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 مز:السدتخ
 لصالبات السجتسعضة السذاركة لتجعضع تخبػية هقتخحة رؤية هبلهح رسع إلى ٌجفت الجراسة

 السشٍج دلفاؼ. كلتحقضق ذلظ ُاستخجـ أسمػب باستخجاـ شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات
الجراسة  عضشة كشسمت الػصفي إلى جاىب أسمػب دلفاؼ، كتع تصػيخ استباىتضغ لجسع البضاىات،

 بالسجيشة شضبة بجاهعة اإلىداىضة كالعمـػ اآلداب بكمضة االجتساعضة العمـػ قدع شالبات هغ( 460)
 كقج. ( خبضًخا19الدعػدية قػاهٍا ) الجاهعات هغ بعجد الخبخاء هغ عضشة جاىب إلى، السشػرة
 االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع هجاالت إف إلى الجراسة ىتائج أشارت
 بجرجة) جاءت أىفدٍغ الصالبات ىطخ كجٍة هغ الجاهعي الحـخ كخارج داخل شضبة هعةبجا

 الصالبات ىطخ كجٍة هغ ٌحي السذاركة ٌحي تجعضع هغ تحج كسا تبضغ كجػد هعػقات (.هتػسصة
 α)    0.05) هدتػػ  عشج إحرائضة داللة ذات فخكؽ  بضشسا ال تػجج(، عالضة بجرجة) أىفدٍغ

 السجتسعضة السذاركة تجعضع هغ تحج التي السعػقات حضاؿ الجراسة أفخاد تقجيخات هتػسصات بضغ
(. التخرز، الجاهعضة الفخقة: )هتغضخؼ  إلى تعدػ  شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات
 لتجعضع شضبة كجاهعة التعمضع كزارة قبل هغ السقتخحة التخبػية الخؤية تبشي :الجراسة كأكصت
 التذخيعضة الستصمبات تػفضخ عمى كالعسل، االجتساعضة الجراسات لباتلصا السجتسعضة السذاركة
 .لتشفضحٌا البلزهة كالبذخية كالسادية

، االجتساعضة الجراسات السجتسعضة، شالبات هقتخحة، السذاركة تخبػية رؤية: الكمسات السفتاحية
 .جاهعة شضبة، أسمػب دلفاؼ
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Abstract  

The study aimed to outline a proposed educational vision to strength the 

community participation of female students of social studies at Taiba University 

by using Delphi method. To achieve this goals, the descriptive approach was used 

alongside the Delphi method, and two questionnaires were developed to collect the 

data. The study sample included (460) female students from the Department of 

Social Sciences at the Faculty of Arts and Humanities at Taibah University in 

Medina, in addition to a sample of (19) experts in a number of Saudi universities. 

The study results indicated that the strengthening fields of the community 

participation of female students of social studies at Taiba University inside and 

outside the campus from the perspectives of the students themselves came with a 

(medium degree). It was also found that there are obstacles that limit strengthening 

of this participation from the perspectives of the students themselves with a (high 

degree), while there aren't statistically significant differences at the level (0.05    

α) between the averages of the study members' estimates regarding the obstacles 

that limit the strengthening of the community participation of female students of 

social studies at Taiba University due to two variables: (university level, 

specialization). The study recommended several recommendations, including: 

Embrace the proposed educational vision by the Ministry of Education and Taibah 

University to strength the community participation of female students of social 

studies, and work to provide the legislative, financial and human requirements 

necessary to implement it. 

Keywords: Proposed Educational Vision, Community Participation, Female 

Students of Social Studies, Taiba University, Delphi Method. 
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 :هقجهة
عذخيغ أصبح كاقًعا عالسًضا كال الحادؼ إف التػاصل بضغ الجاهعة كالسجتسع في القخف 

فخضتً التغضخات الستدارعة التي شخأت عمى هختمف األصعجة سػاء االقترادية أك الثقافضة أك 
جافٍا هقتخًىا بسجػ صمتٍا  ػ ها جعل ىجاح الجاهعة في إحخاز ٌأ التكشػلػجضة كغضخ ذلظ، ٌك

؛ األهخ الحؼ  Breznitz and Feldman, 2012)؛2018بالسجتسع كحاجاتً )ىرخ كالقخىي، 
اىعكذ عمى عشاية ركاد الفكخ الجاهعي السعاصخ هغ باحثضغ كصشاع الدضاسات التعمضسضة كقادة 
هؤسدات التعمضع العالي بتفعضل هذاركة الجاهعات في حل قزايا السجتسع، كتزسضغ ٌحي 

ا بجاىب كضائفٍا التقمضجية )الذخيف،  جافٍا كبشضتٍا كأدكاٌر  ؛ غاىع،2016السذاركة ضسغ ٌأ
هؤسدات التعمضع  هغ كضائف الثالث (، كذلظ عمى اعتبار أف ٌحي الػضضفة تعتبخ الخكغ2015

 Sánchez-Barrioluengo and؛ Appe, Rubaii, Castro and Capobianco, 2017العالي )
Benneworth, 2019.) 

أحػػج السختكػػدات األصػػضمة التػػي  " "Community Participationكُتعػػج السذػػاركة السجتسعضػػة 
، كهػغ أىجػح الػسػائل فاعمضػة فػي (2016يدتشج إلضٍا سمػؾ السػاششة )الحبضػب كالعتضبػي كالعتضبػي، 

(، إلػى جاىػب كػىٍػا 2015إىجاز الغايات الكبػخػ لمسجتسػع )الشبػػؼ، كالكخكػي، كرشػاد، كالعدػضمي، 
الذػػادفي كسػالع، حػق هػغ حقػػؽ اإلىدػاف هػغ خػبلؿ اإلسػٍاـ فػي األىذػصة الصػعضػة االجتساعضػة )

القػػػاشع كسػػػا ٌػػػػ هػػػغ السفػػػاٌضع التػػي لػػػع تحػػػع بالتحجيػػػج السذػػػاركة السجتسعضػػػة . ٌػػحا كتعػػػج (2017
(، حضػػػث يشطػػػخ 2017حػػادث بذػػػأف العجيػػػج هػػغ السفػػػاٌضع فػػػي هجػػاؿ العمػػػـػ اإلىدػػػاىضة )الشاصػػخ، 
 هػغ الجاهعػات تذػارؾ البعس إلى السذاركة السجتسعضة في هضػجاف التعمػضع العػالي بػصػفٍا " عسمضػة

 لمصػخفضغ هفضػجة تكػػف  أف يسكػغ هذػتخكة بأىذػصة لمقضػاـ السرػمحة السجتسعضػضغ أصػحاب هع خبللٍا
كسػػا عخفٍػػا  (.Benneworth et al., 2018, p.17)هختمفػػة"  بصخيقػػة جاىػػب كػػل اسػػتفاد لػػػ حتػػى

آخػخكف بكػىٍػا " هجسػعػػة السسارسػات كالخػػجهات التػي تقػػجهٍا الصالبػات، هثػػل األهػػاؿ الشقجيػػة، أك 
اركة بػػالجٍػد البجىضػػة، أك األفكػػار، أك االستذػػارات، هػػغ أجػػل هػاجٍػػة هذػػكبلت العضشضػػة، أك السذػػ

(. كهػػػغ جٍػػػة أخػػػخػ جػػػخػ 311، 2017السجتسػػػع، كتقػػػجيع السدػػػاعجة لآلخػػػخيغ" )عبػػػج الدػػػسضع، 
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تعخيفٍػػا عمػػى إىٍػػا "هجسػعػػة األىذػػصة التػػي يقػػـػ بٍػػا شػػبلب الجاهعػػة لخجهػػة السجتسػػع السحػػضط، 
لتػػػفضخ االحتضاجػػات الزػػخكرية كاألساسػػضة البلزهػػة ألفػػخاد السجتسػػع هثػػل: تقػػجيع التبخعػػات الساديػػة 

اآلخخيغ، باإلضافة إلى هداٌستٍع في حل كهػاجٍة السذػكبلت السجتسعضػة هػغ خػبلؿ تقػجيع اآلراء 
الدػػجيجة، كتػػػفضخ السعمػهػػات الكافضػػة كالقضػػاـ بالعسػػل التصػػػعي لخجهػػة قزػػايا السجتسػػع" )الذػػػادفي 

ًء عمػػػػى ٌػػػػػحي التعخيفػػػػات تتزػػػػػح العبلقػػػػة الػثضقػػػػػة بػػػػضغ السذػػػػػاركة (. كبشػػػػػا539، 2017كسػػػػالع، 
السجتسعضػػػة لصالبػػػات الجاهعػػػة كهسارسػػػة العسػػػل التصػػػػعي بػصػػػفً أحػػػج هجػػػاالت أك أشػػػكاؿ ٌػػػحي 

 السذاركة.

 كضضفة كالججيخ بالحكخ، أف تصػر دكر الجاهعة قج أثسخ عغ ضٍػر هفاٌضع هدتججة تعكذ
 Community" هفٍػـ شخاكات جاهعة السجتسع السجتسعضة، كهشٍا السذاركة في الجاهعة

University Partnerships"  " (Eckerle et al., 2011; Hartman and Kahn, 2019)كالجاهعة ، 
-Community" جتسعالس في السذاركة كالجاهعة، Civic University"(Bowen, 2010) "السجىضة 

engaged University" (Shannon and Wang, 2010) ػ ها أضاؼ عمى عاتق الجاهعات ؛ ٌك
ضسغ أداءٌا لػضضفتٍا الججيجة، تجعضع السذاركة السجتسعضة لصبلبٍا كشالباتٍا، كذلظ هغ هشصمق 

بػ " التعمضع هغ السدؤكلة أك ها يعخؼ  السػاششة كبشاء العالي التعمضع بضغ الجػاىب هتعجدة العبلقة
 ,Akin)هدؤكلضغ  هػاششضغ عمى أف يكػىػا كالحؼ يزصمع بتعػيج الصبلب أجل السػاششة"،

Çaliskan and Demir, 2016) ،األكاديسضة خبلؿ سبل شتى هغ بضشٍا تػجً األقداـ كذلظ هغ 
تدٍع في تجعضع السذاركة السجتسعضة  التي السبادرات في إشخاؾ الصبلب كالصالبات إلى

(Shannon and Wang, 2010). 

لصالبػػات  السجتسعضػػة كفػػي ىصػػاؽ أكثػػخ تحجيػػًجا، فػػإف ٌشػػاؾ حاجػػة هاسػػة لتػػجعضع السذػػاركة
االجتساعضػػة هقارىػة بالتخررػػات األخػػخػ، كذلػظ هػػغ هشصمػػق  الجراسػػات الجاهعػة السمتحقػػات بقدػع

 إلػػػى عمعالسػػػت السجتسعضػػػة، كأداة لتحػيػػػل لمتشسضػػػة أسػػػاس شبضعػػػة ٌػػػحا التخرػػػز الػػػحؼ ُيعػػػج بسثابػػػة
، (Crisolo, Camposano and Rogayan, 2017) ىذػط كفاعػل فػي حػل قزػايا هجتسعػً هػػاشغ

 ٌػػ االجتساعضػة لمجراسػات األساسػي الغػخض أف عمػى فزبًل عمى كجػد إجسػاع فػي الػقػت الحػالي

https://www.researchgate.net/profile/Sara_Hartman
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 السجتسػػػع داخػػل كهذػػػاركضغ ىذػػصضغ هػػػػاششضغ السػاششػػة، كتخبضػػػة الستعمسػػضغ عمػػػى أف يكػىػػػا تعمػػضع
(Ochoa-Becker, 2007; Boyle-Baise and Goodman, 2009; Çengelci, 2013; Ayaaba, 

Eshun and Bordoh, 2014). 

 فػػػػي البذػػػػخؼ  الشذػػػػاط عمػػػػى ُتخكػػػػد تتزػػػػسغ هػضػػػػػعات االجتساعضػػػػة الجراسػػػػات كسػػػػا إف
 القػػضع دكر فػػي كالشطػػخ االجتساعضػػة، القزػػايا استكذػػاؼ الصػػبلب هػػغ خبللٍػػا تعمػػضع كيػػتع السجتسػػع،

السجىضػة، كالتػي ُتعػػالج  إضػافة إلػػى اختراصػٍا بتشػاكؿ التخبضػة ،Barton, 2012)) اياالقزػ ٌػحي فػي
، كفػي هقػجهتٍا (Sandahl, 2015) السعاصػخة كاالقترػادية كاالجتساعضػة الدضاسضة جسمة هغ القزايا

قزػػػضة السذػػػػاركة السجتسعضػػػة. كيسكػػػػغ أيًزػػػا إبػػػػخاز العبلقػػػة بػػػػضغ الجراسػػػات االجتساعضػػػػة كتػػػػجعضع 
سجتسعضػػػة هػػػغ خػػػبلؿ تأكضػػػج عػػػجد هػػػغ التعخيفػػػات التػػػي كردت فػػػي بضػػػاف هفٍػػػـػ ٌػػػحا السذػػػاركة ال

 ُبعػػػػج السذػػػػاركة السجتسعضػػػػة، حضػػػػث ىطػػػػخت بعػػػػس التعخيفػػػػات إلػػػػى الجراسػػػػات التخرػػػػز عمػػػػى
 البلزهػػػة كالقػػػضع كالسٍػػػارات بالسعخفػػػة الذػػػباب بػصػػػفٍا "الحقػػػل السعخفػػػي القػػػائع بتدكيػػػج االجتساعضػػػة
  (.Kus, 2014, p.132)السجتسع"  في الفعالة لمسذاركة

 االجتساعضػػػػػة الجراسػػػػات لصالبػػػػات السجتسعضػػػػػة السذػػػػاركة إضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػظ، فػػػػػإف لتػػػػجعضع
بالجاهعػػػات هػػػخدكدات إيجابضػػػة عمػػػى هشػػػاحي عػػػجة، هشٍػػػا تفعضػػػل العسمضػػػة التشسػيػػػة )عبػػػج الدػػػسضع، 

 Karibeeran and)السدػتٍجفة فػي السجتسػع  الفئات إلى كصػؿ السداىجة كالجعع (، كضساف2017

Sathyamurthy, 2016)السضػجاىي بسػا  لمعسػل الصالبات هغ خبلؿ التعػخض هعارؼ كخبخات ، كإثخاء
لحاجػػػات  شػػػاهمة ىطػػػخة إلػػػى كتعخيزػػػٍغ السدػػػتقبل، فػػػي الػضػػػائف لذػػػغل إعػػػجادٌغ يدػػػاعج عمػػػى
، كتشسضػػة الذػػعػر بالسدػػؤكلضة السجتسعضػػة لػػجيٍغ، (Nasir and Diah, 2016) السجتسػػع كهذػكبلت

(، إلػى جاىػب 2019ككحلظ تحدضغ قجرتٍغ عمػى التصػػر الػػضضفي بعػج التخػخج )هحسػػد كىرػار، 
 Karibeeran and)بأىفدػػػػٍغ  ثقػػػػتٍغ يٍغ، كزيػػػػادةالػػػػحات لػػػػج عمػػػػى تشسضػػػػة هدػػػػتػػ االعتسػػػػاد

Sathyamurthy, 2016) سضػػة تػػجعضع ٌػػحي . عػبلكة عمػػى ذلػػظ تػجػػج بعػػس الجػاىػب التػػي تعكػػذ ٌأ
 هػػػغ بسػػا فػػػي ذلػػظ أىٍػػػا شػػكل االجتساعضػػػة بالسخحمػػة الجاهعضػػػة، السذػػاركة لػػجػ شالبػػػات الجراسػػات

عػبلكة عمػى  كالسجتسعضػة، السجىضػة السذػاركة لتعديد العاهة لمدضاسة كأىٍا أداة  الصالبات، تعمع أشكاؿ

https://www.researchgate.net/profile/Sathyamurthi_Karibeeran2
https://www.researchgate.net/profile/Sathyamurthi_Karibeeran2
https://www.researchgate.net/profile/Sathyamurthi_Karibeeran2
https://www.researchgate.net/profile/Nurul_Farhanah_Mohd_Nasir
https://www.researchgate.net/profile/Sathyamurthi_Karibeeran2
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 Gazley, Littlepageاألجػخ  هجفػعػة غضػخ عسالػة عمػى تشصػػؼ  خػجهات هجتسعضػة لتقػجيع إىٍػا أداة 

and Bennett, 2012).) 

 السذػػاركة ة اآللضػػات التػػي يسكػػغ أف تػػجععباإلضػػافة إلػػى ذلػػظ، يجػػيء هػػغ ضػػسغ هشطػهػػ
 كالسٍػػػػػارات كالقػػػػػضع بالجاهعػػػػات، إثقػػػػػالٍغ بالسعػػػػارؼ االجتساعضػػػػػة الجراسػػػػات لصالبػػػػػات السجتسعضػػػػة

ػػا هػػارتضغ  السحػريػة ذات الرػػمة بالسذػاركة السجتسعضػػة، كذلػظ هػػغ خػػبلؿ بعػس اآللضػػات التػي ذكٌخ
 فضسا يمي: (Martin and  Pyles, 2013) كبضمذ

 السجتسعضػة ك تشسضػة السذػاركة القػائع عمػى ركة السجىضة كالتػجً ىحػ الػتعمع كالبحػثتعمضع السذا -
 السجتسعضة. البحػث إجخاء هٍارات

كهػػغ جٍػػة أخػػخػ، ٌشػػاؾ هجػػاالت هختمفػػة يسكػػغ هػػغ خبللٍػػا تػػجعضع السذػػاركة السجتسعضػػة 
 ضع فػػخصكهشٍػػا أف يػػتع إشػػخاكٍغ فػػي تشطػػ الجاهعضػػة، البضئػػات لصالبػػات الجراسػػات االجتساعضػػة فػػي

 الخسػسي لفئػػات السجتسػع كفػػي هقػػجهتٍع ذكؼ االحتضاجػات الخاصػػة، كذلػظ فػػي األهػػاكغ غضػػخ لمػتعمع
فػػي السجتسػع السحمػػي، كالستػػاحف كالسػاقػػع األثخيػة كالثقافضػػة، كحػػثٍغ عمػػى  الخسػػسضة غضػػخ التعمضسضػة
فضخ الحاضػػخيغ لحزػػر هثػػل ٌػحي الفعالضػات؛ إذ أف ٌػػحي األهػاكغ هػػغ شػأىٍا تػػػ  كاسػتقصاب تدػػيق

. كهغ ىاحضػة أخػخػ يسكػغ تػجعضع ٌػحي السذػاركة (Hartman and Kahn, 2019)لمتعمع  فخص هٍسة
 هػػػع تعػػاكىي الصالبػػات بذػػكل إشػػخاؾ السجتسعضػػة الػػحؼ يػػػتع هػػغ خبللػػً هػػغ خػػبلؿ هجػػاؿ البحػػػث

 السذػػػتخؾ، كهجػػػاؿ التعمػػػضع االٌتسػػػاـ ذات لقزػػػايا السجتسعضػػػةا عػػػغ البحػػػث فػػػي التػاصػػػل شػػػخكاء
التػي يتصمبٍػا السجتسػع السحمػي  السشتجػة العسػل الجراسػة الجاهعضػة كخبػخات يجهج بػضغ التعاكىي الحؼ

 (Bowen, 2010) لمصالبات السٍشضة أك األكاديسضة لتربح أحج األٌجاؼ

 السجتسعضػػػة السذػػػاركة ضعتػػػجع خبللٍػػػا هػػػغ التػػػي يسكػػػغ كتػػػخػ الباحثػػػة ترػػػشضف السجػػػاالت
إلػى هجػالضغ رئضدػػضغ، يشبثػق عشٍسػا هجػاالت فخعضػة هتعػجدة، كذلػػظ  االجتساعضػة الجراسػات لصالبػات

 كسا يػضح الذكل التالي:
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 الجاهعي الحـخ خارج السجاالت السجاالت داخل الحـخ الجاهعي

 السجاالت التي يسكغ هغ خالليا تجعيع السذاركة السجتسعية لصالبات الجراسات االجتساعية

oالسجتسػػع أفػػخاد هعػػارؼ إلثػػخاء هدػػخحضة أىذػػصة عقػػج 
 .الدعػدؼ الػششي بالتاريخ السحمي

oهػاجٍة بدبل السجتسع أفخاد لتعخيف كتضبات ترسضع 
، الترػػػػحخ: هثػػػل) السسمكػػػة فػػػي الصبضعضػػػة السخػػػاشخ
 ، ...(.الجفاؼ، الدضػؿ

oالجاهعػػة هشدػػػبات لتعخيػػف تػعػيػػة لػحػػات ترػػسضع 
 . السجتسعضة السذاركة بأٌسضة

oلتعخيػػػف الجراسػػػي العػػػاـ بجايػػػة فػػػي هفتػػػػح يػػػـػ عقػػػج 
، االجتساعضػة سػاتالجرا قدػع بأٌػجاؼ الججد الصالبات
 .جاهعضات كصالبات تجخبتٍغ ككصف

oالسحافطػػة بأٌسضػة السجتسػع أفػػخاد لتػعضػة ىػجكات عقػج 
 .الذعبي كالسػركث الػششي التخاث عمى

oالسعخفػة لتشسضػة السدػتسخ التعمػضع بػخاهج في السذاركة 
 . السحمي السجتسع ألفخاد الجغخافضة

oالعػػػػػاـ التعمػػػػضع هػػػػجارس لصالبػػػػات هحاضػػػػخات تشطػػػػضع 
 .السدمسضغ قزايا خجهة في السسمكة بتاريخ خيفٍغلتع

oبأٌسضػػػة السحمػػػي السجتسػػػع أفػػػخاد لتػعضػػػة ىػػػجكات عقػػػج 
 هرػػػػػػادر، السضػػػػػػاي: هثػػػػػػل) السػػػػػػػارد اسػػػػػػتخجاـ حدػػػػػغ
 ، ...(.الصاقة

oالػػػجعع السػػػتقصاب السجتسػػػع أفػػػخاد هػػػع لقػػػاءات عقػػػج 
 .السحمي السجتسع في الفقضخة لؤلسخ السادؼ

oالسجتسػػػػع ألفػػػخاد األهضػػػة هحػػػػ بػػػخاهج فػػػي السذػػػاركة 
 .السحمي

oأىذػػػػػصة عػػػػػغ بضاىػػػػػات قاعػػػػجة تػػػػػػفضخ فػػػػػي السذػػػػاركة 
 .السحمي السجتسع هؤسدات

oكالحخفضػة الذعبضة السشتجات لتدػيق هعارض تشطضع ،
 الػػجخل ذكات الصالبػػات لسدػاعجة عائػػجٌا كتخرػضز
 .السشخفس

oبكضفضػػة لمتػعضػػة السحمػػي السجتسػػع ألفػػخاد ىػػجكات عقػػج 
 .البضئي التمػث هكافحة

oالسخجرات ضج لمتػعضة لمذباب ىجكات عقج. 
oأعزػاء بٍػا يقػـػ التػي البحثضػة الجٍػػد في السذاركة 

 السجتسػػػػػػع لقزػػػػػػايا حمػػػػػػػؿ إليجػػػػػػاد التػػػػػػجريذ ٌضئػػػػػػة
 .الدعػدؼ

o.السذاركة في السشاسبات الػششضة 
o تػضضػػػػف كسػػػػائل التػاصػػػػل االجتسػػػػاعي لمتعخيػػػػف بعشايػػػػة

 السسمكة بالحخهضغ كشؤكف الحج.
oهات اإلرشػػػػاد الدػػػػضاحي الػػػػجيشي السذػػػػاركة فػػػػي تقػػػػجيع خػػػػج

 لدكار السدجج الشبػؼ.
o تػضضػػػف كسػػػائل التػاصػػػل االجتسػػػاعي لمتػػػخكيج لؤلهػػػػاكغ

 الدضاحضة في السسمكة.
o السذػػاركة هػػع أفػػخاد السجتسػػع السحمػػي فػػي حسػػبلت ىطافػػة

 البضئة.
o السذاركة في تقجيع خجهات اإلرشػاد البضئػي لػخكاد الحػجائق

 العاهة.
oع في حسبلت التذػجضخ كزراعػة السذاركة هع أفخاد السجتس

 الشباتات.
o ،السذػػاركة فػػي أكقػػات الكػػػارث الصبضعضػػة )هثػػل: الدػػػضػؿ

 العػاصف، ...(.
o السذاركة في تعخيف ركاد السػاقػع األثخيػة بكضفضػة التعاهػل

 هع اآلثار كالحفاظ عمى السقتشضات األثخية.
o تشطػػػضع فػػػخص لمػػػتعمع غضػػػخ الخسػػػسي لتػػػاريخ السسمكػػػة فػػػػي

ع األثخيػػػة لفئػػػػات السجتسػػػع )هثػػػػل: ذكؼ الستػػػاحف كالسػاقػػػػ
 االحتضاجات الخاصة، ذكؼ التعمضع السشخفس، ....(.

o العسػل التصػػػعي فػػي السؤسدػات السخترػػة بإعػػادة تػػجكيخ
 السخمفات البضئضة.

o تقػػػجيع الػػػػتعمع السشدلػػػي لصالبػػػػات التعمػػػضع العػػػػاـ الستػػػػأخخات
 دراسًضا في هقخرات الجراسات االجتساعضة.

o زيػػارات لمسؤسدػػات الحكػهضػػة لشذػػخ السذػػاركة فػػي تشطػػضع
 الػعي السائي بضغ هشدػبضٍا.

o عقج لقاءات هع القائسضغ عمى هؤسدات السجتسع السحمػي
 القتخاح حمػاًل لمسذكبلت التي تػاجً ٌحي السؤسدات.

o التعػػػاكف هػػػع السؤسدػػػات البحثضػػػة إليجػػػاد حمػػػػؿ لمقزػػػايا
الدػػػػكاىضة فػػػػي السجتسػػػػع الدػػػػعػدؼ )هثػػػػل: ارتفػػػػاع كتضػػػػخة 

 ، تبايغ التػزيع السكاىي لمدكاف، ...(.التحزخ
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 العخبضػة السسمكػة سعضة فػي الجاهعػات الدػعػدية، يتزػح أفكبالشطخ إلى كاقع السذاركة السجت
الدػعػدية قػج أدركػت كجػػد ضػخكرة لتػجعضع السذػػاركة السجتسعضػة فػي هؤسدػات التعمػضع بػجػً عػػاـ، 
ػ ها يسكغ االستجالؿ عمضػً هسػا تزػسشتً خصػة التشسضػة  كالتعمضع الجاهعي عمى كجً الخرػص، ٌك

سػػات هػػغ تحقضػػق هبػػجأ السذػػاركة هػػع السجتسعػػات التاسػػعة ضػػسغ هحػػػرؼ األٌػػجاؼ العاهػػة كالدضا
السحمضػة، كالقضػػاـ بتفعضػػل السذػاركة بػػضغ هخاكػػد البحػث العمسػػي بالجاهعػػات كالقصػاع الخػػاص، كىذػػخ 

فزػػػبًل عمػػػى هػػػا (. 1435-1430ثقافػػػة السذػػػاركة كالتفاعػػػل السعخفػػػي بالجاهعػػػات )كزارة التخصػػػضط، 
 الخػػاص لتعديػػد السذػػاركة السجتسعضػػػة هػػػغ تأكضػػج التعػػاكف هػػع القصػػػاع 2013اىصػػػت عمضػػً رؤيػػة 

 (.2016 ،2030)كثضقة الخؤية 

كاسػػػتشاًدا إلػػػى هػػػػا سػػػبق ذكػػػػخي، كلسػػػا كاىػػػت الجراسػػػػات االجتساعضػػػة هػػػػجخبًل فػػػاعبًل لتػػػػجعضع 
السذػػاركة السجتسعضػػة لمصالبػػات الجاهعضػػات، كىطػػًخا لكػػػف الصالبػػات الجاهعضػػات فػػي هخحمػػة الذػػباب 

تسعضػػػة فػػػي البضئػػػة الدػػػعػدية، كهػػػع األخػػػح فػػػي االعتبػػػار ٌػػػغ حجػػػخ األسػػػاس لػػػجفع السذػػػاركة السج
فضسػا يتعمػق بتعديػد السذػاركة السجتسعضػة فػي هؤسدػات  2030الحاجة لتفعضل ها ىرت عمضً رؤيػة 

 لتػػجعضع هقتخحػػة تخبػيػػة التعمػػضع عاهػػة؛ فقػػج ارتػػأت الباحثػػة كجػػػد حاجػػة همحػػة إلػػى صػػضاغة رؤيػػة
شػػة، كالتػػي االجتس الجراسػػات لصالبػػات السجتسعضػػة السذػػاركة ػػحا هػػا تدػػعى إلضػػً الجراسػػة الخٌا اعضػػة، ٌك

 الجراسػػػات لصالبػػػات السجتسعضػػة السذػػػاركة لتػػػجعضع هقتخحػػة تخبػيػػػة تجػػيء هدػػػتٍجفة صػػضاغة رؤيػػػة
 دلفاؼ. أسمػب باستخجاـ شضبة بجاهعة االجتساعضة

 الجراسة:هذكمة 
ا في تعديد السذاركة السجتسعضػة لػجػ شالبا تٍػا كشبلبٍػا لػع كتقـػ الجاهعات الدعػدية بجكٌر

ػ ها قج يخجع بػجػً عػاـ 2012؛ الدٍمي، 2019يبمغ بعج السدتػػ السشذػد )هحسػد كىرار،  (؛ ٌك
إلى كجػد جسمػة هػغ السعػقػات التػي تحػج هػغ تػجعضع السذػاركة السجتسعضػة لصالبػات الجاهعػة، هشٍػا 

(، 2016اف، ؛ الذػػػقخ 2010الجاهعضػػػة الجاعسػػة لمسذػػػاركة السجتسعضػػة )صػػػالح،  األىذػػصة تػػػػافخ عػػجـ
كالتخكضػػػػد الستػاضػػػػع لمسقػػػػخرات الجاهعضػػػػة عمػػػػى تخسػػػػضخ قػػػػضع السػاششػػػػة كفػػػػي هقػػػػجهتٍا السذػػػػاركة 

 التػػجريذ كاسػتخاتضجضات شػخؽ  (، إلػى جاىػب هاٌضػة2015السجتسعضػة )العشػدؼ كتخكػي كعبػج السػشعع، 
 ارالحػػػ  تذػػجضع عػػغ كتبتعػػج السحاضػػخة، هثػػل التقمضجيػػة الصخائػػق عمػػى الجاهعػػات التػػي تعتسػػج داخػػل

 هذػاركات فػػي ككسػاششػات التعمضسضػػة العسمضػة كالتذػػاكر هػع الصالبػات كذػػخيكات فػي الشاقػج كالتفكضػخ
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 أكثػخ بالجاهعػات ُتعػج كالبحث التجريذ كضائف إف (، إضافة إلى2011السجتسع )هخسي، كعبجهللا، 
، عػػػػبلكة عمػػػػى السعػقػػػػات الحاتضػػػػة ذات الرػػػػمة (Mugabi, 2015) الثالثػػػػة كضضفتٍػػػػا هػػػػغ رسػػػػػًخا

الصالبات، كهشٍا عجـ تػفخ الػقت الكػافي، كضػعف الػػعي األسػخؼ بأٌسضػة السذػاركة السجتسعضػة، ب
(، كػحلظ اعتسػاد 2015كعجـ تػافخ الػعي كالخبخة الكافضة لجػ بعس الصالبات )الكعبػي كهحػخكس، 

 لمجاهعػػػات يكػػػػف  هػػػا السذػػػتخكة، فػػػي حػػػضغ أف كثضػػػخاً  األٌػػػجاؼ السذػػػاركة السجتسعضػػػة الفعالػػػة عمػػػى
ػػجاؼ جتسعػػاتكالس  ,Shannon and Wangالسجتسػػع  قزػػايا حػػػؿ هتبايشػػة ىطػػخ كجٍػػات أك ٌأ

2010)).  

كبشاًء عمى ها سبق، كلتخكضد غالبضة الجراسات الدابقة عمى الجاىب اإلدارؼ في تشاكؿ 
السذاركة السجتسعضة في الجاهعات، كاالفتقار إلى الجراسات التي تعتسج عمى السجخل التخبػؼ في 

، إضافة إلى -كذلظ في حجكد عمع الباحثة -اركة السجتسعضة لجػ شالبات الجاهعةتجعضع السذ
سضة تػضضف األسالضب البحثضة االستذخافضة في تصػيخ الػاقع التخبػؼ بػجً عاـ؛  فإىً يسكغ ٌأ

 السذاركة لتجعضع هقتخحة تخبػية صضاغة هذكمة الجراسة الحالضة في الحاجة إلى صضاغة رؤية
دلفاؼ، كهغ ثع فإف  أسمػب باستخجاـ شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات تلصالبا السجتسعضة

 لتجعضع السقتخحة التخبػية الخؤية ها هذكمة الجراسة تتحجد في اإلجابة عمى الدؤاؿ الخئضذ التالي:
 ؟ شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة

 أسئمة الجراسة:

 ة األسئمة الفخعضة اآلتضة:يشبثق عغ هذكمة الجراس

 االجتساعضػة الجراسػات لصالبػات السجتسعضػة السذػاركة ها السجاالت التي يتع هغ خبللٍا تػجعضع. 1
 شضبة داخل الحـخ الجاهعي هغ كجٍة ىطخ الصالبات أىفدٍغ ؟ بجاهعة

 اعضػةاالجتس الجراسػات لصالبػات السجتسعضػة السذػاركة ها السجاالت التي يتع هغ خبللٍا تػجعضع .2
 شضبة خارج الحـخ الجاهعي هغ كجٍة ىطخ الصالبات أىفدٍغ ؟ بجاهعة

 االجتساعضػػػة الجراسػػػات لصالبػػػات السجتسعضػػػة السذػػػاركة هػػػا السعػقػػػات التػػػي تحػػػج هػػػغ تػػػجعضع. 3
 شضبة هغ كجٍة ىطخ الصالبات أىفدٍغ ؟ بجاهعة
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صات ( بػػػضغ هتػسػػػ α 0.05ٌػػػل تػجػػػج فػػػخكؽ ذات داللػػػة إحرػػػائضة عشػػػج هدػػػتػػ داللػػػة ). 4
 لصالبػػػات السجتسعضػػػة السذػػػاركة تػػػجعضع هػػػغ تحػػػج التػػػي ات أفػػػخاد الجراسػػػة حضػػػاؿ السعػقػػػاتتقػػػجيخ 

 تعدػ إلى هتغضخؼ: )الفخقة الجاهعضة، التخرز( ؟ شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات

شضبػة هػغ كجٍػة  بجاهعػة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة ها آلضات تجعضع. 5
 دلفاؼ ؟ أسمػب اء باستخجاـىطخ الخبخ 

 أىجاؼ الجراسة:
 السذػػػػاركة لتػػػػجعضع هقتخحػػػػة تخبػيػػػػة تدػػػػتٍجؼ ٌػػػػحي الجراسػػػػة بذػػػػكل رئػػػػضذ صػػػػضاغة رؤيػػػػة

دلفػاؼ، كيتفػخع هػغ ٌػحا  أسػمػب باسػتخجاـ شضبػة بجاهعػة االجتساعضػة الجراسػات لصالبات السجتسعضة
 الٍجؼ األٌجاؼ الفخعضة اآلتضة:

 الجراسػػػػات لصالبػػػػات السجتسعضػػػػة السذػػػػاركة خبللٍػػػػا تػػػػجعضع تحجيػػػػج السجػػػػاالت التػػػػي يػػػػتع هػػػػغ. 1
 شضبة داخل الحـخ الجاهعي هغ كجٍة ىطخ الصالبات أىفدٍغ. بجاهعة االجتساعضة

 الجراسػػػػات لصالبػػػػات السجتسعضػػػػة السذػػػػاركة تحجيػػػػج السجػػػػاالت التػػػػي يػػػػتع هػػػػغ خبللٍػػػػا تػػػػجعضع .2
 صالبات أىفدٍغ.شضبة خارج الحـخ الجاهعي هغ كجٍة ىطخ ال بجاهعة االجتساعضة

 الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة الػقػؼ عمى السعػقات التي تحج هغ تجعضع. 3
 شضبة هغ كجٍة ىطخ الصالبات أىفدٍغ. بجاهعة االجتساعضة

( بضغ  α 0.05فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج هدتػػ داللة ) الكذف عغ كجػد. 4
 السجتسعضة السذاركة تجعضع هغ تحج التي تات أفخاد الجراسة حضاؿ السعػقاهتػسصات تقجيخ 

 تعدػ إلى هتغضخؼ: )الفخقة الجاهعضة، التخرز(. شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات

شضبة  بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة الكذف عغ آلضات تجعضع. 5
 دلفاؼ. أسمػب هغ كجٍة ىطخ الخبخاء باستخجاـ
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  الجراسة: أىسية

سضة الجراسة هسا تقجهً هغ إفادة لكل هسا يمي:  تشبثق ٌأ

القػػائسضغ عمػػى قدػػع الجراسػػات االجتساعضػػة بكمضػػات اآلداب بالجاهعػػات الدػػعػدية بػجػػً عػػاـ، . 1
 لتػػػجعضع هقتخحػػػة تخبػيػػػة كجاهعػػػة شضبػػػة عمػػػى كجػػػً الخرػػػػص: كذلػػػظ هػػػغ خػػػبلؿ تقػػػجيع رؤيػػػة

يعػػج هشصمػػق لتحدػػضغ كاقػػع السذػػاركة السجتسعضػػة فػػي  لمصالبػػات، كذلػػظ بسػػا السجتسعضػػة السذػػاركة
 الجاهعات الدعػدية.

أعزاء كعزػات ٌضئة التجريذ بقدع الجراسات االجتساعضة، كالقائسضغ عمى هخاكد الذخاكة . 2
 يتع التي السجتسعضة السذاركة السجتسعضة بجاهعة شضبة: كذلظ هغ خبلؿ لفت اىتباٌٍع لسجاالت

ع بالسعػقات التي تحج هغ تجعضع السجتسعضة السذاركة تجعضع خبللٍا هغ  لمصالبات، كتبرضٌخ
ػ ها يجفعٍع التخاذ التجابضخ السشاسبة. السجتسعضة السذاركة  لٍؤالء الصالبات، ٌك

الدعػدية: كذلظ هغ خبلؿ ها  بالجاهعات اآلداب بكمضات االجتساعضة الجراسات قدع . شالبات3
 تجعضع آلضات ػجٍة ىطخ هجسػعة هغ الخبخاء بذأفتقجهً ىتائج الجراسة هغ صػرة هدتقبمضة ل

 دلفاؼ. أسمػب باستخجاـ شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة

الباحثضغ التخبػيضغ: كذلظ هغ خبلؿ فتح السجاؿ أهاهٍع إلجخاء بحػث كدراسات عمسضة . 4
تجعضع السذاركة السجتسعضة لصالبات  تدٍع في رفج السكتبة العخبضة بسشتػج بحثي يعشى بتشاكؿ

 الجراسات االجتساعضة بالجاهعات الدعػدية. 

 الجراسة:حجكد 
 :اآلتضةحجكد تقـػ الجراسة ضسغ ال

 السذػػاركة لتػػجعضع هقتخحػػة تخبػيػػة صػػضاغة رؤيػػةعمػػى  اقترػػخت الجراسػػةالحػػج السػضػػػعي:  -
 دلفاؼ. سمػبأ باستخجاـ شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة

 اآلداب بكمضة االجتساعضة العمـػ قدع شالباتُشبقت الجراسة عمى عضشة هغ  الحج البذخي:  -
السشػرة، إلى جاىب عضشة هغ الخبخاء في عجد هغ  بالسجيشة شضبة بجاهعة اإلىداىضة كالعمػـ

 الجاهعات الدعػدية.
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 ق السػافق1440/ 1439 اسيهغ العاـ الجر  ثاىيفي الفرل ال الجراسة: تع إجخاء الحج الدهاني -

 م2019/ 2018

 السشػرة. بالسجيشة شضبة بجاهعة اإلىداىضة كالعمـػ اآلداب ُشبقت الجراسة بكمضة الحج السكاني: -
 الجراسة:هرصمحات 

 تتزسغ الجراسة التعخيف بالسرصمحات اآلتضة:

( 2017يعخفٍا عداؼ ) :A Proposed Educational Vision""  رؤية تخبػية هقتخحة. 1
بأىٍا: " ترػر هدتقبمي ذك أبعاد شػيمة السجػ يدتشج إلى هشصمقات فكخية كفمدفضة، يٍجؼ إلى 

 (.292، 2017عداؼ، إحجاث تغضخات في التحجيات التي تػاجً قزضة ها" )

ٌػي ترػػر تخصضصػي هقتػخح قػائع عمػى أسػذ تخبػيػة تختكػد : كتعخفٍا الباحثة إجخائًضػا بأىٍػا
لسشطػهة اإلعجاد لصالبػات الجراسػات االجتساعضػة بجاهعػة شضبػة التػي  السكػىة العشاصخ تفعضل عمى

 التػػجريذ، ٌضئػة الجاهعضػة، كشػخؽ كأسػػالضب التػجريذ السدػتخجهة، كدكر أعزػاء تتزػسغ السقػخرات

الجاهعضة، كذلظ بحضث يذتسل ٌػحا الترػػر عمػى جسمػة هػغ السبػادغ،  كاإلدارة الصبلبضة، كاألىذصة
ػا كهخشػًجا لتػجعضع كاألٌجاؼ، كاآللضػات، كالستصم ًٍ بػات، كسػبل التغمػب عمػى السعػقػات التػي ُتعػج هػج

 السذاركة السجتسعضة لٍؤالء الصالبات.

كاريبضخاف  يعرفها :"Community Participation"السذاركة السجتسعية  .2
 قبل هغ شػعضة بأىٍا: "هداٌسة )eeran and Sathyamurthy, 2016)Karib كساثضسخسي
 التشسضة في تدٍع أف ُيفتخض التي العاهة السجاالت كالبخاهج هغ أكثخ أك كاحج في األشخاص
 (.Karibeeran and Sathyamurthy  , 2016 , 16)الػششضة" 

كهؤسدات  هعة شضبةٌي الجٍػد السبحكلة هغ قبل جا: كتعخفٍا الباحثة إجخائًضا بأىٍا
اإلسٍاـ التصػعي الفاعل لصالبات الجراسات االجتساعضة في السجاالت لتجعضع  السجتسع كأفخادي

السختمفة سػاء داخل أك خارج الحـخ الجاهعي التي هغ شأىٍا تقجيع خجهات ىافعة لمسجتسع بأفخادي 
 السػاششة.كهؤسداتً العاهة كالخاصة، كذلظ هغ هشصمق ها يتػجب عمضٍغ هغ سمػكات 

كتعخفٍغ  :" Female Students of Social Studies " االجتساعية الجراسات . شالبات 3
 كالعمػـ ٌغ الصالبات السقضجات بقدع العمـػ االجتساعضة بكمضة اآلداب :غالباحثة إجخائًضا بأىٍ

https://www.researchgate.net/profile/Sathyamurthi_Karibeeran2
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تخرري اإلىداىضة بجاهعة شضبة بالسجيشة السشػرة، كالسمتحقات بالفخقة األكلى إلى الخابعة ب
 التاريخ كالجغخافضا.

 شخيقػػة: " بأىػػً( 2018) القػػادر عبػػج ُيعػػخؼ هػػغ قبػػل ":Delphi Method" . أسػػمػب دلفػػاي 4
 الكافضػػة السعخفػػة لػػجيٍع خبػػخاء بػاسػػصة كذلػػظ، هعػػضغ هػضػػػع حػػػؿ هشطسػػة أحكػػاـ عمػػى لمحرػػػؿ

 عسمضػػػات ٍػػػاكيتخمم، بعشايػػػة ُتعػػػج الستتالضػػػة االسػػػتبضاىات هػػػغ هجسػعػػػة خػػػبلؿ كهػػػغ، القزػػػضة بٍػػػحي
 جػػػالت هػػغ جػلػػة كػػل فػػي الدػػابقة االسػػتجابات عػػغ هختجعػػة تغحيػػة إلعصػػاء السعمػهػػات تمخػػضز
 ألسػػػمػب األساسػػضة إلػػى إف " الفكػػخة (2019)كيذػػضخ عػػاهخ   (.36، 2018عبػػج القػػادر، " )دلفػػاؼ
 هػغ عػجد آراء استقرػاء عمػى باالعتسػاد هخغػبػة هدتقبمضة صػرة إلى التػصل حػؿ تتسحػر دلفاؼ
تساـ هجاؿ في بخاءالخ  يػتع حضػث، اإلبػجاعي التخضػل عمػى كالقػجرة بالحػجس يتدػسػف  هسػغ، البحػث ٌا

 .(248، 2019عامر، )الجػالت"  هغ عجد خبلؿ هغ هباشخ غضخ بصخيق آرائٍع بضغ التفاعل

ٌػػ أسػػمػب قػائع عمػػى إشػخاؾ هجسػعػة هػػغ الخبػخاء التخبػػػيضغ  :كتعخفػً الباحثػة إجخائًضػػا بأىػً
بعػػػجد هػػػغ الجاهعػػػات  التخبػيػػػة كاإلدارة، االجتساعضػػػة الجراسػػػات تػػػجريذ كشػػػخؽ  هشػػػاٌج فػػػي هجػػػاؿ

 الجراسػػات لصالبػػات السجتسعضػػة السذػاركة الدػعػدية فػػي التفكضػػخ فػي اآللضػػات التػػي هػغ شػػأىٍا تػػجعضع
شضبػػة هػػغ هػػجخل السشػػاٌج كشػػخؽ التػػجريذ، كذلػػظ هػػغ خػػبلؿ ثبلثػػة جػػػالت  بجاهعػػة االجتساعضػػة

 ة كأداة رئضدة لجسع البضاىات.تعتسج عمى تػضضف االستباى

 الجراسات الدابقة:

ػػجفت كذػػف هػػجػ كعػػي شػػبلب جاهعػػة القرػػضع ككاقػػع 2019دراسػػة هحسػػػد كىرػػار ) ( ٌك
( هػغ شػػبلب كشالبػػات 319هذػاركتٍع فػػي هجػاالت السذػػاركة السجتسعضػػة، كشػسمت عضشػػة الجراسػػة )

ج إلػى إف كعػي شػبلب جاهعػة جاهعة القرضع بكل هغ الكمضات العسمضة كالشطخية. كقج أشارت الشتػائ
القرػضع بسجػاالت السذػػاركة السجتسعضػة جػاء بجرجػػة هتػسػصة، كسػا جػػاء هدػتػػ هذػاركتٍع الفعمضػػة 
فػي ٌػػحي السجػػاالت بجرجػػة هتػسػػصة، حضػػث تسثػػل أبػخز أكجػػً السذػػاركة فػػي هدػػاعجة الػػدهبلء عشػػج 

تبػضغ عػجـ كجػػد الحاجة، ككجػد بعس السبادرات الخاصة بأىذصة اجتساعضة ىحػ اآلخخيغ. كحلظ 
فػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائضة بػضغ هتػسػػصات اسػػتجابات أفػخاد عضشػػة الجراسػػة حػػؿ الػػػعي بسجػػاالت 
السذاركة السجتسعضة كالسذاركة الفعمضػة بٍػا تعػدػ إلػى هتغضػخ السدػتػػ الجراسػي )أقػل هػغ السدػتػػ 

 الخابع، أعمى هغ السدتػػ الخابع(.
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ٌػجفت إلػى الػقػػؼ عمػى الفػائػج الستحققػة (Hartman and Kahn, 2019) كدراسػة ٌارتسػاف 
هغ شخاكات الجاهعة السجتسعضة في السشاشق الخيفضػة، كتحجيػًجا بضػاف الػجركس السدػتفادة هػغ ىسػػذج 

" التػي ىطسٍػا  "Inclusive Science Day Eventالذػخاكة الستسثػل فػي فاعمضػة الضػـػ الذػاهل لمعمػـػ 
 فػػي األكسػػط الغػػخب كاليػػة عػػجد هػػغ الصػػبلب السعمسػػضغ السمتحقػػضغ بثسػػاىي عذػػخ تخرًرػػا بجاهعػػة

بعػس الستػاحف السحمضػة لتقػجيع  الذػاهمة فػي العمسضػة تكداس، لعقج هجسػعة هػغ السحاضػخات كالية
 هقػػػجهي هػػػغ (22فخًصػػػا لمػػػتعمع غضػػػخ الخسػػػسي لفئػػػة ذكؼ االحتضاجػػػات الخاصػػػة، كشػػػسمت العضشػػػة )

 الذػاهل هػع األفػخاد ذكؼ االحتضاجػات الخاصػة. كقػج أشػارت العمػع يػـػ حػجث حزخكا الحيغ الخعاية
ػػا  كالسجتسػػع، شػػبلب الجاهعػػة بػػضغ لمذػػخاكة تبشػػي ٌػػحا الشسػػػذج فػائػػج إلػػى الشتػػائج كالتػػي هػػغ أبخٌز
 عبػخ صػةالخسػسضة إلػى البضئػات الخيفضػة كذكؼ االحتضاجػات الخا غضػخ الػتعمع فػخص كصػػؿ  تحدضغ

 لتشفضػػػػح السسارسػػػػات السسكشػػػػة أفزػػػػل التػصػػػػل إلػػػػى شػػػػخاكات الجاهعػػػػة السجتسعضػػػػة، كاإلسػػػػٍاـ فػػػػي
كالقضسػة بأٌسضػة  الػػعي الذػخاكة، إضػافة إلػى تعديػد ىسػػذج خػبلؿ هػغ السدػتقبمضة الذاهمة الفعالضات

 لجػ الصبلب السعمسضغ. الذخاكة السجتسعضة

 فػي السجتسعضػة الذػخاكة تفعضػل ج هجػاالت( إلى تحجي2018كسا ٌجفت دراسة ىرخ كالقخىي )
الستصمبػػات البلزهػػة  أبػػخز عمػػى كالػقػػػؼ تبػػػؾ، ـ بجاهعػػة 2030 لمسسمكػػة الػششضػػة الخؤيػػة ضػػػء
 بجاهعػػة التػػجريذ ٌضئػػة أعزػػاء كعزػػػات ٌػػحي الذػػخاكة، كشبقػػت الجراسػػة عمػػى عضشػػة هػػغ لتفعضػػل

ػع هجػاالت  الػششضػة الخؤيػة ضػػء فػي ضػةالسجتسع الذػخاكة تفعضػل تبػؾ. كقػج أكضػحت الشتػائج أف ٌأ
تبػػؾ تسثمػت فػػي إجػخاء البحػػث فػي هختمػف التخررػات حػػؿ قزػػايا  ـ بجاهعػة2030  لمسسمكػة

السجتسػػػع، كتقػػػجيع االستذػػػارات التخبػيػػػة كالعمسضػػػة لسؤسدػػػات السجتسػػػع، كتقػػػجيع البػػػخاهج التجريبضػػػة 
خاهج الجراسػػضة الستخررػة فػي جسضػع السجػػاالت، فػي حػضغ تسثمػػت أبػخز الستصمبػات فػػي تصػػيخ البػ

بالجاهعة بسا يػاءـ هتصمبات سػؽ العسل، كتػفضخ هػارد ذاتضة لػجعع بػخاهج الذػخاكة السجتسعضػة بػضغ 
 الجاهعة كالسجتسع، كإعجاد خصة استخاتضجضة لمذخاكة السجتسعضة.

( إلػػػػػى تقرػػػػػػي كاقػػػػػع السذػػػػػاركة السجتسعضػػػػػػة 2017دراسػػػػػة عبػػػػػػج الدػػػػػسضع ) بضشسػػػػػا ٌػػػػػجفت
جػػػػػاالت العسػػػػػل التصػػػػػػعي، كتحجيػػػػػج السعػقػػػػػات التػػػػػي تعتػػػػػخض لصالبػػػػػات جاهعػػػػػة الػػػػػجهاـ فػػػػػي ه

( شالبػػػػػػػة بكمضػػػػػػػة اآلداب بجاهعػػػػػػػػة 330الصالبػػػػػػػات فػػػػػػػي العسػػػػػػػػل التصػػػػػػػػعي، كشػػػػػػػسمت العضشػػػػػػػػة )
ػػػػػع هجػػػػاالت السذػػػػػاركة السجتسعضػػػػة لصالبػػػػػات جاهعػػػػة الػػػػػجهاـ  الػػػػجهاـ. كقػػػػج أبػػػػػخزت الشتػػػػائج أف ٌأ

جضغ، تبلٌػػػػػػا إعػػػػػػجاد فػػػػػػي هجػػػػػػاالت العسػػػػػػل التصػػػػػػػعي ٌػػػػػػي هدػػػػػػاعجة كرعايػػػػػػة الفقػػػػػػخاء كالسحتػػػػػػا

https://www.researchgate.net/profile/Sara_Hartman
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كتقػػػػػػجيع السحاضػػػػػػخات الجيشضػػػػػػة، تبلٌػػػػػػا رعايػػػػػػة األشفػػػػػػاؿ األيتػػػػػػاـ، كزراعػػػػػػة الشباتػػػػػػات، كتػػػػػػجكيخ 
السخمفػػػػات البضئضػػػػة، تبلٌػػػػػع حسػػػػبلت ىطافػػػػػة البضئػػػػة. كسػػػػا اتزػػػػػح كجػػػػػد هعػقػػػػػات هتعػػػػجدة تحػػػػػج 
هػػػػػغ السذػػػػػاركة السجتسعضػػػػػة لصالبػػػػػات جاهعػػػػػة الػػػػػجهاـ، كفػػػػػي هقػػػػػجهتٍا عػػػػػجـ تػػػػػػافخ السػاصػػػػػبلت 

ل الصالبػػػػات لسضػػػػجاف العسػػػػل التصػػػػػعي، كعػػػػجـ قشاعػػػػة كلػػػػي األهػػػػخ بأٌسضػػػػة عسػػػػل السػػػػخأة التػػػي تشقػػػػ
التصػػػػػػعي، كالخػػػػػػؼ هػػػػػغ االلتػػػػػداـ. كػػػػػحلظ أشػػػػػارت الشتػػػػػائج إلػػػػػى أف أبػػػػػخز الػسػػػػػائل كاآللضػػػػػات 
لتفعضػػػػػل السذػػػػػاركة السجتسعضػػػػػة لصالبػػػػػات جاهعػػػػػة الػػػػػجهاـ فػػػػػي هجػػػػػاالت العسػػػػػل التصػػػػػػعي ٌػػػػػي 

ىتخىػػػػػػت فػػػػػػي تذػػػػػػجضع العسػػػػػػل التصػػػػػػػعي، كتػػػػػػجريب تػضضػػػػػػف كسػػػػػػائل االترػػػػػػاالت الحجيثػػػػػػة كاإل
كتأٌضػػػػل الصالبػػػػات الخاغبػػػػات فػػػػي العسػػػػل التصػػػػػعي، كزرع حػػػػب العسػػػػل التصػػػػػعي فػػػػي السخاحػػػػل 

 العسخية السبكخة.

ػػػػجفت دراسػػػػة  اتجاٌػػػػػات إلػػػػػى فٍػػػػع (Nasir and Diah, 2016) ىاصػػػػػضخ كضػػػػضا ٌك
 جاهعػػػػػػػةال فػػػػػػػي العمضػػػػػػػا الجراسػػػػػػػات شػػػػػػػبلب بػػػػػػػضغ السجتسػػػػػػػع خجهػػػػػػػة فػػػػػػػي السذػػػػػػػاركة كتحػػػػػػػجيات
 ( شالبػػػػػػػػػاً 20) ، كتكػىػػػػػػػػػت عضشػػػػػػػػػة الجراسػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػغ(IIUM) هالضديػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الجكلضػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلهضة
 خجهػػػػػة أف يعتقػػػػػجكف  العمضػػػػػا الجراسػػػػػات شػػػػػبلب الشتػػػػػائج عػػػػػغ أف كذػػػػػفت كقػػػػػج. العمضػػػػػا بالجراسػػػػات
الجػػػػػػاهعضضغ، كلكػػػػػػغ عمػػػػػػى الػػػػػخغع هػػػػػػغ ذلػػػػػػظ يذػػػػػػضخ  الصػػػػػبلب أحػػػػػػج هدػػػػػػؤكلضات ٌػػػػػػي السجتسػػػػػع
ػػػػحا ىتضجػػػػة كجػػػػػد عػػػػجد هػػػػغ  العسػػػػل ب عمػػػػىلمصػػػػبل الخئضدػػػػي إلػػػػى التخكضػػػػد الػاقػػػػع األكػػػػاديسي، ٌك

الجراسػػػػة كاألهػػػػػػر العائمضػػػػة كخجهػػػػػة السجتسػػػػع، إضػػػػػافة  بػػػػػضغ التحػػػػجيات، هشٍػػػػا صػػػػػعػبة التػفضػػػػق
 عػػػػغ الػػػػجكلضضغ العمضػػػػا الجراسػػػػات شػػػػبلب تثشػػػػي كلغػيػػػػة كثقافضػػػػة، اجتساعضػػػػة كجػػػػػد حػػػػػاجد إلػػػػى

 .  السجتسع خجهة أىذصة في السذاركة

 كمضػػػػػػػات كذػػػػػػػف دكر ( ٌػػػػػػػجفت إلػػػػػػػى2016لعتضبػػػػػػػي كالعتضبػػػػػػػي )أهػػػػػػػا دراسػػػػػػػة الحبضػػػػػػػب كا
ىطػػػػخ الصػػػػبلب أىفدػػػػٍع، كتكػىػػػػت  كجٍػػػػة هػػػػغ شبلبٍػػػػا لػػػػجػ السػاششػػػػة قػػػػضع تشسضػػػػة فػػػػي السجتسػػػػع

كقػػػػج خمرػػػػت الشتػػػػائج إلػػػػى  ( شالػػػػب بكمضػػػػة السجتسػػػػع بسجيشػػػػة الخيػػػػاض.97عضشػػػػة الجراسػػػػة هػػػػغ )
عالضػػػػػة، حضػػػػػث  بجرجػػػػػة شبلبٍػػػػا لػػػػػجػ السجتسعضػػػػػة السذػػػػػاركة قػػػػضع بتشسضػػػػػة السجتسػػػػػع قضػػػػاـ كمضػػػػػات

تسثمػػػػػت أبػػػػػخز األدكار فػػػػػي حػػػػػث الصػػػػػبلب عمػػػػػى السذػػػػػاركة بأعسػػػػػاؿ تصػعضػػػػػة لمػػػػػػشغ، كحػػػػػثٍع 
عمػػػػػى حزػػػػػػر الشػػػػػجكات الػششضػػػػػة كالمقػػػػػاءات الػششضػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػاـ خػػػػػارج الكمضػػػػػة، إضػػػػػافة إلػػػػػى 
تذػػػػػجضعٍع عمػػػػػػى تقػػػػػجيع العػػػػػػػف لسػػػػػغ يحتػػػػػػاج إلضػػػػػً. كسػػػػػػا أكضػػػػػحت الشتػػػػػػائج كجػػػػػػد هتصمبػػػػػػات 

كهػػػػػغ بضشٍػػػػػا السذػػػػػاركة السجتسعضػػػػػة لػػػػػجػ شػػػػػبلب كمضػػػػػات السجتسػػػػػع، هػػػػػغ  لتشسضػػػػػة قػػػػػضع السػاششػػػػػة
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سٍػػػػػػػػػا تذػػػػػػػػػػجضع حزػػػػػػػػػػػر أعزػػػػػػػػػاء ٌضئػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػجريذ لمػػػػػػػػػجكرات التجريبضػػػػػػػػػػة ككرش العسػػػػػػػػػػل  ٌأ
الستخررػػػػػة فػػػػػي هدػػػػػػائل تشسضػػػػػة السذػػػػػػاركة السجتسعضػػػػػة، كعقػػػػػج المقػػػػػػاءات ككرش العسػػػػػل بػػػػػػضغ 

سذػػػػػػػػاركة أعزػػػػػػػػاء ٌضئػػػػػػػػة التػػػػػػػػجريذ كالصػػػػػػػػبلب لمتحػػػػػػػػاكر فػػػػػػػػي السػضػػػػػػػػػعات ذات الرػػػػػػػػمة بال
 السجتسعضة، كتػجضً أىذصة الكمضات لتعديد السػاششة لجػ الصبلب.

ػػػػجفت دراسػػػػة هػجػػػػابي  السؤسدػػػػي االلتػػػػداـ هػػػػجػ إلػػػػى التحقػػػػق هػػػػغ (Mugabi, 2015) ٌك
 السجتسعضػػػػػػػػة هػػػػػػػػغ خػػػػػػػػبلؿ دراسػػػػػػػػة حالػػػػػػػػة جاهعػػػػػػػػة بتفعضػػػػػػػػل السذػػػػػػػػاركة األكغشجيػػػػػػػػة لمجاهعػػػػػػػػات
 هػػػػػػغ كػاحػػػػػػجة السجتسعضػػػػػػة اركةبالسذػػػػػػ تعتػػػػػػخؼ الجاهعػػػػػػة كقػػػػػػج أضٍػػػػػػخت الشتػػػػػػائج أف. هػػػػػػاكضخيخؼ 
 فػػػػي السذػػػػاركة السجتسعضػػػػة جػاىػػػػب بعػػػػس األساسػػػػضة، كلتفعضػػػػل ٌػػػػحا الػضضفػػػػة تػػػػع دهػػػػج كضائفٍػػػػا
 لتشطػػػػػػػضع كهػػػػػػػػضفضغ تشطضسضػػػػػػػة ٌضاكػػػػػػػل الجاهعضػػػػػػػة كالدضاسػػػػػػػات، إضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى كجػػػػػػػػد السشػػػػػػػاٌج
 األىذػػػػصة تػػػػداؿ ذلػػػػظ تبػػػػضغ أىػػػػً هػػػػا كهػػػػع. الرػػػػمة ذات السجتسعضػػػػة كالخػػػػجهات األىذػػػػصة كتػػػػػفضخ

 ٌضئػػػػػة أعزػػػػاء يػػػػتع هكافػػػػأة هدػػػػاٌسات كال كبضػػػػخ، حػػػػج إلػػػػى هجعػهػػػػة غضػػػػخ بػػػػالسجتسع عمقػػػػةالست
 السذاركة السجتسعضة. في التجريذ كالصبلب

ػػػػػػجفت دراسػػػػػػة كضخبضػػػػػػخغ ككضدػػػػػػبل كهضمتدػػػػػػػسضذ   Keerberg, Kiisla and)ٌك

Maeltsemees, 2014)  إلػػػػى تحمضػػػػل كضفضػػػػة قضػػػػػاـ الجاهعػػػػات بتحقضػػػػق هٍسػػػػة خجهػػػػة السجتسػػػػػع
( عزػػػػػًػا هػػػػػغ أعزػػػػػاء 80خ السقػػػػػخرات الجاهعضػػػػػة، كشػػػػػسمت عضشػػػػػة الجراسػػػػػة )هػػػػػغ خػػػػػبلؿ تصػػػػػػي

ٌضئػػػػػة التػػػػػجريذ فػػػػػي إىجمتػػػػػخا كإسػػػػػكتمشجا. كقػػػػػج تػصػػػػػمت الشتػػػػػائج إلػػػػػى إف هٍسػػػػػة الجاهعػػػػػة فػػػػػي 
خجهػػػػػػة السجتسػػػػػػع يسكػػػػػػغ تحقضقٍػػػػػػا هػػػػػػغ خػػػػػػبلؿ ترػػػػػػسضع السشػػػػػػاٌج كشػػػػػػخؽ التػػػػػػجريذ كالتقضػػػػػػضع، 

سػػػػػػػػػاؿ البحثضػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػبلب، كاألىذػػػػػػػػػصة كالسػضػػػػػػػػػػعات البلهشٍجضػػػػػػػػػة، كاإلشػػػػػػػػػخاؼ عمػػػػػػػػػى األع
 كالتعاكف هع الذخكاء لجعع أىذصة تشسضة السجتسع السحمي.

ػػػػػػجفت دراسػػػػػػة السعضمػػػػػػي ) ( إلػػػػػػى صػػػػػػضاغة ترػػػػػػػر هقتػػػػػػخح لصخيقػػػػػػة العسػػػػػػل هػػػػػػع 2014ٌك
 كاألسػػػػػػػالضب الجاهعػػػػػػػة، كتحجيػػػػػػػج األدكار لصالبػػػػػػػات السجتسعضػػػػػػػة السذػػػػػػػاركة الجساعػػػػػػػات لتشسضػػػػػػػة

إلػػػػى جاىػػػػب الكذػػػػف ، شسضػػػػة ٌػػػػحي السذػػػػاركةاالجتساعضػػػػات فػػػػي ت الستبعػػػػة هػػػػغ قبػػػػل األخرػػػػائضات
 السذػػػػػاركة هٍػػػػػارات السسارسػػػػػات السٍشضػػػػػة ذات الرػػػػػمة بتشسضػػػػػة هػػػػػغ تحػػػػػج التػػػػػي عػػػػػغ السعػقػػػػػات

 االجتساعضػػػػػػػػات ( هػػػػػػػػغ األخرػػػػػػػػائضات53الجاهعػػػػػػػػة، كشػػػػػػػػسمت العضشػػػػػػػػة ) لصالبػػػػػػػػات السجتسعضػػػػػػػػة
أف أبػػػػػػخز   إلػػػػػػى الجراسػػػػػػة تػصػػػػػػمت كقػػػػػػج. الػػػػػػخحسغ عبػػػػػػج بشػػػػػػت ىػػػػػػػرة األهضػػػػػػخة جاهعػػػػػػة بكمضػػػػػات

 لصالبػػػػػػػػات السجتسعضػػػػػػػة السذػػػػػػػاركة البلزهػػػػػػػػة لتشسضػػػػػػػة الجساعػػػػػػػات هػػػػػػػع لمعسػػػػػػػل السٍشضػػػػػػػة دكاراأل
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 التػػػػػي األىذػػػػػصة فػػػػػي لمسذػػػػػاركة الصبلبضػػػػػة الجساعػػػػػات تحفضػػػػػد الجاهعػػػػػة تسثمػػػػػت فػػػػػي اسػػػػػتجابات
 السذػػػػػػكبلت بحػػػػػل السبػػػػػػادرة ىحػػػػػػ اإليجابضػػػػػة االتجاٌػػػػػػات الصالبػػػػػات السجتسػػػػػع، كإكدػػػػػػاب تخػػػػػجـ

لػػػػػػػجػ  كالسجتسعضػػػػػػػة الفخديػػػػػػػة بالسدػػػػػػػئػلضة إلحدػػػػػػػاسا كتشسضػػػػػػػة السجتسعضػػػػػػػة، إلػػػػػػػى جاىػػػػػػػب دعػػػػػػػع
ػػػػع السعػقػػػػات فػػػػي  لؤلخرػػػػائضات السٍشػػػػي الػػػػجكر كضػػػػػح عػػػػجـ الصالبػػػػات، فػػػػي حػػػػضغ تحػػػػجدت ٌأ

 التػػػػػػي لمبػػػػػػخاهج اإلعبلهػػػػػػي الجاهعػػػػػػة، كالقرػػػػػػػر فػػػػػػي الصبلبضػػػػػػة الجساعػػػػػػات هػػػػػػع العسػػػػػػل عشػػػػػػج
 ىذػػػػػػصةأ تشفضػػػػػػح فػػػػػػي كتعقػػػػػػجٌا البضخكقخاشضػػػػػػة السجتسػػػػػػع، كاإلجػػػػػػخاءات خػػػػػػجهات تقػػػػػػجيع تدػػػػػػتٍجؼ
 لئلسػػػػػٍاـ الصالبػػػػػات تذػػػػجع التػػػػػي الساديػػػػة الحػػػػػػافد الجاهعػػػػة، ككػػػػػحلظ هحجكديػػػػة خػػػػػارج البػػػػخاهج

 فػػػػػي األخرػػػػػائضات هػػػػػع التػػػػػجريذ ٌضئػػػػػة أعزػػػػػاء تعػػػػػاكف  السجتسػػػػػع، كعػػػػػجـ تخػػػػػجـ بػػػػػخاهج فػػػػػي
 هقتػػػػػخح ترػػػػػػر برػػػػػضاغة خخجػػػػػت كسػػػػػا السجتسػػػػػع. تخػػػػػجـ بأىذػػػػػصة لئلسػػػػػٍاـ الصالبػػػػػات تذػػػػػجضع
 .  الجاهعة لصالبات السجتسعضة كةالسذار  لتشسضة الجاهعات هع لمعسل

 التحفضديػة إلػى تقرػي العػاهػل (Gage and Thapa, 2012) كثابػا غػضج كأخضػًخا ٌػجفت دراسػة
الستحػػجة، كتحجيػػج  الػاليػات شػػخؽ  جشػػب فػػي الكبػػخػ  إحػػجػ الجاهعػات لمسذػاركة التصػعضػػة لصػبلب

السذػػاركة،  عمػػى تمػػظ السفخكضػة القضػػػد أبػخز هجػػاالت السذػػاركة التصػعضػػة، إلػى جاىػػب استكذػػاؼ
 الجػاهعي لمسدػتػػ  ( شالب كشالبة هغ السمتحقضغ بالدػشة التسٍضجيػة270كتألفت عضشة الجراسة هغ )

كقػج أضٍػخت الشتػائج أف  .الستحػجة الػاليات شخؽ  جشػب بأحج الجاهعات الكبخػ في أقداـ ثبلثة في
كأعزػاء ٌضئػة التػجريذ  األسػخة %( هغ أفػخاد العضشػة قػج شػاركػا فػي أعسػاؿ تصػعضػة، كأف دكر80)

 غالبضػػػة أف ٌسػػػا العػػػاهبلف الخئضدػػػضاف فػػػي التػػػأثضخ عمػػػى السذػػػاركة التصػعضػػػة لمصػػػبلب. كسػػػا تبػػػضغ
، فػي (كالذػػاشئ الحػجائق هثػل) الصبضعضػة قج تصػعػا في هجاؿ حسايػة السشػاشق ٝ(75) السبحػثضغ

 سشطسػػػاتال فػػػي ىدػػػبة قمضمػػػة بضشسػػػا تصػػػػع اإلىدػػػاىضة، الخػػػجهات %( فػػػي هجػػػاؿ59حػػػضغ شػػػارؾ )
كحلظ اتزح أف كثخة االلتداهػات األخػخػ، كعػجـ كجػػد كقػت ٝ(. 20) البضئضة أك ،ٝ(13) الدضاسضة

السفخكضػػة عمػػى  لمسذػػاركة التصػعضػػة، كعػػجـ العمػػع بفػػخص السذػػاركة التصػعضػػة تسثػػل أبػػخز القضػػػد
 هذاركة الصبلب في العسل التصػعي.
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 التعقيب عمى الجراسات الدابقة: 

ت الدػػػابقة الحطػػػت الباحثػػػة التشػػػػع فػػػي العشػػػاكيغ كاألٌػػػجاؼ كتبػػػايغ هجتسػػػع بعػػػج عػػػخض الجراسػػػا
الجراسة كشخيقة إختضار العضشة حضث تشاكلت هخاحػل عسخيػة هختمفػة باإلضػافة إلػى التشػػع فػي ىتػائج 

 الجراسات كفقًا لصبضعة كل دراسة كإختمفت في التػصضات كتست اإلستفادة هغ اإلشار الشطخؼ.

 سة:إجخاءات تشفيح الجرا

 كذلػظ لكػىػً يدػسح بتحجيػج؛ "Descriptive Method" الػصفي تع استخجاـ السشٍج: شيج الجراسةه
 شضبػة، كيتػضح الػقػػؼ بجاهعػة االجتساعضػة الجراسػات لصالبػات السجتسعضة السذاركة تجعضع هجاالت

 Delphi ٌحي السذاركة، كسػا اسػتعاىت الباحثػة بأسػمػب دلفػاؼ تجعضع هغ تحج التي السعػقات عمى

Method"" ًكالػػحؼ ُيعػػج أحػػج أسػػالضب الجراسػػات السدػػتقبمضة السدػػتخجهة ألخػػح الحكػػع الستفػػق عمضػػ ،
 لصالبػات السجتسعضػة السذػاركة تػجعضع آلضػات عػغ لسجسػعة هغ الخبخاء، كذلظ بسا يفضػج فػي الكذػف

ػ ها ُيعػج هختكػًدا أساسػًضا فػي صػضاغة بجاهعة االجتساعضة الجراسات  قتخحػةه تخبػيػة رؤيػة شضبة، ٌك
 جػػػالت، ثبلثػػة خػػبلؿ هػغ دلفػػاؼ أسػػمػب اسػتخجاـ تػػع الحالضػػة الجراسػػة كفػي. ٌػػحي السذػػاركة لتػجعضع

 حتػى تػع التػصػل إلػى هدػتػػ  باسػتصبلع آراء هجسػعػة الخبػخاء قاهت الباحثة فػي كػل جػلػة هػشٍع
ػ أف  عبػارة كػل عمػى األقػل عمػى أفػخاد السجسػعػة هغ %(75) يجسع إجساع هقبػؿ حػؿ اآلراء، ٌك

 (.2013عبارات االستباىة، إذ أف ٌحي الشدبة تعج هشاسبة )المٍضبي،  هغ

الصالبػػات السقضػػجات بقدػػع العمػػـػ االجتساعضػػة بكمضػػػة  هػػغ الجراسػػة هجتسػػع تػػألف: هجتسػػع الجراسػػة
اإلىدػػاىضة بجاهعػػة شضبػػة بالسجيشػػة السشػػػرة، كالسمتحقػػات بالفخقػػة األكلػػى إلػػى الخابعػػة  كالعمػػـػ اآلداب

. كسػػػػا ق1440 /1439 هػػػػغ العػػػاـ الجراسػػػي ثػػػاىيالفرػػػل ال خػػػػبلؿخ كالجغخافضػػػا بتخررػػػي التػػػاري
تزػػػسغ هجتسػػػع الجراسػػػة كافػػػة الخبػػػخاء كالسخترػػػضغ فػػػي هجػػػاؿ هشػػػاٌج كشػػػخؽ تػػػجريذ الجراسػػػات 

 االجتساعضة، كاإلدارة التخبػية في الجاهعات الدعػدية.

جات بقدػػػػع العمػػػػـػ الصالبػػػػات السقضػػػػ هػػػػغ( شالبػػػػة 460عضشػػػػة عذػػػػػائضة قػاهٍػػػػا ): يشػػػػة الجراسػػػػةع
اإلىدػاىضة بجاهعػة شضبػة، كالسمتحقػات بالفخقػة األكلػى إلػى الخابعػػة  كالعمػـػ االجتساعضػة بكمضػة اآلداب

إلػى جاىػب ، ق1440/ 1439 هػغ العػاـ الجراسػي ثػاىيالفرػل ال خػبلؿبتخرري التاريخ كالجغخافضا 
فػػي هجػػاؿ هشػػاٌج غ ( خبضػػًخا هػػغ الخبػػخاء كالسخترػػض19االعتسػػاد عمػػى عضشػػة قرػػجية هكػىػػة هػػغ )

)جاهعػة شضبػة، بالجاهعات الدعػدية اآلتضػة: كشخؽ تجريذ الجراسات االجتساعضة، كاإلدارة التخبػية 
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، كيػضػح الجػجكؿ جاهعة السمػظ سػعػد، جاهعػة أـ القػخػ، جاهعػة اإلهػاـ دمحم بػغ سػعػد اإلسػبلهضة(
 ( تػزيع أفخاد عضشة الجراسة كخرائرٍا:1)

 كخرائريا عيشة الجراسةتػزيع أفخاد  (1ججكؿ )يػضح 
 الشدبة السئػية التكخار البيانات الفخعية الخرائز

 عضشة الجراسة الػصفضة

الفخقة 
 الجاهعضة

 %  23.5 108 الفخقة األكلى

 % 23.3 107 الفخقة الثاىضة

 % 27.4 126 الفخقة الثالثة

 % 25.8 119 الفخقة الخابعة

 %100 460 اإلجسالي

 % 45.9 211 الجغخافضا التخرز

 % 54.1 249 التاريخ

 %100 460 اإلجسالي

 عضشة الجراسة السدتقبمضة بأسمػب دلفاؼ

 الجاهعة

 %31.6  6 جاهعة شضبة

 %26.4  5 جاهعة السمظ سعػد

 %21.0  4 جاهعة أـ القخػ 

 جاهعة اإلهاـ دمحم بغ سعػد اإلسبلهضة
4  21.0% 

 %100 19 اإلجسالي
 

 حقق هغ صجقيا كثباتيا: كالت الجراسة ةأدا

 تع االعتساد عمى أداتضغ ٌسا:

  . استبانة الجراسة الػصفية:1

تع االعتساد عمى استباىة هغمقة في تحقضق األٌجاؼ الثبلثة األكلى هغ الجراسة؛ بشاء األداة:  -أ
تع بشاء  كقج. في البحػث الػصفضة ااالستباىة هغ أكثخ أدكات البحث العمسي شضػعً  حضث تعتبخ

ألداة بعج هخاجعة العجيج هغ الجراسات الدابقة ذات الرمة بتشاكؿ هجاالت كهعػقات السذاركة ا
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(، كدراسة 2017(، كدراسة )الشاصخ، 2018السجتسعضة في الجاهعات هشٍا دراسة )الدٍمي، 
كقج اىصػت االستباىة في صػرتٍا األكلضة عمى قدسضغ؛ أكلٍسا يتزسغ (. 2014)السعضمي، 
لضة لعضشة الجراسة )الفخقة الجاهعضة، التخرز(، أها القدع الثاىي فاشتسل عمى البضاىات األك 

 خبللٍا هغ يتع التي السجاالت ( عبارة هػزعة عمى ثبلثة هجاالت، بحضث تشاكؿ أكلٍا45)
االجتساعضة داخل الحـخ الجاهعي فضسا يػافق  الجراسات لصالبات السذاركة السجتسعضة تجعضع

 السذاركة السجتسعضة تجعضع خبللٍا هغ يتع التي ىضٍا إلى السجاالت، كتصخؽ ثا( عبارة15)
،  فضسا اىصػػ ( عبارة15االجتساعضة خارج الحـخ الجاهعي فضسا يػافق ) الجراسات لصالبات

 ( عبارة.15فضسا يػافق )ٌحي السذاركة  السعػقات التي تحج هغ تجعضعالسجاؿ الثالث عمى 

الرجؽ شخيقة حقق هغ صجؽ األداة بصخيقتضغ؛ أكلٍسا تع التالتحقق هغ صجؽ األداة:  -ب
، حضث تع عخض االستباىة في صػرتٍا األكلضة عمى عجد هغ )صجؽ السحكسضغ( الطاٌخؼ 

( هحكًسا؛ كذلظ 11السحكسضغ  ذكؼ الخبخة كاالختراص هغ أعزاء ٌضئة التجريذ بمغ عجدٌع )
ألجمً، هغ خبلؿ تػجضً  عجتأُ  ها ، كقجرتٍا عمى قضاسهغ هجػ صبلحضة االستباىة لمتحقق

( 8) أك إعادة الرضاغة اإلضافةإدخاؿ التعجيبلت البلزهة سػاء بالححؼ أك شمب إلضٍع ب
تصبضق االستباىة  ، حضث تعصجؽ االتداؽ الجاخميأها الصخيقة الثاىضة فتسثمت في . عبارات فقط

جات بقدع العمػـ شالبة هغ السقض( 45)عمى عضشة استصبلعضة هغ خارج عضشة الجراسة قػاهٍا 
 هعاهبلت ارتباطحداب كهغ ثع اإلىداىضة بجاهعة شضبة،  كالعمـػ االجتساعضة بكمضة اآلداب

 جاؿكالجرجة الكمضة لمسعبارة بضغ درجة كل   (Pearson Correlation Coefficients) بضخسػف 
 حضث ،(0.01)عشج هدتػػ  ادالة إحرائضً  كافة العبارات جاءتأف . كإتزح الحؼ تشتسي إلضً

تخاكحت فضسا ، (0.962)إلى  (0.734)ها بضغ  مسجاؿ األكؿتخاكحت قضع هعاهبلت االرتباط لػ
 .صجؽ كافضةكجسضعٍا قضع تجلل عمى درجة ؛ (0.973)إلى  (0.884)ها بضغ الثاىي  جاؿلمس

 Cronbach's) كخكىباخ ألفاتع التحقق هغ صجؽ االستباىة هغ خبلؿ شخيقة  :داة األثبات  -ج

Alpha Method) ، هغ ثع تع حداب ك  عضشة استصبلعضة سالفة الحكخ،حضث شبقت األداة عمى ال
أف قضسة ككل، حضث تبضغ  لبلستباىة كحدابً، حجة عمى االستباىة هجالي هجاؿ هغ كل ثبات

(، كجاءت لمسجاؿ 0.898)، فضسا بمغت لمسجاؿ األكؿ (0.925) ككل بمغت هعاهل الثبات لؤلداة 
عالضة، كتذضخ إلى صبلحضة أداة الجراسة لمتصبضق ثبات  ةدرج (، كجسضعٍا0.916الثاىي هداكية )

 السضجاىي.
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، تػػػع اسػػػتخجاـ هقضػػػاس التػػػجرج لبلسػػػتجابة عمػػػى هجػػػاالت االسػػػتباىة كعبارتٍػػػا :داة األترػػػحضح  -د
بجرجػة هتػسػصة/ بجرجػة / بجرجة عالضػة/ بجرجة عالضة جًجالمتجريج التالي: ) االخساسي )لضكخت( كفقً 

، 2، 3، 4، 5(، كتػػع هػشح كػل اسػػتجابة درجػة هحػػجدة كسػا يمػػي: )بجرجػة هشخفزػػة جػًجا /هشخفزػة
باالعتسػػاد سعضػػار الحكػػع كفًقػػا لدرجػػة االسػػتجابة  ُقػػجرت( عمػػى التػػػالي. كبشػػاًء عمػػى ٌػػحا التػػجريج، 1
، كالجرجػػة الكمضػػة حضػػث صػػشفت االسػػتجابات إلػػى خسدػػة كػػل هجػػاؿمػػى قضسػػة الستػسػػط الحدػػابي لع

  أقػػل قضسػػة( –شػػػؿ الفئػػة = )أكبػػخ قضسػػة  ة السػػجػ هػػغ خػػبلؿ السعادلػػة اآلتضػػة:هدػػتػيات هتدػػاكي
 التالي: جريجلشحرل عمى الت، 0,80= 5  ( 1-5) -عجد بجائل األداة 

 الػصفية الجراسة استبانةج السدتخجـ في ي( تػزيع الفئات كفق التجر 2ججكؿ )يػضح 
 هجى الستػسصات درجة االستجابة الفئة

 1.80 -1.00 جًجا هشخفزة رجةبج الفئة األكلى

 2.60 -1.81 هشخفزة بجرجة الفئة الثاىضة

 3.40 -2.61 بجرجة هتػسصة الفئة الثالثة

 4.20 -3.41 عالضة بجرجة الفئة الخابعة

 5.00 -4.21 جًجا عالضة بجرجة الفئة الخاهدة

 استبانة الجراسة السدتقبمية باستخجاـ أسمػب دلفاي:  -ب

الستسثل في الكذف عغ أسمػب دلفاؼ لتحقضق الٍجؼ الخابع لمجراسة، تع االعتساد عمى 
شضبة هغ كجٍة ىطخ  بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة آلضات تجعضع
 ، كذلظ هغ خبلؿ ثبلثة أىػاع هغ االستباىات:عضشة الخبخاء

عة الخبخاء السختاريغ، االستباىة السفتػحة: كقج تزسشت خسدة أسئمة هػجٍة إلى هجسػ  .1
ا هغ كاقع خبختٍع  كشمب هشٍع اإلجابة عغ ٌحي األسئمة، كالتعبضخ عغ ترػراتٍع كآرائٍع ىحٌػ

 هغ خبلؿ الجػلة األكلى، كقج تحجدت األسئمة فضسا يمي: 

هغ  شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع ها آلضات -
 عضة ؟خبلؿ السقخرات الجاه
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هغ  شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع ها آلضات -
 خبلؿ شخؽ كأسالضب التجريذ السدتخجهة ؟

هغ  شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع ها آلضات -
 خبلؿ دكر أعزاء ٌضئة التجريذ ؟

هغ  شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع ها آلضات -
 خبلؿ األىذصة الصبلبضة ؟

هغ  شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع ها آلضات -
 خبلؿ اإلدارة الجاهعضة ؟

ىة السفتػحة، تع التػصل إلضٍا في ضػء تحمضل بضاىات االستبا  االستباىة السغمقة السفتػحة: .2
عمى كل سؤاؿ هغ األسئمة الخسدة الدابقة في هجاؿ هدتقل، هع  تحضث تع تزسضغ االستجابا

إضافة سؤاؿ هفتػح في ىٍاية كل هجاؿ إلضافة أية عبارات أخخػ يخكىٍا هشاسبة، كقج جاء 
ت (، كأرسم11 12, 10, 5, 10,تػزيع العبارات داخل السجاالت الخسدة عمى التػالي كسا يمي: )

لسجسػعة الخبخاء السختاريغ خبلؿ الجػلة الثاىضة لبلستجابة عمى العبارات السغمقة ضسغ تجريج 
 غضخ هشاسبة(. -ثشائي )هشاسبة

كقج تع التػصل إلضٍا في ضػء تحمضل بضاىات االستباىة السغمقة السفتػحة،   االستباىة السغمقة: .3
(، 13 11, 10, 8, 11,الي كسا يمي: )جاء تػزيع العبارات داخل السجاالت الخسدة عمى التػ 

ثشائي  كأرسمت لسجسػعة الخبخاء السختارة خبلؿ الجػلة الثالثة لبلستجابة عمضٍا ضسغ تجريج
 )هشاسبة، غضخ هشاسبة(.

 :اتفديخىنتائج الجراسة ك 

 أكاًل: عخض نتائج الدؤاؿ األكؿ، كهشاقذتيا

 السجتسعيػة السذػاركة تػجعيع ياخالل هغ يتع التي السجاالت هاىز الدؤاؿ األكؿ عمى: " 
 الصالبػػات نطػػخ كجيػػة داخػػل الحػػـخ الجػػاهعي هػػغ شيبػػة بجاهعػػة االجتساعيػػة الجراسػػات لصالبػػات
 .  "أنفديغ؟

تػع حدػاب الستػسػصات الحدػابضة، كاالىحخافػات السعضاريػة، كالختػب  لئلجابة عػغ ٌػحا الدػؤاؿ
تباىة الجراسػة الػصػفضة، كتختضػب الستجابات عضشة الجراسة عمى كافة عبػارات السجػاؿ األكؿ هػغ اسػ
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ٌػػػحي العبػػػارات تشازلًضػػػا بحدػػػب الستػسػػػط الحدػػػابي األعمػػػى، كهػػػغ ثػػػع حدػػػاب الستػسػػػط الحدػػػابي 
 ( ذلظ:3لمسجاؿ ككل، كيػضح الججكؿ )

 خالليا هغ يتع ( الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كالختب لمسجاالت التي3يػضح ججكؿ )
 هغ شيبة داخل الحـخ الجاهعي االجتساعية بجاهعة الجراسات لصالبات ةالسجتسعي السذاركة تجعيع

 (   =460)هختبة تشازلًيًا(   )ف أنفديغ الصالبات نطخ كجية

الستػسط  العبارة ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 االستجابة

 الختبة

9 
 السادؼ الجعع عقج لقاءات هع أفخاد السجتسع الستقصاب

 السجتسع السحمي.لؤلسخ الفقضخة في 
بجرجة  0.871 3.38

 1 هتػسصة

4 
 الصالبات عقج يـػ هفتػح في بجاية العاـ الجراسي لتعخيف

 ككصف، قدع الجراسات االجتساعضة بأٌجاؼ الججد
 جاهعضات. كصالبات تجخبتٍغ

بجرجة  0.425 3.35
 2 هتػسصة

بجرجة  0.567 3.33 السذاركة في بخاهج هحػ األهضة ألفخاد السجتسع السحمي. 10
 3 هتػسصة

ترسضع لػحات تػعػية لتعخيف هشدػبات الجاهعة بأٌسضة  3
 السذاركة السجتسعضة. 

بجرجة  0.670 3.32
 هتػسصة

4 

 كتخرضز كالحخفضة، الذعبضة السشتجات لتدػيق هعارض تشطضع 12
 السشخفس. الجخل ذكات الصالبات لسداعجة عائجٌا

بجرجة  0.882 3.30
 5 هتػسصة

بجرجة  0.481 3.25 ت لمذباب لمتػعضة ضج السخجرات.عقج ىجكا 14
 6 هتػسصة

عقج ىجكات لتػعضة أفخاد السجتسع بأٌسضة السحافطة عمى  5
 التخاث الػششي كالسػركث الذعبي.

بجرجة  0.801 3.22
 هتػسصة

7 

 عقج ىجكات ألفخاد السجتسع السحمي لمتػعضة بكضفضة هكافحة 13
 البضئي. التمػث

 بجرجة 0.821 2.41
 هشخفزة

8 

عقػػػج ىػػػجكات لتػعضػػػة أفػػػخاد السجتسػػػع السحمػػػي بأٌسضػػػة حدػػػػغ  8
 استخجاـ السػارد )هثل: السضاي، هرادر الصاقة، ...(.

بجرجة  0.779 2.33
 هشخفزة

9 

2 

ترػػػػػسضع كتضبػػػػػات لتعخيػػػػػف أفػػػػػخاد السجتسػػػػػع بدػػػػػبل هػاجٍػػػػػة 
السخػػاشخ الصبضعضػػة فػػي السسمكػػة )هثػػل: الترػػحخ، الدػػضػؿ، 

 الجفاؼ، ...(.
 

بجرجة  0.560 2.18
 10 هشخفزة
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الستػسط  العبارة ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 االستجابة

 الختبة

تشطضع هحاضخات لصالبات هجارس التعمضع العاـ لتعخيفٍغ  7
 السدمسضغ. قزايا خجهة في السسمكة بتاريخ

بجرجة  0.823 2.11
 هشخفزة

11 

6 
السدتسخ لتشسضة السعخفة  السذاركة في بخاهج التعمضع

 الجغخافضة ألفخاد السجتسع السحمي. 
بجرجة  0.671 2.08

 12 هشخفزة

1 
عقج أىذصة هدخحضة إلثخاء هعارؼ أفخاد السجتسع السحمي 

 0.905 1.72 بالتاريخ الػششي الدعػدؼ.
 بجرجة
 هشخفزة
 جًجا

13 

11 
هؤسدات  أىذصة عغ بضاىات قاعجة السذاركة في تػفضخ
 0.321 1.68 السجتسع السحمي.

 بجرجة
 هشخفزة
 جًجا

14 

15 
عزاء ٌضئة السذاركة في الجٍػد البحثضة التي يقـػ بٍا أ 

 0.403 1.55 التجريذ إليجاد حمػؿ لقزايا السجتسع الدعػدؼ.
 بجرجة
 هشخفزة
 جًجا

15 

 بجرجة هتػسصة 0.665 2.61 الستػسط الحدابي العاـ
 

 السجتسعضػػة السذػػاركة تػػجعضع خبللٍػػا هػػغ يػػتع التػػي ( أف السجػػاالت3يتزػػح هػػغ الجػػجكؿ )
 الصالبػػػات ىطػػخ كجٍػػة هػػغ الجػػػاهعي لحػػـخا داخػػل شضبػػة بجاهعػػػة االجتساعضػػة الجراسػػات لصالبػػات
(، 5هػػغ  2.61هتػسػػصة(، كذلػػظ بستػسػط حدػػابي عػػاـ ) جػػاءت بجرجػػة اسػتجابة )بجرجػػة أىفدػٍغ

 (.  0.665كباىحخاؼ السعضارؼ )

 السذػػاركة تػػجعضع خبللٍػػا هػػغ يػػتع التػػي السجػػاالتأعمػػى أف ( 3الجػػجكؿ ) يتزػػح هػػغ سػػاك
 ىطػػخ كجٍػػة هػػغ الجػػاهعي الحػػـخ داخػػل شضبػػة ةبجاهعػػ االجتساعضػػة الجراسػػات لصالبػػات السجتسعضػػة
(، كالتػػي احتمػػت السخاتػػب الثبلثػػة األكلػػى 10(، )4(، )9فػػي:  العبػػارات ) تسثمػػتأىفدػػٍغ  الصالبػػات

( 0.567، 0.425، 0.871)، كباىحخافػػػات هعضاريػػػة (3.33، 3.35، 3.38) بستػسػػػصات حدػػػابضة 

 السجػػاالت قػػلأضسػػا يتبػػضغ أيًزػػا أف ف عمػػى التػػػالي، كذلػػظ بسػػا يػافػػق اسػػتجابة )بجرجػػة هتػسػػصة(.

 شضبػػة بجاهعػػة االجتساعضػػة الجراسػػات لصالبػػات السجتسعضػػة السذػػاركة تػػجعضع خبللٍػػا هػػغ يػػتع التػػي
(، 11(، )15فػػي:  العبػػػارات ) تسثمػػػتأىفدػػٍغ  الصالبػػػات ىطػػخ كجٍػػػة هػػغ الجػػػاهعي الحػػـخ داخػػل

، (1.72، 1.68، 1.55) (، كالتػػػػػي احتمػػػػػػت السخاتػػػػػب الثبلثػػػػػػة األخضػػػػػخة بستػسػػػػػػصات حدػػػػػػابضة 1)



 ػب دلفايرؤية تخبػية هقتخحة لتجعيع السذاركة السجتسعية لصالبات الجراسات االجتساعية بجاهعة شيبة باستخجاـ أسم
 

283 
 

عمػػى التػػالي، كذلػظ بسػػا يػافػق اسػتجابة )بجرجػػة ( 0.905، 0.321، 0.403)كباىحخافػات هعضاريػة 
 هشخفزة جًجا(. 

كتعػدك ٌػػحي الشتػائج إلػػى كجػػد بعػػس الجٍػػػد الحثضثػة هػػغ شالبػات الجراسػػات االجتساعضػػة 
اهعي، السػػضسا التػػي بجاهعػة شضبػػة لسسارسػة بعػػس هجػاالت السذػػاركة السجتسعضػػة داخػل الحػػـخ الجػ

تختبط  فمدػفتٍا باألصػػؿ الجيشضػة لتعػالضع الػجيغ اإلسػبلهي، كالتػي تتدػع بدػٍػلة السسارسػة، بسػا فػي 
السحمػي،  السجتسػع فػي الفقضػخة لؤلسػخ السػادؼ الػجعع السػتقصاب السجتسػع أفػخاد هػع لقػاءات ذلظ عقج
 الجراسػػػػات قدػػػػع أٌػػػػجاؼب الجػػػػجد الصالبػػػات لتعخيػػػػف الجراسػػػػي العػػػػاـ بجايػػػة فػػػػي هفتػػػػػح يػػػػـػ كعقػػػج

السحمػي. كعمػى الػخغع هػغ ذلػظ فػإف  السجتسػع ألفػخاد األهضػة هحػ بخاهج في االجتساعضة، كالسذاركة
 الحػـخ داخػل السجتسعضػة السذػاركة ٌشاؾ هعػقػات هتعػجدة تعضػق هسارسػة الصالبػات لسجػاالت تػجعضع

ركة السجتسعضػػػة ضػػػسغ الجػػػاهعي بالجرجػػػة السشذػػػػدة، كفػػػي هقػػػجهتٍا الحجاثػػػة الشدػػػبضة إلدراج السذػػػا
تسػػاـ أعزػػاء ٌضئػػة التػػجريذ عمػػى الجاىػػب األكػػاديسي  كضػػائف الجاهعػػات الدػػعػدية، كاىرػػباب ٌا
هقارىػػة باالٌتسػػاـ بإيجػػاد حمػػػؿ لمقزػػايا السجتسعضػػة، كافتقػػار الصالبػػات لمػقػػت كالسٍػػارات البلزهػػة 

ػػػ هػػ ا اىعكػػذ سػػمًبا لسسارسػػة العجيػػج هػػغ هجػػاالت السذػػاركة السجتسعضػػة داخػػل الحػػـخ الجػػاهعي؛ ٌك
 لقزػػايا حمػػػؿ إليجػػاد التػػجريذ ٌضئػػة أعزػػاء بٍػػا يقػػـػ التػػي البحثضػػة الجٍػػػد عمػػى هذػػاركتٍع فػػي

 السحمػػي، ككػػحلظ عقػػج السجتسػػع هؤسدػػات أىذػػصة عػػغ بضاىػػات قاعػػجة الدػػعػدؼ، كتػػػفضخ السجتسػػع
تتفػق ـ كبػجػً عػا .الدػعػدؼ الػششي بالتاريخ السحمي السجتسع أفخاد هعارؼ إلثخاء هدخحضة أىذصة

 (.2017) كدراسة الشاصخ(، 2019دراسة هحسػد كىرار )الشتائج الدابقة هع ها اىتٍت إلضً 

 ، كهشاقذتياثاني: عخض نتائج الدؤاؿ الثانًيا

 السذػػػػاركة تػػػجعيع خالليػػػػا هػػػغ يػػػتع التػػػػي السجػػػاالت هػػػاعمػػػػى: "  ثػػػاىيىػػػز الدػػػؤاؿ ال
 نطػخ كجيػة الحػـخ الجػاهعي هػغخػارج  شيبػة بجاهعػة االجتساعيػة الجراسػات لصالبات السجتسعية
تػػع حدػػاب الستػسػػصات الحدػػابضة، كاالىحخافػػات  لئلجابػػة عػػغ ٌػػحا الدػػؤاؿ. " ؟ أنفدػػيغ الصالبػػات

السعضارية، كالختب الستجابات عضشة الجراسة عمى كافػة عبػارات السجػاؿ الثػاىي هػغ اسػتباىة الجراسػة 
ي األعمػػػى، كهػػػغ ثػػػع حدػػػاب الػصػػػفضة، كتختضػػػب ٌػػػحي العبػػػارات تشازلًضػػػا بحدػػػب الستػسػػػط الحدػػػاب

 ( ذلظ:4الستػسط الحدابي لمسجاؿ ككل، كيػضح الججكؿ )
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 خالليا هغ يتع ( الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كالختب لمسجاالت التي4يػضح ججكؿ )
 هغ شيبة خارج الحـخ الجاهعي االجتساعية بجاهعة الجراسات لصالبات السجتسعية السذاركة تجعيع

 (   =460)هختبة تشازلًيًا(   )ف أنفديغ الصالبات طخن كجية

الستػسط  العبارة ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 الختبة درجة االستجابة

 1 جًجا عالضة بجرجة 0.245 4.68 الػششضة. السشاسبات في السذاركة 1

3 
الجيشي لدكار السدجج  الدضاحي السذاركة في تقجيع خجهات اإلرشاد

 الشبػؼ.
 2 جًجا عالضة بجرجة 0.421 4.23

2 
 بالحخهضغ السسمكة لمتعخيف بعشاية االجتساعي التػاصل كسائل تػضضف
 الحج. كشؤكف 

 3 جًجا عالضة بجرجة 0.628 4.22

4 
الدضاحضة في  لؤلهاكغ لمتخكيج االجتساعي التػاصل كسائل تػضضف
 السسمكة.

 4 عالضة بجرجة 0.530 3.88

 5 بجرجة هتػسصة 0.706 3.32 البضئة. حسبلت ىطافة في السحميهع أفخاد السجتسع  السذاركة 5

 6 بجرجة هتػسصة 0.778 3.21 السذاركة هع أفخاد السجتسع في حسبلت التذجضخ كزراعة الشباتات. 7

 7 هشخفزة بجرجة 0.815 2.58 الصبضعضة )هثل: الدضػؿ، العػاصف، ...(. الكػارث أكقات في السذاركة 8

 8 هشخفزة بجرجة 0.441 2.43 لخكاد الحجائق العاهة. اإلرشاد البضئييع خجهات السذاركة في تقج 6

12 
تقجيع التعمع السشدلي لصالبات التعمضع العاـ الستأخخات دراسًضا في هقخرات 

 الجراسات االجتساعضة.
 9 هشخفزة بجرجة 0.339 2.32

9 
 ثاراآل هع السذاركة في تعخيف ركاد السػاقع األثخية بكضفضة التعاهل

 األثخية. السقتشضات عمى كالحفاظ
 10 هشخفزة بجرجة 0.410 2.20

بضغ  السائي الػعي السذاركة في تشطضع زيارات لمسؤسدات الحكػهضة لشذخ 13
 هشدػبضٍا.

 11 هشخفزة بجرجة 0.216 2.18

10 
الخسسي لتاريخ السسمكة في الستاحف كالسػاقع  لمتعمع غضخ فخص تشطضع
الخاصة، ذكؼ التعمضع  االحتضاجات )هثل: ذكؼ عالسجتس لفئات األثخية

 السشخفس، ....(.
 12 هشخفزة بجرجة 0.110 1.95

 0.398 1.66 البضئضة. السخمفات العسل التصػعي في السؤسدات السخترة بإعادة تجكيخ 11
 هشخفزة بجرجة

 13 جًجا

15 
الدكاىضة في  التعاكف هع السؤسدات البحثضة إليجاد حمػؿ لمقزايا

 السكاىي التػزيع التحزخ، تبايغ كتضخة سع الدعػدؼ )هثل: ارتفاعالسجت
 لمدكاف، ...(.

1.53 0.343 
 هشخفزة بجرجة

 14 جًجا

 عقج لقاءات هع القائسضغ عمى هؤسدات السجتسع السحمي القتخاح حمػاًل  14
 ٌحي السؤسدات. تػاجً التي لمسذكبلت

1.24 0.448 
 هشخفزة بجرجة

 15 جًجا

 بجرجة هتػسصة 0.455 2.77 العاـ الستػسط الحدابي
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 السجتسعضػػػة السذػػاركة تػػجعضع خبللٍػػػا هػػغ يػػتع التػػي ( أف السجػػػاالت4يتزػػح هػػغ الجػػجكؿ )
 الصالبػػػات ىطػػخ كجٍػػة هػػغ الجػػػاهعي الحػػـخ خػػارج شضبػػة بجاهعػػػة االجتساعضػػة الجراسػػات لصالبػػات
(، 5هػػغ  2.77هتػسػػصة(، كذلػػظ بستػسػط حدػػابي عػػاـ ) جػػاءت بجرجػػة اسػتجابة )بجرجػػة أىفدػٍغ

 (.  0.455كباىحخاؼ السعضارؼ )

 لصالبػػػات السجتسعضػػػة السذػػػاركة تػػػجعضع خبللٍػػػا هػػػغ يػػػتع التػػػي السجػػػاالتأعمػػػى أف تزػػػح كا
أىفدػػػٍغ  الصالبػػػات ىطػػػخ كجٍػػػة هػػػغ الجػػػاهعي الحػػػـخ خػػػارج شضبػػػة بجاهعػػػة االجتساعضػػػة الجراسػػػات
 لػػى بستػسػػصات حدػػابضة (، كالتػػي احتمػػت السخاتػػب الثبلثػػة األك 2(، )3(، )1فػػي: العبػػارات ) تسثمػػت

عمػػػػى التػػػػػالي، كذلػػػػظ ( 0.628، 0.421، 0.245)، كباىحخافػػػات هعضاريػػػػة (4.22، 4.23، 4.68)
 خبللٍػػا هػػغ يػػتع التػػي السجػػاالت قػػلأكيتبػػضغ أيًزػػا أف بسػػا يػافػػق اسػػتجابة )بجرجػػة عالضػػة جػػًجا(. 

 الجػػاهعي لحػػـخا خػػارج شضبػػة بجاهعػػة االجتساعضػػة الجراسػػات لصالبػػات السجتسعضػػة السذػػاركة تػػجعضع
(، كالتػػػي احتمػػػت 11(، )15(، )14فػػػي:  العبػػػارات ) تسثمػػػتأىفدػػػٍغ  الصالبػػػات ىطػػػخ كجٍػػػة هػػػغ

، كباىحخافػػػػػات هعضاريػػػػػة (1.66، 1.53، 1.24) السخاتػػػػػب الثبلثػػػػػة األخضػػػػػخة بستػسػػػػػصات حدػػػػػابضة 
 عمى التػالي، كذلظ بسا يػافق استجابة )بجرجة هشخفزة جًجا(. ( 0.398، 0.343، 0.448)

الباحثػػػة ٌػػحي الشتػػػائج إلػػى كجػػػػد درجػػة هػػػغ االٌتسػػاـ الشدػػػبي لػػجػ بعػػػس شالبػػػات  كتعػػدك
الجراسػػات االجتساعضػػة بجاهعػػة شضبػػة بػػاالىخخاط فػػي بعػػس هجػػاالت السذػػاركة السجتسعضػػة خػػػارج 
الحـخ الجاهعي، خاصة تمظ التي تختبط فمدػفتٍا بقػضع الػششضػة كاالىتسػاء، أك التػي تتدػق هػع تعػالضع 

بادئػػػً كتػجضٍاتػػػً، أك تمػػػظ السجػػػاالت التػػػي يتػػػػفخ لػػػجػ الصالبػػػات السٍػػػارات الػػػجيغ اإلسػػػبلهي كه
 اإلرشػػاد خػػجهات الػششضػػة، كتقػػجيع السشاسػػبات فػػي البلزهػػة لبلىخػػخاط فضٍػػا، بسػػا فػػي ذلػػظ السذػػاركة

 لمتعخيػػف االجتسػاعي التػاصػل كسػائل الشبػػؼ، إلػى جاىػب تػضضػف السدػجج لػدكار الػجيشي الدػضاحي
كعمػى الػخغع هػغ ذلػظ فػإف ٌشػاؾ عػجد هػغ السعػقػات التػي  .الحػج كشؤكف  ضغبالحخه السسمكة بعشاية

الجػػػاهعي بالجرجػػػة  الحػػػـخ خػػػارج السجتسعضػػػة السذػػػاركة تعضػػػق هسارسػػػة الصالبػػػات لسجػػػاالت تػػػجعضع
قمػة كعػي الصالبػات بالسجػاالت السختمفػة لمسذػاركة السجتسعضػة خػارج الحػـخ  السشذػدة، كفي هقػجهتٍا

لقائسضغ عمى الشذاط الصبلبي بالجكر السشػاط بٍػع فػي ٌػحا الذػأف، إلػى الجاهعي ىتضجة ضعف قضاـ ا
جاىػػب اىخفػػاض فاعمضػػة دكر السقػػخرات الجاهعضػػة كشػػخؽ كأسػػالضب التػػجريذ السدػػتخجهة كأعزػػػاء 
ٌضئة التجريذ في تخسضخ هبادغ السذػاركة السجتسعضػة لػجػ الصالبػات، إضػافة إلػى افتقػار الصالبػات 

ت األساسػضة لبلىخػخاط فػي هجػاالت السذػاركة السجتسعضػة خػارج الحػـخ لمعجيج هػغ الكفايػات كالسٍػارا
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ػػػ هػػا اىعكػػذ سػػمًبا  الجػػاهعي )هثػػل: هٍػػارات االترػػاؿ، كفايػػات إجػػخاء البحػػػث التذػػاركضة، ..(؛ ٌك
 حمػػػػاًل  القتػػػخاح السحمػػػي السجتسػػػع هؤسدػػػات عمػػػى القػػائسضغ هػػػع لقػػػاءات عمػػى قضػػػاـ الصالبػػػات بعقػػػج

 لمقزػػايا حمػػػؿ إليجػػاد البحثضػػة السؤسدػػات هػػع سدػػات، كالتعػػاكف السؤ  ٌػػحي تػاجػػً التػػي لمسذػػكبلت
 تػػجكيخ بإعػػادة السخترػػة السؤسدػػات فػػي التصػػػعي الدػػعػدؼ، كػػحلظ العسػػل السجتسػػع فػػي الدػػكاىضة
ىتػائج كػل هػغ دراسػة هحسػػد تتفق الشتائج الدابقة هع هػا اىتٍػت إلضػً البضئضة. كبػجً عاـ  السخمفات
 (.2017(، كدراسة الشاصخ )2019كىرار )

 ، كهشاقذتياثالثًا: عخض نتائج الدؤاؿ الثالث

 السجتسعيػػة السذػػاركة تػػجعيع هػػغ تحػػج التػػي السعػقػػات هػػاعمػػى: "  ثالػػثىػػز الدػػؤاؿ ال
 .  " أنفديغ ؟ الصالبات نطخ كجية هغ شيبة بجاهعة االجتساعية الجراسات لصالبات

ت السعضاريػة، كالختػب تػع حدػاب الستػسػصات الحدػابضة، كاالىحخافػا لئلجابة عػغ ٌػحا الدػؤاؿ
الستجابات عضشة الجراسة عمى كافة عبارات السجاؿ الثالث هػغ اسػتباىة الجراسػة الػصػفضة، كتختضػب 
ٌػػػحي العبػػػارات تشازلًضػػػا بحدػػػب الستػسػػػط الحدػػػابي األعمػػػى، كهػػػغ ثػػػع حدػػػاب الستػسػػػط الحدػػػابي 

 ( ذلظ:5لمسجاؿ ككل، كيػضح الججكؿ )
 تجعيع هغ تحج التي النحخافات السعيارية كالختب السعػقات( الستػسصات الحدابية كا5يػضح ججكؿ )
 أنفديغ الصالبات نطخ كجية هغ شيبة بجاهعة االجتساعية الجراسات لصالبات السجتسعية السذاركة

 (   =460)هختبة تشازلًيًا(   )ف
 ـ

 العبارة
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 الختبة االستجابة

سادية التي تخررٍا إدارة الجاهعة لتجعضع قمة السػارد ال 10
 السذاركة السجتسعضة لمصالبات.

 1 جًجا عالضة بجرجة 0.535 4.24

1 
تساـ إدارة الجاهعة بػضضفتٍا في خجهة السجتسع  ضعف ٌا

 كالبحث. التجريذ هقارىة بػضائف
 2 جًجا عالضة بجرجة 0.495 4.23

2 
 اركةالسذ تخسضخ عمى الجاهعضة ضعف تخكضد السقخرات

 السجتسعضة.
 3 جًجا عالضة بجرجة 0.523 4.22

15 
التي تقجهٍا إدارة الجاهعة لتحفضد الصالبات  قمة الحػافد

 .السجتسعضة السذاركة االىخخاط في هجاالت عمى
 4 عالضة بجرجة 0.437 3.93
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الستػسط  العبارة ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 االستجابة

 الختبة

8 
عغ  الجاهعات داخل التجريذ كاستخاتضجضات ابتعاد شخؽ 

 عضة )هثل: تذجضعاألسالضب الجاعسة لمسذاركة السجتس
 الشاقج، التذاكر(. الحػار، التفكضخ

 4 عالضة بجرجة 0.456 3.93
 هكخر

ع في تجعضع  13 ضعف قضاـ أعزاء ٌضئة التجريذ بجكٌر
 لجػ الصالبات. السجتسعضة السذاركة

 5 عالضة بجرجة 0.416 3.92

12 
التي تزعٍا إدارة الجاهعة  البضخكقخاشضة تعقج اإلجخاءات
السذاركة السجتسعضة لمصالبات داخل أك خارج لتشفضح أىذصة 

 الحـخ الجاهعي.
 6 عالضة بجرجة 0.424 3.91

كثخة األعباء السمقاة عمى عاتق الصالبات سػاء األكاديسضة  3
 أك األسخية.

 6 عالضة بجرجة 0.436 3.91
 هكخر

تخكضد أعزاء ٌضئة التجريذ عمى الجاىب األكاديسي دكف  5
 .غضخي هغ الجػاىب األخخػ 

 7 عالضة بجرجة 0.470 3.90

قمة إسٍاـ أعزاء ٌضئة التجريذ بتعخيف الصالبات بفخص  7
 السذاركة السجتسعضة الستاحة.

 8 عالضة بجرجة 0.503 3.89

افتقار الصالبات لمسٍارات البلزهة الىخخاشٍغ في هجاالت  6
 السذاركة السجتسعضة السختمفة.

 9 عالضة بجرجة 0.532 3.88

السجتسعضة  لمسذاركة الجاعسة الصبلبضة األىذصة تػافخ قمة 14
 داخل أك خارج الحـخ الجاهعي.

 10 عالضة بجرجة 0.449 3.86

تساـ إدارة الجاهعة بتفعضل دكر هخكد الذخاكة  4 قمة ٌا
 السجتسعضة في تجعضع السذاركة السجتسعضة لمصالبات.

 11 بجرجة هتػسصة 1.30 3.22

اركة السجتسعضة داخل ضعف كعي الصالبات بأٌسضة السذ 9
 أك خارج الحـخ الجاهعي.

 12 بجرجة هتػسصة 1.25 3.11

11 
رفس بعس األسخ لسذاركة الصالبات في هجاالت 

 السذاركة السجتسعضة السختمفة.
 13 بجرجة هتػسصة 1.34 2.99

 عالضة بجرجة 0.637 3.80 الستػسط الحدابي العاـ
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 لصالبػػات السجتسعضػػة السذػػاركة تػػجعضع هػػغ تحػػج التػػي ( أف السعػقػػات5يتزػػح هػػغ الجػػجكؿ )
جػػاءت بجرجػػة اسػػتجابة  أىفدػػٍغ الصالبػػات ىطػػخ كجٍػػة هػػغ شضبػػة بجاهعػػة االجتساعضػػة الجراسػػات
 (.  0.637(، كباىحخاؼ السعضارؼ )5هغ  3.80عالضة(، كذلظ بستػسط حدابي عاـ ) )بجرجة

 سذػػػػاركةال تػػػػجعضع هػػػػغ تحػػػػج التػػػػي السعػقػػػػات كثػػػػخأأف  الجػػػػجكؿ الدػػػػابق يتزػػػػح هػػػػغ سػػػػاك
أىفدػٍغ تسثمػت  الصالبػات ىطػخ كجٍػة هػغ شضبػة بجاهعػة االجتساعضػة الجراسات لصالبات السجتسعضة

(، كالتػػػػي احتمػػػػت السخاتػػػػب الثبلثػػػػة األكلػػػػى بستػسػػػػصات حدػػػػابضة  2(، )1(، )10فػػػػي: العبػػػػارات )
( عمػػى التػػػالي، كذلػػظ 0.523، 0.495، 0.535(، كباىحخافػػات هعضاريػػة )4.22، 423، 4.24)

 هػػغ تحػػج التػػي السعػقػػات قػػلأافػػق اسػػتجابة )بجرجػػة عالضػػة جػػًجا(. فػػي حػػضغ يتبػػضغ أيًزػػا أف بسػػا يػ 
 الصالبػات ىطػخ كجٍػة هػغ شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع

(، كالتػي احتمػت السخاتػب الثبلثػة األخضػخة بستػسػصات 4(، )9(، )11أىفدٍغ تسثمت في: العبػارات )
( عمػػى التػػػػالي، 1.30، 1.25، 1.34(، كباىحخافػػات هعضاريػػػة )3.22، 3.11، 2.99ضة  )حدػػاب

 كذلظ بسا يػافق استجابة )بجرجة هتػسصة(. 

كتعػػدك الباحثػػة ٌػػحي الشتػػػائج إلػػى حجاثػػة تصبضػػق الجاهعػػػات الدػػعػدية لػضضفتٍػػا فػػي خجهػػػة 
ا عمى كضضفتي التجريذ كالبحث العمسي بجر  ػػ هػا يػشعكذ السجتسع، كاستسخارية تخكضٌد جػة أكبػخ، ٌك

عمػػػى ضػػػعف هػػػا تخررػػػً هػػػغ هػػػػارد هالضػػػة ألغػػػخاض تػػػجعضع السذػػػاركة السجتسعضػػػة لمصالبػػػات، 
إضافة إلى عجـ إجػخاء عسمضػة تصػػيخ شػاهمة كهجركسػة لمسقػخرات الجاهعضػة هػغ قبػل القػائسضغ عمػى 

جاؼ كقػضع السذػاركة ػ قدع الجراسات االجتساعضة بجاهعة شضبة في ضػء ٌأ ػ هػا أدػ السجتسعضػة، ٌك
 تػجعضع هػغ تحػج التػي ( فػي السخاتػب األكلػى ضػسغ السعػقػات2(، )1(، )10إلػى هجػيء العبػارات )

 الصالبػػػات ىطػػػخ كجٍػػػة هػػػغ شضبػػػة بجاهعػػػة االجتساعضػػػة الجراسػػػات لصالبػػػات السجتسعضػػػة السذػػػاركة
( 4(، )9(، )11أىفدػػٍغ بجرجػػة اسػػتجابة )بجرجػػة عالضػػة جػػًجا(. فضسػػا قػػج يخجػػع هجػػيء العبػػارات  )

ي السخاتػػب األخضػػػخة ضػػسغ ٌػػحا السجػػػاؿ، كبجرجػػة اسػػػتجابة )بجرجػػة هتػسػػصة( إلػػػى كجػػػد كعػػػي  فػػ
غ بأٌسضػػة السذػػاركة السجتسعضػػة، السػػضسا فػػي ضػػػء اتفاقٍػػا هػػع  ىدػػبي لػػجػ بعػػس الصالبػػات كأسػػٌخ

تسػػػاـ إدارة 2030السعتقػػػجات الجيشضػػػة، كالقػػػضع الػششضػػػة، كتمبضتٍػػػا لسدػػػتٍجفات رؤيػػػة  ، إضػػػافة إلػػػى ٌا
بػػحؿ بعػػس الجٍػػػد فػػي تفعضػػل عػػجد هػػغ األدكار التػػي تقػػع عمػػى عػػاتق هخكػػد الذػػػخاكة الجاهعػػة ب

 لمسذػػاركة السشدػػػبضغ لتحفضػػد سضاسػػات ق، كهشٍػػا صػػضاغة1434 عػػاـ السجتسعضػػة هشػػح تأسضدػػً فػػي
السجتسع، كإف كاف ذلظ االٌتساـ لع يبمغ بعػج الجرجػة السشذػػدة. كبػجػً  خجهة كفاعمضات أىذصة في
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لدػػػابقة هػػػع هػػػا اىتٍػػػت إلضػػػً العجيػػػج هػػػغ الجراسػػػات الدػػػابقة، كجراسػػػة العػػػػػدة عػػػاـ تتفػػػق الشتػػػائج ا
 (، كدراسػػػػة ىاصػػػػضخ كضػػػػضا2017(، كدراسػػػػة عبػػػػج الدػػػػسضع )2017(، كدراسػػػة الشاصػػػػخ )2018)

(Nasir and Diah, 2016)كثابػا  ، في حضغ تختمف هع هػا أسػفخت عشػً ىتػائج دراسػة غػضج(Gage 

and Thapa, 2012.) 
 ، كهشاقذتياخابعالدؤاؿ ال : عخض نتائجرابًعا

    0.05) إحرػائية عشػج هدػتػى  داللػة ذات فػخكؽ  ىػل تػجػجعمى: "  خابعىز الدؤاؿ ال

(α السذػػػاركة تػػػجعيع هػػػغ تحػػػج التػػػي السعػقػػات حيػػػاؿ الجراسػػػة أفػػػخاد تقػػػجيخات هتػسػػػصات بػػيغ 
، اهعيػةالج الفخقػة: )هتغيػخي  إلػى تعػدى  شيبػة بجاهعػة االجتساعيػة الجراسػات لصالبات السجتسعية
 .  " ؟(التخرز

تػع اسػتخجاـ عػجد هػغ األسػالضب اإلحرػائضة، بسػا فػي ذلػظ اختبػار  ،عغ ٌحا الدؤاؿلئلجابة 
، (الفخقػػة الجاهعضػػةتعػػدػ لستغضػػخ )التػػي فػػخكؽ لمكذػػف عػػغ ال( ANOVAتحمضػػل التبػػايغ األحػػادؼ )

فضسػػا (،. ك التخرػػزهتغضػػخ )إلػػى تعػػدػ  الفػػخكؽ التػػيلمكذػػف عػػغ  t-test))اختبػػار ت إلػػى جاىػػب 
 يمي بضاف ىتائج كل هتغضخ عمى حجة:

 :فخقة الجاهعيةالفخكؽ بحدب هتغيخ ال -أ

 تقجيخات هتػسصات بيغلمفخكؽ  (ANOVA) تحمضل التبايغ األحادؼ( نتائج اختبار 6ججكؿ )يػضح 
 االجتساعية الجراسات لصالبات السجتسعية السذاركة تجعيع هغ تحج التي السعػقات حياؿ الجراسة أفخاد

 هتغيخ الفخقة الجاهعية إلى تعدى  شيبة هعةبجا

هدتػى 
 الجاللة

قيسة 
 ()ؼ

هتػسط 
 هرجر التبايغ هجسػع السخبعات درجة الحخية السخبعات

0.799 0.336 

 بضغ السجسػعات 0.117 3 0.039
 داخل السجسػعات 52.83 456 0.116

 السجسػع 52.94 459
 

 α)    0.05) إحرػائضة عشػػج هدػتػػ  اللػةد ذات عػجـ كجػػػد فػخكؽ ( 6يتبػضغ هػغ الجػجكؿ )
 السجتسعضػػة السذػػاركة تػػجعضع هػػغ تحػػج التػػي السعػقػات حضػػاؿ الجراسػػة أفػػخاد تقػػجيخات هتػسػػصات بػضغ
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، كذلػػظ اعتسػػاًدا الفخقػػة الجاهعضػػةهتغضػػخ  إلػػى تعػػدػ  شضبػػة بجاهعػػة االجتساعضػػة الجراسػػات لصالبػػات
 .  لدابق( السحدػبة السػضحة في الججكؿ اؼعمى عجـ داللة قضع )

استذػعار شالبػات الجراسػات االجتساعضػة بجاهعػة شضبػة هػغ كتعدك الباحثة ٌػحي الشتػائج إلػى 
 السذػاركة تػجعضع هػغ أفخاد الجراسة عمى اختبلؼ فخقٍغ الجاهعضة بػجػد هعػقات بجرجة عالضة تحج

احػػجة، السجتسعضػة لػػجيٍغ، كذلػظ ىتضجػػة كػػػىٍع يمتحقػػف بػػحات الجاهعػة التػػي تتدػػع بثقافػة تشطضسضػػة ك 
كيجرسػػػػػف هقػػػػخرات جاهعضػػػػة تتذػػػػابً فػػػػي االفتقػػػػار إلػػػػى التخكضػػػػد عمػػػػى هبػػػػادغ كأسػػػػذ السذػػػػاركة 
السجتسعضػػة، كيتمقػػػف السحتػػػػ السعخفػػي السقػػخر عمػػضٍع هػػغ خػػبلؿ االعتسػػاد عمػػى شػػخؽ كأسػػالضب 
تجريدػػضة ال تتدػػػع بػػػجعع السٍػػارات كاالتجاٌػػػات اإليجابضػػػة لسسارسػػة السذػػػاركة السجتسعضػػػة بالجرجػػػة 

ة، عػػػبلكة عمػػػى تقػػػارب تػجٍػػػات أعزػػػاء ٌضئػػػة التػػػجريذ إلػػػى االٌتسػػػاـ بتػػػجعضع السذػػػاركة الكافضػػػ
غ بعػػجـ كفايػػة الػػجكر السبػػحكؿ هػػغ قبػػل إدارة الجاهعػػة  السجتسعضػػة لػػجػ الصالبػػات، ككػػحلظ استذػػعاٌر
كالقػػائسضغ عمػػى األىذػػصة الصبلبضػػة فضسػػا يتعمػػق بتػػجعضع ٌػػحي السذػػاركة برػػخؼ الشطػػخ عػػغ فػػخقتٍغ 

 الجاهعضة.

 :لتخرزالفخكؽ بحدب هتغيخ ا -ب

 حياؿ الجراسة أفخاد تقجيخات هتػسصات بيغلمفخكؽ  (t-test) ت( نتائج اختبار 7ججكؿ )يػضح 
 تعدى  شيبة بجاهعة االجتساعية الجراسات لصالبات السجتسعية السذاركة تجعيع هغ تحج التي السعػقات

 هتغيخ التخرز إلى

هدتػى 
 الجاللة

قيسة 
 )ت(
االنحخاؼ 
 ري السعيا

الستػسط 
 الحدابي

 التخرز العجد

0.570 0.569 
 جغخافضا 211 3.80 0.378
 تاريخ 249 3.82 0.303

 α)    0.05) إحرػائضة عشػج هدػتػػ  داللػة ذات عػجـ كجػػد فػخكؽ ( 7هػغ الجػجكؿ ) يتزح
 السجتسعضػػة السذػػاركة تػػجعضع هػػغ تحػػج التػػي السعػقػات حضػػاؿ الجراسػػة أفػػخاد تقػػجيخات هتػسػػصات بػضغ
، كذلػػظ اعتسػػاًدا عمػػى التخرػػزهتغضػػخ  إلػػى تعػػدػ  شضبػػة بجاهعػػة االجتساعضػػة الجراسػػات اتلصالبػػ

 .  ( السحدػبة السػضحة في الججكؿ الدابقتعجـ داللة قضع )
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 السجتسعضػة السذػاركة تػجعضع هػغ تحػج التػي كتعدك الباحثػة ٌػحي الشتػائج إلػى اتدػاـ السعػقػات
هػػغ أفػػخاد الجراسػػة سػهضػػة، بحضػػث أف الصالبػػات شضبػػة بالع بجاهعػػة االجتساعضػػة الجراسػػات لصالبػػات

 السجتسعضػة لػجيٍغ السذػاركة تػجعضع هػغ تحػجيدتذعخف بػجػد ذات الجرجة العالية هغ السعػقػات التػي 
بغس الشطخ عغ تخرريغ، السػيسا أف السقػخرات الجاهعيػة فػي تخررػي الجغخافيػا كالتػاريخ عمػى حػج 

دئ كأسػذ السذػاركة السجتسعيػة، إلػى جانػب عػجـ كفايػة سػاء تتذابو في االفتقار إلى التخكيد عمى هبػا
لمصالبػات فػي كػػال  السجتسعيػة السذػاركة لتػجعيع الجاهعػػة إدارة تخررػيا التػي الساديػة كالحػػافد السػػارد

 .التخرريغ عمى حج سػاء، 

 ، كهشاقذتياخاهذ: عخض نتائج الدؤاؿ الخاهداً 

 الجراسػػات لصالبػات لسجتسعيػةا السذػاركة تػجعيع هػا آليػػات : "لخػاهذ عمػىنػز الدػؤاؿ ا
 .  ؟"دلفاي أسمػب باستخجاـ الخبخاء نطخ كجية هغ شيبة بجاهعة االجتساعية

ػػػا  لئلجابػػػة عػػػغ ٌػػػحا الدػػػؤاؿ تػػػع اسػػػتخجاـ أسػػػمػب دلفػػػاؼ كفًقػػػا لئلجػػػخاءات التػػػي سػػػبق ذكٌخ
تفرػػضبًل فػػي إجػػخاءات تصبضػػق الجراسػػة السدػػتقبمضة، كالتػػي تػػع خػػبلؿ الجػلػػة الثالثػػة هشٍػػا الحرػػػؿ 

 الجراسػػػػات لصالبػػػػات السجتسعضػػػػة السذػػػػاركة تػػػػجعضع آلضػػػػاتعمػػػػى هػافقػػػػة هجسػعػػػػة الخبػػػػخاء عمػػػػى 
ػػػػي: شضبػػػػة السزػػػػسشة فػػػػي السجػػػػاالت الخسدػػػػة هػػػػغ االسػػػػتباىة الشٍائضػػػػة بجاهعػػػػة االجتساعضػػػػة ، ٌك

 األىذػػصة التػػجريذ، ٌضئػػة الجاهعضػػة، شػػخؽ كأسػػالضب التػػجريذ السدػػتخجهة، دكر أعزػػاء السقػػخرات)
، كحدػػػاب التكػػػخارات كالشدػػػػب السئػيػػػة السػػػتجابتٍع عمػػػى االسػػػػتجابة (الجاهعضػػػة اإلدارة الصبلبضػػػة،

سضتٍػػا؛  )هشاسػبة(، كهػػغ ثػػع تختضػػب اآللضػات )العبػػارات( تشازلًضػػا داخػػل كػل هجػػاؿ بحدػػب أكلػيتٍػػا كٌأ
 ( ذلظ: 8كيػضح الججكؿ )أؼ كفًقا لمشدبة السئػية األعمى، 

لصالبات  السجتسعية السذاركة تجعيع آلليات ( التكخارات كالشدب السئػية كالختب8يػضح ججكؿ )
في الجػلة الثالثة )هختبة تشازلًيًا(    الخبخاء نطخ كجية هغ شيبة بجاهعة االجتساعية الجراسات

 (=19)ف
الشدب  التكخارات العبارة ـ

 الختبة السئػية

 خالؿ السقخرات الجاهعيةاالجتساعية هغ  الجراسات لصالبات السجتسعية السذاركة تجعيع السجاؿ األكؿ: آليات

1 
هرػػػغخة هتفخعػػػة هػػػغ هخكػػػد الذػػػخاكة السجتسعضػػػة داخػػػل قدػػػع الجراسػػػات  كحػػػجة تأسػػػضذ

 تخػتز ضػسغ هدػؤكلضاتٍا بتقضػضع "السجتسعضػة السذػاركة كحػجة" االجتساعضػة تحػت هدػسى
 لسجاالت السذاركة السجتسعضة. الجاهعضة هجػ تزسضغ السقخرات

19 100  1 
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الشدب  التكخارات العبارة ـ
 الختبة السئػية

2 
لجػ  (CBPR) السجتسعي التذاركي ز بتشسضة هٍارات البحثتصػيخ هقخر هدتقل يخت

 السجتسع كأعزاء التجريذ ٌضئة أعزاء بضغ شخاكة الصالبات بحضث يشصػؼ عمى بشاء
 الصالبات. هع السحمي

 هكخر1  100 19

 هكخر1  100 19 إضافة هقخر إلداهي يختز بتشاكؿ السذاركة السجتسعضة في كافة الفخؽ الجاهعضة. 3

 إلداهًضا كستصمًبا السجتسعضة السذاركة الصالبات باالىخخاط في أحج هجاالت تكمضف 9
 2 94.73 18 كاحج عمى األقل هغ السقخرات في كل فخقة جاهعضة. الجتضاز

10 
ػػػػػجافٍا عمػػػػى هبػػػػادغ الجاهعضػػػػػة السقػػػػخرات تصػػػػػيخ هحتػػػػػػ   السذػػػػػاركة بحضػػػػث تخكػػػػد  ٌأ

 94.73 18 السجتسعضة.
2  
 هكخر

 ئضة قائسة عمى التحجيث السدػتسخ لمسقػخرات الجاهعضػة تخػتز بتشسضػةإضافة هبلحق إثخا 11
  2 94.73 18 بالقزايا السجتسعضة السمحة. الصالبات هعارؼ

 هكخر

 بحل السبادرة ىحػ اإليجابضة االتجاٌات الصالبات تخكضد السقخرات الجاهعضة عمى إكداب 4
 3 89.47 17 السجتسعضة. السذكبلت

  3 89.47 17 الصالبات. لجػ السدئػلضة السجتسعضة عضة عمى تشسضةتخكضد السقخرات الجاه 6
 هكخر

  3 89.47 17 تفعضل السقخرات التصبضقضة بسا يدٍع في تجعضع السذاركة السجتسعضة لمصالبات. 8
 هكخر

  3 89.47 17 ربط السقخرات الجاهعضة بػاقع السذكبلت السجتسعضة. 5
 هكخر

ة صفضة كالصفضة تخبط بضغ شبضعة السقخر كهجاالت تزسضغ السقخرات الجاهعضة أىذص 7
  3 89.47 17 السذاركة السجتسعضة.

 هكخر
 التػػجريذ كأسػػاليب االجتساعيػػة هػػغ خػػالؿ شػػخؽ  الجراسػػات لصالبػػات السجتسعيػػة السذػػاركة تػػجعيع السجػػاؿ الثػػاني: آليػػات

 السدتخجهة

ترادر حخية الصالبات في  االبتعاد عغ شخؽ التجريذ التقمضجية القائسة عمى التمقضغ التي 8
 1  100 19 التعبضخ عغ آرائٍغ.

 هكخر1   100 19 السختمفة. السجتسع السدتخجهة عمى إيزاح هذاكل التجريذ أسالضب تخكضد 4

بسا يدٍع  الجاهعضة السقخرات تجريذ السشاقذة الجساعضة في االٌتساـ باستخجاـ أسمػب 2
 هكخر1   100 19 الصالبات.في تجعضع هٍارات السذاركة السجتسعضة لجػ 

تخكضد أسالضب التجريذ السدتخجهة عمى العسل الجساعي الحؼ يشسي ركح التعاكف بضغ  7
 هكخر1   100 19 الصالبات.

 هكخر1  100 19 االتراؿ لجػ الصالبات. هٍارات تخكضد أسالضب التجريذ السدتخجهة عمى تشسضة 5
 2 94.73 18بسا يدٍع في تجعضع  الجاهعضة السقخرات ذتجري الحػار في االٌتساـ باستخجاـ أسمػب 1
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الشدب  التكخارات العبارة ـ
 الختبة السئػية

 هٍارات السذاركة السجتسعضة لجػ الصالبات.

السشصقي لجػ الصالبات لتعديد  عمى تشسضة التفكضخ السدتخجهة التجريذ أسالضب تخكضد 6
غ هدتػػ   القزايا السجتسعضة. هع تفاعٍم

18 94.73 2  
 هكخر

بسا يدٍع في تجعضع  الجاهعضة السقخرات تجريذ في اإلقشاع االٌتساـ باستخجاـ أسمػب 3
 هٍارات السذاركة السجتسعضة لجػ الصالبات.

18 94.73 2  
 هكخر

 االجتساعية هغ خالؿ أعزاء ىيئة التجريذ الجراسات لصالبات السجتسعية السذاركة تجعيع السجاؿ الثالث: آليات
جاؼ قدع الجراسات االجتساعضة بحضث تتدق 1  1  100 19 فمدفة السذاركة السجتسعضة. عه هخاجعة ٌأ

تساـ 2 االىخخاط في هجاالت  في لمصالبات قجكة يكػىػا بأف التجريذ ٌضئة أعزاء ٌا
 هكخر1   100 19 السذاركة السجتسعضة السختمفة.

تساـ أعزاء 3 بعقج ىجكات هشتطسة لمصالبات إلثقالٍغ بالسٍارات الجاعسة  التجريذ ٌضئة ٌا
 هكخر1   100 19 الت السذاركة السجتسعضة السختمفة.لبلىخخاط في هجا

تخرضز لػحة شخفضة داخل القدع تتزسغ أسساء الصالبات األكثخ اىخخاًشا في هجاالت  4
 هكخر1   100 19 السذاركة السجتسعضة، كذلظ لتذجضعٍغ عمى السذاركة السجتسعضة.

االجتساعضة  جراساتهجمة عمسضة داخل قدع ال تعاكف أعزاء ٌضئة التجريذ إلصجار 5
 هكخر1   100 19 تعشى بالخبط بضغ التخرز كهجاالت السذاركة السجتسعضة.

السجتسعضة التي يسكغ االىخخاط بٍا  السذاركة بسجاالت الصالبات قائسة إلعبلـ ترسضع 6
 هكخر1   100 19 داخل كخارج الحـخ الجاهعي بذكل دكرؼ.

غ بأٌسضة السذاركة السجتسعضة.لتجعضع كع لمصالبات كرش عسل هشتطسة عقج 8  هكخر1   100 19 ٍض
 هكخر1   100 19 التي تتشاكؿ السذاركة السجتسعضة. األبحاث عمى لبلشبلع لمصالبات الفخصة إتاحة 9

فتح آفاؽ بحثضة أهاـ الصالبات لتجعضع إجخائٍغ لمبحػث العمسضة التي تدتٍجؼ إيجاد  10
 هكخر1   100 19 حمػؿ لقزايا السجتسع السختمفة.

تساـ أعزاء 7 بعقج اتفاقات هع هؤسدات السجتسع السحمي لفتح هجاالت  التجريذ ٌضئة ٌا
 2 89.47 17 هتشػعة لمسذاركة السجتسعضة لمصالبات.

 االجتساعية هغ خالؿ األنذصة الصالبية الجراسات لصالبات السجتسعية السذاركة تجعيع السجاؿ الخابع: آليات

 هتشػعة أىذصة ت كالذخاكات التابعة إلدارة الشذاط الصبلبي بإشبلؽقضاـ إدارة السبادرا 1
 1  100 19 كخارج الجاهعة. داخل السجتسعضة لمسذاركة

2 
قضاـ إدارة السبادرات كالذخاكات التابعة إلدارة الشذاط الصبلبي بتػفضخ أىذصة تتضح فخص 

خاكة السجتسعضة السحمي؛ لخمق هجاالت لمذ كهؤسدات السجتسع لمحػار بضغ الصالبات
 بضشٍسا.

 هكخر1   100 19

تخرضز قاعات لمشذاط الصبلبي هجٍدة بػسائل االتراؿ الحجيثة يتع هغ خبللٍا  3
 هكخر1   100 19تجعضع بعس هجاالت  في هػاقع التػاصل االجتساعي إتاحة الفخصة لمصالبات لتػضضف
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الشدب  التكخارات العبارة ـ
 الختبة السئػية

 ة، ....(.السذاركة السجتسعضة )هثل: التخكيج لؤلهاكغ الدضاحضة، التعخيف بتاريخ السسمك

قضاـ إدارة السبادرات كالذخاكات التابعة إلدارة الشذاط الصبلبي بتخرضز حػافد هعشػية  4
 هكخر1   100 19 االىخخاط في هجاالت السذاركة السجتسعضة. لتذجضع الصالبات عمى

5 
ت تجريبضة قضاـ إدارة السبادرات كالذخاكات التابعة إلدارة الشذاط الصبلبي بعقج دكرا

غ عمى السٍارات البلزهة لبلىخخاط في هجاالت السذاركة  هتخررة لمصالبات لتجريٍب
 السجتسعضة السختمفة.

 هكخر1   100 19

6 
تفعضل دكر إدارة السبادرات كالذخاكات التابعة إلدارة الشذاط الصبلبي في ىذخ ثقافة 

 هكخر1   100 19 السذاركة السجتسعضة بضغ هشدػبات الجاهعة.

تساـ إدارة 7 الصبلبي بتفعضل كاحتػاء  الشذاط إلدارة التابعة كالذخاكات السبادرات زيادة ٌا
 هكخر1   100 19 هبادرات الصالبات ذات الرمة بالسذاركة السجتسعضة.

بعقج اتفاقات  الصبلبي الشذاط إلدارة التابعة كالذخاكات السبادرات إدارة تفعضل دكر 8
 هكخر1   100 19 ع السحمي لتجعضع السذاركة السجتسعضة لمصالبات.لمتعاكف هع هؤسدات السجتس

تساـ إدارة البخاهج كالسدابقات التابعة إلدارة الشذاط الصبلبي بتشدضق فعالضات  9 زيادة ٌا
 هكخر1   100 19 لتجعضع السذاركة السجتسعضة لمصالبات.

السػاششة لجػ الصالبات هغ تعديد دكر األىذصة الصبلبضة في دعع البشاء الستكاهل لقضع  11
 2  94.73 18 خبلؿ بخاهج تثقضفضة ال هشٍجضة.

الصبلبي بعقج ىجكات لشذخ  الػعي  الشذاط إلدارة التابعة كالذخاكات السبادرات قضاـ إدارة 10
 3 89.47 17 بأٌسضة السذاركة السجتسعضة بضغ أكلضاء أهػر الصالبات.

 االجتساعية هغ خالؿ إدارة الجاهعة الجراسات لصالبات لسجتسعيةا السذاركة تجعيع السجاؿ الخاهذ: آليات
 1  100 19 فمدفة السذاركة السجتسعضة. هع هخاجعة الثقافة التشطضسضة لمجاهعة بحضث تتدق 1

3 
( هجاالت هختمفة لمسذاركة السجتسعضة خبلؿ العاـ 5هشح الصالبات السذاركات في )

 السعجؿ التخاكسي، كذلظ عمى اعتبار السذاركة ( درجة إضافضة عمى20الجراسي الػاحج )
 التجريب. هغ ىػًعا السجتسعضة

 هكخر1   100 19

 العاـ خبلؿ السجتسعضة لمسذاركة هختمفة هجاالت( 10) في السذاركات الصالبات إعفاء 4
 هكخر1   100 19 الجاهعضة. الخسـػ هغ الػاحج الجراسي

5 
الصالبات في هجاالت السذػاركة السجتسعضػة  تخرضز هػارد هادية كافضة لتجعضع اىخخاط

 هكخر1   100 19 السختمفة.

الجاهعي  الحـخ داخل لمصالبات السجتسعضة هخاجعة اإلجخاءات ذات الرمة بالسذاركة 6
 هكخر1   100 19 .كخارجً، بحضث يتع إلغاء أؼ تعقضجات بٍا

جٍػد حثضثة هسغ يبحلػف  التجريذ ٌضئة تخرضز حػافد هادية كهعشػية ألعزاء 9
 هكخر1   100 19 لتجعضع السذاركة السجتسعضة لمصالبات.
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الشدب  التكخارات العبارة ـ
 الختبة السئػية

إتاحة االستفادة هغ هخافق الجاهعة )السكتبات، القاعات السجٍدة، السدخح الجاهعي،  11
 هكخر1   100 19 ...( بسا يدٍع في تجعضع السذاركة السجتسعضة لمصالبات.

 هكخر1   100 19 اركة السجتسعضة لمصالبات.إيجاد حمػؿ لمسعػقات التي تحج هغ تجعضع السذ 12

عقج لقاء سشػؼ في بجاية العاـ الجاهعي يجعى فضً هؤسدات السجتسع السحمي كأعزاء  13
جافٍا. سضة السذاركة السجتسعضة كٌأ  هكخر1   100 19 ٌضئة التجريذ كالصالبات كأكلضاء األهػر لتػضضح ٌأ

 2 94.73 18 الستسضدات في السذاركة السجتسعضة.  هشح إدارة الجاهعة شٍادات تقجيخ لمصالبات 2

7 
خبلؿ اىخخاشٍع  الصالبات عغ العاهة السدؤكلضة هغ األدىى بالحج التداـ إدارة الجاهعة

كسائل الشقل، تأهضغ  في هجاالت السذاركة السجتسعضة خارج الجاهعة )هثل: تػفضخ
 الجخػؿ السجاىي لمستاحف، ....(.

 هكخر 2 94.73 18

تس 8  2 94.73 18 السذاركة السجتسعضة. في لمصالبات قجكة يكػىػا بأف القائسضغ عمى إدارة الجاهعة اـٌا
 3 89.47 17 السحمي. السجتسع تػفضخ قاعجة بضاىات هحجثة عغ احتضاجات 10

 

 آلضػات ( إلػى إف رأؼ الخبػخاء فضسػا يتعمػق بالسجػاؿ األكؿ الػحؼ يقػضذ8كيتزح في الججكؿ )
الجاهعضػػػة، تػػػع  السقػػػخرات خػػػبلؿ هػػػغ االجتساعضػػػة الجراسػػػات لصالبػػػات سجتسعضػػػةال السذػػػاركة تػػػجعضع

( عبػارة، كلػػػحع  كجػػػد ىدػػبة هػافقػػة 11قضاسػً فػػي الجػلػػة الثالثػػة هػغ أسػػمػب دلفػػاؼ هػػغ خػػبلؿ )
%(، بضشسػػا 94.73( عبػػارات )3( عبػػارات، فضسػػا جػػاءت ىدػػبة السػافقػػة عمػػى )3( عمػػى )%100)

( عبػارات، لػحا سػضتع اإلبقػاء عمػى جسضػع العبػارات 5%( عمػى ) 89.47لػحع كجػد ىدبة هػافقػة )
 .%(75إجساع أكبخ هغ ) هدتػػ عمى في ٌحا السجاؿ؛ لحرػلٍا 

كسػا تػضػح الشتػائج السبضشػة فػي الجػجكؿ الدػابق إف رأؼ الخبػخاء فضسػا يتعمػق بالسجػاؿ الثػاىي 
شػػخؽ  خػػبلؿ هػػغ عضػػةاالجتسا الجراسػػات لصالبػػات السجتسعضػػة السذػػاركة تػػجعضع آلضػػات الػػحؼ يقػػضذ

( 8كأسػػالضب التػػجريذ السدػػػتخجهة، تػػع قضاسػػػً فػػي الجػلػػػة الثالثػػة هػػػغ أسػػمػب دلفػػػاؼ هػػغ خػػػبلؿ )
( عبػػارات، فضسػػا جػػاءت ىدػػبة السػافقػػة 5( عمػػى )100%عبػػارات، كلػػػحع  كجػػػد ىدػػبة هػافقػػة )

ٍا %(، لحا سضتع اإلبقاء عمػى جسضػع العبػارات فػي ٌػحا السجػاؿ؛ لحرػػل94.73( عبارات )3عمى )
 .%(75إجساع أكبخ هغ ) هدتػػ عمى 

 تػػػػجعضع آلضػػػػات كيتزػػػح أيًزػػػػا أف رأؼ الخبػػػػخاء فضسػػػػا يتعمػػػػق بالسجػػػػاؿ الثالػػػػث الػػػػحؼ يقػػػػضذ
أعزػػاء ٌضئػػة التػػجريذ، تػػع قضاسػػً  خػبلؿ هػػغ االجتساعضػػة الجراسػػات لصالبػػات السجتسعضػػة السذػاركة

ػد ىدػػػبة هػافقػػػة ( عبػػػارات، كلػػػػحع  كجػػػ10فػػػي الجػلػػػة الثالثػػػة هػػػغ أسػػػمػب دلفػػػاؼ هػػػغ خػػػبلؿ )
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%(،  89.47( عبػػارة كاحػػجة )1( عبػػارات، فضسػػا جػػاءت ىدػػبة السػافقػػة عمػػى )9( عمػػى )%100)
إجسػاع أكبػػخ هػػغ  هدػػتػػ عمػػى لػحا سػػضتع اإلبقػػاء عمػى جسضػػع العبػػارات فػي ٌػػحا السجػػاؿ؛ لحرػػلٍا 

(75)%. 

 سذػػاركةال تػػجعضع آلضػات كسػا يتزػػح أف رأؼ الخبػخاء فضسػػا يتعمػق بالسجػػاؿ الخابػػع الػحؼ يقػػضذ
األىذػػصة الصبلبضػػة، تػػع قضاسػػً فػػي الجػلػػػة  خػػػبلؿ هػػغ االجتساعضػػة الجراسػػات لصالبػػات السجتسعضػػة

( 9( عمػى )100%( عبارة، كلػحع  كجػػد ىدػبة هػافقػة )11الثالثة هغ أسمػب دلفاؼ هغ خبلؿ )
%(، كأيًزػػا لػػػػحع كجػػػػد 94.73( عبػػارة كاحػػػجة )1عبػػارات، فضسػػػا جػػاءت ىدػػػبة السػافقػػة عمػػػى )

( عبارة كاحػجة، لػحا سػضتع اإلبقػاء عمػى جسضػع العبػارات فػي ٌػحا 1%( عمى ) 89.47هػافقة )ىدبة 
إف رأؼ الخبػخاء فضسػا يتعمػق  يتزػح كسػا. %(75إجساع أكبخ هغ ) هدتػػ عمى السجاؿ؛ لحرػلٍا 

 هػغ االجتساعضػة الجراسػات لصالبػات السجتسعضػة السذاركة تجعضع آلضات بالسجاؿ الخاهذ الحؼ يقضذ
( عبػػػارة، 13ارة الجاهعػػػة، تػػػع قضاسػػػً فػػػي الجػلػػػة الثالثػػة هػػػغ أسػػػمػب دلفػػػاؼ هػػػغ خػػػبلؿ )إد خػػبلؿ

( 3( عبػػارات، فضسػػا جػػاءت ىدػػبة السػافقػػة عمػػى )9( عمػػى )100%كلػػػحع  كجػػػد ىدػػبة هػافقػػة )
( عبػارة كاحػػجة، لػػحا 1%( عمػػى ) 89.47%(، بضشسػػا لػػحع كجػػػد ىدػػبة هػافقػة )94.73عبػارات )

إجسػػاع أكبػػػخ هػػػغ  هدػػػتػػ عمػػى العبػػارات فػػػي ٌػػػحا السجػػاؿ؛ لحرػػػػلٍا سػػضتع اإلبقػػػاء عمػػى جسضػػػع 
(75)%. 

 خئيذ : عخض نتائج الدؤاؿ السادساً 

 السجتسعيػة السذػاركة لتػجعيع السقتخحػة التخبػيػة هػا الخؤيػة : "لػخئيذ عمػىنز الدؤاؿ ا
 . ؟" شيبة بجاهعة االجتساعية الجراسات لصالبات

 هػغ هجسػعػة إشػخاؾ مػب دلفػاؼ، كالػحؼ تػع فضػً، جخػ اسػتخجاـ أسػلئلجابة عغ ٌحا الدؤاؿ
 بعػػجد التخبػيػػة كاإلدارة، االجتساعضػػة الجراسػػات تػػجريذ كشػػخؽ  هشػػاٌج هجػػاؿ فػػي التخبػػػيضغ الخبػػخاء

 السجتسعضػػػة السذػػػاركة تػػػجعضع شػػػأىٍا هػػػغ التػػػي اآللضػػػات فػػػي التفكضػػػخ فػػػي الدػػػعػدية الجاهعػػػات هػػغ
 خػبلؿ هػغ كذلػظ، التػجريذ كشخؽ  السشاٌج هجخل هغ شضبة بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات
 اآللضػات البضاىػات، كهػغ ثػع تزػسضغ لجسػع رئضدػة كػأداة  االسػتباىة تػضضف عمى تعتسج جػالت ثبلثة
أدىػػى. باإلضػػافة إلػػى  كحػػج فػػي ىٍايػػة الجػلػػة الثالثػػة %(75) إجسػػاع هدػػتػػ  عمػػى حرػػمت التػػي

الجراسػػػة الػصػػػفضة فضسػػػا يتعمػػػق  ذلػػظ تػػػع األخػػػح فػػػي االعتبػػار أكجػػػً القرػػػػر التػػػي أضٍختٍػػػا ىتػػائج
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 بجاهعػة االجتساعضػة الجراسػات لصالبػات السجتسعضة السذاركة تجعضع خبللٍا هغ يتع التي بالسجاالت
 ىطػخ كجٍػة هػغ ٌحي السذػاركة تجعضع هغ تحج التي الجاهعي، كالسعػقات الحـخ داخل كخارج شضبة

ة السقتخحػػػة كفًقػػػا لمسخصػػػط العػػػاـ صػػػضاغة الخؤيػػػة التخبػيػػػ تػػػع ذلػػػظ عمػػػى أىفدػػػٍغ. كبشػػػاءً  الصالبػػػات
 السػضح في الذكل التالي: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ( السخصط العاـ لمخؤية التخبػية السقتخحة2الذكل )

 أكاًل: هشصمقات الخؤية التخبػية السقتخحة 

 االجتساعضػة الجراسػات لصالبػات السجتسعضػة السذػاركة تختكد الخؤية التخبػية السقتخحة لتػجعضع
 هجسػعة هغ السشصمقات، كالتي يسكغ تحجيجٌا في اآلتي:  شضبة عمى بجاهعة

  ،حجاثػة إسػشاد كضضفػة خجهػػة السجتسػع كالسذػاركة السجتسعضػة إلػػى كضػائف الجاهعػات الدػػعػدية
 بجاهعػػة شضبػػة إلػػى عػػاـ السجتسعضػػة الذػػخاكة فعمػػى سػػبضل السثػػاؿ يخجػػع تػػاريخ تأسػػضذ هخكػػد

اصػػاتٍا ق، كهػغ ثػػع فٍشػاؾ حاجػػة لتػسػػضع ىصػاؽ ٌػػحي السذػار 1434 كة التػػي هػػا زالػت فػػي إٌر
 األكلى.

 هشصمقات الخؤية التخبػية السقتخحة

 األىجاؼ 

 آليات التشفيح 

 هتصمبات التشفيح 

السعػقات 
 كالتغمب عمييا
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 سضػػػة تػػػجعضع السذػػػاركة السجتسعضػػػة فػػػي الجاهعػػػات الدػػػعػدية بػجػػػً عػػػاـ ؛ ىطػػػًخا لسػػػا يذػػػٍجي ٌأ
السجتسع هػغ تحػجيات كهتغضػخات هحمضػة كعالسضػة عمػى هختمػف األصػعجة العمسضػة كاالقترػادية 

ػػػع السؤسدػػػات كالثقافضػػػة كاالجتساعضػػػة، كالتػػػي تتصمػػػب تفعضػػػل دكر الجاهعػػػات بػصػػػفٍا هػػػ غ ٌأ
التػػػػي هػػػػغ شػػػػأىٍا اإلسػػػػٍاـ فػػػػي تشسضػػػػة السجتسػػػػع، كالتغمػػػػب عمػػػػى السذػػػػكبلت التػػػػي  التعمضسضػػػة
 تعتخضً.

 ًهػغ  االرتباط الػثضق بػضغ تخرػز الجراسػات االجتساعضػة كالسذػاركة السجتسعضػة؛ كذلػظ لكػىػ
ػػػع التخررػػػات التػػػي تعشػػػى بالتخبضػػػة يتضحػػػً هحتػػػػػ الجراسػػػات  كلسػػػا السػاششػػػة، أجػػػل هػػػغ ٌأ

االتجاٌػػػػات  كتكػػػػػيغ األساسػػػػضة، السػاششػػػػة هكػىػػػػات جتساعضػػػػة هػػػػغ فػػػػخص كبضػػػػخة لغػػػػخساال
التػػػػي تخسػػػػخ ثقافػػػػة  كالػججاىضػػػػة السختمفػػػػة السجتسعضػػػػة الحسضػػػػجة، كالسٍػػػػارات كالقػػػػضع اإليجابضػػػػة،

 السذاركة السجتسعضة لجػ الصالبات.

  سضػػػػة السذػػػػاركة السجتسعضػػػػة، كتفعضػػػػل دكر 2030تأكضػػػػج رؤيػػػػة السسمكػػػػة  عػػػػاتالقصا عمػػػػى ٌأ
سٍػا قصػاع التعمػضع العػالي - السختمفة السبػادرات  خػبلؿ ٌػحي السذػاركة هػغ تػجعضع فػي -كهغ ٌأ
ػػ هػػا يفػخض بػػحؿ هدػاعي حثضثػة هػػغ قبػل كافػػة السخترػضغ فػػي  بجسضػع كالبػخاهج أىساشٍػػا، ٌك

 الحقل التخبػؼ لتجعضع ٌحي السذاركة بحدب شبضعة االختراص.

 ثانًيا: أىجاؼ الخؤية التخبػية السقتخحة

فػإف ٌػحي الخؤيػة التخبػيػة السقتخحػة تٍػجؼ بذػكل رئػضذ إلػػى اىبثاًقػا هػغ السشصمقػات الدػابقة، 
دلفػاؼ،  أسػمػب باسػتخجاـ شضبػة بجاهعػة االجتساعضػة الجراسػات لصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع

اآللضػػات ذات الرػػمة بػػالسقخرات الجاهعضػػة، كاآللضػػات ذات الرػػمة بصػػخؽ كأسػػالضب كذلػظ هػػغ خػػبلؿ 
جريذ السدػػتخجهة، كاآللضػػات ذات الرػػمة بػػجكر أعزػػاء ٌضئػػة التػػجريذ، كاآللضػػات ذات الرػػػمة التػػ

 باألىذصة الصبلبضة، كاآللضات ذات الرمة باإلدارة الجاهعضة.
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 ثالًثا: آليات تشفيح الخؤية التخبػية السقتخحة

أف يكػػف  يمػـد شضبػة بجاهعػة االجتساعضػة الجراسػات لصالبػات السجتسعضة السذاركة إف تجعضع
 ٌجؼ هذتخؾ يتع تحقضقً هغ خبلؿ آلضات عجة، كالتي يػضحٍا الذكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 السقتخحة التخبػية الخؤية تشفيح ( آليات3شكل )

 هػػغ شيبػة بجاهعػػة االجتساعيػة الجراسػػات لصالبػات السجتسعيػػة السذػاركة تػػجعيعفيسػا يتعمػق ب -أ
 فيتع ذلظ هغ خالؿ اآلليات اآلتية: الجاهعية، بالسقخرات الرمة ذات اآلليات خالؿ
 الجراسػػػػات قدػػػػع داخػػػػل السجتسعضػػػة الذػػػػخاكة هخكػػػػد هػػػػغ هتفخعػػػة هرػػػػغخة كحػػػػجة تأسػػػضذ .1

 بتقضػػضع هدػػؤكلضاتٍا ضػػسغ تخػػتز" السجتسعضػػة السذػػاركة كحػػجة" هدػػسى تحػػت االجتساعضػػة
 .السجتسعضة السذاركة لسجاالت الجاهعضة السقخرات تزسضغ هجػ

 لػجػ( CBPR) السجتسعػي التذػاركي البحػث هٍارات سضةبتش يختز هدتقل هقخر تصػيخ .2
 السجتسػػع كأعزػػاء التػجريذ ٌضئػػة أعزػاء بػػضغ شػػخاكة بشػاء عمػػى يشصػػؼ  بحضػػث الصالبػات
 .الصالبات هع السحمي

 .الجاهعضة الفخؽ  كافة في السجتسعضة السذاركة بتشاكؿ يختز إلداهي هقخر إضافة .3

 ( آلضة11) اآللضات ذات الرمة بالسقخرات الجاهعضة

 ( آلضات8) اآللضات ذات الرمة بصخؽ كأسالضب التجريذ السدتخجهة

 ( آلضات10) لضات ذات الرمة بجكر أعزاء ٌضئة التجريذاآل

 ( آلضة11) اآللضات ذات الرمة باألىذصة الصبلبضة

 ( آلضة13) اآللضات ذات الرمة باإلدارة الجاهعضة

آليات تشفيح 
الخؤية 
التخبػية 
 السقتخحة
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 إلداهًضػػػػا كستصمًبػػػػا السجتسعضػػػػة ركةالسذػػػػا هجػػػػاالت أحػػػػج فػػػػي بػػػػاالىخخاط الصالبػػػػات تكمضػػػػف .4
 .جاهعضة فخقة كل في السقخرات هغ األقل عمى كاحج الجتضاز

ػػػػجافٍا  تخكػػػػػد بحضػػػػػث الجاهعضػػػػة السقػػػػػخرات هحتػػػػػػػ  تصػػػػػيخ .5  السذػػػػػاركة هبػػػػػادغ عمػػػػػى ٌأ
 .السجتسعضة

 بتشسضػػة تخػتز الجاهعضػػة لمسقػخرات السدػػتسخ التحػجيث عمػػى قائسػة إثخائضػػة هبلحػق إضػافة .6
 .السمحة السجتسعضة بالقزايا الصالبات هعارؼ

 بحػل السبػادرة ىحػػ اإليجابضػة االتجاٌػات الصالبات إكداب عمى الجاهعضة السقخرات تخكضد .7
 .السجتسعضة السذكبلت

 .الصالبات لجػ السجتسعضة السدئػلضة تشسضة عمى الجاهعضة السقخرات تخكضد .8
 .لمصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع في يدٍع بسا التصبضقضة السقخرات تفعضل .9

 .السجتسعضة السذكبلت بػاقع الجاهعضة السقخرات ربط .10
 كهجػػاالت السقػػخر شبضعػة بػػضغ تػػخبط كالصػفضة صػػفضة أىذػػصة الجاهعضػة السقػػخرات تزػسضغ .11

 .السجتسعضة السذاركة
 هػغ شيبػة بجاهعػة االجتساعيػة الجراسػات لصالبػات السجتسعيػة السذػاركة تجعيعفيسا يتعمق ب -ب
بصػخؽ كأسػػاليب التػػجريذ السدػتخجهة، فيػػتع ذلػػظ هػغ خػػالؿ اآلليػػات  ةالرػػم ذات اآلليػػات خػالؿ
 اآلتية:
 الصالبػػات حخيػػة ترػػادر التػػي التمقػػضغ عمػػى القائسػػة التقمضجيػػة التػػجريذ شػػخؽ  عػػغ االبتعػػاد .1

 .آرائٍغ عغ التعبضخ في
 .السختمفة السجتسع هذاكل إيزاح عمى السدتخجهة التجريذ أسالضب تخكضد .2
 يدػػٍع بسػػا الجاهعضػػة السقػخرات تػػجريذ فػػي الجساعضػػة السشاقذػة أسػػمػب باسػػتخجاـ االٌتسػاـ .3

 .الصالبات لجػ السجتسعضة السذاركة هٍارات تجعضع في
 بػػضغ التعػػاكف  ركح يشسػػي الػػحؼ الجسػػاعي العسػل عمػػى السدػػتخجهة التػػجريذ أسػػالضب تخكضػد .4

 .الصالبات
 .تالصالبا لجػ االتراؿ هٍارات تشسضة عمى السدتخجهة التجريذ أسالضب تخكضد .5
 تػػجعضع فػػي يدػػٍع بسػػا الجاهعضػػة السقػػخرات تػػجريذ فػػي الحػػػار أسػػمػب باسػػتخجاـ االٌتسػػاـ .6

 .الصالبات لجػ السجتسعضة السذاركة هٍارات



 ػب دلفايرؤية تخبػية هقتخحة لتجعيع السذاركة السجتسعية لصالبات الجراسات االجتساعية بجاهعة شيبة باستخجاـ أسم
 

311 
 

 هػغ شيبػة بجاهعػة االجتساعيػة الجراسػات لصالبػات السجتسعيػة السذػاركة تجعيعفيسا يتعمق ب -ج
 لظ هغ خالؿ اآلليات اآلتية:بجكر أعزاء ىيئة التجريذ، فيتع ذ الرمة ذات اآلليات خالؿ
جاؼ هخاجعة .1  .السجتسعضة السذاركة فمدفة هع تتدق بحضث االجتساعضة الجراسات قدع ٌأ
تسػػػاـ .2  هجػػػاالت فػػػي االىخػػػخاط فػػػي لمصالبػػػات قػػػجكة يكػىػػػػا بػػػأف التػػػجريذ ٌضئػػػة أعزػػػاء ٌا

 .السختمفة السجتسعضة السذاركة
تساـ .3  الجاعسػة بالسٍػارات إلثقػالٍغ تلمصالبػا هشتطسػة ىػجكات بعقػج التػجريذ ٌضئػة أعزػاء ٌا

 .السختمفة السجتسعضة السذاركة هجاالت في لبلىخخاط
 فػػػػي اىخخاًشػػػا األكثػػػػخ الصالبػػػات أسػػػػساء تتزػػػسغ القدػػػػع داخػػػل شػػػػخفضة لػحػػػة تخرػػػضز .4

 .السجتسعضة السذاركة عمى لتذجضعٍغ كذلظ، السجتسعضة السذاركة هجاالت
 االجتساعضػػة الجراسػػات قدػػع لداخػػ عمسضػػة هجمػػة إلصػػجار التػػجريذ ٌضئػػة أعزػػاء تعػػاكف  .5

 .السجتسعضة السذاركة كهجاالت التخرز بضغ بالخبط تعشى
 بٍػػا االىخػخاط يسكػػغ التػي السجتسعضػة السذػػاركة بسجػاالت الصالبػات إلعػػبلـ قائسػة ترػسضع .6

 .دكرؼ  بذكل الجاهعي الحـخ كخارج داخل
 هػػغ شيبػة بجاهعػة يػةاالجتساع الجراسػات لصالبػات السجتسعيػة السذػاركة تػجعيعفيسػا يتعمػق ب -د
 باألنذصة الصالبية، فيتع ذلظ هغ خالؿ اآلليات اآلتية: الرمة ذات اآلليات خالؿ
 هتشػعػػة أىذػػصة بػػإشبلؽ الصبلبػػي الشذػػاط إلدارة التابعػػة كالذػػخاكات السبػػادرات إدارة قضػػاـ .1

 .الجاهعة كخارج داخل السجتسعضة لمسذاركة
 فػخص تتػضح أىذػصة بتػػفضخ الصبلبػي الشذػاط رةإلدا التابعة كالذخاكات السبادرات إدارة قضاـ .2

 السجتسعضػػة لمذػػخاكة هجػػاالت لخمػػق السحمػػي؛ السجتسػػع كهؤسدػػات الصالبػػات بػػضغ لمحػػػار
 .بضشٍسا

 خبللٍػػػا هػػػغ يػػتع الحجيثػػػة االترػػػاؿ بػسػػائل هجٍػػػدة الصبلبػػػي لمشذػػاط قاعػػػات تخرػػضز .3
 هجػاالت سبعػ تػجعضع فػي االجتسػاعي التػاصػل هػاقػع لتػضضػف لمصالبػات الفخصػة إتاحة

 ، ....(.السسمكة بتاريخ التعخيف، الدضاحضة لؤلهاكغ التخكيج: هثل) السجتسعضة السذاركة
 هعشػيػة حػػافد بتخرػضز الصبلبػي الشذػاط إلدارة التابعػة كالذػخاكات السبادرات إدارة قضاـ .4

 .السجتسعضة السذاركة هجاالت في االىخخاط عمى الصالبات لتذجضع
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 تجريبضػػػػة دكرات بعقػػػػج الصبلبػػػػي الشذػػػػاط إلدارة التابعػػػػة خاكاتكالذػػػػ السبػػػػادرات إدارة قضػػػػاـ .5
 السذػػاركة هجػػاالت فػػي لبلىخػػخاط البلزهػػة السٍػػارات عمػػى لتػػجريبٍغ لمصالبػػات هتخررػػة
 .السختمفة السجتسعضة

 ثقافػػػة ىذػػػخ فػػػي الصبلبػػػي الشذػػػاط إلدارة التابعػػػة كالذػػػخاكات السبػػػادرات إدارة دكر تفعضػػػل .6
 .الجاهعة اتهشدػب بضغ السجتسعضة السذاركة

 هػغ شيبػة بجاهعػة االجتساعيػة الجراسػات لصالبػات السجتسعيػة السذػاركة تجعيعفيسا يتعمق ب -ق
 باْلدارة الجاهعية، فيتع ذلظ هغ خالؿ اآلليات اآلتية: الرمة ذات اآلليات خالؿ
 .السجتسعضة السذاركة فمدفة هع تتدق بحضث لمجاهعة التشطضسضة الثقافة هخاجعة .1
 العػػػاـ خػػبلؿ السجتسعضػػة لمسذػػػاركة هختمفػػة هجػػاالت( 5) فػػػي لسذػػاركاتا الصالبػػات هػػشح .2

 السذػاركة اعتبػار عمػى كذلػظ، التخاكسػي السعػجؿ عمػى إضافضة درجة( 20) الػاحج الجراسي
 .التجريب هغ ىػًعا السجتسعضة

 العػػاـ خػبلؿ السجتسعضػة لمسذػاركة هختمفػة هجػاالت( 10) فػي السذػاركات الصالبػات إعفػاء .3
 .الجاهعضة الخسـػ هغ جالػاح الجراسي

 السجتسعضػة السذػاركة هجػاالت فػي الصالبػات اىخػخاط لتػجعضع كافضػة هادية هػارد تخرضز .4
 .السختمفة

 الجػػػاهعي الحػػػـخ داخػػل لمصالبػػػات السجتسعضػػة بالسذػػػاركة الرػػمة ذات اإلجػػػخاءات هخاجعػػة .5
 .بٍا تعقضجات أؼ إلغاء يتع بحضث، كخارجً

 حثضثػػػة جٍػػػػد يبػػػحلػف  هسػػػغ التػػػجريذ ضئػػػةٌ ألعزػػػاء كهعشػيػػػة هاديػػػة حػػػػافد تخرػػػضز .6
 .لمصالبات السجتسعضة السذاركة لتجعضع

، الجػػػاهعي السدػػػخح، السجٍػػػدة القاعػػػات، السكتبػػات) الجاهعػػػة هخافػػػق هػػػغ االسػػػتفادة إتاحػػة .7
 .لمصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع في يدٍع بسا...( 

 .لمصالبات السجتسعضة السذاركة تجعضع هغ تحج التي لمسعػقات حمػؿ إيجاد .8
 كأعزػاء السحمػي السجتسػع هؤسدػات فضػً يػجعى الجػاهعي العػاـ بجايػة في سشػؼ  لقاء عقج .9

سضة لتػضضح األهػر كأكلضاء كالصالبات التجريذ ٌضئة جافٍا السجتسعضة السذاركة ٌأ  .كٌأ
 .  السجتسعضة السذاركة في الستسضدات لمصالبات تقجيخ شٍادات الجاهعة إدارة هشح .10
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 تشفيح الخؤية التخبػية السقتخحة  رابًعا: هتصمبات 
 الجراسػػات لصالبػػات السجتسعضػػة السذػػاركة فػػي سػػبضل تشفضػػح الخؤيػػة التخبػيػػة السقتخحػػة لتػػجعضع

شضبة، يشبغػي تػػفضخ هجسػعػة هػغ الستصمبػات التذػخيعضة كالتشطضسضػة، كالساديػة،  بجاهعة االجتساعضة
 كالبذخية، كالتي يسكغ إجسالٍا فضسا يمي:

 لتذخيعية كالتشطيسية، كتتزسغ ها يمي:الستصمبات ا -أ
 الذػخاكة هخكػد هػغ هتفخعػة هرػغخة سغ تذخيع أك الئحة تشطضسضة يتع بسقتزاي إىذاء كحػجة 

، "السجتسعضػػػة السذػػاركة كحػػػجة" هدػػسى تحػػت االجتساعضػػػة الجراسػػات قدػػػع داخػػل السجتسعضػػة
 االتلسجػػػػ الجاهعضػػػػة السقػػػػخرات تزػػػػسضغ هػػػػجػ كتحجيػػػػج هدػػػػؤكلضاتٍا، هػػػػع تزػػػػسضشٍا تقضػػػػضع

 .السجتسعضة السذاركة
  سػػغ تذػػخيع أك الئحػػة تشطضسضػػة يػػتع بسقتزػػاي هػػشح أعزػػاء ٌضئػػة التػػجريذ بقدػػع الجراسػػات

 هتشػعػػة هجػػاالت لفػػتح السحمػػي السجتسػػع هؤسدػػات هػػع اتفاقػػات االجتساعضػػة صػػبلحضة عقػػج
 .لمصالبات السجتسعضة لمسذاركة

 ػػجاؼ إصػػجار تعسػػضع يفضػػج بسخاجعػػػة  فمدػػػفة هػػع تتدػػق بحضػػث ةاالجتساعضػػػ الجراسػػات قدػػع ٌأ
 السجتسعضة. السذاركة

 بػضغ بػالخبط تعشػى االجتساعضػة الجراسات قدع داخل عمسضة هجمة إصجار تعسضع يفضج بإصجار 
 السجتسعضة. السذاركة كهجاالت التخرز

 الستصمبات السادية، كتتزسغ ها يمي: -ب
 ت قدػػع الجراسػػات لصالبػػا ككرش عسػػل هشتطسػػة ىػػجكات تػػػفضخ السػػػارد السالضػػة البلزهػػة لعقػػج

 السجتسعضػػػػة السذػػػػاركة هجػػػػاالت فػػػػي لبلىخػػػػخاط الجاعسػػػػة بالسٍػػػػارات إلثقػػػػالٍغ االجتساعضػػػػة
 السختمفة.

  الشذػػػػػاط إلدارة التابعػػػػة كالذػػػػخاكات السبػػػػادرات إدارة لقضػػػػػاـتػػػػػفضخ السػػػػػارد السالضػػػػة البلزهػػػػة 
 دكرات كعقػج، الجاهعػة كخػارج داخػل السجتسعضػة لمسذػاركة هتشػعػة أىذصة بإشبلؽ الصبلبي
 هجػػػاالت فػػػي لبلىخػػػخاط البلزهػػػة السٍػػػارات عمػػػى لتػػػجريبٍغ لمصالبػػػات هتخررػػػة تجريبضػػػة
 .السختمفة السجتسعضة السذاركة
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 الستصمبات البذخية، كتتزسغ ها يمي: -ج
 السجتسعػػي التذػػاركي التعاقػػج هػػع هخترػػضغ كخبػػخاء فػػي هجػػاؿ البحػػث (CBPR) لتػػجريب ،

    ؼ ذات الرمة بٍحا السجاؿ.أعزاء ٌضئة التجريذ، كإثقالٍغ بالسعار 
  التعاقػػج هػػع بضػػػت الخبػػخة العالسضػػة فػػي هجػػاؿ تصػػػيخ السقػػخرات الجاهعضػػة فػػي ضػػػء فمدػػفة

 السذاركة السجتسعضة.
 خاهدا: هعػقات تشفيح الخؤية التخبػية السقتخحة، كسبل التغمب عمييا

السقتخحػة، كهػغ  التخبػيػة الخؤيػة هغ الستػقع كجػد عػجد هػغ السعػقػات التػي قػج تػاجػً تشفضػح
 بضشٍسا ها يمي:

 السجتسعضػػػة البلزهػػة لتشفضػػح الخؤيػػة التخبػيػػة السقتخحػػة لتػػجعضع السذػػاركة الساديػػة السػػػارد قمػػة 
شضبة، كيسكغ التغمػب عمػى ذلػظ بالعسػل عمػى تػػفضخ  بجاهعة االجتساعضة الجراسات لصالبات

ذػاركة السجتسعضػػة، هرػادر خارجضػة لمتسػيػل، كهشٍػا السؤسدػػات األٌمضػة السٍتسػة بسجػاؿ الس
 كرجاؿ األعساؿ السعشضضغ بٍحا السجاؿ.

 ع التػػجريذ ٌضئػػة أعزػػاء اىذػػغاؿ األكػػاديسي كالبحثػػي، كهٍػػاهٍع اإلداريػػة بسػػا يعضػػق  بػػجكٌر
شضبػػة،  بجاهعػػة االجتساعضػػة الجراسػػات لصالبػػات السجتسعضػػة هذػػاركتٍع فػػي تػػجعضع السذػػاركة

لجراسػػػضة لتػػػجعضع السذػػػاركة كيسكػػػغ التغمػػػب عمػػػى ذلػػػظ بتخرػػػضز كقػػػت هحػػػجد بالجػػػجاكؿ ا
ع عمى أداء ٌحا الجكر.  السجتسعضة لمصالبات، كتػفضخ الحػافد السادية كالسعشػية لتحفضٌد

  الجراسة: تػصيات كهقتخحات

 بشاًء عمى ىتائج الجراسة يسكغ تقجيع التػصضات كالسقتخحات اآلتضة:

ة هػػغ قبػػل كزارة التعمػػضع . يؤهػل أف يػػتع تبشػػي هػػا خمرػػت إلضػػً الجراسػػة هػػغ رؤيػػة تخبػيػػة هقتخحػػ1
 االجتساعضة. الجراسات لصالبات السجتسعضة كجاهعة شضبة لتجعضع السذاركة

. العسػػل عمػػػى تػػػفضخ الستصمبػػػات التذػػػخيعضة كالساديػػة كالبذػػػخية البلزهػػػة لتشفضػػح الخؤيػػػة التخبػيػػػة 2
 السقتخحة.

ة السقتخحػة، كذلػظ التي قج تحػج هػغ تصبضػق ٌػحي الخؤيػة التخبػيػالسعػقات  . هحاكؿ التغمب عمى3
 بإيجاد حمػؿ كاستخاتضجضات إبجاعضة لمتعاهل هعٍا.
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. تبشػػػي هذػػػخكع لتصػػػػيخ السقػػػخرات الجاهعضػػػة لقدػػػع الجراسػػػات االجتساعضػػػة فػػػي كمضػػػات اآلداب 4
 .كالعمـػ اإلىداىضة بالجاهعات الدعػدية في ضػء فمدفة السذاركة السجتسعضة

 :السخاجع
 السخاجع العخبيةأكاًل: 

ج الخحسغ بغ دمحم؛ كالعتضبي، هشرػر بغ حسػد؛ كالعتضبي، غازؼ بغ الحسضجؼ. الحبضب، عب
 الفضػـ جاهعة هجمةشبلبٍا.  لجػ السػاششة قضع تشسضة في السجتسع كمضات (. دكر2016)

 .193 -162(، 3) 6، كالشفدضة التخبػية لمعمـػ

 الجاهعضة السشاٌج في الػششضة الٍػية لتعديد هقتخح (. ترػر2017حكضع، أريج بشت يػسف. )
، دراسات في السشاٌج كشخؽ التجريذ. 2030 الدعػدية العخبضة السسمكة رؤية ضػء في
(227 ،)121-142. 

(. دكر كمضػػات التخبضػة بالجاهعػػات الدػػعػدية فػي خجهػػة السجتسػػع 2018الدػٍمي، خالػػج بػغ هصػػخ. )
خ-هجمة التخبضةالسحمي: ترػر هقتخح.   .877-819(، 179) 2، جاهعة األٌز

(. رؤية استخاتضجضة لتصػيخ كضضفة خجهة السجتسع في 2016لذخيف، شبلب بغ عبجهللا. )ا
(، 2) 5، السجمة الجكلضة التخبػية الستخررةالجاهعات الدعػدية )أسمػب دلفاؼ(. 

174- 159. 

ضع راهي، الذقخاف  لجػ السػاششة هفاٌضع تعديد في الصبلبضة األىذصة بخاهج إسٍاـ(. 2018. )إبخٌا
 .517-473(، 2) 24، القاٌخة جاهعة -التخبػية العمـػ. القخػ  أـ اهعةج شبلب

 لصػػػػبلب السجتسعضػػػػة (. السذػػػػاركة2017الذػػػػػادفي، فاشسػػػػة عبػػػػج الغشػػػػي؛ كسػػػػالع، ٌػػػػاىع أحسػػػػج. )
هجمػػة كمضػػة ىسػذًجػػا.  الدقػػازيق جاهعػػة: لػػجيٍع الشفدػػي كاألهػػغ باالىتسػػاء كعبلقتٍػػا الجاهعػػة
 .605-532(، 4) 68، جاهعة ششصا -التخبضة

 لجػ السػاششة قضع لتشسضة الجساعة خجهة في هقتخح بخىاهج (. ىحػ2010صالح، ىجبلء دمحم. )
 في دراسات هجمةالضخهػؾ.  جاهعة شبلب عمى هصبقة كصفضة دراسة:  الجاهعي الذباب
 .1816 – 1788(، 28) 4، اإلىداىضة كالعمػـ االجتساعضة الخجهة
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 هقتخح ترػر: السدتقبل كتحجيات السجتسع اجاتاحتض(. 2019. )الخؤكؼ عبج شارؽ ، عاهخ
خ جاهعة التخبضة، كمضة لتصػيخ  .كالتػزيع لمشذخ العمسضة الضازكرؼ  دار: األردف. األٌز

(. كاقػع السذػاركة السجتسعضػة لصالبػات جاهعػة الػجهاـ فػي 2017عبج الدػسضع، دعػاء عبػج الحسضػج. )
سعضػػػة السرػػػخية لؤلخرػػػائضضغ ، الجهجمػػػة الخجهػػػة االجتساعضػػػةهجػػػاالت العسػػػل التصػػػػعي. 

 .330-306(، 58) 4االجتساعضضغ، 

 العمػـ هشاٌج"  السدتقبل استذخاؼ تعمضع هشاٌج(. 2018. )هرصفى هحدغ، القادر عبج
 .كالتػزيع لمشذخ كاإليساف العمع دار: القاٌخة". ىسػذًجا

تػاجً شمبة  (. رؤية تخبػية هقتخحة لمحج هغ التحجيات التي2017عداؼ، هحسػد عبج السجضج. )
هجمة جاهعة القجس السفتػحة لؤلبحاث الجاهعات في خجهة القزضة الفمدصضشضة. 

 .305 -289(، 18) 5، كالجراسات التخبػية كالشفدضة

ضع؛ الفتاح عبج، كتخكي حصاب؛ حسػد، العشدؼ   دكر(. 2015. )السشعع عبج، السشعع كعبج إبخٌا
، العخبضة التخبضة هدتقبل. الكػيت دكلة في السػاششة قضع تشسضة ك دعع في الجاهعي التعمضع

22 (95 ،)382 – 388. 

ضع بغ سمضساف. ) (. ترػر هقتخح لتفعضل السذاركة السجتسعضة في الجاهعات 2018العػدة، إبخٌا
(، 3) 42، هجمة كمضة التخبضة في العمـػ التخبػيةالدعػدية الشاشئة: جاهعة حائل أىسػذًجا. 

14-88. 

ضع (. قضػػػػاس كعػػػػي الصػػػػبلب الجػػػػاهعضضغ تجػػػػاي 2018؛ كالػػػػجبضاف، فػزيػػػػة. )العػضػػػػي، سػػػػالي إبػػػػخٌا
 -أهارابػػػػاؾالسذػػػػاركة السجتسعضػػػػة: دراسػػػػة حالػػػػة كمضػػػػة االقترػػػػاد كاإلدارة جاهعػػػػة القرػػػػضع. 

 . 120-103(، 31) 9، األكاديسضة األهخيكضة العخبضة لمعمـػ كالتكشػلػجضا

، هجتسعضػػػػاً  السذػػػػاركة (. الجاهعػػػػات2015غػػػػاىع، عرػػػػاـ جسػػػػاؿ. ) :  كالقضػػػػادة كاألبعػػػػاد، السفٍػػػػـػ
، جاهعػة عػضغ شػسذ، هجمة البحث العمسي في التخبضػةالجكلضة.  الخبخات هغ هدتفادة دركس

5 (16 ،)138-163. 

 السسارسة هشطػر هغ هقتخح بخىاهج(. 2015. )شً هشى، كهحخكس ىاصخ؛ بشت هػزة، الكعبي
 بسؤسدات السجتسعضة السذاركة عمى الجاهعضات الفتضات لتحفضد االجتساعضة لمخجهة العاهة
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(، 15) 38، اإلىداىضة كالعمػـ االجتساعضة الخجهة في دراسات هجمة. السحمى السجتسع
2905 – 2929. 

 البجىضة التخبضة بكمضة السعمع الصالب أداء تقػيع بصاقة تصػيخ(. 2013. )حاهج بغ عبجهللا، المٍضبي
(، 20، )كالخياضة البجىضة التخبضة لعمػـ العمسضة السجمة. سعػد السمظ بجاهعة الخياضضة ك

34-69. 

(. السذػاركة الصبلبضػة فػػي هجػاالت الخجهػة الجاهعضػػة 2019هحسػػد، سػعضج شػً؛ كىرػػار، عمػي. )
، جاهعػػة دراسػات تخبػيػة كىفدػضةكالسجتسعضػة: دراسػة تصبضقضػة عمػى شػبلب جاهعػػة القرػضع. 

 .67-1(، 102الدقازيق، )

 السدئػلضة تشسضة في الجاهعي التعمضع (. دكر2011 عبجهللا. )هخسي، سعضج هحسػد؛ كعبجهللا، دمحم
، جاهعة الدقازيق -. دراسات تخبػية كىفدضةالسأهػؿ ك الػاقع:  الصبلب لجػ السجىضة

(72 ،)325-426. 

ا كسا (. السػاششة2011السعسخؼ، سضف بغ ىاصخ؛ كالشقبي، عمي خمفاف. )  الجراسات هعمسػ يخٌا
هجمة جاهعة الستحجة.  العخبضة اإلهارات كدكلة عساف سمصشة في كالعمـػ االجتساعضة

 .189-159(، 3) 8، الذارقة لمعمـػ اإلىداىضة كاالجتساعضة

 السجتسعضة السذاركة لتشسضة الجساعات هع لمعسل هقتخح (. ترػر2014السعضمي، ىػرية دمحم. )
 .201 -157(، 1) 7، االجتساعضة لمعمػـ القخػ  أـ جاهعة هجمةالجاهعة.  لصالبات

(. ترػر هقتخح لتفعضل السذاركة السجتسعضة في جاهعة 2017الشاصخ، صالح بغ ىاصخ. )
 .162-135(، 2) 32، جاهعة السشػفضة -هجمة كمضة التخبضةالقرضع. 

؛ كرشػػػػاد، عبػػػج الشاصػػػخ؛ كالعدػػػضمي، رجػػػاء. ) (. السذػػػػاركة 2015الشبػػػػؼ، أهػػػضغ؛ كالكخكػػػي، كػػػـخ
اهػػػة الحكػهضػػة الفمدػػصضشضة كهتصمبػػػات تفعمضٍػػا هػػغ كجٍػػػة السجتسعضػػة بالسػػجارس الثاىػيػػة الع

 .92-47(، 39) 3، هجمة جاهعة عضغ شسذىطخ هجيخيٍا. 

 الذخاكة لتفعضل هقتخح (. ترػر2018ىرخ، دمحم يػسف؛ كالقخىي، عبجهللا بغ عالي. )
جاهعة  -هجمة التخبضةـ. 2030 لمسسمكة الػششضة ضػء الخؤية في تبػؾ بجاهعة السجتسعضة

 .744 – 693(، 178) 2، ٌخاألز 
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 . السسمكة العخبضة الدعػدية.2030كثضقة رؤية السسمكة (. 2016كالتخصضط. ) االقتراد كزارة

. السسمكة العخبضة تشسضة السػارد البذخية خصة التشسضة التاسعةق(. 1435 -1430كزارة التخصضط )
 الدعػدية.

 السخاجع األجشبيةثانًيا: 

Ahrari, S.; Othman, J.; Hassan, M.; Samah, B. and D’Silva, J. (2013). 

Role of Social Studies for Pre-Service Teachers in Citizenship 

Education.  International Education Studies, 6 (12), 1- 8.  

Akin, S.; Çaliskan, Ö. and Demir, C. (2016). Civic Engagement among 

University Students: Case of a Turkish Public University. Çukurova 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45 (2), 301-330. 

Appe, S.; Rubaii, N.; Castro, S. and Capobianco, S. (2017). The Concept 

and Context of the Engaged University in the Global South: 

Lessons from Latin America to Guide a Research Agenda. Journal 

of Higher Education Outreach and Engagement, 21 (2), 7- 36. 

Ayaaba, D.; Eshun, I. and Bordoh, A. (2014). Achieving the citizenship 

education goal of the social studies curriculum in Ghanaian senior 

high schools: Challenges and the way forward. Open Science 

Journal of Education, 2 (6), 61-65. 

Barnhardt,  C.;  Sheets,  J.  and  Pasquesi,  K.  (2015).  You  expect  

what?:  Students’  perceptions  as resources  in  acquiring  

commitments  and  capacities  for  civic  engagement.  Research  in  

Higher Education, (56), 622-644. 

Barton, K. (2012). Agency, choice and historical action: How history 

teaching can help students think about democratic decision making.  

Citizenship Teaching and Learning, 7 (2), 131-142. 

Benneworth, P.; Ćulum, B. Farnell, T.; Kaiser, F.; Seeber, M.;   u anec, 

N.; Vossensteyn, H. and Westerheijden, D. (2018). Mapping and 

Critical Synthesis of Current State-of-the-Art on Community 

Engagement in Higher Education. Zagreb: Institute for the 

Development of Education. 



 ػب دلفايرؤية تخبػية هقتخحة لتجعيع السذاركة السجتسعية لصالبات الجراسات االجتساعية بجاهعة شيبة باستخجاـ أسم
 

319 
 

Bowen, G. (2010). Exploring civic engagement in higher education: An 

international context. Asian Journal of Educational Research and 

Synergy, 2(2), 1-8. 

Boyle-Baise, L. and Goodman, J. (2009). The Influence of Harold O. 

Rugg: conceptual and pedagogical considerations. Social Studies, 

100(1), 31-40. 

Breznitz, S. and Feldman, M. (2012). The engaged university. J Technol 

Transf, (37), 139–157. 

Celio, C. I., Durlak, J., Dymnicki, A. (2011). A meta-analysis of the 

impact of service-learning on students. Journal of Experiential 

Education, 34, 164-181. 

Çengelci, T. (2013). Social Studies Teachers’ Views on Learning 

Outside the Classroom. Educational Sciences, 13(3), 1836-1841. 

Crisolo, O.; Camposano, S. and Rogayan, D. (2017). Relevance of Social 

Studies in the 21st century society: Students’ perspective. Research 

Gate. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/317341173_Relevance_of

_social_studies_in_the_21st_century_society_Students’_perspectiv

es. 

Deeley, S. (2010). Service-learning: Thinking outside the box. Active 

Learning in Higher Education, 11(1) 43–53. 

Eckerle, S.;  Munger, F.; Mitchell, T.; Mackeigan, M. and Farrar, A. 

(2011). Building Effective Community-University Partnerships: 

Are Universities Truly Ready?. Michigan Journal of Community 

Service Learning, 17 (2), 15- 26. 

 

Gage, R. and Thapa, B. (2012). Volunteer Motivations and Constraints 

Among College Students: Analysis of the Volunteer Function 

Inventory and Leisure Constraints Models. Nonprofit and 

Voluntary Sector Quarterly, 41(3), 405–430. 

Gazley, B. Littlepage, L. and Bennett, T. (2012). What About the Host 

Agency? Nonprofit Perspectives on Community Based Student 

Learning and Volunteering. Nonprofit and Voluntary Sector 

Quarterly, 41(6) 1029–1050. 



 2020 - يػليػ -األكؿالجدء  –الخابعالعجد  –هجمة  جاهعة فمدصيغ لألبحاث كالجراسات 

311 
 

Gonzalez-Perez, M. (2011). The civically engaged university model in 

Colombia.  International Journal of Technology Management and 

Sustainable Development , 9(3),161-173. 

Gregorova, A.; Heinzová, Z. and Chovancová, K. (2016). The Impact of 

Service-Learning on Students’ Key Competences. International 

Journal of Research on Service-Learning and Community 

Engagement, 4 (1), 367- 376.   

Hartman, S. and Kahn, S. (2019). Benefits of Community-University 

Partnerships in Rural Settings: Lessons Learned from an Inclusive 

Science Day Event. Collaborations: A Journal of Community-Based 

Research and Practice, 2(1): 6, 1–10. 

Karibeeran, C. and Sathyamurthy, K. (2016). Community Participation 

Towards Effective Social Work Practice. Indian Journal of Applied 

Research,  3.6 (12),16-18. 

Keerberg, A.; Kiisla, A. and Maeltsemees, S. (2014). University 

implementing its community service role through curriculum 

development in a regional college. Estonian Discussions on 

Economic Policy, 21(2), 32- 57. 

Kus, Z. (2014). What Kind of Citizen? An Analysis of  the Social Studies 

Curriculum in Turkey. Citizenship, Social and Economic 

Education, 13 (2), 112- 145. 

Llenares,  I.; Marjorie, D. and Espanola, A. (2015). Does Involvement in 

Community Service predict Students' Development?. Proceedings 

of Academics World 12th International Conference, Singapore, 

20th December, 1-5. 

Martin, E. and  Pyles, L. (2013). Social Work in the Engaged University. 

Journal of Social Work Education,(49), 635–645. 

Nasir, N and Diah, N. (2016). Trends and Challenges of Community 

Service Participation Among Postgraduate Students IN IIUM: A 

Case Study. Man In India, 96 (1-2), 469-475. 

Ochoa-Becker, A. (2007). Democratic Education for Social Studies: an 

issue-centered decision making curriculum. Greenwich, CT: 

Information Age.  



 ػب دلفايرؤية تخبػية هقتخحة لتجعيع السذاركة السجتسعية لصالبات الجراسات االجتساعية بجاهعة شيبة باستخجاـ أسم
 

311 
 

Sánchez-Barrioluengo, M. and Benneworth, P. (2019). Is the 

entrepreneurial university also regionally engaged? Analyzing the 

influence of university's structural configuration on third mission 

performance. Technological Forecasting & Social Change, (141), 

206-218. 

Sandahl, J. (2015). Social Studies as Socialisation, Qualification and 

Subjectification. Conference paper submitted to European 

Consortium for Political Research, General Conference, Montreal, 

Canada, 26-29 August, 1-11. 

Shannon, J. and Wang, T. (2010). A Model for University–Community 

Engagement: Continuing Education's Role as Convener. The 

Journal of Continuing Higher Education, 58(2),108-112. 

Singh, W. (2017). Gauging the Impact of Community University 

Engagement  Initiatives in India. ASEAN Journal of Community 

Engagement, 1 (1), 1-16. 

Yorio, P. and Ye, F. (2012). A meta-analysis on the effects of service-

learning on the social, personal, and cognitive outcomes of 

learning. Academy of Management Learning & Education, 11, 9-

27. 

 
 

 

 

 

 

 


