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والتعليم املستمر "تصور مقرتح لضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع 
 ابجلامعة اإلسالمية يف ضوء بعض اخلربات العاملية"

 إعداد
 حممد د. امحد حممد عبد العزيز

 ابملدينة املنورة اإلسالمية ابجلامعة مساعد أستاذ

 

 ملخص البحث

 املستمر والتعليم اجملتمع خدمة بعمادة اجملتمعية اخلدمات جودة لضمان مقرتح تصور وضع هدف البحث احلايل إىل
، والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة العاملية اخلربات بعض ضوء يف اإلسالمية ابجلامعة

( حول اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية ومعوقات ضمان جودهتا وفق 0.05)
( قيادة 50عدد سنوات اخلربة(، وتكونت عينة الدراسة من ) –عدد الدورات التدريبية  -ادميية متغريات البحث )الرتبة األك

أكادميية وعضو هيئة تدريس ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، واعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي كمنهج 
يد من النتائج أمهها: أن "جودة اخلدمات اجملتمعية للبحث، واستعان ابالستبانة كأداة للبحث، وقد توصلت الدراسة للعد

بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية" جاءت بدرجة )متوسطة( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
التعليم املستمر والقيادات األكادميية أفراد عينة البحث، وأن "معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع و 

ابجلامعة اإلسالمية" جاءت بدرجة )عالية جدا( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
( يف آراء أفرد عينة البحث حول حماور االستبانة والدرجة الكلية طبقًا إىل اختالف متغريات 0.05عند مستوى الداللة )

عدد سنوات اخلربة(، وأوصى الباحث ابلعديد من التوصيات أمهها: ضرورة  –د الدورات التدريبية عد –)الرتبة األكادميية 
اهتمام العمادة ابلتفاعل بني أعضاء هيئة التدريس وأفراد اجملتمع يف كثري من األنشطة واملناسبات الدينية والوطنية، وضرورة 

 ع والعمل على سدها على ارض الواقع.اهتمام العمادة ابلتعرف على حاجات ومطالب أفراد اجملتم

 اخلربات العاملية. -جودة اخلدمات اجملتمعية  -: تصور مقرتح الكلمات املفتاحية
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Abstract 

A proposal to ensure the quality of community services at the Deanship of Community 

Service and Continuing Education at the Islamic University in the light of some 

international experiences 
 

The present study aims at identifying the community services in the deanship of 

community service, and Developing a proposed vision to ensure the quality of community 

services in the Deanship of Community Service and Continuing Education at the Islamic 

University in the light of some international experiences; and revealing the statistically 

significant differences at (0.05) level about community services in the deanship of 

community services and continuing education in the Islamic University and the obstacles 

to their quality assurance3 according to the study variables (academic rank – training 

courses – years of experience). The study sample included (50) academic leaders and 

faculty members in the Islamic University of Madinah, and the researcher relied on the 

descriptive analytical approach, and used a questionnaire as the study instrument. The 

study reached several results, the most important among which are: that "the quality of 

community services in the deanship of community service and continuing education in 

the Islamic University of Madinah"  had a (medium) degree from the point of view of 

faculty members and academic leaders of the sample, "the obstacles to the quality 

assurance of community services in the deanship of community service and continuing 

education in the Islamic University" had a (very high) degree from the point of view of 

the sample, and the lack of statistically significant differences at (0.05) level in the 

opinions of the sample about the questionnaire axes as a whole and the total degree 

according to the variables of (academic rank – training courses – years of experience). 

The researcher recommended: the need for the deanship to pay attention to the interaction 

between faculty members and community members in several religious and national 

activities and occasions, and the need for the deanship's attention to identifying the needs 

and requirements of community members, and work to fulfill them in reality. 

Key words: suggested conception – community services' quality – global expertise. 
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 :مقدمة

لقد أصبحت اجلامعات من أهم املؤسسات اجملتمعية يف االقتصادات احلديثة؛ فقد تعدى دورها جمرد كوهنا مواقع 
احليوي يف تسجيل وإثراء الرصيد املعريف البشري، تدريبية لألجيال اجلديدة من القادة والقوى العاملة؛ وإىل جانب دورها 

واملتمثل يف املواد املنشورة وبراءات االخرتاع والنماذج األولية لالبتكارات اجلديدة، أصبحت اجلامعات تساهم بصورة فعالة 
ظور جتاري(، ومسامهتها يف االقتصادات احمللية والوطنية، وذلك نظراً لتوجهها حنو "تسليع" البحث العلمي )أي التعامل معه مبن

  يف حل املشكالت اجملتمعية، وتوفريها ملساحات عامة لتبادل املعرفة.

لقد انتهى العصر الذي كانت اجلامعة فيه تقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل أصبحت مسئولة عن وظيفة 
اجلامعة هبذه الوظيفة مطالبة ابلقيام بدراسات  اثلثة تكاد تكون من أخطر وظائفها وهي الوظيفة املعنية خبدمة اجملتمع والطالع

وأنشطة غري تقليدية تسهم يف رفع الكفاية املهنية والثقافية ملختلف شرائح اجملتمع ابلتعاون مع األجهزة واملؤسسات املعنية يف 
 (.175: ص 2016اجملتمع )الشريف، 

يف ختريج كوادر بشرية متلك املعرفة والعلم والتدريب على العمل يف اجملاالت التعليم اجلامعي وتسهم مؤسسات 
والتخصصات املختلفة كافة، حيث توظف طاقاهتا وإمكاانهتا لتحقيق أهدافها املتعلقة ابلتعليم، وإعداد القوى البشرية، 

 .يع آفاقهيف تطوير اجملتمع وتنميته، وتوسالذي يلعبه دور اجملتمع، مما يؤكد على الوخدمة 

ِكن من  لذلك مت أتسيس عمادات خدمة اجملتمع ابجلامعات؛ حيث توصف خدمة اجملتمع أبهنا عملية أو عمليات متم
بناء قدرات وطاقات اجملتمعات بطريقة غري رمسية، ويتم حتقيق ذلك من خالل تزويد الناس ابملهارات واملعلومات واملعرفة 

ات أفراد اجملتمع، ويسعى تعليم خدمة اجملتمع إىل تعزيز الثقة بني املواطنني وتقوية والدعم واليت ميكن من خالهلا مساع أصو 
العالقات االجتماعية بينهم، ومن أجل استمرار وبقاء اخلدمة اجملتمعية يف االضطالع بدورها يتطلب ذلك التخطيط املستمر 

 (.Day, 2017: 84-85واجملهود من كل أفراد اجملتمع )

املؤسسة ة اجملتمع أحياان ال تكون معتمدة على املناهج الدراسية وأحياان يتم ترتيبها من خالل أنشطة خدمكما أن 
، وهذه األنشطة قد تكون إلزامية أو طوعية، وهي أحياان ال تشمل أهداف تعليمية مباشرة، وحتدث هذه األنشطة التعليمية

، املؤسسةيذ أنشطة خدمة اجملتمع كفعاليات على مستوى أو تتم خارجها، وميكن تنف املؤسسة التعليميةبشكل أساسي داخل 
، ومن أمثلة ذلك: يقوم فريق من الطالب ابلقيام جبوالت داخل احلرم اجلامعي أو املؤسسةأو مشاريع تنفذها أندية وترعاها 

 (.Driskill, 2010: 94يقوم الطالب بتنظيف حديقة حملية أو زايرة كبار السن أو مجع وتوزيع الطعام على احملتاجني )

 مشكلة البحث:

ال تقتصر التأثريات اإلجيابية للجامعات على تلك اخلاصة ابملتعلمني أنفسهم فقط، ولكنها متتد أيضاً إىل جمتمعاهتم 
احمليطة؛ فقد يتم تقدمي التعليم يف كثري من األحيان يف صورة تطبيق أنشطة خلدمة اجملتمع، أو ما يطلق عليه "االبتكار 

األنشطة االبتكارية اهلادفة إىل إحداث التغيريات يف الظروف االجتماعية  االجتماعي"؛ ويقصد ابالبتكار االجتماعي
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واالقتصادية يف اجملتمع؛ وتؤدي أنشطة االبتكار االجتماعي إىل زايدة قدرة اخلدمات اجملتمعية على خلق رأس املال البشري 
 واجملتمعي لدى املستفيدين منها واملشاركني فيها.

لمجتمع يف إطار ما يعرف ابلوظيفة الثالثة للجامعات، وتتمتع وظيفة خدمة اجملتمع تربز أمهية تقدمي اخلدمات لو 
أبمهية خاصة نظراً لدور اجلامعات الكبري يف نشر املعرفة يف اجملتمع؛ ويف اجملتمعات املعاصرة اليوم، حيث تتعاىل األصوات 

لذي ميكن أن تلعبه يف اقتصاد املعرفة مبا متلكه من املطالبة بدمج اجلامعات يف خدمة اجملتمعات بصورة أكرب نظرًا للدور ا
  قدرة على الدمج بني أنواع معرفة املختلفة.

تعاين العديد من الدول من سوء األوضاع االقتصادية من زايدة حدة التضخم، وتفاقم مشكالت البطالة واإلسكان و 
اخلدمات اجملتمعية خوفا من ازدايد حدة الفقر، والتفاوت الطبقي، والرعاية الصحية والتغذية مما دفع هذه الدول إىل مراعاة 

 (.11: ص 2017وزايدة اجلرمية، وعدم املساواة يف توزيع الدخول واخلدمات )دليلة، 

فبالرغم مما تبذله اجلامعات متمثلة يف عمادة خدمة اجملتمع من جهود لتلبية احتياجات اجملتمع، وإقامة العديد من 
ش التدريبية، واألحباث العلمية اليت سخرت لتطوير اخلدمات اجملتمعية إال أنه يوجد عجز يف تقدمي اخلدمات الربامج والور 

 على (Soria et al., 2013دراسة سوراي وآخرون ) أكدتاجملتمعية ابلشكل األمثل الذي يسد احتياجات اجملتمع؛ فقد 
ت كما كانت مناقشات الطالب االجتماعية والثقافية وقيادة مل تكن خدمة اجملتمع قوية يف توقع وعي الطالب ابلذا أنه

 الكلية والقيادة املسئولة اجتماعيا.

(، ودراسة 2013ويف ذات السياق فقد أوضحت نتائج العديد من الدراسات السابقة منها نتيجة دراسة )هللو، 
أن مستوى دور اجلامعات يف  إىل (2017، ودراسة )احلريري، املخاليف، (2017(، ودراسة )الدوسري، 2012)معروف، 

مستوى  تدين أن حيث أكدت علىمتوسطة( ضعيفة و ) سؤوليتها االجتماعية قد جاء بدرجاتخدمة اجملتمع يف ضوء م
أن اهتمام ودية ملتطلبات التنمية املستدامة؛ و حتقيق الربامج املقدمة يف عمادات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعات السع

الكليات العلمية والتطبيقية ابجلامعات ابإلضافة إىل وجود عدة معوقات حتول دون فاعلية تسويق البحوث العلمية التطبيقية 
 يف اجلامعات.

 مما أاثر دافعية الباحث إلجراء البحث احلايل وميكن إبراز مشكلة البحث من خالل التساؤل الرئيس التايل: 

دمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية لضمان جودة اخلما التصور املقرتح 
 ؟ ويتفرع منه عدة تساؤالت فرعية هي:يف ضوء بعض اخلربات العاملية

 ؟اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةما جودة  (1

 ؟اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةضمان جودة اخلدمات ما معوقات  (2
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جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة ( حول 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (3
عدد الدورات  –ومعوقات ضماهنا وفقا ملتغريات )الرتبة األكادميية  اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية

 عدد سنوات اخلربة(؟ –التدريبية 

لضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية يف ما التصور املقرتح  (4
 ؟ضوء بعض اخلربات العاملية

 أهداف البحث:
 يهدف البحث احلايل لتحقيق األهداف التالية:

 .اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةالتعرف على جودة  -

 .ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةالتعرف على معوقات  -

تمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية يف لضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملوضع التصور املقرتح  -
 .ضوء بعض اخلربات العاملية

جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة ( حول 0.05الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
عدد الدورات  –كادميية ومعوقات ضماهنا وفقا ملتغريات )الرتبة األ خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية

 عدد سنوات اخلربة(. –التدريبية 

 أمهية البحث:

لضمان جودة اخلدمات وضع تصور مقرتح تكمن أمهية الدراسة احلالية يف كوهنا من الدراسات العلمية اليت هتدف إىل 
؛ إال أن تلك األمهية تربز اخلربات العامليةاجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية يف ضوء بعض 

 يف اجملالني النظري والتطبيقي وذلك على الوجه التايل:

 :أواًل: األمهية النظرية
 .اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةجلودة أتطري الواقع احلايل لواقع  -

 لضمان جودة قد يساعد البحث احلايل املسؤولني يف تعديل اللوائح والقوانني اليت أصدرهتا إدارة اجلامعة اإلسالمية  -
 .اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية

ابجلامعات ان جودة اخلدمات اجملتمعية ضمبأيمل الباحث يف إثراء إضافة علمية للمعرفة واملكتبات العربية فيما يتعلق  -
يف ظل ندرة البحوث  للمجتمع احمللي على املستوى الثقايف واالقتصادي ومستوى البحث العلمي السعودية

 .-علم الباحثعلى حد -والدراسات يف هذا اجملال 
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 :اثنياً: األمهية التطبيقية

قد تساهم نتائج البحث احلايل يف التوصل إىل طرح توصيات مناسبة تزيد من قدرة إدارة اجلامعة اإلسالمية على  -
للمجتمع  عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةاليت تقدمها حتسني مستوايت اخلدمات اجملتمعية 

 .حث العلمياحمللي على املستوى الثقايف واالقتصادي ومستوى الب

خدمة اجملتمع والتعليم املستمر اجملتمع احمللي ومعرفة عمادة قد تساهم نتائج البحث احلايل يف إبراز احتياجات  -
 .هبا والعمل على سدها حسب اإلمكاانت املتاحة ابجلامعة اإلسالمية

قد تساهم نتائج البحث احلايل يف لفت نظر القائمني على وضع اللوائح والقوانني اإلدارية ابجلامعة اإلسالمية إىل  -
 .تتبع النماذج الدولية الناجحة يف ضمان جودة اخلدمات املقدمة من اجلامعات للمجتمع احملليأمهية 

 حدود البحث:

لضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة تصور مقرتح  وضعتقتصر هذه الدراسة على  أواًل: احلدود املوضوعية: •
  .خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية يف ضوء بعض اخلربات العاملية

 هـ. 1439مت تطبيق هذا البحث إبذن هللا يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  الزمانية:اثنياً: احلدود  •

يقتصر هذا البحث على النطاق اجلغرايف احملدد للدراسة امليدانية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة  اثلثًا: احلدود املكانية: •
 املنورة.

ابجلامعة اإلسالمية  والقيادات األكادميية يشمل جمتمع الدراسة مجيع أعضاء هيئة التدريس رابعاً: احلدود البشرية: •
عضو هيئة قيادة جامعية ( 50الباحث عينة عشوائية منهم لتمثيل جمتمع الدراسة قوامها )ابملدينة املنورة، وقد حدد 

 تدريس.

 :مصطلحات البحث

 اخلدمة اجملتمعية: 

القطاع اخلاص لتوفري منافع معينة إلشباع حاجات  أوة هي نشاطات متارسها الدولأبهنا اخلدمة اجملتمعية تمعرف 
ورغبات الناس دون حتقيق مكاسب مادية ملموسة هلم، أي حتقيق منافع علمية وصحية وعقلية ونفسية وذهنية وبدنية وبيئية 

يت حتقق الصحة مات احلياة األساسية الكفاءة أداءه من خالل توفري مستلز   وتقنية لإلنسان، واليت تسهم يف دميومة عطاءه ورفع
 .(47: ص 2012الكرد، واألمان )

وميكن تعريف اخلدمة اجملتمعية على أهنا "نشاط يقوم فيه الطالب بفعل يستفيد منه اجملتمع، مثل التقاط القمامة أو 
من مجع األموال مقابل األعمال اخلريية"، واعتمدت العديد من املدارس، وخاصة املدارس الثانوية، خدمة اجملتمع كمطلب 
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 املؤسسة التعليميةمتطلبات التخرج، وهذه األنواع من األنشطة ميكن أن تزيد من قيمة التجارب اليت يتعلمها الطالب يف 
(Harriman, 2015: 32.) 

اخلدمات والنشاطات اليت تقدمها اجلامعة للمجتمع احمللي من خالل نشر وتقدمي االستشارات هي أهنا كما 
لعاملني يف اجلامعات من خالل التدريب والتعليم املستمر ودعم وتشجيع الباحثني، واخلدمات ملؤسسات اجملتمع احمللي، ول

 .(53: ص 2017حممد، املقدمة للطالب بربط املادة العلمية ابجملتمع وترسيخ قيم املواطنة )

عمادة خدمة اجملتمع "نشاط تطوعي غري مدفوع األجر لتلبية احتياجات اجملتمع من خالل  ويعرفها الباحث على أهنا
 .والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أمهية اخلدمات اجملتمعية: 

اجتماعيا بني طالب اجلامعات، وطور الطالب ن خدمة اجملتمع هو العامل األكثر أتثريا يف تطوير القيادة املسئولة إ
الذين شاركوا يف خدمة اجملتمع املهارات والثقة لتويل القيادة يف الفصل نتيجة لذلك، وتسعى دورات خدمة اجملتمع إىل تعزيز 

ركة مهارات املواطنة لدى الطالب يف املقام األول عن طريق وضعهم يف وسط بعض مشكالت جمتمعنا األكثر صعوبة للمشا
 (.Lorensen, 2014: 20-21يف حلها )

كوهنا أداة لتطبيق املعرفة يف شىت امليادين واالختصاصات وترمجتها إىل واقع وتتضح أمهية اخلدمات اجملتمعية يف  
، على كل فرد ملموس، وترتكز األمهية على بعد فلسفي هو مبدأ رسالة الفرد ومسئوليته حنو جمتمعه، فخدمة اجملتمع واجب

: ص 2016فلوح، ل يف استثمار كل الطاقات البشرية والفكرية واملوارد املالية خلدمة اجملتمع وتلبية احتياجاته املختلفة )يتمثف
222). 

فقد يساعد دمج احتياجات تعلم الطالب مع احتياجات اجملتمع يف حل املشكالت االجتماعية، وطريقة واحدة 
خدمة اجملتمع، وميكن جلهود املؤسسات يف الدمج بني الفصل الدراسي واجملتمع لتحقيق ذلك هي من خالل تعليم الطالب 

أن تمشِجع الطالب على املشاركة يف الربامج اليت ختدم اجملتمع وتعزز تعلم الطالب، ويلعب تعلم خدمة اجملتمع دورًا أكرب يف 
 Rutti etأعضاء آخرين يف اجملتمع اخلارجي )حتديد االحتياجات احمللية واإلقليمية وفرص العمل مع الشركات والوكاالت و 

al., 2016: 426.) 
دفع مستوى األفراد الصحي واالجتماعي مع هتيئة اجلو املناسب خللق التكيف الالزم بني الفرد كذلك تعمل على 

وإشباع لمية، وبيئته اليت يعمل فيها وخاصة بعد تطور الفكر االجتماعي الذي أدى إىل قيام اخلدمة اجملتمعية أبسسها الع
: ص 2016ن خالد، بحاجات األفراد ومساعدهتم على التكيف، وحتسني عالقاهتم االجتماعية وزايدة أدائهم االجتماعي )

136). 
اليت تقدم اخلدمات وتدريب أفراد اجملتمع، ابإلضافة إىل حل املشكالت وإحداث التوافق  ابألجهزةوربط الناس 

القدرات، وتدعيم فاعلية األجهزة اليت تقدم اخلدمات وتساعد على إاتحة املوارد، والعمل على تطوير وحتسني سياسات  وتنمية
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: ص 2015حممد، ) مواجهة مشكالهتم وتنمية طاقاهتم قدرة الناس على وحتسنيالرعاية االجتماعية يف اجملاالت املختلفة، 
1964). 

املشاركة يف مشاكل  علىفقط يف بناء العالقات اجملتمعية لدي الطالب وحتفزهم خدمة اجملتمع ال تسهم كذلك 
فة اجملتمع، ولكنها توفر أيًضا للطالب فرصة مالحظة فوائد مساعدة اآلخرين، وحيسن من قدرة الطالب على تطبيق املعر 

واملهارات املستفادة وإعادة صياغة القضااي املعقدة، وميكن أن يؤثر أيًضا على الكفاءة الذاتية للطالب، وميكن أن يزيد من 
الدافع لتطوير املهارات احلياتية، وتوفري فرص للمشاركة املدنية املسئولة وحتقيق نتائج تعليمية جيدة يف املناهج الدراسية 

(Warren, 2011: 22-23.) 
ترتبط أنشطة خدمة اجملتمع بتطور الطالب الشخصي واألكادميي، وتوفر مشاريع تعلم اخلدمة للطالب وسيلة كما 

هذه املشاريع عالقة متبادلة املنفعة جلميع األطراف  أيضا لتلبية احتياجات اجملتمع ابلتزامن مع تطبيق مفاهيم التعلم، وتوفر
املعنية )مثل الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملؤسسات التعليمية واجملتمع ككل(، وتشمل خدمة اجملتمع مزااي إضافية للطالب 

 Lee etاملدنية )مثل حتسني التحصيل الدراسي واحرتام الذات، وحتسني مهارات صنع القرار، وتنمية الشعور ابملسؤولية 

al., 2016: 19 .) 
كن أن تقدمها عمادة خدمة اجملتمع ابجلامعة، فهي تشمل وفيما يلي شكل توضيحي يوضح اخلدمات اليت مي

 إسهامات مباشرة، وإسهامات غري مباشرة:

 (1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.258: ص 2017املصدر: )العياشي، 

 

 اإلسهامات الشاملة للجامعة في خدمة المجتمع

إسهامات 

 

إسهامات غير 

 

تنمية 

المعرفة 

 ونشرها

توفير 

المهارات 

 البشرية

معالجة 

المشكالت 

 التنموية

النمو 

االقتصاد

 

النمو 

 الثقافي

النمو 

 العلمي

البحوث العلمية     -

الكتب              -

المؤتمرات        -

 والندوات

المتخرجون       -

المتدربون         -

التعليم المستمر  -

  تنمية العلماء -

االستشارات العلمية               -

الدراسات التنموية              -

 النشاطات اإلنتاجية -

فرص عمل        -

تنمية  -

 االستثمارات

 

دعم الجمعيات  -

العلمية             

دعم الحركة  -

الفنية               

 تطوير المواهب-

تنمية المستوى  -

المهاري                  

تنمية المستوى التقني                     -

تنمية المستوى  -

  التعليمي
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 أنواع اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع: 

تتنوع اخلدمات املقدمة للمجتمع على حسب احتياجاته، من خدمات تعليمية، صحية، ثقافية، رايضية وترفيهية، 
ودينية، واليت تسعى الدولة والقطاع اخلاص توفريها للمجتمع دون السعي وراء مكسب أو منفعة خاصة، ولكن لرفع كفاءة 

 اد والرتفيه عنهم وترسيخ قيم املواطنة وخدمة اجملتمع واالرتقاء به.األفر 

وقد تعددت أنواع اخلدمات اجملتمعية اليت تقدمها عمادة خدمة اجملتمع، لتشمل كافة احتياجات اجملتمع السعودي، 
 من خدمات تعليمية، وصحية، وثقافية، وترفيهية، ودينية:

 (2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .(8: ص 2014صدر: )اهليئة العامة للتخطيط، امل

 أوال: اخلدمات التعليمية: 

أييت التعلم األكثر عمًقا غالًبا من جتربة مدعومة ابلتوجيهات، مثل جتربة خدمة اجملتمع اليت تتيح الفرصة للطالب 
لتطبيق املعرفة واألفكار القائمة على التفاعل االجتماعي يف موضوعات الدروس التعليمية، وتستفيد املنظمات اجملتمعية 

مع من خالل تلبية أهداف املقرر الدراسي ومعاجلة األهداف احملددة للمجتمع، والطالب بشكل متبادل من جتربة خدمة اجملت
وتلعب اجلامعات الدور األكثر أمهية يف خدمة اجملتمع، إىل جانب دورها التقليدي يف البحث والتعليم، حيث أهنا لديها 

 لطالب.املعرفة يف االبتكارات واملساعدة يف إبقاء أثر التعلم لدي ا استثمارالقدرة على 

 الخدمات

 دينية ترفيهية رياضية ثقافية صحية تعليمية

مدارس 

التعليم 

 األساسي 

وحدات 

صحة 

 األسرة

مكتبة 

 ثقافية

مالعب 

مفتوحة 

 ثالثية

حدائق 

 عامة

 مساجد

خدمات 

تعليمية 

ذات 

طبيعة 

 خاصة 

مستشفيات 

ومراكز 

 صحية

أندية  بيت ثقافة 

 رياضية 

مناطق 

مفتوحة 

 وساحات 

 جوامع 
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تعد اخلدمات التعليمية الركيزة األساسية يف تطور اجملتمعات البشرية ملختلف نواحي احلياة ألهنا ليست جمرد استهالك و 
للخدمات وإمنا هي عملية إمناء بشري وإعداد للقوى العاملة اليت تتطلبها خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتديث 

 .(322: ص 2011عبود، اجملتمع )

اخلدمات التعليمية من الفعاليات ذات التأثري الكبري يف حياة اجملتمع، فهي متثل أدوات فعالة للبناء احلضاري ف
واالجتماعي، كما أن هلا أثرا كبريا يف التطور الثقايف وحتديد املالمح العامة، لكون التعليم يشكل نظام وظيفي هرمي متكامل 

الفالحي، ) للبعض اآلخر ضمن العملية الرتبويةاليت تقوم أبدوار مكملة بعضها  رتابطةيتضمن جمموعة من العناصر واألجزاء امل
  .(447: ص 2013

فتقوم اجلامعة بتقدمي اخلدمات التعليمية للمجتمع عن طريق االستشارات العلمية اليت تقدمها ملؤسسات اجملتمع 
للكوادر الوظيفية، والبحث التطبيقي الذي يسعى إىل دراسة وأفراده، والتدريب والتعليم املستمر الذي تقدمه اجلامعة 

لي من خالل مشكالت اجملتمع ومؤسسات اجملتمع ومؤسساته والعمل على حلها، ونشر العلم واملعرفة بني أبناء اجملتمع احمل
 .(52 -51: ص 2013هللو، الندوات واحملاضرات وبرامج التعليم املستمر )

يتم إشراك الطالب يف التعلم اجملتمعي بشكل عام من خالل البحوث االجتماعية والثقافية للتعلم من أجل حيث 
كيفية   الطالبتعزيز التواصل االجتماعي والتعاون لدي الطالب، ومن خالل البنية املناسبة وطرق التدريس املناسبة، سيتعلم 

اجملتمع، ومثل هذه العمليات التعاونية هي املفتاح إلنشاء  علىئدة مناقشة األفكار وحتسينها وتطويرها بشكل يعود ابلفا
  (.Chai et al., 2015: 390جمتمع معريف جديد )

ويتضمن تعليم اجملتمع احمللي الربامج واألنشطة الرمسية منها وغري الرمسية، وأنشطة للتعليم عن طريق الفصول الدراسية 
ة إىل املناهج الرتفيهية والثقافية، وتقدم أنشطة استشارية، وخدمات مكتبية، وندوات التقليدية فيها وغري التقليدية، ابإلضاف

 ملناقشة املشكالت احمللية، وبرامج تعليم األسرة والرعاية الصحية والتثقيف الصحي.

 اثنيا: اخلدمات الصحية: 

عالة يف جمتمعاهتا والعمل على ال تغفل اجلامعات )ممثلة يف عمادات خدمة اجملتمع( األمهية الكربى للمشاركة الف
تقدمي اخلدمات الصحية هبا؛ ومن أهم صور مشاركة اجلامعات يف ذلك من يعرف ابألحباث التشاركية اجملتمعية، وهي عبارة 
عن أنشطة ومبادرات حبثية يكون الغرض الرئيسي منها هو توحيد جهود واهتمامات املختصني يف جمال تقدمي اخلدمات 

طباء واملمرضات( واألكادمييني وأفراد اجملتمعات احمللية يف إجراء الدراسات واألحباث اهلادفة إىل تطبيق برامج الصحية )مثل األ
 (.Wallerstein & Duran, 2010: S40لتعزيز كفاءة اخلدمات الصحية يف اجملتمعات وخدمة الفئات املهمشة )

، وضمان صحة السكان واألمراض األوبئةوالسيطرة على  تعترب اخلدمات الصحية واملعاجلات الفيزايئية والعقليةحيث 
مع حاجات  يتالءممعيارا مهما حلياة املدينة وإقليمها، وعليه البد أن يظهر ختطيط استعماالت اخلدمات ابملدينة بشكل 
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سعيد وشعالن، املدينة والتعرف على جمال اخلدمات الوظيفية اليت تقدمها كل مؤسسة عامة وطبيعة خدماهتا الصحية )
 .(320 -319: ص 2014

تقدمي اخلدمات الصحية بشكل يتفق واحتياجات اجملتمع من املؤشرات احليوية لكوهنا مطلبا إنسانيا وضرورة كما أن 
فإن  كاقتصادية ملا هلا من آاثر إجيابية على قدرات السكان وقابليتهم البدنية والعقلية يف مزاولة نشاطهم وزايدة اإلنتاج، لذل

وزايدة  األعماررتقاء هذه اخلدمة الصحية يف اجملتمعات الريفية مبستواها يعين قله إصابة أفرادها ابألمراض وارتفاع متوسط ا
 .(238: ص 2011)عبود، معدل البقاء والنمو 

على تواصلية  املواطننيفيتم إدارة وتقدمي اخلدمات الصحية حبيث تضمن إدارة وتقدمي اخلدمات الصحية وحصول 
مراض وإعادة التأهيل واخلدمات امللطفة واليت يتم تنسيقها عرب ألوالتشخيص وعالج ا األمراضتعزيز الصحة والوقاية من 

منظمة الصحة العاملية، ووفقا الحتياجاهتم طوال العمر ) هخمتلف مستوايت وأماكن الرعاية داخل القطاع الصحي وخارج
 .(2: ص 2016

االستهداف يف مبادرات تقدمي اخلدمات الصحية املطروحة واملطبقة من قبل اجلامعات؛ وتتضمن تتنوع أوجه كذلك 
تلك األوجه اخلدمات الصحية اهلادفة إىل زايدة توجه األمهات حنو اإلرضاع الطبيعي ومساعدهتن على ذلك، واملسامهة يف 

ص األفراد لتسهيل إحالتهم ووصوهلم إىل خدمات جتهيز الصيدليات ابملستلزمات الضرورية، وإشراك الطالب يف أنشطة فح
الرعاية الصحية، والعمل والتنسيق مع أولياء األمور للتوصل إىل احللول املالئمة لتقدمي خدمات الدعم الضرورية لألطفال 

 (.Wood, 2012: 24)مثل برامج تنمية مهارات التواصل( )

 اثلثا: اخلدمات الدينية: 

تلعب اجلامعات من خالل عمادات خدمة اجملتمع )وأي وحدات أخرى خمتصة خبدمة اجملتمع( دوراً هاماً يف تقدمي 
اخلدمات الدينية جملتمعاهتا احمللية؛ ويكمن اإلسهام الرئيسي املقدم من اجلامعات يف هذا الصدد يف تعزيز ما يعرف ابلتعاون 

ك من خالل إشراك الطالب من خمتلف األداين يف أنشطة خدمية هادفة يف بني األداين؛ وتعمل اجلامعات على حتقيق ذل
اجملتمعات احمللية؛ وجتمع هذه األنشطة بني خدمة اجملتمع وتوعية الشباب واجملتمعات احمللية حول املعتقدات الدينية لدى 

 (.Patel & Meyer, 2011: 6اجملموعات الدينية املختلفة، وذلك يف سياقات تتسم ابحلرية واملرونة )

تتجه اجلامعات اليوم حنو تصميم وتطبيق مشروعات خلدمة اجملتمع وأخرى اهلادفة إىل تعزيز التعاون بني حيث 
خدمة اجملتمع يف اجلامعات ختتلف  وجيب اإلشارة إىل أن أهداف برامج اخلدمات الدينية املقدمة من قبل عماداتاألداين، 

عن تلك املقدمة من قبل املؤسسات الدينية التقليدية؛ ففي اجلامعات، تتمثل األهداف الرئيسية للخدمات الدينية يف تعزيز 
مفهوم املواطنة العاملية لدى الطالب واجملتمعات احمللية واملسامهة يف حتقيق الصاحل العام للمجتمعات وتقوية التماسك 

 الجتماعيا
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 خلدمات الرتفيهية والرايضية: رابعا: ا

متثل اخلدمات الرتفيهية نشاطا اختياراي يشعر به اإلنسان ابلسعادة واالرتياح النفسي وحتديد النشاط والتقليل من 
اط بشري آخر، الروتني اليومي مبا ينسجم مع ميوله ورغباته وقابليته ميارسها بعيدا عن جمال عمله، وال تقل أمهيته عن أي نش

 .(156: ص 2017عبود، إذ يتمثل يف ارتياد السكان إىل احلدائق واملنزهات واملطاعم واألندية واملالعب الرايضية )

الرتفيهية على اختالف أنواعها تساعد على إجياد وتقوية العالقات االجتماعية داخل املؤسسات، كما  فاألنشطة
فراغهم تنظيما واعيا يسلهم يف رفع  دة، كما تساعد على تنظيم وشغل أوقاتتكسب العمال واملمارسني هلا عادات محي

 .(23: ص 2014ميساوي، اإلنتاجية، وضمان استقرارهم صحيا ونفسيا ) كفاءهتم

مل اجلامعة عادة على مرافق وجتهيزات وخدمات كثرية، ومن خالل هذه األشياء تقدم خدمات متميزة تشتلذلك 
للمجتمع، ومن ذلك املالعب الرايضية أبنواعها، والصاالت الرايضية، واملسابح، وقاعات االجتماعات واالحتفاالت اليت 

 ولألساتذة، واملطاعم والنوادي للعاملني واالجتماعيةلثقافية والفنية تستخدم أيضا من قبل اجملتمع وكذلك النشاطات ا
 (.445: ص 2013الشهري والغيلي، واخلرجيني والطلبة )

هتتم اجلامعات بقدر ابلغ بتقدمي اخلدمات الرايضية يف جمتمعاهتا؛ وعادًة ما تقوم اجلامعات بتقدمي هذا النوع كما 
ابلشراكات الرايضية؛ وتقوم اجلامعات من خالل الشراكات الرايضية ابلتعاون مع املنظمات من اخلدمات من خالل ما يعرف 

واملؤسسات الرايضية يف تقدمي هذا النوع من اخلدمات، مما يساهم يف تدشني املشروعات الرايضية املشرتكة ذات الفائدة 
تاح الذي تتمتع ابجلامعات يف التعامل مع خمتلف والنفع للمجتمعات احمللية؛ كما أن هذه الشراكات تزيد من مقدار االنف

 (.Franco & Pessoa, 2014: 901األطراف من أصحاب الشأن الداخليني واخلارجيني )

 خامسا: اخلدمات الثقافية: 

الثقايف، فمسئولية اجلامعات حنو جمتمعاهتا يف هذا اجملال تتحقق من  لإلشعاعمركزا ثقافيا هاما ومصدرا تعد اجلامعة 
أبمهية التكنولوجيا ووسائل االتصال احلديثة وأثرها يف تنمية اجملتمع، والعمل على تثقيف  اإلجيابيةخالل نشر املعرفة والثقافة 

ن التعليم من شأنه صياغة عقول األفراد أل ؛ملتقدمةاملوارد البشرية وأتهيلها لتضييق الفجوة بني جمتمعاتنا وجمتمعات البلدان ا
 .(27: ص 2015املختار، وفقا للمقتضيات املعرفية والثقافية )

فقد أضح دور اجلامعات ابلغ األمهية يف جمتمعاهتا احمللية؛ ففي اجملتمعات احلديثة، ازدادت أمهية التعاون واملشاركة 
ءات الضرورية للتعامل والتفاعل مع األفراد واجملتمعات من خمتلف الثقافات؛ ويف املدنية، مما فرض على اجلامعات توفري الكفا

هذا الصدد، أييت دور اجلامعات يف إعداد القادة القادرين على تقدمي اخلدمات املناسبة للمجموعات الثقافية املختلفة يف 
خلدمات الثقافية للمجتمع من خالل إعداد ما اجملتمع؛ حيث تعمل اجلامعات على إعداد القادة املؤهلني ثقافيًا وتقدمي ا

 (.Soria et al., 2015: 56يعرف ابلقيادات التكاملية، أي القيادات القادرة على التعامل ما كافة أطياف اجملتمع )
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املهارات الشخصية واالجتماعية اليت جتعله قادرا على حل  وإكسابهالعمل على تثقيف الطالب وتوعيته كذلك 
ختاذ القرارات، والتواصل الفاعل مع اجملتمع ومكانته، وذلك من خالل املناهج وما يتصل هبا من األنشطة املشكالت، وا

حممد، اجلامعية، ابإلضافة إىل الدورات وورش العمل والندوات واحملاضرات اليت يكمن أن تقوم بدور فاعل يف هذا الصدد )
 .(425: ص 2016

احملاضرات التثقيفية للمجتمع، وإنشاء اجلمعيات العلمية واملهنية، وتنفيذ الدورات التدريبية وفق  ابإلضافة إىل تنظيم
اجملتمع احمللي،  ع، ونقل التقنية واالبتكارات إىلخدمة اجملتم اجلودة يف تنفيذ أنشطةإجراءات  وإتباعاحتياجات اجملتمع، 

: ص 2016الشريف، فة، واالهتمام بنشر الثقافة واملعرفة يف اجملتمع )البحوث التطبيقية امليدانية للمشكالت املختل وإجراء
181- 182.) 

فاهلدف األساسي للخدمات الثقافية هو تعريف األفراد خبصائص جمتمعهم وتدريبهم على أن يؤثروا ويتأثروا مبا يدور 
عداد املطبوعات املختلفة اليت حتي ذكرى املهرجاانت وإ وإقامةيف هذا اجملتمع، وذلك يتم بعقد الندوات وتنظيم احملاضرات، 

 (.56: ص 2016املهيلب، املناسبات الدينية والوطنية )

 بعض التجارب العاملية يف تطبيق اخلدمات اجملتمعية:  

يعترب التوجه يف مؤسسات التعليم العايل حنو خدمة اجملتمع حديث العهد نسبياً يف العامل اليوم، فقد بدأ يف االنتشار 
مع حلول هناية تسعينيات القرن املاضي؛ فقد أصبحت خدمة اجملتمع هي "اهلدف الثالث" من أهداف التعليم العايل، أو ما 

 يمعرف ابلوظيفة الثالثة للجامعات. 

ك بعد "اهلدف األول" املتمثل يف التعليم و"اهلدف الثاين" املتمثل يف البحث العلمي؛ وقد ظهر أيضاً ما يعرف وذل
"اجلامعة املنظمة للمشروعات"؛ وتتعدد التجارب العاملية ملشاركة اجلامعات يف خدمة جمتمعاهتا، لعل من أمهها معهد 

 (.Trencher et al., 2014: 151ايت املتحدة األمريكية )ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد يف الوال

مفهوم ضمان اجلودة كنتيجة لالنتقادات املتصاعدة لتدين خمرجات التعليم العايل، ولذلك أصبح مما أدي إىل ظهور 
فرضته املتغريات  العايل عامليا دورا مهما يف تطوير اجملتمع وتنميته، وإن اتصال اجلامعة مبجتمعها وتفاعلها معه أمر للتعليم

سعيد اك الكثري من اجلامعات تقوم بتجسيد دور الوظيفة الثالثة خلدمة اجلامعة للمجتمع )صرةـ مثل العوملة، وعامليا جند هناملعا
 .(496: ص 2016وآدم، 

خدمة اجملتمع؛ جنوب أفريقيا من األمثلة الرائدة يف جمال مشاركة اجلامعات يف دولة تعترب من خالل اطالع الباحث فو 
وينبع التفرد الذي شهدته البالد يف هذا الصدد من أن مشاركة اجلامعات يف تقدمي اخلدمات للمجتمع قد حتول إىل ضرورة 
يف ظل توجه البالد حنو إحداث حتوالت اجتماعية شاملة يف أعقاب انتهاء نظام الفصل العنصري الذي كان سائدًا يف 

 اخلدمات للمجتمع يف صورة مبادرات طوعية من قبل الطالب، وذلك مع استمرار تركيز لعقود؛ ويف اجلامعات، يتم تقدمي
 اجلامعات على القيام أبنشطتها التدريسية والبحثية االعتيادية.
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جنوب أفريقيا( خطة للتحول الوطين دولة وقد متخض هذا التوجه عن وضع املؤمتر الوطين األفريقي )احلزب احلاكم يف 
هو إحداث التغيري يف اجلامعات يف عموم البالد وحتويلها من هيئات يسودها الفصل العرقي إىل هيئات هدفها الرئيسي 

، 1997تتعايش فيها اجملموعات العرقية مع بعضها البعض؛ ويف تقرير حتوُّل التعليم العايل الصادر من قبل وزارة التعليم يف عام 
جنوب أفريقيا، ويتضمن ذلك االهتمام جبوانب دولة ايت التعليم العايل يف أصبحت الشراكة اجملتمعية وخدمة اجملتمع من أولو 

 (.Thomson et al., 2011: 221مثل تعزيز مفهوم املسئولية االجتماعية وااللتزام جتاه صاحل اجملتمع )

يذهب إىل  أكادمييا، واليت تشكل حتالفا ربة اجلامعات الكورية يف اخلدمة اجملتمعيةمن التجارب العاملية جتكذلك 
ابعد من جمرد اإلسهام يف اجملتمع احمللي، من خالل األنشطة التطوعية، حيث مشلت ضمن مهامها تثقيف املوارد البشرية يف 
البلدان النامية، وذلك لتضييق الفجوة املعرفية بني البلدان املتقدمة والنامية، سعيا إىل خفض معدالت الفقر ونشر فكرة النظم 

 .(107: ص 2014الشمري، يف اجملتمع العاملي ) يةالدميقراط

فعند النظر إىل كوراي اجلنوبية كمثال، فمن املمكن وصف أنشطة خدمة اجملتمع املطبقة من قبل جامعاهتا أبهنا جتمع 
خدمة اجملتمع يف بصورة وثيقة بني اهلدفني الثاين والثالث ملؤسسات التعليم العايل؛ وابلتايل فمن املالحظ أبن نطاق أنشطة 

اجلامعات الكورية يركز على األنشطة اهلادفة إىل تعزيز وتسهيل نقل املعرفة إىل املؤسسات الصناعية؛ وتسعى احلكومة الكورية 
ابستمرار إىل وضع السياسات اليت من شأهنا إحداث التنسيق بني األنشطة البحثية للجامعات واحتياجات النمو يف 

 (.Kwon, 2010: 235لبالد )املؤسسات الصناعية يف ا

ومن املالحظ أن اجلامعات الكورية ككل قد سعت وتوصلت إىل بناء منظومة مشرتكة خلدمة اجملتمع يتم من خالهلا 
العمل على حتقيق األهداف االقتصادية املوضوعة من قبل احلكومة الكورية؛ أي أن جهود اجلامعات خلدمة االحتياجات 

عاهتا تكون موحدة ومشرتكة؛ ويف هذا الصدد أتيت التجربة الكورية كنقيض اتم ملا هو عليه احلال واملصاحل االقتصادية جملتم
يف اجلامعات الغربية، واليت تقوم ابلتخطيط ألنشطة خدمة اجملتمع وتنفيذها وفقًا خلططها وأعرافها اخلاصة، مما جيعل من 

 (.Kwon, 2015: 122جهود خدمة اجملتمع يف اجلامعات الغربية أكثر استقاللية )

أما أوروبياً، فقد شهدت فكرة خدمة اجملتمع اهتماماً متزايداً لدى اجلامعات يف فرنسا خالل السنوات املاضية؛ وميثل 
هذا التوجه الثورة األكادميية الثانية يف اتريخ فرنسا، حيث أن الثورة األوىل كانت الدمج بني املهمة األوىل )التعليم( والثانية 

لعلمي( خالل هناايت القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ ويف خضم هذه الثورة، حتولت اجلامعات إىل )البحث ا
مؤسسات ذات دور اجتماعي واقتصادي فعال، مما جعلها من حمركات منو اقتصاد املعرفة يف البالد؛ وإىل جانب عمل 

القات التعاون والشراكة مع الشركات الصناعية يف البالد اجلامعات على معاجلة مشكالت اجملتمع، فهي تقوم أيضاً ببناء ع
(Nelles & Vorley, 2010: 342.) 

وأتيت التجربة الفرنسية، حيث قامت اجلامعات واملراكز البحثية إبنشاء شركة علمية مشرتكة فيما بينها تسمى 
SATT تصادي، ومهمتها تقوم على حتويل تكون حلقة الوصل بني اجلامعات واملعامل البحثي والعامل االجتماعي واالق
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االكتشافات إىل تطبيقات ملموسة، وتلبية الحتياجات الشركات مبا يسهم يف إفادة اجملتمع، ونشاطها يرتجم بتسجيل براءات 
 (.672: ص 2016االخرتاع وحتويل تقنيات اجلامعة واملعامل إىل فرص جتارية )األمحدي، 

بوجه عام، ترتكز جهود خدمة اجملتمع يف اجلامعات الفرنسية على ما يتعلق وكما هو احلال يف اجلامعات األوروبية 
البحث العلمي واالبتكار؛ وهناك ثالثة أبعاد ملشاركة اجلامعات الفرنسية يف خدمة جمتمعاهتا، وهي نقل  ونتائجبنقل املعرفة 

معات الفرنسية إبحداث التنمية والتطوير يف جمتمعاهتا التكنولوجيا واالبتكار، والتعليم املستمر، واملشاركة االجتماعية؛ وهتتم اجلا
على املستوى املناطق، وذلك من خالل تطبيق مفهوم "التخصص الذكي"، والذي يقوم على فكرة توجيه األنشطة البحثية 

 (.Secundo et al., 2017: 229حبيث تساهم يف إحداث التنمية االقتصادية والثقافية يف ظل جمتمع املعرفة احلديث )

وقد برزت الصني أيضًا كإحدى الدول النامية الرائدة يف جمال تطبيق مفهوم خدمة اجملتمع يف مؤسسات التعليم 
العايل؛ ومع ذلك يعترب نطاق خدمة اجملتمع لدى اجلامعات الصينية حمدود النطاق، حيث أن غالبية ما تسعى اجلامعات إىل 

الشراكات التعاونية مع الشركات اخلاصة هبدف تقدمي خمرجات البحث العلمي لديها حتقيقه يف هذا الصدد مرتكز على بناء 
ملساعدهتا على التطوير من منتجاهتا؛ وقد تركزت معظم جهود اجلامعات الصينية على شركات املنتجات التقنية حتديداً 

(Wu & Zhou, 2012, 813.) 

تطوير املنتجات احلديثة يف شركات التقنية تعتمد ابألساس ومن املثري لالهتمام أنه على الرغم من كون أنشطة دعم 
على البحث العلمي )أي اهلدف الثاين ملؤسسات التعليم العايل(، إال أنه يمنظر إىل جهود اجلامعات الصينية يف هذا الصدد 

بحث والتطوير يف على أهنا مندرجة حتت اهلدف الثالث، وهو خدمة اجملتمع، حيث أن جهود اجلامعات الصينية يف دعم ال
 شركات التقنية أتيت يف إطار مبادرات تسليع البحث العلمي.

تتبىن اجلامعات يف العديد من دول شرق آسيا املتفوقة اقتصادايً وعلميًا هذا النموذج نفسه املتبع يف الصني، كما 
 وبية. ومن بني الدول األخرى يف املنطقة املتبعة هلذا النموذج ماليزاي واتيوان كوراي اجلن
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 الدراسات السابقة:

( التعرف على تساهم اجلامعات مع املؤسسات التعليمية يف حتقيق التنمية املستدامة 2017دراسة )الدوسري،  تناولت
من خالل أتدية وظيفتها الثالثة خدمة اجملتمع؛ وقد اشتمل جمتمع الدراسة على مجيع عمدا ووكالء  وأعضاء هيئة التدريس 

( 211(عميد ووكيل )32اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعات السعودية، وتكونت عينة الدراسة من )من عمادات خدمة 
ابملنهج الوصفي  كأدوات للدراسة، واستعان  االستبانة واملقابالت الشخصية عضو هيئة تدريس؛ وقد استخدم الباحث

املسحي كمنهج للدراسة؛ وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها: أن مستوى حتقيق الربامج املقدمة يف عمادات 
خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعات السعودية ملتطلبات التنمية املستدامة قد جاءت بدرجة )متوسطة( أفراد عينة 

لة إحصائية ابختالف متغري املؤهل العلمي لدرجة حتقيق الربامج املقدمة يف عمادات خدمة الدراسة، وجود فروق ذات دال
 اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعات السعودية ملتطلبات التنمية املستدامة لصاحل أفراد الدارسة ممن مؤهلهم العلمي دكتوراه.

االنفتاح على التغيري يف اجلامعات األردنية، عرف على  درجة ت( إىل ال2017هدفت دراسة )بينو والشروطي، و 
وعالقتها مبستوى خدمة اجملتمع لدى أعضاء هيئة التدريس؛ وقد اشتمل جمتمع الدراسة على أعضاء اهليئة التدريسية يف 

الوسط(،  ثالث جامعات رمسية مثلت أقاليم األردن الثالثة وهي: )جامعة الريموك: إقليم الشمال(، و)اجلامعة اهلامشية؛ إقليم
االستبانة  ( عضو هيئة تدريس؛ وقد استخدما الباحثان358، وتكونت عينة الدراسة من ))و)جامعة مؤتة: إقليم اجلنوب

كأداة للدراسة، واستعااًن ابملنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة؛ وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها: أن 
يف اجلامعات األردنية قد جاءت بدرجة )عالية( لدى أفراد عينة الدراسة، أن مستوى  درجة الكلية لالنفتاح على التغيري

خدمة اجملتمع لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية قد جاء بدرجة )عالية( لدى أفراد عينة الدراسة، وجود فروق 
ة اجملتمع لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات دالة إحصائياً بني متوسطات إجاابت عينة الدراسة فيما يتعلق مبستوى خدم

األردنية تعزى للكلية، ولصاحل الكليات اإلنسانية، واجلنس، ولصاحل اإلانث، ولبلد التخرج، ولصاحل خرجيي البلدان األجنبية، 
وللجامعة، ولصاحل  سنوات فأكثر، 10وللرتبة األكادميية، ولصاحل األستاذ واألستاذ املشارك، وللخربة، ولصاحل أصحاب خربة 

  .جامعة مؤتة

إىل التعرف على تقدمي تصور يتضمن جمموعة من العناصر  هدفت دراسة( 2017)احلريري، املخاليف، وأجرى 
واآلليات املقرتحة لتسويق البحوث التطبيقية يف اجلامعات اليمنية وتوظيفها خلدمة اجملتمع وتنميته، من خالل تقييم مدى 

وث التطبيقية وتوظيفها خلدمة وتنمية اجملتمع يف الكليات العلمية والتطبيقية ابجلامعات اليمنية؛ وقد االهتمام بتسويق البح
اشتمل جمتمع الدراسة على مجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثني ابلكليات العلمية والتطبيقية يف بعض اجلامعات اليمنية 

ريس وابحثني ابلكلية؛ وقد استخدما الباحثان االستبانة كأداة ( عضو هيئة تد287احلكومية، وتكونت عينة الدراسة من )
للدراسة، واستعاانً ابملنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة؛  وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها: أن اهتمام 

خلدمة اجملتمع وتنميته قد جاء الكليات العلمية والتطبيقية ابجلامعات اليمنية بتسويق البحوث العلمية التطبيقية وتوظيفها 
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بدرجة )ضعيفة( لدى أفراد عينة الدراسة، ووجود عدة معوقات حتول دون فاعلية تسويق البحوث العلمية التطبيقية يف 
 اجلامعات اليمنية من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة.

مة اجملتمع احمللي يف ضوء ( إىل التعرف على دور اجلامعات الفلسطينية يف خد2013هدفت دراسة )هللو، كما 
( من أعضاء هيئة 338مسؤوليتها االجتماعية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية؛ وقد اشتمل جمتمع الدراسة على )

( عضو هيئة تدريس؛ وقد استخدم 158احلكومية بفلسطني، وتكونت عينة الدراسة من ) ىالتدريس املثبتني يف جامعة األقص
ابملنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة؛ وقد توصلت الدراسة للعديد من  الباحث االستبانة  كأداة للدراسة، واستعان

جتماعية قد جاء بدرجة )متوسطة( لدى النتائج أمهها: أن مستوى دور اجلامعات يف خدمة اجملتمع يف ضوء مسؤوليتها اال
أفراد عينة الدراسة. وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع واملسؤولية جتاه العاملني وجتاه الطلبة 

( حول دور اجلامعة a=0.05(، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )a=0.05عند مستوى داللة )
 دمة اجملتمع يف ضوء مسؤوليتها االجتماعية تعزى للمتغري الشخصية )اجلنس، العمر، وسنوات اخلدمة، ومكان العمل(.يف خ

(إيل فحص العالقات بني مشاركة الطالب يف خدمة اجملتمع Soria et al., 2013هدفت دراسة سوراي وآخرون )
، ودراسات عمل، وبني تطوير القيادة املسئولة اجتماعًيا؛ يف سياقات خمتلفة من خالل الفصول الدراسية، ومنظمات الطالب

وتكون جمتمع الدراسة من كل الطالب يف جامعة حبثية عامة كبرية يف أقصى الغرب األوسط؛ واشتملت عينة الدراسة علي 
عديد من ( طالب؛ واعتمد الباحثون علي املنهج الوصفي التحليلي القائم علي االستطالع؛ وأظهرت الدراسة ال3.423)

النتائج، كان من أمهها: مل تكن خدمة اجملتمع قوية يف توقع وعي الطالب ابلذات كما كانت مناقشات الطالب االجتماعية 
والثقافية وقيادة الكلية والقيادة املسئولة اجتماعيا، كانت خدمة الطالب للمجتمع مبفردهم أو مبفردهم ومع بعض املنظمات 

يما يتعلق بقوهتما يف التنبؤ ابالنسجام بني الطالب، ارتبطت املناقشات االجتماعية والثقافية، وقيادة مرتبطتني ارتباطًا وثيًقا ف
الكلية، وفعالية القيادة قبل الكلية، والقيادة املسئولة اجتماعيا قبل الكلية، والسوابق السابقة للقيادة قبل الكلية بشكل إجيايب 

 بشعور الطالب ابملواطنة.

( التعرف على دور كليات الرتبية ابجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع من 2012)معروف،  دراسةوتناولت 
وجهة نظر أساتذهتا؛ وقد اشتمل جمتمع الدراسة على مجيع أساتذة كليات الرتبية ابجلامعات الفلسطينية يف حمافظات غزة، 

ابملنهج  االستبانة كأداة للدراسة، واستعان الباحث( أستاذًا بكلية الرتبية؛ وقد استخدم 52وتكونت عينة الدراسة من )
الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة؛ وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها: أن دور كليات الرتبية ابجلامعات 

صائية الفلسطينية يف خدمة اجملتمع احمللي قد جاءت بدرجة )متوسطة( لدى أفراد عينة الدراسة، توجد فروق ذات داللة إح
بني متوسطات تقديرات دور كليات الرتبية ابجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع احمللي تعزى ملتغري اجلامعة لدى أفراد 

 العينة ولصاحل اجلامعة اإلسالمية.

( إىل التعرف على  وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية عجلون اجلامعية 2012هدفت دراسة )الرواشدة، و 
عة البلقاء التطبيقية يف خدمة اجملتمع ؛ وقد اشتمل جمتمع الدراسة على من مجيع أعضاء اهليئة التدريسية بكلية يف دور جام
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( عضو هيئة تدريس؛ وقد استخدم الباحث 96عجلون الوطنية ابململكة األردنية اهلامشية، وتكونت عينة الدراسة من )
التحليلي كمنهج للدراسة؛ وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج  االستبانة كأداة للدراسة، واستعان ابملنهج  الوصفي

أمهها: وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس يف مجيع احملاور واألداة لصاحل اإلانث، وجود فروق يف آرائهم حنو دور 
 ( تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث0.05اجلامعة، ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( إيل النظر يف جتارب خمتلف طالب اجلامعة املشاركني Novick et al., 2011هدفت دراسة نوفيك وآخرون )كما 
يف برانمج تعلم خدمة اجملتمع؛ وتكون جمتمع الدراسة من كل طالب جامعة بيكون ابلوالايت املتحدة يف العام الدراسي 

ي؛ واعتمد الباحثون علي املنهج الوصفي التحليلي ( طالب جامع400؛ واشتملت عينة الدراسة علي )2008-2009
القائم علي االستطالع و املقابالت؛ وأظهرت الدراسة العديد من النتائج، كان من أمهها: أكد املشاركون السود يف هذه 

لقة ابلعرق يف املناقشات املتع وجهوهاالدراسة علي فاعلية برانمج العمل االجتماعي من خالل اإلشارة إىل التحدايت اليت 
ومن هذه التحدايت نقص اإلحساس أو الرفض التام هلذه القضااي من ِقبل زمالئهم البيض، أثبت برانمج العمل االجتماعي 
فاعليته يف رؤية اآللية اليت يتم من خالهلا معاجلة التفاعالت املثرية للقلق بني الطالب البيض والسود حول القضااي العرقية 

 إبعادة صياغة هذه اآللية الغري مالئمة. بشكل غري مالئم ويقوم

( فحص كيف تفسر جامعة واحدة يف "أقل البلدان منواً" مفهوم خدمة Preece, 2011دراسة بريسي )واستقصت 
اجملتمع يف مواجهة حتدايت املوارد الداخلية وأهداف التنمية الدولية؛ وتكون جمتمع الدراسة من كل سكان مدينة ليسوتو 

( من أعضاء هيئة 5( من أعضاء اجملتمع، مع )50؛ واشتملت عينة الدراسة يف دراسة احلالة األويل علي )جبنوب أفريقيا
( من املتخصصني اخلارجيني من القطاع الصحي احلكومي، 2( طالب و )10التدريس من أربعة ختصصات خمتلفة، و )

( أعضاء أكادمييني من أربعة 8اجملتمع ، منها )( من أفراد 400واشتملت عينة الدراسة يف دراسة احلالة الثانية علي )
( طالًبا من اثنني من التخصصات املختلفة؛ 16( مهنيني خارجيني من قطاعي الشرطة والبنوك و )3ختصصات خمتلفة و)

واعتمد الباحث علي املنهج الوصفي التحليلي القائم علي املالحظات واملقابالت؛ وأظهرت الدراسة العديد من النتائج، 
ان من أمهها: مفهوم التعليم اجلماهريي ليس شيًئا تسعى مؤسسات مثل جامعة ليسوتو إىل حتقيقه على نطاق العديد من ك

مؤسسات أمريكا الشمالية أو أورواب، اجلامعة كانت قادرة على املشاركة والتعاون من خالل جمموعة واسعة من املوارد بتكلفة 
ضح، تقوم جامعة ليسوتو الوطنية بدور تنموي خاص يف سياق البلدان النامية وما صغرية نسبيا مع نتائج إجيابية بشكل وا

 زالت هي املؤسسة الوطنية الرئيسية لتقدمي التعليم اجلامعي.

إيل تقييم ما إذا كانت اخلدمة اجملتمعية للطالب اجلامعيني هلا  (Maynard, 2011هدفت دراسة مينارد )وأخرياً 
أتثريات دائمة على سلوك اخلرجيني من حيث املشاركة والقيادة يف جمتمعاهتم؛ وتكون جمتمع الدراسة من كل الطالب اخلرجيني 

( خريج؛ 2000عشوائية من ) من جامعة خاصة يف مدينة نيو إجنالند ابلوالايت املتحدة؛ واشتملت عينة الدراسة علي عينة
واعتمد الباحث علي املنهج الوصفي التحليلي القائم علي االستبيان؛ وأظهرت الدراسة العديد من النتائج، كان من أمهها: 
كانت هناك عالقة قوية بني مشاركة الطالب اجلامعيني يف خدمة اجملتمع وبني املشاركة اجملتمعية من ِقبل اخلرجيني، وكانت 
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سنة بعد التخرج، مل يتم حتديد عالقة قوية بني اخلدمة اجملتمعية للطالب اجلامعني وبني قيادة  16القة مستمرة حىت هذه الع
اخلرجيني يف جمتمعاهتم، مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني تعلم اخلدمة اإللزامي وبني اخلدمة اجملتمعية الغري إلزامية 

 والقيادة للخرجيني. فيما يتعلق ابملشاركة اجملتمعية

 :السابقة الدراسات على تعقيب

(، 2012(، ودراسة )معروف، 2013، أوضحت نتائج العديد من الدراسات السابقة منها نتيجة دراسة )هللو
( إىل أن مستوى دور اجلامعات يف خدمة اجملتمع يف ضوء 2017(، ودراسة )احلريري، املخاليف، 2017ودراسة )الدوسري، 

مسؤوليتها االجتماعية قد جاء بدرجات )ضعيفة ومتوسطة( حيث أكدت على أن تدين مستوى حتقيق الربامج املقدمة يف 
تمع والتعليم املستمر ابجلامعات السعودية ملتطلبات التنمية املستدامة؛ وأن اهتمام الكليات العلمية عمادات خدمة اجمل

 والتطبيقية ابجلامعات ابإلضافة إىل وجود عدة معوقات حتول دون فاعلية تسويق البحوث العلمية التطبيقية يف اجلامعات.
 اجملتمعية اخلدمات جودة لضمان مقرتحوضع  تتناول دراسة إلجراء املاسة احلاجة الدراسات هذه أبرزت كما 

 .ذلك على ركزت اليت الدراسات قلة ضوء يف ؛اتابجلامع املستمر والتعليم اجملتمع خدمةات بعماد
 :يف الدراسات هذه من الباحث استفاد عام وبوجه

 .إليها واحلاجة البحث مشكلة أمهية حتديد -1
 .املقرتح التدرييب الربانمج بناء -2
 .البحث أدوات إعداد -3

 :املنهجية للبحث اإلجراءات
  :الدراسةمنهج 

 يهتم الذي املنهج وهوكمنهج للدراسة احلايل املنهج الوصفي   البحثتبع ي؛ سوف البحثمن أجل حتقيق أهداف 
 البياانت عنه توصلت ما إىل استنادا والتفسريات احللول استقصاء وحماولة دقيقا، علميا وصفا ثحالب موضع الظاهرة بوصف

 (197 ص م،2009 حلو، وأبو اجلادري) ومعلومات نتائج من
 :وعينته الدراسةجمتمع 

الباحث عينة عشوائية  وقد حددابجلامعة اإلسالمية، أعضاء هيئة التدريس يشتمل جمتمع البحث احلايل على مجيع 
 ( عضو هيئة تدريس.50قوامها ) لتمثيل جمتمع الدراسة منهم

 :األساليب اإلحصائية
لوصف أفراد الدراسة، وحلساب استجاابت أفراد الدراسة اجتاه العبارات اليت تتضمنها أداة  التكرار والنسب املئوية -1

 الدراسة.
 لرتتيب استجاابت أفراد الدراسة. املتوسطات احلسابية -2
 الداخلي ألداة الدراسة.للتأكد من صدق االتساق  معامل ارتباط بريسون -3
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 لقياس ثبات أداة الدراسة. معامل ثبات )ألفاكرونباخ( -4
 : وذلك لوصف املتوسط احلسايب لالستجاابت على كل عبارة وبعد على النحو التايل:معادلة املدى -5

 متثل درجة استجابة )ضعيفة جداً(. 1.80إىل أقل من  1من  -

 استجابة )ضعيفة(.متثل درجة  2.60إىل أقل من  1.80من  -
 متثل درجة استجابة )متوسطة(. 3.40إىل أقل من  2.60من  -
 متثل درجة استجابة )عالية(. 4.20إىل أقل من  3.40من  -
 متثل درجة استجابة )عالية جداً(. 5إىل أقل من  4.20من  -

 .األكادمييةالرتبة وفقا ملتغري  اإلحصائيةملعرفة الفروق  Independent Samples Testاختبار  -6

 –وفقا ملتغريات )عدد الدورات التدريبية  اإلحصائيةالفروق  ملعرفة  one way anovaحتليل التباين األحادي  -7
 عدد سنوات اخلربة(.

 خصائص عينة البحث:

عدد  –عدد الدورات التدريبية  - الرتبة األكادميية)مت حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة البحث وفقاً 
 .سنوات اخلربة(

 :حسب الرتبة األكادمييةتوزيع أفراد العينة  -1

 للرتبة األكادميية( توزيع أفراد العينة وفقا 1جدول رقم )
 النسبة املئوية التكرار الرتبة األكادميية م
 %28.0 14 قيادات جامعية 1

 %72.0 36 أعضاء هيئة تدريس 2
 %100.0 50 اجملموع

%( من أفراد 72.0بينما نسبة ) ،جامعيةقيادات %( من أفراد العينة 28.0( أن نسبة )1يتضح من اجلدول رقم )
 .أعضاء هيئة تدريس العينة

 :عدد الدورات التدريبيةتوزيع أفراد العينة حسب  -2

 لعدد الدورات التدريبية( توزيع أفراد العينة وفقا 2جدول رقم )
 النسبة املئوية التكرار عدد الدورات التدريبية م
 %38.0 19 دورات تدريبية 3إىل  1من  1

 %40.0 20 دورات تدريبية 6إىل  3من  2

 %22.0 11 دورات تدريبية فأكثر 7 3
 %100.0 50 اجملموع
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بينما ، دورات تدريبية 3إىل  1من  حاصلني على عدد%( من أفراد العينة 38.0( أن نسبة )2يتضح من اجلدول رقم )
%( من أفراد العينة 22.0دورات تدريبية، بينما نسبة ) 6إىل  3من  حاصلني على عدد%( من أفراد العينة 40.0نسبة )

 دورات تدريبية فأكثر. 7حاصلني على عدد

 :عدد سنوات اخلربةتوزيع أفراد العينة حسب  -3

 لعدد سنوات اخلربة( توزيع أفراد العينة وفقا 3جدول رقم )
 النسبة املئوية التكرار عدد سنوات اخلربة م
 %18.0 9 سنوات 5أقل من  1

 %32.0 16 سنوات 10إىل أقل من  5من  2

 %24.0 12 سنة 15إىل أقل من  10من  3

 %26.0 13 سنة فأكثر 15 4
 %100.0 50 اجملموع

بينما نسبة  سنوات، (5)أقل من  لديهم خربة لفرتة%( من أفراد العينة 18.0( أن نسبة )3يتضح من اجلدول رقم )
%( من أفراد العينة 24.0بينما نسبة )، سنوات (10)إىل أقل من  (5)ن لديهم خربة لفرتة %( من أفراد العينة 32.0)

سنة  (15لفرتة )لديهم خربة %( من أفراد العينة 26.0بينما نسبة )، سنة (15)إىل أقل من  (10)من  لديهم خربة لفرتة
 فأكثر.

 البحث:أداة 
بعد أن مت االطالع على األدب الرتبوي، والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث، قام الباحث ببناء وتطوير 

 غري موافق – موافق غري -إىل حد ما موافق - موافق -بشدة موافقاستبانة ولقد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي )
بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية ومعوقات ضمان اخلدمات اجملتمعية بشدة( هبدف التعرف على 

اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة  ( حول0.05جودهتا، والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
عدد الدورات  -)الرتبة األكادميية اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية ومعوقات ضمان جودهتا وفق متغريات البحث 

 .عدد سنوات اخلربة( –التدريبية 

 وصف أداة البحث )االستبانة(:

 لقد احتوت االستبانة يف صورهتا النهائية على جزأين رئيسيني:

عدد  –عدد الدورات التدريبية  - الرتبة األكادميية)ويشتمل على البياانت األولية ألفراد العينة وهي  اجلزء األول:
 .سنوات اخلربة(

( عبارة موزعة على 28: ويشتمل على حماور االستبانة وقد تكونت االستبانة يف نسختها النهائية من )اجلزء الثاين
  :حمورين رئيسيني مها
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ويتكون من العبارة  " اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية احملور األول: " -
 عبارة موزعة على ثالث أبعاد هي:( 21)

 (.7إىل العبارة رقم ) (1)رقم ويتكون من العبارة  تعزيز الثقافة وتقدمي االستشارات البعد األول: -

 (.14إىل العبارة رقم ) (8)رقم يتكون من العبارة جمال البحث العلمي و  البعد الثاين: -

 (.21إىل العبارة رقم ) (15)رقم دعم التنمية االقتصادية ويتكون من العبارة  البعد الثالث: -

 معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية : "الثايناحملور  -
  عبارات.( 7ويتكون من العبارة ) "

 صدق أداة البحث:

 صدق االتساق الداخلي ألداة البحث (1

 البحثصدق االتساق الداخلي حملاور  (أ

، وذلك حبساب معامل (20االستطالعية )ن= الستجاابت أفراد العينةمت حساب صدق االتساق الداخلي وفقًا 
يوضح نتائجها  االستبانة كماارتباط بريسون بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور 

 ( التايل:4جدول رقم )
 (4جدول رقم )

 ة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانةمعامالت ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة والدرج
 اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية احملور األول: "

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 .829** 8 .751** 15 .754** 

2 .809** 9 .867** 16 .819** 

3 .825** 10 .751** 17 .767** 

4 .818** 11 .856** 18 .821** 

5 .758** 12 .853** 19 .734** 

6 .869** 13 .790** 20 .796** 

7 .753** 14 .777** 21 .821** 

 اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةمعوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة : الثايناحملور 

1 .848** 4 .871** 7 .855** 

2 .924** 5 .660**   

3 .793** 6 .879**   

 (0.01** دال إحصائياً عند مستوى الداللة )
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 (0.05* دال إحصائياً عند مستوى الداللة )
ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من ( السابق أن معامالت ارتباط العبارات 4يتبني من جدول )

(، وجاءت مجيع قيم معامالت االرتباط قيم عالية 0.01حماور االستبانة جاءت مجيعهًا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
" بني  الميةاخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلس حيث تراوحت يف احملور األول: "

معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة  : "الثاين؛ بينما تراوحت معامالت االرتباط يف احملور (**869.-**734.)
مما يدل على توافر درجة عالية من صدق (، **924.-**660.)" بني  خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية

 لعبارات حماور االستبانة.االتساق الداخلي 
 الصدق البنائي العام حملاور االستبانة": (ب

مت التحقق من الصدق البنائي حملاور االستبانة من خالل إجياد معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور 
 واجملموع الكلي لالستبانة، ويوضح نتائجها اجلدول التايل:

 (5جدول رقم )
 االرتباط بن الدرجة الكلية لكل حمور والدرجة الكلية حملاور االستبانةمعامالت 

 معامل االرتباط احملور م

1 
اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة  احملور األول: "

 اإلسالمية
.985** 

2 
معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم : الثايناحملور 

 املستمر ابجلامعة اإلسالمية
.883** 

 (0.01** دال إحصائياً عند مستوى الداللة )
( السابق أن قيم معامالت االرتباط حملاور االستبانة ابلدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم 5يتبني من اجلدول رقم )

(؛ مما يدل على 0.01، وكانت مجيعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة )(**985.-**883.)مرتفعة حيث تراوحت بني 
 انة.توافر درجة عالية من الصدق البنائي حملاور االستب

 (6جدول رقم )
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور االستبانة

 احملور م
 عدد

 معامل ألفا كرونباخ الفقرات 

1 
اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر  احملور األول: "

 ابجلامعة اإلسالمية
21 .934 

2 
معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع : الثايناحملور 

 والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية
7 .992 

 955. 28 اجملموع
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( السابق أن قيم معامالت الثبات حملاور االستبانة جاءت بقيم عالية حيث تراوحت قيم 6يتضح من اجلدول رقم )
(؛ وتشري 955.وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي حملاور االستبانة ) (992.-934.)معامالت الثبات حملاور االستبانة بني 

 االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق هبا.هذه القيم من معامالت الثبات إىل صالحية 
 : أسئلة البحثعرض ومناقشة 

عرض ومناقشة نتائج السؤال األول: ما جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة 
 اإلسالمية؟

احلسايب واالحنراف املعياري لكل بعد من أبعاد احملور األول مث ، مت حساب املتوسط أسئلة البحث لإلجابة على
 ( التايل:5ترتيب تلك األبعاد ترتيب تنازيل بناء على املتوسط احلسايب كما تبني نتائج اجلدول )

 (5جدول رقم )
 " ستمر ابجلامعة اإلسالميةجودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املالتكرارات واملتوسطات احلسابية لتوضيح " 

 احملور الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
درجة 

 االستجابة
 متوسطة 1 869. 3.15 البعد الثالث: دعم التنمية االقتصادية 3
 متوسطة 2 1.061 3.11 البعد األول: تعزيز الثقافة وتقدمي االستشارات 1
 متوسطة 3 1.037 3.06 العلميالبعد الثاين: جمال البحث  2

 متوسطة --- 951. 3.10 للمحور األولالدرجة الكلية 

جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة ( السابق أن "5يتبني من اجلدول رقم )
، حيث البحثأفراد عينة والقيادات األكادميية  أعضاء هيئة التدريس( من وجهة نظر متوسطة" جاءت بدرجة )اإلسالمية

بني  حملاور االستبانة(؛ وبلغت االحنرافات املعيارية 951.( ابحنراف معياري بلغ )3.10) للمحور األولجاء املتوسط العام 
(.869-1.061.) 

واحنراف معياري بلغ (، 3.15وجاء يف الرتتيب األول البعد الثالث: دعم التنمية االقتصادية مبتوسط حسايب بلغ )
(، واحنراف 3.11مبتوسط حسايب بلغ ) (، يليه يف الرتتيب الثاين البعد األول: تعزيز الثقافة وتقدمي االستشارات869.)

(، 3.06(، بينما جاء يف الرتتيب األخري البعد الثاين: جمال البحث العلمي مبتوسط حسايب بلغ )1.061معياري بلغ )
 (.1.037واحنراف معياري بلغ )

 جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةويرى الباحث أن حصول 
وجود العديد من املعوقات واليت تشمل القوانني واللوائح  إىل ىقد يعز على درجة استجابة متوسطة من وجهة نظر أفراد العينة 

عليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية واليت حتول دون قدرهتا على ضمان جودة اخلدمات املعمول هبا يف عمادة خدمة اجملتمع والت
 املقدمة للمجتمع احمللي ابلشكل املناسب.
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اليت توصلت إىل أن مستوى حتقيق الربامج املقدمة يف  (2017الدوسري، دراسة ) تلك مع ما أشارت إليهوتتفق 
عمادات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعات السعودية ملتطلبات التنمية املستدامة قد جاءت بدرجة )متوسطة( أفراد 

 عينة الدراسة

مة اجملتمع والتعليم معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خد"ما عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاين: 
 "اإلسالمية؟املستمر ابجلامعة 

"  الثاينلإلجابة على هذا السؤال، مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات احملور 
لك العبارات "، مث ترتيب ت معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية

 ( التايل:6تنازلياً بناء على املتوسط احلسايب كما تبني نتائج اجلدول )
 (6جدول )

معوقات ضمان التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة حول "
 "املستمر ابجلامعة اإلسالميةجودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم 

 العبارة

 درجة االستجابة
 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
  االستجابة

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق 
إىل حد 

 ما
 موافق

موافق 
 بشدة

ضعف العمل على غرس االنتماء والوطنية  4
 الصادقة لدى أبناء اجملتمع احمللي

 33 8 7 2 0.0 ك
 عالية جدا 1 884. 4.44

% 0.0 4.0 14.0 16.0 66.0 

3 
ضعف التفاعل بني أعضاء هيئة التدريس 

وأفراد اجملتمع يف كثري من األنشطة واملناسبات 
 الدينية والوطنية

 25 19 6 0.0 0.0 ك
 عالية جدا 2 697. 4.38

% 0.0 0.0 12.0 38.0 50.0 

2 
الرتكيز على ما يستجد من تطورات ضعف 

ختدم أبناء اجملتمع يف خمتلف جماالت احلياة 
 كالزراعة والصحة والبيئة

 21 21 7 1 0.0 ك
 عالية جدا 3 771. 4.24

% 0.0 2.0 14.0 42.0 42.0 

6 
عدم التعاون مع أفراد اجملتمع احمللي للمحافظة 

 على الرتاث الثقايف وتعزيزه وتطويره
 25 13 9 3 0.0 ك

 عالية جدا 4 948. 4.20
% 0.0 6.0 18.0 26.0 50.0 

1 
ضعف االهتمام ابلتعرف على حاجات 

 ومطالب أفراد اجملتمع
 21 16 13 0.0 0.0 ك

 عالية  5 817. 4.16
% 0.0 0.0 26.0 32.0 42.0 

7 
عدم تصميم برامج خاصة للتعرف على موارد 

 وزايدهتا أبسلوب علميومصادر اجملتمع 
 19 17 12 2 0.0 ك

 عالية 6 890. 4.06
% 0.0 4.0 24.0 34.0 38.0 

5 
ضعف املشاركة يف أعمال اجملالس البلدية 

واملسامهة يف تقوية العالقة معهم لتقدمي أفضل 
 اخلدمات جملتمعهم

 23 10 14 2 1 ك
 عالية 7 1.049 4.04

% 2.0 4.0 28.0 20.0 46.0 

معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم "  الثايناملتوسط احلسايب اإلمجايل للمحور 
 عالية جدا --- 624. 4.22 " املستمر ابجلامعة اإلسالمية
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اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم معوقات ضمان جودة ( السابق أن "6يتبني من اجلدول رقم )
( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث جاء املتوسط العام عالية جدا" جاءت بدرجة )املستمر ابجلامعة اإلسالمية

-697.بني ) الثاين(؛ وبلغت االحنرافات املعيارية لعبارات احملور 624.( ابحنراف معياري بلغ )4.22) الثاينللمحور 
1.049.) 

ضعف العمل على غرس االنتماء والوطنية الصادقة لدى أبناء ( )4وجاءت يف الرتتيب األول العبارة رقم )
 (3(، يليها يف الرتتيب الثاين العبارة رقم )884.(، واحنراف معياري بلغ )4.44( مبتوسط حسايب بلغ )اجملتمع احمللي

( مبتوسط حسايب وأفراد اجملتمع يف كثري من األنشطة واملناسبات الدينية والوطنيةضعف التفاعل بني أعضاء هيئة التدريس )
ضعف املشاركة يف أعمال ) (5(، بينما جاءت يف الرتتيب األخري العبارة رقم )697.(، واحنراف معياري بلغ )4.38بلغ )

(، واحنراف 4.04( مبتوسط حسايب بلغ )معهماجملالس البلدية واملسامهة يف تقوية العالقة معهم لتقدمي أفضل  اخلدمات جملت
معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة اخلاص بـ " الثاين(، وجاءت ابقي عبارات احملور 1.049معياري بلغ )

 .عالية وعالية جدا استجابة ات" بدرجخدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية

ان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر معوقات ضمرى الباحث أن حصول "بو 
التقيد ابلعمل التقليدي يف خدمة اجملتمع وضعف إىل  ىقد يعز  ؛(عالية جدا" على درجة استجابة )ابجلامعة اإلسالمية

ل دون قدراته على التعرف على مرونة اللوائح والقوانني بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية مما حيو 
حاجات ومطالب أفراد اجملتمع يف خمتلف اجملاالت والعمل على سدها أبسلوب علمي وعملي ممنهج حسب خطة يتم 

 وضعها من العمادة بشكل مناسب.

عدة اليت توصلت إىل وجود  (2017احلريري، املخاليف، دراسة )مع ما أشارت إليه نتيجة  ةوتتفق تلك النتيج
 .من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة خدمة اجلامعات للمجتمع بشكل مناسبمعوقات حتول دون فاعلية 

( حول 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): نتائج فرضيات البحثعرض ومناقشة 
 عدد سنوات اخلربة(؟ –عدد الدورات التدريبية  -بة األكادميية حماور االستبانة والدرجة الكلية وفقا ملتغريات )الرت

 الرتبة األكادمييةأ: الفروق وفقا ملتغري 

( حول حماور االستبانة والدرجة 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وللكشف عن وجود 
" لتوضيح Independent Samples Test( "( قام الباحث بتطبيق اختبار )تالرتبة األكادمييةوفقا ملتغري ) الكلية

 (7كما موضح يف اجلدول التايل رقم )  الرتبة األكادمييةداللة الفروق يف إجاابت مفردات عينة الدراسة طبقاً ملتغري 
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 (7جدول )
( للفروق يف إجاابت مفردات عينة الدراسة حول حماور االستبانة Independent Samples Testنتائج " اختبار ت " )

 الرتبة األكادمييةوالدرجة الكلية طبقاً إىل اختالف متغري 

 ( ما يلي:7يتضح من خالل النتائج املوضحة ابجلدول )
( يف آراء أفرد عينة البحث حول احملور 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــــــــائية عند مســـــــــــــــتوى الداللة ) -

ملتغري الرتبة  وفقاً “  جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املســتمر ابجلامعة اإلســالميةاألول: " 
 األكادميية.

: الثاين ( يف آراء أفرد عينة البحث حول احملور0.05مستوى الداللة )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -
وفقاً  " معوقات ضـــــــمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املســـــــتمر ابجلامعة اإلســـــــالمية" 

 ملتغري الرتبة األكادميية.

أفرد عينة البحث حول حماور ( يف آراء 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــــــــائية عند مســـــــــــــــتوى الداللة ) -
 ؛ مما يدل على صحة الفرضية األوىل.الرتبة األكادمييةاالستبانة والدرجة الكلية طبقاً إىل اختالف متغري 

الرتبتني األكادمييتني سواء القيادات أو أعضاء ويرى الباحث أن تلك النتيجة قد ترجع إىل أن أفراد العينة من 
مي اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية ويواجهون يلمسون واقع تقد هيئة التدريس

حول حماور االستبانة  إجابتهمنفس التحدايت اليت حتول دون قدرة العمادة على ضمان جودة تلك اخلدمات مما قارب بني 
 .رغم اختالف رتبتهم األكادميية

( حول حماور 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية
 وفقا ملتغري )عدد الدورات التدريبية(. وفقا ملتغري االستبانة والدرجة الكلية

الرتبة  احملور
املتوسط  ن األكادميية

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجات 
مستوى  الداللة قيمة "ت" احلرية

 الداللة

اخلدمات جودة احملور األول: "" 
اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع 

والتعليم املستمر ابجلامعة 
 " اإلسالمية

قيادات 
 775. 3.22 14 جامعية

48 .556 .581 
دالة عند غري 

 مستوى
أعضاء هيئة  0.05>  

 1.017 3.06 36 تدريس

معوقات ضمان : " الثايناحملور 
جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة 

اجملتمع والتعليم املستمر خدمة 
 " ابجلامعة اإلسالمية

قيادات 
 584. 4.42 14 جامعية

48 .372 .157 
دالة عند غري 

 مستوى
أعضاء هيئة  0.05>  

 629. 4.14 36 تدريس

 الدرجة الكلية

قيادات 
 610. 3.52 14 جامعية

48 .278 .400 
دالة عند غري 

 مستوى
أعضاء هيئة  0.05>  

 770. 3.33 36 تدريس
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( لتوضيح داللة الفروق يف One Way Anovaولإلجابة عن هذا السؤال مت اختبار "حتليل التباين األحادي") 
وكانت نتائج )عدد الدورات التدريبية(؛ وفقا ملتغري طبقًا  حول حماور االستبانة والدرجة الكليةإجاابت مفردات عينة 

 التايل:( 7ول )التحليل كما هو موضح ابجلد
 :عدد الدورات التدريبية: الفروق وفقا ملتغري ب

 (7جدول رقم )
( للفروق يف إجاابت مفردات عينة الدراسة حول حماور الدراسة طبقاً إىل  One Way Anova)نتائج " حتليل التباين األحادي " 

 عدد الدورات التدريبيةاختالف متغري 

 (8يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم )
( يف آراء أفرد عينة البحث حول احملور األول: 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

وفقًا ملتغري عدد الدورات  "اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةجودة "
 التدريبية.

: الثاين( يف آراء أفرد عينة البحث حول احملور 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
وفقاً ملتغري  "معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية"

 عدد الدورات التدريبية.

( يف آراء أفرد عينة البحث حول حماور 0.05ائية عند مســـــــــــــــتوى الداللة )عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــــــــ -
 .الثانيةمما يدل على صحة الفرضية  التدريبية؛عدد الدورات االستبانة والدرجة الكلية طبقاً إىل اختالف متغري 

يادات أن أغلب الدورات التدريبية تكون متخصـــــــــصـــــــــة لكال من القويرى الباحث أن تلك النتيجة قد ترجع إىل 
األكادميية يف النواحي واجلوانب اإلدارية، ومتخصـــــــصـــــــة ألعضـــــــاء هيئة التدريس فيما يتعلق ابلعمل البحثي والتدريس يف 

 .اجلامعة، مما جعل عدد الدورات التدريبية ال يؤثر على آراء أفراد العينة حول حماور االستبانة ودرجتها الكلية

عدد درجات  جمموع املربعات  احملور
 احلرية

 مربع
 املتوسط

أداة 
اإلحصاء 

 )ف(

 الداللة
مستوي 
 الداللة

جودة اخلدمات األول: "احملور 
اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع 

والتعليم املستمر ابجلامعة 
 " اإلسالمية

 011. 010. 2 021. بني اجملموعات

.989 

دالة عند غري 
 مستوى

  <0.05 

 --- 942. 47 44.282 داخل اجملموعات

 --- --- 49 44.302 اجملموع

معوقات ضمان : " الثايناحملور 
جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة 
خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 

 " ابجلامعة اإلسالمية

 2.231 827. 2 1.653 بني اجملموعات

.119 

دالة عند غري 
 مستوى

  <0.05 

 --- 371. 47 17.418 داخل اجملموعات

 --- --- 49 19.071 اجملموع

 الدرجة الكلية
 043. 024. 2 048. بني اجملموعات

.958 

دالة عند غري 
 مستوى

  <0.05 

 --- 552. 47 25.950 داخل اجملموعات
 --- --- 49 25.998 اجملموع
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( حول حماور 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الثالثةعرض ومناقشة نتائج الفرضية 
 وفقا ملتغري )عدد سنوات اخلربة(. وفقا ملتغري االستبانة والدرجة الكلية

( لتوضيح داللة الفروق يف One Way Anovaولإلجابة عن هذا السؤال مت اختبار "حتليل التباين األحادي") 
وكانت نتائج التحليل )عدد سنوات اخلربة(؛ وفقا ملتغري طبقاً  حول حماور االستبانة والدرجة الكليةنة إجاابت مفردات عي

 التايل:( 9ول )كما هو موضح ابجلد
 عدد سنوات اخلربة: الفروق وفقا ملتغري جــ

 (9جدول رقم )
( للفروق يف إجاابت مفردات عينة الدراسة حول حماور الدراسة طبقاً  One Way Anovaنتائج " حتليل التباين األحادي " ) 

 عدد سنوات اخلربةإىل اختالف متغري 

 (9يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم )

( يف آراء أفرد عينة البحث حول احملور األول: 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
وفقًا ملتغري عدد سنوات  " والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةجودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع "

 اخلربة.

: الثاين ( يف آراء أفرد عينة البحث حول احملور0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
وفقاً  " ابجلامعة اإلســـــــالميةمعوقات ضـــــــمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املســـــــتمر " 

 ملتغري عدد سنوات اخلربة.

 جمموع املربعات  احملور
عدد درجات 

 احلرية

 مربع
 املتوسط

أداة 
اإلحصاء 

 )ف(

 الداللة
مستوي 
 الداللة

جودة اخلدمات احملور األول: "
اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع 

والتعليم املستمر ابجلامعة 
 " اإلسالمية

 014. 013. 2 027. بني اجملموعات

.986 

دالة عند غري 
 مستوى

  <0.05 

 --- 942. 47 44.275 داخل اجملموعات

 --- --- 49 44.302 اجملموع

معوقات ضمان : " الثايناحملور 
جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة 

والتعليم املستمر خدمة اجملتمع 
 " ابجلامعة اإلسالمية

 435. 173. 2 346. بني اجملموعات

.650 

دالة عند غري 
 مستوى

  <0.05 

 --- 398. 47 18.725 داخل اجملموعات

 --- --- 49 19.071 اجملموع

 الدرجة الكلية
 048. 026. 2 053. بني اجملموعات

.954 

دالة عند غري 
 مستوى

  <0.05 

 --- 552. 47 25.946 داخل اجملموعات
 --- --- 49 25.998 اجملموع
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( يف آراء أفرد عينة البحث حول حماور 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــــــــائية عند مســـــــــــــــتوى الداللة ) -
 .الثالثة؛ مما يدل على صحة الفرضية عدد سنوات اخلربةاالستبانة والدرجة الكلية طبقاً إىل اختالف متغري 

كثرة االحتكاك بني أغلب أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكادميية تلك النتيجة قد ترجع إىل   ويرى الباحث أن
أفراد العينة أثناء العمل ودراستهم لنوعية اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية 

 ني إجاابهتم حول حماور االستبانة والدرجة الكلية.وملسهم ملعوقات ضمان جودهتا على أرض الواقع؛ مما قارب ب

وجود فروق اليت توصلت إىل  (2017دراسة )بينو والشروطي، ختتلف تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة و 
دالة إحصائيًا بني متوسطات إجاابت عينة الدراسة فيما يتعلق مبستوى خدمة اجملتمع لدى أعضاء هيئة التدريس يف 

 سنوات فأكثر 10، ولصاحل أصحاب خربة ملتغري اخلربة اجلامعات تعزى

 :ملخص النتائج

( متوسطة" جاءت بدرجة )جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةأن " -
 .البحثأفراد عينة والقيادات األكادميية  أعضاء هيئة التدريسمن وجهة نظر 

(، واحنراف معياري بلغ 3.15يف الرتتيب األول البعد الثالث: دعم التنمية االقتصادية مبتوسط حسايب بلغ )جاء  -
(، 3.11مبتوسط حسايب بلغ ) (، يليه يف الرتتيب الثاين البعد األول: تعزيز الثقافة وتقدمي االستشارات869.)

لبعد الثاين: جمال البحث العلمي مبتوسط حسايب (، بينما جاء يف الرتتيب األخري ا1.061واحنراف معياري بلغ )
 (.1.037(، واحنراف معياري بلغ )3.06بلغ )

" جاءت معوقات ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالميةأن " -
 ( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسةعالية جدابدرجة )

( يف آراء أفرد عينة البحث حول حماور االستبانة 0.05ة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم وجود فروق ذات دالل -
 .؛ مما يدل على صحة الفرضية األوىلالرتبة األكادمييةوالدرجة الكلية طبقاً إىل اختالف متغري 

ور االستبانة ( يف آراء أفرد عينة البحث حول حما0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
 .الثانيةمما يدل على صحة الفرضية  التدريبية؛عدد الدورات والدرجة الكلية طبقاً إىل اختالف متغري 

( يف آراء أفرد عينة البحث حول حماور االستبانة 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
 .الثالثة؛ مما يدل على صحة الفرضية اخلربةعدد سنوات والدرجة الكلية طبقاً إىل اختالف متغري 
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 ابجلامعة املســـــتمر والتعليم اجملتمع خدمة بعمادة اجملتمعية اخلدمات جودة لضـــــمان قرتحامل تصـــــورما 
 ؟العاملية اخلربات بعض ضوء يف اإلسالمية

 :التصور املقرتح

اخلدمات املقدمة من قبل عمادة خدمة اجملتمع والتعليم انطالقاً من برانمج التحول الوطين سعت اجلامعة يف تطوير 
املستمر ابجلامعة، حيث تقوم عمادة خدمة اجملتمع ابجلامعة اإلسالمية بدور رايدي يف تطوير اجملتمع، واستثمارًا ملوارد 

ق مع اخلطة اجلامعة اإلسالمية مبا يزيد من مواردها الذاتية، وذلك من خالل أهداف واضحة وخطط طموحة ومبا يتواف
 (.2030اإلسرتاتيجية للجامعة اإلسالمية، ومبا يتواكب مع رؤية اململكة )

جديرًا ابلذكر هنا اإلشارة إىل أن هذا التصور قائم يف األساس على شقني: ومها الشق النظري اخلاص بوضع 
أن الفاعلية اخلاصة بذلك التصورات واألفكار، والشق العملي اخلاص بوضع التصور الفعلي، كما ينبغي اإلشارة إىل 

التصور املقرتح تتوقف على مثة متغريات أساسية ينبغي أخذها بعني االعتبار منها على سبيل املثال توافر الدافعية والرغبة 
احلقيقية يف تطوير اخلدمات اجملتمعية املقدمة من قبل العمادة، ومن مث التأثري بصورة إجيابية على اخلرجيني واجملتمع ككل، 

، وفيما يلي عرًضا ألهم مكوانت 2030و األمر الذي ظهر كرغبة ملحة من أجل تطوير اململكة وحتقيق برامج رؤية وه
 التصور املقرتح:  

 مفهوم التصور املقرتح:

( التصور املقرتح أبنه "هو إطار فكري عام يتبناه الباحثني أو الرتبويني يف صورة 6، ص2013عرف زين الدين )
أو فقيم أو مفاهيم أو اهتمامات تتصل ابإلنسان والكون واحلياة واجملتمع، وابلعالقات اجلدلية القائمة  افرتاضات أساسية

بني املوضوعات مجيعها من شأنه أن يوجه الباحثني إىل تفضيل مناذج ومناهج وطرائق معينة يف البحث تتالءم مع الصيغة 
 اليت يتبنوهنا وتتفق مع مكوانته".

 ح:أمهية التصور املقرت 

تكمن أمهية التصور املقرتح بشكل عام يف أنه يقدم تصورا مبتكرا يتفق مع الواقع، ويساعد على تنمية اجملال الذي 
وضع من أجله، كما يكشف عن أشياء رمبا مل تكن مستخدمة، ويساعد على توظيفها مبا خيدم اجملال الذي وضع من 

يف هذا البحث إىل ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع أجله التصور املقرتح، وترجع أمهية التصور املقرتح 
 والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية يف ضوء بعض اخلربات العاملية.

 * اهلدف العام للتصور املقرتح:

تمع ضمان جودة اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجمليمعد اهلدف العام الذي يمرجى حتقيقه من خالل هذا التصور 
 .والتعليم املستمر ابجلامعة اإلسالمية يف ضوء بعض اخلربات العاملية
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 منطلقات بناء التصور املقرتح:

أن أي تصور مقرتح البد له من االرتكاز على عدد من األسس اليت تساعد يف بناءه، ومن بني هذه األسس 
   اليت مت االعتماد عليها يف بناء ذلك التصور املقرتح ما يلي:

 توجه عمادة خدمة اجملتمع إىل املشروعات التنموية. -

 حرص العمادة على التواصل مع املؤسسات املاحنة ومؤسسات اجملتمع املدين. -

استغالل املوارد املادية والبشرية املتاحة استغالال أمثال، وسخرت كافة اإلمكانيات واملختربات حرص العمادة على  -
 .امعة من أجل تنمية وتطوير قدرات اجملتمع احملليوورش العمل والكفاءات العلمية يف اجل

 متطلبات التصور املقرتح:

هناك بعض املتطلبات الالزمة للتطبيق الناجح والفعال للتصور املقرتح من قبل الباحث وميكن إمجال تلك 
 املتطلبات يف النقاط التالية: 

هذا التصور بصورة فعالة؛ ابإلضافة إىل تعاون  : متمثلة يف األفراد األكفاء القادرين على تنفيذمتطلبات بشرية ▪
 اجلهات املسئولة اليت من شأهنا املساعدة على تطبيق هذا التصور وجناحه.

: متمثلة يف كافة األشياء املادية اليت سيتم االعتماد عليها يف تنفيذ التصور من: مصادر وأماكن متطلبات مادية ▪
 جمهزة، ...اخل.

املتمثلة يف توفري الوسائل التكنولوجية اليت جيب االستعانة هبا لتوفري الوقت، وإضافة  التكنولوجية:املتطلبات  ▪
 .شيء من اإلاثرة وجذب انتباه احلضور

 :وسائل التصور املقرتح

توجد بعض الوسائل واألساليب املساعدة واليت سيعتمد عليها الباحث يف عرض التصور املقرتح اخلاص ببحثه، 
 ثل هذه الوسائل واألساليب فيما يلى:وقد تتم

 نشرة حتضريية. -

 نشرة تثقيفية. -

 املناقشة. -

 التغذية الراجعة. -

 Power Pointالتقدميي برانمج العرض  -
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 األساليب واالسرتاتيجيات املساعدة لتنفيذ التصور املقرتح:

 اسرتاتيجية التعلم اجلماعي. -

 إسرتاتيجيات التطوير والتحسني. -

 إسرتاتيجية التعلم الذايت. -

 :التقومي

تقومي تطبيق ما قدمه التصور املقرتح من مقرتحات تساعد على تطوير اخلدمات اجملتمعية بعمادة خدمة اجملتمع  -
 والتعليم املستمر يف ضوء بعض اخلربات العاملية.

 يف تطوير اخلدمات اجملتمعية. 2030تقومي مدي االستفادة من برامج رؤية  -

 ى تطبيق رؤية ورسالة عمادة اخلدمات اجملتمعية ابجلامعة اإلسالمية والتعليم املستمر.تقومي مد -

 :حتدايت التطبيق احملتملة واحللول اخلاصة هبا

 املقرتح احلايل واليت قد تتمثل فيما يلي:  التصورهناك بعض التحدايت اليت قد حتول دون تطبيق 

رفض إدارة عمادة خدمة اجملتمع ابجلامعة اإلسالمية عن تطبيق ما قدمه التصور املقرتح، ورغبتهم يف القيام ابلدور  .1
 .اعتادوا عليهالتقليدي الذي 

 ، وبراجمها.2030املقرتح أبهداف رؤية  عدم ربط التصور .2

 انشغال اجلامعة ابالعتماد املؤسسي والرباجمي. .3

 اليت قد تسهم يف التغلب على التحدايت السابق ذكرها:  وفيما يلي عرًضا ألهم احللول

الرتكيز يف اجللسات املبدئية على التعريف أبمهية تطبيق هذا التصور املقرتح وما يقدمه من اقرتاحات وأفكار، وأنه  .1
 اإلسالمية.يسهم بشكل فعال يف جودة اخلدمات اجملتمعية املقدمة من قبل عمادة خدمة اجملتمع ابجلامعة 

 .2030توضيح أهداف وبرامج رؤية اململكة العربية السعودية لرؤية  .2

 توفري كافة املتطلبات املادية والتكنولوجية الالزمة لتطبيق الربانمج املقرتح قبل البدء الفعلي يف عمليات التطبيق.  .3
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 توصيات البحث:

ضرورة تركيز العمادة على ما يستجد من تطورات ختدم أبناء اجملتمع يف خمتلف جماالت احلياة كالزراعة والصحة  -
 والبيئة. 

ضرورة اهتمام العمادة ابلتفاعل بني أعضاء هيئة التدريس وأفراد اجملتمع يف كثري من األنشطة واملناسبات الدينية  -
 والوطنية

 جملتمعهم. أفضل اخلدماتاجملالس البلدية واملسامهة يف تقوية العالقة معهم لتقدمي ضرورة مشاركة العمادة يف أعمال  -

 ضرورة تعاون العمادة مع أفراد اجملتمع احمللي للمحافظة على الرتاث الثقايف وتعزيزه وتطويره. -

 ضرورة تصميم العمادة لربامج خاصة للتعرف على موارد ومصادر اجملتمع وزايدهتا أبسلوب علمي -

 ة اهتمام العمادة ابلتعرف على حاجات ومطالب أفراد اجملتمع والعمل على سدها على ارض الواقع.ضرور  -

 :املقرتحة البحوث

 :التالية البحوث إجراء أمهية الباحث يرى البحث نتائج خلفية على

 .واالعتماددليل إجرائي لضمان جودة اخلدمات اجملتمعية يف معايري اجلودة لبناء تصور مقرتح  -

 ربامج املدفعة املقدمة من عمادة خدمة اجملتمع ابجلامعة اإلسالمية.الآلية مقرتحة لضمان جودة  -

 .2030لربامج خدمة اجملتمع ابجلامعة اإلسالمية يف ضوء رؤية اململكة  تقوميية دراسة -

 اإلسالمية.برانمج مقرتح لبناء قدرات املشاركني يف الربامج اجملتمعية ابجلامعة  -
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 قائمة املراجع

 أواًل: املراجع العربية

(. دور اجلامعات السعودية يف الربط بني التعليم واجملتمع: دراسة حتليلية يف ضوء املسؤولية 2016األمحدي، وفاء ذايب )
 .684 -631(: 168) 3، جملة الرتبيةللجامعات، االجتماعية 

للمؤسسة اجلزائرية: (. اخلدمات االجتماعية العمالية والثقافة التنظيمية يف ظل التغري التنظيمي 2016بن خالد، مجال )
، كلية العلوم اإلنسانية رسالة دكتوراه غري منشورةدراسة ميدانية ابملؤسسة الصناعية اجلزائرية لألنسجة، 

 واالجتماعية، جامعة حممد ملني دابغني، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.

االنفتاح على التغيري يف اجلامعات األردنية وعالقتها ( درجة 2017يزيد عيسى ) بينو، حنان حممد عبد احلليم، والشروطي،
، كلية العلوم الرتبوية، جامعة رسالة ماجستري غري منشورةمبستوى خدمة اجملتمع لدى أعضاء هيئة التدريس، 

 اهلامشية، اململكة األردنية اهلامشية.

 حبوث يف اإلحصائية واالستخدامات املنهجية األسس(. م2009) هللا عبد يعقوب حلو، وأبو حسني عدانن اجلادري،
 .والتوزيع للنشر إثراء: عمان. واإلنسانية الرتبية العلوم

تصور مقرتح لتسويق البحوث التطبيقية يف الكليات العلمية والتطبيقية (. 2017احلريري، خالد حسن، واملخاليف، إفتهان )
-145(: 31) 10، جمللة العربية لضمان التعليم اجلامعياابجلامعات اليمنية وتوظيفها خلدمة اجملتمع وتنميته، 

170. 

جملة (. تفعيل دور اخلدمات االجتماعية سبيل للتنمية املستدامة: دراسة جتارب بعض الدول، 2017دليلة، تيتام )
 .18 -7(: 16، )االقتصاد والتنمية البشرية

" دور عمادات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ابجلامعات السعودية يف (. 2017الدوسري، حممد بن عويس بن مبارك )
، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، رسالة ماجستري غري منشورةتصور مقرتح،  املستدامة:حتقيق متطلبات التنمية 

 ابململكة العربية السعودية.

دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية (. 2012د اجلواد )الرواشدة، عالء زهري عب
 .224-174( :4) 40، جملة العلوم االجتماعيةجامعة البلقاء التطبيقية منوذجا،  فيها:

الرتبية، جامعة أم القرى، وزارة (. أساليب بناء التصور املقرتح يف الرسائل العلمية، كلية 2013زين الدين، حممد جماهد )
 التعليم العايل، اململكة العربية السعودية.
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(. تقييم كفاءة اخلدمات التعليمية والصحية يف مدينة احليدرية، 2014لفته وشعالن، إميان عبد احلسني ) علىسعيد، 
 .330 -315(: 19، )جملة البحوث اجلغرافية

(. تصور مقرتح لتطوير دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف ضوء 2016م )سعيد، فيصل عبد الوهاب وآدم، بشرى إبراهي
(: 6، )املؤمتر العريب الدويل السادس لضمان جودة التعليم العايلاملعايري الوطنية لضمان جودة التعليم العايل، 

493- 501. 

ت السعودية: أسلوب دلفاي، (. رؤية إسرتاتيجية لتطوير وظيفة خدمة اجملتمع يف اجلامعا2016الشريف، طالل حسني )
 .195 -174(: 2) 5، األردن، اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة

(. تقدير القيادات اجلامعية لدور اجلامعة جتاه املسؤولية اجملتمعية يف اجلامعات احلكومية 2014الشمري، عادل بن عايد )
 .132 -97(: 12، )اجمللة السعودية للتعليم العايليف مدينة الرايض، 

جملة (. دور التعليم العايل يف خدمة اجملتمع يف اجلمهورية اليمنية، 2013الشهري، شرف أمحد والغيلي، زيد علي )
 .467 -432(: 10) 5، األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

 .191 -154(: 1) 10، جملة أوروك(. كفاءة اخلدمات الرتفيهية يف مدينة البصرة، 2017عبود، سلمان مغامس )

، جملة آداب البصرة(. التباين املكاين للخدمات اجملتمعية يف ريف قضاء شط العرب، 2011عبود، عادل عبد األمري )
(58 :)319- 348. 

 10، آداب الكوفة(. دور اجلامعات العربية يف خدمة اجملتمع يف ضوء مسؤوليتها االجتماعية، 2017العياشي، زرزار )
(32 :)247- 272. 

 األنبارجملة جامعة (. التمثيل اخلرائطي للخدمات اجملتمعية يف ريف انحية احلبانية، 2013حي، أمحد محادي )الفال
 .467 -444( 2، )للعلوم اإلنسانية

 .236 -213(: 18، اجلزائر، )جملة علوم اإلنسان واجملتمع(. دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع، 2016فلوح، أمحد )

(. دور املخططات التفصيلية يف حل مشاكل اخلدمات اجملتمعية: حالة دراسية مدينة خان 2012الكرد، أمساء نبيل )
 ، كلية اهلندسة، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني.رسالة ماجستري غري منشورةيونس حي قيزان النجار، 

ت اجملتمعية املقدمة لتطوير اخلدما Pfieffer(. تصور مقرتح قائم على تطبيق منوذج فيفر 2017حممد، جيهان حممد )
، جملة حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعيةمن كلية رايض األطفال ملؤسسات رعاية الطفل مبحافظة بور سعيد، 

(6 :)43- 101. 
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(. تصور مقرتح لتنمية املسؤولية االجتماعية للجامعات املصرية على ضوء جمتمع املعرفة، 2016حممد، مدحيه حممود )
 .431 -407(: 80، )الرتبية وعلم النفس دراسات عربية يف

جملة (. مؤشرات ختطيطية لتطوير اخلدمات املقدمة لأليتام مبؤسسات الرعاية اإليوائية، 2015حممد، هبة عبد الرحيم )
 .1998 -1949(: 38) 10، دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

جملة البحث العلمي يف ة اجملتمع بليبيا: جامعة طرابلس منوذجا، (. دور اجلامعة يف خدم2015املختار، سهام علي )
 .46 -21(: 16) 3، الرتبية

(. دور كليات الرتبية ابجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر أساتذهتا، 2012معروف، حسام عرفة )
 غزة، فلسطني.، كلية الرتبية، جامعة األزهر يف رسالة ماجستري غري منشورة

، منظمة الصحة 1، ط إطار اخلدمات الصحية املتكاملة اليت تركز على الناس(. 2016منظمة الصحة العاملية )
 العاملية، جنيف.

(. مشكالت الطالبات اجلامعيات املغرتابت ودور اخلدمة االجتماعية يف التعامل معها: 2016املهيلب، طرفة عبد العزيز )
، كلية اللغة العربية رسالة ماجستري غري منشورةبات سكن جامعة األمرية نورة ابلرايض، دراسة تطبيقية على طال

 والدراسات االجتماعية، جامعة القسيم، السعودية.

(. اخلدمات االجتماعية العمالية وعالقتها ابلوالء التنظيمي لدى عمال املؤسسة الصناعية: 2014ميساوي، حممد )
، كلية العلوم اإلنسانية رسالة ماجستري غري منشورة، (LAFARAGE)دراسة ميدانية مبؤسسة لفارج 

 واالجتماعية، جامعة املسلية، اجلمهورية الدميقراطية الشعبية. 

(. دور اجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع يف ضوء مسؤوليتها االجتماعية من وجهة 2013هللو، إسالم عصام )
، كلية التجارة، اجلامعة رسالة ماجستري غري منشورةالة جامعة األقصى، نظر أعضاء اهليئة التدريسية: دراسة ح

 اإلسالمية، فلسطني.

، اهليئة 1، ط دليل املعدالت واملعايري التخطيطية للخدمات جبمهورية مصر العربية(. 2014اهليئة العامة للتخطيط )
 العامة للتخطيط العمراين، مصر.
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