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دور كلية التربية بالرستاق في خدمة المجتمع المحلي من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس.

الملخص

د .محده بنت محد بن هالل السعدية *

هدفت الدراسة إلى تعرف دور كلية التربية بالرستاق في خدمة المجتمع المحلي من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس ،كما سعت إلى تعرف أثر الفروق بين آراء أعضاء هيئة التدريس حسب
متغيرات كل من الجنس ،والرتبة األكاديمية ،والمؤهل العلمي ،والجنسية ،ولتحقيق أهداف الدراسة
قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة (االستبانة) التي تكونت من ( )05فقرة موزعة على ثالثة
مجاالت؛ هي :التوعية المجتمعية واالستشارات العلمية ،والبرامج التدريبية ،واالستفادة من
الخدمات الموجودة بالكلية ،وبعد التأكد من صدقها وثباتها تم تطبيقها على عينة الدراسة البالغة
( )05عضوا من أعضاء هيئة التدريس في األقسام األكاديمية ،تم تحليل النتائج باستخدام
المتوسطات واالنحرافات المعيارية ،واختبار ( )T-testلمجموعتين مستقلتين.
بينت نتائج الدراسة أن أعلى المتوسطات الحسابية من حيث مجاالت الدراسة هو مجال
"االستفادة من الخدمات الموجودة في الكلية" إذ بلغ المتوسط الحسابي له ( ،)7..5وأقل
المتوسطات الحسابية هو مجال "التوعية المجتمعية واالستشارات العلمية" فقد بلغ المتوسط
الحسابي له ( ،)....أما أثر المتغيرات المستقلة فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في جميع المجاالت تعزى لمتغير الجنس ،والرتبة األكاديمية ،والمؤهل العلمي،
والجنسية ،وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها :ضرورة مشاركة أعضاء هيئة
التدريس بالكلية في تقييم برامج خدمة المجتمع سنويا لمعرفة احتياجات المجتمع من الخدمات
التي تقدمها الكلية ،وتوثيق الصلة بين المراكز المساندة ولجنة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
بالكلية ومؤسسات المجتمع المحلي.
الكلمات المفتاحية :خدمة المجتمع المحلي ،أعضاء هيئة التدريس ،كلية التربية بالرستاق.
* أستاذ مشارك – ختصص إدارة تربوية – وزارة التعليم العايل – كلية الرتبية بالرستاق – سلطنة عمان.
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 .1مقدمة الدراسة:
تعد اجلامعة واحدة من أهم منطلقات التعلم بوصفها مركزا متجددا للفكر واملعرفة والرأي ،ومنربا
للعلماء والفالسفة ورواد اإلصالح والتطوير ،ويف إطار التغري املتسارع والتطور احلادث الذي يشهده العامل
اليوم يف تقنية املعلومات واالتصاالت فقد شهدت رسالة اجلامعة ومهماهتا األساسية تطورا ملحوظا من
حيث حمتوى ما توفره من برامج وتنوع هذا احملتوى ،وغدت اجلامعة مبا حتتويه من مناشط مبثابة نظام
إنتاجي حيرك املدخالت ويتفاعل معها ويفعلها من أجل خمرجات أفضل ،تظهر بوضوح يف اخلريج املؤهل
الذي يسهم يف تنمية جمتمعه مبا حيمله من صفات وكفايات حتقق له القدرة على هذا اإلسهام
(.)jnaisbitt, 2002
ترى (الشيشلية )8102 ،أن اجلامعات مؤسسات ريادة وأهم مدخالت عمليات التغيري والتطور،
وهي السبيل األمثل واألقصر حنو التنمية املستدامة والتنمية البشرية إذ تساعد على تنشئة األفراد التنشئة
السوية وتنمي قدراهتم لتحمل أعباء املستقبل وهتيئهم لسوق العمل وتنمي لدى املتعلمني القدرة على
املشاركة واإلسهام يف بناء اجملتمع وحل مشكالته والرغبة يف البحث وحتدي الواقع واستمرار املستقبل يف
إطار هنج علمي وثيق يراعي خصوصية اجملتمع ومينع تكديس املعرفة وعدم ربطها حبركة احلياة املتطورة ما
يفقد العلم حتمية املعرفة اجملتمعية.
يشري (عبد الباسط )8112 ،إىل أن اجلامعة مؤسسة تربوية تعليمية ال خالف على مكانتها
وأمهيتها يف إعداد األجيال وخدمة اجملتمع ،وأصبح من األهداف العامة لفلسفة التعليم اجلامعي ربطه
باجملتمع واستخدام مؤسساته مركز إشعاع يستهدف خدمته عن طريق إجراء البحوث والدراسات العلمية يف
اجملاالت كافة ،واستثمار نتائجها مبا حيقق التطوير واالرتقاء بكافة املمارسات اليت تساعد يف خدمة
اجملتمع ،وحتقيق التطور العلمي وإجياد احللول ملختلف القضايا اليت تواجه التطور االقتصادي واالجتماعي.
ترى الباحثة أن كليات الرتبية على رأس املؤسسات الرتبوية اليت تؤثر وتتأثر باجلو االجتماعي
احمليط ،فهي أداة اجملتمع يف صنع قيادته الفنية واملهنية والسياسية والفكرية ،وتقوم على خدمة اجملتمع
وتنميته من خالل أعمال عديدة؛ أمهها :إعداد القوى البشرية الالزمة للعمل يف جمال الرتبية والتعليم،
وإجراء البحوث العلمية اليت تربط الفكر الرتبوي باملمارسات الرتبوية يف احلقل التطبيقي.
 .2مشكلة الدراسة:

مل تعد دور كليات الرتبية يقتصر على نقل املعرفة والرتاث من جيل إىل جيل ،بل أصبحت
مؤسسات فاعلة يف حتديث املعرفة فضال عن خدمة اجملتمع وتطويره ،وأصبح لعضو هيئة التدريس دور كبري
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يف هذا اجملال من خالل القدرات واملهارات اليت ميتلكها يف تطوير اجملتمع ،وتوثيق العالقة بني الكلية
واجملتمع مطلب أساسي للتنمية وهدفها اإلنسان ،وكلية الرتبية بالرستاق اهتمت منذ تأسيسها بتنمية
اجملتمع وع ّدهتا الوظيفة الثالثة من وظائف اجلامعات ،وبالتايل تقدمي اخلدمات للمجتمع ألن منشئ هذه
الكلية ومربر وجودها هو اجملتمع حماولة تقدمي احللول للمشكالت املوجودة به.
نظرا ألمهية الدراسة فقد تناول العديد من الباحثني يف املؤمترات والندوات العلمية والدراسات
الرتبوية املنشورة سواء أكانت على املستوى احمللي أم العريب أم الدويل اليت ختتص وهتتم بقضايا خدمة
اجملتمع احمللي ودور كليات الرتبية يف ذلك ،وبينت بعض نتائجها أن هناك جوانب متيز ،وجوانب قصور
ألدوار كليات الرتبية يف خدمة اجملتمع ،ومن هذه الدراسات دراسة (الناصرية )8102 ،اليت بينت نتائجها
أن دور جامعة نزوى يف تنمية اجملتمع احمللي بسلطنة عمان عالية ،ودراسة (معروف )8108 ،اليت جاءت
نتائجها بدرجة متوسطة من حيث دور كليات الرتبية باجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع ،ودراسة
(الرواشدة )8100 ،حيث أكدت نتائجها أن دور أعضاء هيئة التدريس يف كلية عجلون اجلامعية يف
خدمة اجملتمع كان متوسطا.
ومن خالل عمل الباحثة يف كلية الرتبية بالرستاق ومعرفتها بوجود جلنة خدمة اجملتمع والتعليم
املستمر بالكلية من خالل براجمها التدريبية وحماضراهتا اليت تقدمها خلدمة اجملتمع خالل الفرتة األكادميية من
عام  8102-8102وجدت أن هناك ( )28برناجما متنوعا حسب احتياجات اجملتمع احمللي ،فسعت إىل
تعرف دور الكلية بشكل أعمق يف تقدمي هذه الربامج من خالل دور عضو هيئة التدريس.
 .3أسئلة الدراسة:

 .0 .3ما دور كلية الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع احمللي من وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 .8 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف دور كلية الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع احمللي من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى إىل متغريات اجلنس ،والرتبة األكادميية ،واملؤهل العلمي ،واجلنسية؟

 .4أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 .0 .2معرفة دور كلية الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع احمللى من وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس.
 .8 .2تعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف دور كلية الرتبية بالرستاق خلدمة اجملتمع احمللي من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى إىل متغريات اجلنس ،والرتبة األكادميية ،واملؤهل العلمي ،واجلنسية.
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 .5أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أمهيتها من:
 .0 .5ضرورة تعرف دور جلنة خدمة اجملتمع بالكلية يف اخلدمات اليت تقدمها للكلية خصوصا واجملتمع
احمللي عموما ،والوقوف على مستوى مالءمة براجمها وكفاءة هذه الربامج يف اخلدمات اليت تقدم على
املستوى املهين والتطبيقي واإلرشادي.
 .8 .5معرفة مدى التأثري اإلجيايب الذي حتدثه جلنة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف األدوار واخلدمات
اليت تقدمها للمجتمع احمللي.
 .3 .5تسليط الضوء على الوظيفة الثالثة لوظائف اجلامعات يف خدمة اجملتمع واملشاركة اجملتمعية من
خالل مسامهة أعضاء هيئة التدريس يف ذلك.
 .2 .5تفيد نتائجها يف توفري املعلومات والبيانات الالزمة للمسؤولني عن التعليم عن واقع األدوار اليت
تقوم هبا مؤسسات التعليم العايل يف سلطنة عمان ومنها كلية الرتبية بالرستاق.

 .6مصطلحات الدراسة:

 .0 .2الدور :يعرفه (الرواشدة )8100 ،بأنه ما تقوم هبا اجلامعة من أمناط متكررة من األفعال أو
األعمال أو املهام اليت تشكل الوظائف اليت تؤديها اجلامعة حبكم مركزها ووضعها يف اجملتمع.
 .8 .2البحث :يعرف إجرائيا بأنه األنشطة والربامج البحثية والعلمية واجملتمعية اليت تقدمها كلية الرتبية
بالرستاق لتلبية حاجات اجملتمع وتنميته اليت يسهم هبا عضو هيئة التدريس من خالل املهام اليت يقوم هبا
كما حددهتا أداة الدراسة.
 .3 .2خدمة اجملتمع :حتديد االحتياجات اجملتمعية لألفراد واجلماعات واملؤسسات ،وتصميم األنشطة
والربامج اليت تليب هذه االحتياجات عن طريق اجلامعة وكلياهتا ومراكزها البحثية املختلفة بغية إحداث
تغريات تنموية وسلوكية مرغوب فيها (إيهاب.)8118 ،
 .2 .2اجملتمع احمللي :منطقة جغرافية أو سكنية أو جمموعة صناعية أو خدمية أو مهنية تقدم هلا
مؤسسات التعليم برامج أو خدمات تعليمية وتدريبية أو استشارية تدخل ضمن نطاق اهتماماهتا أو
ختصصها أو حاجتها (الطيطي وآخرون.)8100 ،
 .5 .2كلية الرتبية بالرستاق :هي مؤسسة تعليمية جامعية تابعة لوزارة التعليم العايل بسلطنة عمان ،متنح
درجة البكالوريوس يف التخصصات الرتبوية ،وهي ختصص اللغة اإلجنليزية ،والرياضيات والفيزياء والكيمياء
واألحياء.
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 .7حدود الدراسة:
 .0 .2احلدود املكانية :اقتصر تطبيق الدراسة امليدانية على كلية الرتبية بالرستاق.
 .8 .2احلدود البشرية :اقتصر جمتمع الدراسة على مجيع أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بالرستاق يف
الفصل الدراسي األول للعام األكادميي (.)8102/8102
 .3 .2احلدود الزمانية :جرى تطبيق الدراسة امليدانية يف الفصل الدراسي األول للعام األكادميي
.8102/8102
 .2 .2احملددات اإلجرائية :مت حتديد احملددات اإلجرائية من خالل نتائج هذه الدراسة بصدق أداة الدراسة
وثباهتا واملعاجلات اإلحصائية اليت مت استخدامها.

 ..اإلطار النظري:
تعد خدمة اجملتمع الوظيفة الثالثة من وظائف اجلامعة مبا توفره من مناخ يتيح ممارسة الدميقراطية
واملشاركة الفعالة يف الرأي والعمل ،كما يسهم يف بناء اجملتمع وحل مشكالته ،وللجامعة دور مهم يف
خدمة اجملتمع يتحدد من خالل تناول قضايا اجملتمع ومشكالته والعمل على خدمته وتنميته.
يرى (معروف )8108 ،أن هناك عالقة وطيدة بني كليات الرتبية واجملتمع احمللي وأن الوسائل اليت
تؤدي إىل ذلك كثرية ومتعددة ،وقد تشمل توفري تعليم ختصصي حملي ،وفتح فصول مسائية ،وإعداد
دراسات مفيدة ،والقيام ببحوث ميدانية وإتاحة اخلربة التخصيصية ألعضاء هيئات التدريس باجلامعة لتفيد
منها املؤسسات املختلفة يف جماالت اإلنتاج واخلدمات ،وتوفري مراكز التعليم املستمر ،وإقامة املعارض،
وإعداد الربامج التعليمية لإلذاعة املسموعة واملرئية والدراسة باملراسلة ،ونشر املقاالت الصحفية البسيطة،
وعقد احللقات الدراسية الصفية واملؤمترات ،وتوفري اخلدمات املكتبية املتنقلة ،وعرض األفالم ،وتقدمي
اخلدمات االستشارية الرمسية ،وتوفري جماالت متعددة من الدراسات غري الرمسية ،واإلشراف على العديد من
املؤسسات إىل غري ذلك من الربامج.
 .0 .2أهداف كليات الرتبية يف جمال خدمة اجملتمع:
إن الوظيفة األساسية واهلدف الرئيس لكليات الرتبية يتمثل يف إعداد املعلم املؤهل مهنيا وأكادمييا
لتحمل مسؤولية تعليم أبناء اجملتمع ،وهذا ليس باألمر اهلني اليسري ،فمهمة التعليم من املهن اجلليلة اليت
شرفها اهلل فجعلها رسالة األنبياء والرسل ،يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم "إمنا بعثت معلما" ،وميكن
للمعلم أن يسهم بدرجة كبرية يف تغيري اجملتمع وتطويره ألن املدرسة مؤسسة اجتماعية أوجدها اجملتمع
خلدمته ،واملعلم هو قوامها بصفته قائدا ورائدا ملسرية التعلم يف اجملتمع ومربيا يسهم يف تنشئة األجيال
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املتعاقبة ،وموجها مليول طالبه واستعداداهتم ومشاركا يف حل مشكالت جمتمعه ويف نشر الوعي الثقايف
والتنوير االجتماعي (الطيطي ،وآخرون.)8103 ،
 .8 .2أدوار كليات الرتبية يف خدمة اجملتمع:
على مجيع كليات اجلامعة أن تتبىن مفاهيم وأساليب حديثة متكنها من كسب ثقة أفراد اجملتمع
واملسامهة اإلجيابية يف منو اجملتمع ،وتؤهلها ملقابلة متطلبات التنافسية العاملية ،وكليات اجلامعة مبا فيها
كليات الرتبية ميكنها أن تلعب عددا من األدوار املهمة أكادمييا وتطبيقيا للمسامهة يف تنمية جمتمعاهتا
احمللية ،ومن هذه األدوار :إعداد الكفاءات املتخصصة يف شتئ اجملاالت وفروع العلم واملعرفة ويف خمتلف
املواقع والقطاعات ،وتنمية اجملتمع حمليا ألهنا مراكز إشعاع وقوة رائدة ودافعية حنو التقدم واالزدهار ،والعمل
على نقل املعرفة والتكنولوجية مع تطورها وإنتاجها لإلفادة منها يف اجملتمع ،وإعداد الطالب للقيام
باألعمال اليت يطلبها سوق العمل ،مع إكساهبم االجتاهات والقيم العلمية واالجتماعية املرغوبة
ومساعدهتم للدخول يف حياة اجملتمع من أجل تطويره والنهوض به ،وإعادة االعتبار إىل العمل املهين
والتقين مع غرس روح التطبيق العملي يف نفوس الطالب وتنميتها ،والرتكيز على تنمية املهارات وروح
االبتكار لدى الطالب ،وطرح مناذج جديدة للتعليم والبحث العلمي بناء على جناحات الدول املتقدمة يف
هذه اجملاالت مبا يالئم الواقع وحاجة اجملتمعات (.)Northwest, 2003
 .3 .2دور عضو اهليئة التدريسية يف تنمية اجملتمع:
 .0 .3 .2املشاركة يف الندوات واحملاضرات العامة اليت تدعو إليها املؤسسات اخلاصة والعامة.
 .8 .3 .2تقدمي االستشارات الفنية بأجر أو بدون أجر للهيئات الرمسية ،وغري الرمسية واملؤسسات اخلاصة
والعامة.
 .3 .3 .2املشاركة يف دورات تدريب الكوادر ،وتأهيلها ألداء دور فعال يف اجملتمع.
 .2 .3 .2القيام باألحباث التطبيقية اليت تعاجل قضايا اجملتمع ومشاكله اليت تسهم يف خطط التنمية.
 .5 .3 .2املشاركة يف إنشاء النوادي الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية وإدارهتا.
 .2 .3 .2تقدمي اخلدمات املباشرة للمواطنني حسب ختصص عضو هيئة التدريس كقيام أعضاء هيئة
التدريس يف كلية الطب بالرعاية الصحية ،ومعاجلة املرضى يف مستشفيات اجلامعة أو املستشفيات
احلكومية واخلاصة (العمري.)8105 ،
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 .2 .2أهداف كلية الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع:
مت إنشاء كلية الرتبية بالرستاق عام ( )0222مبسمى الكلية املتوسطة للمعلمات لتمنح شهادة
الدبلوم نظام السنتني اخلاص بإعداد معلمات املرحلة االبتدائية ،ويف عام ( )0222تطورت هذه املؤسسة
التعليمية إىل كلية جامعية متنح درجة البكالوريوس يف الرتبية وأصبحت مدة الدراسة فيها أربع سنوات بدال
من سنتني وخترجت دفعتها األوىل بدرجة بكالوريوس يف الرتبية يف عام ( ،)0222وتسعى خلدمة اجملتمع
من خالل أقسامها ،ومراكزها املساندة ،من خالل إجراء البحوث التطبيقية حلل مشكالت اجملتمع ،وتقدمي
الدورات املهنية ألفراد اجملتمع العاملني يف مؤسسات اجملتمع لرفع مستوى أدائهم ،وتقدمي االستشارات الفنية
والعلمية ملؤسسات وقطاعات اجملتمع.
هتدف الكلية بناء على ما جاء يف املرسوم السلطاين السامي رقم ( )25/22إىل حتقيق ما يأيت:
توحيد مصادر إعداد املعلمني على اختالف مواقع عملهم يف مراحل التعليم العام املختلفة ،وإمناء
قدرة الطالب املعلم على القيام بوظيفته معلما يف مراحل التعليم العام املختلفة بكفاية وفاعلية ،ويسهم
بدور فعال يف تطوير بيئته وجمتمعه ،والوفاء مبتطلبات العملية التعليمية يف خمتلف احملافظات والواليات يف
السلطنة ،واإلسهام يف تنمية الكوادر والقيادات الوطنية يف قطاع التعليم وتأهليها ،وتوفري برامج تدريب
املعلمني وتأهليهم يف أثناء اخلدمة ،والقيام مبشروعات وأنشطة خلدمة البيئة وتنمية اجملتمع ،وإجراء البحوث
والدراسات يف اجملاالت الرتبوية والعملية املختلفة ونشرها ،واإلسهام يف تطوير الفكري الرتبوي ونشر
االجتاهات الرتبوية احلديثة وتطبيقاهتا ،وتبادل اخلربات واملعلومات والتعاون مع اهليئات واملؤسسات الرتبوية
والثقافية العمانية والدولية.
 .5 .2خدمة اجملتمع بكلية الرتبية بالرستاق:
أحد أهم احملاور اليت ختدمها الكلية ممثلة بأقسامها األكادميية واألكادميية املساندة والطلبة هي
خدمة اجملتمع وتتعدد أوجه ذلك التعاون وتتنوع لتخدم يف النهاية شرائح خمتلفة فيه ومن أمثلة ذلك :إقامة
املشاغل والندوات الرتبوية للمعلمني واملشرفني بالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم باحملافظة إضافة إىل
املديريات احلكومية األخرى منها على سبيل املثال ال احلصر دورات تدريبية يف اللغة اإلجنليزية ،إضافة إىل
مشاغل تربوية متعددة تنفذها بصفة مستمرة األقسام األكادميية بالكلية ،واخلدمة االجتماعية خاصة مع
مركز الوفاء االجتماعي ومجعيات املرأة العمانية باحملافظة ،وتقدمي اخلدمات املوجودة بالكلية كالقاعة
متعددة األغراض واملسرح وقاعة املعارض املوجودة بالكلية للمؤسسات الراغبة يف االستفادة منها يف تنفيذ
املعارض والندوات واملشاغل والعروض املسرحية كما يفتح مركز مصادر التعلم لكل طالب علم ليستقي
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من مناهله عن طريق استعارة املراجع املوجودة فيه ،والتعاون مع اجملتمع احمللي يف إقامة املعارض واألسابيع
الثقافية وتنظيمها ،وتنفيذ احملاضرات والندوات الثقافية والعلمية واألدبية والدينية يف خمتلف القطاعات
املستفيدة كاملدارس واألندية ،والكلية ختدم املؤسسات التعليمية وطلبة الدراسات العليا ،وشرحية ذوي
االحتياجات اخلاصة وكل فئات اجملتمع ومؤسساته ألهنا يف النهاية مصدر إشعاع علمي وتربوي يتوهج
ليلقي بأشعته املرتامية على اجلميع بال استثناء (وزارة التعليم العايل.)8112 ،
 .9دراسات سابقة:

تنوعت الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة احلالية الذي يتعلق بدور كلية الرتبية
بالرستاق يف خدمة اجملتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؛ وقد صنفت هذه الدراسات من األحدث
إىل األقدم حسب تسلسلها الزمين:
 .0 .2الدراسات العربية:
قامت (الشيلية )8102 ،بدراسة هدفت إىل معرفة دور جامعة القدس املفتوحة يف خدمة اجملتمع
يف ضوء مسؤوليتها اجملتمعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وحتديد الفروق يف استجابات أعضاء
هيئة التدريس باختالف بعض املتغريات الدميغرافية ،ولتحقيق األهداف استخدم املنهج الوصفي التحليلي،
وكانت أداة الدراسة األساسية استبانة ،طبقت على مجيع أعضاء هيئة التدريس اجلامعي للعام األكادميي
( )8102،8102البالغ عددهم ( )23عضوا خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها :أن دور
جامعة القدس اجملتمعية بلغ مستوى مرتفعا ( )%25-22%وجاء جمال دورها يف خدمة اجملتمع يف ضوء
مسؤولياهتا جتاه الطلبة يف املرتبة األوىل بنسبة ( )%22-22مث جتاه العاملني بنسبة ( )22-20%وجاء
يف املرتبة األخرية دورها جتاه اجملتمع بنسبة ( )%23-80%كما تبني أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ،)1.15بني استجابات أعضاء اهليئة التدريسية حول دور جامعة القدس
املفتوحة يف خدمة اجملتمع يف ضوء مسؤوليتها اجملتمعية تعزى ملتغريات اجلنس ،والعمر ،واملؤهل ،وسنوات
اخلدمة ،والرتبة األكادميية ،والكلية.
وأجرت (الناصرية )8102 ،دراسة هدفت إىل إبراز دور جامعة نزوى يف تنمية اجملتمع احمللي
بسلطنة عمان ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي من خالل تطوير استبانة طبقت على عينة الدراسة
البالغ عددها ( ،)010وتوصلت نتائج الدراسة إىل :أن دور جامعة نزوى يف تنمية اجملتمع احمللي بسلطنة
عمان جاءت مبتوسطات عالية يف مجيع احملاور اخلمسة ،كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات
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داللة إحصائية بني متوسطات حماور االستبانة عند مستوى الداللة ( ،)1.15تبعا ملتغري النوع االجتماعي
واملسمى الوظيفي وسنوات اخلربة ومكان العمل يف مجيع احملاور.
وهدفت دراسة (العمري )8105 ،إىل تقييم برامج خدمة اجملتمع باجلامعات األهلية السعودية،
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي مستعينة بأسلوب دراسة احلالة جلامعة األمري سلطان عن طريق مجع
املعلومات والبيانات عن الوضع احلايل واألوضاع السابقة هلا ،طبقت الدراسة على عينة عشوائية من أعضاء
هيئة التدريس جبامعة األمري سلطان بواقع  %01من جمتمع الدراسة األصلي ،أظهرت نتائجها أن معظم
أفراد العينة يرون توفر آليات تفعيل برامج خدمة اجملتمع يف جامعة األمري سلطان بدرجة "تتوفر" وبشكل
عام ،ومعظم أفراد العينة يرون درجة مسامهة أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سلطان يف تفعيل برامج
خدمة اجملتمع درجة "عالية" وذلك بشكل عام ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أي حموري
االستبانة " احملور األول" آليات تفعيل برامج درجة مسامهة أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سلطان يف
برامج خدمة اجملتمع ترجع الختالف كل متغريي الدرجة العلمية والتخصص.
كما أجرى (املعشين )8102 ،دراسة تقوميية ملعرفة دور جامعة السلطان قابوس يف جمال خدمة
اجملتمع يف ضوء اخلربات العاملية املعاصرة ،استخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانة على
عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بلغت ( ،)832توصلت نتائج الدراسة إىل :أن دور جامعة
السلطان قابوس يف خدمة اجملتمع جاء متوسطا يف (أنشطة اجلامعة وأنشطة القسم) بينما جاء قويا يف
(أنشطة الكلية وأعضاء هيئة التدريس) ،وأن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمة اجملتمع متوسطة،
ومتوسطة جتاه املعوقات.
أجرى (دندن واملويشري )8102 ،دراسة هدفت إىل معرفة دور جامعة اجلوف يف خدمة اجملتمع
احمللي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،من خالل تطوير أداة دراسة هي استبانة طبقت على أعضاء
هيئة التدريس يف جامعة اجلوف من محلة الدكتوراه والعاملني يف كليات اجلامعة املختلفة يف مدينة سكاكا،
تكونت عينة الدراسة من ( )011عضوا من أعضاء هيئة تدريس ،أظهرت نتائج الدراسة :أن جامعة
اجلوف تقوم بالدور املنوط هبا يف خدمة اجملتمع حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس وبدرجة كبرية ،كما
بينت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15تعزى ملتغري اجلنس،
والرتبة األكادميية ،وسنوات اخلربة يف جماالت الدراسة.
هدفت دراسة (هللو )8103 ،إىل معرفة دور اجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع يف ضوء
مسؤوليتها االجتماعية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية ومت دراسة حالة عن جامعة األقصى،
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استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،طبق استبانة على عينة بلغت ( )322عضوا من هيئة
التدريس ،كان من أهم النتائج :أن دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع ال يرتقي ألكثر من ( )%21واخلدمات
واألنشطة اليت تقدمها اجلامعة لكل من اجملتمع والعاملني والطلبة ضعيفة ،وهناك موافقة بنسبة
( )%20.28من قبل أفراد العينة على أن اجلامعة هتتم بعقد مؤمترات علمية وورش عمل وأيام دراسية
تتعلق خبدمة اجملتمع.
أجرى (معروف )8108 ،دراسة هدفت إىل معرفة دور كليات الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية يف
خدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر أساتذهتا ،استخدم الباحث املنهج الوصفي باستخدام استبانة طبقت
على مجيع أساتذة كليات الرتبية باجلامعات الفلسطينية يف حمافظات غزة ،أسفرت نتائج الدراسة :أن
الدرجة الكلية لدور كليات الرتبية باجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر أساتذهتا
على الدرجة الكلية لالستبانة جاءت بنسبة ( ،)%28.8وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري املؤهل العلمي لدى أفراد العينة ولصاحل أستاذ دكتور،
وفروق تعزى ملتغري اجلامعة لدى أفراد العينة ولصاحل اجلامعة اإلسالمية ،ووجود فروق تعزى ملتغري التخصص
لدى أفراد العينة لصاحل أصول الرتبية ،وال توجد فروق تعزى ملتغري سنوات اخلدمة لدى أفراد العينة.
وأجرى (الرواشدة )8100 ،دراسة هدفت إىل تعرف وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية
عجلون اجلامعية يف دور جامعة البلقاء التطبيقية يف خدمة اجملتمع ،تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء
اهليئة التدريسية يف كلية عجلون اجلامعية ،لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على
العينة ،أظهرت نتائج الدراسة :أن هناك دورا متوسط األمهية جلامعة البلقاء التطبيقية يف خدمة اجملتمع من
وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ،إضافة إىل وجود فروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس يف دور اجلامعة
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)1.15تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث ووجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )1.15تعزى ملتغري اخلربة بني ذوي خربة (أقل من  5سنوات) و(2-2
سنوات) من جهة وذوي خربة ( 01سنوات فأكثر) لصاحل ذوي خربة  01سنوات فأكثر ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15تعزى ألثر الرتبة األكادميية لصاحل رتبة أقل من أستاذ
مساعد.
هدفت دراسة (الفرحيات ودعوم )8101 ،إىل الكشف عن تصورات أعضاء هيئة التدريس يف
جامعة البلقاء التطبيقية عن دورهم يف خدمة اجملتمع ،استخدم الباحثان استبانة طبقت على عينة الدراسة
البالغ عددها ( )011عضو هيئة التدريس يف كليات اجلامعة بعجلون وإربد واحلصن التابعة للجامعة،
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توصلت نتائج الدراسة إىل :أن ترتيب اجملاالت كان أوهلا اجملال الرتبوي مث االجتماعي والثقايف واالقتصادي
والبيئي وأخريا الصحي ،كما توصلت إىل عدم وجود فروق لتصورات أعضاء هيئة التدريس عن دورهم يف
خدمة اجملتمع تعزى ملتغري اجلنس واخلربة والتخصص.
قام (حراحشة )8112 ،بدراسة هدفها تعرف وجهات نظر هيئة التدريس يف دور جامعة الريموك
يف خدمة اجملتمع ،استخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل استخدم استبانة وزعت على عينة الدراسة
البالغ عددها ( ،)082توصلت نتائج الدراسة إىل :أن دور جامعة الريموك يف خدمة اجملتمع من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة كبرية ،ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري اجلنس لصاحل
الذكور وفروق ملستوى اخلربة بني ذوي خربة (أقل من  5سنوات) ومن ( 01-5سنوات) من جهة ،وذوي
خربة ( 01سنوات فأكثر) لصاحل ذوي خربة  01سنوات فأكثر.
بينما هدفت دراسة )مساعدة )8112 ،إىل تعرف دور كليات الرتبية يف اجلامعات األردنية يف
خدمة اجملتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،اعتمد الباحث يف دراسته أسلوب املقابالت املعمقة
من أجل تقدير دور كليات الرتبية يف اجلامعات األردنية يف خدمة اجملتمع من وجهة نظر عمداء كليات
الرتبية والنواب ومساعدي العمداء وعددهم ( )25فردا ومت استخدام املقابالت الشخصية املعمقة كوسيلة
إيضاحية إسنادية للبيانات اليت مت مجعها بوساطة االستبانة ،توصلت نتائج الدراسة إىل :ضرورة زيادة
اهتمام كليات الرتبية يف اجلامعات األردنية مبرحلة الدراسات العليا حبيث تكون ذات نفع وموجهة حلل
مشكالت الوطن العلمية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والرتبوية وتوظيف أطروحات
األحباث العلمية ملعاجلة املشكالت اليت تواجهها مؤسسات اجملتمع املختلفة.
وقام (عواد )8112 ،بدراسة هدفت إىل تفعيل اجلامعات األردنية يف خدمة اجملتمع احمللي ،ومعرفة
مدى صالحية أساليب تقييم األداء لقياس األداء الفعلي للموظفني العاملني يف اجلامعات األردنية،
باإلضافة إىل املعلومات الثانوية املستمدة من املراجع واجملالت والدوريات العلمية ،مت توزيع استبانة على
عينة عشوائية بلغت ( )581موظفا من خمتلف اجلامعات األردنية ،وأظهرت نتائج الدراسة :وجود ضعف
عام يف تفعيل دور اجلامعات األردنية لدى اجملتمع ،وعدم اجلدية وااللتزام من قبل اجلهات اإلشرافية العليا
يف اجلامعة األردنية لتطبيق نظام فعال ،ووجد لدى املوظفني انطباع سليب حول النظام اجلامعي ،وغياب
بطاقات الوصف الوظيفي ملعظم الوظائف يف اجلامعات األردنية ووجد أن هناك خلال يف وضع وتوصيف
اخلدمات األردنية.
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هدفت دراسة (أبو عراد )8112 ،إىل معرفة دور كليات املعلمني باململكة العربية السعودية يف
خدمة اجملتمع احمللي والبيئة :دراسة حالة على كلية املعلمني بأهبا ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي
التارخيي لوصف مراحل تطور كليات إعداد معلم املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ورصدها
وتوثيقها ،وتوثيق نشأة مراكز خدمة اجملتمع والدورات التدريبية يف هذه الكليات وتطورها ،من خالل
االطالع على الكتابات النظرية والدراسات السابقة املتعلقة مبسرية كليات إعداد معلم املرحلة االبتدائية يف
اململكة العربية السعودية وتطورها ،توصلت نتائج الدراسة إىل :تقدمي حتليل ووصف البيانات والنتائج
املتعلقة بتطوير دور مركز خدمة اجملتمع والدورات التدريبية يف كلية املعلمني بأهبا ،وتقدمي املقرتحات
والتوصيات اخلاصة بذلك.
وقام (اخلميسي )8112 ،بدراسة هدفت إىل تعرف طبيعة الدور الذي تقوم به كلية الرتبية جبامعة
امللك سعود من خالل جهود أعضاء هيئة التدريس هبا خلدمة اجملتمع والبيئة احمليطة ،استخدم الباحث
املنهج الوصفي ،طبق أداة الدراسة على عينة بلغت ( )52عضوا ،كما استخدم املقابالت املقننة ،ومن
أبرز نتائج الدراسة :أن كلية الرتبية جنحت يف القيام بدورها يف خدمة اجملتمع يف جماالت وميادين متنوعة،
وقد وظفت إمكانياهتا البشرية والعلمية واملادية يف حتقيق الكثري من األهداف ،وأن هناك إخفاقات كثرية
يف جمال خدمة اجملتمع منها التعليم املستمر ،وبينت النتائج أن دورها يف التصدي للمشكالت الرتبوية اليت
يواجهها اجملتمع السعودي بوجه عام ال يزال حمدودا ومتواضعا ،خاصة يف مواضيع العنف األسري
ومشكالت الرتبية األسرية والوعي املروري والوعي البيئي.
بينما هدفت دراسة (الرشيد )8115 ،إىل معرفة دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع ومدى قيام
اجلامعات األردنية هبذا الدور ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة ،وتطبيق أداة الدراسة
على عينة الدراسة من مجيع أعضاء اهليئات التدريسية واملوظفني واإلداريني يف اجلامعات األردنية البالغ
عددهم ( )225عضوا ،توصلت نتائج الدراسة إىل :أن دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يتمثل يف مخسة
وأربعني نشاطا من خالل ستة جماالت هي الربامج واخلطط الدراسية ،والبحوث والدراسات ،واملؤمترات
والندوات ،واألنشطة واخلدمات ،واالستشارات وتقدمي اخلربات ،والتدريب والتأهيل ،وكانت درجة قيام
اجلامعات األردنية بدورها يف خدمة اجملتمع متوسطة عموما.
وهدفت دراسة (عاشور )8112 ،إىل الكشف عن تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
الريموك وجامعة العلوم التكنولوجية األردنية لدورهم يف خدمة اجملتمع ،استخدم الباحث املنهج الوصفي من
خالل تطبيق استبانة على عينة الدراسة البالغ عددها ( )311عضوا مت اختيارهم بالطريقة العشوائية
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الطبقية ،توصلت نتائج الدراسة إىل أن تصورات أعضاء هيئة التدريس لدورهم يف خدمة اجملتمع كانت
متوسطة ،وإىل عدم وجود فروق عند مستوى الداللة ( )1.15لتصورات أعضاء هيئة التدريس لدورهم يف
خدمة اجملتمع احمللي تعزى ملتغري اجلنس يف حني كان هناك فروق تعزى ملتغري اخلربة لصاحل فئة سنوات
اخلربة ( )5-0وملتغري الرتبة األكادميية لصاحل رتبة األستاذ.
ودراسة (العتييب )8113 ،هدفت إىل معرفة دور جامعة الكويت يف تطوير مؤسسات اجملتمع
احمللي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها .استخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل استبانة وزعها
على عينة الدراسة املكونة من ( )821عضوا من هيئة التدريس ،توصلت نتائج الدراسة إىل :أن دور
جامعة الكويت يف تطوير مؤسسات اجملتمع احمللي كان بدرجة متوسطة بلغت ( )3.18على مجيع
اجملاالت الدراسة ،وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية يف دور جامعة الكويت يف تطوير مؤسسات اجملتمع
احمللي كانت تعزى ملتغري املؤهل العلمي لصاحل درجة املاجستري وكذلك تعزى ملتغري الكلية لصاحل الكليات
اإلنسانية ،وعدم وجود فروق دالة إحصائية يف دور جامعة الكويت يف تطوير مؤسسات اجملتمع احمللي
تعزى ملتغري اجلنس واخلربة.
 .8 .2الدراسات األجنبية:
أجرى "وادي ودميب" ( )Wadw & Demb, 2009دراسة هدفت إىل وضع إطار
مفاهيمي يساعد على فهم جماالت الشراكة بني أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وأنشطتها وبني جمتمعاهتم
احمللية ،حددت الدراسة جماالت الشراكة وأنشطتها اليت ميكن أن يضطلع هبا عضو هيئة التدريس يف ربط
الطلبة بالبيئة احمليطة من خالل برامج التعليم اخلدمي ،والقيام بالبحوث العلمية اليت تعاجل قضايا
ومشكالت حقيقية يعاين منها اجملتمع احمللي ،وتقدمي االستشارات املهنية املتخصصة من كل عضو هيئة
تدريس يف جمال ختصصه ألفراد ومؤسسات اجملتمع احمللي ،وأسفرت الدراسة عن :بناء منوذج لشراكة عضو
هيئة التدريس يف اجملتمع احمللي يف صورة مراجعة األدبيات املرتبطة باملوضوع ،ويعرض النموذج العوامل
الشخصية واملهنية واملؤسسية اليت تزيد من تفعيل أشكال الشراكة بني عضو هيئة التدريس وجمتمعه احمليط.
هدفت دراسة ( )Heather, 2009إىل تعرف القضايا والفرص املتعلقة بإسرتاتيجيات املشاركة
املدنية مبا فيها الشراكات بني التعليم اجلامعي املستمر والبحوث املتمركزة حول اجملتمع ومنظمات اجملتمع
احمللي ،وتعرف دور املهنيني يف التعليم اجلامعي املستمر يف إقامة هذه الشراكات ،واتبعت الدراسة املنهج
الوصفي باستخدام إحدى أساليبه وهو أسلوب دراسة احلالة ،ومت تطبيقه على العاملني يف التعليم اجلامعي
املستمر والبحوث اجملتمعية ومنظمات اجملتمع جبامعة فيكتوريا بكندا ،وتضمنت األداة الرئيسية جلمع
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البيانات مقابلة شخصية قيام هبا الباحث ،إىل جانب جتميع املعلومات املوجودة يف ملفات اجلامعة
واجملتمع ،بغرض مقارنة االستجابات بني اجملموعات وداخل نطاقها.
قام "ماري وكلفورد" ( )Clifforrd & Marry, 2002يف بوسطن بالواليات املتحدة
بدراسة هدفت إىل إجياد نشء قادر ومستعد للتطوير وتقدمي خدمات للمجتمع احمللي وذلك عن طريق
استغالل الطلبة أوقات فراغهم مبا ينفع هذا اجملتمع ،ويفضي يف النهاية إىل انتقال املدرسة إىل البيت ،وقد
قام بتنفيذ هذا الربنامج ( )051شخصا ،يشكل اآلباء إىل انتقال املدرسة إىل البيت ما نسبته %22
منهم والباقون من املعلمني ،وكانت النتائج :أن الطالب شعروا باهتمام اجملتمع احمللي الزائد هبم ،وأن
الطالب أمضوا أوقات فراغهم يف ممارسة النشاطات النافعة ،وأن اآلباء كذلك أبدوا الرغبة الشديدة
مبواصلة تطبيق هذا الربنامج ،ألهنم ملسوا مدى التحسن الذي انعكس على حياة أبنائهم العملية ،باإلضافة
إىل انعكاس الثقافة احمللية عموما على أبنائهم يف املدرسة.
أجرى "تاميو وبيلي" ( )Tiamiyu & Bailey, 2001دراسة هدفت ملعرفة اجتاهات
العاملني يف ( )82وكالة للخدمات بأمريكا حنو اخلدمات اجملتمعية للجامعات ودور التناغم بني اجلامعة
واجملتمع يف اخلدمات ،وقد بينت نتائج الدراسة :أن أفراد العينة مل يكن لديهم تصور سليب خبصوص
التعاون بني اجلامعة واجملتمع ،إال أهنم مل يدركوا آليات هذا التعاون ،وكيف استطاع هذا التعاون أن حيسن
اخلدمات يف ضوء الطلب املتزايد الذي يعود إىل اجتاهات التنامي والزيادة يف السكان ،وأن اجلامعة ميكنها
تقدمي اخلدمات يف ضوء التزايد يف عدد سكان اجملتمع خدمة هلذا اجملتمع وحتسني أحواله.
ودراسة "سليك" ( )Slick, 1999هدفت إىل تعرف مسامهة جامعة كوريا املفتوحة يف حل
املشكالت ومواجهة التحديات املستقبلية من وجهة نظر املدرسني ،تكونت عينة الدراسة من ( )22عضو
هيئة تدريس وقد بينت نتائجها :أنه جيب تطوير املناهج يف اجلامعة املفتوحة لتليب حاجات الطلبة املتغرية،
ودعم البحث العلمي يف جماالت التطوير والتنمية االجتماعية والبشرية ،وتوفري التمويل احلكومي وغري
احلكومي لتنفيذ برامج التطوير والتنمية مبجاالهتا املختلفة.
 .3 .2التعليق على الدراسات السابقة:
يتضح من استعراض الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت موضوع الدراسة ،أن هناك تشاهبا بني
الدراسة احلالية ودراسة كل من (الناصرية8102 ،؛ معروف8108 ،؛ الرواشدة8100 ،؛ الفرحيات،
ودعوم8101 ،؛ حراحشة8112 ،؛ مساعدة8112 ،؛ عواد8112 ،؛ أبو عراد8112 ،؛ عاشور،
 )8112من حيث املتغريات اليت تناولتها الدراسة؛ ومنها :متغري النوع االجتماعي ،والرتبة األكادميية،
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واملؤهل العلمي ،واجلنسية ،واختلفت مع الدراسات السابقة من حيث عدم تناوهلا ملتغري الكلية ،وسنوات
اخلربة ،ومكان العمل ،والتخصص ،والعمر ،كما أهنا تتفق مع الدراسات األخرى يف أهنا تعاجل موضوع
دور كلية الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع احمللي ،كما أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف
املنهج املستخدم يف تلك الدراسات واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات واستخالص
النتائج وتفسريها ،ومتيزت الدراسة احلالية بأهنا طبقت يف جمتمع خيتلف عن اجملتمعات اليت طبقت هبا
الدراسات السابقة باستثناء دراسيت (الناصرية8102 ،؛ املعشين.)8102 ،

 .10منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي املتمثل يف االطالع على واقع
اخلدمات اليت تقدمها كلية الرتبية بالرستاق للمجتمع من خالل معرفة أدوار أعضاء هيئة التدريس يف
ذلك ،وحتديد جماالت تلك األدوار ،وعالقتها ببعض املتغريات.

 .11مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية بالرستاق يف العام األكادميي
( )8102/8102البالغ عددهم ( )002عضوا من أعضاء اهليئة التدريسية يف خمتلف الرتب األكادميية
حسب إحصائيات قسم املوارد البشرية بالكلية للعام األكادميي 8102،8102م (كلية الرتبية بالرستاق،
 ،)8102ومت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية ،إذ بلغت ( )52عضوا من أعضاء هيئة التدريس،
واجلدول رقم ( )0يبني توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغريات املستقلة.
جدول 0
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغريات املستقلة
م

املتغري

الفئات

التكرار

النسبة

0

اجلنس

ذكر
أنثى

82
30

%25.2
%52.2

8

الرتبة األكادميية

مدرس مساعد فأعلى
أستاذ مساعد فأعلى

32
83

%52.2
%21.2

3

املؤهل العلمي

دكتوراه
ماجستري

83
32

%21.2
%52.2

2

اجلنسية

عماين

33

%52.2

غري عماين

82

%28.0
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 .12أداة الدراسة:
تعد االستبانة األداة الرئيسة املستخدمة للوصول إىل البيانات واملعلومات املتعلقة بأهداف الدراسة
وتساؤالهتا ،وبعد االطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة ،مت تطوير
استبانة تكونت من ( )51فقرة موزعة على ثالثة جماالت ،متثل اجملال األول مبجال "التوعية اجملتمعية
واالستشارات العلمية" وعدد فقراته ( )02فقرة ،وجمال "الربامج التدريبية" وعدد فقراته ( )05فقرة ،وجمال
"االستفادة من اخلدمات املوجودة بالكلية" وعدد فقراته ( )02فقرة ،مت قياسه من خالل تدرج مخاسي
ليكرت (موافق بدرجة كبرية جدا ،موافق بدرجة كبرية ،موافق بدرجة متوسطة ،موافق بدرجة قليلة ،موافق
بدرجة قليلة جدا).
 .0 .08صدق األداة :للتأكد من صدق األداة مت عرضها على عدد من احملكمني من أعضاء هيئة
التدريس املتخصصني يف اإلدارة الرتبوية وعلم النفس ،واللغة العربية يف الكلية اليت تعمل فيها الباحثة ،ومت
أخذ املالحظات اليت أبدوها على بعض الفقرات ومت تعديل الفقرات وفقا لذلك.
 .8 .08ثبات األداة :للتأكد من ثبات األداة مت تطبيقها على عينة مكونة من ( )05عضوا من خارج
عينة الدراسة بأسلوب االختبار وإعادة االختبار ،ومت حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي
حسب معادلة كرونباخ ألفا ( )Kronbach Alphaإذ بلغت قيمة األداة ( )1.22وع ّدت هذه
النسب مناسبة لغايات الدراسة.
 .3 .08الصدق البنائي لالستبانة :قامت الباحثة حبساب معامالت االرتباط بني العالقة االرتباطية لكل
جمال من جماالت االستبانة والدرجة الكلية لفقراهتا؛ كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)8
جدول 8
نتائج معامالت االرتباط وقيم االحتمال بني مجيع جماالت االستبانة والدرجة الكلية
م

اجملاالت

معامل االرتباط

قيمة  Sigاالحتمالية

0
8

جمال التوعية اجملتمعية واالستشارات العلمية
الربامج التدريبية

** 1.222
** 1.212

1.111
1.111

3

االستفادة من اخلدمات املوجودة بالكلية

** 1.225

1.111

2

الكلي

**1.225

1.111

يوضح اجلدول ( )8أن مجيع قيم الداللة كانت أقل من مستوى الداللة ( ،)1.15وبالتايل فإن
معامالت االرتباط دالة إحصائيا وأن جماالت االستبانة منتمية لدرجة الكلية املراد دراستها.
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 .13متغيرات الدراسة:
تضمنت متغريات الدراسة نوعني مها:
 .0 .03املتغريات املستقلة؛ ومشلت:
 .0 .0 .03متغري اجلنس :وله فئتان (ذكر ،أنثى).
 .8 .0 .03متغري الرتبة األكادميية :ومشلت فئتني (مدرس مساعد فأعلى ،أستاذ مساعد فأعلى).
 .3 .0 .03متغري املؤهل العلمي :ومشل فئتني (دكتوراه ،ماجستري).
 .2 .0 .03متغري اجلنسية :ومشل فئتني (عماين ،غري عماين).
 .8 .03املتغريات التابعة :تشمل الدراسة متغريا تابعا واحدا هو تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدور كلية
الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع احمللي.

 .14المعالجة اإلحصائية:

بعد مجع املعلومات وتفريغ البيانات مت استخدام برنامج التحليل اإلحصائي  spssلإلجابة عن
أسئلة الدراسة ،ومت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال األول ،بينما مت
استخدام (ت) اإلحصائي لإلجابة عن السؤال الثاين.

 .50نتائج الدراسة ومناقشتها:

تضمنت الدراسة عددا من النتائج بناء على إجابات املستجيبني ،ومتت مناقشة هذه النتائج يف
ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري ووضع التوصيات.
ونصه :ما دور كلية الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع احمللي من
 .0 .05النتائج املتعلقة بالسؤال األول؛ ّ
وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل جمال من جماالت
دور كلية الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع احمللي من وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس ،يبني اجلدول رقم
( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة يف
اجملاالت الثالثة للدراسة املتعلقة بتقديرات عينة الدراسة لدور دور الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع احمللي
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازليا وفق قيمة املتوسط احلسايب لكل جمال.
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جدول 3
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة على اجملاالت
الرئيسة للدراسة.
رقم اجملال

الرتبة

اجملاالت

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

التقدير

3

0

جمال االستفادة من اخلدمات املوجودة يف الكلية

3.82

.20

متوسط

8
0

8
3

جمال الربامج التدريبية
جمال التوعية اجملتمعية واالستشارات العلمية

3.12
8.28

.20
.25

متوسط
متوسط

جمموع اجملاالت الكلي

3.15

.22

متوسط

يتضح من اجلدول ( )3أن متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس دور كلية الرتبية
بالرستاق يف خدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تراوحت بني (،)8.28 - 3.82
وهذا يعين أن دور كلية الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء
بدرجة متوسطة يف مجيع اجملاالت ،وأن املتوسط احلسايب جملموع جماالت املقياس بلغ ( )3.15وبدرجة
متوسطة ،وأن أعلى املتوسطات احلسابية بلغ ()3.82؛ وهو جمال االستفادة من اخلدمات املوجودة يف
الكلية وبدرجة متوسطة واحتل املرتبة األوىل ،وجاء جمال الربامج التدريبية باملرتبة الثانية حيث بلغ املتوسط
احلسايب له ( )3.12بدرجة متوسطة ،بينما حصل جمال التوعية اجملتمعية واالستشارات العلمية على املرتبة
األخرية إذ بلغ املتوسط احلسايب له ( )8.28وبدرجة متوسطة ،ما يعين أن دور كلية الرتبية بالرستاق يف
خدمة اجملتمع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة جاءت بدرجة متوسطة على مجيع اجملاالت ،واألداة بشكل
عام؛ أي إهنا تليب حاجات اجملتمع بشكل متوسط ،هذه النتيجة اتفقت مع دراسة كل من (املعشين،
8102؛ معروف8108 ،؛ والرواشدة8100 ،؛ الرشيد8115 ،؛ وعاشور8112 ،؛ العتييب،
 ،)8113واختلفت مع دراسة كل من (الشيلنية8102 ،؛ الناصرية8102 ،؛ العمري8105 ،؛
حراحشة )8112 ،حيث جاءت النتائج مبستوى عال.
وملعرفة أهم الفقرات لكل جمال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من
فقرات اجملاالت الثالثة ،وبشكل مستقل لكل جمال حسب ترتيب اجملاالت يف اجلدول ( )3من حيث
مستوى أدوارها ،وتناولت الباحثة عرض هذه اجملاالت ،واجلداول ( )2 ،5 ،2توضح ذلك.
 .0 .0 .05اجملال الثالث "االستفادة من اخلدمات املوجودة يف الكلية" ملعرفة مستويات فقرات هذا اجملال
مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال الثالث البالغ عددها ( )02فقرة؛ كما
هو موضح يف اجلدول رقم (.)2
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جدول 2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات
جمال "االستفادة من اخلدمات املوجودة يف الكلية"
رقم

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري
.20
.22

متوسط
متوسط
متوسط

الرتبة

الفقرات

32
21

0
8

تسمح الكلية ملؤسسات اجملتمع احمللي يف إقامة بعض الفعاليات الدينية والوطنية
تدعو الكلية أفراد اجملتمع احمللي للمشاركة يف املعارض اليت تقيمها

3.22
3.58

32

8

32

3

تستضيف الكلية فعاليات وأنشطة اجملتمع احمللي
يشرك مركز اخلدمات الطالبية بالكلية مؤسسات اجملتمع احمللي يف بعض الفعاليات

3.58

0.11

22

2

واملناشط اليت يقدمها خالل خطة األنشطة السنوية
تشجع الكلية طلبتها لالخنراط يف األنشطة الطالبية كجزء من مهامها حنو اجملتمع

3.22

.28

متوسط

3.25

.28

متوسط

32

5

توجه الكلية الطلبة حنو املشاركة الفعالة يف أنشطة اجملتمع

3.32

0.10

متوسط

28
32

2
2

تشجع الكلية طلبتها على العمل التطوعي خلدمة اجملتمع احمللي
تتعاون الكلية مع مؤسسات اجملتمع احمللى لإلفادة من مرافقها

3.32
3.35

.22
0.12

متوسط
متوسط

23
22

2
2

تسهم الكلية مع اجملتمع احمللي يف توفري فرص تنفيذ عدد من األنشطة الرياضية
توظف الكلية اإلمكانيات املتاحة هبا خلدمة اجملتمع احمللي

3.30
3.82

.22
0.10

متوسط
متوسط

20
22

01
00

تسمح الكلية للمجتمع احمللي باإلفادة من مرافق الكلية يف الفرتة املسائية
تعمل الكلية فرق عمل متعاونة جزء رئيسا يف جناح مشروعات يف خدمة اجملتمع

3.82
3.02

0.8
0.12

متوسط
متوسط

35
25

08
03

تضع الكلية خطة سنوية للمجتمع احمللي لإلفادة من املرافق املوجودة
تشرك الكلية اجملتمع احمللي يف فعاليات األيام املفتوحة لألقسام األكادميية

3.05
3.11

0.13
0.1

متوسط
متوسط

51

02

22

05

األنرتنت املتوفرة يف الكلية
تشرك إدارة الكلية أعضاء هيئة التدريس مبا فيها التخطيط لألنشطة اجملتمعية

8.22

0.8

متوسط

8.20

0.15

متوسط

22

02

تنظم الكلية معارض دوريه للتعرف باخلدمات املزمع تقدميها للمجتمع

8.22

0.88

متوسط

الفقرة

يستفيد بعض أعضاء اجملتمع احمللي خاصة طالب الضمان االجتماعي من شبكة

التقدير

يالحظ من اجلدول ( )2أن هذا اجملال قد حاز متوسطات حسابية تراوحت بني (- 3.22
 )8.22بدرجة متوسطة ،هذا ال يعين أن الكلية ليس هلا دور يف جمال خدمة اجملتمع إال بشكل متوسط،
ولكن يتطلب أن تقوم بدور أكرب يف هذا اجملال ،وأن جمال اإلفادة من اخلدمات جانب مهم ،كما أن
أعلى متوسط حسايب يف هذا اجملال كان للفقرة "تسمح الكلية ملؤسسات اجملتمع احمللى يف إقامة بعض
الفعاليات واملناسبات الدينية والوطنية على مسرحها" إذ حصلت على أعلى متوسط حسايب بلغ
()3.22؛ تفسر الباحثة ذلك بتعاون الكلية مع اجملتمع احمللي انطالقا من أمهية هذه املناسبات واالحتفال
هبا ومشاركة الكلية بذلك من خالل طلبتها ،ومن خالل خربة الباحثة فإن هذا املسرح يعد األكرب من
حيث املساحة على مستوى الوالية اليت تقع فيها الكلية ،اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العمري،
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 ،)8105بينما أقل متوسط حسايب هلذا اجملال كان للفقرة "تنظم الكلية معارض دورية للتعريف
باخلدمات املزمع تقدميها للمجتمع" فقد حصلت على أقل متوسط حسايب بلغ ( )8.22وبدرجة
متوسطة؛ ترى الباحثة أن أدوار الكلية عديدة يف خدمة اجملتمع لذلك يقتصر تنظيم املعارض على التعريف
خبدماهتا يف اجملتمع بشكل حمدود وحتاول أن توازن بني مجيع اخلدمات اليت تقدمها للمجتمع.
 .8 .0 .05اجملال الثاين "الربامج التدريبية" ملعرفة مستويات فقرات هذا اجملال مت استخراج املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال الثالث البالغ عددها ( )05فقرة؛ كما هو موضح يف اجلدول
رقم (.)5
جدول 5
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات
جمال "الربامج التدريبية"
املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري
3.22

متوسط
متوسط
متوسط

م

الرتبة

الفقرات

82

0

ختصص الكلية قاعات جمهزة بأحدث التقنيات لإلفادة يف تنفيذ الربامج التدريبية

3.22

82
85

8
3

تكرم الكلية املشاركني يف الربامج التدريبية من خالل منحهم شهادات املشاركة
تسمح الكلية ملوظفيها بااللتحاق هبذه الربامج التدريبية كخدمة للمجتمع احمللي

3.82
3.80

0.13
0.08

02

2

تضع الكلية خطة سنوية تنفذ من خالهلا رزمة من الربامج التدريبية

3.01

0.10

متوسط

81
82

2
5

تشجع الكلية العاملني يف مؤسسات اجملتمع احمللي بااللتحاق بالربامج اليت تنفذها
تضع الكلية نسبة معينة للحضور والغياب لتقدمي املشاركني يف الربامج التدريبية

3.01
3.12

0.02
0.12

متوسط
متوسط

88

5

80

2

تشرك الكلية األقسام األكادميية يف إعداد الربامج التدريبية املنفذة وحتضريها
تسعى الكلية إىل وضع برامج تدريبية تساعد على تطوير مهارات األفراد العاملني يف

3.12

0.02

متوسط

3.12

0.81

متوسط

82

2

3.13

0.01

متوسط

33

2

8.22

0.02

متوسط

31

2

8.28

0.81

متوسط

83

01

8.22

0.02

متوسط

30

00

38

08

التسهيالت يف استخدام التقنيات احلديثة الكلية
تقيم مدى فعالية جلنة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

8.25

0.18

متوسط

8.22

0.12

متوسط

82

03

تقييم الكلية الربامج التدريبية اليت تقدمها ألفراد اجملتمع احمللى

8.22

0.00

متوسط

مؤسسات اجملتمع احمللى
تنظم الكلية دورات تدريبية لطالهبا وهي جزء عملي من الربنامج الدراسي كل حسب
ختصصه لتقدمي خدمات يف مؤسسات اجملتمع احمللي
تتفاعل الكلية مع مؤسسات اإلعالم املختلفة (املسموعة -املقروءة) لنشر ثقافة الربامج
التدريبية يف اجملتمع احمللى
تستفيد الكلية من املدربني املعتمدين دوليا لتقدمي دورات تدريبية ضمن براجمها التدريبية
ملؤسسات اجملتمع احمللي
تشرك الكلية مؤسسات اجملتمع يف احتياجاهتا التدريبية قبل تنفيذها
تسهم الكلية يف تقدمي الدعم املادي واملعنوي ألبناء اجملتمع احمللى من خالل تقدمي
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يالحظ من اجلدول ( )5أن هذا اجملال قد حاز متوسطات حسابية تراوحت بني (- 3.22
 )8.22بدرجة متوسطة ،وحصل على الرتبة الثانية يف مستوى دور كلية الرتبية بالرستاق خلدمة اجملتمع
احمللي يف جمال الربامج التدريبية وبدرجة متوسطة ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الرواشدة،)8100 ،
كما حصلت الفقرة "ختصص الكلية قاعات جمهزة بأحدث التقنيات لإلفادة منها يف تنفيذ الربامج
التدريبية" على أعلى درجة يف هذا اجملال وبدرجة متوسطة وبلغ املتوسط احلسايب هلا ()3.22؛ تعلل
الباحثة هذه النتيجة بأن كلية الرتبية بالرستاق لديها جلنة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ،ومن خالل هذه
اللجنة حتاول أن تستفيد من مراكز احلاسب اآليل املوجودة هبا وختصصها لتنفيذ مجيع الربامج التدريبية ألن
بعض الربامج حيتاج إىل تقنيات عالية يف جمال التدريب والكلية متوفر لديها هذه القاعات والربامج،
وحصلت الفقرة "تقييم الكلية الربامج التدريبية اليت تقدمها ألفراد اجملتمع احمللي" على درجة متوسطة إذ بلغ
متوسطها احلسايب ()8.22؛ تفسر الباحثة ذلك بأن من خالل خربهتا فإن تقييم الكلية هذه الربامج
حمدود ويكون تنظيم الربامج وفق احتياجات اجملتمع ،ومل تشارك اجملتمع يف تقييم الربامج التدريبية ،األمر
الذي يتطلب من كلية الرتبية بالرستاق أن تقوم بدور أكرب يف جمال تقييم الربامج التدريبية ملعرفة احتياجات
اجملتمع ألهنا خدمة اجتماعية تقدمها الكلية للمجتمع احمللي وهي من اجملاالت اليت توثق العالقة بني الكلية
واجملتمع احمللي ما يساعد على تطوير الربامج التدريبية ،اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (معروف.)8108 ،
 .3 .0 .05اجملال األول :التوعية اجملتمعية واالستشارات العلمية:
وملعرفة مستويات فقرات هذا اجملال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات
اجملال الثالث البالغ عددها ( )02فقرة؛ كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)2
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جدول 2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات
جمال "التوعية اجملتمعية واالستشارات العلمية"
رقم
الفقرة
01
0
8

الرتبة

الفقرات

0
8
3

2

2

02

5

00

5

08

2

02

2

05

2

02

2

2
03
5
02
2

2
01
00
00
03

2

02

3
2

05
02

توفر الكلية خدماهتا التعليمية للمجتمع احمللي من خالل اختبارات (اآليلتس)
تنظم الكلية الندوات واحملاضرات يف القضايا اليت هتم اجملتمع
تشارك الكلية يف املؤمترات والندوات العلمية اليت يقدمها اجملتمع احمللي
تسهم الكلية يف خدمة املؤسسات التعليمية من خالل احملاضرات التثقيفية والتوعوية
اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس
تبادر الكلية يف خدمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل الشركات الطالبية
تنظم الكلية شراكات مع مؤسسات اجملتمع احمللي من خالل عقد االتفاقيات اليت
تسهم يف خدمة الكلية واجملتمع احمللي
تقدم الكلية خدمات إرشادية منظمة للمجتمع احمللي مبا يتناسب مع التخصصات
املوجودة فيها
يوجد يف الكلية قسم للبحث العلمي للتنسيق مع مؤسسات اجملتمع احمللي فيما خيص
االستشارات العلمية
تسعى الكلية إىل التعرف حلاجات اجملتمع ومطالبة وتقدمي احملاضرات الثقافية وبرامج
التوعية
تشارك الكلية يف املشاريع البحثية اليت ختدم اجملتمع من خالل مشاريع أعضاء هيئة
التدريس والطلبة
يشارك أعضاء هيئة التدريس يف حتكيم املسابقات العلمية اليت يقوم هبا اجملتمع احمللي
يستفاد من نتائج البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس يف خدمة اجملتمع
تشارك الكلية اجملتمع يف إنتاج االبتكارات العلمية
تنظم الكلية لقاءات ألعضاء هيئة التدريس
تقدم الكلية مشورهتا العلمية للباحثني يف الكليات واجلامعات
تتيح الكلية الفرصة لتقدمي خدمات واستشارات علمية عامة لشرائح اجملتمع املختلفة
من خالل ما لديها من خربات علمية متخصصة
توفر الكلية مصادر املعرفة للباحثني يف اجملتمع احمللى من خالل مكتبتها
توفر الكلية برنامج التعليم املسائي يف اللغة االجنليزية لطلبة املدارس

املتوسط
احلسايب
3.22
3.82
3.01

االحنراف
املعياري
0.15
0.15
0.00

متوسط
متوسط
متوسط

3.13

0.05

متوسط

3.55

0.55

متوسط

3.55

.22

متوسط

8.22

.23

متوسط

8.22

0.02

متوسط

8.22

.23

متوسط

8.25

0.52

متوسط

8.25
8.23
8.52
8.52
8.58

.22
0.15
0.03
0.85
0.02

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

8.22

.22

متوسط

8.25
8.11

0.10
0.13

متوسط
متوسط

التقدير

يالحظ من اجلدول ( )2بأن هذا اجملال قد حاز على متوسطات حسابية تراوحت بني (- 3.22
 )8.11بدرجة متوسطة ،اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من (معروف8108 ،؛ الرواشدة8100 ،؛
مساعدة ،)8112 ،وأن الفقرة "توفر الكلية خدماهتا التعليمية للمجتمع من خالل اختبارات االيلتس"،
قد حصلت على أعلى متوسط حسايب يف هذا اجملال بلغ ( )3.22بدرجة متوسطة؛ تعلل الباحثة هذه
النتيجة بأن الكلية لديها مركز اختبارات االيلتس الذي خيدم اجملتمع لتقدمي هذا النوع من االختبارات
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وجينب أفراد اجملتمع عناء الطريق يف الذهاب إىل املقر الرئيس الختبارات االيلتس ،بينما جاءت الفقرة
"توفر الكلية برنامج التعليم املسائي يف اللغة اإلجنليزية لطلبة املدارس" بأقل املتوسطات احلسابية يف هذا
اجملال إذ بلغ قيمة الوسط احلسايب هلا ( )8.11أي بدرجة قليلة؛ تفسر الباحثة ذلك بأن هذا الربنامج
جديد ومستحدث يف العام األكادميي  ،8102/8105وإقبال اجملتمع عليه قليل رمبا لعدم توفر وسائل
املواصالت واالعتماد على األهايل يف نقل الطلبة ،وأيضا ألن عدد ساعات الربنامج قليلة جدا ال تغطي
احتياجات الطلبة من تعلم اللغة االجنليزية.
 .8 .05السؤال الثاين؛ ونصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف دور كلية الرتبية بالرستاق يف
خدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى إىل متغريات اجلنس ،والرتبة األكادميية،
واملؤهل العلمي ،واجلنسية؟
ولإلجابة عن السؤال؛ مت استخدام االختبار التائي ( )T-testجملموعتني مستقلتني يف حساب
داللة الفروق وفقا ملتغري (اجلنس ،الرتبة األكادميية ،املؤهل العلمي ،اجلنسية).
أما متغري اجلنس (ذكر ،أنثى) فأشارت نتائج االختبار التائي (ت) جملموعتني مستقلتني إىل عدم
وجود داللة فروق يف دور كلية الرتبية بالرستاق خلدمة اجملتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف هذا
املتغري ،إذ بلغت قيمة ت ( ).21بداللة إحصائية ()1.32؛ وترى الباحثة أن عينة الدراسة من نفس
الكلية ،والكلية هلا أهداف واضحة وحمددة ومعروفة للجميع وال يوجد تفرقة بني الذكور واإلناث فيما خيص
دورهم جتاه اجملتمع ،اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من (الشيشنية8102 ،؛ الناصرية،
8102؛ حامد8102 ،؛ الفرحيات ودعوم8101 ،؛ عاشور ،)8112 ،واختلفت مع دراسة كل من
(الرواشدة8100 ،؛ حراحشه8112 ،؛ العتييب)8113 ،؛ واجلدول رقم ( )2يوضح ذلك.
جدول 2
نتائج اختبار (ت) لداللة متغري اجلنس يف دور كلية الرتبية بالرستاق خلدمة اجملتمع احمللي من وجهة أعضاء
هيئة التدريس
اجملاالت

التوعية اجملتمعية واالستشارات العلمية
الربامج التدريبية
االستفادة من اخلدمات املوجودة بالكلية
الكلي

اجلنس
ذكر
أنثي
ذكر
أنثي
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

العدد
82
30
82
30
82
30
82
30

املتوسط احلسايب
8.22
8.25
3.83
8.20
3.32
3.02
3.03
8.22
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االحنراف املعياري
212.
20.
21.
20.
22.
22.
22.
21.

قيمة (ت)

الداللة

-.310

1.25

0.22

1.02

0.12

1.31

21.

1.32
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وأما متغري الرتبة األكادميية (مدرس مساعد فأعلى ،وأستاذ مساعد فأعلى) أشارت نتائج االختبار
التائي (ت) جملموعتني مستقلتني إىل عدم وجود داللة فروق يف دور كلية الرتبية بالرستاق خلدمة اجملتمع
احمللي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف هذا املتغري ،إذ بلغت قيمة ت ( )-.25بداللة إحصائية
().25؛ تفسر الباحثة أن الرتبة األكادميية مل تكن مؤثره يف استجابات أفراد عينة الدراسة إذ إن دور كلية
الرتبية بالرستاق يف خدمة اجملتمع واضح للجميع وأعضاء هيئة التدريس على اختالف رتبهم األكادميية هم
أساسا املنفذون لربامج خدمة اجملتمع ،اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (حامد ،)8102 ،واختلفت مع
دراسيت (الرواشدة8100 ،؛ عاشور)8112 ،؛ واجلدول رقم ( )2يوضح ذلك.
جدول 2
نتائج اختبار (ت) لداللة متغري الرتبة األكادميية يف دور كلية الرتبية بالرستاق خلدمة اجملتمع احمللي من
وجهة أعضاء هيئة التدريس
اجملاالت
التوعية اجملتمعية واالستشارات العلمية

املتوسط

االحنراف

قيمة

احلسايب

املعياري

(ت)

25.

الرتبة األكادميية

العدد

مدرس مساعد فأعلى

32

8.28

أستاذ مساعد فأعلى
مدرس مساعد فأعلى

83
32

8.23
8.22

22.
22.

أستاذ مساعد فأعلى

83

3.02

22.

الداللة

-.12

.22

-.22

.23

االستفادة من اخلدمات املوجودة
بالكلية

مدرس مساعد فأعلى
أستاذ مساعد فأعلى

32
83

3.82
3.31

20.
23.

-.82

.22

الكلي

مدرس مساعد فأعلى
أستاذ مساعد فأعلى

32
83

3.18
3.01

20.
21.

-.25

.52

الربامج التدريبية

أما متغري املؤهل العلمي (دكتوراه ،ماجستري) فأشارت نتائج االختبار التائي (ت) جملموعتني
مستقلتني إىل عدم وجود داللة فروق يف دور كلية الرتبية بالرستاق خلدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس يف هذا املتغري ،إذ بلغت قيمة ت ( ).23بداللة إحصائية ().25؛ وتعزو الباحثة
سبب ذلك إىل أن الكلية تتيح جلميع أعضائها الفرصة إلبداء آرائهم يف خدمة اجملتمع والربامج اليت تقدم
وأهم اإلجراءات اليت تقدمها الكلية يف جمال خدمة اجملتمع ،اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسيت
(الشيشنية8102 ،؛ العمري ،)8105 ،واختلفت مع نتائج دراسيت (معروف8108 ،؛ العتييب،
)8113؛ اجلدول رقم ( )2يوضح ذلك.
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جدول 2
نتائج اختبار (ت) لداللة متغري املؤهل العلمي يف دور كلية الرتبية بالرستاق خلدمة اجملتمع احمللي من وجهة
أعضاء هيئة التدريس
اجملاالت

املؤهل العلمي

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

التوعية اجملتمعية واالستشارات

دكتوراه

83

8.20

22.

العلمية

ماجستري
دكتوراه

32
83

8.23
3.00

22.
22.

االستفادة من اخلدمات املوجودة

ماجستري
دكتوراه

32
83

3.18
3.82

22.
20.

بالكلية

ماجستري

32

3.82

28.

الكلي

دكتوراه
ماجستري

83
32

3.12
3.12

22.
23.

الربامج التدريبية

قيمة (ت)

الداللة

-.05

.22

23.

.22

02.

.22

23.

.25

أما متغري اجلنسية (عماين ،غري عماين) فأشارت نتائج االختبار التائي (ت) جملموعتني مستقلتني
إىل عدم وجود داللة فروق يف دور كلية الرتبية بالرستاق خلدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس يف هذا املتغري ،إذ بلغت قيمة ت ( )-0.22بداللة إحصائية ().12؛ تعلل الباحثة ذلك أن
برامج خدمة اجملتمع يطبقها مجيع أعضاء هيئة التدريس بغض النظر عن جنسيتهم ويشاركوان هبا بالتساوي
ألهنا تعد الوظيفة الثالثة للجامعات ومؤسسات التعليم العايل هي نفسها يف معظم جامعات العامل وجزء
من مهام عضو هيئة التدريس؛ واجلدول رقم ( )01يوضح ذلك.
جدول 01
نتائج اختبار (ت) لداللة متغري اجلنسية يف دور كلية الرتبية بالرستاق خلدمة اجملتمع احمللي من وجهة
أعضاء هيئة التدريس
اجلنسية

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

اجملاالت

عماين

33

8.21

20.

غري عماين
عماين

82
33

8.22
8.28

22.
25.

االستفادة من اخلدمات املوجودة

غري عماين
عماين

82
33

3.82
3.08

23.
22.

بالكلية

غري عماين

82

3.22

21.

الكلي

عماين
غري عماين

33
82

8.20
3.83

20.
22.

التوعية اجملتمعية واالستشارات العلمية
الربامج التدريبية

21

قيمة (ت)

الداللة

-0.22

.12

-0.22

.022

-0.22

.12

-0.22

.12
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 .51التوصيات:
 .0 .02ضرورة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية يف تقييم برامج خدمة اجملتمع سنويا ملعرفة
احتياجات اجملتمع من اخلدمات اليت تقدمها الكلية.
 .8 .02تنظيم برامج مناسبة ألعضاء هيئة التدريس من لقاءات مشرتكة وندوات وحلقات عمل لتنمية
أعضاء هيئة التدريس للقيام بدورهم يف خدمة اجملتمع بفعالية.
 .3 .02ضرورة ربط برامج خدمة اجملتمع بالكلية بربامج خدمة اجملتمع بالكليات األخرى ألجل تبادل
اخلربات يف هذا اجملال.
 .2 .02توثيق الصلة بني املراكز املساندة وجلنة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بالكلية ،ومؤسسات
اجملتمع احمللي.
 .5 .02عقد حلقات عمل للعاملني يف الكلية لتعميق مفاهيم خدمة اجملتمع.
 .2 .02مساعدة أعضاء هيئة التدريس بالكلية على دراسة املشكالت املوجودة يف اجملتمع.
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المراجع العربية
أبو عراد ،صاحل .)8112( .دور كليات املعلمني باململكة العربية السعودية يف خدمة اجملتمع والبيئة:
دراسة حالة على كلية املعلمني بأهبا .حولية كلية املعلمني يف أهبا.081-25 ،)2( ،
إيهاب ،السيد أمحد .)8118( .دور بعض املراكز والوحدات ذات الطابع اخلاص جبامعة األزهر يف
خدمة اجملتمع .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة األزهر ،القاهرة ،مصر.
حراحشة ،ياسني فواز .)8112( .دور جامعة الريموك يف خدمة اجملتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس فيها .جملة علوم إنسانية.822-820 ،)20(2 ،
اخلميسي ،السيد سالمة .)8112( .دور كليات الرتبية يف خدمة اجملتمع والبيئة بني النجاحات
واإلخفاقات وخيارات املستقبل "دراسة حالة" بكلية الرتبية جامعة امللك سعود .اللقاء السنوي العاشر
للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية "إعداد املعلم وتطويره يف ضوء املتغريات املعاصرة" يف الفرتة
من  88-80فرباير ،السعودية ،الرياض.
دندن ،حامد؛ واملويشري ،فهد .)8102( .دور جامعة اجلوف يف خدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس .جملة الثقافة والتنمية ،مصر.022-020 ،)20(02 ،
الرشيد ،حممد .)8115( .دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع ومدى قيام اجلامعات األردنية هبذا الدور.
أطروحة دكتوراة غري منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
الرواشد ،عالء .)8100( .دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع احمللي من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية
فيها وعالقة ذلك ببعض متغريات الشخصية لديهم "جامعة البلقاء التطبيقية منوذجا" .جملة جامعة أم
القرى للعلوم االجتماعية مكة املكرمة.888-025 ،)0(3 ،
الشيشلية ،مىن .)8102( .دور جامعة القدس املفتوحة يف خدمة اجملتمع يف ضوء مسؤوليتها اجملتمعية من
وجهه نظر أعضاء اهليئة التدريسية .جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية ،القدس،
فلسطني.382-318 ،)0(82 ،
الطيطي ،حممد؛ أبو ساركور ،تيسري .)8100( .مدى مشاركة اجملتمع احمللي يف دعم اإلدارات املدرسية
الثانوية وإسنادها يف مدينة اخلليل من وجهة نظر اإلدارات وجمالس اآلباء .جملة جامعة القدس
املفتوحة.)80( ،
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عاشور ،حممد علي .)8112( .تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الريموك وجامعة العلوم
والتكنولوجية األردنية لدورهم يف خدمة اجملتمع األردين .مؤتة للبحوث والدراسات-22 ،)0(02 ،
.22
عبد الباسط ،أمحد؛ وحسن ،ممدوح .)8112( .دور كلية الرتبية الرياضية للبنني-جامعة الزقازيق يف تنمية
البيئة وخدمة اجملتمع :الواقع واملعوقات ومقرتحات التطوير .املؤمتر العلمي الدويل الثالث حنو استثمار
أفضل للرياضة املصرية والعربية ،8 ،كلية الرتبية للبنني ،جامعة الزقازيق ،مصر.
العتييب ،حممد .)8113( .دور جامعة الكويت يف تطوير مؤسسات اجملتمع احمللي من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس فيها .جملة علوم إنسانية ،)20(2 ،مت اسرتجاعه بتاريخ  8102/01/5من املوقع:
.www.ulum.nl
العمري ،نورة .)8105( .تقييم برامج خدمة اجملتمع باجلامعات األهلية السعودية :دراسة حالة جبامعة
األمري سلطان .اجمللة العربية لدراسات وحبوث العلوم الرتبوية واإلنسانية.053-002 ،)0( ،
عواد ،علي .)8112( .دور وتفعيل اجلامعات األردنية يف خدمة اجملتمع احمللي .رسالة ماجستري غري
منشورة ،عمان ،األردن.
الفرحيات ،عمار؛ دعوم ،حامد .)8101( .تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية يف
األردن لدورهم يف خدمة اجملتمع .جملة الدراسات البيئية.022-052 ،)3( ،
كلية الرتبية بالرستاق .)8102( .إحصائيات بإعداد األكادمييني بالكلية .قسم املوارد البشرية ،كلية
الرتبية بالرستاق ،سلطنة عمان.
مساعدة ،وصفي .)8112( .دور كليات الرتبية يف اجلامعات األردنية يف خدمة اجملتمع .أطروحة دكتوراه
غري منشورة ،جامعة الريموك ،األردن ،الريموك.
معروف ،حسام .)8108( .دور كليات الرتبية باجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع احمللي من وجهة
نظر أساتذهتا .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطني.
املعشين ،علي .)8102( .دراسة تقوميية لدور جامعة السلطان قابوس يف جمال خدمة اجملتمع يف ضوء
اخلربات العاملية املعاصرة .أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة األزهر ،القاهرة ،مصر.
الناصرية ،أمل .)8102( .دور جامعة نزوى يف تنمية اجملتمع احمللي بسلطنة عمان .رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
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 دور اجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع يف ضوء مسؤوليتها.)8103( . عصام إسالم،هللو
، جامعة األقصى، رسالة ماجستري غري منشورة.االجتماعية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية
.فلسطني
 كلية. دليل كلية الرتبية بالرستاق.)8112( . املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية،وزارة التعليم العايل
. الرستاق،الرتبية بالرستاق
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