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 الملخص

ذا كان ف عما أالتعرف على دور جامعة ذمار في خدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والكش إلىالدراسة  تهدف

نوات س، لعلميةادرجة ال ،هنالك فروق في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور جامعة ذمار في خدمة المجتمع تعزي لمتغيرات )النوع

 ميع أعضاءجاسة في (، ولتحقيق أهداف الدراسة أستخدم الباحثون المنهج الوصفي المسحي، حيث تمثل مجتمع الدرليةالك ،الخبرة

ات حسب إحصائية كلي (9)موزعين على  (309) هيئة التدريس بجامعة ذمار )من هم بدرجة أستاذ مساعد وما فوق( والبالغ عددهم

مفردة  (102)ائية تـم أخذ وب العينة الطبقية العشول، وباستخدام أسم2017-2018للعام  اإلدارة العامة للشؤون األكاديمية بالجامعة

أربعة  عة علىموز فقرة (40) جمع البيانات تكونت منصمم الباحثون استبانة ل. ومن أصل مجتمع الدراسة (30%)كعينة تمثل 

توزيع م تأن  عدوبالبحوث التطبيقية(,  ،المستمر التدريب والتعليم ،تقديم االستشارات، مجاالت هي: )نشر الوعي المجتمعي

 ،(SPSS)مج ة البرنازم االحصائية للدراسات االجتماعيحبرنامج ال بواسطةتم تحليل استجابات افراد العينة االستبانة وجمعها 

 مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: إلىالدراسة  تتوصل

لعام لمتوسط ا)ضعيفة(، حيث بلغ ا جاءت بدرجةظر أعضاء هيئة التدريس دور جامعة ذمار في خدمة المجتمع من وجهة نأن  -

 .(%53ووزن نسبي ) (0,157)بانحراف معياري  (1,58)ككل  داةالستجابات عينة الدراسة في مجاالت األ
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 اةدجاالت األمبين  جاء في المرتبة األولى المجال الثالث )التدريب والتعليم المستمر( حيث حصل على أعلى متوسط حسابي من -

 .( (0.211بانحراف معياري (1.60) األربعة بلغ ةالرئيسي

 .(0.086) ف معياريوبانحرا( (1.59جاء في المرتبة الثانية المجال األول )نشر الوعي المجتمعي(، حيث بلغ متوسطه الحسابي  -

 . (0.139)معياري  وبانحراف( 1.58لحسابي )جاء في المرتبة الثالثة المجال الرابع )البحوث التطبيقية(، حيث بلغ متوسطه ا -

 (.(0.159معياري  وبانحراف 1.55)جاء في المرتبة األخيرة المجال الثاني )تقديم االستشارات(، حيث بلغ متوسطه الحسابي ) -

ذمار في خدمة امعة جفي تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور  (α ≤ (0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

في روق ا هنالك ف، فيمة(سنوات الخبر ،الدرجة العلمية، لة في )النوعمن متغيرات أفراد عينة الدراسة المتمث ا  ألي ىالمجتمع تعز

 . تطبيقيةلكليات الصالح اى لمتغير الكلية وكانت تلك الفروق لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور جامعة ذمار في خدمة المجتمع تعز

 ما يلي: أبرزها تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع إلىضوء نتائج الدراسة قدم الباحثون عدد من التوصيات الهادفة  وفي

ق وظيفة لتحقي ا في نشر الوعي المجتمعي داخل الجامعة وخارجهامتفعيل دور اإلعالم الجامعي واألنشطة الطالبية لدوره -

 الجامعة في خدمة المجتمع.

د من أفراد العينة ال عدأن  هذه المراكز، لدرجةغلب مراكز، حيث ال دور يذكر أل( 10مراكز الجامعة البالغ عددها )تفعيل دور  -

 يعلم بوجود تلك المراكز بجامعة ذمار.

 منها. لالستفادةإنشاء مختبر مركزي لتطبيق البحوث العلمية وتجريبها ونشرها لمؤسسات المجتمع المحلي  -

 .ياجاتهتحاالقات العامة واإلدارات المختصة بالجامعة الستقصاء رغبات المجتمع المحلي وتلبية تفعيل أجهزة الع -

حقيق أنشئت لت مراكز باعتبارهاإعادة النظر في الرسوم الدراسية بمعهد التعليم المستمر ومركزي اللغة اإلنجليزية والحاسوب  -

 وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع.
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 دراسةار العام للالمحور األول: اإلط

 

   :المقدمة

ومن  من ناحية لمجتمعاو االجتمـاعي المحـيط بها، فهي من صنع جتماعية التي تؤثر وتتـأثر بـالجتعد الجامعة أهم المؤسسات اال

 ىلتي تتوللتها اناحية أخرى هي مؤسسته في صنع قيادته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية ومن هنا كانت لكل جامعة رسا

ات المجتمعـ نوع مـتحقيقها، فالجامعة في العصـور الوسطى تختلف رسالتها وغايتها عن الجامعة في العصر الحديث وهكذا لكل ن

ستمرة متحديات والعصر الحديث تتعدد فيه االهتمامات وتتشابك فيه األمـور ويواجـه تغيرات أن  ، حيثجامعته التي تناسبه

 ق كثير من، ويتففية وتكنولوجية مما يجعـل وظـائف الجامعة فيه متعددة الجوانب ومتشابكةاجتماعية وسياسية وعسكرية ومعر

ظـائف وـي ثـالث امعـة ففي خدمة المجتمع وتتحدد الوظائف األساسية للج هاما   للجامعة دورا  أن  المختصين أنه منذ أمد بعيد على

تتناول ، ولثقافةنقـل اولتنشئة االجتماعية ية، والمساهمة في عملية اأساسـية هي: إعداد الموارد البشرية، وإجراء البحوث العلم

ة وتنمية لى خدمعالوظيفة األخيرة للجامعة العمل على صياغة وتشكيل وعي الطلبة وتنـاول قضـايا ومشكالت المجتمع والعمل 

 .24) : 1998المجتمع )مرسي،

 ة المجتمعبيل خدملعلمي الذي تقـوم بـه كلياتهـا ومراكزها في سا والبحثوتختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي 

ء في مختلف ن والخبرامتخصصياالرتقاء به، متوخية اإلسهام في رقي الفكر وتقدم العلم وتنميـة القيم اإلنسانية، وتزويد البالد بالو

عيمه، مجتمع وتدناء اليم الرفيعة، ليسهم في بالمتقدمة والق دراسةالمجاالت، وإعداد اإلنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق ال

 وصـنع مستقبل الوطن، وخدمة اإلنسانية.

ع العلمية مافية ووتهتم الجامعات ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب وتقاليده األصيلة، وتوثيق الروابط الثق

 رامتهإلنسان وكقوق الة، لتعميق حقيم؛ مثل الحرية والعداالجامعات، وهـي مؤسسـة اجتماعيـة مـن واجباتها أيضا  االرتقاء بال

 .( 2003:15)شحاتة وحامد،

، التقليدي ن دورهاعدور الجامعة في خدمة المجتمع في تطبيق المعرفة وتوظيفها لخدمة المجتمع وتطويره، ومن ثم تخرج يتمثل و

حلي، أو توى المت الجارية من حولها، سواء على المسالمجتمع لتتفاعل معه ومع التطورا إلىوالعمل خارج أو داخل أسوارها 

التـي تعمل  و معرفية،رية، أالعـالمي لـتعكس قضـايا المجتمع وحاجاته الحقيقية، سواء كانت تربوية، أو اقتصادية، أو ثقافية، أو فك

ى أداء قاء بمستوالرتاتم بخدمته، وعلى تلبيتها لتعكس فكرة الجامعة المنظمة المفتوحة على المجتمع، تؤثر فيه، وتتأثر به، وته

 .(2007: 12)الصغير،  األفراد فيه

ط برويتطلب هذا  لبشرية،اتؤدي دورا  حيويا  في تنمية أهم ثروة يمتلكهـا أي مجتمـع وهي الثروة أن  لذا فإن جامعة اليوم مطالبة

فقة في يارات متدمرور تمة جسور مشتركة بما يسمح بالجامعة بمواقع العمل واإلنتاج من خـالل قنـوات اتصـال مفتوحة وثابتة وإقا

مية لما ول العلتكون الجامعة حس المجتمع ونبضه وتسهم بدور مباشر في عملية التنمية وتضع الحلأن  االتجاهين وبما يضمن

ة الفعال اةداأل هاالجامعة أفضـل مجـاالت استثماره وأنأن  يواجه حركة تطوره ويعوق مسيرة تقدمه، وبما يجعل المجتمع يدرك

 .278) : 1998 )مرسي، والتكنولوجيا القادرة على إعادة صياغة حياته صياغة تتناسـب مـع عصـر العلـم

 : دراسةمشكلة ال

لقصور  ألوجه ا، ونظرا  بمؤسساته وأفراده المجتمع المحلـيالتواصل المتبادل بين الجامعات وأهمية ونظرا  ألهمية هذا الموضوع و

من هذا  أنهم جزء ون حيثالباحث وأحسهاالتـي أشارت إليها معظم الدراسات السابقة نحو خدمة المجتمـع و اليمنية عاتفي أداء الجام

جتمع ة هذا المي تنميفتي تساهم واألمور ال ذمار هناك حاجة ضرورية للتعرف على األدوار الحقيقية لجامعةأن  تبين لهم ،المجتمع

 .جتمعخدمة المتحقيق وظيفتها الثالثة المتمثلة في مجال بتفعيل دورها في لة بعض المقترحات الكفي إلىالتوصل و

 الدراسة:  أسئلة

 : السؤالين التالينفي  دراسةال أسئلة دتدتح

 ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسفي خدمة المجتمع  جامعة ذمارما دور  (1
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امعة ذمار في جيرات أفراد عينة الدراسة لدور في تقد (0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) فروقهل توجد  (2

 ؟الكلية(، سنوات الخبرة، الدرجة العلمية ،)النوع :خدمة المجتمع تعزي لمتغيرات

 

 

 :الدراسات السابقة

 الدراسات التي تناولت دور الجامعات في خدمة المجتمع: (أ

 المحلي"في تنمية المجتمع  ( بعنوان: "دور جامعة المرقب2017دراسة )القيزاني،   -1

ت انة  تكونير استبالتعرف على دور جامعة المرقب في تنمية المجتمع  المحلي ولتحقيق هدف الدراسة تم تطو إلىهدفت الدراسة 

لي ع المحالمجتمفي تنمية  ( فقرة وزعت على ست محاور تختص بتنمية المجتمع  المحلي التي تحد من دور الجامعة63من)

ستبانة ا( 210التحليل ) ا لعمليةلمسترجعة والصالح منهمن مختلف كليات الجامعة ا تدريسهيئة عضو ( 300استهدفت )

وقيم  ة مفاهيميمجال تنملدور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي كان إلى أن وتوصلت الدراسة  ي،استخدمت الدراسة المنهج التحليلو

ككل تعزى   داةي األف (0.05لة احصائية عند مستوى معنوية )المواطنة الصالحة، كما دلت نتائج التحليل على وجود فروق ذات دال

نمية امعة في تون قيام الجدالمعوقات التي تحول إلى أن  الدراسةت نتائج ارشأكما . لمتغير المؤهل  العلمي ولصالح فئة )الماجستير(

لتي  االتوصيات لنتائج وندرة تطبيق ا إلىة ضافإالمجتمع المحلي تمثل في عدم توفير التمويل الالزم لالستفادة من خدمة الجامعة 

 . ةتسفر عنها نتائج البحوث التطبيقي

مع من نمية المجت( بعنوان: "دور مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في ت2017) ،دراسة السلمي  -2

 .وجهة أعضاء هيئة التدريس" جامعة الملك سعود أنموذجا  

يس يئة التدرأعضاء ه ي تنمية المجتمع المحلي من وجهةة  دور مؤسسات التعليم في المملكة السعودية فمعرف إلىهدفت  الدراسة  

(عضو هيئة 88لعينة )العنقودية بحيث بلغ حجم ا الباحثة عينة بالطريقة العشوائية سعود أنموذجا(، حيث استخدمت)جامعة الملك 

سة. وألغراض  تحقيق ( من مجتمع الدرا%3انية وقد بلغت النسبة المئوية )ريس ممن يعملون بكليات الجامعة العلمية واإلنسالتد

تنمية  معوقات ,ععلى ثالثة محاور )تنمية المجتم( فقرة موزعة 45من ) تكونتأهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة 

ي فيم العالي التعلت التدريس لدور مؤسسا تقديرات أعضاء هيئةأن  نتائج الدراسة تسبل تفعيل تنمية المجتمع(, واظهر ،المجتمع

 تميع مجاالجائية في ات داللة إحصالدراسة كما أظهرت النتائج عدم فروقات ذ أداةمجاالت  ع كانت مرتفعة في جميعالمجتمتنمية 

 .الدراسة تعزي لمتغير نوع الكلية والرتبة األكاديمية

 بيا"لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع بلي بعنوان: "استراتيجية مقترحة(2015) دراسة عبدالسالم،  -3

مية ة واإلقليعلي جميع المستويات العالمي أهداف وفلسفة وتوجهات خدمة الجامعة للمجتمع ىالتعرف عل إلىهدفت الدراسة 

أجل  ـنما، وذلـك جتمعاتهبالجامعات الليبية، ودراسة لدور الجامعات العالمية في خدمة م واقـع خدمـة المجتمـع دراسةوالمحلية، و

مدت علي قد اعتفمحاولة وضع تصور استراتيجي لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع بليبيا. واتساقا  مع أهداف الدراسة، 

تخراج ئـي السالوصفي لتحليل ورصد واقع خدمة المجتمع بجامعة طرابلس، وأسلوب المسح البي منهجية مركبة تتضمن المـنهج

عة رسة الجامرا  في مماهناك ضعفا  كبيإلى أن المستقبلية. وتوصلت الدراسة  والفـرص المتاحـة والتهديـداتنقاط القوة والضعف، 

عف نقاط الض ، وأيضا  استغاللها هناك العديد من نقاط القوة التي يجب علـي الجامعـاتأن  خدمة المجتمع الليبي، كما لدورها في

ذه هتغالل كل اولة اسوالمخاطر التي يجب تجنبها، وبذلك قامت الدراسة لمح غاللها،التي يجب تجنبها، وأهم الفرص التي يجب است

 في تصور استراتيجي مقترح لتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع بليبيا. الجوانب

من  تماعيةاالجبعنوان: "دور الجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمع في ضوء مسؤولياتها  (2013)دراسة هللو،  -4

 جامعة األقصى( -نظر أعضاء الهيئة التدريسية" )دراسة حالة وجهة 

من وجهة  االجتماعيةالتعرف على دور الجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمع المحلي في ضوء مسؤولياتها  إلىهدفت الدراسة 

، ياع المنهج الوصفي التحليلنظر أعضاء الهيئة التدريسية، وتـم دراسة حالة عن جامعة األقصى، ولتحقيق هدف الدراسة تـم إتب

مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس  نة، بحيث تغطي متغيرات الدراسة، وتكوفقر (87) مكونة من استبانةتصميـم  موتـ
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وب العينة الطبقية لهيئة تدريس، وباستخدام أس عضو ((388المثبتين في جامعة األقصى الحكومية، وقد بلغ عدد أفراد هذا المجتمع 

وتـم استخدام مجموعة من % ((83بنسبة  استبانة (158) ى عينة الدراسة، وقد تـم استرداد، علاستبانة(190) عشوائية تـم توزيع ال

توصلت الدراسة ، حيث spss))األساليب اإلحصائية لتحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 أهمها:مجموعة من النتائج  إلى

 معدل أكثرليرتقى  االجتماعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ال مسؤولياتهادور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء  -

 .(%(66من 

الة دند مستوى طلبة عوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دور الجامعة في خدمة المجتمع والمسؤولية تجاه العاملين وتجاه ال -

(05.0=α). 

 مسؤولياتهاوء دور الجامعة في خدمة المجتمع في ض لحو  ( α=05.0)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالة  -

 االجتماعية تعزى للمتغيرات الشخصية )الجنس، والعمر، وسنوات الخدمة، ومكان العمل(. 

 ـي من وجهةة في خدمة المجتمـع المحلبعنوان: دور كليات التربية بالجامعات الفلسطيني (2012)دراسة معروف،  -5

 نظر أساتذتها

حث اتبع الباذتها، ودور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمـع المحلـي من وجهة نظر أسات إلىهدفت التعرف 

 أداة ة، وتكونتظات غزمحافالمنهج الوصفي، كما شمل مجتمع وعينة الدراسة جميع أساتذة كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في 

تحد من دور كليات  المعوقات التي إلىأبعـاد، باإلضافة  (5)فقـرة موزعـة علـى (52)  من دراسة من االستبانة التي تكونتال

 : الدراسة العديد من النتائج أهمهاأسفرت و .سطينية في خدمـة المجتمـع المحليالتربية بالجامعات الفل

 ور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمع المحلي من وجهة الدرجة الكلية لدأن  -

 . (62.2%) نظر أساتذتها على الدرجة الكلية لالستبانة جاءت بنسبة

التوعية  لى مجالمستوى دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمع المحلي من وجهة نظـر أساتذتها عأن  -

 65.4%). )لت المرتبة األولى بوزن نسبي احتوالتثقيف 

البحوث  لى مجالمستوى دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمع المحلي من وجهة نظـر أساتذتها عأن  -

  (62.9%).التطبيقية احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي

التدريب  لى مجالة المجتمع المحلي من وجهة نظـر أساتذتها عمستوى دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في خدمأن  -

  (62.6%).والتعليم المستمر احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي

ة من االستفاد لى مجالمستوى دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمع المحلي من وجهة نظـر أساتذتها عأن  -

 (60.7%). ابعة بوزن نسبي الخدمات احتلت المرتبة الر

ات االستشار لى مجالمستوى دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمع المحلي من وجهة نظـر أساتذتها عأن  -

   (59.5%).العلمية احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي

لمعوقات لى مجال اعنظر أساتذتها  المحلي مـن وجهـةمستوى دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمع أن  -

   (66.3%).التي تحد من دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في خدمـة المجتمع المحلي جاءت بوزن نسبي

 

 

 يئةأعضاء اله بعنوان: "دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي من وجهـة نظـر (2011)دراسة الرواشدة،  -6

 "التدريسية

دور جامعة البلقاء التطبيقية في خدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئـة التدريس في كلية  إلىالتعرف الدراسة إلى دفت ه

 )عجلون الجامعية، وتكون مجتمع وعينة الدارسة من جميع أعضاء هيئة التـدريس في كلية عجلون الجامعية والبالغ عددهم 

فقرة. وكان من أهم  (24) اسة قام بتطوير استبانة تكونت منفي، ولتحقيـق هدف الدرعضوا ، واستخدم الباحث المنهج الوص43)

 .هناك دورا  متوسط األهمية لجامعة البلقاء في خدمة المجتمع من وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التدريسأن  نتائج الدراسة

لتدريس اة نظـر أعضاء هيئة بعنوان " دور جامعة اليرموك في خدمة المجتمع من وجهـ (2009)دراسة حراحشة،  -7

 فيها " 
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ير باحث بتطووجهات نظر هيئة التدريس في دور جامعة اليرموك في خدمة المجتمع، وقام ال إلىالتعرف الدراسة إلى هدفت 

امعة جئة التدريسية في هيقـام بتوزيعهـا علـى مجتمـع الدراسة المكون من أعضاء ال ،فقرة )25لجمع البيانات تكونت من ) استبانة

الباحـث المـنهج  سـتخدمحيث أ) 124م( والبالغ عددهم )2008/2007) العاملين في الفصل الدراسـي الثاني من العام، واليرموك

 : النتائج التالية إلىوقد توصلت الدراسة  لي.الوصـفي التحلي

 ت بدرجة كبيرة. دور جامعة اليرموك في خدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها جـاءأن  -

 . رتعزى لمتغير الجنس لصالح الذكو0,05) وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) -

  5-10من)نوات(، وس 5 أقل من)تعزى لمتغير الخبرة بين ذوي الخبـرة 0,05) ) وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة - 

 . سنوات فأكثر10  لصـالح ذوي الخبرة  سنوات فـأكثر(10 ذوي الخبرة )سنوات( من جهة و

 ت العالميةبعنوان "تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع فـي ضوء االتجاها(2007)  ر،دراسة عام -8

 الحديثة" 

خدم ستأو لحديثة،اوضع تصور المقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع فـي ضـوء االتجاهات العالمية  إلىهدفت التعرف 

سة من المقابلة الدرا أداةعضو من أعضاء هيئة التدريس، وتكونت ) 34الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينـة الدراسـة مـن )

 وكان من أهم نتائج الدراسة: ، المقننة

 المجتمع، هي تواجللمشكالت الت وضع تصور للنهوض بدور الجامعة في خدمة المجتمع يقوم على تقديم األسس العلمية للتصـدي  -

 وإجراء البحوث العلمية لصالح المنظمات والهيئات الحكومية. 

 حل مشكالتلامعية إنشاء مجالس استشارية مشتركة من رجال الجامعة وقيادات المجتمع لتحديد حاجـات، وتوجيـه األبحاث الج -

 المجتمع والتي تخدم المجتمع وتعمل على تطويره.

عضاء هيئة ور مقترح لدور جامعة األزهر في خدمـة المجتمـع مـن وجهة نظر أ"تص: بعنوان( (2006 ،دراسة سالم -9

 التدريس" 

 وردؤثرة على مية المالكشـف عـن أهـم المتغيرات المحلية والعالامعة األزهر في خدمـة المجتمـع ورصد دور ج إلىهدفت التعرف 

 واستخدمت لمجتمعاإلسالمية والمتقدمة في مجال خدمة ا التعـرف علـى خبرات بعض الجامعاتجامعة األزهر في خدمة المجتمع و

أعضاء هيئة  عضو من140) )لجمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من  أداةالدراسة المـنهج الوصفي مستعينة باالستبانة ك

 التدريس. 

 وكان من أهم نتائج الدراسة: 

 ة. التعليمي مجاالتسـهام الجامعـة وتقـديمها للخدمات في الال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الحكم على مدي ضرورة إ -

اصلها مع قار توالمالية وافت ضعف قيام جامعة األزهر بدورها في خدمة المجتمع يرجع ألسباب عديدة منها نقص االعتمادات -

 مؤسسات المجتمع األخرى. 

 

ة برات العالميالمجتمع في ضوء الخ جال خدمةدراسة تقويمية لدور الجامعات اليمنية في م (2006)دراسة العريقي،  -10

 المعاصرة

مالمح  على تعرف، وكذا الة والعربية في مجال خدمة المجتمعفلسفة وأهداف الجامعات العالميإلى تعرف ال إلىهدفت الدراسة 

وء ض مجتمع فيمة الخد دراسة واقع ممارسة الجامعات اليمنية ألدوارها في مجال، وتمع في تشريعات الجامعات اليمنيةخدمة المج

ة ية في خدماليمن وضع تصور مقترح لتطوير واقع دور الجامعات، ومة لها من وجهة نظر عينة الدراسةاللوائح والقوانين المنظ

جال ممنية في واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتعرف دور الجامعات الي ضوء الخبرات العالمية المعاصرة. المجتمع على

ا في ذلك أسلوب تحليل المضمون للوائح وقوانين الجامعات اليمنية للوقوف على الدوخدمة المجتمع  وص عليه، ر المنصمستخدم 

، ن استبيانعهي عبارة الدراسة و أداةلذا قامت الباحثة بتصميم  للوقوف على الدور الفعلي الممارس، دراسة الواقع إلىباإلضافة 

جامعات  ( (3ونواب المراكز في ، وعمداء ونواب الكليات، ومديريالجامعات رؤساء ونوابوتمثل مجتمع الدراسة في جميع 

 العديد من النتائج أهمها: إلىوتوصلت الدراسة  حكومية.

 خدمة المجتمع . ضعف ممارسة الجامعات اليمنية الثالث بكلياتها ومراكزها ألدوارها في مجال -
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حين  خيرة، فيمرتبة األجاء محور التمويل في ال ز وكليات الجامعات، بينماحتل محور التنظيم المرتبة األولى في ممارسة مراكأ -

 . األولى في ممارسة الجامعات الثالث، وجاء محور التسويق في المرتبة األخيرة احتل محور التمويل المرتبة

 تمعدمة المجفي مجال ختحد من دورها  تواجه الجامعات اليمنية الثالث بمراكزها وكلياتها العديد من المعوقات التي - 

دمة م في مجال خالخدمات التي تقوم بها جامعاته من رؤساء ونواب الجامعات اليمنية الثالث بعدم رضاهم عن (%89) أفاد - 

 المجتمع.

 هذا الدور" ب"دور الجامعة في خدمة المجتمع ومـدي قيـام الجامعـات األردنية  :بعنوان (2005) ،دراسة الرشيد -11

ت عينة ، وقد تكوندور الجامعة في خدمة المجتمع ومدى قيام الجامعات األردنية بهـذا الـدور إلىالتعرف إلى الدراسة هدفت 

ضوا ، واستخدم ع 875))ت األردنية، وعددهم الموظفين واإلداريين في الجامعـاالدراسة من جميع أعضاء الهيئات التدريسية و

 : الدراسة وهي االستبانة. وكان من أهم نتائج الدراسة داةأالباحث المنهج الوصـفي التحليلـي فـي تحليـل 

لخطط امج واالبر)أن دور الجامعة في خدمة المجتمع يتمثل في خمسة وأربعين نشاطا  صنفها الرشيد في ستة مجـاالت هي: 

، (والتأهيل تدريب، الالدراسية، البحوث والدراسات، والمؤتمرات والندوات، األنشطة والخـدمات، االستشارات وتقديم الخبرات

 وكانت درجة قيام الجامعات األردنية بـدورها فـي خدمة المجتمع متوسطة بشكل عام.

ي قارنة فراسة مد، باستقاللها أداء الجامعـات فـي خدمـة المجتمـع و عالقتـهبعنوان: " (2004)سة عبد الناصر، درا -12

 " مصر و أمريكا و النرويج

ج ا والنروير وأمريكمص أداء الجامعات في خدمة المجتمع وعالقته باستقاللها ، دراسة مقارنة في إلىالتعرف  الدراسة إلى هدفت

ة دف الدراسهتحقيق لوكيفية تطوير أداء الجامعات المصرية في ضوء خبرتي أمريكا والنـرويج؟ واستخدم الباحث المنهج المقارن 

 حداثة اهتمام :تربية وعلم النفس. وكان من أهم نتائج الدراسةعنوان رسالة في أقسام ال( 1215وتكونت عينة الدراسة من )

 ،لمجتمعااع خدمة والقصور في أداء قط والبحثيةفقد ركزت على الوظيفة التدريسية  الجامعات المصرية بوظيفة خدمة المجتمع،

 مع.وخدمة المجت واقترح الباحث إنشاء مجلس تنسيق أنشطة الوحـدات ذات الطابع الخاص لتقويم أداء لجان العمل

تمع دمة المج( بعنوان: "تحليل اتجاهات القيادات الجامعية نحو دور الجامعات المصرية في خ(1998دراسة مرسي،  -13

 وتنمية البيئة"

ئة، نمية البيمجتمع وتبعاد الدور المفترض للجامعة في مجال خدمة الأتحليل اتجاهات القيادات الجامعية نحو  إلىهدفت الدراسة 

 ا الخصوص،في هذ الية االنشطة الجامعية، ومدى ارتباطها بقضايا التنمية وخدمة المجتمع، والصعوبات التي تواجههاومدى فع

ائج د من النتالعدي ىإلوخلصت الدراسة  ومجاالت التطوير المطلوبة لزيادة فاعلية الجامعة في النهوض بدورها في خدمة المجتمع.

 اهمها:

ع عن ات المجتمزوف وحدللمؤتمرات، والندوات العلمية المرتبطة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وععدم التخطيط واالعداد الجيد  -

 المشاركة بها، نظرا لعدم ارتباط الفعاليات بالمشكالت التطبيقية.

 قصور دور االعالم الجامعي في توضيح دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -

 عنوان: "دور جامعة قناة السويس في خدمة المجتمع المحلي"ب (1996)دراسة عبدالنبي  -14

المشكالت وصعوبات تحديد مفهوم الدور الذي تقوم به جامعة قناة السويس في مجال خدمة المجتمع وتحديد ال إلىهدفت الدراسة 

 لمحلي.اتمعها خدمة مج تكون عليه وظيفة جامعة السويس فيأن  التي تواجه تحقيق هذا الدور، ووضع رؤية مستقبلية لما يجب

 همها:أالعديد من النتائج  إلىوخلصت الدراسة 

 ضعف جدوى البرامج، واالنشطة التي تقدمها وحدات الجامعة. -

 ضعف قنوات االتصال والتواصل بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي التي تحيط بها. -

دمة خومجاالت  النشطةتها تجاه مجتمعها المحلي وندرة تنوع اعدم اعالم المراكز المعنية بخدمة المجتمع عن انشطتها، ومشروعا -

 المجتمع بها، ومتابعتها لهذه االنشطة.

 :دراسةولها عالقة بموضوع ال جامعة ذمارالدراسات التي تناولت  (ب

 "اردور القيادات األكاديمية في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة ذم( بعنوان: "2017، ناشر)دراسة    -1
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وى روق في مستالف إلى التعرف على دور القيادة األكاديمية في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة ذمار، والتعرف إلى الدراسةهدف 

ي نهج الوصفالم راسةدال تستخدماولتحقيق الهدف  ,الخبرة( ،المنصب الوظيفي ،الدرجة العلمية، الكلية) :لمتغيرات الدور تبعا  

أستاذ و أستاذ, ع أعضاء هيئة التدريس المتواجدين داخل الجامعة الذين يحملون درجةمن جمي الدراسة مجتمع المسحي, وتكون

لية االحصائية العينة الفع تم اخذهم بأسلوب الحصر الشامل حيث بلغتو عضوا , (229) موأستاذ مساعد والبالغ عدده مشارك,

خدمة  ي،العلم البحث، هي: )التعليمثالثة مجاالت  إلىفقرة , قسمت  (54) وتم جمع البيانات عبر استبانة تكونت من عضوا , (177)

دقها صلتأكد من اا بعد , وتم تطبيقهيق الميزة التنافسية لجامعة ذمارالمجتمع( تمثلت في بيان دور القيادات األكاديمية في تحق

يل قام بتحلم ثباتها حساب ث تميقها على عينة استطالعية, كما وصدقها البنائي بتطب الظاهري بعرضها على مجموعة من المحكمين ,

مجموعة  إلى دراسةتوصل ال (SPSS)استجابات افراد العينة باستخدام برنامج الرزم االحصائية للدراسات االجتماعية البرنامج 

 من النتائج أهمها ما يلي:

 ككل اةداالت األفي مج ة التدريسدور القيادات األكاديمية في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة ذمار من وجهة نظر أعضاء هيئأن  -

وأهمية  (0,80) يبانحراف معيار  (2,68) لكك داةفي مجاالت األ دراسة)متوسطة( حيث بلغ المتوسط العام الستجابات عينة ال

 . (%53,66)نسبة

بانحراف  (2.97)الحسابي  متوسطةوهو مجال التعليم, حيث بلغ  داةحصل المجال األول على أعلى درجة من بين مجاالت األ -

 .(0.78) معياري

 .(0.93) اف معياريوبانحر  (2.49)العلمي( على المرتبة الثانية, حيث بلغ متوسطه الحسابي البحثحصل المجال الثاني )مجال  -

 (0.84اف معياريوبانحر (2.47) حصل المجال الثالث )مجال خدمة المجتمع( على المرتبة الثالثة, حيث بلغ متوسطه الحسابي -

.) 

ند عإحصائية  داللة كما أظهرت نتائج التحليل االحصائي باستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة، بأنه ال توجد فروق ذات -

ة فسية لجامعالتناالميزة  لدور القيادات األكاديمية في تحقيق دراسةبين متوسطات تقديرات أفراد عينة ال (α ≤ (0.05)مستوى داللة 

 خبرة(. السنوات  نوع،ال ،الدرجة العلمية ،الكلية)المتمثلة في  دراسةتغيرات أفراد عينة المن م ذمار تعزي ألي  

  "مدى إمكانية تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في جامعة ذمار" ( بعنوان:2011) دراسة الحمدي  -2

ي عة ذمار ففي جام ة الجودة الشاملةالتعرف على مدى توفر المقومات األساسية الالزمة لتطبيق فلسفة إدار إلىهدفت الدراسة 

لمس ت وكذا محاولة عالقة،ضوء المعايير النظرية الالزمة لتطبيق تلك الفلسفة والواردة في العديد من األدبيات واألطروحات ذات ال

ة الشاملة ارة الجوددلسفة إتشكل عائقا  قد يحول دون إمكانية تطبيق فأن  وتحديد الصعوبات والمعوقات المادية الملموسة والتي يمكن

ذمار  دريس بجامعةتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة الت كما ،المنهج الوصفيالباحث م استخدو بنجاح في جامعة ذمار.

لنتائج عدد من ا إلى وتوصلت الدراسة لجمع المعلومات، أداةاالستبيان ك أستخدم الباحث، ومفردة (70وبلغت عينة الدراسة عدد )

 أهمها:

وق العمل حاق بسعدم قيام الجامعة ببذل جهود كافية في االتصال بمؤسسات القطاعين العام والخاص لمساعدة خريجيها لاللت -

طالب ديا  لل، األمر الذي قد يشكل تحاالختصاص للمشاركةوالترويج لهم من خالل إقامة الندوات والمؤتمرات ودعوة ذوي 

 اغبين في االلتحاق بالجامعة.الملتحقين بالجامعة وتحفيزا  للطالب الر

لذي قد , األمر المحليةارات للمنظمات االقتصادية عدم قيام الجامعة بإنشاء مراكز متخصصة في إعداد البحوث وكذا تقديم االستشا -

ل ستوى دخحسين متمنها في تعزيز البنية التحتية للجامعة وكذا  ن إيرادات مناسبة يمكن االستفادةيوفر للجامعة وللمتخصصي

 العاملين المتخصصين في تلك المراكز.       

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 

 االستفادة من الدراسات المرجعية السابقة فيما يلي:  للباحثينلقد أمكن 

 التعرف على أنواع مختلفة من الدراسات التي تناولت مواضيع مشابهة للموضوع الحالي.  -

 . ةالحالي دراسةللنحو اختيار العنوان المناسب  دراسةالاالستفادة من تفهم مشكلة  -

 .مجاالت خدمة المجتمع وتحديدفي صياغة األهداف  الدراسات السابقة ساهمت -

 تحديد المنهج المناسب لطبيعة الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي. -



 

 9 

 .دراسةالاختيار عينة  -

 . دراسةللساهمت في بناء اإلطار النظري  -

 التي تبنى عليها الدراسة.الجامعة ديد مجاالت االستبانة لدور تح -

 .ةالحالي دراسةالاختيار األدوات الخاصة المستخدمة في  -

 سواء من الناحية الفنية أو اإلدارية. دراسةالتحديد الخطوات المتبعة في إجراءات  -

 على ضوء نتائج الدراسات السابقة. دراسةال ااالسترشاد بنتائج هذ -

 :دراسةالهداف أ

 تحديد الجوانب التالية: إلى الحالية دراسةالهدف ت     

 .دور جامعة ذمار في خدمة المجتمع إلىالتعرف  (1

مع المجت فروق في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور جامعة ذمار في خدمةالكشف عما اذا كان هنالك  (2

 .(ليةالك، سنوات الخبرة، الدرجة العلمية ،غيرات )النوعتعزي لمت

 وضع المقترحات الالزمة لتفعيل دور جامعة ذمار لتحقيق وظيفة خدمة المجتمع.   (3

 :دراسةال اهمية

 تمع. ة المجتأتي أهمية هذه الدراسة من ضرورة التعرف على ما تقدمه الجامعات اليمنية وباألخص جامعة ذمار في خدم -

قة بيعة العالطظر في غير الحكومية في تعديل برامجها، وإعـادة النقد تفيد هذه الدراسة مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية و -

 بينها وبين الجامعات اليمنية.

 قد تشكل هذه الدراسة في موضوعها ومنهجيتها ونتائجها أساسا  لدراسات أخرى مستقبلية في المجال نفسه. -

الجامعة  تفعيل دورمعية وجامعة بما يحقق الشراكة المجتقد تفيد هذه الدراسة صناع القرار في جامعة ذمار لرسم سياسية جديدة لل -

 في خدمة المجتمع.

مرات جيد للمؤتعداد الومؤسسات المجتمع المحلي، وإعادة التخطيط واإلجامعة ذمار  في تعزيز التواصل بينقد تفيد هذه الدراسة  -

 .والندوات والفعاليات المرتبطة بخدمة المجتمع

 :دراسةحدود ال

 الدراسة الحالية في الحدود األتية:تتمثل حدود 

 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الحدود الموضوعية: دور جامعة ذمار في خدمة المجتمع (1

 .()أستاذ مساعد وما فوقجامعة ذمار ب أعضاء هيئة التدريسالحدود البشرية:  (2

 .الحدود المكانية: جامعة ذمار (3

 .م2018( مايو –فبرايرلفترة )اخالل  دراسةاله نجاز هذإالحدود الزمنية: تم  (4

 :دراسةالمنهج 

 وأهدافه. دراسةالطبيعة لالئم المنهج الم ألنه التحليلي تم استخدام المنهج الوصفي

 :وعينته دراسةالمجتمع 

 (309) الغ عددهموالب (من هم بدرجة أستاذ مساعد وما فوق) جامعة ذمارب أعضاء هيئة التدريسفي جميع  دراسةيتمثل مجتمع ال

وباستخدام ، م2018-2017 الجامعي حسب إحصائية اإلدارة العامة للشؤون األكاديمية بالجامعة للعام ( كليات9موزعين على )

، وتـم دراسةجتمع ال( من أصل م%30التي تمثل ) دراسةالعلى عينة  استبانة (102) وب العينة الطبقية العشوائية تـم توزيعلأس

 (:1رقم )(. كما هو مبين في الجدول  (90%بنسبة استبانة (92) استرداد

 وعينته واالستبانات المسترجعة دراسةاجمالي مجتمع ال (1رقـــم ) الجــدول

 (%88المسترجع ) (%30العينة ) المجتمع الدرجة العلمية
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 :دراسةال أداة

 الوعينشر مجاالت هي: ) (4)فقرة موزعة على  (37)وتم اعداده بصورته االولية مكون من  ى االستبيانتم االعتماد عل 

ي ساتذة ذوألدد من اععلى  ةاالستبانالبحوث التطبيقية( كما تم عرض ، يب والتعليم المستمرالتدر ،راتتقديم االستشا ،المجتمعي

مت ت التي صمقيس المتغيرات االستبانةفقرات أن  منكيمها وللتأكد من صالحية المحتوى، و، بغرض تحاالختصاص األكاديمي

، يناء المحكمهات وآرناء  على توجيوب .دراسةإلنجاز ال ل الجوانب المطلوبةكاملة وتغطي ك، وواضحة وسليمة الصياغة، ولقياسها

 .نهائيال هابشكل داةتم أعادة صياغة األ

م بهة وباستخدافي ظروف مشا دراسة، أي مدى الحصول على النتائج نفسها لو تم تكرار الاالستبانة Reliabilityلقياس ثبات 

 .(2قم )رالجدول كما هو مبين في ، داةرجة ثبات األد لتحديد  خكرو نباالفا معامل  ، تم استخدامنفسها االستبانة

 قيمة معامل الثبات لمجاالت االستبيان (2الجــدول رقـــم )

 معامل المستوى  معامل القيمة  الفقرات المجاالت م

 مرتفع 85.79 10 – 1 نشر الثقافة 1

 مرتفع 86.44 20 –11 تقديم االستشارات 2

 مرتفع 86.56 30 - 21 التدريب والتعليم المستمر 3

 مرتفع 90.23 40 – 31 البحوث التطبيقية 4

 مرتفع 94.68 40 - 1 كل الفقرات 5

 .يعتبر جيد جدا   المجاالت ( وبالتالي فإن معامل الثبات بالنسبة لجميع0.94)الثبات للفقرات ككل بلغ معامل  ومن الجدول أعاله بلغ

 :دراسةمصطلحات ال

 جامعة:ال -

ا ثل وظائفه، وتتممؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة :نهاتعرف الجامعة بأ

صية مية التخصة العلالرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة من الكليات واألقسام ذات الطبيع

سات ى الدرامنها ما هو على مستوى البكالوريوس ومنها ما هو على مستووتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة 

 .(214 :2000العليا تمنح بموجبها درجات علمية للطالب )الثبيتى، 

فهوم ذا الم، وخدمة المجتمع حسب هرها المجتمع لغرض أساسي هو خدمتهمؤسسة اجتماعية طو" :وتعرف الجامعة أيضا بأنها

 .(149 :1995اطات الجامعة" )شوق، تشمل كل جانب من جوانب نش

لعلمي والبحث ا لتعليمتمثل مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة ووظائفها األساسية تتمثل في ا :كما تعرف الجامعة على أنها

 . (21 :1999وخدمة المجتمع الذي يحيط بها )أبو ملحم، 

 خدمة المجتمع:مفهوم  -

ضاع حسين األوتمع لتي يقوم بها األفراد أو الجماعات أو المنظمات أو بعض إنسان المج"الجهود الت :تعرف خدمة المجتمع بأنها

 .(7 :2002االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية )مصطفى، 

 اجمالي اناث ذكور اجمالي اناث ذكور اجمالي اناث ذكور

 69 6 63 73 6 67 220 8 212 أستاذ مساعد

 19 2 17 24 2 22 73 2 71 شاركأستاذ م

 4 - 4 5 - 5 16 - 16 أستاذ

 92 8 84 102 8 96 309 10 299 االجمالي
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لبى تامج التي والبر ، وتصميم األنشطةعية لألفراد والجماعات والمؤسساتتحديد االحتياجات المجتم :وتعرف خدمة المجتمع بأنها

السيد وب فيها )كية مرغالمختلفة بغية إحداث تغيرات تنموية وسلو البحثية، ومراكزها تياجات عن طريق الجامعة وكلياتهاحهذه اال

 . (12 :2002احمد، 

ي لتنمية الشاملة فانشاط تقوم به الجامعة لحل مشكالت المجتمع أو لتحقيق " :( بأنها66 :1997كما يعرفها )عبدالحليم وعزب، 

 ."متعددةالمجاالت ال

 

 

 جامعة ذمار: -

لجمهوري اب القرار ا بموجالعلمي والتي تم إنشاؤه دراسةهي إحدى الجامعات اليمنية الحكومية التي تتبع وزارة التعليم العالي وال

 .(12, 2018 /2017الطالب الجامعي, دليل) ذمار الرئيسي بمدينةومقرها  م(1996( لسنة )158رقم )

 

 دراسةلللنظري المحور الثاني : اإلطار ا

  خدمة الجامعة للمجتمعأوال  : مفهوم 

شاط ونظام الخدمة التي تقدمها الجامعة لمجتمعاتها على أنها " ن ((SHOEFELDوشونفليد  SHANON))يعرف كل من شانون 

ت يراث تغ، ويمكن عن طريقة نشر المعرفة خارج جدران الجامعة وذلك بغرض إحداالغير طالب الجامعة إلىتعليمي موجه 

 . (SHANON, 1965: P3سلوكية وتنموية في البيئة المحيطة بالجامعة ووحدتها اإلنتاجية واالجتماعية المختلفة )

حو ة دافعة نة راشدكما يقصد أيضا بخدمة المجتمع للمجتمع بأن تكون الجامعات في مجتمعاتها المحلية مراكز إشعاع حضاري وقو

 .(135: 1990تركي، التقدم واالزدهار )

، والهيئات ألفرادلوتعرف بأنها نشاط تقوم به الجامعة موجه لخدمة أفراد المجتمع يتضـمن تقـديم النصـح وتوفير المعلومات 

في  للعاملين لتدريباوإجراء البحوث التطبيقية لحل ما يواجه المجتمع من مشكالت وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وبرامج 

 . 119)– 118: 1993،الجبر)تمـع المحلي مؤسسات الدولة وأفراد المج

 يوتبصير الرأ لكليات،اتقوم الجامعة بنشر وإشاعة الفكر العلمـي المرتبط ببيئة أن  وتعرف بأنها " خدمة الجامعة للمجتمع تعني

ن تدلي كالته، وأشاه ومة، وتقـويم مؤسسات المجتمع، وتقديم المقترحات لحل قضايى في مجال التعليم فكر أو ممارسـالعام بما يجر

 .(91: 2000)عمار،  شيع فكرا  تربويا  داخل المجتمع"بتصـورات وبـدائل، وأن تثير وت

لك ذألجل وغير اخدمة المجتمع في عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وبـرامج التـدريب قصيرة  15) :2012ويعرف )معروف، 

لحكومات ألفراد وللمعرفة ، وإسـداء النصيحة وتوفير المعلومات والالمجتمـع مة لألفراد وهيئـاتمن برامج التدريب والتنمية الالز

 وللهيئات وذلك إزاء المشكالت التي تملك الجامعة القدرة على إيجاد الحلول لها.

 عالقة بين الجامعة وخدمة المجتمعمراحل تطور ال: ثانيا  

امعة وخدمة ، مراحل تطور العالقة بين الج(1983لدين، (، )جمال ا1990)حسن،  (،2001)الكعل،  (،2011صنف )الرواشدة، 

 المجتمع كاالتي:

لفلسفية ادراسات تهتم إال بال ال تالعصور الوسطى حيث كانت الجامعا : وهى التي تبدأ بنشأة الجامعات فيالمرحلة األولى -

 .وكانت الجامعات في تلك المرحلة تكاد تكون منفصلة تماما عن المجتمع ،يةتوالالهو

عرف بغرض الت لعلومافي  دراسة، وفيها بدأت الجامعات تهتم بالصر النهضة واالكتشافات الجغرافية: وهى في عالمرحلة الثانية -

 .وإحياء الفنون القديمة وتطويرها على أسرار الطبيعة

تماعية ل االجالمشاك هي المرحلة التي نتجت عن الثورة الصناعية والتكنولوجية وفيها ظهر كثير منو: المرحلة الثالثة -

عنى بفكر امعات تاالهتمام بالدراسات الهندسية وغير ذلك وتحولت الجامعات من ج إلىواالقتصادية والسياسية وظهرت الحاجة 

ا ، وإنمانونيةينية والقة والدوم الفلسفيجامعات تعنى بإعداد الشباب للمهن الرفيعة المختلفة وتعد مراكز لآلداب والعل إلىالرجل الحر 

 .ة بالحياة االقتصادية االجتماعيةقطعت كبيرا في الدراسات العلمية والتطبيقية المرتبط

: فالمرحلة الرابعة لعالقة الجامعة بالمجتمع فقد فرضتها العديد من الظروف والتغيرات العالمية والمحلية حتى المرحلة الرابعة -

، وهذه الحاجات تتعلق جيب للحاجات أو تنعزل عن المجتمعتستأن  ما، وعلى الجامعة إمن نوع جديدأصبح المجتمع يواجه حاجات 
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، وهذا يعنى أال تقتصر الجامعة خدماتها الحاجات الخاصة بأفراد المجتمع إلىبمشاكل البيئة وقطاع اإلنتاج والخدمات باإلضافة 

، وذلك ليجدوا في رحابها العلم والثقافة ناء المجتمع جميعا من غير طالبها، بل تمتد خدماتها ألبها فقطيجيعلى أبنائها أو خر

خارج تصبح العالقة بين الجامعة والمجتمع عالقة وثيقة بحيث تمتد الجامعة أن  ، وهذا يعنىجة العلمية لمشكالتهم االجتماعيةوالمعال

 .كالتهتحل مشأن  ، وكذلك يمتد المجتمع فروعه داخل الجامعة بحيث تستطيع الجامعةأسوارها وتتداخل في المجتمع

ذا هلمالحظة  ق وأصعب: من حياة العالم تتسم بسرعة التطور والتغيير مما يجعل مهمة الجامعة في مجتمعها أدالمرحلة الخامسة -

 .التطور

 

 

 مبررات خدمة الجامعة للمجتمع: ثالثا  

أن  معوالثقافية عية وة واالجتمايمر عالمنا اليوم بمجموعات من المتغيرات والتحديات العالمية في النواحي العلمية واالقتصادي

ن ناحية ملتغير ، هي سرعة العصر الحديث عن التغيرات السابقةما يميز هذه المتغيرات في اأن  إال ،التغير هو سنة الحياة

 (: 9-8 :1986وشموليته وعالميته وتعدد أبعاده من ناحية أخرى وأهم هذه التغييرات هي )قورة، 

 معرفي .التغير السريع واالنفجار ال -1

 التقدم التقني الذي أحدث تطورا سريعا وملحوظا في وسائل االتصال . -2

 االنفجار السكاني . -3

 في المهن . الكليةتطور مفهوم العمل وزيادة  -4

 اختزال وقت العمل وزيادة وقت الفراغ . -5

 :التاليةالتغيرات  (50: 2003( و)هللو، 66: 2007)عامر،  ويضيفا إلى ما سبق

 في الدراسات التربوية والنفسية .التطور المتسارع  -1

 كفاءة وسائل المواصالت والبث المباشر . -2

 عن مصادر جديد ومتجددة . البحث إلىمخزون العالم من الطاقة التقليدية والحاجة  نضوب -3

 .الطقس على سطح األرضالذي بدأ يؤثر في توازن  البيئيالتلوث  -4

 .دة تتطلب أساليب جديدة لمواجهتهاظهور أمراض جدي -5

 .هارى الذي تتطلبه األعمال والمهنرتفاع المستوى الما -6

 أهداف الجامعة لخدمة المجتمع : رابعا  

 :(1993)عبدالفتاح،  للجامعة ثالثة مجموعات من األهداف وتتلخص في األهداف التاليةأن  حدد المتخصصون

 . أو انتشارا  أو تطويرا   : وهى تتناول ما يرتبط بالمعرفة تطورا  أهداف معرفية -

رية خامات بش إليه من تعمل على تطوير اقتصاد المجتمع والعمل على تزويده بما يحتاجأن  التي من شأنهاهي : وداف اقتصاديةأه -

 تصادية.قيم اقووما يحتاج إليه من خبرات في معاونته للتغلب على مشكالته االقتصادية وتنمية ما يحتاج إليه من مهارات 

في األهداف  (1995)حسن،  يلي ومن أهما ما أوردهتعمل على استقرار المجتمع أن  ي من شأنهاالتهي : وأهداف اجتماعية - 

 :األتية

 .تدريبا يتناسب وطبيعة تغير المهنتزويد المجتمع بحاجاته من القوى العاملة المدربة  -1

 .يرهاحي وغص، نشر الوعي الطة االجتماعية مثل مكافحة األمية، اإلدمانتدريب الطالب على ممارسة األنش -2

 تكوين العقلية الواعية لمشاكل المجتمع عامة والبيئة المحلية خاصة . -3

 .عالقة متبادلةربط الجامعات بالمؤسسات اإلنتاجية في  -4

 .ث العلمية ومشاكل المجتمع المحلىالربط بين نوعية األبحا -5

 . نشرها لالستفادة منها في المجتمعتفسير نتائج األبحاث و -6

 ية الشاملة التي تعالج بعض المشكالت المتداخلة.إجراء األبحاث البيئ -7

 أبعاد الجامعة لخدمة الجامعة  :خامسا
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 :(8: 2007)عامر،  أبعاد لقيام الجامعة لخدمة المجتمع وهى كالتالي ةيوجد ثالث

عليم خارج ة أو التعامبالج ويطلق على هذا البعد أحيانا التعليم اإلرشادي أو التعليم بغرض خدمة المجتمع المحيط البعد الجغرافي: -

تطيعون ن ال يسالحصول على درجات جامعية لهؤالء الذي إلى، ويقصد به تقديم المناهج النظامية التي تؤدى جدران الجامعة

اسلة أو سة بالمر، أو عن طريق الدرامسائية خارج الجامعة، وذلك عن طريق عقد فصول دراسية نهارية أو الجامعة إلىالحضور 

 .(4: 1983)بليغ وشريف،  يم عن طريق اإلذاعة والتليفزيونلعن طريق التع

الية للكبار دراسة العفرص ال ، ويقصد به توفيرلمستمر أو التعليم العالي للكباربالتعليم ا ويسمى هذا البعد أحيانا   البعد الزمني: -

ول نشاء الفصريق إط، وذلك عن ة كمواطنرد وزيادة كفاءته المهنيتعليمهم الرسمي بالمدارس بهدف تحسين مستوى الف االذين أتمو

ليم شكال التعمن أ ير ذلك، وغدراسةالمراسلة وتدريس المناهج القصيرة، وعقد ندوات الالدراسية وإلقاء المحاضرات والتعليم ب

 .(11: 2007، عامر)خدمة الكبار ، وفى مثل هذه الدراسات تطبيق برامج جامعية مالئمة لالمستمر

 

، جامعيةلموارد الطوير اية ويمثل تويشمل هذا النوع على ما يسمى بالخدمات التعليمية واألبحاث التطبيق خدمي:البعد الوظيفي وال -

مية لتعليات االخبر ، وبغض النظر عن السن أو الجنس أوامات الشباب غير الجامعي والكبارواستغاللها لمقابلة احتياجات واهتم

 11: 1989 )الخطيب، ةتجارييئات واألفراد في المجاالت المختلفة الزراعية والصناعية وال، كما يقوم بتقديم االستشارات للهالسابقة

–12). 

 مجاالت خدمة الجامعة للمجتمع :سادسا  

، ولذلك لمتغيرةاظروف المجتمع ل مجاالت خدمة المجتمع وتتعدد طبقا لظروف وإمكانيات كل جامعة على حدة وكذلك طبقا   تتوع

ت بهدف ة وممارسان أنشطعبارة عال وأيا كانت تلك المجاالت فإنها: بين ما تقدمه الجامعات في هذا المج حا  واض نجد هناك تباينا  

ل كل غالريق استطك عن ( وذلية والبيئيةاالقتصادية واالجتماعية والسياسة للمجتمع في جوانبها المختلفة )تحقيق التنمية الشامل

 .(70 :2002السيد احمد، القدرات الفعلية والمصادر المادية لمؤسسات التعليم العالي لتحسين أحوال المجتمعات )

 مجاالت خدمة المجتمع التي تقدمها الجامعات في ثالث أنماط وهى: (205-204: 1996)عبدالحميد،  صنفو

اع ف وأوضو سلعة تحددها ظرواجة المجتمع لخدمة أوهى بحوث تستهدف حل مشكلة ما أو سد ح :البحوث التطبيقية -1

 .   معينة

 األهليةووهى خدمات يقوم بها أساتذة الجامعة كل في مجال تخصصه لمؤسسات المجتمع الحكومية  :االستشارات  -2

 .مثل هذه الخدمات إلىوكذلك األفراد المجتمع الذين يشعرون بالحاجة 

ستمرة تربية الممبدأ ال للعاملين في مؤسسات اإلنتاج بما يحقق وهي برامج: ليةتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهي  -3

 وما يستنتجه من نمو مهني.

 امعات لخدمة المجتمع وهى كالتالي:هناك ثالث مجاالت عريضة تقوم بها الجأن  (14 :1996وترى )كروسون، 

مدرسة معة أو الو الجاألتنظيمات داخل الكلية الخدمة التي تقدمها الكليات أو الجامعات وهى ما تقوم به اللجان وا -1

 .تتعلق بتنمية البرامج والسياسات أو داخل حرمها والتي

ور ة أو األملقومياها الخدمة المهنية وتضم اللجان والهيئات التي تعمل لصالح االتحادات المهنية اإلقليمية من -2

 .األكاديمية

 دراسةو الألتعليم التي ال تعد من قبل األنشطة الرئيسية ل ما عدا ذلك من األنشطة إلىالخدمة العامة وتتعرف  -3

 وإن كان لها عالقة بجماعات أخرى خارج المجتمع األكاديمي. ةالعلمي

 

  الخدمات واالنشطة التي تقدمها الجامعات لخدمة المجتمع::  سابعا

 (:70 :1993اد، تي )حدكاآلنوعين هما  إلىنشطتها في خدمة المجتمع يمكن تصنيف خدمات الجامعة وأ

التدريس  هيئةضو عالطالبية غير الدراسية وتوجيهها حسب مجاالت اهتمام  األنشطة: وتتلخص في المشاركة في داخل الجامعة أ(

لبيئة لمة موجهة ت للخدن الثقافية واالجتماعية أو الرياضية أو الفنية وغير ذلك أو قد ما يقام من معسكراأو هواياته في الشؤو

 .لمحليةا

 ومنها االتي: :خارج الجامعة (ب
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 .لج مشكالت المجتمع وتسهم في حلهاالقيام بالبحوث التطبيقية التي تعا -1

 .رة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاصتقديم الخبرة والمشو -2

 .الندوات وإعداد المحاضرات الهامةالمشاركة في  -3

 .دريبية لتأهيل األخير في الدولةاإلسهام في الدورات الت -4

 .اللغة العربية إلىنتائج البحوث والمكتشفات الجديدة في العالم  وترجمةنقل  -5

 تأليف الكتب العلمية الموجهة لغير الطالب. -6

 :خدمة المجتمع فيما يلي( انشطة الجامعات في 119 :1993صنف )الجبر، و

 .المجتمع وأفراده االستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة لمؤسسات -1

 .تقدمه الجامعة للكوادر الوظيفية الذي التدريب والتعليم المستمر -2

 .لمجتمع ومؤسساته والعمل على حلهامشكالت ا بحث إلىالتطبيقي الذي يسعى  البحث -3

 تمر .م المسنشر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلى من خالل الندوات والمحاضرات وبرامج التعلي -4

 ار األهداف.النقد االجتماعي البناء لتوجيه حركة المجتمع في إط -5

 

 :فيما يليخدمة الجامعة للمجتمع ( 96 – 95: 2001فيما اجمل )الكعل، 

 لى مواجهةعقادرة إعداد العنصر البشرى القادر على إحداث التنمية المنشودة من خالل إعداد القوى العاملة ال -1

 .والتكنولوجية في العالم المعاصر التغيرات العلمية

اج اإلنت تلفة في مجاالتس من ذوى الخبرة لتستفيد بهم المؤسسات المخإتاحة الفرصة أمام هيئة التدري -2

 .والخدمات

 ت العلميةستشارااال إلىالقيام بالبحوث والمؤتمرات التي تسهم في ترقية المجتمع وحل مشكالته هذا باإلضافة  -3

 .امعة لمؤسسات المجتمعالتي تقدمها الج

رات هم الخبابم وإكس( والتدريب المستمر للمهنيين لرفع كفايتهرجميع األعمار )التعليم المستم تعليم الكبار من -4

 .الالزمة ألداء المهنة

لى حل عنشر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلى من خالل الندوات والمحاضرات التي تساعدهم  -5

 مشكالتهم والتكيف مع مجتمعهم .

صصهم تخلموا بكل ما يستحدث في مجاالت ي يها لكيجوالندوات والمؤتمرات العلمية لخريعقد الحلقات  -6

 .التي تواجههم في الحياة العلمية ومعالجة المشكالت

 .لثقافي وتربطهم ببيئتهم ومجتمعهمتقدم لطالبها برامج تثقيفية ترفع مستواهم ا -7

  رجامعة ذما: ثامنا  

 نبذه عن الجامعة: (أ

 م 1994العام في داعر / التربية وكلية م1991/1990الجامعي امالع في افتتحت والتي التربية بكلية ذمار جامعة نشأة بداية كانت

 م،1996 لسنة (158) رقم الجمهوري بالقرار الجامعة إنشاء تم م1997/1996الجامعي العام وفي صنعاء، لجامعة فروعا   وكانتا

 إلى كليات ثالث احافتت تم م1997/1996 نفسه العام في الجامعة افتتاح عالنإ وفور م،1996 غسطسأ 24 في رسميا   افتتاحها وتم

 العام وفي ،البيطري والطب الزراعة كلية وكذلك التطبيقية العلوم وكلية واأللسن اآلداب كلية وهي التربية كلية جانب

 ونظم سباتالحا وكلية اإلدارية العلوم وكلية األسنان، طب كلية هي خرىآ كليات ثالث افتتاح تم م 1998/1997الجامعي

 البشري الطب ليتيك افتتاح إلى إضافة الجامعة بها تميزت وقد المنشأ حيث من اليمن في األولى هي الكليات هذهو المعلومات،

 - التربية كلية تتاحاف وتم العام، نفس في األول الفوج ذلك بعد استقبلتا إذ م،1999/1998الجامعي العام في والسدود والهندسة

 العام وفي البيضاء، جامعة حاليا يتبعن والالتي رداع بمدينة والتربية العلوم كلية مث م،2000/1999الجامعي العام في البيضاء

 لطب الفني عهدالم دمج وتم م2007/2006العام في المستمر التعليم ومعهد االسنان، طب معهد افتتاح تم م2002/2001الجامعي

 .(5 ،(2018/2017 الجامعي، الطالب دليل (.م 2007/2006العام في المستمر للتعليم الجامعة بمعهد األسنان

 :الرؤية (ب
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 لموقعي. )اوالدول ميواإلقلي المحلي المستوى على ومجتمعية وبحثية تعليمية خدمات تقديم في التميزتتمثل رؤية جامعة ذمار في 

  2018) للجامعة، ياإللكترون

 :الرسالة (ج

 والدولي، واإلقليمي يالمحل العمل سوق حاجات مع المتوافقة والمؤهلة المدربة، البشرية الكوادر إعدادتعتبر رسالة جامعة ذمار 

  2018) للجامعة، ياإللكترون لموقع)ا .وتطويره المحلي المجتمع لتنمية تطبيقيةية والالعلم باألبحاث والقيام

 :الجوهرية القيم (د

 :2018) للجامعة، ياإللكترون لموقع)ا التي تهتدي بها جامعة ذمار االتيمن القيم الجوهرية    

  ي.واالجتماع العلمي التطور أساس واستقاللهما، والرأي التفكير حرية -

 .مهنة وامتالك المواهب، وتطوير الهمم، لشحذ منطلـق الجامعي التعليم -

  ه.يرعا من يجد عندما له حدود ال اإلبداع -

 .الحياة لتحسين وسيلة العلمي البحث -

 .شيء كل في الجودة -

 : األهداف (ه

 : للجامعة، ياإللكترون لموقع)ا التالي النحو على التنمية في العملية المساهمة إلىو تعليمية غايات بلوغ إلى ذمار جامعة تهدف

(2018 

 .مخرجاتها إعداد في والتطبيقي التقني التعليم على الإلعتماد -

 .علميا تأهيال مؤهلة بشرية بعناصر والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية خطة تزويد -

 .التخصصية التطبيقية العلوم مجال في وبخاصة األخرى اليمنية الجامعات مع افلتك إيجاد -

 التنمية لمتطلبات فقاو كلية كل نطاق في التطبيقي بالتعليم تعنى تخصصية معاهد إنشاء خالل من الوسطية الفنية الكوادر توفير -

 .العمل وسوق

 .التطبيقي الطابع ذات ةالعملي والمعارف المهارات من الكافي بالقدر الطالب تزويد -

 .الصحية العلوم أدوات بكل مؤهال المستقبلي التوجه وبين والديني الوطني تراثه بين يجمع جيل إعداد -

 وبرامجها، التنمية خطط ومتطلبات المجتمع ومتطلبات باحتياجات العلمي والبحث التعليم ربط -

 ربية واألجنبية.إقامة تعاون علمي وثقافي بينها وبين الجامعات اليمنية والع -

  كليات الجامعة: (و

 (2017/2018 , يجامعدليل الطالب ال) :(3رقم )كما هو مبين في الجدول  ،تطبيقيةو إنسانيةكليات  (9من )الجامعة  تتكون

 عدد الكليات بجامعة ذمار (3جدول رقم )

 عدد الطلبة عدد األقسام نوع الكلية تاريخ النشأة الكليةاسم  م

 2300 9 إنسانية م1991/1990 التربية 1

 870 7 إنسانية م1997/1996 وااللسن اآلداب 2

 984 3 تطبيقية م1997/1996 الزراعة والطب البيطري 3

 2100 2 تطبيقية م1999/1998 الهندسة والسدود 4

 530 1 تطبيقية م 1998/1997 طب األسنان 5

 900 2 تطبيقية م 1998/1997 الحاسبات 6

 1700 4 إنسانية م 1998/1997 العلوم اإلدارية 7

 970 1 تطبيقية م1999/1998 الطب والعلوم الصحية 8

 1450 7 تطبيقية م1997/1996 العلوم التطبيقية 9

 (.2018 - مدراء شؤون الطالب بتلك الكلياتودليل الطالب الجامعي  بالرجوع إلىالباحثون المصدر: )
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  مرافق الجامعة: (ز

 المرافق التابعة لكليات جامعة ذمار (4جدول رقم )

 مراكز الجامعة: (س

قم رن في الجدول كما هو مبي ،تعليمية وبحثية ويعد من أبرز مهامها ووظائفها خدمة المجتمع مراكز (10)ذمار  جامعة  أنشئت

(4): 

 عدد المراكز بجامعة ذمار (5جدول رقم )

 عدد العاملين جتمعمجاالت خمة الم تاريخ االنشاء او المرفق اسم المركز م

 4 تدريب -توعية  –وضع المعايير  2007 ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 1

 16 توعية وتثقيف –خدمات ارشادية  2009 االرشاد والرعاية النفسية 2

 36 دبلوم في بعض التخصصات 2006 معهد التعليم المستمر 3

4 
 باالستشارات االقتصادية والتدري

 اإلداري
 25 وابحات دراسات  -تدريب وتأهيل  –ستشارات ا 2014

 2 بحوث تطبيقية   -استشارات فنية  2014 البيئة والموارد الطبيعية 5

 4 ترجمة –امتحانات كفاءه –تدريب  –تعليم  2011 اللغة االنجليزية 6

 42 دورات في الحاسوب 2004 الحاسوب 7

 25 إنتاجي –بحثي  –تعليمي  2015 ابحاث نحل العسل 8

 13 بحوث -فنية  استشارات 2014 المصادر البيولوجية 9

 - - - االستشارات الهندسية 10

 

 معوقات الجامعات اليمنية في خدمة المجتمع  تاسعا :

 :(276: 2006ي، )العريقتحد من دورها في مجال خدمة المجتمع من أهمها  تواجه الجامعات اليمنية العديد من المعوقات التي

 .كليات وانعدامها بالنسبة للجامعةعتمادات المالية المخصصة للمراكز والقلة اال -

 .الجامعات اليمنية غياب الرؤية المكتملة والواضحة لمفهوم خدمة المجتمع وأهدافه ومجاالته في -

 .للمجتمعات المحلية عزوف مؤسسات المجتمع عن المشاركة في تمويل المشروعات الخدمية المقدمة -

 .ة فيما يتعلق باألنشطة المتشابهةتنسيق بين الكليات والمراكز بالجامعغياب ال -

 ي يقدمها للمجتمعالخدمات الت الكلية المشرفة عليه اسم المرفق م

 خدمات طبية متكاملة وكوادر مؤهلة والعلوم الصحيةالطب  مستشفى الوحدة التعليمي 1

 اولية وبأسعار رمزية طبية خدمات طب األسنان مستشفى طب األسنان 2

 الزال قيد التأثيث والتجهيز الزراعة والطب البيطري المستشفى البيطري 3
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 المحور الثالث : الدراسة الميدانية

 :النوع تبعا   – دراسةوصف خصائص عينة ال .1

 (.6توزع أفرد عينة الدراسة تبعاُ لمتغير النوع إلى ذكور وإناث كما هو مبين في الجدول رقم )

 النوعمتغير  تبعازيــــــــع أفـــــــراد العينـــــــة تــــــو (6رقـــم ) الجــدول

 النسبــة )%( التكــــرار الخصـــائــص

 %91.3 84 ذكور

 %8.7 8 إناث

, اما اإلناث فقد شكلت (%91.3غالبية أفراد العينة هم من الذكور إذ تمثل نسبتهم )أن  (6الجدول رقم )توضح النتائج الموضحة في 

 ( .%8.7)لت في نسبة ضئيلة تمث

 :العلمية الدرجة تبعا   – دراسةوصف خصائص عينة ال .2

 (.7) لجدول رقماين في توزع أفرد عينة الدراسة تبعاُ لمتغير الدرجة العلمية إلى أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد كما هو مب

 العلمية الدرجةتوى المس تبعاتــــــوزيــــــــع أفـــــــراد العينـــــــة  (7رقـــم ) الجــدول

 النسبــة )%( التكــــرار الخصـــائــص

 %3.4 4 أستاذ 

 %20.7 19 أستاذ مشارك

 %75 69 أستاذ مساعد

هم يليهم من  ,ذ مساعدن رتبتهم األكاديمية أستاهم مم(%75أغلبية افراد العينة )أن  (7رقم )توضح النتائج الموضحة في الجدول 

 .(%3.4ما نسبته )فيمثلون  األساتذةواخيرا  ، (%20.07) ويمثلون نسبة أستاذ مشارك

 :لخبرةلسنوات  تبعا   – دراسةوصف خصائص عينة ال  .3

( ومن سنوات 6 – 4من ( ومن خبرتهم )سنوات فأقل 3ذوي الخبرة من ) إلى سنوات الخبرةتوزع أفرد عينة الدراسة تبعاُ لمتغير 

 (.8في الجدول رقم )كما هو مبين (، سنوات 6أكثر من كانت خبرتهم )

 الخبرة العملية  تبعاتــــــوزيــــــــع أفـــــــراد العينـــــــة  (8رقـــم ) الجــدول

 النسبــة )%( التكــــرار الخصـــائــص

 %15.3 14 فأقل سنوات 3 

 %46.7 43 سنوات 6 – 4من 

 %38 35 سنوات 6من  أكثر

لجامعة تترامح من ا( كانت مدة خدمتهم في %46.7نسبة كبيرة من أفراد العينة )أن  (8توضح النتائج الموضحة في الجدول رقم )

فأقل  3خبرتهم  اخيرا  من كانت مدة(, و%38) سنوات فيمثلون نسبة  6يليهم من كانت مدة خدمتهم أكثر من , سنوات (6 – 4)

 .(%5.3سنوات كانت نسبتهم قليلة حيث كانت )

 :لكليةل عا  تب – دراسةوصف خصائص عينة ال .4

 (.9ل رقم )كما هو مبين في الجدو كليات تطبيقية وكليات إنسانيةإلى  الكليةتوزع أفرد عينة الدراسة تبعاُ لمتغير 

 الكليةتــــــوزيــــــــع أفـــــــراد العينـــــــة حسب  (9رقـــم ) الجــدول

 النسبــة )%( التكــــرار الخصـــائــص

 %55 51 تطبيقيةكليات 

 %45 41 كليات إنسانية



 

 18 

يمثلون  فيما البقية ,العلمية يمثلون الكليات( %55نسبة كبيرة من أفراد العينة )أن  (9توضح النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 ( %45) بنسبة اإلنسانيةالكليات 

 :عرض ومناقشة النتائـــــــــــج .5

 عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها: /اوال  

ء هة نظر أعضاخدمة المجتمع من وججامعة ذمار في ما دور : الذي ينص على دراسةال األول من أسئلة سؤالاللى ولإلجابة ع

جاالتها ل من مككل ثم على مستوى كل مجا داةتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لأل هيئة التدريس؟

ُ  األربعة  .(9)رقم  لكما هو مبين في الجدو دراسةلتقديرات أفراد عينة ال على حده وترتيبها ترتيبا  تنازليا  وفقا

 

 

  اآلتي:يتبين ، دور جامعة ذمار في خدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسلالموضح  (10رقم ) من الجدول أعاله 

 (0.086-0.211معياري تراوح بين ) بانحراف (1.66-1.55جاالت االدة ككل على متوسط حسابي تراوح بين )حصلت م -

  االربعة. الرئيسية داةفي  مجاالت األ ةدرجه ضعيفبو ،(%53-%52) تراوح بين ووزن نسبي

 (.1.60) بلغ ربعةاأل مجاالتمتوسط حسابي على مستوى العلى أعلى الثالث وهو )التدريب والتعليم المستمر(  حصل المجال -

 .(1.55) لغربعة باأل متوسط حسابي على مستوى المجاالت أدنىعلى ( تقديم االستشاراتوهو ) الثانيبينما حصل المجال  -

( 0.157عياري )بانحراف م (1.58)لدور جامعة ذمار في خدمة المجتمع  دراسةبلغ المتوسط الحسابي العام لتقديرات عينة ال -

مية وظيفة التعليقيادة الجامعة على التركيز  إلى الباحثون هذه النتيجةيعزو ويمثل درجه ضعيفة،  لكوذ ،(%53ووزن نسبي )

االتصال  د كافية فيعدم قيام الجامعة ببذل جهو إلى، باإلضافة وخدمة المجتمع( البحث العلمي)خرى األ الجامعة وظائفإغفال و

  .(2011، ودراسة )الحمدي، (2017ة دراسة )ناشر,نتيج عتفق مي لكوذ, المجتمع المحليبمؤسسات 

 

 ي:ولمزيدا من التفاصيل سيتم عرض نتائج فقرات كل مجال من المجاالت الثالثة على حده وذلك على النحو اآلت

 نشر الوعي المجتمعي دور الجامعة في:  عرض نتائج المجال األول (أ

 ت المعياريةمجتمعي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافا( فقرات تتعلق بمجال نشر الوعي ال10يتضمن هذا المجال )

دراسة كما هو د عينة الت أفرالفقرات المجال ككل ثم على مستوى كل فقرة من فقراته على حده وترتيبها ترتيبا  تنازليا  وفقاُ لتقديرا

 (.11مبين في الجدول رقم )

 ر الوعي المجتمعينشلمجال  الدراسة( متوسطات تقديرات عينة 11رقم )جدول 

 الدرجة الوزن النسبي% المعياري االنحراف الحسابيمتوسط ال الفقرة رقم الفقرة ترتيب الفقرة

 متوسطة %58 0.648 1.73 عجتمتوجه الجامعة الطلبة نحو المشاركة الفاعلة في انشطة الم 1 5

 الدرجة وزن نسبي% المعياري االنحراف الحسابيمتوسط ال المجـــــــــــــــــــــــــــال رتبة المجال رقم المجال

 ضعيفة %53 0.211 1.60 التعليم والتدريب المستمر 1 3

 ضعيفة %53 0860. 1.59 نشر الوعي المجتمعي 2 1

 ضعيفة %53 1390. 1.58 البحوث التطبيقية 3 4

 ضعيفة %52 1950. 1.55 تقديم االستشارات  4 2

 ضعيفة %53 1570. 1.58 ككل األداة جاالتم

  لألداة ككلمتوسطات تقديرات عينة البحث ( 10) رقم جدول
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 الدرجة الوزن النسبي% المعياري االنحراف الحسابيمتوسط ال الفقرة رقم الفقرة ترتيب الفقرة

4 2 
تشارك الجامعة في غرس التراث اليمني من خالل المعارض 

 ي تنظمهاوالحفالت الت
 ضعيفة 56% 0.728 1.67

 ضعيفة %56 713. 1.67 تعمل الجامعة على تنمية المواطنة لدى الطلبة 3 10

7 4 
ا تشجع الجامعة الطلبة على االبداع واالبتكار التي يحتاجه

 المجتمع
 ضعيفة 55% 0.702 1.65

 ضعيفة %53 0.680 1.60 ليتوفر الجامعة مصادر معلومات متنوعة ألفراد المجتمع المح 5 2

6 6 
تضع الجامعة برامج توعية مجتمعية في مجال خدمات البيئة 

 المحلية
 ضعيفة 53% 0.577 1.59

9 7 
ء توجه الجامعة الطلبة للتطوع في المجتمع حتى يصبحوا اعضا

 فاعلين
 ضعيفة 52% 0.651 1.57

1 8 
ف تسهم الجامعة في اقامة ندوات ثقافية للمجتمع المحلي بهد

 توعيته
 ضعيفة 51% 0.748 1.53

8 9 
ي تقدم الجامعة بروشورات ومنشورات تزيد من الوعي االجتماع

 االيجابي
 ضعيفة 49% 0.687 1.48

3 10 
تعمل الجامعة على اطالع أفراد المجتمع المحلي على 

 المستجدات التي تحصل في مختلف انحاء العالم
 ضعيفة 49% 5830. 1.47

 ضعيفة %53 0860. 1.59 فقرات المجال ككل

ي ( ووزن نسب1.59بلغت )للمجال األول بشكل عام  دراسةمتوسط تقديرات أفراد عينة الأن  (11رقم )يتضح من بيانات الجدول 

ف ( بانحرا1.73 -1.47( وهي درجة ضعيفة، حيث حصلت فقرات هذا المجال على متوسط حسابي تراوح بين )%53بلغ )

كن وبدرجة موزعة )متوسطة وضعيفة(، ويم(، %58-%49زن نسبي تراوح بين )( وو0.086 -747.0معياري تراوح بين )

 مناقشتها كاآلتي:

لبة نحو المشاركة والتي تنص على: "توجه الجامعة الط (،5جاءت فقره واحدة فقط في هذا المجال بدرجة متوسطة هي الفقرة  ) -

ويعزو ذلك ل حسابي في هذا المجا وهو أعلى متوسط (1.73حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ )الفاعلة في انشطة المجتمع"، 

 أبحاثالل من خ تمعنحو المشاركة في انشطة المج في توجيه الطلبةاهتمام قيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس  إلىالباحثون 

 .ومشاريع التخرج

 ،(3لفقرة )ا وجاءت ( 10، 9، 8، 7، 6 ،3،4، 2، 1بينما جاءت بقية الفقرات في هذا المجال بدرجة ضعيفة وهي الفقرات ) -

 حيث الم"،اء العوالتي تنص على: "تعمل الجامعة على اطالع أفراد المجتمع المحلي على المستجدات التي تحصل في مختلف انح

ب دور اإلعالم غيا إلىون ويعزو ذلك الباحث( 1.25على أدنى متوسط حسابي في هذا المجال حيث بلغ متوسطها الحسابي )حصلت 

ة ق مع نتيجتفجة ت، وهذه النتيمعي وضعف قنوات االتصال والتواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي التي تحيط بهاالجا

 (.1996(، ودراسة )عبدالنبي، 1998دراسة )مرسي، 

 تقديم االستشارات :  دور الجامعة فيالثانيعرض نتائج المجال ب(

قرات لمعيارية لفاديم االستشارات تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ( فقرات تتعلق بمجال تق10يتضمن هذا المجال )

ا هو مبين في لدراسة كماعينة  المجال ككل ثم على مستوى كل فقرة من فقراته على حده وترتيبها ترتيبا  تنازليا  وفقاُ لتقديرات أفراد

 (.12الجدول رقم )

 لمجال تقديم االستشارات الدراسة( متوسطات تقديرات عينة 12رقم )جدول 

 الدرجة الوزن النسبي% المعياري االنحراف الحسابيمتوسط ال الفقرة ترتيب الفقرة رقم الفقرة
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 الدرجة الوزن النسبي% المعياري االنحراف الحسابيمتوسط ال الفقرة ترتيب الفقرة رقم الفقرة

9 1 
 تفسح الجامعة المجال لكوادرها المتخصصة للمساهمة في تطوير

 مؤسسات المجتمع المحلي 
 متوسطة 63% 0.703 1.89

 متوسطة %58 0.661 1.74 ت المجتمع المحليتبرم الجامعة اتفاقيات تعاون مع مؤسسا 2 5

7 3 
راد تعمل الجامعة على انشاء مراكز متخصصة لتقديم استشارات ألف

 المجتمع المحلي
 متوسطة 57% 0.638 1.71

 ضعيفة %55 639. 1.64 ليتقدم الجامعة استشارات إدارية وفنية لمؤسسات المجتمع المح 4 6

4 5 
ملة تعمل على خدمة المجتمع تخطط الجامعة لبرامج وطنية شا

 المحلي
 ضعيفة 51% 0.762 1.54

1 6 
ى ء علتقدم الجامعة االستشارات المختلفة للمؤسسات المجتمعية بنا

 غرضنتائج الدراسات واالبحاث السابقة التي تم تنفيذها لهذا ال
 ضعيفة 51% 0.671 1.52

 ضعيفة %49 0.619 1.46 لمعرفةتنظم الجامعة شراكات مع المؤسسات المجتمعية لتبادل ا 7 10

3 8 
تعد الجامعة تقارير واوراق عمل لصناع القرار تتعلق بخدمة 

 المجتمع المحلي
 ضعيفة 48% 0.600 1.45

 ضعيفة %44 0.537 1.33 تقترح الجامعة حلوال مهنية مناسبة لمشكالت المجتمع المحلي 9 8

 ضعيفة %42 5270. 1.25 لمجتمعتقترح الجامعة مشاريع اجتماعية تسهم في بناء ا 10 2

 ضعيفة %52 1950. 1.55 فقرات المجال ككل

 ( ووزن نسبي1.55بشكل عام بلغت )للمجال الثاني  دراسةمتوسط تقديرات أفراد عينة الأن  (12رقم )يتضح من بيانات الجدول 

ف ( بانحرا1.89 -1.25ن )( وهي درجة ضعيفة، حيث حصلت فقرات هذا المجال على متوسط حسابي تراوح بي%52بلغ )

يمكن موزعة )متوسطة , ضعيفة (، و ، وبدرجة(%63-%42( ووزن نسبي تراوح بين )0.195 -762.0معياري تراوح بين )

 مناقشتها كاآلتي:

ى: "تفسح والتي تنص عل (9الفقرة ) وجاءت(، 9، 7، 5جاءت ثالث فقرات في هذا المجال بدرجة متوسطة وهي الفقرات ) -

غ ابي بلعلى متوسط حس حيث حصلت جال لكوادرها المتخصصة للمساهمة في تطوير مؤسسات المجتمع المحلي"،الجامعة الم

  عة ذمار.تعيشه جام الذيالمناخ الديمقراطي  إلىوهو أعلى متوسط حسابي في هذا المجال ويعزو ذلك الباحثون  (1.89)

والتي تنص ( 2ة )الفقر وجاءت( 10, 8، 6، 4، 3، 2، 1فقرات )بينما جاءت بقية الفقرات في هذا المجال بدرجة ضعيفة وهي ال -

ث بلغ لمجال حياعلى أدنى متوسط حسابي في هذا حيث حصلت على: "تقترح الجامعة مشاريع اجتماعية تسهم في بناء المجتمع"، 

رف بة المعاالطل في اكسابلتعليمية المتمثلة اهتمام الجامعة بالوظيفة ا إلىويعزو ذلك الباحثون ( 1.47متوسطها الحسابي )

جة جة مع نتيه النتيوتتفق هذاالجتماعية االخرى  واغفال بقية الوظائف بسبب غياب التنسيق بين الجامعة والمؤسسات والمعلومات

 (2012دراسة  )معروف,

 

 

 

 

 

 التعليم والتدريب المستمر دور الجامعة في:  جـ( عرض نتائج المجال الثالث  

عيارية نحرافات الم( فقرات تتعلق بمجال التعليم والتدريب المستمر تم حساب المتوسطات الحسابية واال10يتضمن هذا المجال )

دراسة كما هو د عينة الت أفرالفقرات المجال ككل ثم على مستوى كل فقرة من فقراته على حده وترتيبها ترتيبا  تنازليا  وفقاُ لتقديرا

 (.13مبين في الجدول رقم )
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 لمجال التعليم والتدريب المستمر الدراسة( متوسطات تقديرات عينة 13رقم ) جدول

 الدرجة الوزن النسبي% المعياري االنحراف الحسابيمتوسط ال الفقرة رقم الفقرة ترتيب الفقرة

10 1 
تسمح الجامعة ألفراد المجتمع استخدام مرافق الجامعة من 

 مستشفيات ومختبرات ومالعب وحدائق وغيرها
 متوسطة 67% 0.819 2.01

1 2 
ت اجاحتتبنى الجامعة فلسفة تحسين التعليم المستمر القائمة على 

 المجتمع
 متوسطة 60% 0.683 1.80

9 3 
 تعقد الجامعة ورش عمل في التعليم المستمر وبرامج التدريب

 بصورة مستمرة
 متوسطة 57% 0.668 1.72

3 4 
ن ممجتمع تنفذ الجامعة برامج تدريبية لتطوير مهارات أفراد ال

 خالل التعليم المستمر
 ضعيفة 55% 0.704 1.64

7 5 
ا ضايقتهتم الجامعة بعقد مؤتمرات علمية وحلقات نقاشية لمناقشة 

 المجتمع وتلبية احتياجاته
 ضعيفة 54% 675. 1.63

2 6 
تصمم الجامعة برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين في 

 المؤسسات التعليمية المختلفة
 ضعيفة 54% 0.677 1.62

4 7 
ريب لتدتوفر الجامعة االعتمادات المالية الكافية لتنفيذ برامج ا

 المختلفة
 ضعيفة 49% 0.620 1.48

8 8 
ع تنظم الجامعة لقاءات ألعضاء هيئة التدريس ومؤسسات المجتم

 المحلي لتبادل الخبرات
 ضعيفة 47% 0.649 1.41

5 9 
لى ل عصفة دورية للحصوتقيم الجامعة فاعلية البرامج التدريبية ب

 تغذية راجعة فورية
 ضعيفة 47% 0.577 1.41

 ضعيفة %43 5880. 1.30 تنظم الجامعة دورات في مجاالت محو األمية وتعليم الكبار 10 6

 ضعيفة %53 2110. 1.60 ككلالمجال فقرات 

( ووزن 1.60لغت )بمجال الثالث بشكل عام لل دراسةمتوسط تقديرات أفراد عينة الأن  (13رقم )يتضح من بيانات الجدول أعاله 

انحراف ( ب2.01- 1.30( وهي درجة ضعيفة، حيث حصلت فقرات هذا المجال على متوسط حسابي تراوح بين )%53نسبي بلغ )

ن (، وبدرجة موزعة )متوسطة وضعيفة(، ويمك%67-%43( ووزن نسبي تراوح بين )0.577-819.0معياري تراوح بين )

 مناقشتها كاآلتي:

لى: "تسمح والتي تنص ع (10الفقرة ) وجاءت(، 10، 9، 1جاءت ثالث فقرات في هذا المجال بدرجة متوسطة وهي الفقرات ) -

توسط معلى  تحيث حصلالجامعة ألفراد المجتمع استخدام مرافق الجامعة من مستشفيات ومختبرات ومالعب وحدائق وغيرها "، 

طبيق لطلبة على تحاجة الجامعة لتدريب ا إلىهذا المجال ويعزو ذلك الباحثون  ( وهو أعلى متوسط حسابي في2.01حسابي بلغ )

 .زومراك تمن خدمات كمكتبات وأراضي زراعية وقاعا\ما تلقوه من معلومات ومعارف نظرية، وتمكين المجتمع مما لديها 

والتي تنص  (6ة )الفقر وجاءت ،(8، 7، 6، 5، 4، 3، 2بينما جاءت بقية الفقرات في هذا المجال بدرجة ضعيفة وهي الفقرات ) -

ال حيث ذا المجعلى أدنى متوسط حسابي في ه حيث حصلتعلى: "تنظم الجامعة دورات في مجاالت محو األمية وتعليم الكبار"، 

رع لجهاز محو لوجود ففي مجاالت محو األمية  عدم اهتمام الجامعة إلى( ويعزو ذلك الباحثون 1.30بلغ متوسطها الحسابي )

 مية بالمحافظة وهو المعني بهذا الدور. األ

 البحوث التطبيقية دور الجامعة في:  د( عرض نتائج المجال الرابع

فقرات المعيارية ل ( فقرات تتعلق بمجال البحوث التطبيقية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات10يتضمن هذا المجال ) 

ا هو مبين في لدراسة كمعينة ا على حده وترتيبها ترتيبا  تنازليا  وفقاُ لتقديرات أفرادالمجال ككل ثم على مستوى كل فقرة من فقراته 

 (.14الجدول رقم )
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 ( متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمجال البحوث التطبيقية14)جدول 

 الدرجة الوزن النسبي% المعياري االنحراف الحسابيمتوسط ال الفقرة رقم الفقرة ترتيب الفقرة

 متوسطة %61 0.735 1.83 ر الجامعة المجالت العلمية بصفة دورية ومستمرة تصد 1 5

3 2 
ة تشجع الجامعة لعمل االبحاث العلمية المتميزة ألعضاء هيئ

 التدريس
 متوسطة 59% 0.701 1.76

6 3 
 دلهاتباوتتبنى الجامعة الرسائل الجامعية المتميزة وتقوم بنشرها 

 مع الجامعات والمؤسسات االخرى
 ضعيفة 55% 0.804 1.65

7 4 
 توفر الجامعة خططا  محددة وواضحة لتنمية الدراسة العلمي

 مرتبطة بتنمية المجتمع
 ضعيفة 55% 0.637 1.65

8 5 
تقوم الجامعة بأجراء البحوث االجرائية لمعالجة مشكالت 

 المجتمع
 ضعيفة 51% 0.620 1.52

2 6 
حوث تشارك الجامعة المؤسسات المختلفة في اجراء الب

 والدراسات التي يحتاجها المجتمع
 ضعيفة 51% 0.583 1.52

 ضعيفة %50 0.655 1.51 يتنشر الجامعة البحوث التي تجربها لمؤسسات المجتمع المحل 7 1

 ضعيفة %49 0.653 1.46 لدراسات مشكالت المجتمع بحثيةتشكل الجامعة فرقا  8 4

10 9 
وق سقة باحتياجات تشجع الجامعة لعمل االبحاث العلمية المتعل

 العمل في المجتمع المحلي
 ضعيفة 49% 0.619 1.46

9 10 
تعمل الجامعة على استقصاء رغبات المجتمع ومعرفة مدى 

 رضاهم عن مستوى المخرجات
 ضعيفة 47% 6140. 1.41

 ضعيفة %53 1390. 1.58 فقرات المجال ككل

ي ( ووزن نسب1.58للمجال الرابع بشكل عام بلغت ) دراسةعينة ال متوسط تقديرات أفرادأن  (14رقم )يتضح من بيانات الجدول 

ف ( بانحرا1.83 -1.41( وهي درجة ضعيفة، حيث حصلت فقرات هذا المجال على متوسط حسابي تراوح بين )%53بلغ )

 كن(، وبدرجة موزعة )متوسطة وضعيفة(، ويم%61-%47( ووزن نسبي تراوح بين )0.614 -804.0معياري تراوح بين )

 مناقشتها كاآلتي:

نص على: "تصدر المجال والتي ت (5الفقرة ) وجاءت(، 5، 3) تينفي هذا المجال بدرجة متوسطة وهي الفقر فقرتان فقطجاءت  -

حسابي في  ( وهو أعلى متوسط1.83على متوسط حسابي بلغ ) حيث حصلتالجامعة المجالت العلمية بصفة دورية ومستمرة "، 

هيئة  مر ألعضاءتاج المستلإلن اهتمام قيادة الجامعة بإصدار تلك المجالت العلمية ويعود ذلك إلىلباحثون ويعزو ذلك االمجال، هذا 

 التدريس وخصوصا في مجال العلوم التطبيقية.

والتي ( 9لفقرة )ا وجاءت ،(10، 9، 8، 7، 6 ,4، 2، 1بينما جاءت بقية الفقرات في هذا المجال بدرجة ضعيفة وهي الفقرات ) -

لى عحيث حصلت لى: "تعمل الجامعة على استقصاء رغبات المجتمع ومعرفة مدى رضاهم عن مستوى المخرجات "، تنص ع

لعالقات العامة اأجهزة  لغياب دور( ويعزو ذلك الباحثون 1.41أدنى متوسط حسابي في هذا المجال حيث بلغ متوسطها الحسابي )

 تياجاته.حع المحلي وتلبية اواإلدارات المختصة بالجامعة الستقصاء رغبات المجتم

 ثانيا / عرض نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:

 ≥ αعند مستوى داللة ) إحصائية داللة ذات فروق هل توجد: الذي ينص على دراسةولإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة ال  

  ،الدرجة العلمية النوع،) اتتعزى لمتغير معدور جامعة ذمار في خدمة المجتل دراسةتقديرات أفراد عينة ال بين متوسطات( 0.05

وكانت النتيجة كما هو  (كولمجروف سيمرنوف)لتحقق من اعتدالية البيانات بأجراء اختبار قام الباحثون با ؟(الكلية ،الخبرة سنوات

 :(15رقم )مبين بالجدول 

 تدالية البياناتللتحقق من اع (Kolmogorov-Smirnova( اختبار كولمجروف سيمرنوف )15)رقم  جدول

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk الــــالمجـــــــــــــــــــــــــــــــ م
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 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة االختبار مستوى الداللة درجات الحرية قيمة االختبار

 000. 92 873. 000. 92 137. نشر الوعي المجتمعي 1

 000. 92 912. 000. 92 194. تقديم االستشارات 2

 000. 92 928. 002. 92 123. التدريب والتعليم المستمر 3

 000. 92 918. 000. 92 157. البحوث التطبيقية 4

 000. 92 899. 002. 92 122. الكلي

ن م الباحثوأستخد ( وهذا يدل على البيانات غير معتدلة لذا0.05مستوى الداللة أقل من )أن  (15)رقم يتضح من الجدول 

 على النحو التالي:وذلك  االختبارات الالمعلمية

 :النوعأ( عرض النتائج المتعلقة بمتغير 

 النوع لمتغير تبعا   العينة أفراد استجابات في الفروق إليجاد( Mann-Whitney Test) ويتني مان اختبار(16) رقم جدول

 مستوى الداللة (z) قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد النوع الــــــــــــــــالمج

 نشر الوعي المجتمعي
 3958.00 47.12 84 ذكر

-.726- 0.46 
 320.00 40.00 8 أنثى

 تقديم االستشارات
 3901.50 46.45 84 ذكر

-.063- 0.95 
 376.50 47.06 8 أنثى

 التدريب والتعليم المستمر
 3916.50 46.63 84 ذكر

-.146- 0.88 
 361.50 45.19 8 أنثى

 لبحوث التطبيقيةا
 3840.00 45.71 84 ذكر

-.918- 0.35 
 438.00 54.75 8 أنثى

 ككل داةاأل
 3908.00 46.52 84 ذكر

-.028- 0.97 
 370.00 46.25 8 أنثى

ن المجاالت ككل وكذلك على مستوى كل م داة( ليست دالة إحصائيا  على مستوى األZقيمة )أن  (16) رقم يتضح من الجدول

بر لداللة أكاان مستوى ك(، حيث البحوث التطبيقية والتعليم المستمر،التدريب ، تقديم االستشارات، نشر الوعي المجتمعي) :ةاألربع

( بين 0.05لة )فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالككل، وهذا يعني عدم وجود  داةولأل األربعة( للمجاالت 0.05من )

ة ؤى متشابهرراد العينة لدى أفأن  يعني بما، النوعتعزى لمتغير  ر جامعة ذمار في خدمة المجتمعدول دراسةأفراد عينة الاستجابات 

 .أنثى( نوعيهم )ذكر،بمختلف  حول ذلك المستوى من الدور

 : العلمية الدرجةب( عرض النتائج المتعلقة بمتغير 

 الدرجة  لمتغير تبعا   عينةال أفراد استجابات في الفروق إليجاد( Kruskal-Wallis Test) والس كروسكال اختبار (17)جدول

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد الدرجة العلمية المجال

 نشر الوعي المجتمعي
 45.30 69 استاذ مساعد

2.899 2 0.23 
 46.21 19 استاذ مشارك
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 68.50 4 استاذ 

 تقديم االستشارات

 44.74 69 استاذ مساعد

 52.58 19 استاذ مشارك 0.51 2  1.317

 48.00 4 استاذ 

 التدريب والتعليم المستمر

 44.90 69 استاذ مساعد

 48.26 19 استاذ مشارك 0.29 2  2.430

 65.75 4 استاذ 

 البحوث التطبيقية

 44.80 69 استاذ مساعد

 46.58 19 استاذ مشارك 0.08 2  5.040

 75.50 4 ستاذ ا

 ككل داةاأل

 44.57 69 استاذ مساعد

 48.79 19 استاذ مشارك 0.18 2  3.352

 69.00 4 استاذ 

ككل وكذلك على مستوى كل من المجاالت  داة( ليست دالة إحصائيا  على مستوى األZقيمة )أن  (17) رقم يتضح من الجدول

حيث كان مستوى الداللة أكبر  (،البحوث التطبيقية ستشارات، التدريب والتعليم المستمر،نشر الوعي المجتمعي، تقديم اال) األربعة:

( بين 0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ككل، وهذا يعني عدم وجود  داةولأل األربعة( للمجاالت 0.05من )

لدى أفراد العينة رؤى أن  يعني بما، الدرجة العلميةى لمتغير تعز لدور جامعة ذمار في خدمة المجتمعأفراد عينة الدراسة استجابات 

 أستاذ مساعد(. أستاذ مشارك، ،درجاتهم )أستاذبمختلف  حول ذلك المستوى من الدورمتشابهة 

 عرض النتائج المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة: (ـج

 الخبرة لمتغير عينةال أفراد ستجاباتا في الفروق إليجاد( Kruskal-Wallis Test) والس كروسكال اختبار(18)جدول 

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد سنوات الخبرة المجال

 نشر الوعي المجتمعي

 43.09 17 سنوات فأقل 3

سنوات 6 -  4من  0.84 2 346.  49 47.22 

 47.37 26 سنوات 6أكثر من 

 تقديم االستشارات

لسنوات فأق 3  17 53.44 

سنوات 6 -  4من  0.48 2 1.440  49 45.14 

 44.52 26 سنوات 6أكثر من 

 التدريب والتعليم المستمر

 47.79 17 سنوات فأقل 3

سنوات 6 -  4من  0.95 2 095.  49 46.68 

 45.31 26 سنوات 6أكثر من 

 البحوث التطبيقية

 35.97 17 سنوات فأقل 3

سنوات 6 -  4من  0.19 2 3.272  49 48.76 

 49.13 26 سنوات 6أكثر من 

 ككل داةاأل

 45.91 17 سنوات فأقل 3

سنوات 6 -  4من  0.98 2 022.  49 46.88 

 46.17 26 سنوات 6أكثر من 

على مستوى كل من المجاالت ككل وكذلك  داة( ليست دالة إحصائيا  على مستوى األZقيمة )أن  (18)أعاله رقم يتضح من الجدول 

حيث كان مستوى الداللة أكبر  (،البحوث التطبيقية نشر الوعي المجتمعي، تقديم االستشارات، التدريب والتعليم المستمر،) األربعة:
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( بين 0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ككل، وهذا يعني عدم وجود  داةولأل األربعة( للمجاالت 0.05من )

لدى أفراد العينة رؤى أن  يعني بما، سنوات الخبرةتعزى لمتغير  لدور جامعة ذمار في خدمة المجتمعأفراد عينة الدراسة استجابات 

 (.سنوات 6أكثر من  سنوات، 6 – 4من ، سنوات فأقل 3خبراتهم )بمختلف  حول ذلك المستوى من الدورمتشابهة 

 

 عرض النتائج المتعلقة بمتغير الكلية: د(

 الكلية تغيرلم تبعا   العينة أفراد استجابات في الفروق إليجاد( Mann-Whitney Test) ويتني مان اختبار(19) رقم جدول

 مستوى الداللة (zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الكلية الــــــــــــــــالمج

 نشر الوعي المجتمعي
 1899.50 63.32 51 تطبيقية

425.500 0.000 

 2378.50 38.36 41 انيةإنس

 تقديم االستشارات
 1771.00 59.03 51 تطبيقية

554.000 0.002 
 2507.00 40.44 41 إنسانية

 التدريب والتعليم المستمر
 1646.00 54.87 51 تطبيقية

679.000 0.036 

 2632.00 42.45 41 إنسانية

 البحوث التطبيقية
 1686.50 56.22 51 تطبيقية

638.500 0.015 
 2591.50 41.80 41 إنسانية

 ككل داةاأل
 1827.00 60.90 51 تطبيقية

498.000 0.000 
 2451.00 39.53 41 إنسانية

 األربعة:جاالت ككل وكذلك على مستوى كل من الم داة( دالة إحصائيا  على مستوى األZقيمة )أن  (19) رقم يتضح من الجدول

 من أقللة ى الدالحيث كان مستو (،البحوث التطبيقية ستشارات، التدريب والتعليم المستمر،نشر الوعي المجتمعي، تقديم اال)

ابات ( بين استج0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ككل، وهذا يعني وجود  داةولأل األربعة( للمجاالت 0.05)

ت لح الكليالفروق لصاإنسانية(، وتلك ا )تطبيقية، الكليةير تعزى لمتغ لدور جامعة ذمار في خدمة المجتمعأفراد عينة الدراسة 

ان طب االسن ن بكليةويعزي ذلك الباحثون لوجود مرافق تقدم خدماتها للمجتمع بتلك الكليات مثل مستشفى طب االسنا، التطبيقية

 ن المراكزموعدد  لية الحاسباتكز الحاسوب بكرمعبر التابع لكلية الطب والعلوم الصحية وممدينة ومستشفى الوحدة التعليمي ب

 ة. التطبيقي الكليات التي كان لها أثر في ردود أفراد العينة الذين ينتموا لتلكالزراعة والبحثية بكليتي العلوم التطبيقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتوصيات النتائجالمحور الرابع: 

 ا( النتائج:
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 وسطتحيث بلغ الم ككل )ضعيفة(، داةئة التدريس في مجاالت األدور جامعة ذمار في خدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء هيأن  -

 (%.53ووزن نسبي ) (0,157)بانحراف معياري  (1,58)ككل  داةالعام الستجابات عينة الدراسة في مجاالت األ

داة جاالت األبين م جاء في المرتبة األولى المجال الثالث )التدريب والتعليم المستمر( حيث حصل على أعلى متوسط حسابي من -

 (. (0.211بانحراف معياري (1.60) األربعة بلغ ةالرئيسي

 .(0.086) ف معياريوبانحرا( (1.59جاء في المرتبة الثانية المجال األول )نشر الوعي المجتمعي(، حيث بلغ متوسطه الحسابي  -

 . (0.139)معياري  وبانحراف( 1.58حسابي )جاء في المرتبة الثالثة المجال الرابع )البحوث التطبيقية(، حيث بلغ متوسطه ال -

 (.(0.159معياري  وبانحراف 1.55)جاء في المرتبة األخيرة المجال الثاني )تقديم االستشارات(، حيث بلغ متوسطه الحسابي ) -

ند عإحصائية  داللة كما أظهرت نتائج التحليل االحصائي باستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة، بأنه ال توجد فروق ذات -

راد ن متغيرات أفمأليا   ىفي تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور جامعة ذمار في خدمة المجتمع تعز (α ≤ (0.05)مستوى داللة 

ر جامعة دراسة لدوعينة ال في تقديرات أفراد، فيما هنالك فروق سنوات الخبرة(، الدرجة العلمية ،ينة الدراسة المتمثلة في )النوعع

 . ى لمتغير الكلية وكانت تلك الفروق لصالح الكليات التطبيقيةدمة المجتمع تعزذمار في خ

 :التوصياتب( 

ق وظيفة لتحقي ا في نشر الوعي المجتمعي داخل الجامعة وخارجهامتفعيل دور اإلعالم الجامعي واألنشطة الطالبية لدوره -

 الجامعة في خدمة المجتمع.

د من أفراد العينة ال عدأن  هذه المراكز، لدرجةغلب مراكز، حيث ال دور يذكر أل( 10ددها )تفعيل دور مراكز الجامعة البالغ ع -

 يعلم بوجود تلك المراكز بجامعة ذمار.

 منها. لالستفادةإنشاء مختبر مركزي لتطبيق البحوث العلمية وتجريبها ونشرها لمؤسسات المجتمع المحلي  -

 ه.ياجاتتحالمختصة بالجامعة الستقصاء رغبات المجتمع المحلي وتلبية ا تفعيل أجهزة العالقات العامة واإلدارات -

حقيق أنشئت لت مراكز باعتبارهاإعادة النظر في الرسوم الدراسية بمعهد التعليم المستمر ومركزي اللغة اإلنجليزية والحاسوب  -

 وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع.
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 المراجع

معات ، ، المجلس األعلى للجادور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع(  1983وشريف رجائي )شفيق ،  بليغ، .1

 القاهرة.
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