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 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعات 

استخدم الباحث المنهج وأعضاء هيئة التدريس والطالب، والسعودية من وجهة نظر القيادات 

( من 151االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )والوصفي بأسلوبه المسحي، 

( من طالب كليات العلوم الرياضية والنشاط البدني في 114قيادات الكليات ورؤساء األقسام، و )

أربع جامعات مختلفة. وتوصلت نتائج الدراسة الى أن واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت 

أعضاء هيئة التدريس جاء بمتوسط وعودية من وجهة نظر القيادات الرياضية في الجامعات الس

(، وهذا المتوسط يقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الخماسي، التي تشير إلى 5من  1111)

درجة محايد. وأن واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة 

(، وهذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج 5من  11.5نظر الطالب جاء بمتوسط )

الخماسي، التي تشير إلى درجة موافق. وأوصت الدراسة بقيام كل جامعة بإجراء دراسات لتحديد 

االحتياجات الرياضية للمجتمع، وتعريف المجتمع بما لديها من إمكانات ومنشآت رياضية، 

إلشراف على منشآتها الرياضية، والتنسيق مع مؤسسات القطاع واستقطاب الكفاءات المتميزة ل

 الخاص لالستفادة في دعم برامجها الرياضية.

 المنشآت الرياضية، الشراكة المجتمعية، الجامعات السعوديةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to know the reality of community partnership in sports 

facilities in Saudi universities from the viewpoint of leaders, faculty members, 

and students. To achieve the goal of the study, the researcher used the descriptive 

method with its survey method. The study used the questionnaire as a tool to 

collect data. The study sample consisted of (154) college leaders and department 

heads, and (410) students from the faculties of sports science and physical 

activity in four different universities. The results of the study found that the 

reality of societal partnership in sports facilities in Saudi universities from the 

viewpoint of leaders and faculty members came with a mean of (3.11 out of 5). 

This mean falls into the third category of the pentagonal scale, which indicates a 

neutral score. And the reality of societal partnership in sports facilities in Saudi 

universities from the viewpoint of students came with a mean (3.75 out of 5). 

This average is in the fourth category, which indicates an agree score. The study 

recommended that each university conduct studies to determine the sporting 

needs of the community, inform the community of its sporting capabilities and 

facilities, attract distinguished competencies to supervise its sports facilities, and 

coordinate with private sector institutions to benefit in support of their sports 

programs. 
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 مقدمة

تلعببا الشببراكة المجتمعيببة دوراي أساسببياي فببي عمليببة التنميببة للمجتمببع، فهببي إحببد  الركببائز 

األساسية التي تقوم عليها التنمية؛ لذا لم يأِت اهتمام التربويين بها من فراغ في المؤسسات التعليمية، 

بببل نتيجببة لببوعيهم بأهميتهببا فببي المسبباهمة فببي تحقيببق التنميببة باببفة عامببة. وتعببد الجامعببات مببن 

باطها بالعديد من المؤسسات التي يعول عليها أن تلعا دوراي هاما في الشراكة المجتمعية، نظراي الرت

وإجبراء  العلمبي، المبنهج الحلبول للمشبكالت التبي يواجههبا المجتمبع باتبباع كإيجباد جوانبا التنميبة،

 سبنوييا، الخبريجين مبن ببأفواج المجتمبع، ترفبد المتخااة، كما أن الجامعبات الدراسات واألبحاث

با الخريجبون هبؤالء ويحمبل  المجتمعيبة ببأدوارهم القيبام فبي يسبتخدمونها ومهبارات ومعبارف قيمي

 (.2412شاهين،(المختلفة

 ومشبكالته، ودرجبة المجتمبع للجامعبات بتعبدد احتياجبات المجتمعيبة الشراكة وتعدد مجاالت

 بتعبدد المجتمعيبة الشبراكة تتعبدد مجباالت كمبا تلبيتهبا، علبى العمبل فبي الجامعبات تلب  انغمباس

 مختلبف فبي العباملين جانبا يبة، إلبىومدن مهنيبة جماعبات مبن الخبدمات إليها توجه التي الجماعات

 الواجببات أهبم مبن المجتمعيبة الشبراكة والزراعية وغيرها. كما تعد والاناعية التجارية، األنشطة

 فبي المؤسسبات هبذ  التزام مستمر مبن فهي العالي، التعليم ومؤسسات الجامعات عاتق الواقعة على

 خبالل المجتمبع، وتحسبينه مبن ألفبراد واالجتماعي واالقتاادي التعليمي والثقافي المستو  تطوير

المسؤولية  تقتار وال بالمجتمع، المؤسسة هذ  تعزيز عالقة في تسهم التي المتنوعة الخدمات توافر

 مبن الببد ببل تطوعيبة، حمبالت الخيريبة وعمبل األعمبال فبي المشباركة للجامعات علبى االجتماعية

 المدني. المجتمع تطوير في والمساهمة المتبعة، باألنظمة والقوانين االلتزام

 خبدماتها للمجتمبع، منهبا تقبدم أن يمكبن التبي المنشبآت مبن عبدد علبى الجامعبة وتحتبوي

 فهبي وفروعهبا، الجامعيبة ومراكبز طبيبة والمكتببات عيبادات من يتبعها وما الجامعية، المستشفيات

 وكبذل  بالجامعبة، واألسباتذة والحقبول للطلببة الميبادين مختلبف فبي للمعلومبات ومهم رئيس مادر

 األقبل علبى فهنبا  الرياضبية، المحلبي المنشبآت المجتمبع من أفراد والمطالعين والدارسين للباحثين

الراغبين  أن تشجع أهالي للجامعة حيث يمكن ألعاب، وصاالت مالعا على يحتوي رياضي، ملعا

 (.2411)رحال،  الرياضية المواسم الايفية، أو العطالت خالل الستخدامها المجتمع أبناء من

وتتيح الكثيبر مبن الجامعبات مرافقهبا الجامعيبة وخاوصبا فبي الفتبـرات المبـسائية للجمهبور. 

ونظرا لما تمتلكه الجامعات السعودية في الغالا من مرافبق وفنباءات ضبخمة سبواء مبـا يتابل منبه 
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أو المعامببببل  بالمالعببببا الرياضببببية والابببباالت المغلقببببة، أو بالمكتبببببات العامببببة والمتخاببببـاة،

والمختبببرات والمتبباحف، وأحيانببا المنتزهببات والحببدائق العامببة، تسببتطيع الجامعببات أن تفببتح أبوابهببا 

ألفببراد المجتمببع، مببن خببالل تببأجير هببذ  المرافببق أو اسببتثمارها بقامببة أنشببطة ومسببابقات مختلفببة، 

 وتساهم في خدمة المجتمع. 

الشببراكة المجتمعيببة فببي المنشببآت  وبنبباءي علببى مببا سبببق جبباءت هببذ  الدراسببة لمعرفببة واقببع

 الرياضية في الجامعات السعودية.

 مشكلة الدراسة

( إلـى أن العالقـة بيـن الجامعـات الخليجيــة وقطاعــات المجتمـبـع 2415يشـير الغنبوصـي )

المختلفــة لــم تاــل إلــى مســتو  الشــراكة الفعالـبـة وإن وجـبـدت فهـبـي محـبـدودة وتمثـبـل نبوع 

مـببـن التعـببـاون، حيـببـث يرتكـببـز العمـببـل علـببـى تقديـببـم بحـببـوث ممولـببـة، واستشـببـارات علميـببـة 

ومهنيـببـة، وتببدريا مهنـببـي لبعـببـا المـببـوارد البشـببـرية مـببـن خـببـال برامـببـج تدريـببـا بسـببـيطة. 

لببرامج  ط( افتقبـار جامعبـة الملبـ  خالبـد إلبـى التخطيبـ2005وأظهــرت نتائــج دراســة السبالطين )

تنـبـ   اسبتراتيجية( إلى ضــرورة وجــود 2412كمــا يشير أبــو الحديــد )، الشــراكة المجتمعيــة

علـبببـى تفعيـبببـل الشـبببـراكة داخـبببـل الجامعـبببـات لخدمـبببـة أهـبببـداف المجتمـبببـع، وتو يـبببـق عالقتهـبببـا 

ـي تحـببـول دون تحقيـببـق بحاجـببـات المجتمـببـع، كمـببـا ينبغـببـي أن تسـببـهل كافـببـة ابجـببـراءات التـبب

 أهــداف هــذ  الشراكة.

ولكون موضوع الشراكة المجتمعية في مجال المنشبآت الرياضبية للجامعبات، مبن المواضبيع 

الهامة التي يجا التركيز عليها، لدورها وإسهامها في تنمية التواصل بين فئات المجتمع، خاصة فئة 

طريبق تفعيبل الشبراكة المجتمعيبة مبن جهبة، وخلبق  الشباب؛ الحتوائهم واالستفادة من أوقباتهم، عبن

فبرص االسببتثمار مببع القطبباع الخبباص؛ لتببوفير الببرامج والنشبباطات والفعاليببات الرياضببية مببن جهببة 

أخببر ، فببإن يلبب  يتطلببا دراسببة علميببة عببن واقببع هببذ  الشببراكة للوصببول إلببى رؤ  واضببحة، 

 وتوصيات يتم البناء عليها.

البحببث تتحببدد فببي تقاببي واقببع الشببراكة المجتمعيببة فببي ممببا سبببق فببإن مشببكلة الدراسببة قيببد 

المنشآت الرياضية في الجامعبات السبعودية كإحبد  صبور الشبراكة مبع المجتمبع والتبي مبن خاللهبا 
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تقببدم الجامعببات خدمببة للمجتمببع، وتسببتفيد الجامعببات مببن عائببدات هببذ  الشببراكة لتمويببل جببزء مببن 

 التساؤل اآلتي:شطتها المختلفة، وتتلخ  مشكلة هذ  الدراسة في نأ

 الرياضية في الجامعات السعودية؟ ما واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت 

 أهداف الدراسة 

معرفة واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة  -1

 هيئة التدريس. أعضاءونظر القيادات 

الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة معرفة واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت  -2

 نظر الطالب.

 أسئلة الدراسة 

ما واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة  -1

 أعضاء هيئة التدريس ؟ونظر القيادات 

ما واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من وجهة  -2

 طالب ؟نظر ال

 أهمية الدراسة

تأتي هذ  الدراسة في سياق أهمية األدوار التي تلعبها الجامعات في مجال التنميبة المجتمعيبة، 

وتبرز أهمية الدراسة في كونها تؤطر لشراكة مجتمعية في مجال المنشآت الرياضية في الجامعات، 

تطوير الشراكة المجتمعية فبي  وتقدم معرفة عن واقع هذ  الشراكة، مما يؤمل أن تؤدي الدراسة إلى

مجببال المنشببآت الرياضببة التعبباون للجامعببات السببعودية، مببن خببالل تزويببد القببائمين علببى أمببور هببذ  

 الشراكة بجوانا القاور وتزويدهم ببعا المقترحات التطبيقية لتطويرها.

 حدود الدراسة

رياضية تناولت الدراسة موضوع واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت ال الحدود الموضوعية:

 للجامعات السعودية.

المنشآت الرياضية في كل من جامعة الملب  سبعود، وجامعبة جبدة، وجامعبة الملب   الحدود المكانية:
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ت ، كمبا اختيبرسعود لكون لديها كلية تربيه بدنيةفيال، وجامعة جازان؛ وقد اختيرت جامعة المل  

جامعببة جببازان والملبب  فياببل وجببدة لوجببود أقسببام تربيببة بدنيببة بهببا، كمببا روعببي فببي اختيببار هببذ  

 ولوجود منشآت رياضية بها. ،والجنوبية( -والشرقية -والغربية -الجامعات تنوع المناطق )الوسطى

قيادات وأعضاء هيئة التبدريس وطبالب كليبات وأقسبام التربيبة البدنيبة بالجامعبات  الحدود البشرية:

 محل الدراسة.

 مصطلحات الدراسة

المفهوم االصطالحي للمنشآت الرياضية: هي "عبارة عن مؤسسات ينشئها المجتمع لخدمة  

ؤسسببة القطباع الرياضببي مببن كافبة جوانبببه؛ بحيببث يكبون لهببا هيكببل تنظيمبي يتفببق مببع حجبم هببذ  الم

(.وتعرف 11، ص2412وأهدافها، بما يعود بالنفع لخدمة يل  المجتمع متماشياي مع أهدافه" )محمد، 

بأنها: المرافق الرياضبية )الهياكبل ابداريبة، والميبادين،  إجرائي يا المنشآت الرياضية في هذ  الدراسة

جامعبات السبعودية، والتبي والمباني، وبما في يل  المعدات والتجهيزات الرياضية( التي تقع داخل ال

يمببارس فيهببا النشبباط الرياضببي بأنواعببه كافببة، مثببل السببباحة، وكببرة القببدم، وغيرهببا مببن األلعبباب 

 الرياضية.

مفهببوم الشببراكة المجتمعيببة اصببطالحاي: هببي "االرتببباط الكامببل للمتجمببع المببدني بجميببع منظماتببه، 

ط المشتر ، والتنفيذ، والمتابعبة، ويتضمن التفاوض والمشاركة المسؤولة في صنع القرار، والتخطي

وتعبرف الشبراكة المجتمعيبة فبي هبذ   (.225، ص.244والمساءلة عن األداء، والتقويم" )حسبين، 

إجرائي يا بأنها )تعاون مشتر  بين الجامعبات الحكوميبة، والمجتمبع الخبارجي للجامعبة، فيمبا الدراسة 

ضية؛ لإلسهام في تحقيق المنبافع للمجتمبع، يتعلق بالشراكة في مشاريع اقتاادية، واستثمارية، وريا

 .(وحماية أبنائه من مزالق االنحراف

 

 اإلطار النظري

 مفهوم الشراكة المجتمعية

االقتاببادية،  المؤسسببات مببع والتكامببل "التعبباون ( بأنهببا9، ص2445السببلطان )يعرفهببا 

 والتكامل تحقيق الربط إلى تهدف بكونها إليها، النظر يمكن وابنتاج، كما العمل مؤسسات خاوصاي 
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فها الخطيبا )و ومؤسساته". المجتمع وحاجات الجامعية البرامج بين  (. بأنهبا:"55، ص2446عرَّ

 لرفبع الرسبمية وغيبر الرسبمية األجهبزة مبع للعمبل وتنظيمهبا وجماعته، المجتمع أفراد جهود تعبئة

 "إسبهام األفبراد بشبكل( بأنهبا: 1.1، ص2414ويعرفها خمشبون ) واجتماعيا". اقتااديا المجتمع

 علبى باالعتمباد يلب  كبان يلب  سبواء بعبد المحليبة تنفيبذها التنمويبة الخطبط في تاميم قليل أو كبير

 األفبراد جهبود تبربط التبي الوصبل همبزة بمثاببة الشبراكة تعتببر الحكومة؛ حيث بمساعدة أو أنفسهم

 الخطبط والسياسبات نجبا  دعبائم أهبم مبن يجعلهبا مبا وهبذا المركزيبة الحكومبة المحليبين بمسباعي

ويعرف الباحث الشراكة المجتمعية إجرائي يا بأنها )تعاون مشتر  بين  ."المحلي المجتمع في التنموية

الجامعببات الحكوميببة، والمجتمببع الخببارجي للجامعببة، فيمببا يتعلببق بالشببراكة فببي مشبباريع اقتاببادية، 

 ماية أبنائه من مزالق االنحراف.واستثمارية، ورياضية؛ لإلسهام في تحقيق المنافع للمجتمع، وح

 أهمية الشراكة المجتمعية

 ومؤسسبات الجامعبات عباتق الواقعبة علبى الواجببات أهبم مبن المجتمعيبة الشبراكة تعبدحيبث 

 التعليمبي والثقبافي المسبتو  تطبوير فبي المؤسسبات هبذ  التبزام مسبتمر مبن فهبي العبالي، التعلبيم

 تسبهم التبي المتنوعبة الخدمات توافر وتحسينه من خاللالمجتمع،  ألفراد واالجتماعي واالقتاادي

 المسبؤولية االجتماعيبة للجامعبات علبى تقتابر وال ببالمجتمع، المؤسسبة هبذ  تعزيبز عالقبة فبي

 باألنظمبة والقبوانين االلتبزام مبن الببد ببل تطوعيبة، حمبالت الخيريبة وعمبل األعمال في المشاركة

 (.2411المدني )رحال، المجتمع تطوير في المتبعة، والمساهمة

والتطبوير مبن  إلبى التغييبر التعلبيم، التبي تحتباج مؤسسبات أهبم تعد من الجامعات وعليه، فإن

مبن  الجامعة، فرئيس الكلية فعميد القسم، رئيس إلى التدريس من هيئة بدءاي  قوية أجل وجود جامعات

 منبا  تنميبة علبى قبادرين كبونهم وللخدمبة المجتمعيبة، والتعلبيم للبتعلم الشبروط أفضبل تهيئبة أجبل

 التبي التغيبرات المنتظمبة بمشباركتها المجتمعيبة، كمبا أن والقيبام والنمبو، للتحايل إيجابي أكاديمي

ابعداد  خالل من جيد بشكل تتحقق أن يمكن وتنميتها، الراسخة للجامعات والثقافة القيم دعم تتضمن

 (.2414يد،المعنيين )عبد المج التدريس هيئة ألعضاء المستمر المهني

 ة بين الجامعات ومؤسسات المجتمعآليات الشراكة المجتمعي

إن  المتتببع آلليببات الشبراكة المجتمعيببة ببين الجامعببات السبعودية الحكوميببة ومؤسسبات المجتمببع 

المحلببي يلمببس جملببة مببن أنمبباط الشببراكة المجتمعيببة التببي تنبثببق مببن احتياجببات المجتمببع وقضببايا  
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ومشكالته، وتورد المراجع العلمية يات العالقة بعضاي من هذ  المجاالت، ويمكبن توضبيحها بحسبا 

 ( على النحو التالي: 1989سون، )كر

تقديم االستشارات وتوفير المعونة الفنية لألفبراد والحكومبات، وللمؤسسبات االجتماعيبة فبي  -

المناطق المجاورة، وللهيئات التجارية، ويل  بما تملكه الجامعة من خبرات متخاابة فبي 

 إيجاد حلول لها. 

سواء عبن طريبق الوحبدات الجامعيبة  تنفيذ البحوث التي تستهدف الحلول للمشكالت العامة، -

 الرسمية، أو المراكز البحثية المتخااة، أو أعضاء هيئة التدريس أفراداي أو جماعات. 

عقببد المببؤتمرات والنببدوات التببي تتبنببى تقببديم مسبباهمات علميببة تقببود إلببى إشببباع احتياجببات  -

 المجتمع المختلفة. 

 طاعات المجتمع. التعاون في تنفيذ برامج التدريا والتأهيل لمختلف ق -

 المجتمعية الشراكةمتطلبات 

  ضببرورة ارتفبباع مسببتو  الببوعي لببد  األفببراد بببالظروف والمشببكالت االقتاببادية واالجتماعيببة

والسياسية التي يمر بها المجتمع، وقد يكون هذا البوعي ياتيبا يبتم تكوينبه لبد  األفبراد مبن خبالل 

البيانات والمعلومبات الابحيحة والمتبوافرة الرأي العام، وقد يكون الوعي عاماي يتكون من خالل 

 باستمرار.

  تببوفر الظببروف والمعببايير والضببوابط التببي يمكببن لألفببراد مببن خاللهببا أن يعبببروا عببن  رائهببم

ومعتقببداتهم تجببا  مببا يسببتجد فببي المجتمببع مببن ظببروف وتحببوالت علببى مختلببف األصببعدة، سببواء 

رها األفراد لتنظيم حركتهم وتسهيل أكانت هذ  الضوابط رسمية حكومية، أو غير حكومية، ويبتك

 عملية التعبير عن  رائهم.

  ضببرورة تببوافر المنببا  الببديمقراطي داخببل المجتمببع، وهببذا المنببا  هببو الببذي يضببمن الشببراكة

 المجتمعية الفعالة، وينظم العالقة بين األفراد والحكومة.

  ،مبن خبالل تفعيبل ضرورة غرز شعور المسؤولية وقيمتها لد  األفبراد وتشبجيعهم علبى تحملهبا

 مشاركة الفرد في كافة األنشطة التي تدعو للمشاركة.

  ،العمل على دمج الجهبود األهليبة المحليبة مبع الجهبود الحكوميبة مبن أجبل زيبادة فاعليبة الشبراكة

 وتلبية االحتياجات المحلية لألفراد.

 حلية.خلق قنوات جديدة لتحقيق التعاون والتضامن بين األفراد المحليين وقيادتهم الم 
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 .تدريا األفراد وتعويدهم على الممارسة الديمقراطية لحقوقهم وواجباتهم 

 .توفير الهيئات والمؤسسات والمجالس والجمعيات الالزمة للمشاركة 

  تأكيد مبدأ العدالة وسيادة القانون والمساواة في المجتمبع؛ لزيبادة مقبدار الثقبة لبد  األفبراد، فكلمبا

 زادت الثقة زادت الشراكة.

 .توافر الحرية في الرأي والتعبير والتفكير لد  أفراد المجتمع، خاوصا ما يتعلق بالنواحي التنموية 

 .ضرورة إيمان السلطات المسؤولة واهتمامها بأهمية دور الشراكة المجتمعية في التخطيط والتنمية 

  من جهة أخر .توافر قنوات اتاال مفتوحة وفعالة بين األفراد من جهة، وبين الجهات المسؤولية 

  نشببر الببوعي الثقببافي واالجتمبباعي والسياسببي بببين سببكان المجتمببع، فكلمببا ارتفعببت نسبببة الببوعي

 وامتدت إلى مجاالت أكثر، كانت أهمية عملية الشراكة أكثر فاعلية وأكبر.

  اهتمام السياسة التنموية باحتياجات المجتمع تزيبد نسببة الشبراكة المجتمعيبة فبي قضبايا التخطبيط

 (.2444)خاطر، والتنمية

 للجامعات المجتمعية الشراكة مجاالت

 ومشبكالته، ودرجبة المجتمبع بتعبدد احتياجبات للجامعبات المجتمعيبة الشبراكة مجباالت تتعدد

 بتعبدد المجتمعيبة الشبراكة تتعبدد مجباالت كمبا تلبيتهبا، علبى العمبل الجامعبات فبي تلب  انغمباس

 مختلبف فبي العباملين جانبا مهنيبة ومدنيبة، إلبى جماعبات مبن الخبدمات إليها توجه التي الجماعات

 الجامعبات هبذ  الخبدمات تقبدمها بعبا أن كمبا والزراعية وغيرها، والاناعية التجارية، األنشطة

 قد لخاها الرحال في اآلتي: الوطني، المستو  على وبعضها المحلي، المجتمع مستو  على

 من وابقالل التلوث، على والقضاء البيئة، نظافة على : وتشمل المحافظةالعامة الصحة أوالً:

وشبرائحه  طبقاتبه بمختلبف أفراد المجتمع بين الاحي الوعي نشر في بالطبيعة، وابسهام ابضرار

 منهبا: مختلفبة تخاابات في تعمل التي المراكز المتخااة من مزيد وإنشاء المختلفة، وبالطرق

 التلوث. ومكافحة البيئة، وحماية االجتماعية، الاحية، والتنمية الرعاية

 والمحتباجين للبراغبين فيهبا كافة بأنواعها الثقافة بنشر الجامعة قيام :الثقافي الموروث ثانياً:

 مشبكالتهم حبل مبن تمكبنهم وبالتبالي وأعمبارهم، أعمبالهم المجتمع بغبا النظبر عبن أبناء من إليها

ببرامج  لطلبتهبا تقبدم كمبا منشبودة،ال التنميبة علبى إحبداث مقبدرتهم وتزيد من مجتمعهم، مع والتكيف
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 أكانبت سبواء وكبذل  تقبيم المعبارض، ومجبتمعهم، ببيئبتهم الثقبافي، وتبربطهم مسبتواهم ترفع  قافية

 وخارجها. الجامعة ترا ية، داخل أم  قافية

 االستشبارات، وهبي تقبديم :ومنهبا واالستشاارية والبحثياة التعليمياة المراكا  أنشاطة ثالثااً:

 لمؤسسبات- مجبال اختااصبه فبي كل- التدريس، هيئة أعضاء يقدمها اعتياديةخدمات  أو نشاطات

 الخبدمات هبذ  مثبل بالحاجبة إلبى يشبعرون الذين أفراد المجتمع وكذل  واألهلية، الحكومية المجتمع

تقبوم  التبي التطبيقيبة البحبوث فبي إعبداد يلب  ويتمث بل :الميدانية والخدمات التطبيقية وإجراء البحوث

وحبل  ابنسبان ورفاهيتبه، خدمبة بهبدف وتطويعهبا واسبتثمارها األساسبية البحبوث نتائج تطبيق على

 تعليم مراكز االجتماعية، وتفعيل والمشكالت والخدمات ابنتاج مجال في المحلي المجتمع مشكالت

 للبراغبين أو أو للطلببة أو للمبوظفين سبواء التعليميبة، الخبدمات تقبديم خبالل مبن اللغات بالجامعبات

 العبالم دول أغلا في واسعاي  قبوال التعليم استدامة مفهوم يلقى حيث أنفسهم، واستدامة التعليم، للطلبة

 حبل فبي ببه يقوم أن يمكن نظراي لما للمجتمع، المهمة بالنسبة المجاالت من المتعددة بوصفه و قافاته

فبإن  تعلبيم، أفراد  من عليه بما يحال رهناي  مجتمع أي تقدم كان ولما والمشكالت، من القضايا كثير

يعبد شبرطاي  المجتمبع جميع أفبراد أمام برامجه من االستفادة فرص وتوفير التعليم، باستدامة االهتمام

 واالقتاادي. االجتماعي تقدمها على والحفاظ واستمرارها، المجتمعات بقاء شروط من أساسياي 

خدماتها  تقدم أن يمكن التي المنشآت من عدد على الجامعة تحتوي :الجامعية رابعاً: المنشآت

 الجامعيبة ومراكبز طبيبة والمكتببات عيبادات مبن يتبعهبا ومبا الجامعيبة، للمجتمع، منها المستشبفيات

 واألسباتذة والحقبول للطلببة الميبادين مختلبف فبي ومهبم للمعلومبات رئبيس مابدر فهبي وفروعهبا،

 الرياضبية، المجتمبع المحلبي المنشبآت مبن أفبراد والمطبالعين والدارسين للباحثين وكذل  بالجامعة،

أن  للجامعبة حيبث يمكبن ألعباب، وصباالت مالعبا علبى يحتبوي رياضبي، ملعبا األقبل على فهنا 

 الرياضية المواسم الايفية، أو العطالت خالل الستخدامها المجتمع أبناء الراغبين من تشجع أهالي

 مجبال فبي دوراي كبيبراي  لهبا أن إال والبحثيبة، تخبدم أغراضبها التعليميبة والمختببرات التبي والمتاحف

الجامعبات إلبى  ال بة  (، وتانف مجاالت خدمة المجتمع التي تقبدمها2411الخدمة العامة. )رحال، 

: هي بحوث تستهدف حل مشكلة ما، أو سد حاجات المجتمبع لخدمبة البحوث التطبيقية)أنماط، هي: 

: هي خدمات يقوم بها أساتذة الجامعبة ستشاراتتقديم اال، وو سلعة تحددها ظروف وأوضاع معينةأ

لمؤسسببات المجتمببع الحكوميببة واألهليببة، وكببذل  أفببراد المجتمببع الببذين  -كببل فببي مجببال تخااببه-

 ،رون بالحاجة إلى مثل هذ  الخدماتيشع
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: حيث يتم تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية وتنفيذها للعاملين في مؤسسبات ابنتباج، بمبا التدريبو 

 (..244)عامر،  (مبدأ التربية المستمرة، وما يتبع يل  من نمو مهني يحقق

 ( مجاالت خدمة الجامعة للمجتمع فيما يلي: 2441ويكر العكل )

إعداد العنار البشري القادر على إحداث التنمية المنشودة من خالل إعداد القو  العاملة  -

 العالم المعاصر.القادرة على مواجهة التغيرات العلمية والتكنولوجية في 

إتاحة الفرصة أمام هيئة التدريس من يوي الخبرة لتستفيد منهم المؤسسات المختلفة في  -

 مجاالت ابنتاج والخدمات.

القيببام بببالبحوث والمببؤتمرات التببي تسببهم فببي ترقيببة المجتمببع وحببل مشببكالته، بابضببافة إلببى  -

 االستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع.

عليم الكبار من جميع األعمار، والتدريا المستمر للمهنيين لرفع كفايتهم، وإكسابهم الخبرات ت -

 الالزمة ألداء المهنة.

نشر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلي من خالل الندوات والمحاضرات التي تساعدهم  -

 على حل مشكالتهم، والتكييف مع مجتمعهم.

تمرات العلمية لخريجيها؛ لكي يلموا بكل ما يستحدث في مجاالت عقد الحلقات والندوات والمؤ -

 تخااهم، ومعالجة المشكالت التي تواجههم في الحياة العلمية.

 تقدم لطالبها برامج تثقيفية لرفع مستواهم الثقافي، وربطهم ببيئتهم ومجتمعهم.  -

 الدراسات السابقة

لشراكة المجتمعية بجامعة ( إلى وضع تاور مقتر  لتفعيل ا2418هدفت دراسة نار )

م، من خالل، رصد مجاالت الشراكة المجتمعية 2414تبو  في ضوء الرؤية الوطنية للمملكة 

، الوقوف على أهم 2414بجامعة تبو  في ضوء الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 

ة العربية السعودية متطلبات تفعيل الشراكة المجتمعية بجامعة تبو  في ضوء الرؤية الوطنية للمملك

، واستخدم البحث المنهج الوصفي لمالئمته لموضوع الدراسة من حيث التعرف على 2414

م، 2414مجاالت الشراكة ومتطلبات تفعيلها بجامعة تبو  في ضوء الرؤية الوطنية للمملكة 

ء هيئة واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لتطبيق الدراسة الميدانية على عينة ممثلة من أعضا

 لجنس، وسنوات الخبرة،التدريس بجامعة تبو  وفقيا لمتغيرات الرتبة العلمية، وا

 



 

12 
 

برز نتائج الدراسة: جاءت درجة األهمية بجمالي محور مجاالت الشراكة المجتمعية أوكان من  

(، وجاءت درجة األهمية بجمالي محور متطلبات 1111بجامعة تبو  كبيرة جداي بمتوسط حسابي )

(، وكذل  وضعت 1166لشراكة المجتمعية بجامعة تبو  كبيرة جداي بمتوسط حسابي )تفعيل ا

الدراسة تاور مقتر  لتفعيل الشراكة المجتمعية بجامعة تبو  في ضوء الرؤية الوطنية للمملكة 

 م.2414

( إلى بناء رؤية تربوية مقترحة لتفعيل عمادات خدمة .241وهدفت دراسة عبد الحسيا )

يم المستمر بالجامعات السعودية للشراكة المجتمعية فـي ضوء بعا النمايج المجتمع والتعل

العالمية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي، وتناولت خدمة الجامعة للمجتمع من حيث 

أهميتهـا ومراحلهـا ومجاالتهـا، وعمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات الـسعودية مـن 

التها وأهدافها وخدماتها، والشراكة المجتمعية من حيث أهميتها ومتطلباتها ومعوقات حيـث رس

وتطبيقها، وتم عرض عدة نمايج عالمية للشراكة المجتمعيـة فـي مجاالت مختلفة. وتواصلت 

الدراسة إلى وضع رؤية مقترحة لتفعيل عمادات خدمة المجتمع للشراكة المجتمعية في ضوء بعا 

مية خالل ستة مجاالت وهي: النوعية بأهمية الشراكة، والشركة التعليمية، والتأهيل النمايج العال

 .والتدريا، والشراكة البحثية، واالستشارات العلمية، والخدمة العامة

( إلى الكشف عن األسس النظريـة للشراكة بين الجامعة 2415وهدفت دراسة األحمد )

معوقـات ومتطلبات تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات ابنتاجية، إضـافة إلـى تحديـد 

والمؤسسات ابنتاجية بالمملكة العربية السعودية، وكذل  تحديد الخيارات األكثر مالءمة للقضايا 

التالية لتفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات ابنتاجية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 

سيس وابنشاء، البرامج الدراسـية، سياسـة القبول، البنية التنظيمية، الخبراء: الفلسفة، األهداف التأ

ماادر التمويل. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الو ائقي، والمنهج الوصفي المسحي، 

واستخدمت االستبانة كـأداة للدراسـة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: اعتماد العديد من 

اكة كعامل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجـاالت، حيـث تسهم دول العالم على الشر

الشراكة في تضافر جهود المؤسسات في مختلف القطاعات مما يعمـل على تعظيم الفائدة 

 .للمؤسسات أطراف الشراكة
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( إلى وضع رؤية مستقبلية لتطبيق نظام صناديق 2416وهدفت دراسة عبدالعزيز )

ات الرياضية ويل  من خالل تحديد كل من: مفهوم صناديق االستثمار بالهيئات االستثمار بالهيئ

الرياضية وأهميتها وأنواعها، وخاائ  صناديق االستثمار بالهيئات الرياضية، والهيكل ابداري 

لمدير صناديق االستثمار بالهيئات الرياضية. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي. 

فرداي  19مستثمراي، و 14عضواي من مجلس ابدارة، و 12سة عشوائياي وكانت واختيرت عينة الدرا

من خارج عينة البحث بجراء المعامالت العلمية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن 

مالية تقوم باالستثمار الجماعي  مفهوم صناديق االستثمار بالهيئات الرياضية يتمثل في أنها مؤسسات

 .لألوراق المالية عن طريق تجميع المدخرات من المستثمرين وتستثمر المدخرات في األوراق المالية لاالحهم

( إلى تحليل االستثمار باألندية الرياضية الخاصة بمار، 2416هدفت دراسة عباس )

ة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي ووضع تاور مقتر  حول االستثمار باألندية الرياضية الخاص

من األفراد. وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي: كلما زادت  94)الدراسات المسحية(. وبلغت العينة 

فرص االستثمار تقدمت وازدهرت الرياضة بافه عامة، فوجود االستثمار يساعد على توفير 

مل على نمو االقتااد القومي للدولة فرص العمل للشباب، كما أن االستثمار في المجال الرياضي يع

 في حالة إدارته إدارة اقتاادية سليمة.

( التعرف على دور االستثمار الرياضي في األندية الرياضية 2415وهدفت دراسة عيسى)

( فرداي من 54بجمهورية مار العربية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وبلغت عينة الدراسة )

الستثمار ال توجد خطة  باألندية الرياضية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:أعضاء مجلس ابدارة 

 الرياضة بالنادي وصناعتها، وال تسمح التشريعات بتحويل األندية الرياضية إلى أندية ربحية.

( إلى التعرف على  ليات تطوير فرص االستثمار في األندية 2415وهدفت دراسة محمد )

فرد  11ن العراق، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، واشتملت العينة على الرياضية بإقليم كردستا

من هيئة أعضاء مجلس ابدارة والعاملين باألندية الرياضية والمستثمرين. وتوصلت الدراسة إلى 

عدة نتائج من أهمها: أن هنا  قاوراي في التشريعات واللوائح القانونية التي تشجع المستثمرين 

ية وتحفيزهم، وال توجد قوانين ولوائح خاصة تنظم كيفية االستثمار داخل األندية باألندية الرياض

 الرياضية، وضرورة أن تدر  األندية الرياضية أهمية االستثمار بافته مادراي للتمويل.

( إلى التعرف على التجارب العالمية المميزة التي يمكن 1111وهدفت دراسة دباسي )

 ة منها في مجال الشراكة المجتمعية،للجامعات السعودية االستفاد
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والتعرف على واقعها في مجاالت ابجراءات التنظيمية وابدارية والكفاءة البشرية والبنية التحتية  

والجدو  السوقية، وكذا مقوماتها ومعوقاتها من وجهة نظر القيادات الجامعية في جامعة المل  

 ائقي، وأخذ جميع أفراد المجتمع األصلي سعود، واستخدمت الباحثة منهج البحث الوصفي الو

فرداي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها  254بافتها عينة للدراسة والبالغ عددهم 

أن الشراكة المجتمعية عمل مؤسسي شامل وضخم، ويتطلا تخطيطاي استراتيجياي دقيقاي يراعي 

ة، ويتطلا قراءة دقيقة للمستهدف المتوقع، فكلما ابمكانات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامع

 .كانت برامج الشراكة قريبة من المستهدف كانت للنجا  أقرب

( إلى التعرف على الواقع الحالي للمالعا الخاصة للعينة قيد 2415وهدفت دراسة حسن)

باحث البحث، ووضع رؤية مقترحة الستثمار تزايد أعداد المالعا الخاصة في مار، واستخدم ال

ملعباي بنسبة  22المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالءمته لطبيعة هذ  الدراسة، وتمثلت العينة 

فرد من المترددين على المالعا. ومن أهم  144من المالعا الخاصة بمحافظة الفيوم، و 14%

تقنن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: إن أولى خطوات التطوير للمالعا الخاصة أن 

 أوضاعها، وأن يديرها متخااون من خريجي التربية الرياضية.

( إلى التعرف على أهمية البرامج الجامعية 2411وهدفت دراسة المعماري وعبد العزيز )

في تنمية المجتمعات ابنسانية وتطويرها، واالستفادة من التجارب العلمية المتقدمة في مجال 

تشخي  أهم المشكالت التي تعترض الشراكة بين الجامعات الشراكة بين الجامعات والمجتمع، و

العراقية والمجتمع، وتقديم بعا الحلول والمقترحات التي تساهم في تطوير أداء عمل الجامعات 

العراقية في مجال خدمة المجتمع ومؤسساته ابنتاجية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي. ومن أبرز 

ق الشراكة الحقيقية بين الجامعة والمجتمع: إيجاد شراكة حقيقية بين نتائج الدراسة والمقترحات لتحقي

مؤسسات التعليم وقطاعات ابنتاج والتنمية من شراكات ومؤسسات صناعية، والدخول في 

مشروعات مشتركة بين مراكز البحث العلمي والشراكات الاناعية، وتوفير الدعم المالي الالزم 

لتي تخدم مالحة المجتمع وتساهم مساهمة فعالة في معالجة مشكالتها التنموية، وتشجيع بجراء البحوث العلمية الجادة ا

 القطاعات الخاصة على تمويل المشاريع البحثية ودعمها، السيما يات الابغة التطبيقية.

( إلى التعرف على أهداف االستثمار في المجال الرياضي، 2411وهدفت دراسة عيسى )

ل الرياضي وأساليبه، والمشكالت التي تواجه االستثمار في المجال وطرق االستثمار في المجا

 الرياضي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لتحقيق متطلبات هذ  الدراسة،
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من رجال األعمال تم اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية. ومن أهم  14وبلغت عينة الدراسة  

يلي: تشجيع القطاع الخاص في االستثمار في مجال الرياضة، النتائج التي توصلت إليه الدراسة ما 

واالستثمار في المجال الرياضي عن طريق التشغيل والايانة، واالستثمار في المجال الرياضي 

عن طريق عقود االنتفاع، عدم وجود رأس المال المناسا لتمويل عملية االستثمار في المجال 

 الرياضي.

التعرف على المقومات والمعوقات الرئيسية لالستثمار ( إلى 2411وهدفت دراسة رزق)

الرياضي داخل المؤسسات الرياضية بمحافظات منطقة القناة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

( مركز شباب. ومن أهم النتائج التي توصلت 42.( ناٍد، و)244المسحي، وبلغت عينة الدراسة )

مستحد ة لزيادة العائد االقتاادي، ومنها استثمار  لها الدراسة ما يلي: ال تضع المؤسسة أهداف

 أنشطة المؤسسة، وترويج البطوالت والمباريات.

إلى تقييم أهمية فريق كرة  Warner &Dixon(2011)وهدفت دراسة وارنر وديكسون 

( وتأ ير كرة القدم التي أجريت في أمريكا في تهذيا الطالب، وكانت عينة الدراسة SOCالقدم )

د من قبل الفريق األول لكرة القدم، وخلات إلى: أن البرامج الرياضية غالباي ما تقوم ( فر886)

بإيجاد شعور شراكة لد  المجتمع، وكان يل  باستخدام المنهج الوصفي المسحي، وبحثت هذ  

الدراسة  ليات إنشاء منشآت رياضية ضمن إحد  الشركات النفطية، وأجريت مقابلة مع عشرين 

األمريكيين السابقين حول تجاربهم الرياضية. وتوصلت نتائج إلى أن االعتبارات من الرياضيين 

ابدارية، والفرص القيادية، وابنااف في القرارات ابدارية، والمنافسة، والمساحات االجتماعية، 

كانت أبرز العوامل التي عززت بناء الشراكة، وساهمت في نظرية بناء المجتمعات المحلية، 

 ول العملية لتعزيز تجربة المشاركين.ووفرت الحل

 Price, Matzdorf, Smith, and وهدفت دراسة برايس وماتزدورف وسميث وأجاهي

Agahi (2003)  ،إلى توضيح تأ ير المرافق في اختيارات الطالب في إحد  جامعات بريطانيا

طالا، وكان من أهم النتائج التأكيد على أن المنشآت  244وستخدم المنهج الكمي، واالستبيانة على 

الرياضية بالجامعات هي القاعدة التي تمارس فيها الرياضة بكل أنواعها وعلى كل مستوياتها، فكلما 

هذ  المنشآت الجودة وحسن ابدارة ارتفع المردود على المستو  الرياضي والتألق في توفر ل

 المحافل الدولية، مما دفع الدولة لالهتمام بإنشاء المنشآت الرياضية وتمويلها في الجامعات.
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إلى بيان  Siegfried and Zimbalist(2000)وهدفت دراسة ستيغفريد وزيمباليست 

ضية الجديدة، ومستو  الدعم الحكومي لها، مقارنة بماروفات تجديد ماروفات المنشآت الريا

المنشآت الرياضية القديمة، وخل  الباحثون في هذ  الدراسة التي استخدمت المنهج القياسي 

الظاهري والمنهج الكمي، وقد أجريت في أمريكا، إلى أن الرياضية بافتها عملية اقتاادية البُدَّ 

العلمي بنجا  برامجها الخدمية التي تقدمها ألعضائها ويل  لتحقيق  من تطبيق مبادئ التخطيط

النمو الشامل والمتكامل من النواحي الاحية والبدنية والرياضية واالجتماعية والنفسية واستثمار 

أوقات فراغهم باورة بناءة من خالل إتاحة الفرصة للممارسة، وبالتالي توسيع قاعدة الممارسين 

 اضية، ومن  م تحقيق التفوق والنجا .في األلعاب الري

 منهج الدراسة 

اتبع الباحث في هذ  الدراسة المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، لفهم الجوانا المختلفة 

 .للظاهرة وتحليلها

 مجتمع الدراسة:

( جامعببة، ونظببراي لكبببر 28يتكببون مجتمببع الدراسببة مببن الجامعببات السببعودية البببالغ عببددها )

باختيار عينة من الجامعات وهي: )جامعة المل  سعود، وجامعبة جبدة، وجامعبة  حجمها، قام الباحث

الملبب  فياببل، وجامعببة جببازان(. حيببث شببملت مجتمببع الدراسببة عمببداء الكليببات ورؤسبباء األقسببام 

(، وطببالب كليببة علببوم الرياضببة والنشبباط البببدني فببي 151وأعضبباء هيئببة التببدريس والبببالغ عببددهم)

 : ( يوضح يل 1(. والجدول)2582عددهم )الجامعات المذكورة والبالغ 

 (: يوضح مجتمع الدراسة )قيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالب(1جدول )

 عمداء الكليات  الجامعات السعودية
رؤساء 

 األقسام

أعضاء هيئة 

 التدريس
 المجموع الطالب

 11. .66 69 1 1 جامعة المل  سعود )كلية علوم الرياضة والنشاط البدني(

 2.2 259 12 1 1 جامعة جدة )قسم التربية البدنية(

 841 1.. 14 1 1 جامعة المل  فيال )قسم التربية البدنية(

 916 881 12 1 1 جامعة جازان )قسم التربية البدنية(

 2.16 2582 111 . 1 المجموع

 



 

1. 
 

 عينة الدراسة 

وأعضاء هيئة التدريس تكونت عينة الدراسة من جميع عمداء الكليات ورؤساء األقسام 

من عدد طالب كل كلية من كليات العلوم الرياضية والنشاط  %14(، ونسبة 151والبالغ عددهم )

 ( يوضح توزيع العينة.2البدني في الجامعات األربع المذكورة أعال  والجدول )

 يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة (: 3جدول رقم )

 الجهة المستهدفة

 قيادات الكليات

 )عمداء، رؤساء أقسام(

أعضاء هيئة 

 التدريس
 المجموع الطالب

 119 65 69  5  جامعة المل  سعود )كلية علوم الرياضة والنشاط البدني(

 14 26 12  2  جامعة جدة )قسم التربية البدنية(

 جامعة المل  فيال

 )قسم التربية البدنية(

 2  14 .. 149 

 122 88 12  2  جامعة جازان )قسم التربية البدنية( 

 114 256 111  11  المجموع

 أداة الدراسة:

( فقببرة 16اسببتبانة خاصببة بالقيببادات وأعضبباء هيئببة التببدريس وعببدد فقراتهببا ) الباحببث وضببع

 ( فقرة، وتكونت كل استبانة من جزأين.11واستبانة أخر  خاصة بالطالب وعدد فقراتها )

 .األول: يتكون البيانات األوليةالجزء 

 الجزء الثاني: فقرات االستبانة.

 صدق أداة الدراسة

الادق الظاهري: للتحقبق مبن الابدق الظباهري لبألداة، تبم عبرض االسبتبانتين علبى عبدد مبن  .أ

المحكمين المختاين في المجال التربوي الرياضي في الجامعات السعودية. وقد استفاد الباحبث 

المحكمين و رائهم، حيث تم اجراء بعا التعديالت علبى أداة الدراسبة، تمثبل فبي من مقترحات 

 إضافة وتعديل وإعادة صياغة بعا الفقرات.
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سبباب معامببل االرتببباط بيرسببون"  .ب " لمعرفببة Pearson Correlationاالتسبباق الببداخلي: تببم حع

فقبرة مبن  الادق الداخلي لالستبانة، ويلب  عبن طريبق حسباب معامبل االرتبباط ببين درجبة كبل

 فقرات االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة، وجاءت النتائج كالتالي:

 أوال: الادق الداخلي الستبانة القيادات وأعضاء هيئة التدريس

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية : (4جدول )

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

1 41.11** 9 41818** 

2 41814** 14 41611** 

1 41.95** 11 41689** 

1 41811** 12 41.95** 

5 41854** 11 41891** 

6 41.65** 11 418.8** 

. 41..1** 15 418.8** 

8 41921** 16 41.11** 

 فأقل. 0.1.** دالة عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجبة العببارة والدرجبة الكليبة )لالسبتبانة 1يتضح من الجدول)

( للعبارة الثامنة، وجميعها قبيم موجببة ودالبة 41921( للعبارة العاشرة و )41611تراوحت ما بين )

كبس ؛ مما يعني وجبود درجبة عاليبة مبن االتسباق البداخلي، بمبا يع4141إحاائياي عند مستو  داللة 

 درجة عالية من الادق لفقرات المقياس. 

  انيا: الادق الداخلي الستبانة الطالب 

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية : (5جدول)

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

1 41641** 8 41.21** 

2 41.11** 9 415.1** 

1 41691** 14 41595** 

1 41619** 11 41611** 

5 41844** 12 416.4** 

6 41581** 11 41659** 
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. 41.91** - - 

 فأقل 0.1.** دالة عند مستوى الداللة 

( أن قبببيم معبببامالت االرتبببباط ببببين درجبببة العببببارة والدرجبببة الكليبببة 5يتضبببح مبببن الجبببدول ) 

( للعببارة الخامسبة، وجميعهبا قبيم 41844( للعببارة التاسبعة و )415.1لالستبانة، تراوحت ما بين )

(؛ ممببا يعنببي وجببود درجببة عاليببة مببن االتسبباق 4141موجبببة ودالببة إحاببائياي عنببد مسببتو  داللببة)

 يعكس درجة عالية من الادق لفقرات المقياس. الداخلي، بما

 ثبات أداة الدراسة

قام الباحث بحساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونبا ، وكان الثبات الكلي لفقرات االستبانة 

(. بينما بلغ الثبات الكلي الستبانة 41961الخاصة بالقيادات وأعضاء هيئة التدريس حيث بلغ )

 يدل على تمتع االستبانتين بدرجة  بات عالية. (، وهو ما41896الطالب )

 األساليب اإلحصائية

معامببل ، (standard Deviationاسببتُخدم االنحببراف المعيبباري )، (meanالمتوسببط الحسببابي)

 (.Cronbach'a Alphaمعامل ألفا كرو نبا  )، "" pearson Correlationيرسونب    االرتباط 

 تفسير نتائج الدراسة وتحليلها

: ما واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعات السعودية من إجابة السؤال األول

 (: 6وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول )أعضاء هيئة التدريس ؟ ووجهة نظر القيادات 

لقة بواقع (: استجابات أفراد مجتمع الدراسة )القيادات وأعضاء هيئة التدريس( على العبارات المتع6جدول )

 الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعة مرتبة تنازليا وفق متوسطات الموافقة
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 محلية وإقليمية وعالمية بجوائز مجزيةتحفز الجامعة الباحثين في المجاالت الرياضية لنشر أبحا هم في مجالت محكمة  1
11.2 

 

11116 

 

1 

 

 1115 تقدم الجامعة أنشطة رياضية وترويحية هادفة 2

 

41861 

 

2 
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 1115 تعزز القيادة الجامعية ابمكانات المعنوية للمبتكرين في المجاالت الرياضية 1

 

11224 

 

1 

 

 المادية للمبتكرين في المجاالت الرياضيةتعزز القيادة الجامعية ابمكانات  1

1111 

 

11226 

 

1 

 

 1111 تهتم الجامعة باألفكار واالبتكارات في المجاالت الرياضية 5

 

11152 

 

5 

 

 تعمل الجامعة على جذب الخبرات العالمية من الخارج للرفع من كفاءة منسوبيها 6
1125 

 

11151 

 

6 

 

 1118 لنشر  قافة الشراكة المجتمعية في المجال الرياضي بين أفراد منسوبيها وفق خطة واضحةتسعى الجامعة  .

 

41925 

 

. 

 

تحرص الجامعة على األنظمة والقوانين الخاصة في استقطاب عدد أكبر من الشركاء الفاعلين في الشراكة المجتمعية  8

 من القطاع الخاص

1115 

 

11411 

 

8 

 

 1115 الجامعة منسوبيها على المشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة في المجال الرياضيتشجع  9

 

1111. 

 

9 

 

 1149 تقوم الجامعة بتطوير منظومة البرامج الرياضية والترويحية المواجهة للمجتمع 14

 

1146. 

 

14 

 

 1145 المجاالت الرياضيةتدعم الجامعة الباحثين المهتمين بالشراكة المجتمعية في  11

 

114.1 

 

11 

 

 1144 مع الجامعات األكثر تنافسياي في مجال إدارة واستثمار منشاتها الرياضية استراتيجيةتسعى الجامعة بقامة شراكات  12

 

41.19 

 

12 

 

 2189 تستفيد الجامعة من القطاع الخاص في دعم برامجها الرياضية 11

 

41989 

 

11 

 

 2189 تعمل الجامعة على استقطاب الكفاءات المتميزة لإلشراف على منشآتها الرياضية 11

 

11465 

 

11 

 

 21.1 تقوم الجامعة بالتعريف إعالمياي بإمكاناتها وقدراتها لتطوير المنشآت الرياضية 15

 

11216 

 

15 

 

 21.2 الرياضيةتجري الجامعة دراسات لتحديد احتياجات المجتمع  16

 

41955 

 

16 

 
 - 41861 1111 المتوسط الحسابي العام

( أن المتوسببط الحسببابي العببام المتعلببق بواقببع الشببراكة المجتمعيببة فببي 6يتضببح مببن الجببدول )

 (،5من  1111المنشآت الرياضية في الجامعة من وجهة نظر القيادات وأعضاء هيئة التدريس بلغ )
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وهذا المتوسط يقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الخماسي، التي تشير إلبى درجبة محايبد، أي أن 

أفببراد مجتمببع الدراسببة )قيببادات الكليببات وأعضبباء هيئببة التببدريس( محايببدون علببى واقببع الشببراكة 

 المجتمعية في لمنشآت الرياضية في الجامعة )أي بدرجة متوسطة(. 

أن هنببا  اختالفبباي فببي درجببة موافقببة أفببراد مجتمببع الدراسببة )قيببادات الكليببات وأعضبباء هيئببة 

التببدريس( علببى واقببع الشببراكة المجتمعيببة فببي لمنشببآت الرياضببية فببي الجامعببة، حيببث تراوحببت 

( وهبببذ  المتوسبببطات تقبببع فبببي الفئبببات )الرابعبببة، 11.2إلبببى  21.2متوسبببطات مبببوافقتهم مبببا ببببين )

لمقياس المتدرج الخماسي التي تشبير إلبى درجبة )موافبق، موافبق بشبدة( علبى والخامسة( من فئات ا

 أداة الدراسة. 

 وقد جاءت أعلى  الث عبارات وفق اآلتي:

(، وهببي" تحفببز الجامعببة الببباحثين فببي المجبباالت الرياضببية لنشببر 12جبباءت العبببارة رقببم )

لمرتببة األولبى ببين العببارات أبحا هم في مجالت محكمة محلية وإقليمية وعالمية بجوائز مجزيبة" با

مبن  11.2) المتعلقة بواقع الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعبة، بمتوسبط حسبابي

(. وهذ  النتيجة تبدل علبى موافقبة أفبراد عينبة الدراسبة )أي بدرجبة 11116(، وانحراف معياري )5

شر أبحا هم في مجالت محكمة محلية كبيرة( على تحفيز الجامعة للباحثين في المجاالت الرياضية لن

 وإقليمية وعالمية بجوائز مجزية.

(، وهببي" تقببدم الجامعببة أنشببطة رياضببية وترويحيببة هادفببة" بالمرتبببة 8جبباءت العبببارة رقببم )

الثانية بين العبارات المتعلقة بواقع الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعبة، بمتوسبط 

( وهبذ  النتيجبة تبدل علبى محايبدة أفبراد عينبة 41861حبراف معيباري )(، وان5مبن  1115) حسابي

 الدراسة )أي بدرجة متوسطة( بما تقدمه الجامعة من أنشطة رياضية وترويحية هادفة.

(، وهبي" تعبزز القيبادة الجامعيبة ابمكانبات المعنويبة للمبتكبرين فبي 15جاءت العببارة رقبم )

ن العبارات المتعلقة بواقبع الشبراكة المجتمعيبة فبي المنشبآت المجاالت الرياضية " بالمرتبة الثالثة بي

(. وهببذ  11224(، وانحببراف معيبباري )5مببن  1115) الرياضببية فببي الجامعببة، بمتوسببط حسببابي

النتيجة تدل على محايدة أفبراد عينبة الدراسبة )أي بدرجبة متوسبطة( علبى دور القيبادة الجامعيبة فبي 

 المجاالت الرياضية. تعزيز ابمكانات المعنوية للمبتكرين في

 بينما جاءت أدني  الث عبارات وفق اآلتي:

(، وهبي" تعمبل الجامعبة علبى اسبتقطاب الكفباءات المتميبزة لإلشبراف 1جاءت العبارة رقبم )

على منشآتها الرياضية" بالمرتبة الرابعة عشرة بين العبارات المتعلقة بواقع الشراكة المجتمعية فبي 



 

22 
 

(. 11465(، وانحبراف معيباري )5مبن  2189) ة، بمتوسبط حسبابيالمنشآت الرياضبية فبي الجامعب

وهذ  النتيجة تدل على محايدة أفراد عينة الدراسة )أي بدرجة متوسطة( على أن الجامعة تعمل على 

 استقطاب الكفاءات المتميزة لإلشراف على منشآتها الرياضية.

بإمكاناتها وقدراتها لتطبوير  (، وهي" تقوم الجامعة بالتعريف إعالمياي 14جاءت العبارة رقم )

المنشآت الرياضية " بالمرتبة الخامسة عشرة ببين العببارات المتعلقبة بواقبع الشبراكة المجتمعيبة فبي 

(. 11216(، وانحبراف معيباري )5مبن  21.1) المنشآت الرياضبية فبي الجامعبة، بمتوسبط حسبابي

وسطة( على ما تقوم به الجامعة من وهذ  النتيجة تدل على محايدة أفراد عينة الدراسة )أي بدرجة مت

 التعريف إعالمياي بإمكاناتها وقدراتها لتطوير المنشآت الرياضية.

(، وهبببي" تجبببري الجامعبببة دراسبببات لتحديبببد احتياجبببات المجتمبببع 11جببباءت العببببارة رقبببم )

الرياضية " بالمرتبة السادسة عشبرة ببين العببارات المتعلقبة بواقبع الشبراكة المجتمعيبة فبي لمنشبآت 

(. وهببذ  41955(، وانحببراف معيبباري )5مببن  21.2) لرياضببية فببي الجامعببة، بمتوسببط حسببابيا

النتيجببة تببدل علببى محايببدة أفببراد عينببة الدراسببة )أي بدرجببة متوسببطة( علببى مببا تجريببه الجامعببة مببن 

 دراسات لتحديد احتياجات المجتمع الرياضية.

آت الرياضية من وجهبة نظبر ويتضح من الجدول أعال  أن واقع الشراكة المجتمعية في المنش

قيببادات الكليببات وأعضبباء هيئببة التببدريس تتمثببل فببي أهميببة تحفيببز الجامعببة للببباحثين فببي المجبباالت 

الرياضية لنشر أبحا هم في مجالت محكمة محلية وإقليمية وعالميبة بجبوائز مجزيبة، كمبا يتضبح أن 

يبدة علبى دور الجامعبة فبي دور الجامعة مازال محدودا فبي هبذا المجبال، حيبث جباءت إجابباتهم محا

تقببديم أنشببطة رياضببية وترويحيببة هادفببة، وكببذل  فببي تعزيببز القيببادة الجامعيببة لإلمكانببات المعنويببة 

والمادية للمبتكرين في المجاالت الرياضية وكذل  فبي مجبال اهتمبام الجامعبة باألفكبار واالبتكبارات 

(، التبي تناولبت 2411ي، وأحمبد )في المجاالت الرياضية، واتفقت هذ  النتيجة مبع دراسبة المعمبار

نحو شراكة حقيقية بين الجامعة والمجتمع التي أكبدت علبى تشبجيع القطاعبات الخاصبة علبى تمويبل 

 المشاريع البحثية ودعمها، السيما يات الابغة التطبيقية.

ات السعودية إجابة السؤال الثاني: ما واقع الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامع

 (:.وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول)من وجهة نظر الطالب؟ 
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( استجابات أفراد مجتمع الدراسة )الطالب( على العبارات المتعلقة بواقع الشراكة المجتمعية في 7جدول رقم )

 المنشآت الرياضية في الجامعة مرتبة تنازليا وفق متوسطات الموافقة
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 1112 أحرص على نقل صورة إيجابية ألصدقائي عن المنشآت الرياضية بالجامعة 1

 

41911 

 

1 

 

2 
اضيةتشجع الجامعة الطالب على المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تطوير إدارة المنشآت الري  

1199 

 

41951 

 

2 

 

 1191 أحرص على تنفيذ تعليمات إدارة المنشآت الرياضية بالجامعة 1

 

41959 

 

1 

 

 1191 أتطوع من إدارة المنشآت الرياضية عند تقديم الفعاليات الرياضية 1

 

41861 

 

1 

 

 1194 تحفز الجامعة الطالب على أهمية الشراكة المجتمعية من خالل األنشطة الرياضية 5

 

4199. 

 

5 

 

 1188 تحث الجامعة الطالب وأصحاب المشاركة المجتمعية البارزة وتحفيزهم على االستمرار 6

 

41914 

 

6 

 

 1182 أحرص على المشاركة في البرامج المجتمعية الخاصة بالمنشآت الرياضية .

 

11418 

 

. 

 

 11.5 رياضية بالمنشآت الرياضية بالجامعةيتم التنسيق بين الجامعات األخر  بقامة فعاليات  8

 

41886 

 

8 

 

 1169 تسعى الجامعة وفق خطة واضحة لنشر  قافة الشراكة المجتمعية بين الطالب 9

 

1146. 

 

9 

 

 1168 تبرز الجامعة صورتها من خالل التعريف بالمشاركات المجتمعية ليكون  قافة عامة لد  الطالب 14

 

11414 

 

14 

 

 1165 أشار  في تقديم أراء ومقترحات حول تطوير إدارة المنشآت الرياضية بالجامعة 11

 

11421 

 

11 

 

 1111 توفر الجامعة للطالب فرصة المشاركة في تخليط المشاركات المجتمعية لتطوير إدارة المنشآت الرياضية 12

 

11251 

 

12 

 
 1115 أفكار الطالب في مجال تطوير المنشآت الرياضيةتحرص الجامعة على االستفادة من  11

 

11262 

 

11 

 
 - 416.9 11.5 المتوسط الحسابي العام

( أن المتوسببط الحسببابي العببام المتعلببق بواقببع الشببراكة المجتمعيببة فببي .يتضببح مببن الجببدول )
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يقع بالفئة وهذا المتوسط  (،5من  11.5المنشآت الرياضية في الجامعة من وجهة نظر الطالب بلغ )

الرابعة من المقياس المتدرج الخماسبي، التبي تشبير إلبى درجبة موافبق أي أن أفبراد مجتمبع الدراسبة 

)الطالب( موافقبون )أي بدرجبة كبيبرة( علبى واقبع الشبراكة المجتمعيبة فبي المنشبآت الرياضبية فبي 

 الجامعة.

واقببع الشببراكة أن هنببا  توافقببا فببي درجببة موافقببة أفببراد مجتمببع الدراسببة )الطببالب( علببى 

 1115المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعبة، حيبث تراوحبت متوسبطات مبوافقتهم مبا ببين )

( وهببذ  المتوسببطات تقببع فببي الفئتببين )الثالثببة، والرابعببة( مببن فئببات المقيبباس المتببدرج 1112إلببى 

 الخماسي اللتين تشيران إلى درجة )محايد، موافق( على أداة الدراسة.

 ى  الث عبارات وفق اآلتي:وقد جاءت أعل

(، وهبي" أحبرص علبى نقبل صبورة إيجابيبة ألصبدقائي عبن المنشبآت 6جاءت العببارة رقبم )

الرياضية بالجامعة" بالمرتبة األولى بين العبارات المتعلقبة بواقبع الشبراكة المجتمعيبة فبي المنشبآت 

(. وهببذ  41911(، وانحببراف معيبباري )5مببن  1112) الرياضببية فببي الجامعببة، بمتوسببط حسببابي

النتيجة تبدل علبى موافقبة أفبراد عينبة الدراسبة )أي بدرجبة كبيبرة( علبى حرصبهم علبى نقبل صبورة 

 إيجابية ألصدقائهم عن المنشآت الرياضية بالجامعة.

(، وهببي" تشببجع الجامعببة الطببالب علببى المشبباركة فببي المببؤتمرات 9جبباءت العبببارة رقببم )

الرياضبية" بالمرتببة الثانيبة ببين العببارات المتعلقبة والندوات التي تهدف إلى تطبوير إدارة المنشبآت 

(، 5مببن  1199) بواقبع الشبراكة المجتمعيبة فبي المنشبآت الرياضبية فببي الجامعبة، بمتوسبط حسبابي

(. وهذ  النتيجة تدل على موافقة أفراد عينة الدراسة )أي بدرجة كبيرة( 41951وانحراف معياري )

في المؤتمرات والندوات التي تهبدف إلبى تطبوير إدارة  على تشجيع الجامعة الطالب على المشاركة

 المنشآت الرياضية.

(، وهي" أحرص على تنفيذ تعليمات إدارة المنشآت الرياضية بالجامعة 1جاءت العبارة رقم )

" بالمرتبببة الثالثببة بببين العبببارات المتعلقببة بواقببع الشببراكة المجتمعيببة فببي المنشببآت الرياضببية فببي 

(. وهبذ  النتيجبة تبدل علبى 41959(، وانحبراف معيباري )5مبن  1191) بيالجامعة، بمتوسط حسبا

موافقببة أفببراد عينببة الدراسببة )أي بدرجببة كبيببرة( علببى حرصببهم علببى تنفيببذ تعليمببات إدارة المنشببآت 

 الرياضية بالجامعة. 
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 بينما جاءت أدنى  الث عبارات وفق االتي:

ترحببات حببول تطببوير إدارة (، وهببي" أشببار  فببي تقببديم  راء ومق14جبباءت العبببارة رقببم )

المنشآت الرياضية بالجامعة " بالمرتبة الحاديـبـة عشـبـرة ببين العبـبـارات المتعلقبة بواقبع الشــبـراكة 

(، وانحبراف معيباري 5مبن  1165) المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعة، بمتوسط حسابي

)أي بدرجة كبيرة( على مشاركتهم في (. وهذ  النتيجة تدل على موافقة أفراد عينة الدراسة 11421)

 تقديم  راء ومقترحات حول تطوير إدارة المنشآت الرياضية بالجامعة.

(، وهببي" تببوفر الجامعببة للطببالب فرصببة المشبباركة فببي تخطببيط 12جبباءت العبببارة رقببم )

المشبباركات المجتمعيببة لتطببوير إدارة المنشببآت الرياضببية " بالمرتبببة الثانيببة عشببرة بببين العبببارات 

مبن  1111) متعلقة بواقع الشراكة المجتمعية في المنشآت الرياضية في الجامعبة، بمتوسبط حسبابيال

(. وهذ  النتيجة تدل علبى محايبدة أفبراد عينبة الدراسبة )أي بدرجبة 11251(، وانحراف معياري )5

متوسطة( على ما توفر  الجامعة للطبالب مبن فبرص للمشباركة فبي تخطبيط المشباركات المجتمعيبة 

 ر إدارة المنشآت الرياضية.لتطوي

(، وهي" تحرص الجامعة على االستفادة من أفكبار الطبالب فبي مجبال 2جاءت العبارة رقم )

تطوير المنشآت الرياضية" بالمرتبة الثالثة عشرة ببين العببارات المتعلقبة بواقبع الشبراكة المجتمعيبة 

(. 11262نحراف معياري )(، وا5من  1115) في المنشآت الرياضية في الجامعة، بمتوسط حسابي

وهذ  النتيجة تدل على محايدة أفراد عينة الدراسبة )أي بدرجبة متوسبطة( علبى أن تحبرص الجامعبة 

 على االستفادة من أفكار الطالب في مجال تطوير المنشآت الرياضية.

ويتضح من الجبدول السبابق والخباص بواقبع الشبراكة المجتمعيبة فبي المنشبآت الرياضبية فبي 

الطالب يحرصون على نقل صورة إيجابية ألصدقائهم لدعوتهم إلى المنشآت الرياضية،  الجامعة أن

كما أن الجامعة تحرص على تشبجع الطبالب علبى المشباركة فبي المبؤتمرات والنبدوات التبي تهبدف 

إلى تطوير إدارة المنشآت، ويحرص الطالب على تنفيذ تعليمات إدارة المنشآت الرياضبية بالجامعبة 

على التطوع في إدارة المنشآت الرياضية عند تقديم الفعاليات الرياضية كما تحبرص كما يحرصون 

الجامعة على تحفيز الطالب على أهمية الشراكة المجتمعية من خالل األنشطة الرياضية وقبد اتفقبت 

( التبي تناولبت نحبو شبراكة حقيقيبة ببين الجامعبة 2411هذ  النتيجة مع دراسبة المعمباري، وأحمبد )

التي أكدت أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجامعة والمجتمع والبدخول فبي مشبروعات  والمجتمع

 مشتركة،
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( التبي تناولبت تفعيبل الشبراكة المجتمعيبة البحثيبة لتعزيبز ـهب1111الدباسبي )كما اتفقت مع دراسة  

تخطيطاي استراتيجياي دقيقاي يراعبي  الدور التنموي للجامعات السعودية والتي أكدت أن الشراكة تتطلا

 ابمكانات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعة.

 ملخص نتائج الدراسة

واقبع الشبراكة المجتمعيبة فببي المنشبآت الرياضبية فبي الجامعببات السبعودية مبن وجهبة نظببر  -1

 (، أي أن أفراد مجتمع الدراسبة5من  1111أعضاء هيئة التدريس جاء بمتوسط )والقيادات 

 .يل  حيال)قيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس( محايدون 

واقبع الشبراكة المجتمعيبة فببي المنشبآت الرياضبية فبي الجامعببات السبعودية مبن وجهبة نظببر  -2

(، أي أن أفببراد مجتمببع الدراسببة )الطببالب( موافقببون 5مببن  11.5الطببالب جبباء بمتوسببط )

 .يل  حيال

 التوصيات

 قيام كل جامعة بإجراء دراسات لتحديد االحتياجات الرياضية للمجتمع.  -1

على كل جامعة التعريف القيام بحملة إعالمية لتعريف المجتمع بما لديها من إمكانات  -2

 ومنشآت رياضية.

 قيام كل جامعة الجامعة استقطاب الكفاءات المتميزة لإلشراف على منشآتها الرياضية. -3

 ومؤسسات القطاع الخاص لالستفادة في دعم برامجها الرياضية.التنسيق بين الجامعة  -4

 على الجامعة أن تستفيد من  راء و أفكار الطالب في تطوير المنشآت واأللعاب الرياضية. -5

 على كل جامعة نشر  قافة الشراكة المجتمعية بين الطالب. -6

لشراكة على كل جامعة االستفادة من خبرات الجامعات التي لها نجاحات في مجال ا -7

 .واء كانت جامعات محلية أو أجنبيةالمجتمعية في المنشآت الرياضية س
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 المراجع

 ( الشببـراكة بيببـن الجامعببـة والمؤسسببـات المدنيببـة لتأهيببـل 2412أبببـو الحديببـد، فاطمببـة علببـي.)

مكبـة ، )1( عبـدد )5الشـباب الخريجيـن. مجلبـة جامعبـة أم القبـر  للعلبـوم االجتماعيبـة. مجلبـد )

 .المكرمـة، المملكـة العربيـة السـعودية

 ( تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات ابنتاجية 2415األحمد، هند بنت محمد بن عبد اهللا .)

بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء، مجلبة العلبوم التربويبة، جامعبة ابمبام محمبد 

 .511 -129، 1بن سعود ابسالمية، ع 

 مبارس(. اسبتثمار المالعبا الخاصبة ببين الواقبع والمبأمول دراسبة  -2415، معتز علي. )حسن

تحليلية. بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة والاحة، كلية التربية الرياضية، جامعبة 

 أسيوط، مار.

 ( .المشاركة المجتمعية وصنع القرار التربوي، ابسكندري.244حسين، سالمة عبد العظيم .) ،ة

 دار الجامعة الجديدة للنشر.

 ،التنميبة  برنبامج المفتوحبة، القبدس الجمباعي، جامعبة م(. العمبل2446هللا. ) عببد الخطيبا

 االسرية.

 ( المشاركة2414خمشون، محمد .)االجتمباعي،  المحلية، مجلة الباحث التنمية االجتماعية في م

 سبتمبر. 14 عدد

 ( تفعيبل الشببراكة 2411الدباسبي، أريبج .) المجتمعيبة البحثيبة لتعزيببز البدور التنمبوي للجامعببات

 السعودية. رسالة دكتورا  غير منشورة، جامعة المل  سعود، الرياض، السعودية.

 ( .المسبؤولية المجتمعيبة للجامعبات: ببين الربحيبة والطوعيبة. ورقبة عمبل 2411رحال، عمر .)

، نببابلس، فلسببطين. 26/9/2411مقدمببة لمببؤتمر المسببؤولية المجتمعيببة للجامعببات الفلسببطينية 

 .www.qout.edu/arabic/conferenceمتوافر على الموقع ابلكتروني 

 ( . مقومببات االسببتثمار الرياضببي فببي المؤسسببات الرياضببية 2411رزق، محمببد أحمببد عبببد .)

 جامعة بورسعيد، مار. -الرياضية بنين وبنات بمنطقة القناة. رسالة ماجستير، كلية التربية 

 ( .ليببات تطببوير الشببراكة المؤسسببية بببين الجامعببات 2445السببالطين، علببي ناصببر شببتوي  .)

ومؤسسبات القطبباع الخباص، دراسببة استكشببافية آلراء للقيبادات األكاديميببة بجامعبة الملبب  خالببد، 

الماببرية للتربيببة المقارنببة، وقيببادات القطبباع الخبباص بمنطقببة عسببير، مجلببة التربيببة، الجمعيببة 

 .215-1.5. 16وابدارات التعليمية، ع 

http://www.qout.edu/arabic/conference
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 فاعلبة،  والتنظيميبة لشبراكة مجتمعيبة الهيكليبة م(. المتطلببات2445سبلطان. ) ببن السلطان، فهد

 العرببي التربوي اللقاء في الخليج لتقديمها لدول العربي التربية مكتا من بتكليف دراسة أعدت

 الثاني بيروت.

 م(. تاور مقتر  لتطوير دور الجامعبات فبي خدمبة المجتمبع فبي ضبوء .244ق. )عامر، طار

 االتجاهات العالمية الحديثة، دراسة غير منشورة جامعة اليرمو ، إربد، األردن.

 ( رؤية تربوية مقترحة لتفعيل عمادات خدمة المجتمع .241عبد الحسيا، جمال رجا محمد .)

للشببراكة المجتمعيببة فببي ضببوء بعببا النمببايج العالميببة، والتعلببيم المسببتمر بالجامعببات السببعودية 

 .1..-814(، 1.5)16مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، 

 ( .رؤيببة مسببتقبلية لتطبيببق نظببام صببناديق االسببتثمار 2416عبببد العزيببز، دنيببا محمببد عببادل .)

 ..21-195(، ..الهيئات الرياضية. المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة، )

 ( .المسببؤولية االجتماعيببة للجامعببات اآلسببيوية إبببان 2414عبببد المجيببد، عفبباف  ل علببي السببيد )

القرن العشرين الجامعات الكورية )أنمويجاي(. المؤتمر الدولي الثاني لقسم االجتماع بكلية اآلداب 

اني، ص بجامعة الزقازيق، الجامعات العربية والمسؤولية االجتماعية تجا  مجتمعاتها. المجلد الث

 مار. 169 - 161

 ( .خدمة الجامعة المبررات المفترضة، مجلة كلية التربية جامعة 2441العكل، إيمان صبري .)م

 المنوفية.

 ( .نمويج مقتر  لالسبتثمار فبي المجبال الرياضبي بجمهوريبة 2411عيسى، أحمد محمد علي .)

 .264-225(، 69مار العربية. المجلة العلمية للتربية البدنية الرياضة، )

 ( .دور االستثمار الرياضي في األندية الرياضية بجمهورية مار 2415عيسى، أحمد محمد .)م

 .115-111(، 69العربية. المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة، )

 ( تاببور مقتببر  لتفعيببـل الشببـراكة بيببـن مؤسسببات التعلببيم 2415الغنبوصـببـي، سـببـالم سـببـليم.)

ببدول الخلبيج العرببي فبي ضبـوء خببرات بعبـا الجامعبات العالميبة. العالي وقطاعات المجتمع 

تطبوير األداء األكاديمبـي لكليبـات التربيـبـة: رؤيـبـة  -ورقة عمبل مقدمبة للمبؤتمر البدولي األول 

 .فبرايــر، جامعــة الجوف، المملكــة العربيــة الســعودية 25-21استشــرافية، 

 ( . الخدمة ال1989كرسون، بانديسيا .) عامة في التعليم العالي: الممارسات واألولويات. ترجمبة

 مكتا التربية العربي لدول الخليج، الناشر: المكتا العربي.

 ( ليات تطوير فرص االستثمار فبي األنديبة الرياضبية 2415محمد، أشرف صبحي. و خرين  .)
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 .181-161(، 21)بإقليم كردستان العراق. المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضة، 

 ( .(.  ليات تمويل المنشبآت الرياضبية والمتابعبة الماليبة لهبا )دراسبة وصبفية 2412محمد، نايت

لمجموعة من المنشآت الرياضية الجزائرية(. رسالة ماجستير، معهد التربية البدنية والرياضية، 

 سيدي عبد هللا، جامعة الجزائر.

 (. نحبو شبراكة حقيقيبة ببين الجامعبة 2411. )المعماري، علي أحمد خضر وعببد العزيبز، أحمبد

والمجتمع. المؤتمر القبومي السبنوي الثبامن عشبر لمركبز تطبوير التعلبيم الجبامعي بجامعبة عبين 

شببمس بعنببوان: تطببوير منظومببة األداء فببي الجامعببات العربيببة فببي ضببوء المتغيببرات العالميببة 

 . مار.26المعاصرة العدد 

 ( تاور 2418نار، محمد يوسف مرسي .)  مقتبر  لتفعيبل الشبراكة المجتمعيبة بجامعبة تببو

(، 1.8).1جامعبة األزهبر،  -مجلبة كليبة التربيبة م، 2414في ضبوء الرؤيبة الوطنيبة للمملكبة 

695- .11. 
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