
  

� �

������������������������������������������������������

����������������������������������� �

    

The Extent of Contribution of Counseling Centers at Public 

Jordanian Universities in Developing Local Community 

and Suggested Developments 

  

  

������������������������������� �

 

 

 



       
  

 ٩٦٧ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

  الملخص

                                        درجة مساهمة مراكز االستشارات في الجامعات   .       محمد            عبد الكریم ة    فاطم        الضامن، 
    .          للتطویر                                  في تنمیة المجتمع المحلي ومقترحات       األردنیة         الحكومیة 

 الكشف عن درجة مساهمة مراكز االستشارات في إلىهدفت هذه الدراسة 
، كما هدفت إلى الكشف عن تنمیة المجتمع المحلي في األردنیةالجامعات الحكومیة 

ُ                                                                             أهم المقترحات التطویریة التي یمكن أن تسهم في تفعیل دور المراكز االستشاریة في 
  .الجامعات الحكومیة األردنیة في خدمة المجتمع

في المراكز  في البرامج المطروحة تكون مجتمع الدراسات من جمیع المشاركین
، األردنیةالجامعة وجامعة الیرموك،  (األردنیةت الحكومیة االستشاریة في الجامعا

ً    ا، مشارك) ٤٠٠( والبالغ عددهم ،)٢٠١٠/٢٠١١(للعام الدراسي ) الجامعة الهاشمیةو
 یرین ورؤساء األقسام في مراكز االستشاراتمدجمیع ال كما تكون مجتمع الدراسة من

عینة الدراسة اشتملت . ً    رداف) ٣٥(األردنیة، والبالغ عددهم في الجامعات الحكومیة 
كما شملت عینة  ، االستشاریةفي البرامج المطروحة في المراكز ً  امشارك) ٣٣٥(لى ع

االستشاریة في الجامعات  مراكزفي ال یرین ورؤساء األقساممدً                   الدراسة عددا من ال
  .ً       فردا)٢٠(لغ عددهم قد ب واألردنیة،الحكومیة 

فقرة موزعه على ) ٤٠(للدراسة تكونت من ولتحقیق أهداف الدراسة تم بناء أداة 
االستشارات وتقدیم الخبرات، التدریب والتأهیل، المؤتمرات : (خمسة مجاالت وهي

والندوات والحلقات العلمیة، البحوث ودراسة القضایا في المجتمع، الشراكة مع 
وتم إجراء عدد من بعد التأكد من صدقها وثباتها ، )مؤسسات المجتمع المحلي

بالت مع مدیري ورؤساء أقسام في مراكز االستشارات لإلجابة عن السؤال ذات المقا
  .ثباتهاصدق أداة الدراسة والتأكد من العالقة، كما تم 

    :وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة

إن درجة مساهمة مراكز االستشارات في الجامعات الحكومیة األردنیة في  - 
 حیث ،في المجاالت كافة واألداة ككل درجة متوسطةتنمیة المجتمع المحلي جاءت ب

 بینما حصل ، على أعلى متوسط حسابي)االستشارات وتقدیم الخبرات(حصل مجال 
  . على أدنى متوسط حسابي)المجتمعفي البحوث ودراسة القضایا (مجال 
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جمیع في ) ٠.٠٥=α( وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة - 
االستشارات  ( باستثناء مجالي،)الجامعة(متغیر تعزى ألثر اة ككل  واألدالمجاالت

الیرموك، (الفروق لصالح جامعتي وجاءت ، )وتقدیم الخبرات، والتدریب والتأهیل
  ).والهاشمیة

 باستثناء مجالي ،)المؤهل العلمي(متغیر تعزى ألثر وجود فروق و - 
 وجاءت، )لحلقات العلمیة والمؤتمرات والندوات وا،االستشارات وتقدیم الخبرات(

التدریب (على مجال ) ثانویة عامة فأقل، ودراسات علیا فأكثر(الفروق لصالح 
البحوث (على مجالي ) ثانویة عامة فأقل، ودبلوم(واألداة ككل، ولصالح ) والتأهیل

  ).ودراسة القضایا في المجتمع، والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي

 مراكز االستشارات في الجامعات دور بتفعیل قةالمتعل المقترحات أهم  إن- 
   : كانت كما یلي،میة المجتمع المحليتن في األردنیةالحكومیة 

 . البلدان العربیةلتشمل  في طرح البرامج التدریبیة والمهاریةالتوسع .١
تجدید التشریعات والقوانین المتعلقة بمراكز االستشارات بحیث تعطیها  .٢

  .مرونة واستقاللیة في العمل
تعزیز ثقة المجتمع  :وقد أوصت الباحثة بعدد من التوصیات كان من أهمها

 التي تتعلق بقضایا المحلي ومؤسساته بمقدرة مراكز االستشارات على القیام بالبحوث
 وذلك عن طریق تعزیز طرق االتصال مع المجتمع المحلي ومشاكل المجتمع،

  .مراكز هذه ال أهداف وبرامجنشر الوعي عن بهدف ومؤسساته

  

                                    المجتمــع المحلــي، الجامعــات الحكومیــة  ،               مراكــز االستــشارات  :                  الكلمــات المفتاحیــة
   .       األردنیة
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This study aimed at fining out the extent of contribution 
degree of consultation centers at Jordanian public universities 
in developing the local community and suggested 
development. The study also aimed at recognizing the most 
important development suggestions that may contribute in 
facilitating the role of the counseling centers in the 

development of the local community.  

The study sample consisted of all participants at the 
counseling centers at the Jordanian public universities 
(Yarmouk University, University of Jordan and Hashemite 
University) in the scholastic year ٢٠١١-    ٢٠١٠    , totaling (٤٠٠   ) 
participants and (٣٥  ) directors. The study sample also consisted 
of (٣٤٥   ) participants, at programs offered in the counseling 
centers, and the sample of the study consisted of (٢٠  ) directors 
and section heads at the counseling centers in the public 

Jordanian University.  

To achieve the study objectives, the researcher prepared 
a ٤٠  -item questionnaire covering five fields; (counseling and 
providing expertise; training and rehabilitation; conferences, 
seminars and workshops; research and studying community 
issues; and partnership with the local community 
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establishments) after assuring its validity and reliability. The 
researcher also performed personal interviews with the 
directors and section heads, hhrough analyzing the data 

collected, the researcher achieved the following results: 

- The degree of contribution of counseling centers at the 
Jordanian public universities in the development of the 
local community received an average degree in all fields 
and the tool as a whole. Counseling and providing 
expertise got the highest mean, the area of research and 
studying community issues received the lowest mean 

score. 
- The were a statistical differences at the statistical level 

(α=٠.٥   ) due to university variable in all fields except 
consultation and expertise and training and 
rehabilitation in favor of Yarmouk and The Hashimite 
Universities. Also the were statistical differences due to 
qualification variable in all fields except consultation and 
providing expertise and conferences; seminars; scientific 
seminars in favor of less than high school holders and 
less than post bachelor holders, and at the training and 
rehabilitation fields and the tool as a whole in favor of 
high school and less holders at research and community 
issues study and partnership with local community 

establishments.  
The main suggestions concerning the activation of the 

extent of contribution of counseling centers at the Jordanian 
public universities in developing the local community are: 
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١ - To broaden programs offered to include Arab 
Countries. 

٢ - Renewal of the regulations and laws concerning and 
governing counseling centers so as to allow flexibility 
and independence necessary in their  work. 

The researcher recommended a number of 
recommendations, including: strengthening the confidence 
oocal community and its establishments in the ability these 

centers. 
 

Key words: Counseling Centers, local community, Public 
Jordanian Universities.  
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  :مقدمة

ـــع  ــد الجامعــــة ولیــــدة المجتمــــع وجــــزءا مهمــــا منــــه، وجــــدت لكــــي تعمــــل مـ ًتعــ ً ُ                                                           ً ً ُ
                                                                       المؤســسات االجتماعیــة واالقتــصادیة والثقافیــة األخــرى علــى تلبیــة حاجــات المجتمــع، 
ـــة التنمیـــــة بأبعادهـــــا  سهم فـــــي عملیــ ــــوتقـــــدیم الخـــــدمات التـــــي یحتـــــاج إلیهـــــا، بحیـــــث ت ُ                                                                     ُـ

                 تشكل فـي مجملهـا                   ائفها المتنوعة، إذ                                        االقتصادیة واالجتماعیة، من خالل أدوارها ووظ
                                ولـــم تعـــد أدوار الجامعـــة محـــصورة فـــي    .               وخدمیـــة وبحثیـــة         وأكادیمیـــة              مؤســـسات تربویـــة 

ّإطار العمل األكادیمي فحسب بل بدأت تسهم بشكل فعال في عملیة البنـاء والتنمیـة،  ُ                                                                          ّ ُ
   وم                                                                         ونقل المجتمعات إلى مرحلة النهوض واالستقاللیة والتطور والتدریب المـستمر، فتقـ

                                                                           بأدوار تدریبیة من خالل كوادرها اإلداریـة واألكادیمیـة،  وتعمـل علـى رفـد المجتمعـات 
                                                                                  بالكفاءات والمهارات والخبرات الفنیة والتدریبیة، للمساهمة في حركة التنمیة والتحدیث 

                 فـي تخـریج الكـوادر  و   ،                        دائم في النهضة المجتمعیـةُ           ُتساهم بشكل          وهي بذلك           والتطویر، 
    تعــــد         ، وبــــذلك                               لعمــــل فــــي كافــــة المجــــاالت والتخصــــصات ل        لمؤهلــــة    وا               البــــشریة المدربــــة

   ،                مجموعـة مـن األهـداف      تحقیـق            ینـاط بهـا     التـي             التعلیمیـة                       الجامعة من أهـم المؤسـسات
   ،               والبحـث العلمـي ،         البـشریة ىٕ            ٕ واعـداد القـو ،       التعلـیم   (   :                         تتدرج تحـت وظـائف رئیـسیة هـي

   . )    ٢٠٠٠ ،     بدران   ( )            خدمة المجتمع و

        العمـــل    إلـــى                        ستدل منـــه علـــى مـــدى الحاجـــة                          ن االهتمـــام بخدمـــة المجتمـــع یـــ   إ
                                  ربما یعود هذا القصور فـي مجـال خدمـة    ، و                                  لتجاوز قصور الجامعات عن هذه الخدمة

                             به لم تظهـر فـي هـذه الجامعـات     األخذ                             فكرة االهتمام بهذا الموضوع و  أن     إلى        المجتمع 
      ومــن         األمریكیــة                      هــا فــي الوالیــات المتحــدة  ر                 كانــت بــدایات ظهو  إذ   ،              فــي زمــن متــأخر  إال
    إلــــى                                   جامعــــات دول العــــالم الثالــــث، ومنهــــا    إلــــى                 ، ثــــم نقلــــت الفكــــرة       أوروبــــا        عــــدها فــــي  ب

   . )    ١٩٩٨      التل،    (                                برز االهتمام في هذا الدور المهم         ، ومن هنا       العربیة         الجامعات 

                                                               وجامعاتنـــا الیـــوم، وهـــي مطالبـــة بإصـــالح أوضـــاعها إصـــالحا حقیقیـــا یعـــزز مـــن 
                              لیمـي والتربـوي، فـإن علیهـا أیـضا                                                 موقعها العلمي محلیا وعالمیا، ویؤكد مـن دورهـا التع

                                                                        أن تــستثمر مواقعهــا وقــدراتها مــن أجــل التفاعــل بــشكل إیجــابي مــع تطلعــات المجتمــع 
                                                                  ومعاونتــه فیمـــا یواجهـــه مــن تحـــدیات ومـــا یقــف فـــي طریقـــه مــن مـــشكالت ومعوقـــات، 
                                                                          فـالمجتمع هــو المخــزون الـذي یرفــد الجامعــة بــشریا ومادیـا ومعنویــا، وكلمــا اســتطاعت 

                                                       زز مــن حــضورها فــي المجتمــع وتعــزز مــن عالقتهــا بــه كــان المجتمــع              الجامعــة أن تعــ
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                                                                              أكثر استعدادا ألن یقف معها، وأن یقدم لها كل الدعم المطلوب لـتأدیة دورها العلمـي 
  .        والتربوي

ٕ                                                                          ٕوفي المجتمعات الحدیثة تتنافس الجامعات على تقدیم أفضل الخدمات، واقامـة أقـوى 
                                     البلــد وال ســیما الــصناعیة منهــا، لــذا فقــد                                     الــروابط مــع كــل القطاعــات اإلقتــصادیة فــي 

                                                                             فتحت الجامعات أبوابها لغیر المنتظمین فیها، حیث تعقد الدورات التي تقدم مساقات 
                                                                       لرفــع كفــاءة العــاملین فــي المؤســسات األخــرى، واتجــه أربــاب الــصناعة إلــى الجامعــة 

       دیم یـد                                                                     باحثین عن حل لمـشكالتهم الفنیـة المختلفـة، كمـا تقـوم الـشركات الـصناعیة بتقـ
                                                                         العــون والــدعم للبــاحثین فــي هــذه الجامعــات، كمــا ویقــدم المجتمــع المحلــي المــساعدة 

                         إذ لــم یعــد التعلــیم العـــالي   .                                                   وتقــدیم الــدعم لهــم حتـــى تتحقــق الفائــدة المــشتركة للجمیـــع
                                                                   یقتــصر علــى طلبــة الجامعــات ومــا یتلقونــه مــن معــارف، بــل تعــدى ذلــك حیــث یقــوم 

                                       إلــى المجتمــع الــذي یعیــشون بــه، فــي مختلــف                                الطــالب بنقــل هــذه المعــارف والخبــرات
                                                                        المجـــاالت الثقافیـــة واالجتماعیـــة والتكنولوجیـــة، ولـــم یعـــد مـــن الممكـــن دراســـة الطـــالب 
                                                                            للعلوم والمعـارف بمعـزل عـن مطالـب الحیـاة المختلفـة والمتجـددة لمجتمعـاتهم المحلیـة 

    ).  ٩٢  ١٩  ،       الغفار    عبد  (

 التعلـــیم، والبحـــث  خـــدماتتـــوفیر: (تتمثـــل فـــي  إن مهمـــة الجامعـــة الحدیثـــة
ُ، إال أن الجامعـــات أغلبهـــا هـــي امتـــداد للتعلـــیم األساســـي، )العلمـــي، وخدمـــة المجتمـــع

وهناك فصل بین الجامعات ومراكز البحث العلمي وواقع التنمیة ومشكالت المجتمع، 
ًوتعــد العالقــة التــشاركیة بــین الجامعــة والمجتمــع مــن أكثــر العالقــات تعقیــدا، فالعالقــة 

 والمجتمــع عالقــة عــضویة ومتبادلــة، حیــث أن الجامعــة تــؤثر فــي حیــاة بــین الجامعــة
المجتمــع عــن طریــق مــا تقــوم بــه مــن تــشكیل لحیــاة األفــراد وذلــك مــن حیــث تنــاولهم 
التعلیم كونه طریقه لصقل شخصیاتهم، من خالل مناهجها وأسالیبها التربویة والثقافیة 

  ).١٩٨٢العادلي، (واالجتماعیة 

ً تقــوم بــه الجامعــات نحــو مجتمعاتهــا، ویكــون منبثقــا مــن لهــذا تبــرز أهمیــة مــا
فلــسفتها التــي تقــوم بتحقیقهــا، فالجامعــة أصــبحت مطالبــة بخدمــة مجتمعاتهــا والعمــل 
علــى النهــوض بهــا وتنمیتهــا، حیــث تــؤدي إلــى زیــادة حركــة التقــدم والتطــور فــي كافــة 

، فلـــم تعـــد مجـــاالت الحیـــاة، والنهـــوض بـــالمجتمع، وتحقیـــق مـــستقبل أفـــضل لإلنـــسانیة
ًجامعـــات الیـــوم أبراجـــا عاجیـــة تعنـــي بتطـــویر العلـــم مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى الحقـــائق 
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ــویر العمــــل  ُالعلمیــــة، بــــل أصــــبحت مــــن أدوات المجتمــــع األساســــیة التــــي تعنــــى بتطــ
والمعرفة من أجل النهـوض بتلـك المجتمعـات، وحـل مـشكالتها، وتحقیـق حیـاة أفـضل 

  ).١٩٩٢نوفل، (لها وألبنائها 

ًن موقــع الجامعــة مــن المجتمــع یظــل مرهونــا بقــدرتها علــى تطــویر  وال شــك أ
ًنفـــسها وتجدیـــد حركـــة الفكـــر المـــستنیر فـــي أبنائهـــا، ذلـــك أن التطـــویر یعتبـــر ضـــمانا 
ًلالســـتمراریة والبقـــاء، وایمانـــا بـــأن الجامعـــة هـــي ضـــمیر المجتمـــع، وهـــي مـــنهج فكـــر،  ٕ

الــب الجــامعي وأســلوب حیــاة، وتخطــیط علمــي منــضبط، وتهــتم بتكــوین شخــصیة الط
ًلیكون اللبنة األساسیة للمستقبل، في ظروف باتت فیها الجامعـة مؤشـرا مـن مؤشـرات 
ـــالمة توجیهـــــات ونجاحـــــات خططـــــه  ـــدى عالمــــات ســ ٕانــــضباط حركـــــة المجتمـــــع، واحــ

وعلى الرغم من الدور الحیوي الذي یقوم به مركز خدمة المجتمع . المستقبلیة الدقیقة
معـــة المتـــصلة بـــالمجتمع، إال أن عالقـــة الجامعـــة والتعلـــیم المـــستمر مـــن أنـــشطة الجا

بالمجتمع تعتبـر أعمـق وأكبـر مـن هـذه األبعـاد، األمـر الـذي یـضع الجامعـة فـي حالـة 
مـستمرة مـن الـشد والجـذب والقـرب والبعـد مـن أطـراف مجتمعیـة متغیـرة وذات مــصالح 

  ).٢٠٠٠بدران، (متنوعة

ساهم فــي خدمــة                                                 وكــون الجامعــات هــي مــن أهــم المؤســسات التعلیمیــة التــي  ُ              ُــت
                                                                        المجتمـــع وتنمیتـــه، بحكـــم مـــا لهـــا مـــن إمكانیـــات وأهـــداف تـــسعى إلـــى تحقیقهـــا، فكـــان

                                        المراكز االستشاریة في الجامعات الحكومیة      أدوار       على ً                          ً االهتمام بهذه الدراسة منصبا
                                                                      األردنیــة، والتـــي تقــدم خـــدماتها للمجتمــع المحلـــي فــي مجـــاالت متعــددة، وتعمـــل علـــى 

  .              تنمیته وتطویره

  لة الدراسة مشك

                                                              إن اتــــصال الجامعــــات بمجتمعاتهــــا المحیطــــة، وتقــــدیم مجموعــــة مــــن األدوار 
ًواألنشطة والخدمات لهذا المجتمع أصبح أمرا ضـروریا تفرضـه المتغیـرات المعاصـرة،  ً                                                                         ً ً
                                                                        ولما كانت الجامعة هي مركز اإلشعاع الفكري والحضاري داخل المجتمـع فـإن علیهـا 

                                            العدیــد مـن القــضایا التــي تهـم المجتمــع بــصفتها                                 الیـوم مــسؤولیة المــساهمة فـي معالجــة
ًمؤســـسة اجتماعیـــة وتربویـــة، فلـــم یعـــد قیـــام الجامعـــة بخدمـــة مجتمعهـــا أمـــرا اختیاریـــا ً                                                                         ً ً ،  

ــــة متطلبـــــات واحتیاجـــــات  ف                                                                        المــــشاركة الفعالـــــة واالیجابیــــة فـــــي عملیــــات التنمیـــــة، وتلبی
ًالمجتمـــع المحلـــي، والـــسعي لحـــل مـــشكالته؛ أصـــبح أمـــرا ملحـــا ً                                                  ً          تطـــور دور           والمتتبـــع ل  . ً
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ًالجامعة في خدمة المجتمع، یجد أن هنالك تباینا واضحا في األدوار الموكولـة إلیهـا،  ً                                                                             ً ً
                                                                       ضبابیة في هذه األدوار التي تقدمها للمجتمع، وبشكل یجعلها تتكیف بـبطء مـع     ویجد

               وبمــا أن العــالم   .                                                            الظــروف الــسیاسیة والثقافیــة واالجتماعیــة واالقتــصادیة المحیطــة بهــا
                                                             ة هائلة في مختلف مجاالت الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة               یعیش الیوم ثور

ً                                                                         ًوالتكنولوجیة، فإن التحول الكبیر فـي مهـام الجامعـات أصـبح الزمـا، وال یقتـصر علـى 
                                                                            عملیة التعلیم، بل تعـدى ذلـك إلـى المـشاركة الفاعلـة فـي تطـویر المجتمعـات وتنمیتهـا 

     وكـــون   . ُ                  ُ الجامعــة تعنــى بــذلك                                       مــن خــالل تأســیس مراكــز استــشاریة متخصـــصة داخــل
ًالباحثة جزءا من الحیاة الجامعیة من فترة طویلة، فقد الحظت تباینا في أدوار مراكـز  ً                                                                              ً ً
                                                                    االستــــشارات وخدمــــة المجتمــــع فــــي الجامعــــات الحكومیــــة األردنیــــة تجــــاه مجتمعاتهــــا 

    وفي   .                                                                    المحیطة، حیث أنها تعطي أولویة كبیرة ألدوار معینة على حساب أدوار أخرى
        تطرحهــا                                               انبثقــت الحاجــة الماســة فــي ضــرورة ربــط المجــاالت التــي           ا ســبق فقــد      ضــوء مــ
               وحاجـات المجتمــع                   مواكبتهــا لمتطلبـات     مـدى    و ،   رهـا ا  دو أ      توضــیح              ، والعمـل علـى        المراكـز

          وتنمیـــة     تطـــویر                                  وقـــدرة تلـــك المراكـــز علـــى المـــساهمة فـــي                        والعمـــل علـــى حـــل قـــضایاه،
          الكـشف عـن               هذه الدراسة فـي       مشكلة                     ، ومن هنا فقد تمثلت                       لمجتمعات التي تحیط بها ا

       ، ومـدى                         الحكومیـة فـي خدمـة المجتمـع        األردنیـة                                 دور مراكز االستشارات في الجامعـات 
                                                                             إسهامها في تنمیته، كما حاولت هذه الدراسة تقدیم مقترحات لتطویر وتفعیل دور تلك 

  .                                              لذلك كان من األهمیة للباحثة القیام بهذه الدراسة  .                        المراكز في خدمة المجتمع

  :دراسة  الأسئلة
   فــي                                                             مــا درجــة مــساهمة مراكــز االستــشارات فــي الجامعــات الحكومیــة األردنیــة   . ١

  . ؟  ین         المشارك                                تنمیة المجتمع المحلي من وجهة نظر
     فــي  )    ٠.٠٥=α (                                               هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة   . ٢

ــــراد عینـــــة الدراســـــة                متوســـــطات اســـــتجابات ــــول درجـــــة                     أفـ              مـــــساهمة مراكـــــز            حـ
                         فـــي تنمیـــة المجتمـــع المحلـــي                     عـــات الحكومیـــة األردنیـــة                   االستـــشارات فـــي الجام

  . ؟ )                ، والمؤهل العلمي       الجامعة (                  تعزى إلى متغیرات
سهم فـــــي تفعیـــــل دور المراكـــــز   . ٣ ـــي یمكـــــن أن ت ـــا المقترحـــــات التطویریـــــة التــ ُ                                                              ُـــــمــ

                                                         االستشاریة في الجامعات الحكومیة األردنیة في خدمة المجتمع؟
  أهداف الدراسة 

                مراكز االستشارات               درجة مساهمة       كشف عن  ال                 ف هذه الدراسة في  ا  هد أ   ت    تمثل
        الــــى وضــــع        اضــــافه                        فــــي تنمیــــة المجتمــــع المحلي،                             فــــي الجامعــــات الحكومیــــة األردنیــــة 
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سهم فــي تفعیــل دور المراكــز االستــشاریة فــي  ـالمقترحــات التطویریــة التــي یمكــن أن ت ُ                                                                        ُـ
                  ومــن خــالل اإلجابــة عــن   .                                                  الجامعــات الحكومیــة األردنیــة فــي تنمیــة المجتمــع وخدمتــه

     :                         الدراسة فإنها سوف تكشف عن      أسئلة 

 في تنمیـة                                                         درجة مساهمة مراكز االستشارات في الجامعات الحكومیة األردنیة           
  .                     المجتمع المحلي األردني

  وتفعیـــل عمـــل            سهم فـــي تطـــویرُ  ُـــت             التـــي یمكـــن أن                         أهـــم المقترحـــات التطویریـــة              
                   لجهـــة المـــساهمة فـــي                                             مراكـــز االستـــشارات فـــي الجامعـــات الحكومیـــة األردنیـــة

    .            جتمع األردني         تنمیة الم
  

  أهمیة الدراسة
                    مـــة والـــربط بـــین تحقیـــق  ء     الموا                                      تنبـــع أهمیـــة هـــذه الدراســـة مـــن أهمیـــة موضـــوع 

                 مـن خـالل التركیـز     وذلـك        المحلـي،                                            أهداف الجامعات األردنیة، وبین حاجات المجتمع 
                                                                            على دور الجامعة في المـشاركة الفاعلـة مـع أفـراد المجتمـع المحلـي، وتلبیـة متطلبـات 

ــــة المجتمـــــع وتحــــسین أوضـــــاعه االقتـــــصادیة              ســــوق العمـــــل، بح                                                   یــــث تـــــساهم فـــــي تنمی
ُ                                                                           ُواالجتماعیــة والــسیاسیة والثقافیــة، بحیــث یمكــن أن تــسهم هــذه الدراســة فــي شــد انتبــاه 

ـــي للتركیـــز علـــى الجانـــب            صـــناع القـــرار و          المـــسئولین                                                   فـــي الجامعـــات والمجتمـــع المحل
                     ه الدراسـة فـي التعـرف                  كما تكمن  أهمیة هذ  .                                      التدریبي والمهني ألفراد المجتمع المحلي

                                                                         علـى الخــدمات التــي یتلقاهـا المجتمــع المحلــي مــن المراكـز االستــشاریة فــي الجامعــات 
                                                                         الحكومیة األردنیة من خالل البـرامج التـي تقـدمها مراكـز االستـشارات، والوقـوف علـى 
                                                                       مدى مالءمتهـا واسـتجابتها لمتطلبـات وحاجـات المجتمـع، واسـتحداث آفـاق جدیـدة فـي 

                       ومـن المؤمـل أن تـسهم هـذه   .                                   مة المجتمع المحلي بشكل أكثر فاعلیة              تطویرها نحو خد
ّ                                                                             ّالدراسة في إثراء المكتبة واألدب النظـري والدراسـات المـستقبلیة بمعلومـات قیمـة حـول 

                                                       لذلك تنبع أهمیتها من خالل إجاباتهـا عـن أسـئلتها، ممـا یـضفي                    هذا الموضوع المهم، 
   .                        أهمیة كبیرة لهذه الدراسة

  :حیة واإلجرائیةالتعریفات االصطال
                                                        هــي عبــارة عــن هیئــات إداریــة وأكادیمیــة وتدریبیــة واستــشاریة  :               مراكــز االستــشارات

ـــات، وتطـــــرح بـــــرامج تدربیبـــــة، ومهاریـــــة،  ـــا ومالیـــــا للجامعــ ًمتخصـــــصة، تتبـــــع إداریــ ً                                                                   ً ً
                                                                      ومعرفیــة، وتعلیمیــة، واستــشاریة، وخــدمات بنــى تحتیــة متنوعــة، تــتالءم مــع حاجــات 
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       بتلــــك                تزویــــد المــــشاركین                 ع المحلــــي، وتــــسعى ل                            أفــــراد ومؤســــسات ومنظمــــات المجتمــــ
ـــأهیلهم،        ومهـــارات        بمعـــارف                 البـــرامج والخـــدمات                                        مطلوبـــة، وتعمـــل علـــى إعـــدادهم وت

ـــو     ق ال یــــ   تحق و           كمــــا وتقــــدم    ،   عمــــل  ال             تــــوفر لهــــم فــــرص  ت                 المــــستمر، بحیــــث    مهنــــي  ال    نمـ
   فــي                                           للمؤسـسات والمنظمــات العامـة والخاصــة الراغبـة                            االستـشارات والدراسـات الفنیــة 

               االستشارات التـي         مراكز                        یقصد بها في هذه الدراسة              خدمة المجتمع و   .         الخدمات   تلك
           الهاشـمیة،      جامعـة   ال   و ،             جامعة الیرموك (                               في الجامعات الحكومیة األردنیة           تم إنشاؤها

    ).                والجامعة األردنیة

                 التـــي تعمــل علـــى          المرســومة  ات      العملیـــ   و                اإلجـــراءات الــشاملة     هــي  :             تنمیــة المجتمـــع
ــد احتیاجاتــــه         تمــــع معــــین     فــــي مج                          إحــــداث مجموعــــة مــــن التغیــــرات                          مــــن خــــالل تحدیــ

                              بهدف إكـساب ذلـك المجتمـع القـدرة    ؛                                            األساسیة التعلیمیة والصحیة والثقافیة والمهنیة
   ،              مـــستوى معیـــشته    فـــي       لمتزایـــد   ا      التحـــسن و   ،         المـــستمر                العلمـــي والعملـــي          علـــى التطـــور

                                االقتصادیة والتعلیمیة والمهنیة                  في نوعیة الحیاة                وظروفه، والنمو             وتحسین أوضاعه
      ویكــون   ؛                    ومؤســساته ومنظماتــه        أفــراده     لكافــة                                       الثقافیــة واالجتماعیــة، والتنمیــة البــشریة و

       أقصى          المتاحة                   والبشریة والمالیة                       ستغالل الموارد االقتصادیةُ                ُذلك من خالل حسن ا
        الكفـــري،  (                         علـــى كافـــة عناصـــر المجتمـــع                       توزیـــع عائـــد ذلـــك االســـتغالل و  ،       اســـتغالل
                                 هذه الدراسة من خالل توضیح الدور                               ویقصد بتنمیة المجتمع المحلي في   ).     ٢٠٠٤

                     فـي الجامعـات الحكومیـة                                                     الفاعل والمهـم واإلیجـابي الـذي تؤدیـه المراكـز االستـشاریة 
                                                                   ، مــن خــالل طرحهــا للبــرامج التدربیبــة، والمهاریــة، والمعرفیــة، واالستــشاریة        األردنیــة

                                                                     المتنوعــــة، وخــــدمات البنــــى التحتیــــة؛ ودرجــــة اســــتفادة األفــــراد ومؤســــسات المجتمــــع 
                                                                   لمحلــي منهــا، ومــستوى مالئمتهــا لحاجــاتهم، ومــدى توظیــف نتاجــات تلــك البــرامج  ا

                                                                   والخــدمات، بحیــث تــؤدي إلـــى تحــسین مــستوى معیـــشة األفــراد وظــروفهم، وبالتـــالي 
                                          وتقـــاس فـــي هـــذه الدراســـة مـــن خـــالل الكـــشف عـــن آراء   .                     تنمیـــة مجـــتمعهم المحلـــي

                      مات التي تطرحها مراكز                                                       واستجابات األفراد الملتحقین والمشاركین في البرامج والخد
                                 علــى االســتبانة التــي قامــت الباحثــة                             فــي الجامعــات الحكومیــة األردنیــة          االستــشارات 

        التــــدریب   ،                         االستــــشارات وتقــــدیم الخبــــرات   : (                            بإعــــدادها وفــــق خمــــسة مجــــاالت وهــــي 
                         البحــــوث ودراســـة القــــضایا فــــي   ،                                    المــــؤتمرات والنــــدوات والحلقـــات العلمیــــة  ،         والتأهیـــل
    ).                   سسات المجتمع المحلي    مؤ  مع        الشراكة   ،        المجتمع

األفـــراد، المؤســـسات، المنظمـــات المتفاعلـــة فیمـــا  مـــن       مجموعـــة   :              المجتمـــع المحلـــي
 ویشتركون في األنـشطة الـسیاسیة ، یقیمون في منطقة جغرافیة محددهبینها، والذین
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 واحـــدة،فیمــا بیـــنهم وحــدة اجتماعیـــة  والثقافیــة، ویـــشكلون واالقتــصادیة واالجتماعیـــة
             ویقــصد بهــم فــي .  )    ٢٠٠٤        الكفــري،  ( یــشعرون باالنتمــاء إلیهــاو ،تــسودها قــیم عامــة

األفـــراد الرســـمیین، وغیـــر رســـمیین، والمؤســـسات والمنظمـــات العامـــة              هـــذه الدراســـة
                       یقطنـون فـي المنطقـة التـي  (        األردنیـة والخاصة المحیطـة بحـرم الجامعـات الحكومیـة 

            مج والخــدمات                                        ، والتــي تــسعى وترغــب فــي االســتفادة مــن البــرا )                   تتواجــد فیهــا الجامعــة
ـــدمها مراكـــــز                                                                         التدریبیــــة والمهاریــــة واالستـــــشاریة والبنــــى التحتیـــــة التــــي تطرحهـــــا وتقـ

           الهاشمیة،      جامعة   ال   و ،             جامعة الیرموك (  الجامعات الحكومیة األردنیةفي االستشارات 
    ).                والجامعة األردنیة

ـــات( مجموعـــــة  :          المـــــشاركون ـــــالبرامج ) األفـــــراد، المؤســـــسات، المنظمــ الملتحقـــــون ب
ة، والمهاریة، والمعرفیة، والتعلیمیة، واالستـشاریة، والمـستفیدون مـن خـدمات التدریبی

البنــى التحتیــة، التــي تطرحهــا وتقــدمها مراكــز االستــشارات فــي الجامعــات الحكومیــة 
ـــوك(األردنیــــة  ــــةالهاشــــمیة،جامعــــة ال و،جامعــــة الیرمـ  فــــي العــــام ) والجامعــــة األردنی
  .٢٠١١/٢٠١٢الدراسي 

          مــدیر مركــز  (                            كــل مــن یعمــل تحــت مــسمى وظیفــي  م هــ  :    سام                     المــدیرون ورؤســاء األقــ
فـي العـام الدراسـي                     ، والمـزاولین لعملهـم  )                                    استشارات، رئیس قسم في مركـز االستـشارات

٢٠١١/٢٠١٢.  
  :حدود الدراسة 

    :                           اقتصرت الدراسة الحالیة على
                                                                  األفـــراد الملتحقـــین والمـــشاركین فـــي البـــرامج والخـــدمات التـــي تطرحهـــا مراكـــز  -

      جامعـــة   ال   و ،             جامعـــة الیرمـــوك (                           الجامعـــات الحكومیـــة األردنیـــة   فـــي           االستـــشارات 
             كمــا اقتــصرت  .    ٢٠١٢ /    ٢٠١١             للعــام الدراســي   )                  والجامعــة األردنیــة         الهاشــمیة،

   فـي                 مراكـز االستـشارات                                                على المدیرین ورؤسـاء األقـسام المـزاولین لعملهـم فـي 
           والجامعة          الهاشمیة،      جامعة   ال   و ،             جامعة الیرموك (                           الجامعات الحكومیة األردنیة

  . )      ألردنیة ا
 :الدراسات السابقة

                                                                  تـــم الرجـــوع إلـــى الدراســـات الـــسابقة العربیـــة واألجنبیـــة ذات العالقـــة بموضـــوع 
   .                                           الدراسة، وتعرضها الباحثة من األقدم إلى األحدث

                                           دراسة هدفت إلى التعرف على دور جامعة الكویت   )     ٢٠٠٣ (              وأجرى العتیبي 
                   هیئــة التــدریس فیهــا،                                                  فـي تطــویر مؤســسات المجتمــع المحلــي مــن وجهــة نظــر أعــضاء 
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                                      عضو هیئة تدریس ولهذا الغرض قام الباحث   )    ٢٤٠ (                          حیث تكونت عینة الدراسة من 
              البحـث العلمـي،   :                               فقرة موزعة على المجاالت التالیة  )   ٤٨ (                       بتطویر استبیان مكون من 

                                                                         ومجـــال االستـــشارات، ومجـــال الـــدورات التدریبیـــة والبـــرامج التعلیمیـــة، ومجـــال توعیـــة 
                              على عینة الدراسة بعد التأكـد         االستبانه        تم توزیع   قد              خدمات العامة                   المجتمع المحلي وال

ـــویر   .  ا        وثباتهــــ ا       مــــن صــــدقه ــي تطـ                                                 وتوصــــلت الدراســــة إلــــى أن دور جامعــــة الكویــــت فــ
ً                                                                    ًمؤســسات المجتمــع المحلــي كانــت بدرجــة متوســطة، كمــا أن هنــاك فروقــا ذات داللــة 

              تعزى لمتغیر                                                           إحصائیة في دور جامعة الكویت في تطویر مؤسسات المجتمع المحلي
                                                                      المؤهــــل العلمــــي ولــــصالح تقــــدیرات درجــــة الماجــــستیر، وكــــذلك تعــــزى لمتغیــــر الكلیــــة 

                                               كمــا بینــت الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي   .                        ولــصالح الكلیــات اإلنــسانیة
                                                                   دور جامعـــة الكویـــت فـــي تطـــویر مؤســـسات المجتمـــع المحلـــي تعـــزى لمتغیـــر الخبـــرة 

   .      والجنس

                               راســـة فـــي غانـــا هـــدفت إلـــى الكـــشف عـــن    د(    ٢٠٠٣ ,Badu)           وأجـــرى بـــادو 
ً                                                                           ًالمعیقات التي تواجه الجامعات الغانیة، وخصوصا فـي المكتبـات الجامعیـة الحكومیـة 
                                                                      فــي تقــدیم خــدماتها المجتمعیــة، وتكونــت عینــة الدراســة مــن خمــس جامعــات حكومیــة، 
                                                                         تضم خمس مكتبات رئیسیة تقدم خدماتها للطلبة، وأعـضاء هیئـة التـدریس، والمجتمـع 

                عــضو هیئــة تــدریس،   )   ٨٥ (                                         ، ولتحقیــق هــدف الدراســة تــم إجــراء مقــابالت مــع       المحلــي
  )    ١٠٠ (ً                               ًموظفــا یعملــون فــي هــذه المكتبــات و   )    ١٨٢ (                           إلــى جانــب توزیــع اســتبانة علــى 

                                                                     مــن أفــراد المجتمــع المحلـي یــستفیدون مــن خــدمات المجتمـع المحلــي، وبعــد جمــع ً  ًا   فـرد
                          الموضـوعة للمكتبـات لخدمـة                                                  البیانات وتحلیلها أظهـرت الدراسـة، عـدم فاعلیـة الخطـط

                                                                  شـــرائح متنوعـــة مـــن المجتمـــع المحلـــي ســـبب عـــشوائیة اإلجـــراءات، وضـــعف التمویـــل 
                                                                          الخــاص بإنــشاء قاعــدة بیانــات تخــتص بالعــاملین والمــستفیدین، كمــا بینــت الدراســة ان 
                                                                   خــــدمات المكتبــــة للمجتمــــع تقتــــصر علــــى إعــــارة الكتــــب، ودعــــوة المكتبــــات الخاصــــة 

   .                    ب تقام بشكل غیر دوري                       للمشاركة في معارض للكتا

                                                  بدراسة بعنوان مراكز خدمـة المجتمـع والتعلـیم المـستمر   )     ٢٠٠٣ (           وقام یاسین 
ـــات الفلــــــسطینیة فــــــي محافظــــــات شــــــمال فلــــــسطین واقعهــــــا   ،        مــــــشكالتها  ،                                                     فــــــي الجامعـــ

                                                                هدفت لمعرفة واقـع ومـستقبل مراكـز خدمـة المجتمـع والتعلـیم المـستمر فـي   ،          ومستقبلها
  .          ومــستقبلها  ،        مــشكالتها  ،                       ظــات شــمال فلــسطین واقعهــا                           الجامعــات الفلــسطینیة فــي محاف

                                                                             وقد شملت عینة الدراسة من العاملین والمدربین والمتدربین في مراكز خدمة المجتمـع 
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                                                                     والتعلــــیم المــــستمر فــــي الجامعــــات الفلــــسطینیة فــــي محافظــــات شــــمال فلــــسطین للعــــام 
  ت                             أظهرت نتائج اسـتخدام المتوسـطا    كما   ،  )    ٢١٦٥ (         وعددهم     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١        الدراسي 

                                                                        الحـــسابیة والنــــسب المئویـــة لمــــستوى واقــــع ومـــستقبل مراكــــز خدمـــة المجتمــــع والتعلــــیم 
                                                    أن درجــة واقــع مراكــز خدمــة المجتمــع والتعلــیم المــستمر فــي   ،                    المــستمر فــي الجامعــات

  ،                                                                          الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظـر العـاملین والمـدربین والمتـدربین كانـت متوسـطة
                                        روق ذات داللة إحـصائیة لدرجـة واقـع ومـستقبل                               أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد ف    كما 

                                                                       مراكــز خدمــة المجتمــع والتعلــیم المــستمر فــي الجامعــات الفلــسطینیة مــن وجهــة نظــر 
                     وأظهـرت نتـائج الدراسـة   ،                                                    المتدربین تعزى لمتغیر الجامعة وذلك على جمیع المجاالت

   مج ً                                                            ً فــروق دالــة إحــصائیا تعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــي علــى أهــداف البــرا        الــى وجــود
ــدبلوم       ومجــــال   ،                                                                   والــــدورات بــــین المــــؤهالت العلمیــــة الثانویــــة فأقــــل والــــدبلوم ولــــصالح الــ

     وكمـا   ،                               فأقـل والـدبلوم ولـصالح الـدبلوم                                           التخطیط للبرامج والدورات بین المؤهالت ثانویة
                                                                    أظهــرت نتــائج الدراســة أن أفــضل وســیلة إعــالن تــستخدم فــي مراكــز خدمــة المجتمــع 

                                          الفلـــسطینیة كانـــت مـــن وجهـــة نظـــر المتـــدربین جهـــة                              والتعلـــیم المـــستمر فـــي الجامعـــات 
      أقـــل       اإلذاعـــة            بینمـــا كانـــت  ،                         ثـــم الـــصحف فاالتــصال بـــالمركز  ،                    العمــل تلیهـــا األصـــدقاء
ً                                                  ًوكذلك إن أكثر المـشكالت شـیوعا فـي مراكـز خدمـة المجتمـع   ،                   وسائل اإلعالن فعالیة

ـــدربین أن أكثــــر ــــي الجامعــــات الفلــــسطینیة مــــن وجهــــة نظــــر المـ ــــیم المــــستمر ف                                                                       والتعل
   .ً                                                                      ًالمشكالت شیوعا كانت ضعف العالقة بین المراكز واألقسام األكادیمیة في الجامعة

                                      دراســة فـي جمهوریــة مـصر العربیــة هـدفت إلــى   )     ٢٠٠٤ (                كمـا أجــرى الناصـر 
            مـع اسـتقاللیة       اتفاقـه     ومـدى        المجتمـع     خدمـة   فـي         المعاصـرة         الجامعـات     أداء      طبیعة     تعرف

        المجتمـع     خدمـة   فـي        المـصریة        لجامعـات ا     ألداء       الـراهن      الوضع    على       الوقوف    ، و       الجامعة
        ولتحقیـق   .                                       ة مقارنـة بالجامعـات األمریكیـة والنرویجیـة      الجامع         استقاللیة          اتفاقه مع     ومدى

 :       التالیـة       األبعـاد   فـي                  المقـارن والمتمثلـة        التربـوي      البحـث       منهجیـة                       أهداف الدراسة تم إتباع 
      البعـد          التفـسیري،      مقـارن        البعـد ال         الثقـافي،         التحلیلـي      البعـد        الوصفي،      البعد          التاریخي،      البعد

        المجتمـع      خدمـة       بوظیفـة        المـصریة         الجامعـات       اهتمـام                         وقـد بینـت الدراسـة حداثـة.       التنبـؤي
     ركزت         بالقصیرة            ولفترة لیست        تأسیسها    منذ    فقد                                      مقارنة بالجامعات األمریكیة والنرویجیة،

    ممـا         الخدمیـة،                 االهتمـام بالوظیفـة    ضـعف      مقابـل   فـي          والبحثیـة،          التدریـسیة        الوظیفـة    علـى
   مـن      الرغم    على    و.          هذا المجال   في        المصریة         للجامعات       الخبري       التراث    ضعف   في    سهم أ

    ثمـة   أن   إال         المجتمـع،      خدمـة       بوظیفة              المصریة، یختص          بالجامعات       تنظیمي     هیكل     وجود
   .      القطاع    ذلك     أداء   في ً     ً ملحوظا ً    ً قصورا
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                                      بــــإجراء دراســــة هــــدفت إلــــى الكــــشف عــــن تــــصورات   )     ٢٠٠٤ (           وقــــام عاشــــور 
                                                          ي جامعة الیرموك وجامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة لدورهم                     أعضاء هیئة التدریس ف

                           عضو هیئة تدریس تم اختیارهم   )    ٣٠٠ (                      تكونت عینة الدراسة من   .                في خدمة المجتمع
               عـضو هیئـة تـدریس   )     ١١٦٣ (                                                 بالطریقة العشوائیة من مجتمع الدراسة الذي تكون مـن 

               فقـرة موزعـة علـى   )   ٦٩ (          مكـون مـن  ه                وتـم تطبیـق اسـتبان  )     ٢٠٠١ /    ٢٠٠٠ (          خالل العام 
       وتوصــلت   .                                               ثقــافي، واجتمــاعي، وصــحي، واقتــصادي، وتربــوي، وبیئــي  :          ســتة مجــاالت

                                                                الدراســة إلــى أن تـــصورات أعــضاء هیئــة التــدریس لـــدورهم فــي خدمــة المجتمـــع       نتــائج 
                                                                بدرجــة متوســطة، كمــا بینــت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة     جــاءت

                                     خدمة المجتمع تعزى إلى متغیر الجنس،                                     لتصورات أعضاء هیئة التدریس لدورهم في
- ١ (                                                                    في حین كانت هناك فروق تعزى إلى متغیر الخبـرة ولـصالح فئـة سـنوات الخبـرة 

  .                                                 سنوات، ولمتغیر الرتبة األكادیمیة ولصالح رتبة أستاذ  )  ٥

                            لمعرفـــة مـــدى تلبیـــة بـــرامج مركـــز            دراســـة هـــدفت   )     ٢٠٠٤ (               وأجـــرى الـــسعادات 
                                               كلیة التقنیة باإلحساء لحاجات المجتمع وأفراده من                                  خدمة المجتمع والتعلیم المستمر بال
  . ً             ًمدرسـا بالكلیـة  )   ٣٠ (                      وقـد شـملت عینـة الدراسـة   .                                  وجهة نظر الهیئة التدریـسیة بالكلیـة

                                             فقرة موزعة على المجاالت الثقافیة، واالجتماعیة،   )   ٤٠ (                         استجابوا الستبیان مكون من 
                           ت الدراسة إلـى أن مركـز خدمـة      وتوصل  .                                             والتعلیمیة، الزراعیة، واالقتصادیة، والتدریبیة

                                                                            المجتمـــع والتعلـــیم المـــستمر بالكلیـــة التقنیـــة باإلحـــساء یلبـــي حاجـــات المجتمـــع وأفـــراده 
ــــي، وســــعیه لخدمـــــة                                                                  بتنظــــیم دورات تدریبیــــة حــــسب طلــــب مؤســـــسات المجتمــــع المحل
                                                                             المجتمع وأفراده من خالل تـسهیل عملیـات التـسجیل فـي البـرامج التعلیمیـة والتدریبیـة، 

                                                                كز لحاجات المجتمع، وتخطیط المراكز لبرامج بشكل یتوافق مع اتجاهات           وتلمس المر
ٕ                                                                           ٕالمجتمع وأفراده، واعطاء المركز برامج في التدریب الصناعي ألفراد المجتمع وحسب 
                                                                     متطلبــات الــسوق المحلــي، كمــا أتــضح مــن نتــائج الدراســة أن مركــز خدمــة المجتمــع 

                                بـي حاجـات المجتمـع وأفـراده مـن حیـث                                              والتعلیم المستمر بالكلیة التقنیة باإلحساء ال یل
                                                                          عــدم تقدیمــه بــرامج فــي التثقیــف والتــدریب الزراعــي توافــق خــصائص المنطقــة البیئیــة، 
                                                                 وعــــدم تعــــاون المراكــــز مــــع الجامعــــات والكلیــــات األخــــرى فــــي المجتمــــع فــــي مجــــال 
                                                                              التخطــیط، وعــدم تقــدیم المركــز لبــرامج ثقافیــة وتقنیــة وتأهیلیــة توافــق المجتمــع المحلــي 

                                                 وأوضـــحت الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي   .            ومتغیراتـــه      والعـــصر
                                                                           وجهة نظـر أعـضاء الهیئـة التدریـسیة بالكلیـة التقنیـة باإلحـساء نحـو مـدى تلبیـة مركـز 
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ً                                                                                 ًخدمة المجتمع والتعلیم المستمر بالكلیة لحاجات المجتمع وأفراده تبعا للعمر، والمؤهل 
   .                             التعلیمي وسنوات الخبرة والقسم

      دراسـة   )       ٢٠٠٥,Pilwar & Mahajan (                        ى كل من بیلوار و ماهجـان     وأجر  
                                                          تجربة جامعة مقاطعة جاهرقند في الـربط بـین الجامعـة و المجتمـع   "                 في الهند بعنوان 

                         وهـدفت الدراسـة إلـى التعـرف   .                                                 المحلي إلشراك المجتمع المحلـي فـي العملیـة التعلیمیـة
                    ة فـــي مقاطعـــة جاهرقنـــد                                                  علـــى مـــدى نجـــاح التجربـــة التـــي قامـــت بهـــا الحكومـــة المحلیـــ

                                                                          الهندیة من حیث خطط الربط بین الجامعة المحلیة في المقاطعة و المجتمـع المحلـي 
                                                                         بهدف تنمیة وعي السكان حول ضرورة التعلیم و إشراكهم فیـه خاصـة أن هـذه الوالیـة 

                        و تكونـت عینـة الدراسـة مـن   .                                                تعاني من نسبة كبیر من التسرب و األمیة بین سـكانها
                     و لتحقیق هدف الدراسة   .                                          یعملون في الجامعة التابعة لحكومة الوالیة        أكادیمیا  )    ١٦٥ (

                                                                      اتبــع الباحثــان مــنهج البحــث النــوعي مــن خــالل إجــراء مقــابالت غیــر معــدة مــسبقا مــع 
                                                           و بعد جمع البیانات و تفریغها و تحلیلها خلصت الدراسة إلـى أن   .                هؤالء األكادیمیین

                               لمحلــي فــي أنــشطتها بغیــة تطــویره و                                           الجامعــة تلعــب دورا كبیــرا فــي إشــراك المجتمــع ا
                                                                          تنمیته إذا ما كانت قـادرة علـى وضـع الخطـط واالسـتراتیجیات الفعالـة لكـسر الحـواجز 

                                            كما أن المدارس سوف تكون أكثـر قـدرة علـى تطـویر   .                            الموجودة بینها و بین محیطها
   .                                                          المجتمع المحلي إذا كانت تمتلك الخطط و البرامج المالئمة لذلك

  

  اإلطار النظري
                                                              تنـــــاول اإلطـــــار النظـــــري التعریـــــف بالجامعـــــات ووظائفهـــــا، وأهمیتهـــــا، ودور  ی

   .                               الجامعات في خدمة المجتمع المحلي

                                                                   تمثل الجامعة مؤسسة ثقافیة اجتماعیة، تقوم بالعدید من الوظائف من خالل 
                                                                      األعمـال والنـشاطات التـي تهـدف إلـى خدمـة المجتمـع المحلـي، عبـر محاولـة التعـرف 

                                                    یویــة التــي یحتاجهــا المجتمــع، والعمــل علــى تــوفیر الكــوادر                      علــى طبیعــة الخــدمات الح
                     كما تعمل الجامعة على   .                                                      البشریة المدربة التي تسهم في إیجاد وتطویر هذه الخدمات

                                                                    التعرف على أهم مشكالت المجتمع من خـالل مـا تقدمـه للطلبـة مـن علـوم ومعـارف، 
   .                            وما تقوم به من دراسات وأبحاث
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                               امعــات یجــب أن تــسهم بــشكل كبیــر فــي       أن الج    إلــى   )     ١٩٩٧ (           وتــشیر فخــرو 
ـــى المـــسار  ـــة كانـــت، حیـــث أن لهـــا أثـــرا كبیـــرا عل ًعملیـــة التنمیـــة المـــستقبلیة ألي دول ً                                                                        ً ً
ٕ                                                                                ٕالفكري، واالجتماعي للفرد، كما أن التعلیم أداة للتغییر واعداد الفرد الصالح، ألن من 

     ب مـــع                                                                   مهــام التعلـــیم االســـتجابة للحاجـــات المتجـــددة لإلنـــسان، ممـــا یمكنـــه مـــن التجـــاو
ــدم، ووضـــــع خطـــــط التنمیـــــة  ـــــسرعة والتقـــ ـــــسم بال ـــــذي یت ـــابع الحیـــــاة المعاصـــــرة، وال                                                                    طــ

   .                                                                          المستدامة، مما یؤدي إلى أن یأخذ الذكاء االجتماعي أهمیة متزایدة في المجتمعات

                                                                    وال تقتصر مهام الجامعة على البعد التعلیمي فقط، بل لها دورها االجتماعي 
                                    وتنمیتــه مــن خــالل نــشر المعرفــة العلمیــة،                                      البــارز، والــذي یتمثــل بــالنهوض بــالمجتمع 

                   كمـــا أن الجامعـــات هـــي   .                                                      والثقافیــة التـــي تـــدفع بالمجتمعـــات فـــي ركـــب التقـــدم والتنمیـــة
                                تتعـــرف مـــن خاللـــه علـــى مـــشكالته وتتحـــرى   .                                مراكـــز إشـــعاع ثقـــافي وفكـــري للمجتمـــع

                                                                         أسبابها وتحاول إیجاد الحلول الالزمـة لهـا مـن خـالل التـشخیص العلمـي الـدقیق لهـذه 
    ).    ٢٠٠٦               الخطیب ومعایعة، (     شكالت    الم

ًكمــــا أن للجامعــــات دورا مــــؤثرا وهامــــا فــــي عملیــــة التنمیــــة االقتــــصادیة التــــي  ً ً                                                                 ً ً ً
                                                                             یشهدها العالم، وهذا األمر هو امتداد طبیعي لتعاظم دور العلـم و التقنیـة فـي تطـویر 
                                                                        المجتمعــــات اإلنــــسانیة وتقــــدم الــــدول ورقیهــــا؛ إذ أن علــــى الجامعــــة أن تقــــوم بــــدورها 

                                                                 د المهنـــي للقـــوى العاملـــة، كمـــا أن ضـــخامة حجـــم المعرفـــة اإلنـــسانیة ونموهـــا       باإلعـــدا
                                                                          الهائل السریع یفرضان التخصص الدقیق، ولذلك فإن التطـور العلمـي، والتكنولـوجي، 
                                                                    واالقتـــصادي المعاصـــر، وتغییـــر طبیعـــة العمـــل، واحتیاجـــات المجتمـــع، تفـــرض كلهـــا 

ًإعدادا متخصصا عالي المستوى  ً                           ً ً) Robinson,٢٠٠٤    .(    

                                                                    ذلك تتوجه األنظار إلى الجامعة كمؤسسة علمیة و تربویة وتعلیمیة وبحثیة،  ل
ـــا دورهـــــا فـــــي التنمیـــــة الـــــشاملة فـــــي جمیـــــع منـــــاحي الحیـــــاة االقتـــــصادیة والثقافیـــــة                                                                        لهــ

                                                    حیـــث یــتم مــن خاللهـــا إعــداد القــوى البـــشریة المؤهلــة للقیـــام   .                     واالجتماعیــة والــسیاسیة
                                     الحقیقــي لعملیــة التنمیــة وهــو وســیلتها                                       بعملیــة التنمیــة، ذلــك أن اإلنــسان هــو األســاس

                                                                ومن المؤكد أن الجامعة سوف تكـون قـادرة علـى تحقیـق أهـداف التنمیـة مـن   .        وغایتها
                                                                              خالل تنفیذ البرامج، والخطط التنمویة المختلفة، إذا ما القت االهتمام الكافي من قبل 

   بـــر                                             هـــا الـــصالحیات الكافیـــة لتنفیـــذ الخطـــط والمـــشاریع ع ئ                    الحكومـــات مـــن حیـــث إعطا
    ).    ٢٠٠٦,Robert (                                                 إدارات مؤهلة وكفؤة، قادرة على النهوض بمسؤولیاتها 
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                                              إنه على الرغم من تعدد وتنوع الوظائف التـي تقـوم   )     ٢٠٠٣ (             ویؤكد الخطیب 
ـــاق علـــى أن الجامعـــة-                           بهـــا الجامعـــات قـــدیمها وحـــدیثها       أیـــة -                                     إال أن هنـــاك شـــبه اتف

         التـــدریس،   :         ملـــة، وهـــي                                              ینتظـــر منهـــا أن تقـــوم بـــأدوار أو وظـــائف ثالثـــة متكا-     جامعـــة
                                                                         والبحــث العلمــي، وخدمــة المجتمــع، وعلــى الــرغم مــن أن الجامعــات العریقــة فــي الــدول 

         تجتهــد فــي       فانهــا                                                             المتقدمــة تحــاول إیجــاد نــوع مــن التــوازن بــین هــذه الوظــائف الثالثــة، 
    .                                                            توفیر الدعم المالي، والفني، والبشري الذي یتناسب مع كل وظیفة

ٕ                                        ٕ، وثقافیـة، وسیاسـیة، وانـسانیة تـسعى لخدمـة                           والجامعة هـي مؤسـسة اجتماعیـة
                                                                           األفــراد والجماعــات، وهــي مكــان المعرفــة تــستقبلها، وتنــشرها، وتــستثمرها وتنتجهــا مــن 
                                                                         خــالل البــرامج التدریــسیة واألبحــاث العلمیــة، فهنــاك العدیــد مــن المراكــز والمؤســسات 

     رفیــــة                                                                 البحثیـــة والعلمیــــة فــــي كــــل المجــــاالت التـــي قــــدمت اســــتنتاجات واستكــــشافات مع
ــدثت تغیـــرات كبیـــرة فـــي مجتمعاتهـــا                      ، والجامعـــة ذات عالقـــة (    ٢٠٠٧ ,Ernest)                                أحـ

ّ                                                                             ّووطیدة بنشاط البحث والتطویر المعرفي، فالمعارف تكون وتبنى القدرات المتقدمة في 
                                        المؤسـسات ومختبراتهـا ومراكزهـا العلمیـة،    تلـك                                   مختلف فروع العلم والمعرفة في أروقـة 

                                               ء المختـصین یـتم فـي الجامعـات ممـا یؤهلهـا للمـساهمة                              كما أن إعداد البـاحثین والعلمـا
     ).     ٢٠٠٨         الربیعي،  (ٕ                                                          ٕالجوهریة في تطویر وانتاج المعرفة وتنمیة المجتمعات المحلیة 

  وظائف الجامعة
          والواجبـات       األهـداف           نظـرا لتعـدد        الجامعـة      مفهـوم    حـول      النظـر      وجهـات      تعـددت

 ُ     ُوینظـر        العـالي،        التعلـیم  ت     مؤسـسا     إحـدى      كونهـا            نظرتها بحكـم     آفاق       واتساع      إلیها        الموكلة
            ویمكـن تعریـف   .       وتقـدمها     األمـم      لنهـضة    رمـز     أنهـا    علـى       الحاضـر      الوقـت   في        الجامعة    إلى

    علـى      ألشـخاص      متقـدم      تعلـیم       لتـوفیر       رئیـسیة      بـصورة     تقـوم     التـي        المؤسـسة              الجامعـة بأنهـا
      راسـات  د       متابعـة    علـى       النفـسي          واالسـتعداد       لعقلیـة ا    درة     بالقـ        ویتـصفون      النـضج   مـن     درجـة

    ).    ٢٠٠٢      مرسي،   (        المعرفة      مجاالت  ي ف       متخصصة

                                                                   كما أن الجامعة عبارة عن مؤسسة تربویة تهدف في المقام األول إلى تحقیق 
                                                                        أهـداف التعلـیم الجـامعي الـذي یقـضي بالمــساعدة علـى تحقیـق تنمیـة المجتمـع بــصورة 

ً                                          ًبجذوره الحضاریة ومتطورا بمقوماتـه الجوهریـة   . ً                                   ً دینامیكیة إلى الحیاة العصریة منطلقا
ــور     التــــي                                                               تحفــــظ لــــه تمیــــزه الحــــضاري، كمــــا تــــساعد علــــى تمكــــین مجتمعــــه مــــن التطــ

Frances, ٢٠٠٩    ).(    
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   :                                                           ویمكن تلخیص وظائف الجامعة، بالوظائف الرئیسیة الثالثة التالیة

    وظیفة التدریس-أوال
      الفـرد              الـشاملة، وبـات         والتنمیـة       التقـدم      تحقیـق   فـي        الرئیـسة      األداة        التعلـیم     أصـبح

       التقـدم      عملیـة      أصـبحت             للمجتمع، كمـا        الشاملة       النهضة   في    عال              ،هو العنصر الف        المتعلم
      حققته             ألبنائها، وما       وتثقیف      تعلیم   من           والمجتمعات                أنجزته الحكومات     بما     تقاس          والتنمیة،

          الـسیاسیة،  :        المختلفـة         بأبعادهـا        التنمیـة      تحقیـق   فـي                 تعلیمیـة، تـساعدها       وبـرامج    خطـط   مـن
      أهمیـة      الـدول   مـن       الكثیـر      أیقنـت     ذلـك،    علـى      وبنـاء  .         والثقافیـة            واالجتماعیـة،            واالقتـصادیة،

        التنمیـة       بعوامـل       الـشدید        الرتباطـه           بـصفة خاصـة؛        الجـامعي         والتعلـیم      عامة،     بصفة        التعلیم
ا         الجامعـات    علـى       اإلنفـاق     أصـبح     لـذلك         والتقـدم؛ ًـاسـتثمارا حقیقی ً               ً         المـوارد      تنمیـة     مجـال   فـي ً
    قمـة      بوصـفه        الجـامعي        التعلـیم      ألهمیـة ً    ً ونظـرا        الـشاملة        التنمیـة      سیاسـة   مـن ً    ً وجـزءا        البـشریة

       لتحقیـق         المقبولـة       األعـداد       وزیـادة                بإنـشاء الجامعـات        االهتمـام      تزایـد    فقـد          التعلیمـي؛      الهـرم
           والمتخصـصة،        العاملـة         من القـوى          االحتیاجات       وتلبیة             والتكنولوجیا      العلم     مجال   في       التقدم

        التعلیم  ن  كا ٕ    ٕواذا .                 المتزایدة للتنمیة          االحتیاجات      تلبیة    على       القادر       البشري       العنصر       وتوفیر
   ثم             التنمیة، ومن    في       التقدم       لتحقیق        والتطور        التغییر     أداة   هو       اإلنسان             التنمیة، فإن      مفتاح

          أهـم عناصـر   هـو        البـشري،        فالعنـصر  .     واحـد   آن   فـي       وهـدفها        التنمیـة     أداة       اإلنـسان    یعـد
      تخـریج            محلیـین، بـل        متخصـصین      تخـریج        الجـامعي        التعلـیم     مهمـة    تعـد   لـم              التنمیـة، لـذلك
          واالنجـازات       الهائـل       العملـي       التقـدم     تفهـم    علـى       قـادرین      دولـي،  ى    مـستو    علـى        متخصـصین

     ).    ٢٠٠٤       رمضان،    (     اآللیة         الحاسبات        استخدام     مجال   في        السریعة                  التقنیة والتغیرات

   فـي        الجامعـة       تؤدیهـا     التـي        والمهمـة         الرئیـسیة        الوظـائف     إحـدى        العملیـة    هـذه     وتعـد
         وتطـویره،         بـالمجتمع      لنهـوض ا   فـي     منهـا         لالسـتفادة                 المؤهلـة والمدربـة        البـشریة      القـوى      تنمیة
      مؤسـسة     أنهـا    علـى        المدربـة        البشریة      للقوى              زاویة إنتاجها   من        الجامعة    إلى     ینظر   أن     یمكن

        التـدریب               عاتقهـا مـسؤولیة    علـى     تأخـذ   أن        الجامعـة         مـسئولیات   مـن      أصـبحت     لذلك        إنتاجیة
         التخصـصات       مجـاالت   فـي        الحدیثـة         االتجاهـات    نـشر       یـستطیع        التـدریب   ألن       اإلعـداد    بعـد

    ).    ٢٠٠٩         الحنیطي،  (            واإلنسانیة        العلمیة

                                                                      لقد كان التدریس الوظیفة األولى والوحیدة عند نشأة الجامعات، تلك الوظیفة 
                                                                      التي أجمع على أهمیتهـا كـل مـن الممارسـین، والمنظـرین علـى حـد سـواء، ممـا جعـل 
                                                                      الجامعـــات توظـــف كـــل إمكاناتهـــا المادیـــة، والبـــشریة المتاحـــة مـــن أجـــل تحقیـــق هـــذا 
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                                                         ؤسـسات التعلـیم الجـامعي ركـزت جـل اهتمامهـا منـذ بدایـة مـسیرتها                 الهدف؛ لذا فإن م
                                                                          التاریخیة، حتى الربع األخیر من القرن التاسع عشر، على توفیر نـوع عـالي الجـودة 

   . )    ٢٠٠٠         الثبیتي،  (           من التعلیم 

ٕ                                                                 ٕوهذا النوع من التعلیم هـو الـذي یـسهم فـي تنمیـة شخـصیة الطـالب واعـدادهم 
ً                                           ًقبال، بتحـصیل المعلومـات، والمعـارف وممارسـتها،                               للعمل الذي یمكن أن یمارسوه مست

                                                                        واكتساب المهارات وتكوین االتجاهـات، وبالتـالي تـضطلع الجامعـات مـن خـالل القیـام 
                                                                              بوظیفة التدریس، بإعـداد وتنمیـة القـوى البـشریة، المؤهلـة والمدربـة للنهـوض بـالمجتمع 

               البـشري، الـذي                                                            وتطویره، ومن ثم تسهم الجامعات بشكل مباشر في إعـداد رأس المـال
                                                                        یضطلع بدور فاعل في تنمیة اقتصاد المجتمع وتنشیط مؤسساته الصناعیة، وهـو مـا 
ً                                                                         ًیؤكــد أن الجامعــة مــن أهــم دعــائم التقــدم فــي المجتمــع؛ ألنهــا تعتنــي باإلنــسان تربیــة 

ًوتعلیما وتدریبا وتأهیال للعمل في مؤسساته المختلفة  ً ً                                                 ً ً    ).    ٢٠٠٥        الصغیر،  (ً

                                       لـى الـرغم مـن أهمیـة التـدریس باعتبـاره أحـد      إنه ع  )     ٢٠٠٥ (             وأضاف الصغیر 
                                                                     أهـــم أســـس إعـــداد رأس المـــال البـــشري فـــي المجتمـــع، إال أن التـــدریس فـــي الجامعـــات 
                                                                       العربیــة، وفــي ضــوء األعــداد الغفیــرة مــن الطــالب، أصــبح عملیــة تقلیدیــة، تقــوم علــى 
                                                                     الحفـــــظ والـــــذاكرة، دون االهتمـــــام بالعمـــــل الجمـــــاعي، وتطبیـــــق المعـــــارف، وتجدیـــــدها 

ً                                                                     ًاجها، وهو مـا أثـر سـلبا علـى مخرجـات التعلـیم الجـامعي، التـي ارتفعـت مـن حیـث ٕ    ٕوانت
   .                                 الكم، وانخفضت من حیث النوع والكیف

                           والجامعــــات العربیـــة تركـــز علــــى   .                                 إن مـــن أهـــم وظــــائف الجامعـــات التـــدریس
ــذلك                                                                        التـــدریس حتـــى إنـــه یحتـــل مركـــز الـــصدارة فـــي كـــل جامعاتنـــا العربیـــة، ونتیجـــة لـ

                                                           لبة التي تشكل نسبة مرتفعة مقارنة بعدد األساتذة في الجامعات،                    ولألعداد الكبیرة للط
                                                                      نجــد أن األســتاذ الجــامعي یقــضي معظــم وقتــه فــي التــدریس، و ال یتــوفر لدیــه الوقــت 

    ).    ١٩٩٤      رشید،  (                             الكافي للقراءة والبحث العلمي 

                                              إلى أن التدریس یعد أحد جوانب العملیة التربویـة   )     ٢٠٠٢ (                 ولقد أشار الحیلة 
ً                                                          ًلمجتمــع المعاصــر، وهــو علــم وفــن فــي آن واحــد، یتطلــب علمــا مــن قبــل            الهامــة فــي ا

                                                                            عضو هیئة التدریس بنظریات السلوك اإلنساني، وبجوانب المادة التي یقوم بتدریسها، 
                                                                                ویعي دوره المساند لتعلم الطلبة من خالل إثـارة تفكیـرهم، ودافعیـتهم للـتعلم، فالتـدریس 

                            أكــــادیمي، وتربــــوي، وتكنولــــوجي،                                        الفعــــال یحتــــاج إلــــى عــــضو هیئــــة تــــدریس مبــــدع، و
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                                                                          وباحث، ومهني، ومخطط، ومنفذ، ومقوم، وقادر على إیجاد بیئة تعلم نشطة، یتفاعل 
   .ٕ                                    ٕفیها الطلبة بكل قدراتهم، وامكانیاتهم

   وظیفة البحث العلمي-ثانیا
        المـستوى    رفـع   فـي ً     ً ومهمـا ً      ً رئیـسیا ً    ً سـببا         الجامعـات   فـي        بـالبحوث       القیـام      یعتبـر 
     التي         المختلفة        المشكالت    على     تركز   أن    یجب      ناجحة          ذه البحوث ه     تكون     وحتى         التعلیمي

  .       المجتمـع   فـي         وتوثیقهـا      الـصلة         فـي تعمیـق        التعزیـز     جانـب     وهذا          ومتطلباته        المجتمع      تواجه
   فـي      الخـاص       القطـاع      هیئـات       تمولهـا     التـي        العلمیـة       البحـوث    قلـة                   ً اضـافة الـى ذلـك فـانً 

          فانـه یكـون         المجتمـع       وهیئـات            بـین الجامعـة      وطیـدة     عالقـة     وجـود     لعـدم        كـرد فعـل        المجتمـع
        المـشكالت    علـى     بحـوث              مـا تقـوم بـه مـن      وتركز        المجتمـع    إلـى     تنـزل   أن        للجامعـةً       ًضـروریا 
        الجامعة      أركان   من ً       ً ورئیسیا       أساسیا ً    ً ركنا       العلمي      البحث   أن           على اعتبار         والملحة،        العاجلة
  ة        االقتصادی        المشكالت    على       التعرف   في    مهم    دور        للجامعة          بهذا یصبح         الحقیقي؛        بالمعنى

       الحلـول   بـل         والمـشورة  ي  رأ  الـ             هـذه الجامعـات   فـي    نجـد     بحیـث        المجتمـع   فـي           واالجتماعیـة
        فـي تقـدم        واإلبطـاء       التقـدم    عـدم   فـي     سـببا     كانـت     التـي         وقـضایاها        مـشكالتها    علـى       للتغلـب

    ).    ٢٠٠٢      مرسي،   (        المجتمع

     حیـاة   فـي      المهـم     األمـر    هـذا       العلمـي      البحـث        ومؤسـسات         الجامعـات      وتقـود
     الـذي   هـو       العلمـي       والبحـث       األمـام،    إلـى        مـسیرتها     ودفع    ها، ب            بهدف النهوض           المجتمعات،

       جامعـات   مـن       العدیـد     أولـت    وقـد         المدرسـة،   عـن                 الحقیقـي، ویمیزهـا       معناها        للجامعة     یعطي
     أجله   من         واستقطبت            المیزانیات،   له              العلمي، ورصدت      للبحث     خاصة      عنایة       الغربي       العالم

     التي   هي        العلمیة       األبحاث   أن           على اعتبار         وظائفها،    أهم   من         واعتبرته         العلمیة،         الكفاءات
    علـى       والحـرب      الـسلم         فـي حـالتي     عنهـا       یـستغنى  ال      والتـي          المتطـورة،            التكنولوجیـا    إلـى     تقـود

                     والزراعیـة، واإلداریـة،          الـصناعیة، :      الحیـاة      منـاحي     جمیـع        مجاالتهـا      وشـملت        الـسواء،
      البحـث       وشـمله   إال         اإلنـسانیة       الحیـاة      جوانـب   مـن ً  ًا    واحـد ً  ًا    جانبـ    یخـل    ولـم        وغیرهـا،           والتربویـة،

    ).    ٢٠٠٠                الصفدي والقربي،  (       بعنایة       العلمي

  

ــوم بهــــا   )     ٢٠٠٧ (                        ویــــذكر البرغــــوثي وأبــــو ســــمرة                                 أن البحــــوث العلمیــــة التــــي تقــ
   :                         الجامعات یمكن أن تصنف إلى
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       الحیـاة      أسـرار   عـن      الكـشف    إلـى      ویهـدف   ):        األكـادیمي (       األساسـي      البحـث - أ
          األكادیمیة       البحوث     تكون  ا م ً     ً وغالبا  ، ة      المعرف      إنتاج          النظریة و               وتطویر المعارف         والطبیعة
       لظـواهر ً     ً تفسیرا     یقدم   أو       جدیدة،      نظریة      لیطور       العنان      لفكره               أثناءها الباحث     یطلق       نظریة،

        إمكانیة   عن      النظر    بغض     عادة    هذا     ویتم       معقدة،       ریاضیة           بحل معادالت     یقوم   أو        موجودة،
  .      القریب            في المستقبل ً    ً عملیا        النتائج      تطبیق

      البحـث       ومؤسـسة        الجامعـة     تمكـن     التـي   ئل     الوسـا   مـن    وهـو:        التطبیقـي      البحث -  ب
         القائمـة،         التقنیـات      تطـویر   أو      جدیـد،   هـو   مـا    خـالل   مـن .       المجتمـع           التفاعـل مـع   من       العلمي

          بـالمجتمع،         ارتباطهـا        أن تعمـق        الجامعـة       تـستطیع           مـن األبحـاث،      النـوع    هـذا    خـالل    ومـن
 .               المادي والمعنوي        وعائدها        فوائدها      ویلمس

         المهتمـون                        ي تقـوم بهـا الجامعـات یـرى                                 ورغـم أهمیـة وظیفـة البحـث العلمـي التـ
   فـي                 العلمـي ومنـشوراته      البحـث      وواقـع          ومالحظـاتهم        خبراتهم    خالل   من         الجامعي،         بالتعلیم

                المجالین النظري   في ً        ًمتواضعا،     یزال  ال       العربي      الوطن   في       العلمي      البحث   أن          الجامعات،
         الوظیفیـة    اء    األعبـ     تـشكل       فبینمـا          الجامعات،    هذه        أولویات    سلم    آخر   في      ویكون           والتطبیقي،

    نجد         التدریس،     هیئة    عضو      أعباء      مجموع   من (%   ٣٣ )        المتقدمة      الدول   في       العلمي      للبحث
  ال        العربیة         الجامعات   في        التدریس     هیئة    عضو    بها     یقوم     التي       العلمي             نشاطات البحث   أن

   أن    إلـى      إضـافة          الوظیفیـة،       أعبائـه      مجموع   من (  %٥ )  من     أكثر            أحسن األحوال   في     تشكل
        الترقیـة      ألغـراض        األحیـان،     أغلـب    وفـي      موجـه،              امعـات العربیـة   الج   فـي       العلمـي      البحـث

       وهمومـه         ومـشكالته        المجتمـع      قـضایا           إلـى معالجـة     یوجـه   مـا ً     ً ونـادرا          والتثبیـت،          األكادیمیـة
    ).    ١٩٩٥       زیتون،  (

      بـصورة       العربـي      الـوطن   فـي         الجامعـات       النـشغال     إن(     ١٩٩٧)              كمـا یـذكر التـل 
       القیام    على ً     ًبالغا ً    ً سلبیا ً     ً تأثیرا          والمادیة،        البشریة        طاقاتها     تفوق      كبیرة      أعداد              رئیسیة بتدریس

       البحـوث     فعـدد         واإلبـداع،         والتجدیـد      البحـث     مجـال   فـي      األخـرى              تأدیـة وظائفهـا   فـي       بـدورها
 ً    ًجـدا،     قلیـل   هـو         العربیـة،         الجامعـات     جمیـع   من     تصدر             العالمي التي        المستوى    على       القیمة

       اخترعه ً    ً كبیرا ً    ً علمیا ً    ً تشافا  اك   أو ً       ًاختراعا  ة  ثم   أن       أن نرى         المستحیل   من ً   ً ضربا     یكون    أنه    كما
  .     عربیة      جامعة   في      أستاذ       اكتشفه   أو



       
  

 ٩٨٩ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

  

  وظیفة خدمة المجتمع-ًثالثا
                                        فلسفتان رئیـسیتان فـي تحدیـد أهـداف الجامعـة                              في سیاق الوظیفة الثالثة یوجد 

   :              على النحو اآلتي  )     ١٩٩٠ (                                           ووظیفتها ودورها في المجتمع، و یذكرهما نوفل 

  :الفلسفة األولى

ـــــة األس ــــة بحتـــــــة              إن الوظیفــ ـــــد   .                               اســـــــیة للجامعـــــــة علمیـــــــة معرفیـــ               وأن العلـــــــم بحــ
                                                                   ذاتــــه هـــــدف بغـــــض النظـــــر عـــــن فوائـــــده وتطبیقاتـــــه العملیـــــة، وأن المعرفـــــة یجـــــب أن 

ـــون موضــــــوعیة، خالیــــــة مــــــن  ـــصحیحة                       تكـــ                         ، صــــــادقة، وأن الجامعــــــة هــــــي               االحكــــــام الـــ
   .                                                 المكان الذي تجري فیه الدراسة والبحث العلمي المجرد

     :الفلسفة الثانیة

ـــان            إن وظیفــــــة ال ـــي اجتماعیــــــة سیاســــــیة، وان الجامعــــــة هــــــي المكـــ ــــة هـــ ٕ                                                ٕجامعــ
ـــول لهـــــا ــ ـــــى إیجـــــاد الحل ــــه أحـــــوال المجتمـــــع ومـــــشكالته ویعمـــــل عل ـــدرس فیـ ــ ــــذي ی   .                                                               الـ

       مـــــن هنـــــا   .                                                        ومـــــن ثـــــم فإنهـــــا توظـــــف العلـــــم والبحـــــث والدراســـــة لحـــــل هـــــذه المـــــشكالت
ــــشر المعرفــــــة  ــــول إن الجامعــــــات منــــــذ نــــــشأتها تمــــــارس دورا ریادیــــــا فــــــي نــ ــــن القــ ًیمكــ ً                                                                   ً ً

ـــــــة و ـــــالمجتمع         العلمیــ ــــوض بــــ ـــافي   .                         الثقافیـــــــــة للنهـــــ ـــي تعتبـــــــــر مراكـــــــــز إشـــــــــعاع ثقــــــ                             وهــــــ
ــــــبابها وردود أفعالهـــــــا  ــــى مـــــــشكالته وتتحـــــــرى أسـ ـــــه علـــ ـــــع تتعـــــــرف مـــــــن خاللــ                                                               للمجتمــ
ــــــذه  ــــــدقیق لهــ ـــــــي الــ ــــشخیص العلمـ ــــالل التــــ ــــن خــــ ــــــي مــــ ـــــع وهــ ـــــــى المجتمـــ                                                           الــــــــسلبیة علـ
ــد اقتــــــراح  ــــا وقــــــد ال تقــــــف عنــــ ــــسبباتها، تــــــضع الحلــــــول المناســــــبة لهــ                                                                 المــــــشكالت ومــ

ــــ ـــى التجریـــــب والتقـــــویم، فالجامعـــــة بالنـــــسبة للطـــــالب تـــــضطلع             العـــــالج بـــــل تتعـ                                                        داه إلــ
ـــــسیة ـــــاء التدری ــب األعب ـــ ـــــى جان ـــــة إل ـــــاء تربوی ـــــوي التربیـــــة   .                                        بأعب                             ویـــــشمل العـــــبء الترب

ــــــشاملة  ــــة ال ــ ــــــات التربی ــــــذلك حلق ـــــسیة لتكتمــــــل ب ـــــسمیة، والنفـ ــــة، والجـ ــ ـــــة، والدینی                                                                         الخلقیـ
ًجسمیا، وعقلیا، وروحیا، وخلقیا، ونفسیا  ً ً ً ً                                      ً ً ً ً    . )    ١٩٩٤         الرشیدي،  (ً

ــــة  ــــا لـــــم تكـــــن ملتزمـ ـــــت وجودهـــــا مـ                                                            ال یمكـــــن للجامعـــــة أن تحقـــــق ذاتهـــــا وتثب
ـــــن إنـــــــشاء  ــدف األساســــــي مـ ـــــاره، إن الهــــ ـــــوه وازدهـ ــــات نمـ                                                                 بقــــــضایا المجتمــــــع ومتطلبــ
ـــا تعمـــــل علـــــى توســـــیع الفـــــرص                                                                هـــــذه المؤســـــسة یكمـــــن فـــــي تنمیـــــة األمـــــة، حیـــــث إنهــ
ــــة  ــــة، وتحــــــسین المعیـــــشة مــــــن حیــــــث نوعیتهــــــا، وتلبیــ ـــصفة عامــ ــــوافرة للــــــسكان بـــ                                                                   المتـ
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                                      وكثـــــرة هـــــي المجـــــاالت التـــــي یمكـــــن للجامعـــــة أن   . ً                        ً حاجـــــات الـــــشعب األكثـــــر إلحاحـــــا
ــع مــــــن خاللهــــــا                                              إن الكلیــــــات ومعاهــــــد الجامعــــــة المختلفــــــة، الزراعیــــــة   .                      تخــــــدم المجتمــــ

ـــــة واإلداریـــــــة والفنیـــــــة هـــــــي  ــــة واالجتماعیـــــــة والقانونیــ                                                                          والتجاریـــــــة والتكنولوجیـــــــة والطبیـــ
ــــ ــــة                                             مــــن أفــــضل األمــــاكن لنهــــل العلــــم وتطبیقــــه فــــي ســــائر می ــــة االجتماعی                        ادین التنمی

    ).    ٢٠٠٩        الحنیطي، (

وللجامعة في العصر الحدیث دور بالغ األهمیة في حمایة األمم والشعوب 
وذلك بسبب التطور ، على اختالف مراحل تطورها االقتصادي واالجتماعي

وأدى إلى النظر للجامعة على إنها ، ً                                        االجتماعي الذي أصاب المجتمع والجامعة معا
 االجتماعي العام یتأثر بالقوى والمؤثرات االقتصادیة واالجتماعیة جزء من النظام

األمر الذي فرض على الجامعة أال تقتصر رسالتها على األهداف ، ویؤثر فیها
التقلیدیة في البحث عن المعرفة ونشرها فقط بل امتد إلى أن تتقابل الجامعة مع 

لها الدور الرئیسي في تحقیق المجتمع لبحث حاجاته واالستجابة لمتطلباته بأن یكون 
  ).١٩٨٦، مرسي(التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

وتسهم الجامعة بدور مباشر في تنمیة اقتصاد المجتمع واستخدام موارده 
وثرواته وتنشیط مؤسساته الصناعیة بما تخرجه من كفاءات قادرة على تطویر وسائل 

التقدم االقتصادي واالجتماعي اإلنتاج ومن هنا یتضح أن الجامعة من أهم ركائز 
ومسؤولیاتها في هذا أضخم في الدول النامیة ، وتحقیق الرخاء للمجتمع الذي تخدمه

وهي إزاء المسؤولیة الضخمة ، ألن علیها اإلسراع بمعدل النمو لتعویض ما فاتها
تعمل في موارد محدودة ومناخ مثبط على عكس الجامعة في الدول المتقدمة حیث 

قع یعطیها اندفاعه قویة وفي مناخ یشدها ویؤازرها وبهذا یصبح العبء تعمل في وا
أكثر على جامعات المجتمعات النامیة في إعداد الكوادر البشریة الضروریة للنهوض 

  ).١٩٩٢، نوفل(بهذه المجتمعات 

وتؤكد هذه ، وتعتبر خدمة المجتمع وظیفة رئیسه من وظائف الجامعات
تنظیماتها اإلداریة وما یربطها بعالقات ثریة مع غیرها بعد الوظیفة بفلسفاتها الحالیة و

، وأنها في األصل نتاج لتطور الفكر وفلسفاته، وظیفة حدیثة على العمل الجامعي
وتأثیر هذه وتلك على المجتمع وثقافته ومؤسساته والنشاط ، والعلم وتطبیقاته

ات الغربیة وخاصة االقتصادي ومجاالته وبخاصة مع مطلع هذا القرن وقادة الجامع
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الجامعات األمریكیة والبریطانیة لهذا االتجاه وتعددت مفاهیم خدمة المجتمع 
  ).١٩٩٣، خریسات(

خر جمیع مرافقها لخدمة المجتمع ویستطیع ّ   ــویمكن للجامعة أن تس
، المحاضرات والمسرح كغرفه للمطالعه وقاعة، المواطنون استخدامها كغرفة المطالعة

،  وغیر ذلك مما یفید المواطنین ویسیر بهم نحو التقدم المستمرالمالعب الخارجیة
فهي عبارة ، وتحقیق النظم االجتماعیة، وهي وسیلة للمحافظة على تماسك المجتمع

  ).١٩٩٧، الرشیدي(عن مجتمع صغیر 

  الطریقة واإلجراءات
  منهجیة الدراسة

  ث                         والنـــوعي فـــي دراســـتها، حیـــ        المـــسحي                             اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي
ّ                                                                       ّاستخدمت المنهج الوصفي من خالل بناء وتطویر استبانه محكمة لإلجابة عن أسئلة 
                                                                    الدراســة ذات العالقــة، وقامــت باســتخدام المــنهج النــوعي مــن خــالل وضــع ســؤال تــم 
                                                                     طرحـه فـي المقـابالت التـي أجریـت مــع مـدیري ورؤسـاء أقـسام فـي مراكـز االستــشارات 

    .          ي الدراسة ف                     عن السؤال ذات العالقة                                      في الجامعات الحكومیة األردنیة، لإلجابة 

  مجتمع الدراسة
                                                                    تكون مجتمع الدراسة من جمیع الملتحقین والمشاركین في البرامج المطروحة 

                       جامعــة الیرمــوك، الجامعــة  (                                                فــي مراكــز االستــشارات فــي الجامعــات الحكومیــة األردنیــة 
ـــالغ عـــددهم  )                          األردنیـــة، والجامعـــة الهاشـــمیة           م الدراســـي          فـــي العـــاً  ًا     مـــشارك  )    ٤٠٠ (                ، والب

                                                           ، كمــا تكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــة المــدیرین ورؤســاء األقــسام فــي     ٢٠١٢ /    ٢٠١١
    . ً    ً فردا  )   ٣٥ (                والبالغ عددهم                                             مراكز االستشارات في الجامعات الحكومیة األردنیة

  عینة الدراسة
           فــي البــرامج ّ                                                        ّ تكونــت عینــة الدراســة مــن جمیــع األفــراد الملتحقــین والمــشاركین 

               جامعـة الیرمـوك،  (                                     ستشارات في الجامعات الحكومیة األردنیة                     المطروحة في مراكز اال
         كمــا شــملت   .      مــشارك  )    ٣٣٥ (                ، والبــالغ عــددهم  )                                  الجامعــة األردنیــة، والجامعــة الهاشــمیة

                   مراكـز االستـشارات فـي                                                         عینة الدراسة المـدیرین ورؤسـاء األقـسام المـزاولین لعملهـم فـي 
        توزیع یبین) ١(والجدول رقم   . ً    ً فردا  )   ٢٠ (                والبالغ عددهم                          الجامعات الحكومیة األردنیة

      ).                       الجامعة، المؤهل العلمي (                                          أفراد عینة الدراسة النهائیة حسب متغیراتها 
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  )١(جدول 

  التكرارات والنسب المئویة لعینة الدراسة حسب متغیرات الدراسة 
 النسبة التكرار الفئات 

 ٤٤.٢ ١٤٨ الیرموك الجامعة
 ٣٩.٤ ١٣٢ األردنیة  
 ١٦.٤ ٥٥ الهاشمیة  
 ١٠٠.٠ ٣٣٥  المجموع

 ٢٩.٣ ٩٨ ثانویة عامة فأقل  العلميالمؤهل
 ٩.٩ ٣٣ دبلوم  
 ٦٠.٩ ٢٠٤ دراسات علیا  
 ١٠٠.٠ ٣٣٥  المجموع

 

  الدراسة  أداة 
     :             والتـــي اســـتهدفت                                                              لتحقیـــق هـــدف الدراســـة قامـــت الباحثـــة بتطـــویر أداة للدراســـة 

     فـي                       امعـات الحكومیـة األردنیـة                                  درجـة مـساهمة مراكـز االستـشارات فـي الج         الكشف عن 
                                                     من وجهة نظر الملتحقین والمشاركین فـي البـرامج المطروحـة                       تنمیة المجتمع المحلي، 

                         ، كمــا تــضمنت أداة الدراســة                                             مراكــز االستــشارات فــي الجامعــات الحكومیــة األردنیــة   فــي 
       سهم فــي ُ  ُتــ             التــي یمكــن أن                                   یهــدف للكــشف عــن المقترحــات التطویریــة   ً      ً  منفــصالً  ًال ا  ســؤ

                   لجهـة المـساهمة فـي                                               مراكز االستشارات في الجامعات الحكومیـة األردنیـة         تفعیل عمل
                                        المــدیرین ورؤســاء األقــسام المــزاولین لعملهــم                                    تنمیــة المجتمــع المحلــي، مــن وجهــة نظــر

                     وفیمـــا یلـــي وصـــف ألداة  .                                            مراكـــز االستـــشارات فـــي الجامعـــات الحكومیـــة األردنیـــة   فـــي 
    .                      الدراسة وطریقة بنائها

 

 

    :                          في تنمیة المجتمع المحلي        الستشارات                   درجة مساهمة مراكز ا
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                                                                         تــــم اإلطـــــالع علـــــى األدب النظـــــري والدراســـــات الـــــسابقة ذات العالقـــــة المباشـــــرة 
           عبدالناصـــر،  (  ،  )    ٢٠١٠         الـــشبول، (  ،  )    ٢٠٠٣          العتیبـــي،   : (                      بموضـــوع الدراســـة كدراســـات

٢٠٠٤    (  ،    
  ء                                       ، حیث تمت االستعانة بهذه المصادر في بنا )    ٢٠٠٢       محمود،  (  ،  )    ٢٠١٠           الهزایمة، (

     فقـرة   )   ٤٨ (ّ                                           ّوقد تكونت أداة الدراسة في صورتها األولیة من   .                      وتطویر فقرات االستبانة
ــــى             فــــي تنمیــــة                            درجــــة مــــساهمة مراكــــز االستــــشارات          مجــــاالت ضــــمن   )  ٦ (          موزعــــة عل

ـــــم   .               المجتمـــــع المحلـــــي ـــدول رق                   درجـــــة مـــــساهمة مراكـــــز                یوضـــــح أداة قیـــــاس   )  ٢ (            والجــ
                           نهائیـة والمجـاالت وعـدد فقـرات                                       في تنمیة المجتمع المحلـي فـي صـورتها ال         االستشارات
     .         كل مجال

  

  )٢(جدول 

  مجاالت االستبانة وعدد فقراتها المتعلقة بدور المراكز االستشاریة

   في تنمیة المجتمع المحلي
  عدد الفقرات  المجال  الرقم

  ٨                          االستشارات وتقدیم الخبرات   ١

  ١٠                  التدریب والتأهیل   ٢

  ٦                                     المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیة   ٣

  ١١                                 لبحوث ودراسة القضایا في المجتمع ا   ٤

  ٥                         مؤسسات المجتمع المحلي  مع        الشراكة    ٥

  ٤٠         المجموع  

  

 

 

                    صدق أداة الدراسة  
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                                                                                                         للتحقـــق مـــن صـــدق أداة الدراســـة، اعتمـــدت الباحثـــة طریقـــة صـــدق المحتـــوى 
) Content validity(  فقد عرضت الباحثـة ،                   )  األولیـة، ملحـق                      أداة الدراسـة بـصورتها             

                                      ، ممـن یحملـون درجـة الـدكتوراه فـي اإلدارة  ) ٣         ملحـق رقـم  (ً      ًمحكما   )   ١٤ (    على   )  ٣    رقم 
ــــة  ـــویم، والمتخصـــــصین، مـــــن أعـــــضاء الهیئـ ـــة، والقیـــــاس والتقــ                                                                        التربویـــــة واإلدارة العامــ
                                                                           التدریـسیة فـي الجامعـات األردنیـة الحكومیـة، وقــد طلبـت الباحثـة مـن المحكمـین إبــداء 

       مــساهمة                                            ل مــدى صــحة هــذه الفقــرات ومناســبتها لقیــاس درجــة                    مالحظــاتهم وآرائهــم حــو
                                                           في تنمیة المجتمـع المحلـي، ومـدى مناسـبة كـل فقـرة للمجـال الـذي                مراكز االستشارات

     تـم  تٕ                                                                     ٕوضعت فیه، واضافة أو حذف أیة فقـرة یرونهـا مناسـبة، وبعـد اسـتعادة االسـتبانا
            مـن المحكمـین   )  %  ٨٠ (                             وقـد اعتمـدت الباحثـة علـى إجمـاع   ،                       تفریغها من أجل التحكیم

                            وفـي ضـوء المالحظـات الـواردة مـن   .                                           للحذف أو اإلضافة أو الصیاغة اللغویة للفقرات
            فقـرتین ودمــج   )  ٢ (               فقــرتین، وتعـدیل   )  ٢ (                                     المحكمـین علـى األداة األولـى، فقــد تـم حـذف 

ـــال واحـــــد، وبـــــذلك أصـــــبحت أداة قیـــــاس درجـــــة   )       مجـــــالین (              مـــــساهمة مراكـــــز                                          فـــــي مجــ
ــع المحلـــي بـــصورتها النهائیـــة تتكـــون مـــن          االستـــشارات      فقـــرة   )   ٤٠ (                                                    فـــي تنمیـــة المجتمـ
    ). ٢ (             في جدول رقمً      ً  سابقا              ، وكما هو موضح )      الخمسة (         بمجاالتها 

            الدراسة   اة       ثبات أد

ٕ                                                                       ٕللتأكد من ثبات أداة الدراسة قامت الباحثـة باسـتخدام طریقـة االختبـار واعـادة 
                           علـى مجموعـة مـن عینـة الدراسـة                          إذ تم توزیـع أداة الدراسـة   ) Test-retest (        االختبار 

ً                                                       ًفــردا وقــد تــم اســتبعادهم مــن عینــة الدراســة الرئیــسیة، وقــد تــم   )   ٢٥ (                والــذي بلــغ عــددهم 
ً                    ًیومــا تــم تطبیقهــا علــى   )   ٢١ (                                               تطبیــق أداة الدراســة علــیهم للمــرة األولــى، وبعــد مــضي 

                                                                            العینة نفسها مرة أخرى، وبعد ذلك تم حساب معامل االرتباط ألداة الدراسـة باسـتخدام 
ــون (              معامــــل االرتبــــاط               مــــساهمة مراكــــز                                  ، وقــــد بلــــغ معامــــل الثبــــات ألداة درجــــة  )      بیرســ

                           ، كما تـم حـساب معامـل الثبـات  )    ٠.٨٤ (                              في تنمیة المجتمع المحلي ككل          االستشارات
    وقـــد   )             كرونبـــاخ ألفـــا  (                                                        ألداة الدراســـة باســـتخدام طریقـــة االتـــساق الـــداخلي بـــین الفقـــرات 

                              یوضـح قـیم معـامالت الثبـات لمجـاالت   )  ٣ (            والجدول رقم    ).     ٠.٩٥ (               بلغت لألداة ككل 
       ، ولكـل  )              االتـساق الـداخلي (          ، وبطریقـة  )ٕ                      ٕاالختبار واعـادة االختبـار (                    أداة الدراسة بطریقة 

   .                                     مجال من مجاالت أداة الدراسة واألداة ككل

  )٣(جدول 



       
  

 ٩٩٥ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

 في تنمیة المجتمع مساهمة مراكز االستشاراتمعامل ثبات أداة قیاس درجة 
  ٕ                              اعادة االختبار واالتساق الداخليالمحلي بطریقة االختبار و

عدد  المجال الرقم
 الفقرات

معامل 
ارتباط 
)بیرسون  

 كرونباخ ألفا

 ٠.٨١ ٠.٨٨ ٨                         االستشارات وتقدیم الخبرات  ١

 ٠.٨٨ ٠.٨٥ ١٠                 التدریب والتأهیل  ٢

ــــــدوات والحلقــــــات   ٣ ــــــؤتمرات والن                             الم

        العلمیة

٠.٨٤ ٠.٨٤ ٦ 

ــــــي   ٤ ــــــضایا ف                         لبحــــــوث ودراســــــة الق

        المجتمع

٠.٩٠ ٠.٨١ ١١ 

                 مؤســـسات المجتمـــع   مـــع        الـــشراكة   ٥

       المحلي

٠.٨٨ ٠.٨٣ ٥ 

         ٠.٨٤           األداة ككل 

              

٠.٩٥ 

 

  إجراءات الدراسة
   :                                                             اتبعت الباحثة الخطوات واإلجراءات التالیة لتحقیق أهداف الدراسة 

   .                                                               اإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة - 
                                                                   وتطــویر أداة الدراســة مــن خــالل الرجــوع لــألدب النظــري والـــدراسات الــسابقة     بنــاء - 

   .                                  ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة
                                                               التحقق من صدق أداة الدراسة مـن خـالل عرضـها علـى مجموعـة مـن المحكمـین  - 

ــــة  ــــ ـــي تخصــــــــصات اإلدارة التربوی ــــ ـــدكتوراه فـ ـــــ ــــون ال ــــ ــــــن یحمل ـــــصین ممــ                                                          المتخصـــ
                                      عضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة                              والمتخصصین بخدمة المجتمع من أ

                                                                      الحكومیة، وقد طلبت الباحثة مـن المحكمـین إبـداء مالحظـاتهم وآرائهـم حـول مـدة 
                                                                      صـحة هـذه الفقـرات ومناســبتها لتحقیـق أهـداف الدراسـة ومناســبة كـل فقـرة للمجــال 

    . ٕ                                             ٕلذي تنتمي إلیه واضافة أیة فقرات یرونها مناسبة



       
  

 ٩٩٦ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

ــوك إلــــى رؤســــاء                             حــــصول الباحثــــة علــــى كتــــب رســــمیة مــــ -                                  ن رئاســــة جامعــــة الیرمــ
  ،  )                                                 جامعـــة الیرمـــوك، الجامعـــة األردنیـــة، والجامعـــة الهاشـــمیة (                 الجامعـــات األردنیـــة 

           علــــى عینــــة    انه                                                      لتــــسهیل مهمــــة الباحثــــة فــــي تطبیــــق أداة الدراســــة وتوزیــــع االســــتب
    .        الدراسة

                                                        علــى عینــة الدراســة وقــد قامــت الباحثــة بتوزیعهــا علــى األفــراد  ت              توزیــع االســتبانا - 
                                                                      ذین لهم عالقة مباشرة بموضوع الدراسة لتوضیح أهمیة الدراسة وأبعادها وشرح   ال

                                                                        فقرات االستبانة واإلجابة عن أیة استفسارات حول أسئلة االستبانة، وقد بلغ عدد 
                                             اسـتبانه علـى المـشاركین فـي البـرامج المطروحـة فـي   )    ٣٧٥ (          الموزعة  ت        االستبانا

ـــاریخ التو                           زیـــــع قامـــــت الباحثـــــة باســـــترداد                                        مراكـــــز االستـــــشارات، وبعـــــد مـــــدة مـــــن تــ
ــدد االســـتبانا ت        االســـتبانا          مـــن مجمـــوع   )    ٣٤٣ (           المـــستردة  ت                               الموزعـــة، وقـــد بلـــغ عـ
                اســـتبانه، وقـــد تـــم   )   ٣٢ (               غیـــر المـــستردة  ت                        الموزعـــة، وعـــدد االســـتبانا ت        االســـتبانا
                                               لعــدم صــالحیتها للتحلیــل اإلحــصائي، وبــذلك یكــون عــدد  ت        اســتبیانا  )  ٨ (        اســتبعاد 
                    اســـتبانه تـــم جمعهـــا مـــن   )    ٣٣٥ (             حلیـــل اإلحـــصائي                التـــي خـــضعت للت ت        االســـتبانا

  .                                                المشاركین في البرامج المطروحة في مراكز االستشارات
ً                                                         ًفـردا مــن المـدیرین ورؤسـاء األقـسام المــزاولین لعملهـم فـي مراكــز   )   ٢٠ (          تـم مقابلـة  - 

ً              ًفـردا، اسـتطاعت   )   ٣٥ (                                              االستشارات فـي الجامعـات الحكومیـة األردنیـة مـن أصـل 
  .                          رح السؤال ذات العالقة علیهم                       الباحثة مقابلتهم، وتم ط

ً                                                                        ًتم إدخال البیانات حاسوبیا واستخدام التحلیالت اإلحصائیة المناسبة لإلجابة عن  - 
  .             أسئلة الدراسة

                                                                          تم تفریغ البیانات النوعیة وتـم اسـتخدام التحلـیالت اإلحـصائیة المناسـبة لإلجابـة  - 
  .                           عن أسئلة الدراسة ذات العالقة



       
  

 ٩٩٧ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

  متغیرات الدراسة 
   :             یرات المستقلة     المتغ  : ً   ً أوال

   ).                                                جامعة الیرموك، الجامعة األردنیة، الجامعة الهاشمیة   : (        الجامعة  - ١
ــا    : (المؤهــــل العلمــــي - ٢ ثانویــــة عامــــة فأقــــل، دبلــــوم، بكــــالوریوس، دراســــات علیــ

   ).فأكثر
   :                 المتغیرات التابعة  : ً     ً ثانیا

درجــة مــساهمة مراكــز االستــشارات فــي الجامعــات الحكومیــة األردنیــة فــي       تقــدیر  - 
  .مع المحليتنمیة المجت

  المعالجة اإلحصائیة 
                                                             لإلجابـــة عـــن الـــسؤال األول تـــم حـــساب المتوســـطات واالنحرافـــات المعیاریــــة   . ١

                                                             الســــتجابات عینــــة الدراســــة لمجــــاالت أداة الدراســــة ولفقــــرات كــــل مجــــال مــــن 
     .                    مجاالت أداة الدراسة

                                                              لإلجابـــة عـــن الـــسؤال الثـــاني تـــم حـــساب المتوســـطات الحـــسابیة واالنحرافـــات   . ٢
                                                          متغیـــرات الدراســـة، كمـــا تـــم اســـتخدام تحلیـــل التبـــاین المتعـــدد علـــى            المعیاریـــة ل

ـــاالت، وتحلیـــــل التبـــــاین الثنـــــائي علـــــى األداة ككـــــل، كمـــــا تـــــم اســـــتخدام                                                                المجــ
  .                                   لمعرفة الفروق بین مستویات المتغیرات  )      شیفیه (                         المقارنات البعدیة بطریقة 

    بات                                                               لإلجابة عن السؤال الثالـث تـم حـساب التكـرارات والنـسب المئویـة السـتجا  . ٣
                                                                 عینــة الدراســة علــى الــسؤال ذات العالقــة، والــذي تــم طرحــه علــى أفــراد عینــة 

ًحیـــث تـــم اعتمـــاد االســـتجابات األكثـــر تكـــرارا كمقترحـــات                   الدراســـة المعنیـــین، 
   . تطویریة

                                                                 وألغـــراض تفـــسیر النتـــائج والخـــروج بنتـــائج نهائیـــة فـــي هـــذه الدراســـة اعتمـــدت 
ـــالي لتقـــــدیر                            مـــــساهمة مراكـــــز االستـــــشارات فـــــي      درجـــــة                                      الباحثـــــة المقیـــــاس الثالثـــــي التــ

   :                       وذلك على النحو التالي ،                                                 الجامعات الحكومیة األردنیة في تنمیة المجتمع المحلي

  بدرجة منخفضة  ٢.٣٣ أقل من -  ١.٠٠

  بدرجة متوسطة   ٣.٦٦ أقل من -  ٢.٣٣

  بدرجة مرتفعة  ٥.٠٠ -  ٣.٦٦



       
  

 ٩٩٨ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

  جـــعرض النتائ
ا الدراسة، وقد تم القیـام ًیتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إلیه

  .بالتحلیالت اإلحصائیة المناسبة وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ًأوال
   فـي                                                               ما درجة مساهمة مراكز االستشارات في الجامعات الحكومیة األردنیة  "

   " ؟  ین       المشارك                                 تنمیة المجتمع المحلي من وجهة نظر 

                                             ؤال تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحـــسابیة واالنحرافـــات                  لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــس
                                        درجـة مـساهمة مراكـز االستـشارات فـي الجامعـات  (                  لكل مجـال مـن مجـاالت           المعیاریة 

                         وللمجــــال ككــــل، مــــن وجهــــة نظــــر   )                        فــــي تنمیــــة المجتمــــع المحلــــي                 الحكومیــــة األردنیــــة 
   .        یوضح ذلك  )  ٤ (            والجدول رقم    ،         المشاركین

  )٤(جدول 

درجة مساهمة مراكز لجمیع مجاالت رافات المعیاریة المتوسطات الحسابیة واالنح
في تنمیة المجتمع المحلي ولألداة االستشارات في الجامعات الحكومیة األردنیة 

  ً                                       مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیةككل

المتوسط   المجال  الرقم  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  المستوى

 متوسط ٧٠. ٣.٤٨ االستشارات وتقدیم الخبرات  ١  ١

 متوسط ٧٧. ٣.٣١ التدریب والتأهیل  ٢  ٢

 متوسط ٨٥. ٣.٣١ المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیة  ٣  ٣

الشراكة في مؤسسات المجتمع   ٥  ٤

 المحلي

 متوسط ٨٩. ٣.٣٠

 متوسط ٨١. ٣.٢٧ البحوث ودراسة القضایا في المجتمع  ٤  ٥

  متوسط ٦٦. ٣.٣٣ األداة ككل    

-    ٢.٢٧ (                                   المتوســــطات الحــــسابیة قــــد تراوحــــت مــــابین    أن   )  ٤ (            یبــــین الجــــدول 
         حیــث جــاء                   ، ولجمیــع المجــاالت، )          للمجــال ككــل (                     وبدرجــة مــساهمة متوســطة   ،  )    ٣.٤٨
                متوســط حــسابي بلــغ       بــأعلى                    فــي المرتبــة األولــى  )                        االستــشارات وتقــدیم الخبــرات (     مجــال 

        النـــدوات                               التـــدریب والتأهیـــل، والمـــؤتمرات و (                               ، تــاله فـــي المرتبـــة الثانیـــة مجـــالي  )    ٣.٤٨ (



       
  

 ٩٩٩ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

                  الشراكة في مؤسـسات  (            ، وجاء مجال  )    ٣.٣١ (                 بمتوسط حسابي بلغ   )                 والحلقات العلمیة
                  ،  بینما جاء مجال  )    ٣.٣٠ (                                    في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ   )               المجتمع المحلي

                                       فــي المرتبــة األخیــرة، وبمتوســط حــسابي بلــغ  )                                البحــوث ودراســة القــضایا فــي المجتمــع (
    ).    ٣.٣٣   (     ككل       ي لألداة                     ، وبلغ المتوسط الحساب )    ٣.٢٧ (

                                                                      ولمعرفــة المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة لكــل مجــال بفقراتــه، 
                                                                               فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة مرتبطة بمجالها 

   :      التالي                     حیث كانت على النحو  ،           والمجال ككل

  االستشارات وتقدیم الخبراتمجال . ١

  )٥(جدول 

االستشارات ( المجال األول توسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقراتالم
  ً                                       مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة)وتقدیم الخبرات

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  المستوى

                                     یشارك المركز في تطویر دورات بناء علـى   ٥  ١

   .                         طلب مؤسسات المجتمع المحلي

 مرتفع ٩٢. ٣.٩٩

                                      یقدم المركـز للمجتمـع الخـدمات االستـشاریة   ٤  ٢

                                   للنهـــوض بمـــستوى أداء المؤســـسات العامـــة 

   .       والخاصة

 مرتفع ١.٠٨ ٣.٨١

                                  ینـــسق المركــــز مــــع المجتمــــع المحلــــي عنــــد   ٣  ٣

                                       اختیــــار الــــدورات التدریبیــــة المنعقــــدة داخــــل 

   .      المركز

 متوسط ١.٠٦ ٣.٧١

       لــبعض                              یــوفر المركــز الخــدمات االستــشاریة  ١  ٤

ــة التــــي تواجــــه المجتمــــع                                       القــــضایا المجتمعیــ

   .      المحلي

 متوسط ١.٠٣ ٣.٥١

ـــة المجتمعیــــة   ٨  ٥                                        یعقـــد المركـــز والمراكـــز العلمی

   .                              لقاءات لتبادل الخبرات والمعارف

 متوسط  ١.١١ ٣.٤٣

ــــشباب الســــتثمار   ٧  ٦ ــــساعد المركــــز نــــوادي ال  متوسط ١.١٥ ٣.٢٧                                  ی



       
  

 ١٠٠٠ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

   .                                   أوقات فراغهم بأعمال إنتاجیة إبداعیة

                                       یتعاون المركـز والمجتمـع فـي تقـدیم الحلـول   ٦  ٧

ــا  ـــــي تواجههمـــــا فیمـــ ـــــبعض المـــــشكالت الت                                 ل

    ).                                بالمیاه، البیئة، التعلیم، والصحة (      یتعلق 

 متوسط ١.٠٩ ٣.١٢

                                   یــوفر المركــز الخــدمات االستــشاریة لــبعض   ٢  ٨

ـــه المجتمــــــع  ــــــي تواجـــ                                   القــــــضایا األســــــریة الت

   .      المحلي

 متوسط ١.٠٤ ٢.٩٨

توسم ٧٠. ٣.٤٨ المجال  ككل    

 ط

  

  -    ٢.٩٨ (                                   المتوســــطات الحــــسابیة قــــد تراوحــــت مــــابین    أن   )  ٥ (            یبــــین الجــــدول 
                      یــشارك المركــز فــي تطــویر  "               والتــي تــنص علــى  )  ٥ (      رقــم  ة                ، حیــث جــاءت الفقــر )    ٣.٩٩

                         فـــي المرتبـــة األولـــى وبمتوســـط   "                                         دورات بنـــاء علـــى طلـــب مؤســـسات المجتمـــع المحلـــي
            یقــدم المركــز  "      ونــصها   )  ٤ (  م                                    ، تالهــا فــي المرتبــة الثانیــة الفقــرة رقــ )    ٣.٩٩ (          حـسابي بلــغ 

  "                                                                      والمجتمــع الخــدمات االستــشاریة للنهــوض بمــستوى أداء المؤســسات العامــة والخاصــة
     ینـسق  "      ونصها   )  ٣ (                                     ، تالها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم  )    ٣.٨١ (                 بمتوسط حسابي بلغ 

  "                                                                           المركــز مــع المجتمــع المحلــي عنــد اختیــار الــدورات التدریبیــة المنعقــدة داخــل المركــز
            یـــوفر المركـــز  "      ونـــصها   )  ٢ (      رقـــم       الفقـــرة           بینمـــا جـــاءت   ،  )    ٣.٧١ (            حـــسابي بلـــغ       بمتوســـط

         بالمرتبـة   "                                                                الخدمات االستـشاریة لـبعض القـضایا األسـریة التـي تواجـه المجتمـع المحلـي
          االستـشارات  (                             وبلغ المتوسط الحـسابي لمجـال  . )    ٢.٩٨ (                         األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ 

   .     توسطة                 ، وبدرجة مساهمة م )    ٣.٤٨ (    ككل   )               وتقدیم الخبرات

  

  مجال التدریب والتأهیل. ٢

                                                                       ولمعرفة المتوسطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة للمجـال الثـاني بفقراتـه، 
                                                                             فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقـرة والمجـال ككـل، 

   :        وكما یلي



       
  

 ١٠٠١ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

  )٦(جدول 

التدریب ( الثاني  المجالالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات
  ً                                       مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة)والتأهیل

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  المستوى

ـــــصة   ٥  ١ ـــــة متخصــــ ـــــــز دورات تدریبیــــ ـــادل المركــ                                    یتبـــــ

   .                                لتطویر الكفاءات اإلداریة للعاملین

 متوسط ٩٦. ٣.٦٠

         ع المحلي                                 ینظم المركز ورش عمل ألفراد المجتم  ١  ٢

   .                            إلكسابهم مهارات العمل األساسیة

 متوسط ١.١٢ ٣.٤٩

                                            یستخدم المركز التكنولوجیا فـي التأهیـل المهنـي   ٨  ٣

   .        للعاملین

 متوسط ١.٠٩ ٣.٤٨

                                        یـــنظم المركـــز فـــرص التـــدریب المهنـــي للعـــاملین   ٩  ٤

   .                           في مجال التكنولوجیا الحدیثة

 متوسط ١.٠٧ ٣.٤٧

            نـــي للبـــاحثین                              یـــوفر المركـــز فرصـــا للتـــدریب المه  ٢  ٥

   .        عن العمل

 متوسط ١.١٨ ٣.٣٥

ـــة خاصــــــة   ٦  ٦ ـــــة متقدمـــ ــــز دورات تدریبی ـــدم المركــ                                       یقــ

   .                    للموهوبین والمتفوقین

 متوسط ١.٢١ ٣.٣٤

                                         یقــدم المركــز فــرص التأهیــل للوظــائف المختلفــة   ٤  ٧

   .                      في القطاع العام والخاص

 متوسط ١.٠٥ ٣.٣٣

ـــشاریع   ١٠  ٨ ــیط للمــــــ ــى التخطـــــــ ـــــــز علـــــــ ــساعد المركــ ــــــ                                   ی

   .                     لصغیرة وكیفیة إدارتها          اإلنتاجیة ا

 متوسط  ١.٠٨ ٣.٠٩

                                            یعقــد المركــز دورات تأهیلیــة لكیفیــة التعامــل مــع   ٣  ٩

   .                    ذوي االحتیاجات الخاصة

 متوسط ١.١٣ ٣.٠٣

ـــــذوي   ٧  ١٠ ــ ـــة ل ــــة متقدمــــ ــــد المركـــــــز دورات تدریبیـــ                                       یعقـــ

   .                االحتیاجات الخاصة

 متوسط ١.١٦ ٢.٩١

 متوسط ٧٧. ٣.٣١ المجال ككل    

  -    ٢.٩١ (                                  لمتوســــطات الحــــسابیة قــــد تراوحــــت مــــابین  ا   أن   )  ٦ (            یبــــین الجــــدول 
                            یتبادل المركز دورات تدریبیـة  "               والتي تنص على  )  ٥ (      رقم  ة                ، حیث جاءت الفقر )    ٣.٦٠



       
  

 ١٠٠٢ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

                               فـي المرتبـة األولـى وبمتوسـط حـسابي   "                                        متخصصة لتطویر الكفاءات اإلداریة للعاملین
        ركــز ورش         یــنظم الم "      ونــصها   )  ١ (                                     ، تالهــا فــي المرتبــة الثانیــة الفقــرة رقــم  )    ٣.٦٠ (    بلــغ 

                 بمتوسط حسابي بلـغ   "                                                      عمل ألفراد المجتمع المحلي إلكسابهم مهارات العمل األساسیة
                          یستخدم المركز التكنولوجیا  "      ونصها   )  ٨ (                                     ، تالها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم  )    ٣.٤٩ (

      رقـم       الفقـرة           بینمـا جـاءت   ،  )    ٣.٤٨ (                 بمتوسـط حـسابي بلـغ   "                           في التأهیـل المهنـي للعـاملین
         بالمرتبـة   "                                                 لمركز دورات تدریبیة متقدمة لذوي االحتیاجـات الخاصـة      یعقد ا "      ونصها   )  ٧ (

        التـــدریب  (                             وبلـــغ المتوســـط الحـــسابي لمجـــال  . )    ٢.٩١ (                         األخیـــرة وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ 
   .                      ، وبدرجة مساهمة متوسطة )    ٣.٣١ (    ككل   )         والتأهیل

  المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیةمجال . ٣

                                   المعیاریـة للمجـال الثالـث بفقراتـه،                                      ولمعرفة المتوسطات الحسابیة واالنحرافـات
                                                                             فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقـرة والمجـال ككـل، 

   :        وكما یلي



       
  

 ١٠٠٣ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

  )٧(جدول 

المؤتمرات ( المجال الثالث المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات
  سطات الحسابیةً                          مرتبة تنازلیا حسب المتو)والندوات والحلقات العلمیة

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  المستوى

ــتخدام مرافقـــه   ٤  ١                                    یتـــیح المركـــز للمجتمـــع اسـ

ـــــــدوات والحلقـــــــات  ـــــــد المـــــــؤتمرات والن                                  لعق

   .       العلمیة

 متوسط ١.٢١ ٣.٤٧

                                  یعقـــد المركـــز دورات ونـــدوات تعـــزز قـــیم   ٥  ٢

   .                    االنتماء والوالء للوطن

 متوسط ١.٢٠ ٣.٤٦

                                  ینــسق المركــز والمجتمــع تنــسیق وترتیــب   ١  ٣

                                عقـــــــد المـــــــؤتمرات والنـــــــدوات والحلقـــــــات 

   .                          العلمیة والثقافیة والدینیة

 متوسط ١.١٣ ٣.٣٠

                                 یعمــل المركـــز دراســات وأبحـــاث للتعـــرف   ٦  ٤

ـــصادر وموجـــــــودات المجتمــــــــع                             علـــــــى مــــ

   .      المحلي

 متوسط ١.٠١ ٣.٢٨

ــــــراد   ٢  ٥                                 یــــــنظم المركــــــز لقــــــاءات لتعریــــــف أف

                     سـالته ومرافقـه العامـة                  المجتمع المحلي بر

   .                وأنشطته المختلفة

 متوسط ١.٠٤ ٣.١٧

ـــز   ٣  ٥ ــــز خبراتـــــــه مـــــــع المراكــــ                                 یتبـــــــادل المركـــ

                                األخــــرى فــــي المجتمــــع لعقــــد المــــؤتمرات 

ـــــة بخدمــــــــة المجتمــــــــع                                  والنــــــــدوات المتعلقـــ

   .               وتطویره وتنمیته

 متوسط ١.٢٠ ٣.١٧

 متوسط ٨٥. ٣.٣١ المجال ككل    

  

  -    ٣.١٧ (                   یة قــــد تراوحــــت مــــابین                 المتوســــطات الحــــساب   أن   )  ٧ (            یبــــین الجــــدول 
                    یتــــیح المركــــز للمجتمــــع  "               والتــــي تــــنص علــــى  )  ٤ (      رقــــم  ة                ، حیــــث جــــاءت الفقــــر )    ٣.٤٧

ــد المــــؤتمرات والنــــدوات والحلقــــات العلمیــــة                  فــــي المرتبــــة األولــــى   "                                                        اســــتخدام مرافقــــة لعقــ
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     یعقـد  "      ونصها   )  ٥ (                                     ، تالها في المرتبة الثانیة الفقرة رقم  )    ٣.٤٧ (                  وبمتوسط حسابي بلغ 
ــــوطن           المركــــز دورا                  بمتوســــط حــــسابي بلــــغ   "                                       ت ونــــدوات تعــــزز قــــیم االنتمــــاء والــــوالء لل

                     ینــسق المركــز والمجتمــع  "      ونــصها   )  ١ (                                     ، تالهــا فــي المرتبــة الثالثــة الفقــرة رقــم  )    ٣.٤٦ (
       بمتوسـط   "                                                                        تنسیق وترتیب عقـد المـؤتمرات والنـدوات والحلقـات العلمیـة والثقافیـة والدینیـة

            یـــنظم المركـــز  "       ونـــصهما   )  ٣   و ٢ (       رقـــم        الفقرتـــان           بینمـــا جـــاءت   ،  )    ٣.٣٠ (          حـــسابي بلـــغ 
  "                                                                           لقـــاءات لتعریـــف أفـــراد المجتمـــع المحلـــي برســـالته ومرافقـــه العامـــة وأنـــشطته المختلفـــة

                                                                         یتبــادل المركــز خبراتــه مــع المراكــز األخــرى فــي المجتمــع لعقــد المــؤتمرات والنــدوات  " و
                                  بالمرتبـــة األخیـــرة وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ   "                                       المتعلقـــة بخدمـــة المجتمـــع وتطـــویره وتنمیتـــه

   )                                  لمـــؤتمرات والنـــدوات والحلقـــات العلمیـــة ا (      لمجـــال                        وبلـــغ المتوســـط الحـــسابي  . )    ٣.١٧ (
   .                      ، وبدرجة مساهمة متوسطة )    ٣.٣١ (    ككل 

  البحوث ودراسة القضایا في المجتمعمجال . ٤

                                                                       ولمعرفــة المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة للمجــال الرابــع بفقراتــه، 
                                        نحرافات المعیاریة لكل فقـرة والمجـال ككـل،                                      فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة واال

   :        وكما یلي

  )٨(جدول 

البحوث ودراسة ( المجال الرابع المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات
  ً                                       مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة)القضایا في المجتمع

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  ىالمستو

ــــة   ٤  ١ ــــدة معلوماتیــــ ــــــز قاعــــ ــوفر المركــ                             یــــــ
   .                         واسعة إلفادة الباحثین منها

 متوسط ١.٠٣ ٣.٦٢

ــــة   ٨  ٢ ــدمات نوعیـــــــ ــــــ ــــز خـــ ـــــ ـــدم المركــ ــــــ                         یقــ
                            ومتخصـــصة لخدمـــة أفـــراد المجتمـــع 

   .                 وتلبیة احتیاجاتهم

 متوسط ١.٠٥ ٣.٥٠

                                یــسهم المركــز والمجتمــع بمــا لــدیهما   ٧  ٣
                         مـــن مرافـــق عامـــة ومتخصـــصة فـــي 
ــــــال  ـــن كــــــ ـــــ ــستفیدین مــــ ـــــ ـــــة المـــــ                       خدمـــــــ

 متوسط ١.٠٥ ٣.٣٩
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   .       الطرفین

                               یــشارك المركــز فــي اللجــان البحثیــة   ٦  ٤
ـــــسات القطــــــــاعین العــــــــام  ــي مؤســـ                          فــــــ

   .      والخاص

 متوسط ١.١٣ ٣.٣٦

                            یـــشارك المركـــز مؤســـسات المجتمـــع   ٢  ٥
                            المحلــي فــي إجــراء بحــوث مـــشتركة 

    .                    تخدم المجتمع المحلي

 متوسط ١.٠٦ ٣.٣٤

ــــــع المحلــــــــي   ٥  ٥ ــــز للمجتمــ ـــــیح المركــــ                            یتــ
               ن نتـائج البحــوث               فـرص االسـتفادة مـ

   .           التي یجریها

 متوسط ١.٠٤ ٣.٣٤

ــــة   ٣  ٧ ـــارب الدولیـــ ــــز بالتجــــ ــذ المركـــ                              یأخـــــ
                               الناجحــــة والمتعلقــــة بإســــهام البحــــث 

   .                       العلمي في تنمیة المجتمع

 متوسط ١.١٣ ٣.٣٣

ـــراد   ١  ٨ ــــي توجیــــــه أفـــ ــــز فــ                             یــــــساهم المركــ
                            المجتمـــع المحلـــي ألجـــراء األبحـــاث 
                               العلمیة لحل المشكالت التي تواجـه 

   .         مع المحلي           أفراد المجت

 متوسط ١.١٢ ٣.٢٨

ـــسات   ١١  ٩ ــــــع مؤســــــ ــز مــ ـــــ ــاون المركــ ـــــ                         یتعـ
ـــــــدیم  ــــــي تقــــ ــــي فـــــ ـــــ ــ ـــــع المحل                         المجتمــــــ
                                    المنتدیات الفكریـة والثقافیـة واألدبیـة 

   .                           ملبیة لحاجات المجتمع المحلي

 متوسط ١.١٥ ٣.١٠

ــــالت ونـــــشرات   ٩  ١٠ ــــز مجـ ــــصدر المركـ                         یـ
ـــع  ـــضایا المجتمـــ ـــحف تعـــــالج قــ                          وصــ

   .      المحلي

 متوسط ١.٢٢ ٣.٠٥

ــــادل  ١٠  ١١                          المركــــز والمجتمــــع المحلــــي       یتب
                          تـــــوفیر فـــــرص لألنـــــشطة الریاضـــــیة 
ــسابح  ـــــاالت ومـــــ ــب وصـ                      مــــــن مالعـــــ

   .      وغیرها

 متوسط ١.٢٨ ٢.٧٠

 متوسط ٨١. ٣.٢٧        المجال ككل    
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  -    ٢.٧٠ (                                   المتوســــطات الحــــسابیة قــــد تراوحــــت مــــابین    أن   )  ٨ (            یبــــین الجــــدول 
               اعدة معلوماتیة              یوفر المركز ق "               والتي تنص على  )  ٤ (      رقم  ة                ، حیث جاءت الفقر )    ٣.٦٢

       ، تالها  )    ٣.٦٢ (                                   في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ   "                          واسعة إلفادة الباحثین منها
                                یقــدم المركــز خــدمات نوعیــة ومتخصــصة  "      ونــصها   )  ٨ (                              فــي المرتبــة الثانیــة الفقــرة رقــم 

          ، تالهــا فــي  )    ٣.٥٠ (                 بمتوســط حــسابي بلــغ   "                                      لخدمــة أفــراد المجتمــع وتلبیــة احتیاجــاتهم
                                           یسهم المركـز والمجتمـع بمـا لـدیهما مـن مرافـق  "      ونصها   )  ٧ (          لفقرة رقم                  المرتبة الثالثة ا

                 بمتوســـط حـــسابي بلـــغ   "                                              عامـــة ومتخصـــصة فـــي خدمـــة المـــستفیدین مـــن كـــال الطـــرفین
                              یتبـــادل المركـــز والمجتمـــع المحلـــي  "      ونـــصها   )   ١٠ (      رقـــم       الفقـــرة           بینمـــا جـــاءت   ،  )    ٣.٣٩ (

         بالمرتبـــة   "                                                      تـــوفیر فـــرص لألنـــشطة الریاضـــیة مـــن مالعـــب وصـــاالت ومـــسابح وغیرهـــا
       البحـــوث  (                             وبلـــغ المتوســـط الحـــسابي لمجـــال  . )    ٢.٧٠ (                         األخیـــرة وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ 

   .                      ، وبدرجة مساهمة متوسطة )    ٣.٢٧ (    ككل   )                          ودراسة القضایا في المجتمع

  الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحليمجال . ٥

                                                                       ولمعرفة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمجال الخامس بفقراته، 
                                                                           د تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقـرة والمجـال ككـل،   فق

   :        وكما یلي

  )٩(جدول 

الشراكة مع ( المجال الخامس المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات
  ً                                       مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة)مؤسسات المجتمع المحلي

سط المتو  الفقرات  الرقم  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  المستوى

ـــي   ١  ١ ــة فــ                                     یـــــستفید المركـــــز مـــــن الخبـــــرات العلمیـــ

ــد مــــــع  ــع المحلـــــي مــــــن خـــــالل التعاقـــ                                  المجتمـــ

   .                   مؤسسات القطاع الخاص

 متوسط ١.١١ ٣.٣٩

ـــداف   ٥  ٢                                     یـــــربط األبحـــــاث العلمیـــــة الجامعیـــــة بأهــ

   .                            التنمیة الشاملة للقطاع الخاص

 متوسط ١.١٠ ٣.٣٨

                   ؤســــسات القطــــاع الخــــاص               یــــساعد المركــــز م  ٤  ٣

   .                        لتحقیق التنمیة المستدامة

 متوسط ١.١٠ ٣.٣١
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ـــــشارات علـــــــى مختلـــــــف   ٣  ٤ ـــــدم المركـــــــز االستــ                                 یقــ

   .                          الصعد لمؤسسات القطاع الخاص

 متوسط ١.٠٤ ٣.٢٥

ــاء   ٢  ٥ ـــصة بنـــ ـــز ورش عمـــــل متخصـ ـــد المركـ                                 یعقـ

   .                    على طلب القطاع الخاص

 متوسط ١.٠٥ ٣.١٩

 طمتوس ٨٩. ٣.٣٠            المجال ككل    

  -    ٣.١٩ (                                   المتوســــطات الحــــسابیة قــــد تراوحــــت مــــابین    أن   )  ٩ (            یبــــین الجــــدول 
                         یـستفید المركـز مـن الخبـرات  "               والتـي تـنص علـى  )  ١ (      رقـم  ة                ، حیث جاءت الفقر )    ٣.٣٩

   فــي   "                                                                العلمیــة فــي المجتمــع المحلــي مــن خــالل التعاقــد مــع مؤســسات القطــاع الخــاص
                         مرتبــة الثانیــة الفقــرة رقــم             ، تالهــا فــي ال )    ٣.٣٩ (                                المرتبــة األولــى وبمتوســط حــسابي بلــغ 

ـــاع  "      ونـــــصها   )  ٥ (                                                            یـــــربط األبحـــــاث العلمیـــــة الجامعیـــــة بأهـــــداف التنمیـــــة الـــــشاملة للقطــ
  )  ٤ (                                     ، تالهـــا فـــي المرتبـــة الثالثـــة الفقـــرة رقـــم  )    ٣.٣٨ (                 بمتوســـط حـــسابي بلـــغ   "      الخـــاص
       بمتوسط   "                                                            یساعد المركز مؤسسات القطاع الخاص لتحقیق التنمیة المستدامة "      ونصها 

                    یعقــد المركــز ورش عمــل  "      ونــصها   )  ٢ (      رقــم       الفقــرة           بینمــا جــاءت   ،  ) ١   ٣.٣ (          حــسابي بلــغ 
                                  بالمرتبـة األخیـرة وبمتوسـط حـسابي بلــغ   "                                 متخصـصة بنـاء علـى طلـب القطـاع الخـاص

  )                                 الــشراكة مــع مؤســسات المجتمــع المحلــي (                             وبلــغ المتوســط الحــسابي لمجــال  . )    ٣.١٩ (
   .                      ، وبدرجة مساهمة متوسطة )    ٣.٣٠ (    ككل 

  :السؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب: ًثانیا
   )    ٠.٠٥=α (                                               هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة   "

             مـــساهمة مراكـــز            حـــول درجـــة                     أفـــراد عینـــة الدراســـة                   فـــي متوســـطات اســـتجابات
         تعـزى إلـى                          في تنمیة المجتمع المحلـي                                       االستشارات في الجامعات الحكومیة األردنیة 

  ؟ )                ، والمؤهل العلمي       الجامعة (         متغیرات

                                         تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات     فقـد              هـذا الـسؤال          لإلجابة عن
    حـــول   )                              المــشاركون فـــي البــرامج المطروحــة (                    أفــراد عینـــة الدراســة          الســتجابات         المعیاریــة

                 في تنمیة المجتمع                                                     مساهمة مراكز االستشارات في الجامعات الحكومیة األردنیة      درجة 
   )  ١٠ (      رقــم          ، والجــدول )    علمــي            ، والمؤهــل ال       الجامعــة (                            المحلــي، حــسب متغیــرات الدراســة 

   .       وضح ذلك ی

  )١٠(جدول 



       
  

 ١٠٠٨ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

 حسب  أفراد عینة الدراسة الستجاباتالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
  )، والمؤهل العلميالجامعة(متغیرات الدراسة 

االستشارات     

 وتقدیم الخبرات

التدریب 

 والتأهیل

المؤتمرات 

والندوات 

والحلقات 

 العلمیة

البحوث 

 ودراسة

القضایا 

في 

 المجتمع

 معالشراكة 

مؤسسات 

المجتمع 

 المحلي

 األداة ككل

 ٣.٤٣ ٣.٥٠ ٣.٤٥ ٣.٥١ ٣.٣٠ ٣.٤٦  س الجامعة

 

  الیرموك

 ٦٠. ٨٦. ٧٢. ٧٢. ٧٥. ٦٢. ع

 ٣.١٥ ٢.٩٧ ٢.٩٨ ٣.٠١ ٣.٢٦ ٣.٤٥  س 

 

 األردنیة

 ٧٠. ٩٢. ٨٧. ٩١. ٨٤. ٨٣. ع

 ٣.٥٢  ٣.٥٦ ٣.٥٢ ٣.٤٩ ٣.٤٥ ٣.٥٨ س 

 

 الهاشمیة

 ٥٨. ٦٣. ٦٤. ٨٥. ٦٨. ٥٨. ع  

 ٣.٣٠ ٣.٠٦ ٣.٠٩ ٣.٢١ ٣.٥١ ٣.٥٣  س المؤهل

 

ثانویة عامة 

 ٧٨. ١.٠٠ ٩٨. ٩٨. ٨١. ٨٥. ع  فأقل

 ٢.٩٤ ٢.٨٦ ٢.٨٨ ٢.٩٤ ٢.٦٨ ٣.٤١  س 

 

  دبلوم

 ٥٨. ١.١٩ ٦٩. ٨٢. ٨٤. ٦٤. ع

 ٣.٤١ ٣.٤٩ ٣.٤٢ ٣.٤٢ ٣.٣٢ ٣.٤٦ س 

 

  دراسات علیا

 ٥٨. ٧١. ٦٩. ٧٧. ٦٩. ٦٣. ع

  االنحراف المعیاري=المتوسط الحسابي ع= س

                                 في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ً       ًظاهریا   ً      ً تباینا  )   ١٠ (       الجدول         یظهر من 
    :        الجامعــة                       بــسبب اخــتالف فئــات متغیــري                      أفــراد عینــة الدراســة        الســتجابات          المعیاریــة 

ــة، الهاشــــمیة ( ، دبلــــوم، ثانویــــة عامــــة فأقــــل (:               والمؤهــــل العلمــــي   ،  )                          الیرمــــوك، األردنیــ
  ). بكالوریوس، دراسات علیا

    عنـد   )              المؤهـل العلمـي (           ، أو متغیـر  )       الجامعـة (                          وللكشف عن وجود أثـر لمتغیـر 
                                               علــى مجــاالت الدراســة الخمــسة، فقــد تــم اســتخدام تحلیــل   )     ٠.٠٥  =  α (            مــستوى الداللــة

     .          یبین ذلك  )   ١١ (                             التباین المتعدد، والجدول رقم 

  )١١(جدول 



       
  

 ١٠٠٩ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

حسب أفراد عینة الدراسة  بین متوسطات استجابات د المتعدالثنائيتحلیل التباین 
  ) الجامعة، والمؤهل العلمي(متغیري 

مجموع  المجاالت  مصدر التباین

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

الداللة  قیمة ف

  اإلحصائیة

 ٢٦٠. ١.٣٥٣ ٦٧٠. ٢ ١.٣٤١ االستشارات وتقدیم الخبرات الجامعة

 ٠٧٦. ٢.٦٠٠ ١.٤٢٣ ٢ ٢.٨٤٦ لالتدریب والتأهی  ٨٨٣.=ویلكس

 ٠٠٠. ١١.٦٩٢ ٧.٧٤٢ ٢ ١٥.٤٨٤ المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیة  ٠٠٠.=ح

 ٠٠٠. ٩.٣٨٠ ٥.٥٢٢ ٢ ١١.٠٤٤ البحوث ودراسة القضایا في المجتمع 

 ٠٠١. ٧.٧٧١ ٥.٥٢٢ ٢ ١١.٠٤٤  مؤسسات المجتمع المحليمعالشراكة  

 ٣٥٥. ١.٠٣٨ ٥١٤. ٢ ١.٠٢٩ االستشارات وتقدیم الخبرات المؤهل

 ٠٠٠. ١٦.٨٤٧ ٩.٢١٩ ٢ ١٨.٤٣٨ التدریب والتأهیل  ٨٤١.=ویلكس

 ٠٥٣. ٢.٩٧٣ ١.٩٦٩ ٢ ٣.٩٣٧ المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیة  ٠٠٠.=ح

 ٠٢٩. ٣.٥٧٢ ٢.١٠٣ ٢ ٤.٢٠٦ البحوث ودراسة القضایا في المجتمع  

 ٠٠٩. ٤.٧٣٤ ٣.٣٦٤ ٢ ٦.٧٢٩  مؤسسات المجتمع المحليمعالشراكة   

   ٤٩٦. ٣٣٠ ١٦٣.٥١٧ االستشارات وتقدیم الخبرات الخطأ

   ٥٤٧. ٣٣٠ ١٨٠.٥٨٩ التدریب والتأهیل 

   ٦٦٢. ٣٣٠ ٢١٨.٥٠٩ المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیة 

   ٥٨٩. ٣٣٠ ١٩٤.٢٨٢ البحوث ودراسة القضایا في المجتمع 

   ٧١١. ٣٣٠ ٢٣٤.٤٩٥  مؤسسات المجتمع المحليمعالشراكة  

    ٣٣٤ ١٦٥.٣٠١ االستشارات وتقدیم الخبرات الكلي

    ٣٣٤ ٢٠٠.٣٥٧ التدریب والتأهیل 

    ٣٣٤ ٢٤١.٨٠٩ المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیة 

    ٣٣٤ ٢١٨.١٥٦ البحوث ودراسة القضایا في المجتمع 

    ٣٣٤ ٢٦٥.٠٢٥  مؤسسات المجتمع المحلي معالشراكة 

  



       
  

 ١٠١٠ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

  :اآلتي) ١١( الجدول یتبین من

   )    ٠.٠٥    = α   (                  عنـــد مـــستوى الداللـــة                          وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة - 
                       المجــــاالت باســــتثناء مجــــالي           فــــي جمیــــع  )       الجامعــــة (               تعــــزى ألثــــر متغیــــر 

                  ولتحدید مـصادر هـذه    ).                                            االستشارات وتقدیم الخبرات، والتدریب والتأهیل (
            كما هو مبین  و   ،                 للمقارنات البعدیة  )      شیفیه (                            الفروق فقد تم استخدام طریقة 

  . )  ١٣ (          في الجدول 
   )    ٠.٠٥    = α   (                  عنـــد مـــستوى الداللـــة                          وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة - 

                       المجاالت باستثناء مجالي           في جمیع  )             المؤهل العلمي (      متغیر          تعزى ألثر 
   ).                                                               االستــشارات وتقــدیم الخبــرات، والمــؤتمرات والنــدوات والحلقــات العلمیــة (

          للمقارنـات   )      شـیفیه (        طریقـة                                        ولتحدید مصادر هذه الفـروق فقـد تـم اسـتخدام
   . )  ١٤ (                      كما هو مبین في الجدول  و   ،       البعدیة

    عنـــد   )              المؤهـــل العلمـــي (       ومتغیـــر   )        الجامعــة (                          وللكــشف عـــن وجـــود أثـــر لمتغیـــر 
                                                     على األداة ككل، فقد تم اسـتخدام تحلیـل التبـاین الثنـائي،   )     ٠.٠٥ = α (             مستوى الداللة 
   .        یبین ذلك  )   ١٢ (            والجدول رقم 

  

  )١٢(جدول 

 على األداة ككل أفراد عینة الدراسةلثنائي بین متوسطات استجابات اتحلیل التباین 
  ) الجامعة، والمؤهل العلمي(حسب متغیري 

مجموع   مصدر التباین

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

الداللة   قیمة ف

  اإلحصائیة

 ٠٠١. ٧.٥٣٢ ٣.٠٢٣ ٢ ٦.٠٤٥ الجامعة

 ٠٠٣. ٥.٨٣٩ ٢.٣٤٣ ٢ ٤.٦٨٦ المؤهل

   ٤٠١. ٣٣٠ ١٣٢.٤٢٧ الخطأ

    ٣٣٤ ١٤٤.٨٧٣ الكلي

  



       
  

 ١٠١١ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

  :اآلتي) ١٢(یتبین من الجدول 

           تعزى ألثر  )    ٠.٠٥    = α   (                  عند مستوى الداللة                          وجود فروق ذات داللة إحصائیة - 
              بـــین المتوســـطات                الدالـــة إحـــصائیا                       ولبیـــان الفـــروق الزوجیـــة   ،  )       الجامعـــة (      متغیـــر 

            كمـا هـو مبـین  و   ، )     شـیفیه (                                      تـم اسـتخدام المقارنـات البعدیـة بطریقـة      ، فقد        الحسابیة
   . )  ١٣ (          في الجدول 

           تعزى ألثر  )    ٠.٠٥    = α   (                  عند مستوى الداللة                          وجود فروق ذات داللة إحصائیة - 
ــــان الفــــــروق الزوجیــــــة   ،  )             المؤهــــــل العلمــــــي (      متغیــــــر      بــــــین                الدالــــــة إحــــــصائیا                       ولبیــ

   ، )     شـــیفیه (                                      تـــم اســـتخدام المقارنـــات البعدیـــة بطریقـــة      ، فقـــد                  المتوســـطات الحـــسابیة
   . )  ١٤ (    دول                   كما هو مبین في الج و

  )١٣(جدول 

 أفراد عینة الدراسةبین متوسطات استجابات ) شیفیه(المقارنات البعدیة بطریقة 
 على جمیع المجاالت واألداة ككل) الجامعة(حسب متغیر 

المتوسط   
 الحسابي

  الهاشمیة األردنیة الیرموك

    ٣.٥١ الیرموك
   *٥٠. ٣.٠١ األردنیة

المؤتمرات 
والندوات 

  *٤٨. ٠١. ٣.٤٩  الهاشمیة  والحلقات العلمیة
    ٣.٤٥ الیرموك
   *٤٧. ٢.٩٨  األردنیة

البحوث ودراسة 
القضایا في 

  *٥٥. ٠٨. ٣.٥٢  الهاشمیة  المجتمع
    ٣.٥٠ الیرموك
   *٥٣. ٢.٩٧ األردنیة

 معالشراكة 
مؤسسات 

  *٥٩. ٠٦. ٣.٥٦  الهاشمیة  المجتمع المحلي
    ٣.٤٣ الیرموك
   *٢٨. ٣.١٥ األردنیة

  األداة ككل

  *٣٧. ٠٩. ٣.٥٢  الهاشمیة

  ).٠.٠٥ = α(دالة عند مستوى الداللة   *



       
  

 ١٠١٢ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

                                     وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى   )   ١٣ (                یتبــــین مــــن الجــــدول 
        مـن جهـة،   )                الجامعـة األردنیـة (    بـین   )        الجامعـة (         لمتغیر  )    ٠.٠٥    = α (                الداللة          

   كـل                      ، وجـاءت الفـروق لـصالح            مـن جهـة أخـرى  )  ة                       جامعتي الیرموك والهاشمی (       وكل من 
ـــاالت   )                         جــــامعتي الیرمــــوك والهاشــــمیة (   مــــن  ـــؤتمرات والنــــدوات والحلقــــات  (         فــــي مجـ                             المـ

ــة، والبحـــوث ودراســـة القـــضایا فـــي المجتمـــع،                   مؤســـسات المجتمـــع   مـــع        الـــشراكة                                             العلمیـ
   .                وعلى األداة ككل )      المحلي

  )١٤(جدول 

 أفراد عینة الدراسة استجابات بین متوسطات) شیفیه(المقارنات البعدیة بطریقة 
  على جمیع المجاالت واألداة ككل) المؤهل العلمي(حسب متغیر 

المتوسط   
 الحسابي

ثانویة 
 عامة فأقل

دراسات  دبلوم

  علیا

    ٣.٥١ ثانویة عامة فأقل
   *٨٣. ٢.٦٨ دبلوم

 التدریب والتأهیل

  *٦٤. ١٩. ٣.٣٢  دراسات علیا

    ٣.٠٩ ثانویة عامة فأقل
   ٢١. ٢.٨٨ دبلوم

البحوث ودراسة 
القضایا في 

  *٥٤. *٣٣. ٣.٤٢  دراسات علیا المجتمع
    ٣.٠٦ ثانویة عامة فأقل

   ٢٠. ٢.٨٦ دبلوم
 معالشراكة 

مؤسسات 
  *٦٣. *٤٣. ٣.٤٩  دراسات علیا المجتمع المحلي

    ٣.٣٠ ثانویة عامة فأقل
   *٣٥. ٢.٩٤ دبلوم

  األداة ككل

  *٤٧.  ١١. ٣.٤١  علیادراسات 

  ).٠.٠٥ = α(دالة عند مستوى الداللة   *

  :اآلتي) ١٤(یتبین من الجدول 

   )    ٠.٠٥    = α (                                            وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة  - 
            ثانویـة عامـة  (               مـن جهـة، وكـل مـن   )      دبلـوم (    بـین   )              المؤهل العلمي (       لمتغیر 
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      كـل مـن   ح                    ، وجـاءت الفـروق لـصال           مـن جهـة أخـرى  )                   فأقل، ودراسات علیـا
     وعلـى   )                 التـدریب والتأهیـل (        في مجال   )                               ثانویة عامة فأقل، ودراسات علیا (

   .         األداة ككل
   )    ٠.٠٥    = α (                                            وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة  - 

       ثانویـة  (               من جهة، وكل من   )            دراسات علیا (    بین   )              المؤهل العلمي (       لمتغیر 
      كــل مــن                       ، وجــاءت الفــروق لــصالح           مــن جهــة أخــرى  )                  عامــة فأقــل، ودبلــوم

                         البحــوث ودراســة القــضایا فــي  (         فــي مجــالي   )                         ثانویــة عامــة فأقــل، ودبلــوم (
    ).                                          المجتمع، والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي

  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ًثالثا

ــي تفعیــل دور المراكــز  " ــسهم ف ُ                                                              ُمــا المقترحــات التطویریــة التــي یمكــن أن ت
   "                     دنیة في خدمة المجتمع؟                                  االستشاریة في الجامعات الحكومیة األر

                                                                                 لإلجابة عن هذا الـسؤال اسـتخدمت الباحثـة منهجیـة البحـث النـوعي، والتـي تـم 
سهم فــــي تفعیــــل دور المراكــــز  ُ                                                                    ُــــمــــن خاللهــــا تحدیــــد أهــــم المقترحــــات التــــي یمكــــن أن ت
                                                                    االستــشاریة فــي الجامعــات الحكومیــة األردنیــة فــي خدمــة المجتمــع، مــن وجهــة نظــر 

                                                        ام في مراكز االستشارات في الجامعات الحكومیة األردنیـة، وقـد                  مدیري ورؤساء األقس
                                                                             استخدمت الباحثة السؤال المتضمن في أداة الدراسة لطرحه على أفراد عینة الدراسة، 

ً                                                     ًفردا من المدیرین ورؤساء األقسام في مراكز االستشارات في   )   ٢٠ (               حیث تمت مقابلة 
              من خـالل إجابـات   )        بالسؤال (        لمتعلقة                  تم جمع البیانات ا  .                          الجامعات الحكومیة األردنیة

ً                                                                              ًأفراد عینـة الدراسـة علیـه، حیـث تـم تنظیمهـا وتـصنیفها، وكتابـة الفقـرات األكثـر تكـرارا 
                                                                  بــین اإلجابــات، تــم الحــصول علــى مقترحــات تتناســب مــع معطیــات الــسؤال، وقامــت 

   مت          وقـد اسـتخد  .                                                                  الباحثة بتحلیل البیانـات النوعیـة باسـتخدام التكـرارات والنـسب المئویـة
                                                                                الباحثة المعیار النسبي في استخراج العبارات التي تم جمعها من أفراد عینة الدراسة، 

  %   ٥٠                                                                 حیث تم عرض المقترحات التي حصلت على توافق وأغلبیة في الرأي وبنسبة 
          بلــغ مجمــوع   .                    مــن قبــل عینــة الدراســة  )      كبیــرة (                              فمــا فــوق، وحــصلت علــى درجــة توافــق 

   .        یوضح ذلك  )   ١٥ (ً                  ًفردا، والجدول رقم   )   ٢٠ (                                  األفراد الذین استجابوا لهذا السؤال 

  

  )١٥(جدول 
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التكرارات والنسب المئویة ألهم المقترحات الخاصة بتفعیل دور المراكز االستشاریة في 

الجامعات الحكومیة األردنیة في خدمة المجتمع من وجهة نظر المدیرین ورؤساء 

  األقسام في المراكز

النسبة   التكرار  الفقرة  الرقم

  المئویة

 %٨٥  ١٧  .                     نحو البلدان العربیة                                    في طرح البرامج التدریبیة والمهاریة      التوسع  ١
ــز االستــــشارات بحیــــث   ٢ ــة بمراكــ ــد التــــشریعات والقــــوانین المتعلقــ                                                          تجدیــ

   .                               تعطیها مرونة واستقاللیة في العمل

٧٠  ١٤%  

ـــة فــــي جمیـــــع المجــــاالت الســـــتغالل   ٣ ــــي الخـــــدمات المقدمـ                                                  التوســــع ف

   .       األقصى                         إمكانیات المراكز إلى الحد

٧٠% ١٤ 

ــــال   ٤ ـــة للقیـــــام بأعمـ ــ ـــد میزانیـــــة مخصـــــصة للمراكـــــز تكـــــون كافی                                                      تحدیــ

     .          والتأهیل       التدریب

٦٥% ١٣ 

 ٦٠% ١٢   .                                                     تنویع طرق االتصال مع المجتمع والتوسع في عملیات التسویق  ٥
 ٦٠% ١٢   .                                                     إعداد كوادر مؤهلة للتدریب تكون لدیها خبرات في التدریس  ٦
                                  ز من خالل ربط ترقیـاتهم بمـدى نجـاحهم                         تحفیز العاملین في المراك  ٧

   .        في العمل

٥٥% ١١ 

ــل وتحقیــــق   ٨ ــا یتــــوائم مــــع متطلبــــات العمــ                                                        تحــــسین البنــــى التحتیــــة بمــ

   .                       أهداف المركز المستقبلیة

٥٥%  ١١ 

ــدربون فـــــي   ٩ ـــي الجامعـــــات بحیـــــث یكـــــون المـــ ــائف فــ                                                 توصـــــیف الوظـــ

ـــف  ـــال التـــــدریب والتأهیـــــل فـــــي مختلــ ـــؤهلین للقیـــــام بأعمــ ــز مــ                                                        المراكـــ

   .          المطروحة       المجاالت

٥٠% ١٠ 

  

                                          أن أبــــرز مقترحــــات أفــــراد عینــــة الدراســــة الخاصــــة   )   ١٥ (             یظهــــر مــــن جــــدول 
                                                                           بتفعیل دور المراكز االستشاریة في الجامعات الحكومیة األردنیة في خدمة المجتمـع، 

   :            كانت كما یلي

ـــدان العربیـــة                                    فـــي طـــرح البـــرامج التدریبیـــة والمهاریـــة      التوســـع  . ١     حیـــث   .                      نحـــو البل
              ، ونسبة مئویة  )  ١٧ (                                ى المرتبة األولى، وبتكرار مقداره                   حصل هذا المقترح عل

   ).   %٨٥ (        مقدارها 
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ــد التــــشریعات والقــــوانین المتعلقــــة بمراكــــز االستــــشارات بحیــــث تعطیهــــا   . ٢                                                                   تجدیــ
                                         حیث حصل هـذا المقتـرح علـى المرتبـة الثانیـة،   .                         مرونة واستقاللیة في العمل

    %).  ٧٠ (                      ، ونسبة مئویة مقدارها  )  ١٤ (               وبتكرار مقداره 
                                         المقترحات التي حصلت على أدنـى تكـرار وأدنـى   )   ١٥ (                   كما ویظهر الجدول                 

                                    توصــیف الوظــائف فــي الجامعــات بحیــث یكــون   "                             نــسبة مئویــة، حیــث حــصل المقتــرح 
                                                                           المدربون في المراكـز مـؤهلین للقیـام بأعمـال التـدریب والتأهیـل فـي مختلـف المجـاالت 

ـــداره   "         المطروحــــة ـــى المرتبـــــة األخیـــــرة، وبتكـــــرار مقــ                       ، ونـــــسبة مئویـــــة مقـــــدارها  )  ١٠ (                                   علــ
) ٥٥  .(%     
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  جــة النتائــمناقش
یتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، كما یتضمن 

 :وسیتم مناقشة النتائج حسب تسلسل أسئلة الدراسة وكما یلي. تقدیم بعض التوصیات

   :السؤال األولباإلجابة عن النتائج المتعلقة مناقشة : ًأوال
   فـي                                                        جة مساهمة مراكز االستشارات في الجامعات الحكومیة األردنیة        ما در "

   " ؟  ین       المشارك                                 تنمیة المجتمع المحلي من وجهة نظر 

                            والخــــاص بدرجــــة مــــساهمة مراكــــز     األول                           النتــــائج المتعلقــــة بالــــسؤال      أظهــــرت
          المتوسط   أن                           في تنمیة المجتمع المحلي،        األردنیة                               االستشارات في الجامعات الحكومیة 

         الواقـــع    إلـــى               وقـــد یعـــزى ذلـــك  ،        متوســـطة      مـــساهمة            كـــان بدرجـــة      لـــألداة   لـــي            الحـــسابي الك
                     ومــا تقــوم بــه مــن دور        األردنیــة                                             الحــالي لمراكــز االستــشارات فــي الجامعــات الحكومیــة 

                                یكون غیاب الدور الحقیقي للدور   أن                                         متوسط نحو المجتمع المحلي المحیط كما یمكن 
                          الدراسة غیر واضح وجلي فهم        عینة     أمام                                       المطلوب من المراكز تجاه المجتمع المحلي 

                     اطالع دائم بالدورات           یركزوا على    أن     من     أكثر                                    یركزون بدورهم على الدورات التدریبیة 
     إلــى      أیــضا                                                                 المنعقــدة والتــي تخــدم قــضایاه بالــصورة المطلوبــة مــن هــذه الــدورات وترجــع 

         بــاألدوار                                                           ضــعف اســتخدام قنــوات االتــصال بــالمجتمع المحلــي والتــي تــصنف معرفتــه 
                                    وهذه النتیجة تتفق مع نتائج الدراسـات    .                                 بها المركز لخدمة المجتمع المحلي         التي یقوم
      ، بور  )    ٢٠٠٤     عاشور (  ،  )    ٢٠٠٣      یاسین  (  ،  )    ٢٠٠٣       العتیبي (  ،  )    ٢٠٠٢     احمد  (          السابقة ، 

        ویبونبـا  (                               واختلفت هذه النتیجة مـع دراسـات،     ).    ٢٠١٠       الشبول  (  ،  )    ٢٠٠٧             وادي وتانترا 
    ).    ٢٠٠٧       المصري  (  ،  )    ٢٠٠٥                ابیلورا وماهجان   )     ٢٠٠٤         السعادات    ) (    ٢٠٠٢    توم 

              درجـة مـساهمة     ألداة              متوسـط حـسابي     أعلـى    أن                        ظهرت نتـائج الدراسـة كـذلك  أ و
                              فــي المجتمــع المحلــي كمــا یراهــا        األردنیــة                                    مراكــز االستــشارات فــي الجامعــات الحكومــة 

            بدرجــــة تقیــــیم         حیــــث جــــاء   )                         االستــــشارات وتقــــدیم الخبــــرات (          كــــان لمجــــال   .          المــــشاركین
  )                                    المؤتمرات والندوات والحلقـات العلمیـة (  و   )         والتأهیل         التدریب (                   متوسطه ثم جاء مجال 

                  ، فــي حــین جــاء مجــال  ة                                            بدرجــة تقیــیم متوســطه حیــث كــان بالمرتبــة الثانیــ     جــاء   حیــث
        بدرجــه         األخیــرة   ل                   وحــصل علــى المرتبــة قبــ  )                                 الـشراكة فــي مؤســسات المجتمــع المحلــي (

  )       لمجتمع                          البحوث ودراسة القضایا في ا (       مجال       األخیرة                     وحصل على المرتبة  ه     متوسط
                 لــیس لــدیها فكــرة       أســلفنا                   عینــة الدراســة كمــا   أن     إلــى      ذلــك  ى  عــز     وقــد ی  .             بدرجــة متوســطة
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                                                                     واضــحة عــن االستــشارات والخــدمات التــي یعتمــدها المركــز لخدمــة المجتمــع المحلــي 
   .                                           ومجال المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیة        والتأهیل            وعن التدریب 

   :                                ات والمجاالت الخاصة بالسؤال األول ً                                        ًوفیما یلي تفسیرا للنتائج المتعلقة بالفقر

   :                        االستشارات وتقدیم الخبرات  :            المجال األول

            المجـال قـد   أن  )                         االستشارات وتقـدیم الخبـرات (                         النتائج المتعلقة بمجال      أظهرت
                                 یــشارك المركــز فــي تطــویر دورات بنــاء  (                       تقیــیم متوســطة، وان فقــرة      درجــة         حــصل علــى 

                    متوسـط حـسابي یلیهـا     أعلـى    علـى         قد حـصلت   )                              على طلب مؤسسات المجتمع المحلي
           المؤســسات     أداء                                                     یقــدم المركــز والمجتمــع الخــدمات االستــشاریة للنهــوض بمــستوى  (    فقــرة

                                المركـــز یطـــور دورات بالتعـــاون مـــع   أن     إلـــى                ویمكـــن تفـــسیر ذلـــك    ).               العامـــة والخاصـــة
                                                                          المجتمع المحلي ومؤسسات العامة والخاصة وهذا هـو الـدور الـذي تتطلـع بـه المراكـز 

                    وتتفق هـذه النتـائج                                 المراكز لنشر الخدمات االستشاریة     أهداف        محاور    أهم         وحیث ذلك 
   . )    ٢٠٠٣ (       العتیبي ،  )     ٢٠٠٣ (                 مع دراسة المساعده

           وفر المركـز  یـ (                        متوسط حـسابي كـان لفقـرة     أدنى    أن              النتائج على      أظهرت     وكما 
    وقـــد   ،  )                           التـــي تواجـــه المجتمـــع المحلـــي      األســـریة                               الخـــدمات االستـــشاریة لـــبعض القـــضایا 

                         خاصــة بتقــدیم االستــشارات     أقــسام     إلــى                 افتقــار المراكــز    إلــى      ب ذلــك             الباحثــة ســب    تعــزو
        لخدمـة              هـذه المراكـز       أساسـیات                          في هذا المجال مـع انـه مـن         أخصائیین        ووجود       األسریة

   .              المجتمع المحلي

   :                التدریب والتأهیل  :              المجال الثاني

  ى                المجــال حـصل علــ  أن  )         والتأهیـل        التــدریب  (                         النتـائج المتعلقــة بمجـال      أظهـرت
                                          یتبـــادل المركـــز دورات تدریبیـــة متخصـــصة لتطـــویر  (           وان فقـــرة  ه       متوســـط          درجـــة تقیـــیم
          المجتمـــع      ألفـــراد                    یـــنظم المركـــز ورش عمـــل  (           یلیهـــا فقـــرة   )           للعـــاملین       اإلداریـــة         الكفـــاءات 

         المركز   أن      على    إلى      ذلك ُ    ُیعزى    أن        ویمكن        األساسیة               مهارات العمل        إلكسابهم       المحلي 
                  التعلـــیم المـــستمر       أهدافـــه     أحـــد   كـــز       المر  أنً                                      ًیملـــك دورات دائمـــا لتطـــویر الكفـــاءات والـــى 

ً                                                                           ًوالتطـــویر للعـــاملین ورفـــد الـــسوق باحتیاجاتـــه مـــن العـــاملین وان المراكـــز تطـــرح دائمـــا 
                                                                          برامج تأهیلیة ودراسیة لمختلف فئات المجتمع المحلي من موظفین ومعلمـین رسـمیین 

    ).           وغیر رسمیین



       
  

 ١٠١٨ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

     مركـز        یعقـد ال (                         متوسـط حـسابي كـان الفقـرة     أدنـى    أن     إلـى          النتائج      أظهرت     وكما 
    أن     إلـــى              الباحثـــة ذلــك    عــزو ت   قــد  و  )                                           دورات تدریبیــة متقدمــة لـــذوي االحتیاجــات الخاصـــة

           هناك بعض   أن       یكون   أن      أیضا                                 دراسة احتیاجات هذه الفئة ویمكن    إلى        ز تحتاج  ك     المرا
                       المركــز وهــذا كمــا یقلــل      أهــداف         مــع بعــض        أهــدافها                             المراكــز داخــل الجامعــات تتــداخل 

                                          وتتفــق تنــائج هــذه الدراســة مــع تنــائج الدراســات                                   فاعلیــة هــذه المراكــز فــي هــذا المجــال
   . )    ٢٠٠٧ (        وبوروداي  ،   )     ٢٠٠٣ (     یاسین  ،  )    ٢٠٠٤ (         الكساسبة 

  

   :                                   المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیة  :              المجال الثالث

     أن  )                                   المـؤتمرات والنـدوات والحلقـات العلمیـة (                 المتعلقـة بمجـال  ج      النتائ        أظهرت 
                    یتــیح المركــز للمجتمــع  (       فقــرة  ن أ                                قــد حــصل علــى درجــة تقیــیم متوســطة و          هــذا المجــال

      أعلــى            قــد حــصلت علــى   )             لقــات العلمیــة ح                                          اســتخدام مرافقــه یعقــد المــؤتمرات والنــدوات وال
  )                                                       یعقــد المركــز دورات ونــدوات تعــزز قــیم االنتمــاء والــوالء للــوطن (                 متوســط یلیهــا فقــرة 
                                               المركــز مــن خــالل خططــه وبرامجــه ودوراتــه یحتــوي علــى   أن     إلــى                ویمكــن تفــسیر ذلــك 

           الوالء وذلك      تعزز                       الوطن والقیم النبیلة و     تمجد                         من الدروس والقصص التي           نسبة عالیة
       أظهـرت       وكمـا                           قـیم الـوالء واالنتمـاء للـوطن             غرس في الطالـب ی            عبر منهاج     أیضا     یكون 

     فــي      األخــرى                               یتبــادل المركــز خبــرات مــع المراكــز  (                  متوســط كــان لفقــرة     أدنــى    أن        النتــائج 
      ویمكــن   )                            خدمــة المجتمــع وتطــویره وتنمیــة                                          المجتمــع لعقــد المــؤتمرات والنــدوات المتعلقــة ب

                                                       ال یـــزال هنـــاك ضـــعف فـــي االتـــصال بـــین المراكـــز ككـــل بهـــدف تطـــویر  ه نـــ أ       القـــول ب
ــد مـــؤتمرات                                         لتحقیـــق الهـــدف المنـــشور فـــي خدمـــة المجتمـــع        تـــشاركیه                       المجتمعـــات وعقـ
                             وتتفـق تنـائج هـذه الدراسـة مـع ٌ                      ٌ في المراكز كل على حـدهً  ًا                          المحلیة وال یزال العمل فردی

   . )    ٢٠٠٣ (        العتیبي   ،   )     ٢٠٠٣ (           ت المساعده        الدراسا

  

   :                                البحوث ودراسة القضایا في المجتمع  :              المجال الرابع

       أنـه )                                البحـوث ودراسـة القـضایا فـي المجتمـع (                         النتـائج المتعلقـة بمجـال      أظهرت
                                  یــوفر المركــز قاعــدة معلوماتیــة واســعة  (         وان فقــرة   ،                          حــصل علــى درجــة تقیــیم متوســطة

     یقـــدم  (                         متوســـط حـــسابي یلیهـــا فقـــرة     أعلـــى      علـــى        قـــد حـــصلت  )              البـــاحثین منهـــا        الســـتفادة 



       
  

 ١٠١٩ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

                                                                      المركـز والمجتمــع بمــا لـدیها مــن مرافــق عامـة ومتخصــصة فــي خدمـة المــستفیدین مــن 
        عـد بـؤرة  ی     ألنـهً                            ً المركـز رائـدا فـي هـذا المجـال   أن     إلى                ویمكن تفسیر ذلك   )           كال الطرفین

     إلـى                                                                       ینطلق منها بدعم البحوث التي تهم قضایا المجتمع بعد ضم الدراسـات والبحـوث
   .               بعض هذه المراكز

              یتبـادل المركـز  (                        متوسـط حـسابي كـان لفقـرة     أدنـى    أن     إلـى          النتائج      أظهرت    كما 
     سابح  مـــ         وصــاالت و ب                 الریاضــیة مــن مالعــ      لألنـــشطة                          والمجتمــع المحلــي تــوفیر فــرص 

       المــادة  (                بــرامج التدریبیـة   ال                   هنـاك ضـعف فــي بنـاء   أن     إلــى                عـزو الباحثــة ذلـك  ت و  )       وغیرهـا
                                         وهــذه مــشكلة تعــاني معظــم مناهجنــا فــي بالدنــا       األنــشطة   ى  إلــ            والتــي تفتقــر   )          التعلیمیــة

   .           العربیة ككل

   :                                الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي  :              المجال الخامس

    أن  )                                 الشراكة في مؤسـسات المجتمـع المحلـي (                         النتائج المتعلقة بمجال      أظهرت
       یـــستفید  (           وان فقـــرة  ،                                                المجـــال قـــد حـــصل علـــى متوســـط حـــسابي بدرجـــة تقیـــیم متوســـطة

                                                           الخبــرات العلمیــة فــي المجتمــع مــن خــالل التعاقــد مــع مؤســسات القطــاع           المركــز مــن 
          العلمیـة       األبحـاث     یـربط   (                          متوسـط حـسابي یلیهـا فقـرة     أعلـى            قد حـصلت علـى   )      الخاص

    أن     إلــى           یعــزى ذلــك   أن        ویمكــن  ، )                              التنمیــة الــشاملة للقطــاع الخــاص      بأهــداف         الجامعیــة 
                      لــشاملة للمجتمــع المحلــي ً                                  ً ترقــى دائمــا بمــستواها نحــو التنمیــة ا  أن     إلــى             المراكــز تطمــح 

                             من تجارب العالمیة والدولیة     أیضا           االستفادة    إلىً                               ًومن خالل ذلك تسعى المراكز حالیا 
          العلمیــة       األبحــاث                                                        فــي هــذا المجــال بحیــث تجــد الوســائل المناســبة لالســتفادة مــن ربــط 

   .                   لتنمیة القطاع الخاص

      عمل                یعقد المركز ورش (                    متوسط حسابي لفقرة     أدنى    أن          النتائج      أظهرت     وكما 
                              ویمكــن عــزو ذلــك إلــى التركیــز علــى   ) ً                                ًمتخصــصة بنــاء علــى طلــب القطــاع الخــاص

ٕ                                                                         ٕإعطاء الدورات بالتعاون مع القطاع الخاص واغفـال جانـب إعطـاء الـورش التدعیمیـة 
    .                                              لهذه الدورات المعطاه بالتعاون مع القطاع الخاص



       
  

 ١٠٢٠ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

  
  : الثاني السؤال  مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن :ًثانیا

   )    ٠.٠٥=α (                                              ل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة  هــ  "
                       مساهمة مراكز االستشارات            حول درجة                     أفراد عینة الدراسة                   في متوسطات استجابات

                  تعــزى إلــى متغیــرات                         فــي تنمیــة المجتمــع المحلــي                             فــي الجامعــات الحكومیــة األردنیــة 
  ؟ )                ، والمؤهل العلمي       الجامعة (

         إحـــصائیة                            ل الثـــاني وجـــود فـــروق ذات داللـــة         بالـــسؤا ة       المتعلقـــ          النتـــائج      أظهـــرت
) ٠.٠٥    = α (    الجامعـة فـي جمیـع المجـاالت باسـتثناء تقـدیم الخبـرات        متغیر   ألثر     تعزى                                                 

  ،                                             الفــــروق جـــاءت لــــصالح جـــامعتي الیرمــــوك والهاشــــمیة  أن      حیـــث         والتأهیــــل         والتـــدریب 
                تعزیــز القــدرات    إلــى                     تقــدیم الخــدمات والــسعي  ب          االلتــزام   أن     إلــى           یعــزى ذلــك   أن      ویمكــن 

   .                                         ؤسسیة للمنظمات من خالل االستشارات والدراسات   الم

   ) α =    ٠.٠٥ (                                                   وكمــا أظهـــرت النتــائج أیـــضا وجــود فـــروق ذات داللــة إحـــصائیة 
                                                                  بـــین دبلـــوم مـــن جهـــة وكـــل مـــن ثانویـــة عامـــه فأقـــل مـــن جهـــة أخـــرى وجـــاءت الفـــروق 

               دراســات علیــا فــي            وحملــة مؤهــل    ،                ثانویــة عامــة فأقــل            حملــة المؤهــل    :           لــصالح كــال مــن
                بالتدریب الذي   ان                                            ویمكن أن یعزى ذلك إلى أن هاتین الفئتین مهتمت  ،   یل              التدریب والتأه

                                                                           تقدمه المراكـز لمـا لـه أهمیـة كبـرى بالنـسبة لهمـا وفـي رفـع مـستواهم العلمـي كـل علـى 
                                                                          حـــده وان هـــاتین الفئتـــین تـــسعیان للتطـــور الـــدائم لمناســـبة قـــدراتهم لـــسوق العمـــل علـــى 

       الناصـر  ،  )     ٢٠٠٣ (              مـع دراسـة یاسـین                  وتتفق هـذه الدراسـة                         حسب التطلب الوظیفي لهما 
   .  )     ٢٠٠٧ (      وتاتنر  ،   )     ٢٠٠٤ (

   ) α =    ٠.٠٥ (                                                    وأظهــرت نتــائج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد 
                 ثانویـــة عامــه فأقـــل           حملـــة مؤهــل                           دراســـات علیــا مـــن جهــة وكـــل مــن           حملـــة مؤهــل     بــین 

                 ثانویـة عامـة فأقـل      حملة             لصالح كل من        الفروق                         دبلوم من جهة أخرى وجاءت      مؤهل  و
                                                             دبلــــوم فــــي البحـــوث ودراســــة القــــضایا فــــي المجتمـــع والــــشراكة فــــي مؤســــسات    هـــل   مؤ و

                                                ذلك إلى أن هـاتین الفئتـین همـا أكثـر الفئـات التـي     یعزى         ویمكن أن   .               المجتمع المحلي
                                                                     تالمــسها مــشاكل المجتمــع بمــا أنهمــا یــشكالن نــسبة كبیــرة مــن الــشباب فــي المجتمــع 

                          یان إلــى التمــاس طــوق النجــاة                                             واللــذین یطمحــان إلــى االنخــراط فــي ســوق العمــل فتــسع
                                                                    وذلــك عــن طریــق التعــرف علــى نتــائج الدراســات التــي تــصدر عــن هــذه المراكــز بمــا 
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                                                                 یخــص هــذه المــشاكل والتعــرف علــى متطلبــات مؤســسات المجتمــع المحلــي مــن خــالل 
                                                                         المــشاركة مــع هــذه المراكــز والتوجــه إلــى الــدورات المطروحــة مــن المركــز وذلــك ســعیا 

                                                   العمل، فهذه الفئات بتعطش دائم لالسـتقرار الـوظیفي حیـث                       منهم إلى االنخراط بسوق 
                                                                    تسعى دائما نحو التعرف على ما هو مطلوب ومرغـوب مـن خـالل تلـك المراكـز أمـال 

     .                           منهم بااللتحاق بسوق العمل 

  
  : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: ًثالثا

ــسهم  " ــي تفعیــل دور المراكــز ُ                                         ُمــا المقترحــات التطویریــة التــي یمكــن أن ت                      ف
   "                                                       االستشاریة في الجامعات الحكومیة األردنیة في خدمة المجتمع؟

                 ابـــرز المقترحـــات   أن                 عـــن الـــسؤال الثالـــث                                أظهـــرت النتـــائج المتعلقـــة باإلجابـــة 
                                               سهم فـــي تفعیـــل دور المراكـــز االستـــشاریة فـــي الجامعـــات ُ  ُ  تـــ  أن                    التطویریـــة التـــي یمكـــن 

   ،                                مــن وجهــة نظــر أفــراد عینــة الدراســة    محلــي                    فــي خدمــة المجتمــع ال       األردنیــة         الحكومیــة 
   :            كانت كما یلي

    أن        ویمكــن  ،                     نحــو البلــدان العربیــة                                    فــي طــرح البــرامج التدریبیــة والمهاریــة      التوســع - 
                                      مراكـز فـي التوســع ونـشر خدماتـه علـى مــستوى   ال       رغبـة    إلــى                 یعـزى هـذا االقتـراح 

   یــة                                    المــادي وتغطیــة العجــز الحاصــل مــن ناح      اإلیــراد         لزیــادة     أیــضا       وذلــك       اإلقلــیم
   .                                            ، ونشر رسالة المراكز في كافة البلدان العربیة         المیزانیة

                                                                      تجدید التـشریعات والقـوانین المتعلقـة بمراكـز االستـشارات بحیـث تعطیهـا مرونـة  - 
                         أن االستقاللیة في العمل هـي      إلى      ذلك        أن یعزى        ویمكن  ،                  واستقاللیة في العمل

             لین، بالتــالي                                                         أحــدى المطالــب المهمــة فــي تــوفیر الثبــات واألمــان الــوظیفي للعــام
              ممــا یــنعكس ذلــك                                                      فــإن إنتــاجیتهم ســتكون أكثــر، ومیزانیــة العمــل ســتكون أكبــر، 

ًوســـمعته داخلیـــا وخارجیـــا، ویـــؤدي لرفـــد میزانیـــة الجامعـــة                 علـــى عطـــاء المركـــز  ً                                                  ً ً
  .          بشكل مستمر

                                 توصـــیف الوظـــائف فـــي الجامعـــات بحیـــث  "           االقتـــراح  أن          النتـــائج      أظهـــرت    كمـــا  - 
                                       لقیام بأعمال التدریب والتأهیل في مختلف                                  یكون المدربون في المراكز مؤهلین ل

       یكـون   أن        ویمكـن  ،       تكرار     وأدنى             نسبة مئویة     أدنى       قد نال     "                 المجاالت المطروحة
                                                 تــستقطب المــدربون المؤهلــون، وذوي الكفــاءة العالیــة           الجامعــات  أن   فــي    ب ب س لــ ا
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                                                                  فــي التــدریب، ونقــل الخبــرات، وعقــد الــدورات والبــرامج، فــي مختلــف المجــاالت 
                                                    أن الهیكــل التنظیمـي داخــل المراكــز واضـح وذات إطــار دقیــق  و            والتخصـصات،

   .                                              لجهة الوصف الوظیفي لكل وظیفة تدریبیة أو إداریة
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  التوصیات

 

  : في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، توصي الباحثة بما یلي 

                                                       االطــــالع علــــى تجــــارب الجامعــــات الغربیــــة المتقدمــــة فــــي مجــــال خدمــــة   ١
  .               تجاربها الناجحة                     المجتمع واالستفادة من 

                                                             تعزیــز ثقــة المجتمــع المحلــي ومؤســساته بمقــدرة مراكــز االستــشارات علــى   ٢
                                           وذلــك عــن طریــق تعزیــز طــرق االتــصال مــع المجتمـــع  ،              القیــام بــالبحوث

  .                                مؤسسات ونشر الوعي عن هذه المراكز  ال        المحلي و
          المهـــارات   و         التـــدریب      أســـالیب                          دربین مـــن داخـــل الجامعـــة علـــى  مـــ    ال     تأهیـــل  ٣

  .                     لك بالحوافز والترقیات        وربط ذ        الحدیثة،
     مـع        أهدافها        تتقارب                    في الجامعات والتي           المتخصصة              ضم بعض المراكز  ٤

       عمــل                             وذلــك مــن اجــل التوســع فــي مجــاالت ،                   المراكــز االستــشاریة     أهــداف
                 المیزانیــــة داخــــل  ز جــــ ع                             ممــــا یعــــزز التنافــــسیة ویحــــد مــــن  ،           هــــذه المراكــــز

  .        الجامعات
    بعـض                والتعـدیل علـى  ،                     المطروحة داخل المراكـز         والبرامج               تطویر الدورات   ٥

           الفعلیة،               المجتمع المحلي      حاجات            بما یالئم            والبرامج،                 مناهج هذه الدورات
  .                                 تؤدي إلى تحسین ظروف أفراد المجتمع       والتي
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  قائمة المراجع

                                                         نــدوة المواءمــة بــین البحــث العلمــي ومــشاریع القطاعــات اإلنتاجیــة    ).     ٢٠٠٠   . (            بــدران، عــدنان

   .  ١١ /  ٢٤  ،  )    ١٢٨٤ (          وم، العدد                صحیفة العرب الی  .                 في العالم العربي

  .       العربـي       العـالم   فـي       العلمـي      البحث      مشكالت   ).     ٢٠٠٧   . (                                البرغوثي، عماد و أبو سمرة، محمود

  -    ١١٣٣  ): ٢ (  ١٥  ،  )        اإلنــسانیة         الدراســات      سلــسلة  (         اإلســالمیة         الجامعــة     مجلــة

١١٥٥    .   

                   منــشورات لجنــة تــاریخ   :      عمــان   .                        التعلــیم العــالي فــي األردن     ).     ١٩٩٨   . (      یوســف    احمــد      التــل، 

   .   ردن  األ

دار الفكر : ، عمان١ط. قواعد الدراسة في الجامعة). ١٩٩٧. (التل، سعید وآخرون

. للطباعة  

            دراسـة وصـفیة   :                         نـشأتها، مفهومهـا، وظائفهـا  :         الجامعـات   ).     ٢٠٠٠ (  .                     الثبیتي، ملیحان معـیض

   .   ٢٣٨-   ٢٢٦    ):  ٥٤ (  ،   ١٤               المجلة التربویة  .        تحلیلیة

ــــة ــة األردنیـ ـــــز    ).     ٢٠١١   . (               الجامعـــ ـــــشارات     مرك ـــــة         االست ـــــع       وخدم ــاریخ   .          المجتم ـــ ــــترجع بت               اسـ

ـــــع     ٢٠١١ /  ١٢ / ٣ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــن الموقــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ   :             مــــ

http://www.ju.edu.jo/centers/coc/Pages/Achievements.aspx  

       اسـترجع   .                                                 مركز الملكة رانیا للدراسات األردنیة وخدمـة المجتمـع   ).     ٢٠١١   . (             جامعة الیرموك

  -htmlwww.ju.edu.jo/cemters/COC            من الموقع     ٢٠١١ /  ١٠ / ٩       بتاریخ 

   ،                 مجلـة البحـث العلمـي  .                              واقـع التعلـیم الجـامعي فـي األردن   ).     ٢٠٠٩ (   .                   الحنیطي، عبد الرحیم

   .  ٣٤  -  ١٢   ):  ١ ( ١                              الجمعیة األردنیة للبحث العلمي، 

                  دار المــسیرة للنــشر   :     عمــان  .                      مهــارات التــدریس المــصغر   ).     ٢٠٠٢   . (          محمــد محمــود  ،       الحیلــة

  .                 والتوزیع والطباعة

               ورقـة عمـل مقدمـة   .                        المدرسـة والمجتمـع المحلـي   ).     ١٩٩٣   . (                 سلیمان عبـد الـرحمن  ،      ریسات خ

   .      عمان ،                       في مركز التدریب التربوي

                  دار المسیرة للنـشر  .     األردن  :     إربد  .                             البحث العلمي والتعلیم العالي   ).     ٢٠٠٣ (   .            الخطیب، أحمد

   .        والتوزیع
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ــة :     امعــات                   اإلدارة اإلبداعیــة للج   ).     ٢٠٠٦ (   .                           الخطیــب، احمــد و معایعــة، عــادل    .           نمــاذج حدیث

  .                 عالم الكتب الحدیث  :     اربد

                      التغیـرات والتحـدیات، -                             التعلـیم العـالي فـي عـصر المعرفـة   ).     ٢٠٠٨ (   .                 الربیعي، سعید حمـد

   .                         دار الشروق للنشر والتوزیع  :       عمان .              وآفاق المستقبل

  .           نظـرة أولیـة  :                                                االتجاهات العلمیـة العالمیـة الحدیثـة والبحـث العلمـي   ).     ١٩٩٤   . (           رشید، سلمان

   .   ١١٤    ٨٣   ):   ٧٨  (  ٧  ،         ون عربیة  شؤ

                                                  دور كلیات التربیـة فـي تطـویر التربیـة مـن اجـل التنمیـة    ).     ١٩٩٧   . (                  الرشیدي، أحمد كامـل

                                                         ورقة عمل مقدمة لمؤتمر دور كلیات التربیة فـي تطـویر التربیـة   .                في الوطن العربي

ـــي ـــوطن العربــ ــ ــــي ال ــل التنمیـــــة فـ ــــن أجـــ ـــة   ،                               مـ ــة التربیــ ـــ ــوریا  ،       دمـــــشق–             كلی -  ١٣  ،      ســـ

  . م    ١٩٩٧ / ٥ /  ١٥

         ورقـة عمـل   .        والبیئة        المجتمع     خدمة   في        الجامعة    دور  ..(     ٢٠٠٤ )      محمود          ان، مصطفى   رمض

         الجـامعي،         التعلـیم      تطـویر             العربـي لمركـز       العاشـر       الـسنوي               المـؤتمر القـومي          مقدمـة إلـى

        القاهرة     شمس،    عین              دیسمبر، جامعة   ١٩  .         والتطویر      اإلصالح     آفاق  :       الجامعي        التعلیم

.  

  .                         دار الشروق للنشر والتوزیع  :     عمان  .       الجامعي      تدریس  ال       أسالیب  .(     ١٩٩٥ )   .    عایش       زیتون،

                                                   مــــدى تلبیــــة بــــرامج مركــــز التعلــــیم المــــستمر وخدمــــة المجتمــــع    ).     ٢٠٠٤   . (              الــــسعادات، خلیــــل

ــساء لحاجـــــات المجتمـــــع وأفـــــراده ـــــة مؤتـــــة للدراســـــات   .                                               بالكلیـــــة التقنیـــــة باإلحـــ                    مجل

   .  ٧٦  -  ٣٤   ):  ١ (  ١٩         واألبحاث، 

                               ضاء هیئــة التـدریس التــي تــؤثر علــى             بعـض مــشكالت أعــ   ).     ٢٠٠٥   . (                 الـصغیر، أحمــد حــسین

   .   ٢٧٨-   ٢٢٢    ):  ١٠ ( ٨                               مجلة كلیة التربیة باإلسماعیلیة،   .              أدائهم المهني

     خدمـة   فـي        الجامعـة    دور  .(     ٢٠٠٠ ) .  اهللا     عبـد      بكـر   أبـو         والقربـي،      محمـد،     موسـى        الـصفدي،

   .  ٥٦-  ٢٢    ): ١ (   ٢        العربیة،         الجامعات      اتحاد     مجلة  .      المحلي        المجتمع

         نــدوة عــضو   .                                   مــسؤولیات عــضو هیئــة التــدریس بالجامعــة   ).     ١٩٨٢   . (                   العــادلي، احمــد الــسید

   .                                    ، جامعة الملك سعود، الریاض، السعودیة                                هیئة التدریس في الجامعات العربیة



       
  

 ١٠٢٦ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

                                                    دور مــدیر المدرســة الثانویــة الحكومیــة كمؤســسة ریادیــة فــي     ).    ١٩٩٥ (   .   علــي        عاشــور،

        اربــد،                                         رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، جامعــة الیرمــوك،  .                            خدمــة المجتمــع المحلــي وتنمیتــه

   .     األردن

ــیم    ).     ١٩٩٢   . (                   عبــــدالغفار، عبدالــــسالم ــي التعلــ ــات فــ ــامعي، دراســ ــــیم الجــ                                                دعــــوة لتطــــویر التعل

        ، جامعــة                                             غیــر دوریــة تــصدر عــن مركــز تطــویر التعلــیم الجــامعي        مجلــة .       الجــامعي

    .   ٢٥-  ١٢                    عین شمس، القاهرة، ص 

    رین           جامعـــة البحـــ  :                                      الحریـــة األكادیمیـــة فـــي الجامعـــات الخلیجیـــة   ).     ١٩٩٧  .(           فخـــرو، منیـــرة

ــي دعــم ثقافــة   .       كنمــوذج ــات نقاشــیة حــول دور الجامعــات ومراكــز البحــث ف                                                         حلق

  .              مركز ابن خلدون  :        القاهرة  .               المجتمع المدني

          المحلیــة  ت                                              التنمیــة الــشاملة والتنمیــة البــشریة فــي المجتمعــا  ).    ٢٠٠٤  .(             الكفــري، مــصطفى

   .                        دار النور للطباعة والنشر  :            دمشق، سوریا  .  ٢ ط

                                       حتى یكـون هنـاك شـيء مـن اإلنـصاف العـضو هیئـة    ).     ١٩٨٦   . (               محمد عبد العلیم  ،     مرسي

   .   ٢٧٤  –     ٢٣٥  ص   ،   ١٨        العدد  ،            رسالة الخلیج  .                            التدریس في جامعاتنا العربیة

                                                    االتجاهات الحدیثة في التعلیم الجـامعي المعاصـر وأسـالیب    ).     ٢٠٠٢  .(               مرسي، محمد منیر

   .                  عالم الكتب الحدیثة  :        القاهرة  .        تدریسیة

 :         باسـتقاللها       وعالقتـه        المجتمـع     خدمـة   فـي         الجامعـات     أداء  ).    ٢٠٠٤   . (                  الناصر، عبـد الناصـر

  .         والنـرویج                 المتحـدة األمریكیـة         والوالیـات        العربیـة    مـصر        جمهوریـة   في             دراسة مقارنة

   .                                                             أطروحة دكتوراة غیر منشورة، جامعة عین شمس، جمهوریة مصر العربیة

                                                   دور جامعة الكویت في تطویر مؤسسات المجتمع المحلـي مـن    ).     ٢٠٠٣   . (             العتیبي، نـواف

                                رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، جامعــة   .                                 وجهــة نظــر أعــضاء هیئــة التــدریس فیهــا

  .                    الیرموك، اربد، األردن

   ٦   ،               التربیــة الجدیــدة  .                                      تــأمالت فــي فلــسفة التعلــیم الجــامعي العربــي   ).     ١٩٩٠  .(           نوفــل، محمــد 

) ٤٠-  ١١  ):  ١٧  .   

         دار ســـعاد   :       الكویـــت  .                               تـــأمالت فـــي مـــستقبل التعلـــیم العـــالي   ).     ١٩٩٢   . (               نوفـــل، محمـــد نبیـــل

   .     لصباح ا



       
  

 ١٠٢٧ 

 ربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعالثالثاملجلد 
 

 درجة مسامهة مراكز االستشارات يف اجلامعات احلكومية األردنية يف تنمية املجتمع املحيل ومقرتحات للتطوير

ــین                                                 مراكــــز خدمــــة المجتمــــع والتعلــــیم المــــستمر فــــي الجامعــــات    ).     ٢٠٠٣   . (     ســــلطان  ،      یاســ

        رسـالة  .         ومـستقبلها  ،        مشكالتها  ،                                         الفلسطینیة في محافظات شمال فلسطین وقاعها

   .      فلسطین  :      نابلس  ،                     جامعة النجاح الوطنیة  ،                   ماجستیر غیر منشورة
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