ب. ويتضمن عدة متطلبات تندرج تحت هذا المعيار على الجامعة تنفيذها وااللتزام  ية المجتمع للمسؤولية

 

 بالشراكة المجتمعيةاهتمام الجامعة :المعيار الثالث 

 لي مجتمع المحطوعية للمشاريع البحث وبرامج وأنشطة الخدمة االجتماعية الت يندرج تحت هذا المعيار قيام الجامعة على تقديم 

تطلبات ميتضمن  عدة و لبة . معايير تقويم الطإدراج المسؤولية المجتمعية ضمن تطبيقية ، و  راتالى مقر  مقرراتها وتحويل 

 الجامعة تنفيذها وااللتزام بها .تندرج تحت هذا المعيار على 

 المجتمعية للجامعةالمسؤولية  أنشطةنظام لتوثيق : المعيار الرابع 

ر اثل لقياس  ، ضمن نظام منهجي قابالمجتمع المحيط  هتجا جامعة لالمجتمعية ل للمسؤوليةأن تكون نظام منهجي  إنشاء

 األخرى  الجوانب المعيار عدد مني. و يتضمن هذا لى المجتمع المحلالمجتمعية عالمسؤولية 

 

 يلتواصل الجامعة مع المجتمع المح: المعيار الخامس  

.  ليحمجتمع المخدمة اللالجامعة إمكانيات  ف يوظالتواصل الدائم مع المجتمع المحلي،  لكونه يمثل المجتمع الحقيقي للجامعة وت

 األخرى . الجوانب المعيار عدد منو يتضمن هذا 

 

 ي مع الجامعةلتواصل المجتمع المح :السادسالمعيار 

افة وتسخير ك ة في تفعيل هذه الخط األطراف جميع تتعاونقي وضع خطة المسؤولية المجتمعية  كافة المجتمع أطرافركة امش

 إمكانياتها لتنفيذ برامج وأنشطة الخطة .

 

 هيئة التدريس المجتمعية ألعضاءالمسؤولية : المعيار السابع 

لتوعية في جهود ا والمشاركة يللخدمة المجتمع المحويوظفها المجتمعية المسؤولية ية في لهيئة التدريس بحوث عمتقديم عضو 

 .للمشاركة في المسؤولية المجتمعية.وغيرها من المهام المطلوبة من عضو هيئة التدريس تحت هذا المعيار 

 

 المجتمعية للطالبالمسؤولية  : المعيار الثامن 

ة سواءا لهذه الخط بصفتهم  جزء منفذ و المجتمع ةالجامع لة بينالمتباد ة المجتمعي المسؤولية ة خط عوض في يشارك الطالب

خالقي بهم األداخل الحرم الجامعي وخارجه . إضافة الى جملة من النشاطات التي تقع على عاتق الطلبة ضمن الخطة وواج

 اتجاه الجامعة والمجتمع 

 

  الدراسيةالمناهج  المجتمعية فيالمسؤولية : المعيار التاسع 

 يار .حت هذا المعأخرى ت جوانبعدة بالجامعة. و يشمل هذا المعيار  الدراسية المقررات المجتمعية فيالمسؤولية و هو دمج 

 

 المجتمعية الشراكات ءبنا: المعيار العاشر

اك وهن تركة .يات المشو تحمل المسؤول األدواري تحقيقاّ لتقاسم لواتفاقيات مع المجتمع المح شراكاتمبادرة الجامعة في عقد 

 عدة متطلبات تندرج تحت هذا المعيار على الجامعة تنفيذها وااللتزام بها. 

 )صالح ومهنا، ت.د(.

 

 المجتمعالمجتمعية بين الجامعة والمسؤولية معوقات  2.3
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عة تمكن الجامنهما وة حقيقية بين الجامعات والمجتمع تخدم كل ميالحظ أن هناك جملة من المعوقات التي تحول دون قيام شراك

العامة و ولخاصة االمجتمع ممثل بمؤسساته  من تأدية مسؤوليتها المجتمعية . هذه المعوقات نستعرضها وفق وجهة نظر كل من

  لتالي : لنحو اوالمعوقات المرتبطة بأوضاع الجامعات ومؤسسات التعليم الحالي من واقع الحال وذلك على ا األكاديميين

 

 

 

 

  أوال:  وفق وجهة نظر المجتمع ومؤسساته :

 

 تتلخص معوقات الشراكة مع الجامعات وفق أراء  المجتمع ومؤسساته فيما يلي :

 

 ية .اعتماد مؤسسات المجتمع على ما لديها من خبرات وخبراء في حل مشكالتها التشغيلية والتطوير . 1

 انشغال مؤسسات التعليم العالي والجامعات بمهمة التدريس والبحث العلمي.  .2

 . لمجتمععدم الثقة بخبرات أعضاء هيئات التدريس في الجامعات العملية والمشكالت التي تواجه مؤسسات ا .3

 دائها .طوير أتفتقر المؤسسات للمعلومات الضرورية عن ما يمكن أن تقدمه الجامعات لها في حل مشكالتها او ت .4

 .عدم وجود قنوات تواصل واضحة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع و انعزال الجامعات عن المجتمع   .5

ملها عوقات عخاصة لالستشارات وحل ملجوء المؤسسات إلى بيوت الخبرة ومراكز البحث المحلية واألجنبية ال . 6

 وتطورها نتيجة لغياب دور الجامعات .

وارد  منقص التمويل لدى المؤسسات لالستفادة من الخدمة الجامعية المتخصصة  حيث ال تخصص المؤسسات . 7

 مالية كافية تكفي لدعم البحث والتطوير .

 هنا، ت.د(.صالح وم)تي تستخدمها المؤسسات في أعمالها . عدم مواكبة الجامعات للتقنيات ونظم العمل الحديثة ال . 8

 :ثانيا :وفق وجهة نظر األكاديميين 

 :األكاديميين فيما يلي وجهة نظر تتلخص معوقات الشراكة مع المجتمع وفق 

لبحث ب او اال توجد لدى الجامعات أية معلومات حول احتياجات مؤسسات المجتمع العامة والخاصة من التدري .1

 ستشارات .أو اال

عدم وجود اهتمام من الجامعات في موضوع خدمة المجتمع وتركيزها على مهمة التدريس والبحث العلمي  .2

 النظري .
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الكافي  ك الحماسفي الجامعات غير ملزمة لهم والكثير منهم ال يمل هيئة التدريس أعضاءلدى الخدمة المجتمعية  .3

 لتقديم هذه الخدمات.

 ي تربط الجامعات بالمجتمع المحلي .جمود اللوائح واألنظمة الت .4

خدمات لالية التعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع غير  واضحة وغير مناسبة للمؤسسات التي تحتاج  .5

 الجامعة .

 ضعف خبرات أعضاء هيئات التدريس العملية لحل المشكالت التي تواجه مؤسسات المجتمع. .6

الستفادة ال دون عدم مواكبة الجامعات للتقنيات ونظم العمل الحديثة التي تستخدمها المؤسسات في أعمالها يحو .7

 من خبراتها .) صالح ومهنا ، ت.د(

 

 . أدائهاومعوقات  األردنيةالجامعات ثالثا : 

 

بر جميعها والتي تعت لعلميةة والمهارات االجامعات مصانع القادة ، بما تقدمة من أجيال تمتلك العلم والمعرفة والقيم السلوكي

ؤسسات  ذه الملذا، فان االهتمام باستمرارية عمل ه من االركان االساسية التي يجب أن تتوفر لدى قادة المجتمع .

عمل  ة أوجهفوتطويرها هو ضرورة  تنموية  لكافة مجاالت التنمية . هذا االهتمام يفترض أن يكون شامل ويغطي كا 

 الجامعات ومكوناتها المادية والتشغيلية وفي مقدمتها األنظمة والسياسات وخطط وبرامج العمل .

تعليم متميزة لل يق سمعةالثالث التي تلت تأسس التعليم العالي في األردن ، تمكن التعليم العالي في تحقوعلى مدى العقود  

عكاسا تاركا ان ،الخرينالعقدين االجامعي في المنطقة العربية ،  وأن يكون رافع للتنمية في االردن . ما لبث أن تراجع في 

الجتماعي تصادي وا) المجلس االقالدولة على أداء واجباتها بكفاءة .كل أشكال التنمية في المجتمع  وقدرة  علىواضحا 

،2017) 

تقاد ذا هو االعها ، هال أحد يتعمد او له مصلحة في تراجع أي مؤسسة  من مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها ومسؤوليات 

)و(  اخلي اوقد ينجم عن قصور دالسليم والواجب ، وأن أي قصور أو تراجع في اآلداء بعزى الى أخطاء في القيادة 

 يا لتأثيرهظهر جليتدخالت خارجية . وألهمية مؤسسات التعليم العالي في المجتمع فان أي  انحراف أو تراجع في األداء 

وللوقوف  .لعالج االواضح على المجتمع بأكملة .  وعلى قاعدة أن التشخيص السليم للعلة يمثل اول وأهم خطوه في طريق 

راسات دجرته من أهذا الخلل الذي  يتوصف بعجز الجامعات االردنية  في  ترجمة خططها االستراتيجية  وما  على أسباب 

ر في حص تطويرية الى سياسات قابلة للتطبيق على أرض الواقع  . نستعرض أهم ما وصلت اليه الدراسات السابقة

عية مية المجتمي التنفنت السبب في عدم لعبها دور مؤثر للمشكالت التى تعاني منها الجامعات االردنية والتي بالتأكيد كا

 موضوع الدراسة :

تعاني الجامعات االردنية الحكومية من مشكلة عدم  تمتعها باالستقاللية ، يرجع الى غياب مفهوم واضح ومتفق  -1

نفذه  ومتنفعة عليه من الجامعة لمفهوم االستقاللية. مما نتج عنه ، فتح الباب على مصراعية لجهات خارجية  مت
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في التدخل  بسياسات وقرارات الجامعة واضعافها . هذه التدخالت  متعددة األشكال واألصول  أوصلت الى ادارة 

هذه المؤسسات أشخاص ليسو أكفاء الدارتها وفي مستويات ادارية مختلفة حرصت على خدمة  هذه الجهات  

ير على انحراف  مسيرة الجامعات عن أهدافها وهدر على حساب  القوانين واألنظمة،  مما كان لها تأثير كب

 مواردها المالية  واضعاف أي مساهمة لها في التنمية المجتمعية.

 

عف هذه ضضعف األنظمة وطرق رسم السياسات والية اتخاذ القرارات داخل مجالس االمناء وأعضائها بسبب   -2

  ي محيطها ،نمية فقيق أهدافها وقيادة عمليات التالمجالس وفقدانها لدورها الحقيقي في مساندة الجامعه نحو اح

ن مع بها ضعف هذه المجالس يعود في جزء منه الى عدم االستقرارفي أوضاعها وتبدل الصالحيات التي تتمت

الس نتج مجيناحية ومن ناحية أخرى الى عدم وضوح معايير اختيار رؤساء المجالس وأعضاء هذه المجالس مما 

 اداء دورها في ضل غياب نظم مسائلة فاعلة. هزيلة غير قادرة على

 

لبة اد الطالتوسع الكمي غير المدروس للجامعات وفي التخصصات والبرامج  المتشابهة والمتكرره وفي أعد  -3

رة السوق وق قدالمقبولين اثر على جودة مخرجات التعليم وأغرق السوق بأعداد كبيرة من الخريجين  في كل عام تف

 فاقمة بذلك لحجم البطالة واربك خطط التنمية وأثر عليها سلبا. على استيعابه م

 أفقد نظام ه الذيالخلل الواضح في نظام القبول الجامعي ومن أبرزه التوسع في تطبيق نظام القوائم االستثنائي -4

ولي ستتقوائم القبول العدالة والتنافسية ومراعاة حاجة بعض التخصصات الى نوعية خاصة من الطلبة ، هذه ال

 على ثلث المقاعد في الجامعات بطريقة غير عادلة .

 

شلها في ايجاد % من الجامعات الحكومي عجزا في موازنتها  في ظل ف 75تعاني  المديونية والمشاكل المالية : -5

ت  تثماراوصياغة  نموذج اقتصادي ناجح يعتمد على مصادر مستدامة اومبادرات لجلب االستثمار وجذب االس

 ناهيك عن تشوه هيكلة الرسوم الجامعية .

 

 ضعف ممارسة ضبط الجودة في المدخالت والمخرجات : -6

االردنية  جامعاتشعارات الجود التعهد والعمل على التحسين المستمر هذا الشعار بقي شعارا في اإلب ال من أهم

ساتها و لمؤساحيث ما يهم دوائر الجوده في الجامعات وبشغل بالها هو الحصول على اعتماد الجوده لبرامجها 

 (2017،القتصادي واالجتماعي ) المجلس ا دون السعي لضبط جودة مدخالت ومخرجات نظامها التعليمي .

 

هجرة االكاديميين المتميزين الخارجية بسبب االغراءات المالية والداخلية الى الجامعات الخاصة أدى الى لجوء  -7

الجامعات لسد الفجوه بتعيين  مدرسين ال يتمتعون بالكفاءة او الحد االدنى من المعايير االكاديمية مما أدى الى 
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كل ذلك نتيجة الى التوسع في قبول الطلبة  والتخصصات احداث تشوه في بنية الهيئات التدريسية ونوعيتها . 

 والبرامج الدراسية 

الجامعات أوجدت فجوة نوعية بين مخرجات التعليم  ومتطلبات سوق العمل  والقطاعات التنموية وبالتالي زيادة   -8

 في عدد العاطلين عن العمل  مع وجود اعتالل واضح في بنية القوى العاملة  حيث أن :

الف خريج ( ال يتوائم مع فرص العمل التي  70الخريجين  سنويا من مؤسسات التعليم العالي )  يزيد عن  عدد -

الف فرصة منها للذينتذهب لتوظيف من يقل  25الف فرصة عمل( .  50يمكن ان يوفرها القطاعين العام والخاص) 

 مستواهم عن الثانوية العامة 

 

ة التعلم  أضعف العملية التربويه والتعليمية جودتها وفعاليتها في تحقيق اهدافها استبعاد دمج التكنولوجيا في عملي- 9

الدراسية عدم وجود الية واضحة لتطوير الخطط ، حيث يالحظ فعالية العملية التعليمية وجودتها في تراجع، وأحدث 

لمختلفة. اضافة الى ،بمعنى قصور الخطط عن موائمة متطلبات التخصص ،وضعف مواكبتها للتطور في العلوم ا

تغليب الجانب النظري على العملي والتطبيقي في التعليم مع ضعف نظم المتابعه والتقييم للعمليات التي تتم داخل 

 الغرف الصفية وعدم وضوح القواعد االخالقية والمهنية في ادارة الصف الجامعي .

 فقط.االنشاء االكاديمي والشعارات الحديث عن نوعية المخرجات ومعايير الجودة في الصف اسير  ويبقى

 

 فشل التوظيف التنموي والسياسي للجامعات .  -10

ي احداث لها فاعتيرت الحكومات المتعاقبة ان نجاحها في اقامة جامعات في محافظات المملكة هو انجاز  بسد فش 

فاقم تتها ، ومع ديموملتنمية في هذه المحافظات ، هذه الجامعات الوليده لم يواكبها توفير البيئة والموارد المالئمة 

ة لتفريغ ت اداية من تردي أوضاع  باتت الجامعات في المحافظااالوضاع االقتصادية وما تعانيه المجتمعات المحل

على حساب  ترضاءالمطالب الشعبية سواءا في التعيينات بالوظائف او تقديم الخدمات  واستفحلت فيها ممارسات االس

 الموارداف ستنزالكفاءة وعدالة توزيع الفرص وكانت النتيجة تضخم الهيئات االدارية الذي أصبح الخطر الحقيقي ال

 (.2017،) المجلس االقتصادي واالجتماعي  المالية للجامعات .

 

 

 كيفية إنهاض الجامعات وتطويرها ودمجها في المجتمع  2.4

ات معات ومؤسسي الجافغير بعيدا عن عناصر الرؤيا االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي  الهادفة للنهوض 

تلبي  وادر بشريةكى اعداد الوصول الى نظام تعليم عال يمتاز بأعلى مقاييس الجودة  ولديه القدره علالتعليم العالي وغايتها  

جب لنقاط الواد من ااحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وتتمتع بتنافسية على المستتويين العربي والدولي ، هناك عد

 اتباعها كما يلي:
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لى تأهيل عالعمل س لتقييم أداء ادارات الجامعات وأدائها المؤسسي ككل ، واألخذ بمبادئ الشفافية والمساءلة كأس .1

 القيادات األكاديمية لتعزيز استقالل الجامعات.

 .ضمان تحقيق مبادئ العدالة وتكافؤالفرص من خالل تحديث األسس المعتمدة في القبول الجامعي  .2

ية التكنولوج تطوراتنموية والوطنية وبما يتالئم مع التحديث وتعزيز البرامج الدراسية بما ينسجم مع المتطلبات الت .3

 العالمية.

 ئياته.اعتماد مبادئ ضمان الجودة وتحسين نوعية المكونات ذات العالقة بالنظام التعليمي ككل بكافة جز .4

 تحسين مستوى البحث العلمي وتطويره وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في هذا المجال. .5

م مل مما يدعسوق العبكليات المجتمع المتوسطة والكفيلة بإخراج كوادر فنية مؤهلة لالنخراط بتعزيز البرامج الخاصة  .6

 قدرتهم على تحقيق الخطط التنموية االستراتيجية.

ين بة المتفوقم الطلالمصادر الداخلية والخارجية الخاصة بتمويل التعليم العالي لتعزيز تميزها وقدرتها على دع دعم .7

 غير المقتدرين مادياً.

 .ة القياديةالطلب خلق بيئة تعليمية داعمة لالبتكار واالبداع ومتوافقة مع فكرة تقبّل الرأي اآلخر وت عزز قدرات .8

  (2011)تركي ابراهيم عبيدات،

 

 

 رؤية مستقبلية  2.5

 نتائج الدراسة .  2.5.1

غير  نشاطاتكاعتقاد الجامعات أن ما تقدمه من مساهمات  في عمل خيري أو تطوعي أو عقد محاضره هنا  وندوه هناك 

ها سؤوليتمنتظمة وغير مخططه وال يمكن قياس مدى مساهمتها في إحداث فرق أو ترك أثر في المجتمع هو تأدية لم

راتيجية  طة إستوظيفتها نحو المسؤولية المجتمعية ضمن خ المجتمعية ، هو اعتقاد خاطئ .إذ ال بد أن تؤدي الجامعات

 المحلي لمجتمعمجتمعية مكتملة العناصر بشريا وماديا ، تتضمن برامج وخطط وترتيب لألولويات وفق األهمية وحاجة ا

المعوقات  عديد من، وكما اتضح من هذه الدراسة أن هناك الوتصب في النهاية ضمن التنمية المستدامة والشمولية للوطن 

 لى جملة منالدراسة خلصت ا و . التنظيمية واإلدارية والمادية تضعف من إمكانية  أداء الجامعات لمسؤوليتها المجتمعية 

 النتائج نلخصها على النحو التالي :

لية. الستقالم اة لمفهوعدم  تمتع الجامعات الرسمية باالستقاللية  والناجم عن غياب مفهوم واضح ومتفق عليه من الجامع. 1

  .أدى ويؤدي الى تدخل سلطات وإدارات ولجهات خارجية  متنفذه  في سياسات وقرارات الجامعة وإضعافها 

 

فشلت الجامعات في تدعيم مواردها المالية وإيجاد نموذج اقتصادي ناجح يعتمد على مصادر مستدامة يدعم موازنتها   .2

على الدعم الحكومي والرسوم الجامعية .ووقوعها تحت وطأة أو طرح مبادرات لجلب وجذب االستثمار واعتمادها 
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المديونية ،شل من قدرتها على أداء يتعدى التدريس وأضعف الوظائف األخرى المتمثلة في البحث العلمي والمسؤولية 

 المجتمعية . 

 

 ضائها بسبباء وأعاألمنضعف  اإلدارات الرئيسية المؤثرة في تحقيق الجامعة ألهدافها وتطوير أدائها ،ومنها مجالس  .3

ا في ا وفاعليتهس دورهعدم كفاءة العاملين الناجم عن عدم وضوح معايير التعيين لهذه الوظيفة الهامة أفقد هذه المجال

 مساندة إدارة الجامعة وقيادة عمليات التنمية في محيطها  مع غياب نظم مسائلة فاعلة.

 

تيجة لعدم حد هو نخارج عن النظام األساس للقبول وهو القبول المونظام القبول الجامعي وفق القوائم االستثنائية  .4

معة ي الجافاستقاللية الجامعات في قراراتها وسياساتها وصوره من صور الفساد اإلداري والحق أضرارا بالغة 

تعليم لاخرجات ومواردها ومصداقيتها وعالقتها بمجتمعها ويحرم الطلبة من حقهم في التنافس العادل ويؤثر على م

 وسوق العمل.

 

ع متوافق التوسع الكمي الغير مدروس على حساب جودة المخرجات الذي انتهجته الجامعات ألسباب مغلوطة وال ت .5

ة فاءة  وهجرهم الكإمكانياتها  او حاجة سوق العمل أدت إلى تفاقم أوضاع الجامعات أكاديميا  بتعيين مدرسيين تنقص

هم عالوة ستيعابال بأعداد كبيرة من الخريجين ال يستطيع المتميزين منهم وتدني مستوى الخريجين وإغراق سوق العم

 على تشبع سوق العمل في العديد من التخصصات .

 

عة عن الجام غياب الية واضحة لتطوير البرامج و الخطط الدراسية  وتغييب أي دور ألي جهة مجتمعية خارج ادارة .6

لجانب غليب اتر في العلوم المختلفة. وأدى الى المشاركة في وضع وتطوير الخطط الدراسية أضعف مواكبتها للتطو

 النظري على العملي .

 

قة صار مشفشل التوظيف التنموي والسياسي للجامعات ،حيث أصبح انشاء جامعة في محافظة  لقبول أبناءها واخت .7

امكانية  مدىلى ادراستهم في جامعة أخرى  خارج المحافظة ، هو غاية  بحد ذاتها للحكومات المتعاقبة، دون النظر 

 توفير البيئة والموارد المالئمة لديمومتها ،

وعدالة  لكفاءةاهذا انتج لدينا جامعات هزيلة فاقدة الستقالليتها ،استفحلت فيها ممارسات االسترضاء على حساب 

ء ادا عات عنتوزيع الفرص سواءا في قبول الطلبة أو التعينات بالوظائف  ومن الطبيعي ان تعجز مثل هذه الجام

 .  مسؤوليتها المجتمعية واعتباره دور ثانوي لها

 

 : المقترحةتوصيات ال 2.5.2
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 (: 1التوصية )

 لرسميةاإنشاء جمعية أو هيئة أو مؤسسة حكومية مختصة تضم في عضويتها كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

لي تعليم العاسسات الالمجتمعية للجامعات ومؤ سؤوليةالموالخاصة في الدولة ، تتولى التخطيط والتنظيم واإلشراف على برامج 

 بهدف توحيد الجهود وتكاملها وتوجيهها الى فئات المجتمع وفق أولويات احتياجاته .

 ( :2التوصية )

م المشترك الهتماعلى الجامعات إنشاء عالقة شراكه متماسكة بينها وبين المجتمع المحلي تعمل على معالجة القضايا ذات ا

اركة في والمش امعة والمجتمع ، شراكة قائمة على التعاون في رسم الخطط ووضع األهداف وتقاسم السلطة والمسؤولياتللج

 صنع واتخاذ القرارات دون المساس باستقاللية الجامعات .

 

 ( :3التوصية )

يقها تحاول تحق التي بين أهدافها أن تكون المسؤولية المجتمعية جزء من رؤية ورسالة الجامعة  ومؤسسات التعليم العالي و من

 عة  .اإلستراتيجية وأن تعمل على توفير البنية األساسية للمسؤوليات المجتمعية بالجامتكون ضمن خطتها  وأن

 ( :4توصية )

ية اريع التنمين ومشضرورة العمل على  بناء وتطوير عالقة الجامعة بالمجتمع ومؤسساته  وتوثيق هذه الصالت بما يخدم الطرف

 في الدولة . ونوصي في هذا الصدد على: 

ط ضمن خط  ها وبين المجتمع بمؤسساته وأفرادهبين التعاون أن تعمد الجامعات  الى صياغة وتوثيق ونشر آليات  4.1

امعة  داخل كل ج ستشارةا.بما يمكن المجتمع من اللجوء إليها واالستفادة من خدماتها . وذلك بإنشاء مركز المجتمعية ؤوليتهامس

 باسم خدمة المجتمع  يتولى تقديم وتطوير آلية تبادل المعلومات بين الجامعة و المجتمع  .

 ة ألساتذةحة وملزمالخدمية واإلنتاجية من خالل آليات واض توثيق عالقة أعضاء الهيئة التدريسية  بمؤسسات المجتمع   4.2

  إدارة الجامعة بتبادل الزيارات للمؤسسات كل في مجال تخصصه والعمل على إشراك أعضاء هيئة التدريس في مجالس

لدى  ةمتوفرالمؤسسات .وتمكين المؤسسات للباحثين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من االستفادة من اإلمكانيات ال

 المؤسسات من مختبرات وكوادر مؤهلة وخبيرة .

 

ل حصولها ، مقاب إنشاء صندوق لتمويل ودعم البحث والتطوير تلزم مؤسسات المجتمع الخدمية واإلنتاجية باالشتراك به 4.3

 على خدمات  بحثية كاملة مجانية من الجامعات .
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