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  أداء الجامعات في خدمة المجتمع 

دراسة مقارنة في جمهورية مصر العربية : وعالقته باستقاللها
  والواليات المتحدة األمريكية والنرويج 

على في ظل التغيرات والتحوالت العالمية المتسارعة، يمثل التعليم العالي أهمية كبيرة 
وثمة اتفاق عام سائد في األدبيات المرتبطة بالتعليم الجامعي    . صعيد تقدم المجتمعات ونموها

التدريس، والبحث : على أن الجامعة منوط بها ثالث وظائف رئيسة، هي -محلياً وعالمياً -
هذا وعلى الرغم من أن وظيفة خدمة المجتمع تحتل الرتبة الثالثة في . العلمي، وخدمة المجتمع

أنها يجب أن تغدو الوظيفة األولي بل والقائدة  ىالتصنيف، إال أن ثمة توجهاً عاماً يذهب إل
  . للتعليم الجامعي

والجدير بالذكر أن ثمة مقومات رئيسة تساعد الجامعات على أداء وظائفها المختلفة 
ية عموماً، ووظيفتها في خدمة المجتمع ربما بوجه خاص، ويبرز من تلك المقومات قض

فليس هناك من شك أنه كلما تمتعت الجامعة بقدر أكبر من االستقالل، ، ) االستقالل الجامعي(
والقيام بوظائفها وعليه فإن ، استطاعت أن تتحرك بمرونة وفعالية في سبيل تحقيق أهدافها 

ربما تكون أكثر الوظائف احتياجاً وارتباطاً بتلك ، وظيفة الجامعات في خدمة المجتمع 
ومن هنا ربما تبرز أهمية ، قاللية، حيث تتطلب تلك الوظيفة مزيداً من التفاعل مع المجتمع االست

  . تناول قضية أداء الجامعات في خدمة المجتمع مقترنة باستقاللها
  : بمشكلة البحث

أتضح أن هناك فجوةً واضحةً في سياق بالبحث ،  في إطار التحليالت المختلفة المرتبطة
مع بالجامعات المصرية بين اإلطار التشريعي والتنظيري المرتبط بها من وظيفة خدمة المجت

وباستقراء ما ورد من . ناحية، وبين األداء والممارسات الفعلية الملموسة من ناحية أخرى
تحليالت بشأن استقالل الجامعات المصرية، اتضح أن ثمة ضعفاً ملحوظاً الستقاللية الجامعات 

أن  الخطاب التشريعي والرسمي، قد أكدا مراراً  وتكراراً على  المصرية، فعلى الرغم من 
استقاللها، إال أن الممارسات الفعلية الميدانية قد أسفرت عن أن الجامعات المصرية بعيدة عن 

، تحقيق هذا المبدأ، وهو األمر الذي ربما يسهم في تعويق أدائها لوظائفها المختلفة عموماً 
  . ع بوجه خاصووظيفتها في خدمة المجتم

  :  التالي السؤال الرئيسوعلى ذلك تم صياغة مشكلة البحث في 
كيف يمكن تطوير أداء الجامعات المصرية في خدمة مجتمعها بما يتفق واستقاللية 
الجامعة، وذلك في ضوء خبرتي الواليات المتحدة األمريكية والنرويج، وبما يناسب األوضاع 

  الثقافية المصرية ؟ 



 

  : ن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وهيوقد تفرع م
  ما طبيعة أداء الجامعات المعاصرة في خدمة مجتمعاتها بما يتفق واستقاللية الجامعة؟  - ١
ما الواقع الراهن ألداء الجامعات المصرية في خدمة مجتمعها، وما مدى اتفاقه مع  - ٢

  استقاللية الجامعة؟  
ة األمريكية والنرويج في خدمة مجتمعاتها، وما ما واقع أداء جامعات الواليات المتحد  - ٣

  مدى اتفاقه مع استقاللية الجامعة؟  
  ما مدى إمكانية االستفادة من خبرتي الواليات المتحدة األمريكية والنرويج؟  - ٤
ما التصور المقترح ألداء الجامعات المصرية في خدمة مجتمعها بما يتفق واستقاللية  - ٥

  يذه؟ الجامعة؟ وما آليات تنف
  : المجالية التالية الحدودوقد اقتصر البحث على 

  
  

  :حدود البحث 
: اقتصر البحث على النقاط التالية فيما يتعلق بمتغير أداء الجامعات في خدمة المجتمع - ١

التطور التاريخي لوظيفة خدمة المجتمع، أهداف وظيفة خدمة المجتمع، تنظيم وظيفة 
  . معخدمة المجتمع، مجاالت خدمة المجت

تطور عالقة : اقتصر البحث على النقاط التالية فيما يتعلق بمتغير االستقالل الجامعي - ٢
  . الجامعة بالدولة، االستقالل اإلداري للجامعات، االستقالل المالي للجامعات

  :أهداف البحث 
  : التالية األهدافسعى البحث لتحقيق 

دمة المجتمع ومدى اتفاقه مع صرة في خعاالوقوف على طبيعة أداء الجامعات الم - ١
  . ية الجامعةاستقالل

الوقوف على الوضع الراهن ألداء الجامعات المصرية في خدمة المجتمع ومدى اتفاقه  - ٢
  . ية الجامعةمع استقالله

الوقوف على الوضع الراهن ألداء الجامعات األمريكية والنرويجية في خدمة المجتمع  - ٣
  . بما يتفق واستقاللها

صول إلي تصور مقترح لتفعيل أداء الجامعات المصرية في خدمة المجتمع بما الو - ٤
  . يتفق واستقاللية الجامعة

  :منهج البحث 
عتمد على افإن البحث الراهن قد ، في ضوء طبيعة المشكلة وحدودها وأهدافها 

المقارن، وفي سياق ذلك تم تناول أبعاد منهجية البحث التربوي المقارن  المنهج



 

البعد التاريخي، البعد الوصفي، البعد التحليلي الثقافي، البعد : ثلة في األبعاد التاليةوالمتم
  . المقارن التفسيري، البعد التنبؤى

  
  

  :فصول البحث
  : بيانها على النحو التالي سبعة فصولتضمن البحث 
مقدمة البحث ومشكلته، حدود البحث : ، والذي تضمناإلطار العام للبحث :الفصل األول

  . وأهدافه، مصطلحات البحث والدراسات السابقة، منهج البحث وخطواته
إطار (أداء جامعات العالم المعاصر في خدمة المجتمع وعالقته باستقاللها : الفصل الثاني 
، وقد توصل هذا الفصل إلى عدة مؤشرات نظرية مستخلصة تعبر عن أداء الجامعات )نظري

  : باستقاللها، ومن بين تلك المؤشراتالمعاصرة في خدمة المجتمع وعالقته 
إن نجاح الجامعة المعاصرة في أداء وظيفتها الخدمية يتوقف على مدى نجاحها في  - ١

  . تسويق خدماتها للمجتمع
إن االستقالل الجامعي ليس غاية في ذاته بل هو وظيفة مهمة تمكن الجامعات من  - ٢

  . في خدمة المجتمع بوجه خاصتحقيق أهدافها، وأداء وظائفها عموماً، ووظيفتها 
 ية الجامعةأداء الجامعات المصرية في خدمة المجتمع وعالقته باستقالل: الفصل الثالث

تعبر ، عدة  ، أن ثمة مشكالت وأوجه قصور ىالفصل إل ى، وقد انته)دراسة وصفية تحليلية(
االهتمام بتلك عن ضعف أداء وظيفة خدمة المجتمع بالجامعات المصرية، يرتبط بعضها بحداثة 

وحداثة القطاع القائم على أدائها، ويرتبط بعضها اآلخر بأمور تنظيمية وتمويلية ، الوظيفة 
وقد اتضح كذلك أن الجامعات المصرية تعاني من هيمنة واضحة عليها من قبل . وتسويقية

ها، وأدائها الدولة،  األمر الذي يعمل على إضعاف استقاللها، مما يؤثر سلباً على تحقيقها ألهداف
  . لوظائفها عموماً، ووظيفتها في خدمة المجتمع بوجه خاص

ية أداء جامعات الواليات المتحدة في خدمة المجتمع وعالقته باستقالل: الفصل الرابع
وقد انتهي الفصل إلي أن هناك تنوعاً ملحوظاً في أهداف  ،)دراسة وصفية تحليلية( الجامعة

ظيفة خدمة المجتمع، وفي هذا السياق اتضح وجود أنماط عدة  الجامعات األمريكية المرتبطة بو
لتنظيم الوظيفة الخدمية بالجامعات األمريكية، مما يعبر عن ثراء الخبرة األمريكية في هذا 

وقد اتضح كذلك أن المجتمع األمريكي يسعى لتعزيز استقالل جامعاته، إيماناً بأن هذا . المجال
كن الجامعات من تحقيق أهدافها، وأداء وظائفها عموماً، ووظيفتها االستقالل بمثابة آلية مهمة تم
  . في خدمة المجتمع بوجه خاص

 ية الجامعةأداء الجامعات النرويجية في خدمة المجتمع وعالقته باستقالل :الفصل الخامس
، وقد اتضح في هذا الفصل أن الجامعات النرويجية تولي وظيفة خدمة )تحليلية ةدراسة وصفي(

غير أنه أتضح ، تمع عنايةً خاصة حيث تتنوع األنماط التنظيمية الخاصة بأداء تلك الوظيفة المج
أن اتجاه الجامعات النروجية نحو وظيفة الخدمة لم ينبع من قناعتها بأداء تلك الوظيفة فحسب، 



 

من خالل اتجاه الحكومة النرويجية نحو تقليص التمويل  - وربما يكون هذا هو األهم- بل 
 ، وفي سبيل دفع الحكومة النرويجية للجامعات نحو الوظيفة الخدمية . ي المقدم للجامعاتالحكوم

لكي تتيح للجامعات حرية الحركة داخل ؛ منحت الجامعات مزيداً من االستقالل اإلداري والمالي 
  . مما يعزز من وظيفتها الخدمية، الجامعات وخارجها 
ألمريكية والنرويجية في خدمة المجتمع أداء الجامعات المصرية وا: الفصل السادس

وقد اهتم هذا الفصل برصد أوجه التشابه  ،)دراسة مقارنة تفسيرية( ية الجامعةوعالقته باستقالل
ومن ثم تفسيرها في ضوء بعض مفاهيم العلوم  ، واالختالف بين دول المقارنة الثالث

  . االجتماعية
: وقد تضمن هذا الفصل ثالثة محاور، هي نتائج البحث والتصور المقترح،: الفصل السابع

  . البحوث والدراسات المقترحةو التصور المقترحو نتائج البحث
  : ومن النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي

منذ تأسيسها ولفترة  فقدحداثة اهتمام الجامعات المصرية بوظيفة خدمة المجتمع،  - ١
لبحثية، في مقابل ضعف االهتمام قصيرة ركزت على الوظيفة التدريسية وابالليست 

بالوظيفة الخدمية، مما أسهم في ضعف التراث الخبري للجامعات المصرية في هذا 
  . المجال

يختص بوظيفة خدمة ، على الرغم من وجود هيكل تنظيمي بالجامعات المصرية  - ٢
  : المجتمع، إال أن ثمة قصوراً ملحوظاً في أداء ذلك القطاع

للجامعات يلعب دور الهيئة الوسطى بين الجامعات والدولة، غير  إن المجلس األعلى - ٣
أنه ال يعمل لحساب تدعيم االستقالل الجامعي، بل يعمل لمزيد من تنميط العمل 

ومن ثم التدخل في معظم األمور المرتبطة ، الجامعي وإخضاعه لقواعد عامة 
  .المصرية بالجامعات

منطلقات نظرية، (نطلقات التصور المقترح م: وقد اشتمل التصور المقترح على ما يلي
معوقات تنفيذ  -متطلبات تنفيذ التصور المقترح - وصف التصور المقترح-) منطلقات محلية

  . التصور المقترح وسبل التغلب عليها
مجلس تنسيق أنشطة الوحدات ذات ( ومما تضمنه التصور المقترح اقتراح البحث إنشاء 

أن يتشكل هذا المجلس برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة ، واقترح البحث )الطابع الخاص
المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية وكالء الكليات لشئون خدمة المجتمع، ومديري المراكز 

لجنة : وقد اقترح البحث أن ينبثق عن هذا المجلس لجان عدة هي. والوحدات ذات الطابع الخاص
لجنة التعليم المستمر  -لجنة اللوائح الفنية والمالية واإلدارية-تقويم األداء وإعادة الهيكلة والتوأمة 

لجنة اإلرشاد والتوعية  -لجنة القوافل -لجنة البحوث التطبيقية واالستشارات - والتدريب
لجان أخرى قد  - اللجنة الفنية -لجنة التسويق -لجنة الندوات والمؤتمرات والملتقيات -والتنوير



 

وقد قدم التصور المقترح رؤية حول اختصاصات ذلك . تأسيسهاالمجلس المقترح أهمية  ىير
  . المجلس، وكذلك اختصاصات اللجان المنبثقة عنه
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University Performance in Society Service 

And its Relation to its Autonomy: A Comparative Study in the 
Arab Republic of Egypt, the United States of America and Norway 

In The context of the rapid changes in the world, higher education has 
a great important role in the progress and growth of societies. There is a 
common agreement in the literature that the university has three main 
functions which are: teaching, scientific research, and society service. 
Although the function of society service represents the third one in this 
category, there is a general trend that it ought to be the first or the leading 
one of university education. 

There are some main elements that help universities perform their 
various functions in general, and their society service function in particular. 
One of these elements is university autonomy. There is no doubt that, when  
university enjoys increased autonomy, it can be more effective and flexible 
in achieving its aims, and performing its functions. There fore the 
university function of society service may be the most one that is related to 
its autonomy, as it requires more interaction with society.  
Research Problem: 

From the different analysis related to the research problem, there is a 
clear gap between the legislative and theoretical framework on one side, 
and the actual performance and practices on the other side in the society 
service function of the Egyptian universities.  

Also there is a remarkable weakness in the autonomy of the Egyptian 
universities, and that may hinder them to perform their functions in general, 
and their society service function, in particular.  

The research problem can be formulated in the following main 
question:  

How can the Egyptian university performance in society service be 
developed in accordance with university autonomy, in the light of the 
United States of America and Norway experiences, in a way that matches 
the Egyptian cultural context? 

This main question would branch into the following ones:  
1- What is the nature of the contemporary university performance in 

society service in accordance with the university autonomy? 



 

2- What is the statusquo of the Egyptian university performance in its 
society service, and to what extent is it consistent with the 
university autonomy?  

3- What is the statusquo of the American and Norwegian university 
performance in its society service and to what extent is it consistent 
with the university autonomy?  

4- To what extent can the research benefit from both the American 
and Norwegian experiences? 

5- What is the suggested prospect of the Egyptian university 
performance in its society service in accordance with the university 
autonomy? And what are the mechanisms of its implementation?  

Research Limits: 
The research is limited to the following areas:  
1- In relation to the variable of the university performance in society 

service: it's limited to the historical development, the aims, the 
organization of the society service function, and the fields of 
society service. 

2- In relation to the variable of the university autonomy: it's limited to 
the development of the relationship between the university and its  
country, and both the administrative and financial autonomy. 

Research Aims: 
The research aimed at achieving the following aims:  
    1- Recognition of the nature of the contemporary university 

performance in its society service in accordance with the university 
autonomy. 

2- Recognition of the statusquo of the Egyptian university 
performance in its society service and its consistency with the 
university autonomy. 

3- Recognition of the statusquo of the American and Norwegian 
universities performance in its society service in accordance with its 
autonomy.  

4- Develop a suggested prospect to activate the Egyptian university 
performance in its society service in accordance with the university 
autonomy. 

Research Method: 



 

In the light of the nature of the problem, its limits, and its 
aims, the current research has followed the comparative method 
through the following dimensions: the historical dimension, the 
descriptive dimension, the analytical cultural dimension, and the 
predictive dimension. 

The Chapter's of The Research: 
The research consists of seven chapters as follows:    
Chapter I : The general framework of the research & it included the 

introduction, and the problem of the research, the limitations, the 
aims of the research the terms of the research, the previous studies, 
the method and the steps of the research. 

Chapter II: The Performance of the Contemporary University in 
Society Service and its Relation to its Autonomy. (A theoretical 
framework). 

This chapter concluded with some theoretical indicators that refer to 
the contemporary university performance in society service and its relation 
to its autonomy. The most important of them are: 

1. The success of the contemporary university in achieving its 
service function depends on its success in marketing its service society. 

2.  University autonomy is not an aim in itself, but it is an important 
element that helps universities achieve their aims and perform their 
functions in general, and their society service function, in particular. 

Chapter III: The Egyptian University Performance in Society 
Service and its Relation to its Autonomy (A Descriptive Analytical study). 

This Chapter concluded that there are many problems and defects 
refer to the weakness of the Egyptian university performance in society 
service function. Also, this chapter showed that the Egyptian universities 
have suffered from the country control which leads to the weakness of their 
autonomy and hinders the achievement of their aims, and reflects 
negatively on the performance of their functions in general, and their 
function of society service in particular. 

Chapter IV : The American University Performance in Society 
Service and Its Relation to Its Autonomy (A Descriptive Analytical study). 

This Chapter concluded that there is a great variety in the American 
University aims which related to society service function. In this context, 
the chapter showed many types of organizing the service function, which 
refers to the richness of the American experience in this field.  This chapter 



 

also, showed that the American society has pursued to promote the 
autonomy of its universities as it believes that this autonomy is an 
important mechanism for the universities to achieve their aims and perform 
their functions in general, and their society service function in particular.  

Chapter V: The Norwegian University performance in Society 
Service and its Relation to its Autonomy (A Descriptive Analytical Study). 

This Chapter showed that the Norwegian universities give great care 
to the society service function as there are many organizational types to 
perform this function. It also showed that the university’s attitude towards 
this function arises, not only from its belief in this function, but also from 
the government tendency towards the reduction of public finance to the 
universities. To encourage the Norwegian universities to perform this 
function, the government provides them with more administrative and 
financial autonomy to make them move more freely so as to promote their 
service function. 

Chapter VI: The Performance Of The Egyptian, American And 
Norwegian Universities In Society Service And Its Relation To their 
Autonomy (Comparative Explanatory Study). 

This chapter has dealt with the aspects of similarities and differences 
between the three comparative countries. Then, it has interpreted these 
aspects in the light of some concepts of social sciences. 

Chapter VII: The Research Findings And The Suggested Prospect. 
This chapter consisted of three themes which are the findings of the 

research, the suggested prospect, and the suggested researches and studies. 
The most important findings of the research were:  

1. The newness of the care of the Egyptian university in society service 
function. 

2. Although there  is an organizational structure in the Egyptian 
universities that performs the society service function, but there is a 
clear defect in this sector which related to many reasons. 

3. The Supreme council of Universities plays the role of an intermediate 
body between universities and their country. It doesn’t support the 
university autonomy, but it increases the standardization of the 
university work. 
The suggested prospect includd the following: 



 

The theoretical and local bases, the description of the suggested 
prospect, the requirements of its implementation are the obstruction that 
hinders its implementation and the ways to overcome them. 

The research suggested establishing "A council that coordinates the 
activities of the special unit". 

It also suggested that the head of the council is the vice - president of 
the university for society service and environment development affairs, and 
that it is composed of the colleges' deputies for society service affairs, and 
the directors of the special units and centers. The research suggests that 
many committees stem from this council, some of them are: the committee 
of performance appraisal and restructuring - the committee of technical, 
financial and administrative regulations - the committee of continuous 
education and training - the committee of applied research and 
consultations - the committee of counseling and enlightenment, the 
committee of forums, conferences, and symposiums, the committee of 
marketing, and other committees that the council sees that they are 
important to be established. The suggested prospect presents a vision about 
the specializations of this council and of its committees. 

   
  

 
 

  

 

 

  


