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درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية بناًء على أسس الجامعة المنتجة من 
  وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس فيها وقادة المجتمع المحلي

 غدير البهدهي

 *السعود سالمة أ.د. راتب

 ملخص:
كشف درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية بناًء على إلى الدراسة  هدفت

أسس الجامعة المنتجة من وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس فيها وقادة المجتمع 
( 424من ) الدراسة بفئاتها الثالث عينة تكونتو استخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم وقد  المحلي،

درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية بناًء  نتائج الدراسة إلى أن أشارت. أفراد
على أسس الجامعة المنتجة من وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس فيها وقادة 

ت داللة إحصائية عند مستوى داللة ذا اً فروق جاءت متوسطة، وأن هناك المجتمع المحلي
(α=0.05 بين المتوسطات الحسابية لتصورات أفراد عينة الدراسة ) لصالح  لمتغير الجنس تعزى

لمتغير المؤهل العلمي لصالح فئة و سنوات،  02 من لمتغير سنوات الخبرة لصالح  أكثرو اإلناث، 
ضرورة استثمار ب وأوصت الدراسة  ،يميلمتغير الموقع الوظيفي لصالح القائد االكادو البكالوريوس، 

الموارد الداخلية في الجامعة مثل المختبرات البحثية واألراضي الزراعية فيها بما يعود عليها بدخل 
 مالي إضافي.

  .المسؤولية المجتمعية، الجامعة المنتجة، جامعة الكويت الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Kuwait University’s Application to the Dimensions of 

Social Responsibility Based on the Foundations of the Productive 

University from the Viewpoint of Academic Leaders, Faculty Members 

and Community Leaders  

Ghadir al-Bahdhi 
*Saud-Ratep AlProf.  

 
Abstract: 

The study aimed at revealing the degree of Kuwait University’s 

application to the dimensions of social responsibility based on the 

foundations of the productive university from the viewpoint of academic 

leaders, faculty members and community leaders. The descriptive analytical 

methodology was used. The study sample-in its three categories- consisted 

of (404) individuals. The results of the study indicated that the degree of 

Kuwait University’s application to the dimensions of social responsibility 

based on the foundations of the productive university from the academic 

leaders, faculty members and community leaders came medium. There were 

significant differences at (α=0.05) a mong the means of the perceptions of 

the study sample subjects attributed to sex variable, in favour of female, the 

variable for years of experience, in favor to more than 10 years, for the 

academic qualification variable in favor of the bachelor’s degree and  the 

job position variable in favor of academic leaders. The study recommended 

the necessity of investing internal resources in the university, such as 

research laboratories and agricultural lands in it, in order to return additional 

financial income to it. 
Keywords: Societal responsibility, Productive University, Kuwait 

University. 
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 مقدمة ال
الجامعات المنصة األولى في تحسين أداء الطلبة وتطوير مهاراتهم المعرفية والجسدية، إذ  تعد

ر في األداء، ورفع التحصيل المدرسي، وتنمية العملية التعليمية لدى الطلبة، يتسهم الجامعة في التأث
وتطويرها. فالدور الذي  المفاهيم الجديدة إلىكما تعد الجامعة المرجعية الرئيسة للطالب للتعرف 

تؤديه مؤسسات التعليم العالي يتعدى إكساب الطلبة المعارف والمعلومات الجديدة، وإنما تهيئتهم 
لالنخراط في سوق العمل، وتمكينهم من إيجاد أفكار خالقة ومبدعة في البيئة العملية، ومن هذا 

ظامها بهدف إكساب الطلبة المعرفة المنطلق تسعى الجامعات إلى اعتماد استراتيجيات تعليمية في ن
الغنية، والعميقة، التي من شأنها تطوير بنيتهم المعرفية، وتنظيم  وأنماط السلوكالجديدة والمهارات 

 . تهوإدار  سلوكهم
 بمختلف المختلفة المجتمع قطاعات تثري  التي والفكرية العلمية النخب الجامعات وتضم

 فإن ولذلك مجتمعية، أم استشارية أم فكرية أم بحثية مأ تعليمية أنشطة أكانت سواء نشاطاتها
 من الحقيقية فالغاية وطيدا، ارتباطا به وترتبط المجتمع عن ينفصل وال يتجزأ ال جزء الجامعات

 الجامعات يعطي الذي األمر المجتمعية، مسؤوليتها من انطالقا المجتمع خدمة هو الجامعات وجود
أسهم التطور  كما(. Hottenrott and Thorwarth,2011) وجودها سبب ويبرر شرعيتها

التكنولوجي الهائل في دفع الجامعات إلى تحسين مخرجاتها التعليمية، وتطوير مبانيها، ومختبراتها، 
وتحسين جودة برامجها التعليمية، بهدف الرقي والتميز في أدائها للعملية التعليمية على المستوى 

يم العالي بشكل دؤوب ومستمر نحو تحقيق التميز في إدارتها العالمي. لذلك سعت مؤسسات التعل
ومناهجها، حتى تحصد نتائج باهرة على الصعيدين الوطني والعالمي، وتتمكن من تحقيق األهداف 
والغايات التي تهدف اليها. وقد توجهت اإلدارات والقيادات العليا نحو تعزيز جودة التعليم، وتأهيل 

 ، وتحقيق الميزة التنافسية، وتطوير أساسيات البحث العلمي المتميزهاوتدريب الكفاءات البشرية
 & ,Hammami, Alraja، بهدف إيجاد جامعات منتجة، تسعى لخدمة الفرد والمجتمع )هوقواعد

Jamil,2015.) 
إذ تعد  واسعا، اهتماما األخيرة اآلونة في للجامعات المجتمعية المسؤولية مفهوم لقي ولقد

 المجتمع على وتنفتح أسوارها من تخرج أن وعليها اجتماعية ثقافية علمية أكاديمية مؤسسة الجامعة
 خبراتها من االستفادة من المجتمع تمكن بطريقة ذلك، في الريادي الدور لها يكون  وأن وفعالياته

 يوالت المتزايدة المجتمع مشكالت معالجة في المهم دورها فضاًل عن. المتنوعة وخدماتها وإمكانياتها
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 األمراض وزيادة الوعي وانخفاض والفقر البطالة معدالت بزيادة تتمثل والتي ككل، العالم في تؤثر
 تقلص والذي واالقتصادية االجتماعية التنمية في الحكومات دور بتراجع وخاصة المختلفة، الصحية

 المجتمع تجاه والتزاماتها بواجباتها المؤسسات فاعلية وانخفاض التخصيص، نحو الكبير التوجه بسب
 (. Alhishnah,2018) والمواطنين

 كبيرا إحساسا وتّولد المجتمع شرائح مختلف بين التضامن المجتمعية وتعزز المسؤولية
 تكافؤ وسيادة االجتماعية للعدالة نتيجة االجتماعي االستقرار تنمي أنها كما األفراد، لدى باالنتماء
 المجتمع في الحياة نوعية تحسن أنها كما. للجامعات ةالمجتمعي المسؤولية جوهر تشكل التي الفرص

 المجتمع منظمات مختلف بين التام التكامل بأهمية الوعي وتزيد والثقافة التحتية البنية حيث من
 والوعي السياسي التطور تعزيز على للجامعات المجتمعية المسؤولية تقوم كما. المصالح ومجموعات
 جميع ألن االجتماعية بالعدالة والشعور السياسي االستقرار إلى سيؤدي بدوره والذي االجتماعي،

 على الحفاظ مسؤولية الجامعة عاتق على تقع إذ المجتمعية، بالمسؤولية يهتمون  المصلحة أصحاب
  .والمجتمع موظفيها للناس، أفضل حياة نوعية وتحقيق البيئة

لمواطنة الصالحة، وتنمية وتكمن أهمية المسؤولية المجتمعية في أنها تسهم في تعزيز ا
في نهوض المجتمع، وتقوية شعور الفرد  واإلسهامقدرات واإلمكانيات البدنية لدى الطلبة، مال

باالنتماء والوالء للوطن، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحسينه وتطويره، وتنمية جوانبه المختلفة، 
ألكاديمية والثقة بالنفس واألخالق فالمسؤولية المجتمعية تساعد الشباب على تطوير المهارات ا

ومهارات القيادة، وغيرها من القيم والمهارات واإلمكانيات الكبيرة. ومن أجل ذلك سعت عديد من 
الجامعات إلى إيالء المسؤولية المجتمعية جل اهتمامها، لما لها من آثار كبيرة على الفرد والمجتمع 

الوطني أو الديني والذي يحقق اإلصالح واإلنجاز على حد سواء، وتعزيز إحساس األفراد بالواجب 
 (.Shu-Hsiang, Nasongkhla & Donaldson,2015والتنمية )

كما تعد المسؤولية المجتمعية واحدة من أهم الخصائص االجتماعية التي ترتكز عليها 
ياة الجامعات، إذ تشكل التربية االجتماعية األساس األول، واألرض الصلبة التي تقوم عليها ح

اإلنسان، فشخصية الطالب، ودوافعه تتبلور وتتشكل من خالل تربيته االجتماعية التي يكتسبها من 
في  واإلسهاممحيطه. وتكمن أهمية تلك العملية في أنها تساعد الطالب على االنخراط بمحيطه، 
عاله وأقواله، خدمته بما يعود على المجتمع بالفائدة والتطور، كما تمكن الطالب من االستقاللية بأف

واالبتعاد عن االعتماد على اآلخرين مما يتيح له صقل شخصيته، وتطوير ذاته بشكل إيجابي 
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الجامعات المنصة األولى التي تقوم بتنشئة الطلبة، وتعزيز  تعدومنتج، ومن هذا المنطلق، 
والقيم الخلقية، كما  استقالليتهم، والوقوف على كل جزئية من أفعالهم وأقوالهم، وتهذيبها وفقًا للمبادئ

تعد األسرة المنبر األساسي واألهم في تعزيز المفاهيم والقيم والعادات والتقاليد والمعتقدات لدى 
 (.2011Mahdi, and Jaber) ذاتهاالطالب وتعزز من إنتاجية الجامعة 

ة وتعد الجامعات المنتجة المنطلق الرئيس في إرساء قواعد التميز واالبتكار، وتأسيس قاعد
مالية قوية تمكنها من تحسين العملية التعليمية، ودفع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء 

 إلى إجراء البحوث العلمية التي لها فائدة عظيمة على المجتمع واألفراد.
بانها تشكل  تكمنأهمية الجامعة المنتجة  إلى أن (Al – Thawani,2007)وأشار الثواني 

وتسعى رئيس للمؤسسات البحثية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء الحافز والمشجع ال
قدراتها البحثية، فقد دمجت عديد من الجامعات الرائدة بين األساليب مإلى تحسين أدائها وتطوير 

التقليدية والحديثة، في سبيل تحقيق التميز في سياستها التعليمية وحتى تتمكن من تطوير آليات 
، اليهانتساب إلأفضل الطلبة والهيئة التدريسية لحسين برامجها األكاديمية، وجذب التوظيف، وت

واإلسهام في التنمية المجتمعية على الصعيد المحلي والعالمي على حد سواء. فضاًل عن ذلك، تقوم 
الجامعات المنتجة ببلورة فكرة التميز من خالل التركيز على مبدأ تثقيف الطلبة من جميع الجوانب 

إكساب الطالب المهارات المرنة والقابلة للتغير والتجدد وفقًا للتغيرات التي تجري في سوق العمل و 
والمجتمع، في حين ركزت عديد من الجامعات إلى تعزيز فكرة تجويد أداء الهيئة التدريسية، ورفع 

 يمية.، وجعلهم قادرين على عكس صورة التميز واالبتكار في المؤسسة التعلوتحسينه مستواهم
أهمية الجامعة المنتجة تبرز في أن  (Jasmi-Al,2014)وفي السياق ذاته، أكد الجماصي 

قدرتها على توسيع مستوى المنافسة والتقدم التكنولوجي وسرعة تبادل المعلومات وتنوع المواقف، م
بشرية المعرفة والمهارات والكفاءات ال إلىوتستند إنتاجية هذا النوع من الجامعات بشكل متزايد 

وما توفره من خدمات مثل  بما تقوم به من وظائف المنتجة أهمية الجامعة كما وترتبط. المدربة
 التربية والتسويق، فالجامعة المنتجة تقوم بربط واإلنتاج المجتمع وخدمة العلمي التدريس والبحث

م دون أن يكون لها على عكس الجامعات التقليدية التي تتمحور وظائفها حول التعلي والحياة بالمجتمع
 .دور بارز في خدمة المجتمع

ولعل من اهم األهداف التي تسعى الجامعة المنتجة إلى تحقيقها هي إعداد الخريجين وتأهيلهم 
تطلبها تلدخول سوق العمل، وتطوير فرصهم وإمكانياتهم ومهاراتهم المهنية والعملية والوظيفية التي 
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فسهم ليخوضوا غمار المنافسة بقوة وعزم، وتطور روح حتاجها السوق، بحيث تنمي ثقتهم بأنتو 
المغامرة واإلقدام وعدم التراجع عن األهداف قبل تحقيقها، كما تعد الجامعة المنتجة الخطوة األولى 
لتوسيع وتركيز واطالق العنان لتوقعات الطلبة الوظيفية، وتعميق دوافعهم المهنية واألكاديمية، وفتح 

بل الزاهر من خالل حثهم على االختيار المناسب للبرامج األكاديمية، وجعلهم فاق واسعة نحو المستقآ
عند دخول سوق العمل، والتي تؤثر بدوها تأثيرًا إيجابيا في تعزيز مستقبلهم  اً اكثر مرونة وتماسك

الوظيفي والمهني، وتحسين دخلهم السنوي والمستوى المعيشي في ظل التحديات الراهنة التي تعيشها 
 (.Grzeda and Miller,2009د )البال

دعم تتعد جامعة الكويت من الجامعات السباقة التي عملت على إيجاد استراتيجيات قوية و 
الجامعة المنتجة لكونه يقيس حاجة  اليهالكونه أحد الركائز األساسية التي تستند  البحث العلمي

ة بأهمية وجود أهداف غير تؤمن الجامعكما  الحلول. إلىالمجتمع المحلي ويتيح سبل التعرف 
في سبيل خدمة المجتمع  ومرؤوسيها طلبتها تقليدية، بل ابتكارية من شأنها أن توظف طاقات

عملت و وكذلك استخدام أبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة في المعرفة واالبتكار. كما  ،المحلي
المحلي لبحث حاجاته والعمل  مع المجتمع القوي والفعالنوع من التواصل  إيجادعلى الكويت جامعة 

مع  روابط متينة تكوينعلى تفعيل رسالتها في  تحرص على توفير ما يتطلبه لكون الجامعة بدورها
حلول الإيجاد و قطاعات التنمية، والعمل على تقوية قنوات االتصال مع الجهات التي تخدم المجتمع 

ومفهوم الجامعة المنتجة وذلك تماشيًا ، وكذلك العمل على تحقيق مبادئ الجودة الشاملة لمشكالته
تطوير المجتمع لمع رؤية مؤسسات التعليم وأهمها وزارة التعليم العالي. كما تحرص على بناء خطط 

بالمجتمع وحاجاته، وتوفير البحوث الالزمة في كل مجال من  الجامعة المحلي وربط أهداف
وذلك انطالقا من استراتيجية الدولة  المجاالت التي تدخل في اختصاصات وزارة التعليم العالي

 .(The Ministry of Education-Kuwait,2018) وتوجهاتها
ومن هنا نبعت أهمية الدراسة في الكشف عن درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية 
 المجتمعية بناًء على أسس الجامعة المنتجة من وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس

 فيها وقادة المجتمع المحلي.
 مشكلة الدراسة

تعاني الجامعات في الكويت من تحديات كبيرة في ظل التحوالت والتغيرات المتسارعة 
التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تغزو العالم وتهيمن على مجاالته، إذ تسير و 
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م نحو تعزيز مفهوم الشراكة بين الجامعة الجامعات في الكويت بخطى بطيئة وغير واضحة المعال
القصور في تحقيق المسؤولية  ( إلى أنNafi,2015وقد أشارت نتائج دراسة نافع )والمجتمع، 

المجتمعية في الجامعة، وعدم تحقيق تنمية مستدامة في الجامعة، يقلل من فرصها من أن تصبح 
ى الحقيقي للمسؤولية المجتمعية لدى جامعة منتجة، فضاًل عن التباين واالختالف في فهم المعن

عدم وجود خطة استراتيجية منظمة تحدد أولويات المسؤولية المجتمعية، و القيادات اإلدارية للجامعة، 
ولذلك كان ال بد من تصميم خطط استراتيجية لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية بين طلبتها، بحيث 

درجة تطبيق  إلىتمثل في التعرف تالدراسة  مشكلةن ترقى إلى مستوى الجامعة المنتجة. وعليه فإ
جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية بناًء على أسس الجامعة المنتجة من وجهة نظر القادة 
األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس فيها وقادة المجتمع المحلي، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة 

 اآلتية:
لكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية بناًء على أسس الجامعة المنتجة ما درجة تطبيق جامعة ا .0

 من وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس فيها وقادة المجتمع المحلي؟

( بين المتوسطات الحسابية α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0
يق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية المبنية لتصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطب

الوظيفي، والخبرة العملية، والمؤهل العلمي،  الموقععلى أسس الجامعة المنتجة تبعا لمتغيرات )
 والجنس(؟

 أهداف الدراسة
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف، والتي تتمثل بما يأتي: 

الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية بناًء على أسس الجامعة  التعرف إلى درجة تطبيق جامعة .0
 المنتجة من وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس فيها وقادة المجتمع المحلي.  

( بين α = 0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) إن كانترف تعّ  .0
الدراسة لدرجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المتوسطات الحسابية لتصورات أفراد عينة 

المسؤولية المجتمعية المبنية على أسس الجامعة المنتجة تبعا لمتغيرات )الموقع الوظيفي، 
 والخبرة العملية، والمؤهل العلمي، والجنس(. 
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 أهمية الدراسة
 األهمية النظرية 

 على بناءً  المجتمعية المسؤولية اقعبو  يتعلق الذي النظري  األدب إثراء في الحالية الدراسة تسهم
 أن الممكن من التي التثقيفية البرامج تنشيط في والنظر تطويرها، ومتطلبات المنتجة الجامعة أسس
 والوطن المجتمع خدمة في تسهم

 األهمية التطبيقية
 :يةستفيد من نتائج الدراسة الجهات اآلتتي نتائجها المتوقعة؛ إذ يؤمل أن تكمن أهمية الدراسة ف

ويتم ذلك من خالل االستفادة من النتائج التي  أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الكويتية: -
 .سوف تتوصل إليها الدراسة

ويتم ذلك من خالل فتح الباب أمام الباحثين والمهتمين  الباحثون والمهتمون في هذا المجال: -
 في إجراء وتطوير دراسات في ذات المجال.

ويتم ذلك من خالل االستفادة من توصيات الدراسة في تحسين مستويات  القادة األكاديميين: -
 تطبيق المسؤولية المجتمعية في الجامعات.

 مصطلحات الدراسة
 تبنت الدراسة المصطلحات اآلتية:

: تعرف المسؤولية المجتمعية بأنهاا الواجباات وااللتزاماات التاي تقاع علاى المسؤولية المجتمعية
والقياااام بهاااا، وتعزياااز دورهاااا تجااااه المجتماااع المحلاااي، وذلاااك بهااادف تحقياااق  عااااتق الجامعاااات لتنفياااذها

أهااااااااااداف المجتمااااااااااع، والنهااااااااااوض بااااااااااه، وتجااااااااااذير مفهااااااااااوم االلتاااااااااازام المجتمعااااااااااي لاااااااااادى الطلبااااااااااة 
(2014Shammari,  .) 

تجاااه المجتمااع ماان خااالل لتاي يجااب أن تقاادمها جامعااة الكويات وتعارف إجرائيااًا بأنهااا الواجبااات ا
، منتجااة، تهاتم بتحقيااق أهاداف المجتمااع، وإصاالح المشااكالت التاي تواجهااه العمال علاى إنشاااء جامعاة

 .وتقاس من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة على االداة التي صممت لهذا الغرض
تتحقاق  أنماوذجالجامعة التي تسعى إلى ترسيخ تعرف الجامعة المنتجة بأنها الجامعة المنتجة: 

علماي والخدمااة العاماة، بشااكل متكاماال يمنحهاا المرونااة الالزمااة مان خاللااه وظاائف التعلاايم، والبحااث ال
لتطاااوير نشااااطاتها وخااادماتها التعليمياااة، وتعزياااز موازنتهاااا بتحقياااق بعاااة الماااوارد المالياااة اإلضاااافية 
للجامعااة عاان طريااق وسااائل متعااددة منهااا التعلاايم المسااتمر والتعلاايم الممااول ذاتيااا والبحااوث التعاقديااة 
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إلنتاجية التي توفر لها موارد مالياة إضاافية وتقلال مان اعتمادهاا علاى الماوارد واالستشارات واألنشطة ا
 (.,2017Mutairiالمالية الخارجية )

، وقد تم ترشيح 0611تعرف جامعة الكويت بأنها جامعة تم تأسيسها في عام جامعة الكويت: 
د في الكويت في أعضاء مجلس الجامعة من الحكومة لمتابعة قضايا مؤسسة التعليم العالي الجدي

اآلداب  ها. وقد بدأت الجامعة فصولها في كليتين وهما كليتيس، وعلى أثر ذلك تم تأسي0610عام 
نشأت في الكويت، وتقوم جامعة الكويت من أهم المؤسسات التعليمية التي أُ  والعلوم والتربية. وُتعد

 هومتطلبات مجتمععلى تزويد السوق بكوادر تعليمية كفؤ قادرة على تلبية احتياجات ال
)2010Ghareeb,( 

ن بأنهم األفراد المعنيون بأداء األعمال اإلدارية في و ييعرف القادة األكاديمن: ويالقادة األكاديم
Al-الكليات التابعة للجامعات، ورؤساء األقسام( )معة من )مديري الجامعة، وعمداء الجا

2018Shahrani, .) 
 اً بعضاألفراد الذين يعملون مع بعضهم نهم مجموعة من أبف قادة المجتمع عرّ يقادة المجتمع: 

وتقدمه للحفاظ على ضوابط المجتمع وأخالقه في جميع المجاالت سواء  هوتحسينلتطوير المجتمع 
   (Simpson, Miller, Amant,2010)بالتعليم وغيرها  أمكانت بالصحة 
 تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية: حدود الدراسة:

هذه الدراسة على اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت  تقتصر ا حدود بشرية: -
 وقادة المجتمع المحلي.

هذه الدارسة على البيانات التي سيتم جمعها من عينة الدراسة في  تقتصر ا حدود زمانية: -
 (.0206- 0202الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي )

 جامعة الكويت. هذه الدراسة على تقتصر ا حدود مكانية: -
 محددات الدراسة:

 مدى وعلى والنتائج المستخدمة األداة  صدق مدى على يعتمد الدراسة هذه نتائج تعميم إن
 .الدراسة هذه مجتمع على إال تعمم ال النتائج أن كما ،تهاودق العينة أفراد استجابة موضوعية

 الدراسات السابقة
 مرتبة تاريخيًا،، العربية واألجنبية، ت الصلةذا لعدد من الدراسات السابقةفيما يأتي عرض 

 على النحو اآلتي:و 
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 (Hila,2013-al & Shqwara Din,-Al Nasir) الحيلةو  شقوارة،و  ،الدين ناصر أجرى  
 وجهة من المجتمعية للمسؤولية الخاصة األردنية الجامعات تحمل درجة استقصاء إلى هدفت دراسة
 الوصفي المنهجين استخدمت وقد األردن، في الدراسة هذه أجريت المحلي. المجتمع قادة نظر

 الدراسة عينة تكونت وقد الرابع، السؤال عن لإلجابة استبانة استخدام تم فقد واالستقرائي، التحليلي
 األردنية الجامعات تطبيق درجة أن النتائج أظهرتو  المحلي. المجتمع قادة من قائدا (42) من

 كانت حين في متوسطة، كانت المحلي المجتمع قادة نظر وجهة من المجتمعية للمسؤولية الخاصة
  واالقتصادي. البيئي البعدين من لكل ومتوسطة االجتماعي، للبعد مرتفعة

( إلى تعرف درجة توافر خصائص الجامعة 0204Jamasi,-Al( وهدفت دراسة الجماصي
في فلسطين، وقد استخدمت أجريت هذه الدراسة  المنتجة في الجامعات الفلسطينية وسبل تعزيزها.

 اآلتيةتكون مجتمع الدراسة من العمداء ورؤساء األقسام للجامعات  .المنهج الوصفي التحليلي
أن درجة توافر خصائص  وأظهرت النتائج)جامعة األقصى والجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر(. 

 متوسطة. كانتالجامعة المنتجة في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أفراد العينة 
siang, Nasongkhla, & H-Shuوقام شو يانغ وناسونخال ودونالسون )

2015Donaldson, بدراسة هدفت إلى الكشف عن األساس األخالقي للمسؤولية المجتمعية )
المنظمة التي تقوم بها الجامعة في تحقيق االستدامة والتنمية  أنماط السلوكو ، التايالندية للجامعات

وتوصلت نتائج الدراسة  .أجريت الدراسة في تايلند، واستخدمت المنهج التحليلي. مجتمعوالرفاهية لل
إلى أن دور مؤسسات التعليم العالي كان فعااًل ومؤثرًا في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في 

أن المجتمع، وأن الجامعات تسعى إلى تحقيق االلتزام االجتماعي نحو المجتمع، كما أظهرت النتائج 
الجامعات في تايلند تضع المسؤولية المجتمعية كجزء من فلسفتها كونها جزء ال يتجزأ من القيم 

 األساسية والممارسات العامة للجامعة.
 المجتمعية المسؤولية تطبيق أثر تحديد إلى هدفت دراسة( Magatef,2016)وأجرى مغتيف 

 استخدمت وقد األردن، في الدراسة يتأجر . الخاصة األردنية للجامعات تنافسية ميزة إيجاد على
 والمراكز اإلدارات مديري  من( 022) أكترمن  الدراسة مجتمع تكون  وقد التحليلي، الوصفي المنهج

 في والمسؤولين المديرين من( 014) من العينة تكونت بينما الخاصة، األردنية الجامعات في
 المسؤولية تستخدم التي المجموعة أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت. الخاصة األردنية الجامعات
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 التي الثانية المجموعة أن حين في عالية، التنافسية ميزتها كانت واسع نطاق على المجتمعية
 .منخفضة التنافسية ميزتها كانت منخفة نطاق على المجتمعية المسؤولية تستخدم

جامعات تعرف أثر استخدام التكنولوجيا لل ( إلى,2016Krummكروم )وهدفت دراسة 
فيها من أجل الوصول إلى جامعات منتجة مبتكرة، والتأثيرات السلبية  اوإرساء قواعدهاألمريكية 

واإليجابية الواقعة على الجامعات. أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية، واستخدمت المنهج 
لتكنولوجيا في سياستها التحليلي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الجامعات التي بدأت باستخدام ا

استخدام التكنولوجيا ساعد على إمكانية الحصول ان التعليمية كان له أثر في تطوير البحوث فيها، و 
 على براءات االختراع، والوصول إلى جامعات منتجة مبتكرة.

( إلى تعرف مدى توافر متطلبات الجامعة 0201Khair,-lA Abuوهدفت دراسة أبو الخير )
قتها بالفاعلية التنظيمية في الكليات التقنية بمحافظات غزة. أجريت الدراسة في المنتجة وعال

( فردا من 042تكونت عينة الدراسة من ). فلسطين، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي
العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية بمحافظة غزة. توصلت الدراسة إلى وجود عالقة 

إلى وجود و فر متطلبات الجامعة المنتجة ودرجة الفاعلية التنظيمية في الكليات التقنية، طردية بين تو 
تأثير جوهري لتوافر متطلبات الجامعة المنتجة مثل الموارد البشرية والبنية التحتية على الفاعلية 

 التنظيمية.
Allen, Huggins, Holosko  &) بريغزو هدفت دراسة ألن، هاغينز، هولوشكو، و 

2017ggs,Bri ) أثر كلية الخدمة االجتماعية األمريكية واألفريقية في التغلب على الى تعرف
لبحثية لها. أجريت الدراسة في الواليات المتحدة اواجه الجامعة، وتحقيق اإلنتاجية التي ت المعوقات

يس ة الدراسة من أعضاء هيئة التدر تكونت عين. األمريكية، واستخدمت المنهج التحليلي الوصفي
تم استخدام المقابلة كأداة لجمع و ( أعضاء، 02االفارقة في الجامعات األمريكية والبالغ عددهم )

بيانات وتحليل فرضياتها، وتوصلت النتائج إلى أن هناك أربعة أساسات لتحقيق اإلنتاجية البحثية ال
طيط االستراتيجي. عند االعتماد على الخدمة االجتماعية أال وهي اإلرشاد، التعاون، الوقت، والتخ

األولى وكان األبرز، وفي  الرتبة، كان اإلرشاد جاء في ست النتائج أن من بين هذه األسكما أظهر 
 األخيرة. الرتبةحين جاء التعاون، وإن كان مهما، في 

 القدس جامعة دور معرفة إلى هدفت دراسة (Alshishneiah,2018) الشيشنية أجرتو 
 .التدريسية الهيئة أعضاء نظر وجهة من المجتمعية ليتهاؤو مس ضوء في المجتمع خدمة في المفتوحة
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 من الدراسة عينة تكونتو  .التحليلي الوصفي المنهج استخدمت وقد فلسطين، في الدراسة أجريت
 القدس جامعة دور أن الدراسة نتائج أظهرتو  .عضواً  (61) عددهمو  المتفرغين التدريس هيئة أعضاء

 (،%96.26) بمعدل اً مرتفع مستوى  بلغ المجتمعية مسؤولياتها ضوء في المجتمع خدمة في المفتوحة
 بنسبة األولى الرتبة في الطلبة تجاه مسؤولياتها ضوء في المجتمع خدمة في دورها مجال وجاء

 المجتمع تجاه دورها األخيرة الرتبة في وجاء (،%91.407) بنسبة العاملين تجاه ثم (،92.64%)
 استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم النتائج ظهرتأ كما (،%97.007) بنسبة

 وليتهاؤ مس ضوء في المجتمع خدمة في فتوحةالم القدس جامعة دور حول التدريسية الهيئة أعضاء
 األكاديمية، والرتبة الخدمة، وسنوات العلمي، والمؤهل والعمر، الجنس، لمتغيرات تعزى  المجتمعية

 والكلية.
 دراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:التعقيب على ال

تناولت  إذالدراسات السابقة ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية والجامعة المنتجة،  تعددت
جوانب تحليلية مختلفة وأهداف ومعالجات إحصائية وأساليب اختيار العينات وأدوات جمع البيانات 

لنتائج والتوصيات التي توصلت إليها. وقد استفاد التي استخدمت في كل دراسة من هذه الدراسات وا
الباحثان من الدراسات السابقة في اختيار أداة جمع البيانات وتحليلها باستخدام األساليب والمعالجات 
اإلحصائية المناسبة. وتتميز الدراسة الحالية عما سبق من دراسات أنها بحثت في درجة تطبيق 

المجتمعية بناًء على أسس الجامعة المنتجة من وجهة نظر القادة جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية 
األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس فيها وقادة المجتمع المحلي، وهو ما لم تتناوله أي من الدراسات 

ن يعلى حد علم الباحث –اسات األولى السابقة، وهذا يعزز من أهمية الدراسة الحالية، كونها من الدر 
 .هذا الموضوع التي تناولت –

 منهجية الدراسة
 .استخدام المنهج الوصفي المسحي في الدراسة تم

 مجتمع الدراسة وعينتها

مجتمع الدراسة من القادة األكاديميين وقادة المجتمع المحلي وأعضاء هيئة التدريس في  تكون 
 جامعة الكويت.

اكتمال البيانات لتصبح  استبانة لعدم 70 إستبعادتم و  أفراد،( 424)تكونت عينة الدراسة من 
 .الحقاً ، كما يتضح من عدد االستبانات الموزعة (%66.0( استبانة بنسبة )790العينة النهائية )
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 :(: يوضح توزع افراد العينة حسب متغيرات الدراسة1ول )جدال
 المجموع التكرار الفئة المتغير
 790 066 ذكر الجنس

 007 انثى 

 الوظيفي المركز
 62 يقائد أكاديم

 076 عضو هيئة تدريس 790
 49 قائد اجتماعي

 العلمي المؤهل
 6 أقل من بكالوريوس

 70 بكالوريوس 790
 776 ماجستير فأعلى

 الخبرة سنوات
 92 سنوات 6أقل من 

 072 سنوات 02 – 6 790
 090 سنوات 02أكثر من 

 :الدراسة أداة
طوير استبانة مكوناة مان ثالثاة أجازاء: الجازء األول يتعلاق قام الباحثان بتجمع بيانات الدراسة، ل

الموقااااع و بااااالمتغيرات الديمغرافيااااة للعينااااة، ممثلااااة فااااي )الجاااانس، المؤهاااال العلمااااي، ساااانوات الخدمااااة، 
المساؤولية المجتمعيااة قياساين: األول لقيااس االاوظيفي(، أماا الجازء الثااني مان االسااتبانة فيتكاون مان م

 ( فقاارة06)مل علااى ت، ويشااالبعددد اتجتمدداعياألول:  الين: المجااال، وتكااون ماان مجاالجامعااة الكوياات
أسااس  لمقياااس الثااني فهااو لقيااس. أماا اة( فقار 06مل علااى )ت، ويشاالبعددد اتقتصدداد الثااني:  والمجاال

( 00علااى ) وتضاامن، أسددس المددوارد الماليددة: االول تكااون ماان مجااالين: المجااال، و الجامعااة المنتجااة
 ( فقرة.00مل على )تشا، و البحث العلميأسس : فقرة، والمجال الثاني

وقد تم إعطااء كال عباارة مان العباارات الخاصاة بكال فقارة درجاات لتاتم معالجتهاا إحصاائيًا علاى 
( درجاااات، 7)( درجاااات، بدرجاااة متوساااطة 4( درجاااات، بدرجاااة كبيااارة )6النحاااو اآلتاااي: بدرجاااة كلياااة )

 ( درجة واحدة.0ن، بدرجة نادرة )ي( درجت0بدرجة قليلة )
 : الدراسةأداة  صدق

رضااها علااى مجموعااة ماان المحكمااين والمتخصصااين بلااغ ، تاام عأداة الدراسااةصاادق ماان  للتأكااد
من أعضاء الهيئة التدريساية المتخصصاين فاي هاذا المجاال، وقاد تام األخاذ با راء  اً ( أستاذ13عددهم )

، وباذلك الثالاث هابعضااألخار وعادل  هابعضاأضيفت بعاة الفقارات وحاذف  فقدالمحكمين  هموتعليقات
 فقرة(. 02خرجت في صورتها النهائية من )

، بحسااب مجااالت المقياساينقاام الباحثاان باإجراء اختباار مادى االتسااق الاداخلي ل ثبات أداة الدراسة:
  (:0كما يوضحها الجدول )(، و Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا )
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 ت مقياسي اتداةمجاتلكرونباخ ألفا (: معامل ثبات اتتساق الداخلي 2جدول )ال
 ( ألفاαقيمة ) عدد الفقرات المجال الرقم

 المسؤولية المجتمعية لجامعة الكويت

 0.889 06 البعد االجتماعي 0

 0.860 06 البعد االقتصادي 0

 اسس الجامعة المنتجة

 0.821 00 أسس الموارد المالية 0

 0.843 00 أسس البحث العلمي 0

قادرة م( بتمياز األداة بمعامال ثباات مرتفاع و 0مبينة في الجدول ) وتدل معامالت الثبات كما هي
األداة بصورة عامة على تحقيق أغراض الدراسة. إذ يتضاح مان الجادول أن أعلاى معامال ثباات ألبعااد 

(، وهاااو ماااا يشاااير إلاااى 2.200قيماااة للثباااات كانااات ) ى( فيماااا يالحاااد أن أدنااا2.226ة بلاااغ )االساااتبان
( Alpha > 0.60قايم معامال الثباات ) إذ ُتعادتطبيق االساتبانة  تسفر عننية ثبات النتائج التي سإمكا

 .مناسبة من أجل تطبيق االستبانة
 في تحليل البيانات: المعادلة اآلتيةاستخدم  لغايات الحكم على درجة كل فقرة، تمو 

 /عدد الفئات=جابةالحد األدنى لال – جابةالحد األعلى لال
 تصبح الفئات على النحو اآلتي: طول الفئة وبهذا 0.77=4/7=6-0/7

 ( منخفة.0.77-0من )
 ( متوسط.7.19-0.74من )
 ( مرتفع.6-7.12من )

 ومناقشتها: نتائج الدراسة
 فيما يأتي عرض لنتائج الدراسة وفقًا لترتيب أسئلتها:

ما درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية  :ومناقشتها السؤال األولنتائج 
على أسس الجامعة المنتجة من وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس وقادة بناًء 

 المجتمع المحلي؟"

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارياة إلجاباات أفاراد 
اًء على أساس الجامعاة درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية بنمقياس العينة على 

 :(7وكما يوضحها الجدول )، ، حسب مجاالتهاالمنتجة
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مجاتت درجة ستجابات افراد عينة الدراسة على ت والرتب (: المتوسطات واتنحرافات المعيارية3جدول)ال
 تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية بناًء على أسس الجامعة المنتجة

رقم 
 المجال

 درجة الموافقة الرتبة اتنحراف المعيار   المتوسط الحسابي المجال

 متوسطة 0 0.70 3.42 البعد االجتماعي 0

 متوسطة 0 0.72 2.61 البعد االقتصادي 0

 متوسطة 0.62 3.02 المسؤولية المجتمعية لجامعة الكويت

 منخفضة 0 0.68 2.28 أسس الموارد المالية 0

 منخفضة 0 0.68 2.21 أسس البحث العلمي 0

 منخفضة 0.64 2.24 اسس الجامعة المنتجة

(، وانحاراف 7.40أظهرت النتائج أن مجال البعد االجتماعي حصل علاى متوساط حساابي بلاغ )
(، 0.10(، كمااااا حصااال مجااااال البعاااد االقتصااااادي علاااى متوسااااط حساااابي بلااااغ )2.92معيااااري بلاااغ )

ارد الماليااة علااى متوسااط حسااابي بلااغ (، كمااا حصاال مجااال أسااس المااو 2.90وانحااراف معياااري بلااغ )
(، وحصل مجال أسس البحث العلمي على متوسط حساابي بلاغ 2.12( وانحراف معياري بلغ )0.02)
ذلااك إلااى أن جامعااة الكوياات تحاارص علااى  و الباحثااان(. ويعااز 2.12( وانحااراف معياااري بلااغ )0.00)

لادى  تهااوثقافهاوم خدماة المجتماع توفير برامج أكاديمية، وعقد دورات تدريبية بشكل مستمر لتعزياز مف
مواردهاا الداخلياة  اساتثمارالطلبة، كما يعازو الباحثاان هاذه النتيجاة لضاعف توجاه جامعاة الكويات مان 

 في توفير عائد مالي مناسب لها.
كما قام الباحثان بتحليل استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجاال، وذلاك علاى النحاو 

 اآلتي: 
 :لية المجتمعية لجامعة الكويتمجاتت المسؤو 
 مجال البعد اتجتماعيالمحور األول: 

 الدراساااة عيناااة أفاااراد لتقااديرات والرتباااة تاام حسااااب المتوساااطات الحسااابية واالنحرافاااات المعيارياااة
 (:4مجال البعد االجتماعي كما هو مبين في الجدول ) لفقرات

 البعد اتجتماعيفقرات مجال لوالرتب المتوسطات واتنحرافات المعيارية (: 4) الجدول

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

اتنحراف 
 المعيار  

 رتبةال
درجة 
 الموافقة

 متوسطة 0 0.80 3.67 تتوافق رؤية الجامعة مع أهداف المجتمع الكويتي. 0

 متوسطة 0 0.91 3.61 تعزز الجامعة االنتماء الوطني لدى الشباب. 7

 متوسطة 7 0.83 3.58 ء الوعي الثقافي في المجتمع الكويتي.تعمل الجامعة على إثرا 0

 متوسطة 4 0.90 3.52 تغرس الجامعة المبادئ اإلنسانية لدى الشباب. 4

 متوسطة 6 0.92 3.38 تغرس مبدأ المساواة في نفوس الشباب الكويتي. 6
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رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

اتنحراف 
 المعيار  

 رتبةال
درجة 
 الموافقة

1 
تغرس الجامعة المساواة المتعلقة بالتنوع االجتماعي في 

 متوسطة 1 0.90 3.32 المجتمع الكويتي.

 متوسطة 9 1.08 2.85 تعمل الجامعة على دعم القيادات الشابة. 9

 متوسطة 0.70 3442 البعد اتجتماعي 

تراوحاات المتوسااطات الحسااابية لهااا  إذالمتوسااطات واالنحرافااات المعياريااة،  (4يظهاار الجاادول )
( التااي 0(. وجااءت الفقاارة )7.40) ( بالمقارنااة ماع المتوسااط الحسااابي العاام البااالغ7.19- 0.26باين )

تاانص علااى أنااه: ف تتوافااق رؤيااة الجامعااة مااع أهااداف المجتمااع الكااويتي.ف فااي الرتبااة األولااى بمتوسااط 
( والتااي تاانص علااى أنااه: ف تعماال 9(، وجاااءت الفقاارة )2.22(، وانحااراف معياااري بلااغ )7.19حسااابي)

(، وانحاراف معيااري 0.26حساابي بلاغ ) الجامعة على دعم القيادات الشاابة.ف بالرتباة األخيارة بمتوساط
هااا، ئخطاط دقيقاة لتطاوير أدا(. ويعازى ذلاك إلاى أن جامعاة الكويات تحاارص علاى تصاميم 0.22بلاغ )

 البشري. المال رأسافق مع المجتمع الكويتي، وتطور ورسم استراتيجيات إنمائية بحيث تتو 
أناه علاى الارغم مان هارت التاي أظ( Singh,2016ساينغ )هذه النتيجاة ماع نتاائج دراساة  واتفقت

أن معظاام الجامعااات غياار واضااحة بشااأن مسااؤوليتها االجتماعيااة، إال أنهااا تتفاعاال مااع المجتمااع ماان 
 .وأعضاء هيئة التدريس كجزء من البرامج األكاديمية والدراسية التي تدعو إلى التطوع طلبتهاخالل 

 مجال البعد اتقتصاد المحور الثاني: 

 الدراساااة عيناااة أفاااراد لتقااديرات والرتباااة ية واالنحرافاااات المعيارياااةتاام حسااااب المتوساااطات الحساااب
 (:6جدول )اللفقرات مجال البعد االقتصادي كما هو مبين في 

 البعد اتقتصاد لفقرات مجال والرتب : المتوسطات واتنحرافات المعيارية (5جدول)ال

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

اتنحراف 
 المعيار  

 رتبةال
جة در 

 الموافقة

 متوسطة 0 0.92 3.18 تربط الجامعة بحوثها مع حاجات سوق العمل. 8

 متوسطة 0 0.92 2.99 تشارك الجامعة مؤسسات الدولة في تنفيذ خطط التنمية. 9

 متوسطة 7 0.92 2.88 تتبنى الجامعة مفهوم التنمية المستدامة. 10

11 
ة الشاملة تزيد الجامعة من درجة الوعي في مشروعات التنمي

 متوسطة 4 1.02 2.70 ذات الصبغة المجتمعية.

13 
تساعد الجامعة مؤسسات المجتمع المحلي في تصميم برامج 

 متوسطة 6 0.92 2.34 حوكمتها.

 منخفضة 1 0.98 2.18 الفساد االقتصادي. إلىتقوم الجامعة بدراسات للتعرف  12

 منخفضة 9 1.15 2.02 .تمد الجامعة مؤسسات القطاع الخاص بنتائج بحوثها 14

 متوسطة 24.2 2.61 البعد اتقتصاد  
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تراوحااات باااين  لفقااارات هاااذا المجاااال المتوساااطات واالنحرافاااات المعيارياااة ( أن6الجااادول )يظهااار 
( التاي تانص 8(. وجااءت الفقارة )0.10( بالمقارنة مع المتوساط الحساابي العاام الباالغ )0.20-7.02)

ع حاجاااااات ساااااوق العمااااال.ف فاااااي الرتباااااة األولاااااى بمتوساااااط علاااااى أناااااه: فتاااااربط الجامعاااااة بحوثهاااااا مااااا
( والتااي تاانص علااى أنااه: فتمااد 14(، وجاااءت الفقاارة )2.60(، وانحااراف معياااري بلااغ )7.02حسااابي)

(، 0.20الجامعااة مؤسسااات القطاااع الخاااص بنتااائج بحوثهااا.ف بالرتبااة األخياارة بمتوسااط حسااابي بلااغ )
أن سااعي جامعاة الكويات الااى اساتحداث باارامج  يعازى ذلااك إلاىربماا (. و 0.06وانحاراف معيااري بلااغ )

أكاديمية وتصميم ورشات عمال لتعزياز البحاث العلماي لادى الطلباة بحياث يانعكس علاى أدائهام بشاكل 
 إيجابي، ويمكنهم من االنخراط في سوق العمل بشكل قوي ومؤثر.

 (3201al., et Din-al Nasir) وآخارون  الادين ناصارهاذه النتيجاة ماع نتاائج دراساة  واتفقات
 قاادة نظار وجهاة مان المجتمعياة للمساؤولية الخاصاة األردنياة الجامعات تطبيق درجة أنالتي أظهرت 

 مااان لكااال ومتوساااطة االجتمااااعي، للبعاااد مرتفعاااة كانااات حاااين فاااي متوساااطة، كانااات المحلاااي المجتماااع
   واالقتصادي. البيئي البعدين

 :مجاتت أسس الجامعة المنتجة

 الماليةمجال أسس الموارد المحور اتول: 

 الدراساااة عيناااة أفاااراد لتقااديرات والرتباااة تاام حسااااب المتوساااطات الحسااابية واالنحرافاااات المعيارياااة
 (:1جدول )اللفقرات مجال أسس الموارد المالية كما هو مبين في 

 أسس الموارد الماليةلفقرات مجال  والرتب : المتوسطات واتنحرافات المعيارية(6جدول )ال

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
متوسط ال

 الحسابي

اتنحراف 
 المعيار  

 رتبةال
درجة 
 الموافقة

 متوسطة 0 0.87 2.88 تخصص الجامعة رسومًا للمشاركات البحثية في المؤتمرات. 1

 متوسطة 0 0.94 2.79 تنشر الجامعة األبحاث في مجلتها العلمية المحكمة مقابل عائد مالي. 2

3 
شاء مشاريع تعزز الجامعة مخصصاتها المالية من خالل إن

 متوسطة 4 0.95 2.38 الطاقة المتجددة

5 
تسعى الجامعة لجذب رعاة رسميين من خالل فعالياتها 

 منخفضة 4 1.03 2.19 المختلفة.

4 
تسوق الجامعة لبرامجها األكاديمية في الخارج من اجل 

 منخفضة 6 1.04 2.03 استقطاب طلبة برنامج الموازي الدولي.

6 
راكات مع مؤسسات القطاع الخاص، تقوم الجامعة بعمل ش

 منخفضة 1 1.05 1.87 بهدف تمويل مشاريعها

 منخفضة 9 0.94 1.79 تؤسس الجامعة مدارس خاصة ألبناء العاملين مقابل عائد مالي. 7

 منخفضة 0.68 2422 أسس الموارد المالية 
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تراوحاات بااين  قاد للفقاارات هاذا المجااا المتوساطات واالنحرافااات المعيارياةأن  (1يظهار الجاادول )
( التاي تانص 1(. وجااءت الفقارة )0.02( بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )0.22- 0.96)

علاااى: فتخصاااص الجامعاااة رساااومًا للمشااااركات البحثياااة فاااي الماااؤتمرات.ف فاااي الرتباااة األولاااى بمتوساااط 
لاااى: ف تؤساااس ( والتاااي تااانص ع7(، وجااااءت الفقااارة )2.29(، وانحاااراف معيااااري بلاااغ )0.22حساااابي)

الجامعاااة مااادارس خاصاااة ألبنااااء العااااملين مقابااال عائاااد مااااليف بالرتباااة األخيااارة بمتوساااط حساااابي بلاااغ 
يعاازى ذلااك إلااى التوجااه الضاائيل لجامعااة الكوياات نحااو قااد (. و 2.64(، وانحااراف معياااري بلااغ )0.96)

ر عائاد ماالي مساتمر تعزيز مواردها المالية، واستثمار الجوانب البحثية والمشاريع االقتصادية فاي تاوفي
وثاباات داخلااي لهااا، األماار الااذي يجعلهااا بحاجااة مسااتمرة الااى الاادعم الخااارجي ويقلاال ماان فرصااها فااي 

لين للجامعااة بحيااث و وقااد يعاازو الباحثااان هااذه النتيجااة إلااى كثاارة المماا تحقيااق اسااتقالل إداري ومااالي.
ماااع نتاااائج دراساااة وتختلاااف هاااذه النتيجاااة  يغنيهاااا مااان إيجااااد مصاااادر تااادر عليهاااا دخااال بشاااكل ذاتاااي.

درجااااة تااااوافر خصااااائص الجامعااااة المنتجااااة فااااي التااااي أظهاااارت أن  (0204Jasmi,-Alالجماصااااي )
 الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أفراد العينة بلغ درجة متوسطة.

 مجال أسس البحث العلميالمحور الثاني: 

 الدراساااة عيناااة رادأفااا لتقااديرات والرتباااة تاام حسااااب المتوساااطات الحسااابية واالنحرافاااات المعيارياااة
 (:9الجدول ) لفقرات مجال أسس البحث العلمي كما هو مبين في

 أسس البحث العلميلفقرات مجال  والرتب المتوسطات واتنحرافات المعيارية(: 7الجدول )

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

اتنحراف 
 المعيار  

 رتبةال
درجة 
 الموافقة

9 
راع من الطالب بحيث يوفر لها تتبنى الجامعة براءات االخت

 متوسطة 0 0.86 2.62 عائد مالي مستمر.

10 
تعقد الجامعة ورشات عمل لتعزيز البحث العلمي مقابل عائد 

 متوسطة 0 0.89 2.53 مالي.

 متوسطة 7 0.92 2.47 تنشأ الجامعة مراكز بحوث علمية وتدريب. 14

12 
تعزيز  تؤسس الجامعة صندوق لدعم البحث العلمي من خالل

 منخفضة 4 1.03 2.07 استثماراتها مع المجتمع المحلي

11 
تتعاون الجامعة مع المنظمات البحثية العالمية لتقديم الدعم 

 منخفضة 6 1.00 2.00 المالي لمشروعات البحث العلمي التي ُتقدمها.

8 
تسوق الجامعة لبحوثها من خالل الشراكة مع مؤسسات 

 منخفضة 1 0.99 1.98 األعمال.

13 
تقدم الجامعة االستشارات العلمية للطلبة في الخارج بما يعود 

 منخفضة 9 0.95 1.78 عليها بدخل إضافي.

 متوسطة 2426 2.42 أسس البحث العلمي 
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التاي ، لفقرات مجال اسس البحاث العلماي المتوسطات واالنحرافات المعيارية( 9الجدول )يظهر 
(. وجاااءت الفقاارة 0.04المتوسااط الحسااابي العااام البااالغ ) ( بالمقارنااة مااع0.10- 0.92بااين ) تراوحاات

( التاااي تااانص علاااى: فتتبناااى الجامعاااة باااراءات االختاااراع مااان الطالاااب بحياااث ياااوفر لهاااا عائاااد ماااالي 9)
(، وجاااءت الفقاارة 2.21(، وانحااراف معياااري بلااغ )0.10مسااتمر.ف فااي الرتبااة األولااى بمتوسااط حسااابي)

ستشارات العلمية للطلبة في الخاارج بماا يعاود عليهاا بادخل ( والتي تنص على: ف تقدم الجامعة اال13)
يعاازى ربماا (. و 2.66(، وانحاراف معياااري بلاغ )0.92إضاافي.ف بالرتباة األخيارة بمتوسااط حساابي بلاغ )

ذلااك إلااى ان جامعااة الكوياات تسااتثمر بعااة مواردهااا الداخليااة فااي تعزيااز انتاجيتهااا ومواردهااا الماليااة، 
، كماا يعازو الباحثاان هاذه النتيجاة إلاى مالياة لتطاوير بنيتهاا وتحساينها بحياث تساتطيع مان إيجااد منافاذ

كثاارة المسااؤوليات اإلداريااة الملقاااة علااى كاهاال القيااادات فااي الجامعااة، ممااا يضااعف ماان تااوجههم نحااو 
كاروم هذه النتيجة مع نتاائج دراساة  تتفقاو . اً مالي اً االنخراط باالستثمارات التي تدر على الجامعة عائد

(0162Krumm,)  أن الجامعااااات التااااي باااادأت باسااااتخدام التكنولوجيااااا فااااي سياسااااتها التااااي أظهاااارت
 هم في تطور العلمثر في تطوير البحوث فيها، ونشر عديد من البحوث التي تسالتعليمية كان له أ

( بدين α=0.05السؤال الثداني: "هدل توجدد فدروق دات دتلدة يحصدائية عندد مسدتو  دتلدة )
رات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسدؤولية المتوسطات الحسابية لتصو 

 تالمجتمعية المبنية على أسس الجامعة المنتجة تبعدا لمتغيدرات )الجدنسل المؤهدل العلمديل سدنوا
 ؟الخدمة والموقع الوظيفي("

 الجنسمتغير أوت: 
امعاة الكويات ألبعااد تام اساتخراج قيماة )ت( لمتوساط درجاة تطبياق ج، لإلجابة عن هاذا الساؤال

المساااؤولية المجتمعياااة المبنياااة علاااى أساااس الجامعاااة المنتجاااة، حساااب الجااانس )ذكااار، أنثاااى(، إذ تااام 
 :تياإلناث، وكانت النتائج كاآلو  الذكور؛ استخراج قيمة )ت( لمتوسط الفئتين

دراسة من المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية وقيمة )ت( إلجابات أفراد عينة ال(: 2الجدول )
 الذكور واإلناث

 مستو  الدتلة (ت)قيمة  المتوسط الحسابي المجموعة المجال

 البعد االجتماعي
 

 3.48 االناث
 3.28 الذكور 013. 2.485

 البعد االقتصادي
 2.67 االناث

 2.48 الذكور 014. 2.458

المسؤولية المجتمعية لجامعة 
 الكويت

 3.08 االناث
 2.88 ورالذك 005. 2.849
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 مستو  الدتلة (ت)قيمة  المتوسط الحسابي المجموعة المجال

 أسس الموارد المالية
 2.31 االناث

 2.21 الذكور 239. 1.179

 أسس البحث العلمي
 2.22 االناث

 2.17 الذكور 529. 630.

 اسس الجامعة المنتجة
 2.26 االناث

 2.19 الذكور 334. 967.

سااتوى الداللااة إلااى وجااود فاارق ذي داللاة إحصااائية عنااد م( 2الجادول )تشاير النتااائج الااواردة فااي 
(0.05=α باااين المتوساااطين الحساااابيين إلجاباااات أفاااراد الفئتاااين وهماااا فئاااة الاااذكور وفئاااة اإلنااااث فاااي )

(، وهاي دالاة إحصاائيا، وكانات 2.26مستوى الداللة أقال مان ) فقد كان المجتمعيةمجاالت المسؤولية 
متوساط الاذكور. الفروق لصالح اإلناث في هذه المجاالت فقد حصلت على متوسط حسابي أعلى من 

ويعزى ذلك إلى حرص القاادة األكااديميين وقاادة المجتماع المحلاي وأعضااء هيئاة التادريس مان اإلنااث 
حاث الطلباة علاى  في جامعة الكويت وخارجها على تعزيز خدمة المجتمع والعمل من أجله مان خاالل

المنتجاة فلام تكان هم في النهاوض باالمجتمع وتطاويره. أماا مجااالت أساس الجامعاة إيجاد ممارسات تس
( بين المتوساطين الحساابيين إلجاباات α=0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

القااادة األكاااديميين وقااادة المجتمااع أفااراد الفئتااين وهمااا فئااة الااذكور وفئااة اإلناااث. ويعاازى ذلااك إلااى أن 
دام بعاة الماوارد الداخلياة المحلي وأعضاء هيئة التدريس بغة النظر عن جنسهم يسعون إلاى اساتخ

 في الجامعة من أجل جعلها منتجة من خالل توفير عائد مالي ثابت لها.
 المؤهل العلميمتغير ثانيا: 

فاااي درجااة تطبياااق جامعااة الكويااات للفااروق ( ANOVAتاام اسااتخدام تحليااال التباااين األحاااادي )
متغياار المؤهاال العلمااي كمااا ألبعاااد المسااؤولية المجتمعيااة المبنيااة علااى أسااس الجامعااة المنتجااة تعاازى ل

 (:6) جدولالهي مبينة في 
تحليل التباين األحاد  للفروق في درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية (: .الجدول )

 لمتغير المؤهل العلمي وفقاً المبنية على أسس الجامعة المنتجة 
 المجال

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 لمربعاتا

اإلحصائي 
 )ف(

 مستو  
 الدتلة

 البعد االجتماعي
 405. 2 810. بين المجموعات

.814 

 

.444 

 
 497. 369 183.549 داخل المجموعات

  371 184.359 المجموع

 البعد االقتصادي

 059. 2 118. بين المجموعات
.113 

 

.893 

 
 524. 369 193.177 داخل المجموعات

  371 193.295 المجموع
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 المجال
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 لمربعاتا

اإلحصائي 
 )ف(

 مستو  
 الدتلة

المسؤولية المجتمعية لجامعة 
 الكويت

 

 039. 2 079. بين المجموعات
.102 

 

.903 

 
 387. 369 142.690 داخل المجموعات

  371 142.769 المجموع

 أسس الموارد المالية

 3.771 2 7.542 بين المجموعات
8.531 

 

.000 

 
 442. 369 163.107 داخل المجموعات

  371 170.649 المجموع

 أسس البحث العلمي

 1.774 2 3.549 بين المجموعات
3.887 

 

.021 

 
 457. 369 168.458 داخل المجموعات

  371 172.006 المجموع

 اسس الجامعة المنتجة

 2.672 2 5.345 بين المجموعات
6.836 

 

.001 

 
 391. 369 144.264 داخل المجموعات

  371 149.609 المجموع

( فااي α=2.26إلااى وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ) (6الجاادول )يشااير 
مجاالت أسس الموارد المالية وأسس البحث العلمي وأسس الجامعة المنتجة ككل؛ ألن مستوى الداللاة 

وإليجااد مصادر الفاروق  .(α=0.05(، وهي دالة إحصائيا عناد مساتوى الداللاة )2.26كانت أقل من )
 يبين ذلك: (02إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول )تم 

المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه" في درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية (: 12الجدول )
 المجتمعية المبنية على أسس الجامعة المنتجة تعز  لمتغير المؤهل العلمي

 المتوسط الفئات البعد
 الحسابي

 ماجستير
 و أعلىأ

 بكالوريوس
أقل من 
 بكالوريوس

 أسس الموارد المالية

    2.32 ماجستير أو أعلى

   48120.* 1.84 بكالوريوس

  04196. 43923. 1.89 أقل من بكالوريوس

 أسس البحث العلمي

    2.24 ماجستير أو أعلى

   31640.* 1.92 بكالوريوس

  06696. 38337. 1.86 أقل من بكالوريوس

 س الجامعة المنتجةأس

    2.28 ماجستير أو أعلى

   39880.* 1.88 بكالوريوس

  01250. 41130. 1.87 أقل من بكالوريوس

إذ تشاير األرقااام  ،القايم التاي تباين التبااين والفئاات ذات الداللاة اإلحصاائية( 02الجادول )يظهار 
الماليااة كاناات الفااروق بااين فئااات إلااى وجااود الفااروق بااين الفئااات المتقاطعااة، ففااي مجااال أسااس المااوارد 

)بكااالوريوس، ماجسااتير أو أعلااى( تبعااا للمؤهاال العلمااي، ولمعرفااة لصااالح أي فئااة ننظاار إلااى المتوسااط 
الحسابي إذ تكون الفروق لصالح الفئة التي يكون متوسطها الحسابي أعلى وهنا كانات الفاروق لصاالح 

فئاة )ماجساتير أو أعلااى( فاي مجاالي أسااس فئاة )البكاالوريوس( فاي هااذا البعاد، وكانات الفااروق لصاالح 
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القاادة األكااديميين الملقااة علاى  مااتالمنتجاة. ويعازى ذلاك إلاى أن المهالبحث العلمي وأسس الجامعاة 
وقااادة المجتمااع المحلااي وأعضاااء هيئااة التاادريس ماان فئااة البكااالوريوس تكااون أقاال ولااذلك لااديهم الوقاات 

ن الطلبة لتحقيق جامعة منتجة، كما يعزو الباحثاان هاذه والجهد الكافي لتعزيز المسؤولية المجتمعية بي
النتيجاة لكااون فئااة البكاالوريوس األقاارب إلااى الطلبااة مان حيااث العماار وبالتااالي هام األقاادر علااى التااأثير 

 بهم.
 سنوات الخدمةمتغير ثالثا: 

فاااي درجاااة تطبياااق جامعاااة لتعااارف الفاااروق ( ANOVAتااام اساااتخدام تحليااال التبااااين األحاااادي )
كماا  ،أساس الجامعاة المنتجاة تعازى لمتغيار سانوات الخدماة وفاقبعااد المساؤولية المجتمعياة الكويت أل

 (:00)جدول ال يبينها

تحليل التباين األحاد  للفروق في درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية (: 11الجدول )
 المبنية على أسس الجامعة المنتجة تعز  لمتغير سنوات الخدمة

 الالمج
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

اإلحصائي 
 )ف(

 مستو  
 الدتلة

 البعد االجتماعي
 085. 2 170. بين المجموعات

.170 

 

.844 

 
 499. 369 184.189 داخل المجموعات

  371 184.359 المجموع

 البعد االقتصادي

 1.147 2 2.294 بين المجموعات
2.216 

 

.110 

 
 518. 369 191.001 داخل المجموعات

  371 193.295 المجموع

 المسؤولية المجتمعية
 لجامعة الكويت

 160. 2 321. بين المجموعات
.415 

 

.661 

 
 386. 369 142.448 داخل المجموعات

  371 142.769 المجموع

 أسس الموارد المالية

 2.818 2 5.636 بين المجموعات
6.301 

 

.002 

 
 447. 369 165.014 داخل المجموعات

  371 170.649 المجموع

 أسس البحث العلمي

 3.069 2 6.139 بين المجموعات
6.829 

 

.001 

 
 450. 369 165.867 داخل المجموعات

  371 172.006 المجموع

 أسس الجامعة المنتجة

 2.937 2 5.874 بين المجموعات
7.540 

 

.001 

 
 390. 369 143.735 مجموعاتداخل ال

  371 149.609 المجموع

( فاي α=2.26إلى وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة ) (00الجدول )يشير 
ور أساس الجامعاة المنتجاة؛ ألن االموارد المالية وأساس البحاث العلماي أي فاي كال محاأسس مجاالت 
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وإليجاااد  .(α=2.26لاة إحصااائيا عناد مسااتوى الداللاة )(، وهااي دا2.26أقاال مان ) مساتوى الداللااة كاان
  يبين ذلك: (00)مصدر الفروق تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول 

المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه" في درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية (: 12الجدول )
 عز  لمتغير سنوات الخدمةالمجتمعية المبنية على أسس الجامعة المنتجة ت

 المتوسط الفئات البعد
 الحسابي

سنوات  5
 فأقل

 6-12  
 سنوات

 12أكثر من 
 سنوات

أسس الموارد 
 المالية

    2.33 سنوات فأقل 5

   21444. 2.11 سنوات 12-6أكثر من 

  27080.* 05636. 2.38 سنوات 12أكثر من 

أسس البحث 
 العلمي

    2.24 سنوات فأقل 5

   19827. 2.04 سنوات 12-6ثر من أك

  28629.* 08802. 2.32 سنوات 12أكثر من 

أسس الجامعة 
 المنتجة

    2.28 سنوات فأقل 5

   20636. 2.08 سنوات 12-6أكثر من 

  27855.* 07219. 2.35 سنوات 12أكثر من 

األرقااام إلااى وجااود  إذ تشااير ،التباااين والفئااات ذات الداللااة اإلحصااائية ( قاايم00الجاادول )يظهاار 
-1كانت الفروق بين فئات )أكثار مان  أسس الموارد الماليةالفروق بين الفئات المتقاطعة، ففي مجال 

سنوات( تبعا لسنوات الخدمة، ولمعرفة لصالح أي فئاة ننظار إلاى المتوساط  02سنوات وأكثر من  02
على وهنا كانات الفاروق لصاالح الحسابي إذ تكون الفروق لصالح الفئة التي يكون متوسطها الحسابي أ 

القااادة ذلااك إلااى أن ربمااا يعاازى . و األخاارى  المجاااالتو ساانوات( فااي هااذا المجااال،  02فئااة )أكثاار ماان 
قاادرة ماألكااديميين وقاادة المجتماع المحلاي وأعضااء هيئاة التاادريس ممان يملكاون الخبارة الواساعة لاديهم 

الجامعاة  أن تصبحفكار مبدعة تمكنهم من أكبر على إرساء مفهوم المسؤولية المجتمعية، كما لديهم أ
 منتجة، وقادرة على تحقيق عوائد مالية ثابتة لها.

 الوظيفي متغير المركزرابعا: 
فاااي درجااة تطبياااق جامعااة الكويااات للفااروق ( ANOVAتاام اسااتخدام تحليااال التباااين األحاااادي )

ر الموقاع الااوظيفي كمااا ألبعااد المسااؤولية المجتمعياة المبنيااة علاى أسااس الجامعاة المنتجااة تعازى لمتغياا
 (:07)جدول الفي 

تحليل التباين األحاد  للفروق في درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية المجتمعية  (:13الجدول )
 المبنية على أسس الجامعة المنتجة تعز  لمتغير الموقع الوظيفي

 المجال
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

حصائي اإل
 )ف(

 مستو  
 الدتلة

 154. 1.882 931. 2 1.861 بين المجموعات البعد االجتماعي
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 المجال
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

حصائي اإل
 )ف(

 مستو  
 الدتلة

   495. 369 182.497 داخل المجموعات

  371 184.359 المجموع

 البعد االقتصادي

 3.662 2 7.325 بين المجموعات
7.267 

 

.001 

 
 504. 369 185.971 داخل المجموعات

  371 193.295 المجموع

المسؤولية المجتمعية لجامعة 
 الكويت

 1.193 2 2.386 بين المجموعات
3.136 

 

.045 

 
 380. 369 140.383 داخل المجموعات

  371 142.769 المجموع

 أسس الموارد المالية

 9.837 2 19.674 بين المجموعات
24.043 

 

.000 

 
 409. 369 150.975 داخل المجموعات

  371 170.649 المجموع

 أسس البحث العلمي

 8.162 2 16.325 بين المجموعات
19.347 

 

.000 

 
 422. 369 155.682 داخل المجموعات

  371 172.006 المجموع

 أسس الجامعة المنتجة

 8.909 2 17.818 بين المجموعات
24.945 

 

.000 

 
 357. 369 131.791 داخل المجموعات

  371 149.609 المجموع

( فاي α=2.26إلى وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة ) (07الجدول )يشير 
(، 2.26أقال ماان ) ؛ ألن مساتوى الداللاة كااانجمياع مجااالت الدراسااة ماا عادا مجااال البعاد االجتماااعي

وإليجااد مصادر الفاروق تام إجاراء اختباار شايفيه  .(α=0.05وهي دالة إحصاائيا عناد مساتوى الداللاة )
 ( يوضح ذلك:04للمقارنات البعدية والجدول )

المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه" في درجة تطبيق جامعة الكويت ألبعاد المسؤولية (: 14الجدول )
 لمتغير الموقع الوظيفي المنتجة تعز  المجتمعية المبنية على أسس الجامعة 

 المتوسط الفئات البعد
 الحسابي

 قائد
 أكاديمي

عضو هيئة 
 تدريس

 قائد
 مجتمعي

 البعد اتقتصاد 

    2.86 قائد أكاديمي

   33246.* 2.53 عضو هيئة تدريس

  04822.- 28424. 2.57 له دور قيادي في المجتمع الحلي

المسؤولية 
المجتمعية لجامعة 

 الكويت

    3.15 قائد أكاديمي

   16135. 2.99 عضو هيئة تدريس

  8*2640. 24488. 2.90 له دور قيادي في المجتمع الحلي

أسس الموارد 
 المالية

    2.61 قائد أكاديمي

   36822.* 2.24 عضو هيئة تدريس

  40953.* 77775.* 1.83 له دور قيادي في المجتمع الحلي

أسس البحث 
 العلمي

    2.54 قائد أكاديمي

   39569.* 2.15 عضو هيئة تدريس

  27357.* 66926.* 1.87 له دور قيادي في المجتمع الحلي
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 المتوسط الفئات البعد
 الحسابي

 قائد
 أكاديمي

عضو هيئة 
 تدريس

 قائد
 مجتمعي

أسس الجامعة 
 المنتجة

    2.57 قائد أكاديمي

   38196.* 2.19 عضو هيئة تدريس

  34155.* 72350.* 1.85 له دور قيادي في المجتمع الحلي

لصااالح فئااة )القائااد األكاااديمي( فااي جميااع المجااااالت، كاناات الفااروق  أن( 04الجاادول )يظهاار 
األجياااال فاااي قااادرة علاااى التاااأثير مة األكااااديميين لاااديهم السااالطة والالقاااادذلاااك إلاااى أن  الباحثاااان ويعااازو

صااناع القاارار واإلدارات العليااا لنشاار ثقافااة  فاايقاادرتهم علااى التاأثير مالمختلفاة ماان الطلبااة، فضاااًل عاان 
 المسؤولية المجتمعية، والنهوض بالجامعة لتصبح من الجامعات المنتجة، والمستقلة ماليًا وإداريًا.

 التوصيات
 على نتائج الدراسة، يوصي الباحثان باآلتي: بناءً 

مشااريع اساتثمارية ماع جامعة الكويت ومؤسسات التعليم العالي الكويتياة االخارى  أن تجدضرورة  .0
 وارد المالية في الجامعة.مالجهات الخارجية مضمونة بحيث تعزز ال

البحثيااة واألراضااي الداخليااة مثاال المختباارات  هااااسااتثمار مواردب أن تقااوم جامعااة الكوياات ضاارورة .0
 الزراعية فيها بما يعود عليها بدخل مالي إضافي.

فاي ورشات عمل ودورات تدريبياة للطلباة وأعضااء هيئاة التادريس  أن تعقد جامعة الكويتضرورة  .7
 للجامعة. اً ثابت اً مالي اً لتعزيز البحث العلمي في الجامعة بحيث تضمن عائدالحرم الجامعي 

المجتمااااع فاااي اديميااااة لحاااث الطلبااااة علاااى االنخااااراط رامج أكبااا الكوياااات أن تصاااامم جامعاااة يجاااب .4
 والنهوض به. 

 ضرورة إجراء مزيد من البحوث والدراسات في مجتمعات مختلفة. .6
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