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مدىمساهمة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 
األردنية في تفعيل خدمــة المجتمـع المحلــي لغايـــات 

تحقيق الجودة الشاملة

 The Contribution Level of Academic Staff Members
 at Some Jordanian Universities in Activating
Community Service to Achieve Total Quality

في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  مساهمة  مدى  عن  الكشف  الحالية  الدراسة  هدفت 

الشاملة،  للجودة  تحقيقا  المحلي  المجتمع  خدمة  تفعيل  في  األردنية  الجامعات 

ونوع  والجنس  الجامعة  نوع  متغيرات  أثر  عن  والكشف  نظرهم،  وجهة  من  وذلك 

عينة  وتكونت  التدريسية،  الهيئة  أعضاء  تقديرات  في  األكاديمية  والرتبة  الكلية، 

التطبيقية،  والبلقاء  األردنية،  الجامعة  في  تدريس  هيئة  عضو   )391( من  الدراسة 

الدراسي  العام  من  الثاني  الفصل  خالل  األهلية  وعمان  األهلية،  سمية  واألميرة 

فقرة   )25( من  مكونة  استبانه  تطوير  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  2013-2014م. 

وقد  مقبولين.  وثبات  صدق  بدالالت  األداة  تمتعت  وقد  مجاالت،  ثالثة  في  موزعة 

أظهرت نتائج الدراسة أن مدى مساهمة أعضاء الهيئة التدريسية في تفعيل خدمة 

ضمن  جاءت  الثالثة  بمجاالتها  الشاملة  الجودة  تحقيق  لغايات  المحلي  المجتمع 

في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  مساهمة  وجاءت  المتوسطة،  المساهمة  مدى 

الثاني مجال  الترتيب  يليه في  األول،  بالترتيب  الميدانية  والخدمات  األنشطة  مجال 

والتأليف  العملي  البحث  التدريب، في حين جاء مجال  والمؤتمرات وورش  الندوات 

تقديرات  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  كما  األخير.  الترتيب  في 

المحلي  المجتمع  خدمة  تفعيل  في  مساهمتهم  لمدى  التدريس  هيئة  أعضاء 

الجامعة ونوع الكلية والرتبة  الجودة الشاملة تعزى لمتغيرات نوع  لغايات تحقيق 

األكاديمية في حين لم تكن الفروق دالة تبعًا لمتغير جنس عضو هيئة التدريس.
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The study aims to explore the extent to which the academic staff members of some the Jordanian 
universities believe they contribute to the activation of  community service to achieve total quality (TQ). 
It also aims to explore the impact of variables such as: type of university, gender, type of faculty, and 
academic rank on staff members› estimation of their own contribution. The sample consisted of 391 
academic staff members from the following universities: the University of Jordan, Balqa Applied University, 
Princess Sumaya University, and Al-Ahliyyah Amman University. The questionnaire was distributed during 
the second semester of the academic year 2013-2014. It was developed to achieve the goals of the study 
and included 25 items, divided over three domains. The reliability and validity of  the questionnaire were 
acceptable. The results showed that the contribution level of the academic staff members in  activating 
community service to achieve (TQ) is considered  average. The staff›s contribution to activities and field 
services came in the first place and their  contribution to seminars and workshops came in the second 
place. Their contribution to the scientific research and book writing  came last. The results also showed 
that type of university, type of faculty, and academic rank led to statistically significant differences in the 
staff members› estimation of their own contribution to the activation of community service to achieve.  
total quality. Gender, however, did not have significant differential value on staff members› estimation

باأنها  املحلي  واملجتمع  اجلامعة  بني  العالقة  متتاز 
والأفكار  النظريات  كّر�ستها  وطيدة  عالقة 
اجلامعة  بانفتاح  ت�ؤمن  التي  املعا�رصة  الرتب�ية 
حتقيق  يف  اجلامعة  جناح  اأن  اإذ  املحلية،  البيئة  على 
ارتباطها  مدى  على  اأ�سا�سا  يعتمد  ر�سالتها 
فيه.  ُت�جد  الذي  املحلي  باملجتمع  الع�س�ي 
يذكر عامر )2008: 67( اأن من اأهم امل�سلمات التي 
اأن اجلامعة  تق�م عليها عالقة اجلامعة مبجتمعها هي 
بها  ت�جد  التي  فالبيئة  املجتمع،  عن  تنف�سل  ل 
اجلامعة ت�ؤثر يف طبيعتها ون�عية الأن�سطة املختلفة 
التي تق�م بها �س�اء اأكانت اأن�سطة تعليمية اأو بحثية، 
وج�دها  ومربر  احلقيقية  اجلامعة  غاية  فاإن  ثم  ومن 
اأن  ذلك  ومعنى  فيه  ت�جد  الذي  املجتمع  ه� خدمة 
ويربر  �رصعيتها  يعطيها  مبجتمعها  اجلامعة  ارتباط 
 Webster,( ي�سري  ال�سياق  ذات  ويف  وج�دها. 
1996( اإىل اأن اجلامعة هي وليدة املجتمع وجزء مهم 
منه، اأوجدها لكي تعمل مع امل�ؤ�س�سات الجتماعية 
يف  ت�سهم  بحيث  حاجاته،  تلبية  على  الأخرى 
القت�سادية  باأبعادها  التنمية  عملية  يف  النهاية 
اأدوارها املحددة ووظائفها  والجتماعية، من خالل 
املر�س�مة، حيث ركزت العديد من الدرا�سات على 
درا�سة وحتليل ادوار و�سيا�سات اجلامعات يف �س�ء 

التنمية يف املجتمع، وال�ق�ف  ما تتطلبه احتياجات 
املجال.  هذا  دور يف  من  اجلامعات  به  تق�م  ما  على 
فاجلامعات من اأهم امل�ؤ�س�سات التعليمية التي ت�سارك 
�س�اء  املجتمعات،  يف  وتنميته  املجتمع  خدمة  يف 
اأكانت متقدمة اأم نامية، بحكم ما لها من اإمكانيات 
واأهداف ت�سعى اإىل حتقيقها )�رصقي، 2008: 171(. 
وتتن�ع جمالت خدمة املجتمع املحلي وتتعدد طبقا 
وكذلك  حدة  على  جامعة  كل  واإمكانيات  لظروف 
تلك  كانت  واأيًا  املتغرية،  املجتمع  لظروف  طبقا 
اأن�سطة وممار�سات تهدف  املجالت فاإنها عبارة عن 
طريق  عن  للمجتمع  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  اإىل 
املادية  وامل�سادر  الفعلية  القدرات  كل  ا�ستغالل 
املتمثلة  الب�رصية  الق�ى  راأ�سها  وعلى  للجامعات، 
وهذا   .)2002 )م�سطفى،  التدري�س  هيئة  باأع�ساء 
 :2005( واأحمد  ال�سمادوين  ذكره  ما  مع  ين�سجم 
اجلامعة  التدري�س يف  هيئة  ع�س�  قيام  اأن  من   )30
بل  اختياريا،  اأمرا  يُعد  مل  املحلي  املجتمع  بخدمة 
اأ�سبح مطلبًا رئي�سيًا، واأن على اجلامعات مراعاة ذلك 
وتق�ميه،  واإعداده  التدري�س  اختيار ع�س� هيئة  عند 
قيامه  دون  حت�ل  التي  املع�قات  اأهم  على  وال�ق�ف 
ال�رصبيني  وترى  الأمثل.  ال�جه  على  الأدوار  بهذه 
التدري�س  هيئة  ع�س�  م�ساركة  اأن   )26  :2004(
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ع�س�  م�س�ؤوليات  تغّذي  املجتمع  خدمة  اأن�سطة  يف 
واإن  والبحث،  التدري�س  جمال  يف  التدري�س  هيئة 
الأكادمييني الذين مار�س�ا ن�ساطات يف جمال خدمة 
اأكرث.  بن�ساط  اأعمالهم  اإىل  عادوا  املحلي  املجتمع 

اأن  ميكن  التي  والأن�سطة  اخلدمات  جمالت  تتعدد 
للمجتمع  اجلامعي  التدري�س  هيئة  ع�س�  يقدمها 
-204  :1996( احلميد  عبد  �سنف  وقد  املحلي، 
205( تلك املجالت يف ثالث اأمناط، وهي: البح�ث 
وت�سهم  املجتمع  م�سكالت  تعالج  التي  التطبيقية 
بها  يق�م  التي  ال�ست�سارات  وتقدمي  حلها.  يف 
لأفراد  وكذلك  املجتمع،  مل�ؤ�س�سات  اجلامعة  اأ�ساتذة 
اإىل هذه اخلدمات.  املجتمع الذين ي�سعرون باحلاجة 
والتاأهيلية  التدريبية  الربامج  وتنفيذ  تنظيم  واأخريا 
للعاملني يف م�ؤ�س�سات املجتمع مبا يحقق مبداأ الرتبية 
امل�ستمرة. وي�سيف حداد )1993( والعكل )2001( 
اأن من جمالت خدمة املجتمع املحلي التي ميكن اأن 
يقدمها ع�س� هيئة التدري�س: امل�ساركة يف الندوات 
البح�ث  نتائج  ونقل  الهامة،  املحا�رصات  واإعداد 
العربية،  اللغة  اإىل  العامل  يف  اجلديدة  واملكت�سفات 
الطالب. لغري  امل�جهة  العلمية  الكتب  وتاأليف 

اإعادة النظر  اأدركت اجلامعات الأردنية �رصورة  لقد 
حتقق  متطلبات  مع  لتت�افق  واأنظمتها  اآلياتها  يف 
املجتمع يف  اأهداف  مع  يت�افق  ومبا  ال�ساملة،  اجل�دة 
تبّني  اإىل  الأردنية  اجلامعات  دفع  مما  والتقدم،  النم� 
 Community( املجتمع  مع  »التفاعل  معيار 
ل�رصورة  عملية  كا�ستجابة    »)Engagement
املحلية  جمتمعاتها  خدمة  يف  اجلامعات  اإ�سهام 
وحتقيق اأهدافها. اإل اأنه وبالرغم من تبنى اجلامعات 
لهذا املعيار كاأحد متطلبات حتقيق اجل�دة ال�ساملة، 
خدمة  لدورها يف  اجلامعات  بع�س  ا�ستجابة  اأن  اإل 
املجتمع املحلي ل يزال غري وا�سح اأو غري معروف 
اأ�ساتذة  من  الكثريين  عند  النظري  امل�ست�ى  على 
اجلامعات.  بع�س  يف  فعليا  ممار�س  وغري  اجلامعات، 
اأع�ساء  م�ساهمة  م��س�ع  اأن  اإىل  مرّده  وهذا 
جاء  املحلي  املجتمع  خدمة  يف  التدري�سية  الهيئة 

وقتا  ياأخذ  اأهميته  واإدراك  فهمه  واأمر  حديثا، 
حتملها  التي  الرتب�ية  بالفل�سفات  ويرتبط  ط�يال، 
املحلي.  املجتمع  خدمة  يف  دورها  عن  اجلامعات 
التعرف  يف  لت�سهم  احلالية  الدرا�سة  جاءت  لذلك 
يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة  مدى  على 
اجلامعات الأردنية يف تفعيل خدمة املجتمع املحلي 
ك�ظيفة ت�سعى لها اجلامعة �سمن روؤيتها ور�سالتها 
واأهدافها اإىل حتقيقها وذلك لغايات اجل�دة ال�ساملة. 

م�سكلة �لدر��سة و�أ�سئلتها:
من  الكثري  اإىل  الأردن  يف  املحلي  املجتمع  يحتاج 
ما  مع  متا�سيا  وذلك  املجالت،  كافة  يف  اخلدمات 
�ستى  يف  �رصيع  وتغري  تط�ر  من  العامل  يف  يحدث 
مناحي احلياة، وانطالقا من املهام وامل�س�ؤوليات التي 
يجب اأن تق�م بها اجلامعات الأردنية بعامة واأع�ساء 
امل�ستجدات،  هذه  مل�اجهة  بخا�سة  التدري�س  هيئة 
املجتمع  جتاه  ب�اجباتها  للقيام  اجلامعات  دور  فاإن 
املحلي قد زاد، مما يعني زيادة امل�س�ؤولية التي يجب 
اأن يق�م بها اأع�ساء الهيئات التدري�سية يف اجلامعات 
الأردنية جتاه جمتمعاتهم املحلية. اإل اأن هناك بع�س 
النتقادات امل�جهة للجامعات يف العديد من الدول 
على  اجلامعات  تلك  تركيز  يف  تتمح�ر  العربية 
لغايات  العلمي  والبحث  اأوًل،  التدري�س  وظيفة 
ال�ظيفة  تاأدية  يف  اإهماًل  هناك  بينما  ثانيًا،  الرتقية 
املحلي  املجتمع  بخدمة  واملتعلقة  للجامعة  الثالثة 
.)9  :2013 ال�سع�دية،  العايل  التعليم  )وزارة 
وبناًء على ما �سبق، وتقديرًا لدور اجلامعات الأردنية 
يف ت�سديها مل�اجهة م�سكالت املجتمع والتحديات 
ل�سيما  واأح�اله،  اأو�ساعه  وتط�ير  عليه  املفرو�سة 
بعد اأن �سهدت اجلامعات يف العقد الأخري من القرن 
املا�سي ت��سعا وا�سحا يف عددها وبراجمها، ووظفت 
فيها جه�دًا ب�رصية وا�ستثمارات مالية كبرية يفرت�س 
اأن تعطي مردودا منا�سبًا، وعائدًا متميزًا تظهر اآثاره 
على م�ست�ى الفرد واملجتمع على حد �س�اء وه� ما 
يتطلب ت�سليط ال�س�ء ب�سكل علمي على الدور الذي 
قد ل يحظى باهتمام اجلامعات وه� خدمة املجتمع. 
الدور  هذا  بالك�سف عن حقيقة  اإل  ذلك  يتاأتى  ول 
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من  اأن  الباحثة  وترى  عليه،  تدل  التي  وامل�ؤ�رصات 
اأ�سباب الق�س�ر املحتملة يف م�ساهمة اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية يف خدمة املجتمع ه� اأن اجلامعات تعطي 
الأخرى  الأدوار  ح�ساب  على  الأول�ية  التدري�س 
قد  املجتمع  خدمة  فكرة  واأن  ل�سيما  اإليها،  امل�كلة 
الكافية  الفر�س  لها  تتح  وبالتايل مل  اأخريًا،  عرفت 
الت�رصيعات  قلة  عن  ناهيك  الدور،  هذا  لتنفيذ 
الدور. بهذا  القيام  اجلامعات  على  تفر�س  التي 
يف  تدري�س  هيئة  كع�س�  الباحثة  خربة  وبحكم 
اجلامعة، فقد �سعرت عن قرب بحجم امل�سكلة، وذلك 
باأن التدري�س ياأتي بالدرجة الأوىل ومن ثم البحث 
بدرجة  حظيا  قد  وهما  الرتقية،  لغايات  العلمي 
والأ�سا�سي  املهم  الدور  ح�ساب  على  الهتمام  من 
فاإن  لذا  املحلي،  املجتمع  خدمة  وه�  للجامعة 
منها  اإ�سهامًا  ياأتي  فيها  والبحث  للم�سكلة  تناولها 
يف الت�سدي لها عن طريق درا�ستها ب�سكل علمي.
ويف �س�ء ما �سبق، فاإن م�سكلة الدرا�سة تتمثـل يف 
حماولة التعرف اإىل مدى م�ساهمة اأع�ســــاء الهيئة 
التدري�سية يف اجلامعات الأردنية يف تفعيل خدمـــة 
املجتمع املحلي حتقيقــا للج�دة ال�سامــلة وذلك من 

خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة  مدى  ما   .1
خدمة  تفعيل  يف  واخلا�سة  احلك�مية  اجلامعات 
ال�ساملة؟ اجل�دة  حتقيق  لغايات  املحلي  املجتمع 
عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل   .2
الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  يف   )α≥  0.05( م�ست�ى 
خدمة  تفعيل  يف  م�ساهمتهم  ملدى  التدري�سية 
اجلامعة؟ ن�ع  متغري  اإىل  تعزى  املحلي،  املجتمع 
عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل   .3
اأع�ساء  تقديرات  يف   )α≥  0.05( م�ست�ى 
تفعيل  يف  م�ساهمتهم  ملدى  التدري�سية  الهيئة 
اجلن�س؟ متغري  اإىل  تعزى  املحلي،  املجتمع  خدمة 

عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل   .4
الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  يف   )α≥  0.05( م�ست�ى 
خدمة  تفعيل  يف  م�ساهمتهم  ملدى  التدري�سية 

الكلية؟ ن�ع  متغري  اإىل  تعزى  املحلي،  املجتمع 
عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  5.هل 
الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  يف   )α≥  0.05( م�ست�ى 
خدمة  تفعيل  يف  م�ساهمتهم  ملدى  التدري�سية 
الأكادميية؟ الرتبة  متغري  اإىل  تعزى  املحلي،  املجتمع 

�أهميـة �لدر��ســة: تاأتي �أهميــة هذه �لدر��سـة من 
خالل �لنقاط �لآتية: 

1. ك�نها درا�سة ميدانيـــة ت�سعى ملعـــرفة ال�اقـــع 
الفعلي وامل��س�عي ملدى م�ساهمـــة اأع�سـاء الهيئة 
التدري�سية يف اجلامعـــات احلك�ميــة واخلا�ســة يف 

تفعيل خدمة املجتمع املحلي.

اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  ت�ستمد   .2
وه�  والتحليل  بالبحث  تتناوله  الذي  م��س�عها 
اهتمام  حم�ر  وي�سكل  باحلداثة،  يت�سم  م��س�ع 
الباحثني والرتب�يني املهتمني بق�سايا التعليم العايل.

الأهداف  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  تربز  كما   .3
التي ت�سعى اإىل بل�غها، والتي من �ساأنها �سرب غ�ر 
الأردنية  للجامعات  ميكن  وما  واأدوارها  اجلامعات 
الأردين.  املجتمع  خدمة  جمال  يف  به  تق�م  اأن 

4. اإن هذه الدرا�سة تاأتي ا�ستجابة عملية للت��سيات 
اجلامعي  التعليم  حال  اإ�سالح  اإىل  والدع�ات 
وخمرجاته  وعملياته  اأهدافه  وتط�ير  وجت�يده 
املجتمع  يف  واملنتظرة  القائمة  للحاجات  تلبية 
اجلامعات  يف  متبع  مفيد  ه�  مبا  واأخذا  الأردين، 
اجلامعات. وادوار  �سيا�سات  جمال  يف  العاملية 

للجامعات  راجعة  تّغذية  احلالية  الدرا�سة  ت�فر   .5
احلك�مية واخلا�سة بحيث تخرج عن دورها التقليدي 
املقت�رص على التعليم والبحث العلمي اإىل جمال جديد 
اأطلق عليه م�سطلح اخلدمة العامة تت�سدى من خالله 
والقت�سادية  الجتماعية  امل�سكالت  حلل  اجلامعة 
وال�سيا�سية للمجتمع بالعملية التنم�ية بكافة �س�رها.

درا�سات  لإجراء  املجال  الدرا�سة  هذه  تفتح  قد   .6
اأع�ساء هيئة التدري�س  مماثلة لقيا�س مدى م�ساهمة 
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اأو  اأكرب  عينة  على  املحلي  املجتمع  خدمة  يف 
العربية. اجلامعات  م�ست�ى  على  اأكرث  مناطق 
تاليًا  �لدر��ســـة:  م�سطلحـــات  تعريفـــات 
مل�سطلحـــات  و�إجر�ئي  مفــاهيمــي  تعريــف 

�لدر��ســــــة:
الذي يدّر�س يف  ال�سخ�س  التدري�س:  -ع�س� هيئة 
اإحدى اجلامعات الأردنية، ويحمل درجة الدكت�راه 
الإن�سانية،  اأو  العلمية  املعرفة  حق�ل  اأحد  يف 
اأ�ستاذ  اأو  اأ�ستاذ،  الأكادميية:  الرتب  اإحدى  وي�سغل 
م�سارك، اأو اأ�ستاذ م�ساعد، اأو رتبة حما�رص/مدر�س.
هيكل  ذات  م�ستقلة  علمية  م�ؤ�س�سة  -اجلامعة: 
اأكادميية  وتقاليد  واأعراف  واأنظمة  معني  تنظيمي 
التدري�س  يف  الرئي�سية  وظائفها  وتتمثل  معينة، 
من  وتتاألف  املجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث 
الطبيعة  ذات  والأق�سام  الكليات  من  جمم�عة 
متن�عة  درا�سية  برامج  وتقدم  التخ�س�سية  العلمية 
 )214  :2000 )الثبيتى،  خمتلفة  تخ�س�سات  يف 
باأنها  احلالية  الدرا�سة  لأغرا�س  اإجرائيا  وُتعّرف 
»احلك�مية  الأردنية  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات 
تتمثل  رئي�سة  ب�ظائف  تق�م  التي  واخلا�سة« 
املجتمع. وخدمة  العلمي  والبحث  التدري�س  يف 
التي  اجله�د  جميع  هي  املحلي:  املجتمع  -خدمة 
لالأفراد  املجتمعية  الحتياجات  بتحديد  تهتم 
الأن�سطة  وت�سميم  وامل�ؤ�س�سات،  واجلماعات 
طريق  عن  الحتياجات  هذه  تلبى  التي  والربامج 
بغية  املختلفة  البحثية  ومراكزها  وكلياتها،  اجلامعة 
فيها  مرغ�ب  و�سل�كية  تنم�ية  تغريات  اإحداث 
الدرا�سة  يف  بها  وُيق�سد   .)12  :2002 )اأحمد، 
هيئة  ع�س�  يبذلها  التي  اجله�د  باأنها:  احلالية 
مبجالت:  املحلي  املجتمع  خدمة  يف  التدري�س 
واخلدمات  الأن�سطة  والتاأليف،  العملي  البحث 
التدريب. وور�س  وامل�ؤمترات  الندوات  امليدانية، 
هذه  نتائج  تعميم  عند  وحمدداتها:  الدرا�سة  حدود 
العتبار: بعني  التالية  احلدود  اأخذ  يجب  الدرا�سة 

على  الدرا�سة  اقت�رصت  الب�رصية:  -احلدود 

اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  عينة 
اأ�ستاذ  اأ�ستاذ،  �ساغلي رتب:  احلك�مية واخلا�سة من 
حما�رص/مدر�س. رتبة  اأو  م�ساعد،  اأ�ستاذ  م�سارك، 
-احلدود املكانيــــة: اأجريت الدرا�ســــة يف اأربعـــة 
جامعـات فقط، هي: الأردنية، والبلقــاء التطبيقيـــة 
)جامعتان حك�ميتـان(، والأمرية �سميـــة الأهليـــة، 

وعمان الأهلية )جامعتان خا�ستان(.

خالل  الدرا�سة  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود   -
2013-2014م. الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 
م�ساهمة  ر�سد  يف  وتتمثل  امل��س�عية:  احلدود   -
احلك�مية  اجلامعات  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 
واخلا�سة يف تفعيل خدمة املجتمع املحلي مبجالت: 
واخلدمات  الأن�سطة  والتاأليف،  العملي  البحث 
التدريب. وور�س  وامل�ؤمترات  الندوات  امليدانية، 

�لدر��سات �ل�سابقة: 
متت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  اأغلب  ركزت  لقد 
خدمة  يف  بك�ادرها  اجلامعات  دور  على  مراجعتها 
املجتمع املحلي،  اأو دور اجلامعة يف معاجلة امل�ساكل التي 
يعاين منها التعليم العايل، وكان هناك عدد قليل من 
الدرا�سات التي ركزت على م�ساهمة ع�س� التدري�س 
الدرا�سات: هذه  ومن  املحلي،  املجتمع  خدمة  يف 
هدفت  التي   )Scudder, 1998( �سكدر  درا�سة 
اخلدمة  بتقدمي  تت�سل  ملادة  و�سف  تقدمي  اإىل 
تعليمها  املتحدة، وحت�سني  ال�ليات  الجتماعية يف 
لديهم.  قب�ل  اأكرث  جتعلها  ب�س�رة  الكلية  لطلبة 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأن  نتائجها  اأبرز  من  وكان 
اأجل  من  املادة  لهذه  معل�ماتهم  تزداد  امل�ساركني 
املجتمع،  خدمة  ممار�سة  يف  املهمة  مهاراتهم  تط�ير 
بالتعليم  يت�سل  ما  يتعلم�ن  امل�ساركني  اأن  كما 
التعليمية  الربامج  وبناء  لت�سميم  الفعال  اجلماعي 
اخلا�سة بخدمة املجتمع، وبذلك فاإن الدرا�سة ت��سي 
بتقدمي اخلدمة الجتماعية للطالب وتدريبهم عليها 
درا�سة  وهدفت  ملجتمعها،  اجلامعة  خدمة  اأجل  من 
اإىل   )blue& Collins, 1998( وك�لينز  بل� 
العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  بني  التعاون  اأهمية  تبيان 
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واملجتمع املحلي بعن�ان »القدرة على التعلم بطريقة 
�سحيحة من خالل ال�رصاكة بني املدر�سة واجلامعة« 
تقدمه جامعة  الذي  الربنامج  اأن  الباحث  بني  حيث 
التفكري  خالل  من  الريفية،  للمناطق  اأوكاله�ما 
والكتابة بطريقة �سحيحة، ولقد اأو�سح الباحث بان 
هذا الربنامج الذي ا�ستمر ملدة �سنتني زاد من عملية 
وكذلك  املحيطة،  املدار�س  و  اجلامعة  بني  التعاون 
مما  �سحيحة،  بطريقة  الطلبة  تعلم  اإمكانية  من  زاد 
الن�ع  هذا  بتطبيق  ت��سية  تقدمي  بالباحث  حدي 
املتحدة. ال�ليات  وليات  جميع  يف  الربامج  من 
هدفت  درا�سة   )2001( والتميمي  واأجرى حجازي 
يف  اجلامعي  للتعليم  م�ستقبلية  نظرة  تقدمي  اإىل 
وا�ستخدمت  الع�رص،  مقت�سيات  �س�ء  يف  الأردن، 
هذا  واقع  درا�سة  يف  التحليلي  ال��سفي  املنهج 
اإليه  ت��سلت  ما  اأبرز  وكان  تط�يره.  و�سبل  التعليم 
الجتماعي  حميطها  على  اجلامعة  انفتاح  �رصورة 
واإن�ساء  امل�ستمر،  والتعليم  بالت�جيه  والقت�سادي، 
تط�ير  يف  ت�سهم  التي  والعملية  العلمية  الربامج 
واخلدمات،  الإنتاج  وقطاعات  الأفراد  قدرات 
واأكدت الدرا�سة على فكرة اجلامعة املنتجة ودورها 
والتط�ير  التكن�ل�جيا  وت�س�يق  ال�ستثمار  يف 
اأن  ميكن  ملا  اأمثلة  واأوردت  الأردن.  القت�سادي يف 
تق�م به اجلامعة املنتجة من ن�ساطات خلدمة املجتمع 
عمل  فر�س  واإتاحة  جديدة  �سناعات  اإن�ساء  مثل 
جديدة تخفف من حدة البطالة. كما اأجرت احلياري 
)2001( درا�سة هدفت اإىل التعرف على دور ع�س� 
م�اجهة  يف  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة 
وتك�نت  املحلي،  للمجتمع  امل�ستقبلية  احلاجات 
العينة من )208( ع�س� من اأع�ساء هيئة التدري�س 
�سمال  والتكن�ل�جيا  والعل�م  الريم�ك  جامعتي  يف 
تقديرات  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  الأردن، 
اأع�ساء هيئة التدري�س للدور املطل�ب من ع�س� هيئة 
التدري�س جاءت بدرجة مت��سطة، ومل ت�جد فروق 
دالة اإح�سائيا يف تقديرات العينة لدور ع�س� هيئة 
التدري�س يف م�اجهة احلاجات امل�ستقبلية للمجتمع 
دالة  فروق  ت�جد  حني  يف  للجن�س،  تعزى  املحلي 
�سن�ات  ملتغري  تعزى  العينة  تقديرات  اإح�سائيا يف 

الأكادميية  والرتبة  القليلة،  اخلربة  ول�سالح  اخلربة 
وودز  �س�ميكر  درا�سة  اأما  اأ�ستاذ.  رتبة  ول�سالح 
)Schumaker& Woods, 2001( فقد هدفت 
اإىل التعريف بدور الكلية اجلامعية يف خدمة املجتمع 
ما  اأبرز  ومن  نربا�سكا،  كلية جامعة  يف �س�ء خربة 
ت��سلت اإليه هذه الدرا�سة تقدمي اآراء ميكن ال�ستفادة 
منها يف �س�ء اخلربة التي متتد ثالثني �سنة ملا قامت 
به كلية جامعة نربا�سكا يف تزويد املجتمع باخلدمات 
اأن  واأظهرت  املجتمع.  وتط�ير  العامة  ال�س�ؤون  يف 
وامل�ساركني  البحث  دعمت  املتميزة  الكلية  هذه 
الكلية  هذه  جنحت  وبذلك  اأوماها،  جمتمع  يف  فيه 
املجتمع. من  جزءا  لتك�ن  جامعتها  م�ساعدة  يف 

اأما درا�سة جرادات )2001( فقد هدفت اإىل معرفة 
واقع التعليم اجلامعي الر�سمي يف الأردن والت�قعات 
من  الأوىل  الع�رص  ال�سن�ات  خالل  له  امل�ستقبلية 
املرغ�ب  والت�قعات  والع�رصين،  احلادي  القرن 
التعليم.  لهذا  امل�ستقبلية  الت�قعات  بني  من  فيها 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  جمتمع  تك�ن 
وم�ؤتة  الريم�ك  الأردنية،  الر�سمية  اجلامعات  يف 
منهم  فردا   )438( اختيار  ومت  الأردنية،  واجلامعة 
الدرا�سة  يف  وا�ستخدمت  الدرا�سة،  عينة  لي�سكل�ا 
اأداتان الأوىل ملعرفة واقع التعليم اجلامعي يف الأردن 
م�زعة على ثالثة جمالت وظيفية للتعليم اجلامعي، 
املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث  التدري�س  وهي 
»دولفاي«  اأ�سل�ب  ا�ستخدام  يف  متثلت  والثانية 
ع�رصين  على  متتاليتني  ج�لتني  من   )Delphi(
الت�قعات  التعليم اجلامعي وذلك لتحديد  خبريا يف 
التعليم.  لهذا  فيها  املرغ�ب  والت�قعات  امل�ستقبلية 
التعليم  ل�اقع  بالن�سبة  الدرا�سة  نتائج  وك�سفت 
وردت يف  التي  واملهام  ال�ظائف  معظم  اأن  اجلامعي 
واأن  عالية،  درجات  على  ح�سلت  قد  البحث  اأداة 
اأ�ستاذ  رتبة  من  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستجابات 
رتبة  يف  هم  ممن  اأعلى  درجات  على  ح�سلت  قد 
تيامي�  واأجرى  الداة.  على جمالت  م�سارك  اأ�ستاذ 
)Tiamiyo & Bailey, 2001(درا�سة  وبيلي  
ودور  املجتمعية  باخلدمات  التعريف  اإىل  هدفت 
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العينة  وتك�نت  فيها،  واملجتمع  اجلامعة  بني  التناغم 
من )24( وكالة للخدمات، وك�سفت نتائج ا�ستجابة 
اأفراد العينة على امل�سح الذي جرى ح�ل اخلدمات 
املقدمة اأن العاملني يف هذه ال�كالت مل يكن لديهم 
ت�س�رات �سلبية ح�ل التعاون بني اجلامعة واملجتمع 
التعاون  هذا  اأن  وكيف  اخلدمات،  هذه  تقدمي  يف 
الطلب  �س�ء  يف  اخلدمات  يح�سن  اأن  ا�ستطاع 
املتزايد الذي يع�د اإىل اجتاهات التنامي والزيادة يف 
ال�سكان، وال�ستنتاج الذي يفهم من هذه الدرا�سة: 
للمجتمع  الالزمة  اخلدمات  تقدمي  ميكنها  اجلامعة  اأن 
املجتمع  �سكان  عدد  يف  التزايد  �س�ء  يف  املحلي 
وه� ما ي�سكل خدمة لهذا املجتمع وحت�سني اأح�اله .
عن  للك�سف   )2002( العتيبي  درا�سة  وهدفت 
املجتمع  م�ؤ�س�سات  تط�ير  يف  الك�يت  جامعة  دور 
املحلي من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها، 
حيث تك�نت العينة من )240( ع�س� هيئة تدري�س 
بجامعة الك�يت، مت ت�زيع ا�ستبانة الدرا�سة عليهم، 
وقد ت��سلت الدرا�سة يف نتائجها اإىل اأن دور جامعة 
الك�يت يف تط�ير م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي كانت 
بدرجة مت��سطة على جميع جمالت الدرا�سة، كما 
ك�سفت النتائج عن وج�د فروق دالة اإح�سائيا بني 
تقديرات العينة تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ول�سالح 
تقديرات درجة املاج�ستري، وكذلك للكلية ول�سالح 
الكليات الإن�سانية، يف حني تبني عدم وج�د فروق 
دالة اإح�سائيا تعزى ملتغريي اجلن�س وعدد �سن�ات 
اإىل   )2004( ك�سا�سبة  درا�سة  هدفت  وقد  اخلربة، 
الك�سف عن اأثر جامعة م�ؤتة يف تنمية املجتمع املحلي 
بعد عقدين من اإن�سائها، وذلك من خالل مقارنة ال�اقع 
الدرا�سة  ملنطقة  والثقايف  والجتماعي  القت�سادي 
قبل ن�س�ء اجلامعة وبعد عقدين من قيامها وا�ستخدم 
الباحث ا�ستبانة �سممها ريفز  )Reeves( وزمالوؤه 
ب�لية  البلدات  اإحدى  القت�سادي يف  ال��سع  عن 
اأريزونا الأمريكية، وجرى تعديلها لتتفق مع اأهداف 
وع�رصين  ثمانية  من  وتك�نت  وطبيعتها  الدرا�سة 
ملعرفة  الدرا�سة  جمتمع  على  تطبقها  جرى  �س�ؤال، 
اآراء ال�سكان يف اأثر اجلامعة يف الن�احي القت�سادية 
اأثر  النتائج  اأظهرت  وقد  والثقافية.  والجتماعية 

اجتماعيا  املحلي  املجتمع  تنمية  يف  م�ؤتة  جامعة 
اأهدافها  اجلامعة  وبذلك حققت  وثقافيا.  واقت�ساديا 
واملجتمعية. والبحثية  التعليمية  املبا�رصة،  الرئي�سة 

اإىل  هدفت   )2004( العازمي  اأجراها  درا�سة  ويف 
معرفة دور جامعة قطر يف تط�ير م�ؤ�س�سات املجتمع 
املحلي من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها، 
وقام  تدر�س  هيئة  ع�س�   )240( من  العينة  تك�نت 
عينة  على  ت�زيعها  مت  ا�ستبانة  بتط�ير  الباحث 
قطر  جامعة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وت��سلت  الدرا�سة، 
ت�سهم يف تط�ير م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي بدرجة 
هناك  واأن  ال�ستبانة،  مت��سطة على جميع جمالت 
اأع�ساء  تقديرات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
هيئة التدري�س تعزى ملتغري الكلية ول�سالح الكليات 
اإح�سائية  الإن�سانية، وعدم وج�د فروق ذات دللة 
وهدفت  اخلربة.  و�سن�ات  اجلن�س  ملتغريي  تعزى 
درا�سة الر�سيد )2005( اإىل حتديد دور اجلامعة يف 
بهذا  الأردنية  اجلامعات  قيام  ومدى  املجتمع  خدمة 
الدور، وتك�نت عينة الدرا�سة من )350( ع�س� من 
اأع�ساء الهيئات التدري�سية وامل�ظفني الإداريني يف 
مدى  لقيا�س  ا�ستبانة  تط�ر  ومت  الأردنية،  اجلامعات 
املجتمع،  خدمة  بدورها يف  الأردنية  اجلامعات  قيام 
دور  اأن   اإىل   نتائجها  يف  الدرا�سة  ت��سلت  وقد 
اجلامعة يف خدمة املجتمع يتمثل يف خم�سة واأربعني 
ن�ساطا �سنفها الباحث يف �ستة جمالت هي: الربامج 
امل�ؤمترات  والدرا�سات،  البح�ث  الدرا�سية،  واخلطط 
والندوات، الأن�سطة واخلدمات، ال�ست�سارات وتقدمي 
اخلربات، التدريب والتاأهيل .كما ك�سفت النتائج اأن 
خدمة  يف  بدورها  الأردنية  اجلامعات  قيام  درجة 
اأظهرت  كما  عام.  ب�سكل  مت��سطة  كانت  املجتمع 
بني  اإح�سائية  ذات دللة  فروق  النتائج عدم وج�د 
درجة قيام اجلامعات بدورها يف خدمة املجتمع تعزى 
للم�سمى ال�ظيفي اأو لن�ع اجلامعة )حك�مية، خا�سة(.
اإىل   )2011( و�سليمان  اجلهني  درا�سة  وهدفت 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهات  على  التعرف 
التي تقدمها اجلامعة  تب�ك عن اخلدمات  يف جامعة 
للمجتمع املحلي، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة مت اإعداد 
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العلمي،  البحث  جمالت:  ثالثة  ت�سمنت  ا�ستبانة 
والربامج التدريبية والتاهيلية، وال�ست�سارات وتقدمي 
من  مك�نة  عينة  على  الدرا�سة  وطبقت  اخلربات. 
)119( ع�س� هيئة تدري�س، وت��سلت الدرا�سة يف 
نتائجها اإىل اأن م�ست�ى اخلدمات التي تقدمها جامعة 
تب�ك خلدمة املجتمع املحلي جاءت بدرجة مت��سطة، 
قد  اجلامعة  تقدمه  الذي  العلمي  البحث  جمال  واأن 
جاء يف املرتبة الأوىل، يليه جمال الربامج التدريبية، 
يف حني جاء جمال ال�ست�سارات يف املرتبة الأخرية، 
دالة  فروق  الدرا�سة عدم وج�د  نتائج  اأظهرت  كما 
للمجتمع  املقدمة  اخلدمات  م�ست�ى  يف  اإح�سائيا 
لع�س�  العلمي  وامل�ؤهل  اجلن�س  ملتغري  تعزى  املحلي 
 )2011 )اإبراهيم،  درا�سة  وحاولت  التدري�س.  هيئة 
لأدواره  التدري�س  هيئة  ع�س�  ممار�سة  مدى  معرفة 
يف املجال الرتب�ي والبحث العلمي وخدمة املجتمع 
بطريقة �ساملة، وقد اتبعت الدرا�سة املنهج ال��سفي 
اأفراد  على  ت�زيعها  مت  ا�ستبانة،  با�ستخدام  امل�سحي 
يف  تدري�س  هيئة  ع�س�   )90( وعددهم  العينة 
جامعة بغداد، وك�سفت النتائج وج�د �سعف وا�سح 
املجتمع  العلمي وخدمة  البحث  اأدواره يف  ملمار�سة 
وا�سح  �سعف  النتائج  بينت  حيث  �ساملة،  بطريقة 
يف  التدري�س  هيئة  لع�س�  الفاعلة  امل�ساركة  يف 
البح�ث  نتائج  ونقل  البحثية،  واملراكز  امل�ؤ�س�سات 
العربية،  اللغة  اإىل  العامل  يف  اجلديدة  واملكت�سفات 
م�سكالت  تعالج  التي  التطبيقية  بالبح�ث  والقيام 
اإجراء  وامل�ساعدة يف   حلها،  فـي  وتـ�سهم  املجتمع 
والهيئات  املنظمـات  ل�سالح  العلمية  البح�ث 
احلك�مية، وتقدمي اخلربة وامل�س�رة مل�ؤ�س�سات الدولة 
والقطاع اخلا�س. وهدفت درا�سة )احلراح�سة، 2014( 
م�ؤ�س�سات  يف  العاملني  تقدير  درجة  معرفة  اإىل 
يقدمها  التي  الربامج  تلبية  ملدى   املحلي  املجتمع 
ال�ست�سارات  مركز  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 
املجتمع املحلي يف جامعة  الفنية وتنمية  واخلدمات 
اآل البيت حلاجات امل�ؤ�س�سات التي يعمل�ن بها، واأثر 
كل من الن�ع الجتماعي، ون�ع امل�ؤ�س�سة، وامل�ؤهل 
العلمي، و�سن�ات اخلربة، وامل�سمى ال�ظيفي على من 
العاملني يف م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي بقطاعية العام 

فردًا،   )122( من  الدرا�سة  عينة  وتك�نت  واخلا�س، 
اأن  الدرا�سة:  اإليها  ت��سلت  التي  النتائج  اأهم  ومن 
درجة تقدير العاملني ملدى تلبية الربامج التي يقدمها 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية حلاجات امل�ؤ�س�سات ب�سكل 
عام كانت مت��سطة. كما اأظهرت الدرا�سة عدم وج�د 
فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة تقدير العاملني 
ملدى تلبية الربامج املقدمة من وجهة نظرهم تعزى 
وامل�ؤهل  امل�ؤ�س�سة،  ون�ع  الجتماعي،  الن�ع  ملتغري 
ال�ظيفي. وامل�سمى  اخلربة،  و�سن�ات  العلمي، 

الدرا�سات  من  اأفادت  اأنها  اإىل  الباحثة  وت�سري 
للدرا�سة، ويف  املالئمة  املنهجية  ال�سابقة يف حتديد 
النتائج. وعر�س  ومناق�سة  الأداة وجمالتها،  اإعداد 

�لطريقة و�لإجر�ء�ت: 
منهجية الدرا�سة: مبا اأن الدرا�سة قامت بالك�سف عن 
مدى م�ساهمة اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات 
لغايات  املحلي  املجتمع  خدمة  تفعيل  يف  الأردنية 
الدرا�سة  اتبعتها  الذي  املنهج  فاإن  ال�ساملة،  اجل�دة 
ه� املنهج ال��سفي امل�سحي. وي�ستهدف هذا املنهج 
احل�س�ل على معل�مات من جمم�عة من الأفراد ب�سكل 
مبا�رص، عن طريق م�سح اآراء عينة من اأفراد املجتمع، 
.)2006 )اأب� عالم،  ويندرج �سمن البح�ث الكمية 

جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تك�ن  الدرا�سة:  جمتمع 
الإن�سانية  الكليات  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 
والبلقاء  الأردنية،  للجامعات:  التابعة  والعلمية 
وكلية  الأهلية،  عمان  وجامعة  )املركز(،  التطبيقية 
للعام  الثاين  الف�سل  اجلامعية. خالل  �سمية  الأمرية 
 )2207( عددهم  والبالغ   2014/2013 الدرا�سي 
ذلك. ي��سح   )1( واجلدول  تدري�س،  هيئة  ع�س� 

ممثلة  عينة  ب�سحب  الباحثة  قامت  �لدر��سة:  عينة 
ملجتمع الدرا�سة با�ستخدام اأ�سل�ب العينة الع�س�ائية 
ن�ع  الدرا�سة:  متغريات  مراعاة  اجل  من  الطبقية 
الأكادميية  والرتبة  الكلية   ون�ع  واجلن�س  اجلامعة 
التي  الأربعة  اجلامعات  من  العينة  اختيار  يف 
العينة  اأفراد  عدد  بلغ  حيث  الدرا�سة،  فيها  اأجريت 
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وُيعد  الدرا�سة،  اأداة  عليهم  وزعت  مبح�ثًا،   )430(
الن�ع من الدرا�سات،  العينة مالئما ملثل هذا  حجم 
 Sekaran & Bougie )2010( ي�سري  حيث 
 )2300( يبلغ  املنا�سب ملجتمع  العينة  اأن حجم  اإىل 
مفردة،   )330( ه�   )95%( ثقة  فرتة  عند  مفردة، 
وبالتايل فاإن حجم عينة الدرا�سة التي مت ت�زيع اأداة 
حلجم  جدًا  مالئم   )430( والبالغة  عليها  الدرا�سة 
ا�سرتجاع  )2207(.  وعند  والبالغ  الدرا�سة  جمتمع 
ال�ستبانات بلغ عدد امل�سرتجع منها )402( ا�ستبانة، 
مت ا�ستبعاد )11( ا�ستبانات ب�سبب عدم اكتمال اإجابة 
النهائية  العينة  بلغت  وبالتايل  عليها،  املبح�ثني 
ومبعدل  تدري�س،  هيئة  ع�س�   )391( للدرا�سة 
ت�زيع  ي��سح   )2( واجلدول   .)90.9%( ا�ستجابة 
عينة الدرا�سة النهائية، وفقًا ملتغريات الدرا�سة: ن�ع 
الأكادميية. والرتبة  الكلية  ون�ع  واجلن�س  اجلامعة 

اأع�ساء  م�ساهمة  مدى  لتحديد  �لدر��سة:  �أد�ة 
احلك�مية  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�سية  الهيئة 
لغايات  املحلي  املجتمع  خدمة  تفعيل  يف  واخلا�سة 
حتقيق اجل�دة ال�ساملة، مت تط�ير اأداة لهذا الغر�س، 
وذلك من خالل الرج�ع اإىل معايري الن�عية و�سمان 
اجل�دة املقررة يف اجلامعات الأردنية، واملتعلقة مبعيار 
من  لال�ستفادة  بالإ�سافة  املحلي«  املجتمع  »خدمة 
درا�سة  مثل  ال�سابقة  والدرا�سات  الرتب�ي  الأدب 
)احلياري، 2001( ودرا�سة )الر�سيد،2005( ودرا�سة 
)اجلهني و�سليمان، 2011(، وقد مت �سياغة ال�ستبانة 
جزئني: على  ت�ستمل  بحيث  الأويل  ب�سكلها 
تتعلق  عامة  معل�مات  يحت�ي  الأول:  اجلزء 
واجلن�س  اجلامعة  ن�ع  مثل:  التدري�س  هيئة  بع�س� 
الأكادميية. الرتبة  اإىل  اإ�سافة  الكلية،  ون�ع 

اجلزء الثاين: وت�سمن فقرات ال�ستبانة التي تقي�س 
اجلامعات  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة 
خدمة  تفعيل  يف  واخلا�سة  احلك�مية  الأردنية 
ال�ساملة،  اجل�دة  حتقيق  لغايات  املحلي  املجتمع 
جمالت،  ثالثة  يف  م�زعة  فقرة   )30( عددها  وبلغ 
واخلدمات  الأن�سطة  والتاأليف،  العملي  البحث  هي: 

التدريب. وور�س  وامل�ؤمترات  الندوات  امليدانية، 

ال�ستبانة  �سدق  من  التاأكد  مت  �لأد�ة:  �سدق 
من  حمكما   )13( على  بعر�سها  الأولية  ب�س�رتها 
اجل�دة  ذوي اخلربة والخت�سا�س يف جمال �سمان 
اجلامعات  يف  الجتماعية  واخلدمة  الجتماع  وعلم 
الفقرات  منا�سبة  منهم حتديد  ُطلب  الأردنية، حيث 
ع�س�  م�ساهمة  مدى  لقيا�س  ال�ستبانة  يف  ال�اردة 
املحلي.  املجتمع  خدمة  تفعيل  يف  التدري�س  هيئة 
ال�اردة فيه، وكذلك  الفقرات للمجال  انتماء  ومدى 
التاأكد من مدى و�س�ح الفقرات و�سالمتها اللغ�ية، 
يرونها  اأخرى  مالحظات  اأية  ذكر  اإليهم  طلب  كما 
�رصورية، وقد قامت الباحثة بالأخذ باآراء املحكمني 
يف  متثلت  والتي  ال�رصورية،  التعديالت  واإجراء 
لقيا�س  منا�سبتها  عدم  ب�سبب  فقرات   )5( حذف 
تفعيل  يف  التدري�س  هيئة  ع�س�  م�ساهمة  م�ست�ى 
املعيار احلادي ع�رص يف اجلامعات اأو ب�سبب التكرار، 
لبع�س  اللغ�ية  ال�سياغة  اإعادة  اإىل  بالإ�سافة 
الفقرات. حيث اأ�سبحت ال�ستبانة بعد النتهاء من 
واجلدول  فقرة.   )25( من  مك�نة  التحكيم  اإجراءات 
)3( يبني ت�زيع فقرات ال�ستبانة يف املجالت الثالثة. 
وقد مت ت�سميم ال�ستجابة على ال�ستبانة وفق من�ذج 
يلي: كما  اخلما�سي  التدريج  ذو   )Likert Scale(

كبرية جدًا    كبرية   مت��سطة    قليلة   قليلة جدًا
1        2       3           4             5      

اأداة  ثبات  من  التحقق  مت  الدرا�سة:  اأداة  ثبات 
الدرا�سة با�ستخدام معادلة كرونباخ )الفا( لالت�ساق 
 )35( على  ال�ستبانة  تطبيق  خالل  من  الداخلي، 
وقد  الدرا�سة،  عينة  تدري�س من خارج  هيئة  ع�س� 
الأداة  ملجالت  )األفا(  الثبات  معامالت  قيم  بلغت 
الثبات  معامالت  كانت  حيث   .)4( اجلدول  يف  كما 
قيمته  بلغت  اإذ  احلالية  الدرا�سة  لأغرا�س  منا�سبة 
فاإن  هنا  ومن   ،)0.898( لالأداة  الكلية  للدرجة 
تطبيق  خالل  من  عليها  احل�س�ل  مت  التي  البيانات 
اأداة الدرا�سة تخ�سع لدرجة مقب�لة من العتمادية.
ولأغرا�س الدرا�سة احلالية قامت الباحثة باحت�ساب 
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يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة  مدى 
خدمة  تفعيل  يف  واخلا�سة  احلك�مية  اجلامعات 
املجتمع املحلي وفق معادلة املدى، على النح� التايل:

احلد الأعلى للبدائل )5( - احلد الأدنى للبدائل )1(
                        عدد الفئات )3(  

حيُث اأن:     5 -  1  =     4   =     1.33                
 3              3                     

وعليه يك�ن:
اأ. احلد الأدنى=1.33+1=2.33

ب.  احلد املت��سط= 1.33+2.34=3.67
ج.  احلد الأعلى=3.68 فاأكرث.

 
الآتي:  النح�  على  الأوزان  ت�سبح  وهكذا 

-املت��سط احل�سابي بني )3.68-5.00( تعني اأن مدى 
اجلامعات  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة 
احلك�مية واخلا�سة يف تفعيل خدمة املجتمع املحلي 

مرتفعة. 

-املت��سط احل�سابي بني )2.34-3.67( تعني اأن مدى 
اجلامعات  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة 
احلك�مية واخلا�سة يف تفعيل خدمة املجتمع املحلي 

مت��سطة. 

-املت��سط احل�سابي بني )1.00-2.33( تعني اأن مدى 
اجلامعات  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة 
احلك�مية واخلا�سة يف تفعيل خدمة املجتمع املحلي 

منخف�سة. 

متغري�ت �لدر��سة 
- اأول: املتغريات امل�ستقلة )الت�سنيفية(:

ن�ع اجلامعة: ولها م�ست�يان:  اأ. حك�مية  
ب. خا�سة

اجلن�س: وله م�ست�يان:   اأ. ذكر   
ب.اأنثى

اإن�سانية ب.  ن�ع الكلية: ولها م�ست�يان: اأ. علمية 
الرتبة الأكادميية، ولها اأربعة م�ست�يات:

ج. اأ�ستاذ  ب. اأ�ستاذ م�ساعد  اأ.  مدر�س/حما�رص 
د. اأ�ستاذ م�سارك 

- ثانيا: املتغري التابع:
يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة 
خدمة  تفعيل  يف  واخلا�سة  احلك�مية  اجلامعات 
ال�ساملة. اجل�دة  حتقيق  لغايات  املحلي  املجتمع 
املعاجلة الإح�ســائية: مت العتمــاد على الأ�ســاليب 

الإح�سائية الآتية:
1.   ا�ستخدام مقيا�س الإح�ساء ال��سفي 

)Descriptive Statistic( من خالل املت��سطات 
احل�سابية والنحرافــات املعيارية والن�ســب املئ�ية، 
وذلك من اأجل الإجابة عن �س�ؤال الدرا�ســـة الأول.

امل�ستقلة  للعينات  »ت«  اختبار  ا�ستخدام   .2
 )Independent Samples T-test(
والثالث  الثاين  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن  لالإجابة 
يف  الفروق  عن  بالك�سف  املتعلقة  والرابع 
وفقًا  الدرا�سة  اأداة  على  العينة  اأفراد  تقديرات 
الكلية. ون�ع  واجلن�س  اجلامعة  ن�ع  ملتغريات 

 One Way( 3.  ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي
ANOVA(، لالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة اخلام�س 
اأفراد  تقديرات  يف  الفروق  عن  بالك�سف  املتعلق 
العينة على اأداة الدرا�سة وفقًا ملتغري الرتبة الأكادميية، 
دالة  فروق  وج�د  النتائج  اأظهرت  حال  ويف 
ا�ستخدام  الأكادميية، مت  الرتبة  اإح�سائيا وفقًا ملتغري 
 )Tukey( »ت�كي«  بطريقة  البعدية  املقارنات 
اإح�سائيا. الدالة  الفروق  م�سدر  عن  للك�سف 

نتائج �لدر��سة ومناق�ستها
الأول:  ال�س�ؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج 
يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة  مدى  ما 
خدمة  تفعيل  يف  واخلا�سة  احلك�مية  اجلامعات 
ال�ساملة؟ اجل�دة  حتقيق  لغايات  املحلي  املجتمع 
املت��سطات  ح�ساب  مت  ال�س�ؤال  هذا  عن  لالإجابة 
املئ�ية  والن�سب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية، 
م�ساهمة  ملدى  العينة  اأفراد  لتقديرات  والرتتيب 
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احلك�مية  اجلامعات  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 
لغايات  املحلي  املجتمع  خدمة  تفعيل  يف  واخلا�سة 
حتقيق اجل�دة ال�ساملة. والنتائج يف اجلدول )5( تبني 
تفعيل  يف  م�ساهمتهم  ملدى  العينة  اأفراد  تقديرات 
خدمة املجتمع املحلي لغايات حتقيق اجل�دة ال�ساملة 
ب�سكل عام. حيث ت�سري النتائج اإىل اأن مدى م�ساهمة 
التدري�سية يف تفعيل خدمة املجتمع  الهيئة  اأع�ساء 
املحلي لغايات حتقيق اجل�دة ال�ساملة جاءت �سمن 
مدى امل�ساهمة املت��سطة، ومبت��سط ح�سابي )3.08( 
وبانحراف معياري )0.68( وبن�سبة مئ�ية )61.6%(.

وبالن�سبة ملدى م�ساهمة اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف 
الثالثة  املجالت  يف  املحلي  املجتمع  خدمة  تفعيل 
مدى  �سمن  جمعيها  جاءت  فقد  الدرا�سة،  لأداة 
اأع�ساء  م�ساهمة  جاءت  حيث  املت��سطة،  امل�ساهمة 
الهيئة التدري�سية يف جمال تفعيل الأن�سطة واخلدمات 
 )3.17( ومبت��سط ح�سابي  الأول  بالرتتيب  امليدانية 
وانحراف معياري )0.75( وبن�سبة مئ�ية )63.3%(، 
الندوات  تفعيل  جمال  الثاين  الرتتيب  يف  يليه 
وامل�ؤمترات وور�س التدريب ومبت��سط ح�سابي )3.10( 
 ،)62%( مئ�ية  وبن�سبة   )0.76( معياري  وانحراف 
يف  والتاأليف  العملي  البحث  جمال  جاء  حني  يف 
 )2.99( الثالث والأخري ومبت��سط ح�سابي  الرتتيب 
وانحراف معياري )0.76( وبن�سبة مئ�ية )59.8%(.

الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة  مدى  لنتائج  بالن�سبة  اأما 
يف  واخلا�سة  احلك�مية  اجلامعات  يف  التدري�سية 
من  جمال  كل  يف  املحلي  املجتمع  خدمة  تفعيل 
الآتي: النح�  على  النتائج  فكانت  الأداة،  جمالت 
-  م�ساهمة اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف تفعيل خدمة 
والتاأليف: العملي  البحث  املحلي يف جمال  املجتمع 
م�ساهمة  اأن  اإىل   )6( اجلدول  يف  النتائج  اأ�سارت 
خدمة  تفعيل  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 
والتاأليف  العملي  البحث  جمال  يف  املحلي  املجتمع 
وجاءت  املت��سط،  املدى  �سمن  جميعها  جاءت 
تعالج  التي  التطبيقية  بالبح�ث  »القيام   )9( الفقرة 
يف  حلها«  يف  وت�سهم  املحلي  املجتمع  م�سكالت 

وانحراف   )3.36( ح�سابي  مبت��سط  الأول  الرتتيب 
ومبدى   )67.2%( مئ�ية  وبن�سبة   )1.05( معياري 
»اإجراء   )2( الفقرة  جاءت  بينما  مت��سطة،  م�ساهمة 
الدولة  دوائر  تقرتحها  التي  والبح�ث  الدرا�سات 
يف  املحلي«  املجتمع  خدمة  اجل  من  الر�سمية 
الرتتيب الأخري من حيث مدى امل�ساهمة ومبت��سط 
 )1.16( معياري  وانحراف   )2.70( ح�سابي 
مت��سطة. م�ساهمة  ومبدى   )54.1%( مئ�ية  وبن�سبة 
-  م�ساهمة اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف تفعيل خدمة 
املجتمع املحلي يف جمال الأن�سطة واخلدمات امليدانية:
ت�سري النتائج يف اجلدول )7( اإىل اأن مدى م�ساهمة 
التدري�سية يف تفعيل خدمة املجتمع  الهيئة  اأع�ساء 
املحلي يف جمال الأن�سطة واخلدمات امليدانية جاءت 
جميعها �سمن مدى امل�ساهمة املت��سطة، وقد حّلت 
وم�ؤ�س�سات  جمعيات  مع  »الت�ا�سل   )14( الفقرة 
اجل  من  حاجاتهم  على  والتعرف  املحلي  املجتمع 
م�ساعدتهم يف حتقيقها« يف الرتتيب الأول مبت��سط 
وبن�سبة   )0.96( معياري  وانحراف   )3.58( ح�سابي 
مئ�ية )%71.6( ومبدى م�ساهمة مت��سطة، يف حني 
من  عملي  جزء  تخ�سي�س   «  )16( الفقرة  جاءت 
خدمات  لتقدمي  اجلامعة  لطلبة  الدرا�سي  الربنامج 
الأخري  الرتتيب  يف  املحلي«  املجتمع  يف  تط�عية 
 )0.92( )2.84( وانحراف معياري  مبت��سط ح�سابي 
مت��سطة. م�ساهمة  ومبدى   )56.9%( مئ�ية  وبن�سبة 
- م�ساهمـة اأع�ســاء الهيئة التدري�سيــة يف تفعيــل 
خدمة املجتمع املحلي يف جمال الندوات وامل�ؤمترات 

وور�س التدريب:
م�ساهمة  مدى  اأن   )8( اجلدول  يف  النتائج  ت��سح 
التدري�سية يف تفعيل خدمة املجتمع  الهيئة  اأع�ساء 
وور�س  وامل�ؤمترات  الندوات  جمال  يف  املحلي 
امل�ساهمة  مدى  �سمن  جميعها  جاءت  التدريب 
»امل�ساركة   )22( الفقرة  حّلت  وقد  املت��سطة، 
اأع�ساء  مع  الأفكار  تبادل  بغر�س  العلمية  بال�ر�س 
وم�ؤ�س�سات  اأفراد  يخدم  مبا  التدري�سية  الهيئة 
املجتمع املحلي« يف الرتتيب الأول مبت��سط ح�سابي 
مئ�ية  وبن�سبة   )0.95( معياري  وانحراف   )3.22(
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)%64.5( ومبدى م�ساهمة مت��سطة، يف حني جاءت 
التدريبية  الدورات  يف  »امل�ساركة   )25( الفقرة 
خدمة  اجل  من  اجلامعة  تعقدها  التي  املتخ�س�سة 
اأفراد وم�سالح املجتمع املحلي« يف الرتتيب الأخري 
 )0.96( )2.96( وانحراف معياري  مبت��سط ح�سابي 
مت��سطة. م�ساهمة  ومبدى   )59.2%( مئ�ية  وبن�سبة 

الأول  ال�س�ؤال  لنتائج  ال�سابق  العر�س  �س�ء  يف 
تبنّي اأن املت��سط العام ملدى م�ساهمة اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية يف تفعيل خدمة املجتمع املحلي لغايات 
حتقيق اجل�دة ال�ساملة جاءت �سمن مدى امل�ساهمة 
املت��سطة، واأي�سا جاءت املجالت وجميع الفقرات 
ال�اردة فيها �سمن درجة امل�ساهمة املت��سطة، وترى 
يع�د  املت��سطة  النتيجة  ال�سبب يف هذه  اأن  الباحثة 
اجلامعات  على  اجلديدة  الأم�ر  من  الدور  هذا  اإىل 
الأردنية بعد اإقرار معيار التفاعل مع املجتمع املحلي، 
وبالتايل فاإن خدمة املجتمع املحلي ُتعد من الأدوار 
حتظى  بالتايل  وهي  التدري�س،  هيئة  لع�س�  احلديثة 
لغايات  العلمي  التدري�س والبحث  اقل من  باهتمام 
امل�ازنة  �سعف  اإىل  اأي�سا  ذلك  يع�د  وقد  الرتقية، 
املخ�س�سة لتنفيذ معيار التفاعل مع املجتمع املحلي، 
يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأمام  عائقًا  ي�سّكل  مما 
اجلامعات الأردنية لتحقيق هذا الدور مب�ست�ى اأعلى 
واخلدمات  بالأن�سطة  القيام  اأن  اجلامعات  ترى  فقد 
التدريب  وور�س  وامل�ؤمترات  والندوات  امليدانية، 
والبحث العملي والتاأليف ل�سالح املجتمع املحلي قد 
تكّلف اجلامعات ماديا، مما يجعلها متيل اإىل �رصفها يف 
ن�احي علمية تهم اجلامعة داخل اأ�س�ارها، خ�س��سًا 
امل�ؤ�س�سات  قبل  من  املادية  امل�ساهمة  كانت  اإذا 
والهيئات يف املجتمع املحلي قليلة يف دعم الأن�سطة 
وور�س  وامل�ؤمترات  والندوات  امليدانية،  واخلدمات 
التدريب والبحث العملي والتاأليف ل�سالح املجتمع 
بني  الت�ا�سل  اأن  اإىل  ال�سبب  يع�د  ورمبا  املحلي. 
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الجتماعية والقت�سادية يف 
املجتمع املحلي من اأجل دعم تفعيل دور ع�س� هيئة 
لي�س  املحلي  املجتمع  خدمة  يف  اجلامعي  التدري�س 
اإىل  النتيجة  هذه  تعزى  وقد  املاأم�ل.  امل�ست�ى  على 

الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأن 
امل�س�ؤولية  باعتبارها  التدري�س  مهمة  يف  من�سغلني 
ال�قت  وج�د  وعدم  عاتقهم،  على  تقع  التي  الأهم 
الكايف للقيام بامل�ساهمة يف خدمة املجتمع املحلي، 
بالإ�سافة اإىل غياب ال�س�رة احلقيقية للدور املطل�ب 
من ع�س� هيئة التدري�س يف خدمة املجتمع املحلي.

والتاأليف  العلمي  البحث  جمال  اأن  يالحظ  كما 
الثالث  الرتتيب  يف  جاء  املحلي  املجتمع  مل�سلحة 
والأخري وبدرجة مت��سطة اأي�سا، وهذا يع�د يف جزء 
منه اإىل ما ذكر �سابقا من تركز اجلامعات وان�سغالها 
باأعمال واأم�ر طلبتها، وقلة اهتمام اإدارات اجلامعات 
نح�  التدري�سية  الهيئات  اأع�ساء  بت�جيه  الأردنية 
حلل  العلمي  والتاأليف  العلمية  بالأبحاث  القيام 
امل�سكالت التي ت�اجه البحث العلمي، بالإ�سافة اإىل 
واملجتمعات  الأردنية  اجلامعات  بني  التعاون  �سعف 
والتاأليف  العلمي  البحث  جمال  يف  املحلية 
وم�ؤ�س�ساته  املجتمع  اأفراد  تخدم  اأن  ميكن  التي 
حاجات  معرفة  عدم  ب�سبب  وذلك  املختلفة، 
ومنا�سب. م�ستمر  ب�سكل  املحلي  املجتمع  ومطالب 
درا�سة  نتيجة  مع  احلالية  الدرا�سة  نتائج  وتتفق 
ع�س�  دور  اأن  اأظهرت  التي   )2001( احلياري 
م�اجهة  يف  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة 
بدرجة  املحلي كانت  للمجتمع  امل�ستقبلية  احلاجات 
العتيبي  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق  كما  مت��سطة، 
يف  الك�يت  جامعة  دور  اأن  اأظهرت  التي   )2002(
بدرجة  كانت  املحلي  املجتمع  م�ؤ�س�سات  تط�ير 
تتفق  كما  الدرا�سة،  جمالت  جميع  على  مت��سطة 
اأظهرت  التي   )2004( العازمي  درا�سة  نتيجة  مع 
املجتمع  م�ؤ�س�سات  تط�ير  يف  قطر  جامعة  دور  اأن 
التدري�س فيها  اأع�ساء هيئة  املحلي من وجهة نظر 
كان بدرجة مت��سطة على جميع جمالت ال�ستبانة، 
التي   )2005( الر�سيد  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق  كما 
يف  بدورها  الأردنية  اجلامعات  قيام  مدى  اأن  بينت 
كما  عام،  ب�سكل  مت��سطة  كانت  املجتمع  خدمة 
 )2011( و�سليمان  اجلهني  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق 
تب�ك  جامعة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأن  بينت  التي 
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تتفق  كما  مت��سطة.  بدرجة  كانت  املحلي  للمجتمع 
مع نتيجة درا�سة )احلراح�سة، 2014( التي ت��سلت 
الربامج  تلبية  ملدى  العاملني  تقدير  درجة  اأن  اإىل 
حلاجات  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  يقدمها  التي 
حني  يف  مت��سطة.  كانت  عام  ب�سكل  امل�ؤ�س�سات 
�س�ميكر  درا�سة  نتيجة  مع  احلالية  النتيجة  تختلف 
)Schumaker & Woods, 2001( وودز 
نربا�سكا  جامعة  يف  اأوماها  كلية  اأن  اأظهرت  التي 
جزءا  لتك�ن  جامعتها  م�ساعدة  يف  جنحت  املتميزة 
من املجتمع، كما تختلف مع نتيجة درا�سة ك�سا�سبة 
تنمية  يف  م�ؤتة  جامعة  ثر  اأ  اأظهرت  التي   )2004(
وثقافيًا. واقت�ساديا  اجتماعيا  املحلي  املجتمع 

الثاين:  ال�س�ؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج 
عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 
الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  يف   )α≥  0.05( م�ست�ى 
خدمة  تفعيل  يف  م�ساهمتهم  ملدى  التدري�سية 
اجلامعة؟ ن�ع  متغري  اإىل  تعزى  املحلي،  املجتمع 
للك�سف عن دللة الفروق بني تقديرات اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية ملدى م�ساهمتهم يف تفعيل خدمة املجتمع 
املحلي، تبعًا ملتغري ن�ع اجلامعة )حك�مية، خا�سة(، 
والنحرافات  احل�سابية  املت��سطات  ا�ستخراج  مت 
اأداة الدرا�سة،  العينة على  اأفراد  املعيارية لتقديرات 
امل�ستقلة  للعينات  »ت«  اختبار  ا�ستخدام  مت  كما 
Independent Samples t-test، وقد اأظهرت 
النتائج يف اجلدول )9( اأن الفروق يف مدى م�ساهمة 
التدري�سية يف تفعيل خدمة املجتمع  الهيئة  اأع�ساء 
العملي  )البحث  جمالت  ويف  عام  ب�سكل  املحلي 
الندوات  امليدانية،  واخلدمات  الأن�سطة  والتاأليف، 
اإح�سائيًا  دالة  كانت  التدريب(  وور�س  وامل�ؤمترات 
عند م�ست�ى )α≥ 0.05(، حيث تراوحت قيم »ت« 
وهذه   )2.914( و   )1.988( بني  للفروق  املح�س�بة 
 .)α≥ 0.05( القيم دالة اإح�سائيًا عند م�ست�ى الدللة
حيث كانت الدللة ل�سالح تقديرات اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية يف اجلامعات احلك�مية، ك�ن املت��سطات 
املت��سطات  من  اأعلى  لتقديراتهم  احل�سابية 
اخلا�سة.  اجلامعات  لتقديرات زمالئهم يف  احل�سابية 

وقد يع�د ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اجلامعات احلك�مية 
لها  الأردنية  اجلامعة  ومنها  الدرا�سة  عينة  �سمن 
جتارب يف خدمة املجتمع املحلي من حيث الأن�سطة 
واخلدمات امليدانية كمركز تنمية املجتمع املحل يف 
�سمن  ال�حيدة  اجلامعة  اأنها  كما  نزال  حي  منطقة 
تعليمي  م�ست�سفى  لها  يتبع  التي  الدرا�سة  عينة 
وكذلك  واخلدمات  الأن�سطة  ت�ستغله يف  بها  خا�س 
كما  التدريب،  وور�س  وامل�ؤمترات  الندوات  عقد  يف 
متتلك مزارع من�ذجية ت�ستفيد من خرباتها قطاعات 
من اأفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع املحل، مما كان له اأثر 
التدري�سية  الهيئات  اأع�ساء  م�ساهمة  تك�ن  اأن  يف 
املحلي  املجتمع  خدمة  يف  الر�سمية  اجلامعات  يف 
هذه  وتختلف  اخلا�سة.  اجلامعات  عند  منها  اأعلى 
التي   )2005( الر�سيد  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة 
اإح�سائية بني  ك�سفت عدم وج�د فروق ذات دللة 
املجتمع  خدمة  يف  بدورها  اجلامعات  قيام  درجة 
خا�سة(. )حك�مية،  اجلامعة  لن�ع  ملتغري  تعزى 

الثالث:  ال�س�ؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج 
عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 
اأع�ساء  تقديرات  يف   )α≥  0.05( م�ست�ى 
تفعيل  يف  م�ساهمتهم  ملدى  التدري�سية  الهيئة 
اجلن�س؟ متغري  اإىل  تعزى  املحلي،  املجتمع  خدمة 
اأع�ساء  تقديرات  بني  الفروق  دللة  عن  للك�سف 
الهيئة التدري�سية ملدى م�ساهمتهم  يف تفعيل خدمة 
اأنثى(،   ، )ذكر  اجلن�س  ملتغري  تبعًا  املحلي،  املجتمع 
والنحرافات  احل�سابية  املت��سطات  ا�ستخراج  مت 
اأداة الدرا�سة،  العينة على  اأفراد  املعيارية لتقديرات 
امل�ستقلة  للعينات  »ت«  اختبار  ا�ستخدام  مت  كما 
وقد   ،Independent Samples t-test
يف  الفروق  اأن   )10( اجلدول  يف  النتائج  اأظهرت 
تفعيل  التدري�سية يف  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة  مدى 
جمالت  ويف  عام  ب�سكل  املحلي  املجتمع  خدمة 
واخلدمات  الأن�سطة  والتاأليف،  العملي  )البحث 
التدريب(  وور�س  وامل�ؤمترات  الندوات  امليدانية، 
 ،)α≥  0.05( م�ست�ى  عند  اإح�سائيًا  دالة  تكن  مل 
بني  للفروق  املح�س�بة  »ت«  قيم  تراوحت  حيث 
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)0.734( و )0.911( وهذه القيم غري دالة اإح�سائيًا 
مدى  اأن  مبعنى   .)α≥  0.05( الدللة  م�ست�ى  عند 
تفعيل  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م�ساهمة 
جمالت  ويف  عام  ب�سكل  املحلي  املجتمع  خدمة 
واخلدمات  الأن�سطة  والتاأليف،  العملي  )البحث 
التدريب(  وور�س  وامل�ؤمترات  الندوات  امليدانية، 
التدري�س. هيئة  ع�س�  جن�س  باختالف  تختلف  ل 

الهيئات  اأع�ساء  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  تع�د  وقد 
تعليمية  بيئة  يف  يعمل�ن  واإناثا(  )ذك�را  التدري�سية 
تت�سابه يف وظائفها، حيث يتم ت�جيه معظم اأن�سطة 
بغ�س  اجلامعات  اإدارة  قبل  من  التدري�س  هيئات 
التدري�س  عمليات  تت�سابه  كما  النظر عن جن�سهم، 
الأكادميي اأو اإجراء البح�ث التطبيقية يف خط�طها 
النتيجة  هذه  وتتفق  والإناث.  الذك�ر  بني  العري�سة 
عدم  عن  ك�سفت  التي   )2002( العتيبي  درا�سة  مع 
العينة  تقديرات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  وج�د 
لدور جامعة الك�يت يف تط�ير م�ؤ�س�سات املجتمع 
نتيجة  مع  وتتفق  اجلن�س،  ملتغري  تعزى  املحلي 
وج�د  عدم  اأظهرت  التي   )2004( العازمي  درا�سة 
اجلن�س  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
جامعة  لدور  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تقديرات  يف 
كما  املحلي.  املجتمع  م�ؤ�س�سات  تط�ير  يف  قطر 
 )2011( و�سليمان  اجلهني  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق 
يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  وج�د  عدم  اأظهرت  التي 
تعزى  املحلي  للمجتمع  املقدمة  اخلدمات  م�ست�ى 
ملتغري اجلن�س لع�س� هيئة التدري�س. كذلك تتفق مع 
نتيجة درا�سة )احلراح�سة، 2014( التي اأظهرت عدم 
تقدير  اإح�سائية يف درجة  ذات دللة  فروق  وج�د 
العاملني ملدى تلبية الربامج املقدمة من قبل اأع�ساء 
الجتماعي. الن�ع  ملتغري  تعزى  التدري�س  هيئة 
الرابع:  ال�س�ؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج 
عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 
الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  يف   )α≥  0.05( م�ست�ى 
خدمة  تفعيل  يف  م�ساهمتهم  ملدى  التدري�سية 
الكلية؟ ن�ع  متغري  اإىل  تعزى  املحلي،  املجتمع 
اأع�ساء  تقديرات  بني  الفروق  دللة  عن  للك�سف 

تفعيل  يف  م�ساهمتهم   ملدى  التدري�سية  الهيئة 
الكلية  ن�ع  ملتغري  تبعًا  املحلي،  املجتمع  خدمة 
)علمية، اإن�سانية(، مت ا�ستخراج املت��سطات احل�سابية 
العينة  اأفراد  لتقديرات  املعيارية  والنحرافات 
»ت«  اختبار  ا�ستخدام  مت  كما  الدرا�سة،  اأداة  على 
 Independent Samples امل�ستقلة  للعينات 
)11(  اأن  النتائج يف اجلدول  اأظهرت  t-test، وقد 
الفروق يف مدى م�ساهمة اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
ويف  عام  ب�سكل  املحلي  املجتمع  خدمة  تفعيل  يف 
الأن�سطة  والتاأليف،  العملي  )البحث  جمالت 
وور�س  وامل�ؤمترات  الندوات  امليدانية،  واخلدمات 
 0.05( م�ست�ى  عند  اإح�سائيًا  دالة  التدريب(كانت 
للفروق  املح�س�بة  »ت«  قيم  تراوحت  حيث   ،)α≥
دالة  القيم  وهذه   )-2.573( و   )-1.989( بني  ما 
حيث   .)α≥  0.05( الدللة  م�ست�ى  عند  اإح�سائيًا 
الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  ل�سالح  الدللة  كانت 
التدري�سية يف الكليات الإن�سانية، ك�ن املت��سطات 
املت��سطات  من  اأعلى  لتقديراتهم  احل�سابية 
العلمية. الكليات  يف  زمالئهم  لتقديرات  احل�سابية 

اأع�ساء  اأن  اأ�سا�س  على  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن 
الهيئات التدري�سية يف الكليات العلمية يك�ن�ن اأكرث 
باأم�ر  الإن�سانية  الكليات  يف  زمالئهم  من  ان�سغال 
الطلبة التعليمية ب�سبب امل�اد الدرا�سية ال�سعبة، كما 
اأن اخلدمات التي يقدمها اأع�ساء الهيئات التدري�سية 
وبالتايل  اأكرث تخ�س�سا  تك�ن  العلمية  الكليات  يف 
تك�ن هناك فئات حمدودة وقليلة من اأفراد املجتمع 
املجالت  تلك  يف  خدمات  اإىل  حتتاج  التي  املحلي 
هيئة  لع�س�  يك�ن  التي  الإن�سانية  الكليات  عك�س 
التدري�س فيها م�ساحة اكرب يف امل�ساهمة يف خدمة 
وال�ر�س  امل�ا�سيع  يف  خ�س��سًا  املحلي  املجتمع 
التدريبية التي ل حتتاج اإىل م�ست�ى تعليمي عال من 
اأبناء املجتمع املحلي. وتتفق  قبل متلقي اخلدمة من 
هذه النتيجة مع درا�سة العتيبي )2002( التي ك�سفت 
عن وج�د فروق دالة اإح�سائيا بني تقديرات العينة 
لدور جامعة الك�يت يف تط�ير م�ؤ�س�سات املجتمع 
الكليات  ول�سالح  الكلية  ن�ع  ملتغري  تعزى  املحلي 
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الإن�سانية، وتتفق مع نتيجة درا�سة العازمي )2004( 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وج�د  اأظهرت  التي 
اأع�ساء هيئة  تقديرات  الكلية يف  ن�ع  ملتغري  تعزى 
م�ؤ�س�سات  تط�ير  يف  قطر  جامعة  لدور  التدري�س 
الإن�سانية.  الكليات  ول�سالح  املحلي  املجتمع 

اخلام�س:  ال�س�ؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج 
عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 
الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  يف   )α≥  0.05( م�ست�ى 
خدمة  تفعيل  يف  م�ساهمتهم  ملدى  التدري�سية 
الأكادميية؟ الرتبة  متغري  اإىل  تعزى  املحلي،  املجتمع 
اأع�ساء  تقديرات  بني  الفروق  دللة  عن  للك�سف 
تفعيل  يف  م�ساهمتهم   ملدى  التدري�سية  الهيئة 
خدمة املجتمع املحلي، وفقًا ملتغري الرتبة الأكادميية، 
والنحرافات  احل�سابية  املت��سطات  ا�ستخراج  مت 
اأداة الدرا�سة،  العينة على  اأفراد  املعيارية لتقديرات 
وذلك تبعًا ملتغري الرتبة الأكادميية )مدر�س/حما�رص، 
حيث  اأ�ستاذ(،  م�سارك،  اأ�ستاذ  م�ساعد،  اأ�ستاذ 
 )12( اجلدول  يف  احل�سابية  املت��سطات  اأ�سارت 
اأع�ساء  تقديرات  بني  ظاهري  اختالف  وج�د  اإىل 
تفعيل  يف  م�ساهمتهم   ملدى  التدري�سية  الهيئة 
�س�ء  يف  الثالثة  مبجالتها  املحلي  املجتمع  خدمة 
الدللة  م�ست�ى  وملعرفة  الأكادميية،  الرتبة  متغري 
احل�سابية  املت��سطات  يف  للفروق  الإح�سائية 
حتليل  ا�ستخدام  تـم  الأكادميية،  الرتبة  ملتغري  تبًعا 
 ،)One Way ANOVA( الأحـادي  التباين 
كما يف اجلدول )13(. حيث اأ�سارت النتائج اإىل اأن 
الفروق بني تقديرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية ملدى 
م�ساهمتهم يف تفعيل خدمة املجتمع املحلي ب�سكل 
عام ويف جمايل )البحث العملي والتاأليف، الندوات 
اإح�سائيًا،  دالة  كانت  التدريب(  وور�س  وامل�ؤمترات 
بني  للفروق  املح�س�بة  »ف«  قيم  تراوحت  حيث 
اإح�سائيًا  دالة  القيم  وهذه   )7.099( و   )3.695(
اأظهرت  وقد   .)α≥  0.05( الدللة  م�ست�ى  عند 
)Tukey(  كما  البعدية بطريقة »ت�كي«  املقارنات 
ه� م��سح يف اجلدول )14( اأن م�سدر الفروق الدالة 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  يف  اإح�سائًيا 

املحلي  املجتمع  تفعيل خدمة  ملدى م�ساهمتهم  يف 
والتاأليف،  العملي  )البحث  جمايل  ويف  عام  ب�سكل 
بني  كان  التدريب(  وور�س  وامل�ؤمترات  والندوات 
تقديرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية من رتبة )اأ�ستاذ( 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  وبني  من جهة، 
م�ساعد(،  واأ�ستاذ  )مدر�س/حما�رص،  رتبة  من 
من  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  ول�سالح 
اإح�سائيا  دال  فرق  هناك  كان  كما  )اأ�ستاذ(،  رتبة 
بني  التدريب  وور�س  وامل�ؤمترات  الندوات  يف جمال 
تقديرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية من رتبة )مدر�س/
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  تقديرات  وبني  حما�رص(، 
تقديرات  ول�سالح  م�سارك(،  )اأ�ستاذ  رتبة  من 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية من رتبة )اأ�ستاذ م�سارك(. 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  اأن  تعني  النتيجة  وهذه 
اأ�ستاذ ي�ساهم�ن يف تفعيل خدمة املجتمع  من رتبة 
العملي  )البحث  جمايل  ويف  عام  ب�سكل  املحلي 
التدريب(  وور�س  وامل�ؤمترات  والندوات  والتاأليف، 
من  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  اأعلى  بدرجة 
كما  م�ساعد(،  واأ�ستاذ  )مدر�س/حما�رص،  رتبة 
)اأ�ستاذ  رتبة  من  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  ي�ساهم 
مبجال  املحلي  املجتمع  خدمة  تفعيل  يف  م�سارك( 
اأع�ساء  من  اأعلى  بدرجة  والتاأليف  العملي  البحث 
ورمبا  )مدر�س/حما�رص(.  رتبة  من  التدري�سية  الهيئة 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  تع�د 
اأكرث  ال�ظيفي  بال�ستقرار  ي�سعرون  اأ�ستاذ  رتبة  من 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية من رتبة )مدر�س/حما�رص، 
واأ�ستاذ م�ساعد(، ورمبا تك�ن مهامهم التدري�سية اقل 
وبالتايل يتجه�ن للم�ساهمة يف تفعيل خدمة املجتمع 
املحلي بدرجة اأعلى من زمالئهم يف الرتب الأقل، 
بالإ�سافة اإىل اأن القدرة على اإعداد البح�ث العلمية 
املحلي  املجتمع  بق�سايا  املرتبط  العلمي  والتاأليف 
تك�ن اأعلى لدى حملة رتبة اأ�ستاذ من زمالئهم من 
واأ�ستاذ م�ساعد(، وقد تك�ن  رتبة )مدر�س/حما�رص، 
قبل  من  اإليها  النظر  مت  ما  اإذا  منطقية  النتيجة  هذه 
الغالب  يف  التي  وم�ؤ�س�ساته  املحلي  املجتمع  اأفراد 
تف�سل ا�ستدعاء الهيئات التدري�سية من رتبة اأ�ستاذ 
وور�س  وامل�ؤمترات  الندوات  لعقد  م�سارك  اأ�ستاذ  اأو 
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والقدرة  الكفاءة  لديهم  اأن  منهم  اعتقادا  التدريب، 
النتيجة  هذه  وتتفق  املجال.  هذا  يف  اأعلى  بدرجة 
اأظهرت  التي   )2001( احلياري  درا�سة  نتيجة  مع 
اأن دور ع�س� هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية 
املحلي،  للمجتمع  امل�ستقبلية  احلاجات  م�اجهة  يف 
اأ�ستاذ. رتبة  ول�سالح  الأكادميية  الرتبة  مبتغري  تتاأثر 

اإليها  ت��سلت  التي  النتائج  �س�ء  يف  �لتو�سيات: 
يلي: مبا  ت��سي  الباحثة  فاإن  احلالية،  الدرا�سة 
1. اأهمية رفع م�ستــ�ى احل�افز واملكافـاآت املاديــة 
املقدمة اإىل اأع�ساء الهيئــة التدري�سيــة يف �سبيــل 
ت�سجيعهم على البحث العلمي، ك�ن البحث العلمي 
ي�سهم يف تط�ير تطبيق معايري الن�عيـــة و�سمـــان 

اجل�دة ب�سكل اأف�سل.

ب�رصورة  الأردنية  اجلامعات  الدرا�سة  ت��سي   .2
الهيئات  اأع�ساء  م�ساهمة  بتفعيل  الهتمام 
التدري�سية بتنفيذ معيار التفاعل مع املجتمع املحلي 
بدرجة اأكرب، باعتبار هذا املعيار من معايري متطلبات 
الأردنية. اجلامعات  يف  ال�ساملة  اجل�دة  حتقيق 

الهيئات  لأع�ساء  التدريبية  الدورات  عقد   .3
واأ�ستاذ  مدر�س/حما�رص  رتبة  من  التدري�سية 
املحلي  املجتمع  خدمة  تفعيل  ح�ل  م�ساعد 
العملي  )البحث  جمايل  ويف  عام  ب�سكل 
التدريب(. وور�س  وامل�ؤمترات  والندوات  والتاأليف، 

الهيئات  اأع�ساء  بني  وندوات  لقاءات  عقد   .4
التدري�سية يف اجلامعات الأردنية مع اأفراد وم�ؤ�س�سات 
املجتمع املدين لتعريفهم مبا ميكن اأن تقدمه اجلامعات 
اأي�سا  وللتعرف  املحلي،  للمجتمع  خدمات  من 
املحلي. للمجتمع  احلقيقية  الحتياجات  على 

5.ت��سي الدرا�سة اإدارات اجلامعات الأردنية ب��سع 
خطة �سن�ية يف كل جامعة حتدد فيها اأوجه الن�ساط 
اخلدمي وم�رصوعاته �سمن حتديدات زمنية ومكانية 
التدري�سية. الهيئات  اأع�ساء  دور  حتديد  فيها  ويتم 

ا�ست�سارية  جمال�س  اإن�ساء  الدرا�سة  ت��سي   .6
وقيادات  الأردنية  اجلامعات  بني  م�سرتكة 
اجلامعة  بني  الت�ا�سل  لت�سهيل  املحلية  املجتمعات 
اأع�ساء  دور  تفعيل  يكفل  مبا  املحلي  واملجتمع 
املحلي. املجتمع  خدمة  يف  التدري�سية  الهيئات 

الأردنية  اجلامعات  بني  التن�سيق  �رصورة   .7
يف  واملدنية  احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات  جهة  من 
لتحديد  اأخرى  جهة  من  املحلية  املجتمعات 
التي  العلمية  وامل�ؤلفات  والبح�ث  الدرا�سات 
تنفيذها. يف  والتعاون  املحلي  املجتمع  يحتاجها 

8.  اإجراء درا�سات م�سابهة للدرا�سة احلاليـة بحيث 
ت�سمل عينة اأو�سع من اجلماعات يف اأقاليم اململكــة 

الأردنية الثالثة.
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اأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذالكليةاجلامعة
مثذمثذالأردنية

2312725817832210علمية
1371515213736173اإن�سانية
3684241031568383جمم�ع

37441988106علميةالبلقاء
1121341748اإن�سانية
4865413915154جمم�ع

1031319322علميةعمان الأهلية
80816420اإن�سانية
1832135742جمم�ع

1011117017علميةالأمرية �سمية
505718اإن�سانية
1511624125جمم�ع

2883532331243355علميةاملجم�ع
1611717820148249اإن�سانية
4495250151391604جمم�ع

  املجم�ع   مدر�س/حما�رصاأ�ستاذ م�ساعدالكلية اجلامعة
مثذمثذمثذالأردنية

14272214101222561143704علمية
9252144181432384117501اإن�سانية
2341243582826549452601205جمم�ع

10212114834412732068388علميةالبلقاء
851910466289420356259اإن�سانية
1873121814972221523124647جمم�ع

56187417213810245147علميةعمان الأهلية
421355512177129100اإن�سانية
983112922335517374247جمم�ع

265316410591069علميةالأمرية �سمية
13417459291039اإن�سانية
39948109198820108جمم�ع

3261074331168119710422661308علميةاملجم�ع
232883209359152687212899اإن�سانية
55819575320914034917294782207جمم�ع

جد�ول �لدر��سة:

�جلدول )1( توزيع جمتمع �لدر��سة ح�سب �جلامعة و�لكلية و�جلن�س و�لرتبة �لأكادميية
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الن�سبة املئ�يةالعددفئات املتغرياملتغري
%32883.9حك�ميةن�ع اجلامعة

%6316.1خا�سة
%391100املجمــــ�ع

%30678.3ذكراجلن�س
%8521.7اأنثى
%391100املجمــــ�ع

�جلدول )2( توزيع �أفر�د �لعينة وفقًا ملتغري�ت �لدر��سة

�جلدول )3( توزيع فقر�ت �أد�ة �لدر��سة وفقًا ملجالتها

�جلدول )4( معامالت �لثبات وفق معادلة كرونباخ �لفا 
لأد�ة �لدر��سة وجمالتها

الن�سبة املئ�يةالعددفئات املتغرياملتغري
%23259.3علميةن�ع الكلية

%15940.7اإن�سانية
%391100املجمــــ�ع

الرتبة 
الأكادميية

مدر�س/
حما�رص

6215.8%

%13334.0م�ساعد
%10727.4م�سارك

%8922.8اأ�ستاذ
%391100املجمــــ�ع

اأرقام الفقراتجمالت خدمة املجتمع املحليالرقم
9-1البحث العملي والتاأليف1

18-10الأن�سطة واخلدمات امليدانية2

الندوات وامل�ؤمترات وور�س 3
التدريب

19-25

جمالت خدمة 
املجتمع املحلي

معامل الثباتعدد الفقرات

البحث العملي 
والتاأليف

90.886

الأن�سطة واخلدمات 
امليدانية

90.835

الندوات وامل�ؤمترات 
وور�س التدريب

70.858

250.898الأداة )الكلي(
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�جلدول )5( �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية 
و�لن�سب �ملئوية و�لرتتيب ملدى م�ساهمـة �أع�ساء �لهيئة 
�لتدري�سيـة يف تفعيل خدمــة �ملجتمــع �ملحلي لغايـات 

حتقيق �جلودة �ل�ساملة ب�سكل عام

�جلدول )6( �ملتو�سـطــات �حل�سـابيـــة و�لنحـر�فــــات 
�ملعياريــة لتقدير�ت �أفر�د �لعينــة ملدى م�ساهمتهـم يف 
تفعيل خدمـة �ملجتمــع �ملحلي يف جمال �لبحث �لعملي 

و�لتاأليف، مرتبة تنازليًا

جمالت خدمة 
املجتمع املحلي

املت��سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئ�ية

مدى الرتتيب
امل�ساهمة

البحث العملي 
والتاأليف

مت��سطة2.990.7659.8%4

الأن�سطة 
واخلدمات 

امليدانية

مت��سطة3.170.7563.3%1

الندوات 
وامل�ؤمترات 

وور�س التدريب

مت��سطة3.100.7662.0%2

مت��سطة3%3.080.6861.6الأداة )الكلي(

رقم الرتتيب
الفقرة

املت��سط جمال خدمة املجتمع املحلي يف جمال البحث العملي والتاأليف
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة
املئ�ية

مدى 
امل�ساهمة

القيام بالبح�ث التطبيقية التي تعالج م�سكالت املجتمع املحلي 19
وت�سهم يف حلها.

مت��سطة3.361.0567.2%

نقل نتائج البح�ث العاملية املرتبطة بخدمة املجتمع املحلي اإىل 21
اللغة العربية.

مت��سطة3.321.0666.4%

تاأليف الكتب العلمية امل�جهة لهيئات املجتمع وم�ؤ�س�ساته 35
اخلدمية.

مت��سطة3.171.0363.4%

البحث التطبيقي الذي ي�سعى اإىل درا�سة م�سكالت املجتمع 46
وم�ؤ�س�ساته والعمل على حلها.

مت��سطة3.000.9660.0%

اإجراء البح�ث العلمية ل�سالح املنظمات والهيئات احلك�مية 57
املعنية بخدمة املجتمع املحلي.

مت��سطة2.931.0658.6%

مت��سطة%2.861.0957.1ت�جيه الأبحاث اجلامعية نح� تط�ير املجتمع املحلي.63
التعاون مع اأفراد املجتمع املحلي لجناز البح�ث العملية واإيجاد 74

احلل�ل للق�سايا التي ت�اجههم.
مت��سطة2.811.1056.2%

امل�ساهمة يف تاأليف الن�رصات العلمية والكتيبات التي تهتم 88
بق�سايا املجتمع املحلي.

مت��سطة2.770.9855.4%

اإجراء الدرا�سات والبح�ث التي تقرتحها دوائر الدولة الر�سمية 92
من اجل خدمة املجتمع املحلي.

مت��سطة2.701.1654.1%



42

�جلدول )7( �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية 
لتقديــر�ت �أفر�د �لعينــة ملدى م�ساهمتهــم يف تفعيــل 
خدمة �ملجتمــع �ملحلي يف جمال �لأن�سطــة و�خلدمــات 

�مليد�نية، مرتبة تنازليًا

رقم الرتتيب
الفقرة

جمال خدمة املجتمع املحلي يف جمال الأن�سطة واخلدمات 
امليدانية

املت��سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة
املئ�ية

مدى 
امل�ساهمة

الت�ا�سل مع جمعيات وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي والتعرف على 114
حاجاتهم من اجل م�ساعدتهم يف حتقيقها.

مت��سطة3.580.9671.6%

امل�ساركة يف و�سع برامج ت�سهم يف تط�ير اخلدمات التي 218
يحتاجها املجتمع املحلي.

مت��سطة3.430.9868.6%

الإ�سهام يف التدريب امليداين لتاأهيل امل�اطنني يف املجتمع 311
املحلي مبجال تخ�س�سي.

مت��سطة3.241.0564.8%

مت��سطة%3.201.0564.0امل�ساركة يف الأن�سطة امليدانية التي تخدم املجتمع املحلي.412
التعرف على حاجات ومطالب املجتمع املحلي وتقدمي برامج 513

الت�عية واإلقاء املحا�رصات يف جمال التخ�س�س.
مت��سطة3.151.0463.0%

تقدمي اخلربة وامل�س�رة مل�ؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�س يف 610
جمال تخ�س�سي.

مت��سطة3.091.0661.8%

الت�ا�سل مع املهن املختلفة لتدريب اأفراد املجتمع املحلي 717
لإك�سابهم املهارات ذات العالقة مبجال تخ�س�سي.

مت��سطة2.990.9559.8%

الهتمام بت�جيه طلبة اجلامعة للتدريب امليداين يف م�ؤ�س�سات 815
املجتمع املحلي. املختلفة.

مت��سطة2.970.9759.4%

تخ�سي�س جزء عملي من الربنامج الدرا�سي لطلبة اجلامعة 916
لتقدمي خدمات تط�عية يف املجتمع املحلي.

مت��سطة2.840.9256.9%
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�جلدول )8( �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية 
لتقديـر�ت �أفر�د �لعينــة ملدى م�ساهمتهــم يف تفعيــل 
خدمــة �ملجتمـــع �ملحلي يف جمال �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت 

وور�س �لتدريب، مرتبة تنازليًا

رقم الرتتيب
الفقرة

جمال خدمة املجتمع املحلي يف جمال الندوات وامل�ؤمترات وور�س 
التدريب

املت��سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة
املئ�ية

مدى 
امل�ساهمة

امل�ساركة بال�ر�س العلمية بغر�س تبادل الأفكار مع اأع�ساء الهيئة 122
التدري�سية مبا يخدم اأفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي. 

مت��سطة3.220.9564.5%

امل�ساركة يف الندوات امل�جهة لأفراد املجتمع املحلي يف جمال 219
التخ�س�س.

مت��سطة3.170.9163.4%

امل�ساركة يف ال�ر�س وامل�ساغل امل�جهة لتعزيز الجتاهات نح� 321
خدمة املجتمع املحلي.

مت��سطة3.140.9562.8%

امل�ساركة يف امل�ؤمترات الإقليمية والدولية التي تهتم بق�سايا 424
خدمة املجتمع املحلي.

مت��سطة3.130.9762.6%

امل�ساركة يف برامج التعليم امل�ستمر وال�ست�سارات لن�رص العلم 520
واملعرفة بني اأبناء املجتمع املحلى.

مت��سطة3.040.9460.8%

امل�ساركة يف امل�ؤمترات التي تنظمها اجلمعيات والنقابات املختلفة 623
يف املجتمع املحلي.

مت��سطة3.021.0160.5%

امل�ساركة يف الدورات التدريبية املتخ�س�سة التي تعقدها اجلامعة 725
من اجل خدمة اأفراد وم�سالح املجتمع املحلي.

مت��سطة2.960.9659.2%
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�جلدول )9( نتائج �ختبار "ت" للك�سف عن دللة �لفروق 
يف تقدير�ت �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية ملدى م�ساهمتهم 
يف تفعيل خدمة �ملجتمع �ملحلي، تبعًا ملتغري نوع �جلامعة

�جلدول )10( نتـــائج �ختبــار "ت" للك�ســف عـن دللة 
�لفـروق يف تقدير�ت �أع�ســاء �لهيئة �لتدري�سيــة ملدى 
م�ساهمتهم يف تفعيل خدمة �ملجتمع �ملحلي، تبعًا ملتغري 

نوع �جلن�س

جمالت خدمة املجتمع 
املحلي

املت��سط العددن�ع اجلامعة
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�س�بة

درجة 
احلرية

م�ست�ى 
الدللة

0.004*3283.040.732.914389حك�ميةالبحث العملي والتاأليف
632.740.88خا�سة

0.048*3283.200.711.988389حك�ميةالأن�سطة واخلدمات امليدانية
632.990.93خا�سة

الندوات وامل�ؤمترات وور�س 
التدريب

0.014*3283.140.712.474389حك�مية
632.880.96خا�سة

0.007*3283.120.652.710389حك�ميةالأداة )الكلي(
632.870.84خا�سة

.)α≥ 0.05( دالة اإح�سائًيا عند م�ست�ى الدللة *

جمالت خدمة املجتمع 
املحلي

املت��سط العدداجلن�س
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�س�بة

درجة 
احلرية

م�ست�ى 
الدللة

3063.010.750.8533890.394ذكرالبحث العملي والتاأليف
852.930.79اأنثى

3063.180.750.8743890.383ذكرالأن�سطة واخلدمات امليدانية
853.100.75اأنثى

الندوات وامل�ؤمترات وور�س 
التدريب

3063.110.750.7343890.463ذكر
853.050.78اأنثى

3063.100.690.9113890.363ذكرالأداة )الكلي(
853.020.69اأنثى
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�جلدول )11( نتائج �ختبــار "ت" للك�ســـف عن دللـــة 
�لفـروق يف تقدير�ت �أع�ساء �لهيئــة �لتدري�سيــة ملدى 
م�ساهمتهم يف تفعيل خدمة �ملجتمع �ملحلي، تبعًا ملتغري 

نوع �لكلية

جمالت خدمة املجتمع 
املحلي

املت��سط العددن�ع الكلية
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�س�بة

درجة 
احلرية

م�ست�ى 
الدللة

0.021*2.312389-2322.920.76علميةالبحث العملي والتاأليف
1593.100.74اإن�سانية

0.047*1.989389-2323.100.77علميةالأن�سطة واخلدمات امليدانية
1593.260.72اإن�سانية

الندوات وامل�ؤمترات وور�س 
التدريب

0.010*2.573389-2323.020.79علمية
1593.220.69اإن�سانية

0.013*2.502389-2323.010.70علميةالأداة )الكلي(
1593.190.65اإن�سانية

.)α≥ 0.05( دالة اإح�سائًيا عند م�ست�ى الدللة *

�جلدول )12( �ملتـو�سطـــات �حل�سابيـــة و�لنحـر�فـــات 
�ملعياريـــة لتقــدير�ت �أفر�د �لعينـــة ملدى م�ساهمتهـم 
يف تفعيـل خدمــة �ملجتمــع �ملحلي، تبًعا ملتغري �لرتبــة 

�لأكادميية
جمالت خدمة 
املجتمع املحلي

ال��سفية

الإح�سائيات
ال��سفية

متغري الرتبة الأكادميية
اأ�ستاذاأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذ م�ساعدمدر�س/حما�رص

البحث العملي 
والتاأليف

2.862.893.023.20املت��سط احل�سابي
0.890.760.750.62النحراف املعياري

الأن�سطة واخلدمات 
امليدانية

3.023.153.163.30املت��سط احل�سابي
0.880.740.750.65النحراف املعياري

الندوات وامل�ؤمترات 
وور�س التدريب

2.803.023.173.33املت��سط احل�سابي
0.830.790.680.65النحراف املعياري

2.903.023.113.27املت��سط احل�سابيالأداة )الكلي(
0.820.700.660.56النحراف املعياري
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�جلدول )13( نتائج حتليل �لتباين �لأحـادي للك�سف عن 
�لتدري�سية  �لهيئة  �أع�ساء  تقدير�ت  بني  �لفروق  دللة 
ملدى م�ساهمتهم يف تفعيل خدمة �ملجتمع �ملحلي، تبعًا 

ملتغري �لرتبة �لأكادميية

جمالت خدمة املجتمع 
املحلي

درجات جمم�ع املربعاتم�سدر التباين
احلرية

مت��سط 
املربعات

قيمة "ف" 
املح�س�بة

م�ست�ى 
الدللة

0.012*6.27532.0923.695بني املجم�عاتالبحث العملي والتاأليف
219.0503870.566داخل املجم�عات

225.325390املجم�ع
2.98830.9961.7760.151بني املجم�عاتالأن�سطة واخلدمات امليدانية

217.0223870.561داخل املجم�عات
220.009390املجم�ع

الندوات وامل�ؤمترات وور�س 
التدريب

0.000*11.61533.8727.099بني املجم�عات
211.0483870.545داخل املجم�عات

222.663390املجم�ع
0.006*5.85431.9514.248بني املجم�عاتالأداة )الكلي(

177.7613870.459داخل املجم�عات
183.615390املجم�ع

.)α≥ 0.05( دالة اإح�سائًيا عند م�ست�ى الدللة *
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"توكي"  بطريقة  �لبعدية  �ملقارنات  نتائج   )14( �جلدول 
�أع�ساء  تقدير�ت  يف  �لفروق  م�سدر  عن  للك�سف 
خدمة  تفعيل  يف  م�ساهمتهم  ملدى  �لتدري�سية  �لهيئة 
�ملجتمع �ملحلي ب�سكل عام ويف جمايل )�لبحث �لعملي 
تبًعا  �لتدريب(،  وور�س  و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت  و�لتاأليف، 

ملتغري �لرتبة �لأكادميية

.)α≥ 0.05( دالة اإح�سائًيا عند م�ست�ى الدللة *

اأ�ستاذ

اأ�ستاذ

اأ�ستاذ

اأ�ستاذ م�سارك

اأ�ستاذ م�سارك

اأ�ستاذ م�سارك

اأ�ستاذ م�ساعد

اأ�ستاذ م�ساعد

اأ�ستاذ م�ساعد

مدر�س/حما�رص

مدر�س/حما�رص

مدر�س/حما�رص

3.20

3.33

3.27

3.02

3.17

3.11

2.89

3.02

3.02

2.86

2.80

2.90

*0.34

*0.53

*0.37

0.16

*0.37

0.21

0.03

0.22

0.12

-

-

-

2.86

2.80

2.80

مدر�س/حما�رص

مدر�س/حما�رص

مدر�س/حما�رص

متغري 
الرتبة الأكادميية

متغري 
الرتبة الأكادميية

متغري 
الرتبة الأكادميية

جمالت خدمة 
املجتمع املحلي

البحث العملي 
والتاأليف

الندوات وامل�ؤمترات 
وور�س التدريب

الأداة )الكلي(

*0.31

*0.31

*0.25

0.13

0.15

0.09

-

-

-

-

-

-

2.89

3.02

3.02

اأ�ستاذ م�ساعد

اأ�ستاذ م�ساعد

اأ�ستاذ م�ساعد

0.18

0.16

0.16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.02

3.17

3.17

اأ�ستاذ م�سارك

اأ�ستاذ م�سارك

اأ�ستاذ م�سارك

−

X

−

X

−

X
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