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دور جامعة الزعيم األزهري في خدمة المجتمع المحلي في ضوء معايير 
ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بالسودان 

المخلص: 
هدف��ت هذه الدرا�س��ة اإىل معرفة وجهة نظر االإدارة العليا وروؤ�س��اء االأق�س��ام بجامع��ة الزعيم االأزهري 
بال�س��ودان يف "دور اجلامع��ة يف تطوي��ر املجتمع املحلي يف �سوء معاي��ر �سمان جودة موؤ�س�س��ات التعليم العايل 
ال�س��وداين"، حي��ث �سعت الدرا�س��ة للإجابة عن ال�س��وؤال الرئي�سي التايل: ما دور جامع��ة الزعيم االأزهري يف 
خدم��ة املجتم��ع املحلي يف �سوء معاير �سمان جودة املوؤ�س�سات ال�سودانية من وجهة نظر االإدارة العليا وروؤ�ساء 

االأق�سام باجلامعة؟ 
وقد تفرعت من هذا ال�سوؤال اأربعة ت�ساوؤالت فرعية، وا�ستخدم الباحثان يف درا�ستهما املنهج الو�سفي التحليلي. 
ولغر���ض الدرا�س��ة �سمم الباحث��ان ا�ستبانة مت ح�ساب ال�سدق والثبات لها، مكون��ة من ثلثة حماور، حتت كل 
حم��ور جمموع��ة من العب��ارات يف �سوء معاي��ر جودة موؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل ال�سوداين. واخت��ار الباحثان 
املجال الثامن من معاير �سمان جودة موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�ض بخدمة املجتمع. وبلغ جمتمع الدرا�سة 
%، حيث تكونت العينة من االإدارة  )52 فردًا(، والعينة مق�سودة �ساملة لكل جمتمع )52 فردًا( بن�سبة 100 
العلي��ا وروؤ�س��اء االأق�س��ام من كلي��ات اجلامعة، وخرج��ت الدرا�سة بالعديد م��ن النتائج اأهمه��ا: اأجمعت العينة 
عل��ى اأهمي��ة تطبيق وظيفة خدم��ة املجتمع يف �سوء معاير �سم��ان اجلودة املوؤ�س�س��ات، باالإ�سافة لعدم وجود 
ف��روق ذات دالل��ة اإح�سائية الأهمية خدمة املجتمع يف جامعة الزعيم االأزهري تعزى ملتغر النوع، وذلك عند 
م�ست��وى دالل��ة معنوية )0.01(، ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني االأ�ساتذة املتدربني وغر املتدربني يف 
اجتاه تطوير برامج خدمة املجتمع ل�سالح االأ�ساتذة املتدربني بدرجة كبرة وذلك عند م�ستوى داللة معنوية 
)0.01(. ث��م ختم��ت الدرا�سة بثم��اين تو�سيات هي: �سرورة توف��ر امليزانيات املالية لربام��ج خدمة املجتمع 
بجامع��ة الزعي��م االأزهري، واالهتمام بالتدري��ب يف �سمان اجلودة وخدمة املجتم��ع الأع�ساء هيئة التدري�ض، 

واإن�ساء اإدارة باجلامعة تخت�ض بخدمة املجتمع تكون بدرجة عمادة كلية.

الكلمات املفتاحية: خدمة املجتمع، اجلودة، معاير �سمان اجلودة، جامعة الزعيم االأزهري. 
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The Role of the Alzaiem Alazhari University in Local 
Community Service in Light of Quality Assurance Standards 

in the Sudanese High Educational Institutes 

Abstract:

This study aimed to explore the perspectives of senior management and 
the heads of departments at Alzaiem Alazhari University in Sudan of the 
role of the university in developing the local community in light of quality 
assurance standards in the Sudanese High Educational Institutes. The study 
sought to answer this main question: What is the role of the university in 
developing the local community in light of quality assurance standards in 
the Sudanese High Educational Institutes from the perspective of senior 
management and the heads of departments? Out of this question, four 
sub questions were developed. To answer these questions, the descriptive 
analytical method was used. A questionnaire was designed and checked 
for validity and reliability. It consisted of three dimensions, each of which 
included a group of statements related to quality assurance, particularly, 
the eighth standard of quality assurance related to community service. The 
study sample (52) was purposive and covered all the population – senior 
management and all the heads of departments in the university colleges. 
The study revealed these major findings: all the participants agreed on the 
importance of implementing developing local community service in light of 
institutional quality assurance standards. Another finding is that there were no 
statistically significant differences (0.01) in the importance of the community 
service that is attributed to gender variable. However, there were statistically 
significant differences (0.01) between trained and untrained teachers in 
favor of trained teachers. The study recommended that budgets should be 
allocated for local community service programs at the university; more focus 
be made on training; and a department of community service that has the 
status of college deanship be established. 

Keywords: Community service, Quality, Quality assurance standards, 
Alzaiem Alazhari University. 
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المقدمة:
نح��ن نعي�ض يف ع�سر العوملة مبعناها الوا�سع التي تنادي ب�سرورة التغير العاملي، وتغير منظومات البناء 
احل�س��اري ومكونات��ه و�سياغات��ه امل�ستقبلية يف كاف��ة املجاالت، من اأبرزه��ا اجلوانب الرتبوية ع��رب موؤ�س�سات 
التعلي��م الع��ام والع��ايل املختلفة، )الع�سيم��ي، 2010(، ويعترب التعلي��م العايل اأحد العنا�س��ر املهمة يف عملية 
التنمي��ة ال�سامل��ة، وركيزة اأ�سا�سية من ركائز تطور املجتمعات، و�سببًا من اأ�سب��اب نه�ستها وتقدمها ورقيها، فهو 
يحتل موقعًا حيويًا يف ت�سير منظومة التنمية ال�ساملة، وتوجيهها وحت�سينها ورفع م�ستوى املجتمع يف النواحي 
الثقافي��ة والفكري��ة واالإداري��ة واالجتماعي��ة واالقت�سادي��ة وال�سيا�سية والعلمي��ة والعملي��ة. وعليه ميثل 
التخطي��ط اأ�سلوبًا ومنهجًا م�ستهدفًا للتنمية االقت�سادية، وتعترب موؤ�س�سات التعليم العايل هي مدخل التنمية 
يف ال�س��ودان، ولق��د اأك��دت معظم الدرا�س��ات واالأبحاث الت��ي اأجريت ع��ن التعليم العايل وجودت��ه يف كثر من 
البلدان العربية ومنها ال�سودان اإنها التزال تواجه العديد من التحديات واملعوقات يف املواءمة بني املخرجات 
ومتطلبات �سوق العمل )احلب�سي، 2015(. ومبا اأن الع�سر احلايل ميثل ع�سر التقدم واالنفجار املعريف والتطور 
التقن��ي املت�س��ارع مما جعل حتمي��ة تطبيق اجلودة يف التعلي��م اجلامعي، فانعك�ض ذلك عل��ى املجتمع بتحديات 
اجتماعي��ة وثقافي��ة واقت�سادي��ة و�سيا�سية ومعرفي��ة وتكنولوجية، مما جعل وظائف اجلامع��ة – كموؤ�س�سة 
تعليمي��ة – ثلث وظائف اأ�سا�سية هي: التدري�ض اجلامعي، والبح��ث العلمي، وخدمة املجتمع )�سعد، 2011(. 

وحتقيق اجلودة يف التعليم اجلامعي ي�سمل هذه الوظائف الثلث حتى حتقق اجلامعة التنمية املن�سودة.
تع��د خدم��ة املجتم��ع من اأه��م االأدوار الت��ي ت�سطلع به��ا موؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل ومدخًل لتحقي��ق اجلودة، 
حي��ث اإن كل م��ا تق��وم به اجلامعات من اأن�سط��ة تعليمية اأو بحثية يجب اأن ين�س��ب يف النهاية خلدمة املجتمع 
مبختل��ف م�ستويات��ه و�سرائحه. وقد حظيت ق�سية تفعيل العلقة بني موؤ�س�س��ات التعليم العايل وجمتمعاتها 
املحلية املحيطة بها باهتمام بالغ من قبل خمططي ال�سيا�سات التعليمية واإدارات هذه املوؤ�س�سات يف جميع دول 
الع��امل املتقدم منه��ا والنامي على حد �سواء، وذلك من اأجل االرتقاء باأداء ه��ذه املوؤ�س�سات، وتفعيل م�ساهمتها 
يف خدم��ة املجتم��ع واال�ستجابة ملتطلباته، فات�سال اجلامع��ات مبجتمعاتها املحلية من خلل تقدمي جمموعة 
م��ن االأن�سط��ة واخلدمات املجتمعية مل يعد اأم��رًا اختياريا ميكن ترتكه، بل اأ�سبح هدف��ًا ا�سرتاتيجيًا و�سرورة 
حتمية فر�ستها العديد من املتغرات يف جماالت احلياة املختلفة. ويعد اهتمام اجلامعات بخدمة املجتمع اأحد 
اأهم العوامل التي تك�سبها ثقة املجتمع والراأي العام )عبدالوهاب وادم ، 2016(. كما يعد ذلك االهتمام عامًل 
م��ن عوام��ل تبوء اجلامعات مواقع متقدم��ة يف الت�سنيفات العاملي��ة ملوؤ�س�سات التعليم الع��ايل. وال�سودان دولة 
مرتامية االأطراف به العديد من اجلامعات يف والياته املختلفة، لي�ض مبعزل عن ذلك يجب اأن تهتم اجلامعات 

بتفعيل علقتها يف املجتمع.
جامع��ة الزعي��م االأزه��ري بداأت جامع��ة حديثة بال�س��ودان، اأن�سئت مبوج��ب القرار اجلمه��وري رقم )485(، 
�سن��ة 1990 م، وب��داأت بالعا�سم��ة ال�سودانية اخلرطوم بخم�ض كليات هي: )الط��ب – الهند�سية – الرتبية – 
الزراع��ة – العل��وم ال�سيا�سي��ة والدرا�سات اال�سرتاتيجي��ة(، وبداأت الدرا�سة لكل الكلي��ات يف جممع العبا�سية 
ب��اأم درم��ان با�سم كلي��ة اإعدادية يف 1994م. وفتحت اجلامعة اأبواب التق��دمي يف 1991 م ومل تقبل اأول دفعة 
اإال يف الع��ام 1993 م – 1994 م، اأول مدي��ر للجامع��ة ه��و الفيزيائ��ي الربوف�سر عبد الرحم��ن العاقب، وفيما 
بع��د تو�سع��ت اجلامع��ة واأ�سبحت ت�سم كليات: )الط��ب، الهند�سة، الزراع��ة، علوم املخت��ربات، العلوم الطبية 
التقنية، االأ�سعة والت�سوير الطبي، احلا�سوب وتقانة املعلومات، واالقت�ساد والعلوم االإدارية، الرتبية، العلوم 
ال�سيا�سي��ة واال�سرتاتيجي��ة، العل��وم احل�سرية، ال�سريع��ة والقانون، الدرا�س��ات التقني��ة والتنموية، ال�سحة 
العام��ة، ال�سياحة والفنادق، كلية الرتبية ملعلمي مرحلة االأ�سا�ض(، واجلامعة موزعة باأربع جممعات )املجمع 
الرئي�س��ي ببح��ري – جمم��ع العبا�سية – جممع ودنوباي – جمم��ع كافوري(. وتاأتي ه��ذه الدرا�سة التقوميية 
للك�س��ف ع��ن دور جامع��ة الزعي��م االأزه��ري يف خدمة املجتم��ع املحلي يف �سوء معاي��ر �سمان ج��ودة موؤ�س�سات 
التعلي��م بال�سودان. وهي درا�سة حاله جلامعة �سودانية متث��ل منوذجًا ميكن تعميم نتائجها لل�ستفادة منها يف 

تطوير خدمة املجتمع لبقية جامعات ال�سودان.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
اإنن��ا نعي���ض يف االألفية الثالث��ة، ويف �سوء التغيرات املتلحق��ة واملت�سارعة اأ�سبح من ج��ودة اجلامعة اأن 
ت�سع��ى لتحقي��ق الوظيف��ة الثالث��ة، ب�سعيها لتطوي��ر املجتمع املحلى والعم��ل على تنميته يف �س��وء االجتاهات 
احلديثة ل�سمان اجلودة )بابكر، 2013(، وجامعة الزعيم االأزهري واحدة من اجلامعات ال�سودانية حديثة 
الن�س��اأة، يج��ب اأن ت�سعى لتحقيق �سم��ان اجلودة واالعتماد يف الوظائف الثلث ومنه��ا خدمة املجتمع، فاأ�سبح 
من ال�سروري اأن ت�سعى اجلامعة لتحقيق وظيفة خدمة املجتمع باعتبارها اأحد مداخل حتقيق �سمان اجلودة 
واالعتم��اد، وكم��ا نعلم اأن اجلامعات عموما تهتم بالتدري�ض اجلامع��ي اأكرث من البحث العلمي وخدمة املجتمع، 
ويلحظ اأن اجلامعة ال توجد فيها اإدارة تخت�ض بخدمة املجتمع رغم وجود العديد من االأن�سطة لذلك، ومبا 

اأن اجلامعة تقع بوالية اخلرطوم ميكن اأن يكون لها اهتمام كبر بالتو�سع يف االأن�سطة اخلا�سة باملجتمع.
مم��ا تق��دم تت�سح م�سكلة ه��ذه الدرا�سة الت��ي ت�سعى للإجاب��ة عن ال�س��وؤال الرئي�سي التايل: )م��ا دور جامعة 
الزعي��م االأزه��ري يف خدمة املجتمع املحلي يف �س��وء معاير �سمان جودة املوؤ�س�س��ات ال�سودانية من وجهة نظر 

االإدارة العليا وروؤ�ساء االأق�سام باجلامعة؟ وتفرعت من هذا ال�سوؤال اأربعة اأ�سئلة فرعية هي: 
1 - ما مدى اهتمام جامعة الزعيم بخدمة املجتمع يف �سوء معاير جودة موؤ�س�سات التعليم العايل ال�سودانية 

من وجهة نظر االإدارة العليا وروؤ�ساء االأق�سام باجلامعة؟ 
2 - ما واقع تطبيق وظيفة خدمة املجتمع بجامعة الزعيم يف �سوء معاير �سمان جودة املوؤ�س�سات ال�سودانية 

من وجهة نظر االإدارة العليا وروؤ�ساء االأق�سام باجلامعة؟
3 - كي��ف ميك��ن تطوي��ر وظيف��ة خدمة املجتم��ع بجامع��ة الزعيم االأزه��ري يف �س��وء معاير �سم��ان جودة 

املوؤ�س�سات ال�سودانية من وجهة نظر االإدارة العليا وروؤ�ساء االأق�سام باجلامعة؟
4 - ه��ل توج��د فروق ذات داللة اإح�سائية ملتو�سط��ات اآراء العينة يف دور جامعة الزعيم االأزهري يف خدمة 

املجتمع املحلي يف �سوء معاير �سمان جودة املوؤ�س�سات ال�سودانية تبعا ملتغري اخلربة والتدريب؟.
 أهداف الدراسة:

1 - التع��ّرف اإىل م��دى االهتم��ام بوظيفة خدم��ة املجتمع بجامع��ة الزعيم االأزهري يف �س��وء معاير �سمان 
جودة املوؤ�س�سات ال�سودانية من وجهة نظر االإدارة العليا وروؤ�ساء االأق�سام باجلامعة.

2 - الك�س��ف عن واقع تطبيق وظيف��ة خدمة املجتمع بجامعة الزعيم االأزهري يف �سوء معاير �سمان جودة 
املوؤ�س�سات ال�سودانية من وجهة نظر االإدارة العليا وروؤ�ساء االأق�سام باجلامعة. 

3 - تق��دمي تو�سي��ات لتطوير وظيفة خدمة املجتمع بجامعة الزعيم يف �سوء معاير �سمان جودة املوؤ�س�سات 
ال�سودانية من وجهة نظر االإدارة العليا وروؤ�ساء االأق�سام باجلامعة.

4 - الك�سف عن فروق ذات داللة اإح�سائية ملتو�سطات اآراء العينة يف دور جامعة الزعيم االأزهري يف خدمة 
املجتمع املحلي يف �سوء معاير �سمان جودة املوؤ�س�سات ال�سودانية تبعا ملتغري اخلربة والتدريب.

أهمية الدراسة:
م��ن املتوق��ع اأن ُتفي��د نتائ��ج ه��ذه الدرا�س��ة جه��ات االخت�سا�ض ب��وزارة التعلي��م العايل والبح��ث العلمي   .1
ال�سوداين ب�سورة عامة، واإدارة جامعة الزعيم االأزهري خا�سًة، للوقوف على واقع اهتمام هذه اجلامعة 
بالوظيف��ة الثالث��ة، املتمثلة يف خدمة املجتمع جلامعة نا�سئة هي جامع��ة الزعيم االأزهري، التي اأن�سئت 

�سنة 1990م.
�س��وف تفي��د نتائ��ج ه��ذه الدرا�س��ة اجله��ات امل�سوؤولة ع��ن تطبيق املعاي��ر الوطني��ة ال�سوداني��ة للجودة   .2
باجلامع��ات ال�سوداني��ة، وكذل��ك جامعة الزعي��م االأزهري، للك�سف ع��ن مدى �سعي اجلامع��ة يف التطبيق 
ملج��االت اجلودة، وخا�سة املجال رقم )8( اخلا�ض بخدم��ة املجتمع �سمن املعاير الوطنية ل�سمان جودة 

املوؤ�س�سات.
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يتوقع اأن ي�ستفيد اأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة الزعيم االأزهري من نتائج هذه الدرا�سة، للوقوف على   .3
االإيجابي��ات وال�سلبي��ات، ومن ثم املزيد م��ن االهتمام وامل�ساركة يف برامج خدم��ة املجتمع املحلي جلامعة 

الزعيم االأزهري.
م��ن املحتم��ل اأن تك��ون نتائج ه��ذه الدرا�سة م��ن امل�سادر املهم��ة للجامع��ات ال�سودانية االأخ��رى للهتمام   .4

بتطبيق وظيفة خدمة املجتمع م�ستقبًل.
حدود الدراسة:

احل��دود املو�سوعية: تخت�ض هذه الدرا�سة بتقومي دور جامع��ة الزعيم االأزهري خلدمة املجتمع املحلي   .1
يف �س��وء جماالت �سمان جودة املوؤ�س�سات الوطنية ال�سوداني��ة وبالتحديد املجال الثامن اخلا�ض بخدمة 

املجتمع، من وجهة نظر االإدارة العليا وروؤ�ساء االأق�سام باجلامعة.
احلدود املكانية: مت اختيار جامعة الزعيم االأزهري وهي جامعة حديثة تقع جغرافيا بوالية اخلرطوم   .2

مت افتتاحها �سنة 1990، وتتوزع كلياتها يف حمليات والية اخلرطوم و�سط ال�سودان.
احل��دود الب�سري��ة: تكونت عين��ة الدرا�سة من )االإدارة العليا ( يف جامعة الزعي��م االأزهري، كما تكونت   .3

من: )روؤ�ساء االأق�سام (، ومتت تغطية كل جمتمع الدرا�سة.
احلدود الزمانية: مت تطبيق هذه الدرا�سة يف العام الدرا�سي 2016 - 2017 وكانت الدرا�سة امليدانية يف   .4

�سبتمرب2016م.
مصطلحات الدراسة: 

)1(  اجلودة: ترى منظمة التقيي�ض العاملية )ISO( اأن اإدارة اجلودة ال�ساملة هي: )عقيدة اأو عرف متاأ�سل 
و�سام��ل يف اأ�سل��وب القي��ادة والت�سغيل ملنظمة م��ا، بهدف التح�س��ني امل�ستمر يف االأداء عل��ى املدى الطويل، 
م��ن خلل الرتكيز عل��ى متطلبات الزبائن )بطاح والطعاين، 2016(. ويع��ّرف الباحثان اجلودة ال�ساملة 
اإجرائيًا: )اأنها جمموعة اخل�سائ�ض وال�سمات التي تعرب بدقة و�سمولية عن جوهر الرتبية وحالتها مبا 
يف ذل��ك كل اأبعاده��ا من مدخلت وعمليات وخمرجات قريبة وبعيدة وتغذية راجعة وكذلك التفاعلت 
املتوا�سل��ة التي ت��وؤدي اإىل حتقيق االأه��داف املن�سودة واملنا�سب��ة ملجتمع معني، وعلى ق��در �سلمة جوهر 

الرتبية(.
)2(  املعاي��ر: )ه��ي عق��د اجتماعي جديد حول متطلب��ات التعليم اجلامعي، وتاأكي��د للتوقعات املتفق عليها 
اجتماعي��ًا، وهي تلع��ب دورا مهما يف و�سع م�ستويات معيارية متوقعة ومرغوب��ة ومتفق عليها للأداء بكل 
جوانب��ه، واإظه��ار قدرة الط��لب على حتقيق النواجت م�سبق��ًا، وهي اأ�سا�ض للتق��ومي املوؤ�س�سي والرباجمي( 

.)Foriska، 1998(
       اإجرائي��ًا يق�س��د الباحث��ان، ه��ي معاي��ر �سم��ان ج��ودة املوؤ�س�س��ات الت��ي وردت يف دليل املعاي��ر الوطنية 

ال�سودانية. 
)3(  خدمة املجتمع: عّرفها كل من Shanon وShoefeld: )اأنها اخلدمة التي تقدمها اجلامعة ملجتمعاتها 
عل��ى اأنها ن�ساط ونظام تعليم��ي موجه اإىل غر طلب اجلامعة، وميكن عن طريقه ن�سر املعرفة اإىل خارج 
ج��دران اجلامعة، وذلك بغر�ض اإحداث تغرات �سلوكية وتنموية يف البيئة املحيطة باجلامعة ووحدتها 

االإنتاجية واالجتماعية املختلفة( )�سليمان، 2014(. 
       ويع��ّرف الباحث��ان خدم��ة املجتم��ع اإجرائيا: ه��ي حتديد االحتياج��ات املجتمعية للأف��راد واجلماعات 
واملوؤ�س�س��ات، وت�سمي��م االأن�سط��ة والربام��ج الت��ي تلبي ه��ذه االحتياجات ع��ن طريق كلياته��ا ومراكزها 

البحثية، بغية اإحداث تغرات تنموية و�سلوكية مرغوب فيها. 
)4( اجلامع��ة: )ه��ي موؤ�س�سة علمية م�ستقلة ذات هيكل تنظيمي مع��ني، واأنظمة واأعراف وتقاليد اأكادميية 
معين��ة، وتتمثل وظائفها الرئي�سية يف التدري�ض، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع، وتتاألف من جمموعة 
 م��ن الكلي��ات واالأق�سام ذات الطبيع��ة العلمية التخ�س�سية، وتقدم برامج درا�سي��ة متنوعة يف تخ�س�سات
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 خمتلف��ة، منه��ا ما هو على م�ستوى البكالوريو�ض، ومنها ما هو على م�ستوى الدرا�سات العليا، متنح مبوجبها 
درجات علمية للطلب( )عبد الوهاب واآدم، 2016(. 

       واإجرائي��ًا، يق�س��د الباحث��ان باجلامعة، جامعة الزعيم االأزهري التي اأن�سئ��ت �سنة 1990م، تقع بوالية 
اخلرطوم يف و�سط ال�سودان. 

اإلطار النظري: 
)1( مفهوم اجلودة: 

جي��دًا �س��ار  اأي  و�سمه��ا  اجلي��م  بفت��ح  وُج��ودة:  يج��ود،  ال�س��يء  ج��اد:  ال�سح��اح  خمت��ار  يف   ج��اء 
 )الرازي، 2001(. وجاء يف ل�سان العرب اجليد: نقي�ض الرديء، وجاد ال�سيء جودة، وجودة: اأي �سار جيدًا، 
وق��د جاد جودة واأجاد اأي اأتى باجليد من الق��ول والفعل )ابن منظور، 2000(. واجلودة ال�ساملة فل�سفة ذات 
اأدوات وعملي��ات للتطبي��ق العمل��ي ال��ذي ي�ستهدف حتقيق ثقاف��ة التح�سني امل�ستمر، ويقوم ب��ه كل العاملني يف 

التنظيم من اأجل اإر�ساء امل�ستهلكني والعملء )عو�ض اهلل، 2010(. 
وعّرف��ت اجلمعي��ة االأمريكية ل�سبط اجلودة )ASQC(، اجلودة: )باأنها املجم��وع الكلي للمزايا واخل�سائ�ض 
الت��ي توؤث��ر يف ق��درة املنتج اأو اخلدم��ة على تلبية حاج��ات معينة(. بينما ع��ّرف جوران اجل��ودة: باأنها مدى 
ملءم��ة املنت��ج لل�ستخدام، اأي القدرة على تق��دمي االأف�سل اأداًء واأ�سدق �سفاتًا )الع��زاوي، 2005(. وعّرفت 
ال�سبك��ة الدولية لهيئات �سمان اجلودة يف التعليم العايل )INQA( باأن �سمان اجلودة يف التعليم العايل هو: 
"جمي��ع االجتاه��ات واالأهداف واالآليات واالإجراءات واالأفعال التي من خلل وجودها وا�ستخدامها ت�سمن 
املواءم��ة م��ع املعاير االأكادميي��ة املنا�سبة، وميك��ن اأن يعني �سبط النوعي��ة لربنامج موؤ�س�س��ة اأو نظام التعليم 
الع��ايل ككل"وم��ن تعاري��ف �سمان اجل��ودة لليون�سكو )هي عملية منظم��ة ذات �سرورة ممت��دة زمنيا يتم فيها 
تقيي��م موؤ�س�س��ة التعلي��م العايل ككل او مايع��رف بال�سمان املوؤ�س�س��ي او تقييم احد برجمه��ا مايعرف بال�سمان 

املتخ�س�ض بناء على الئحة من املعاير او املحكات او املقايي�ض املتفق عليها (  )عبد الوهاب ، 1434ه� (. 
ويع��ّرف الباحث��ان اجلودة ال�ساملة اإجرائيًا: )باأنها جمموعة اخل�سائ�ض وال�سمات التي تعرب بدقة و�سمولية 
عن جوهر الرتبية وحالتها، مبا يف ذلك كل اأبعادها من مدخلت وعمليات وخمرجات قريبة وبعيدة وتغذية 
راجع��ة، وكذلك التفاع��لت املتوا�سلة التي توؤدي اإىل حتقيق االأهداف املن�سودة واملنا�سبة ملجتمع معني، وعلى 

قدر �سلمة جوهر الرتبية(.
)2( معاير �سمان جودة موؤ�س�سات التعليم العايل ال�سوداين: 

لل�س��ودان جترب��ة تاريخي��ة طويلة ومتميزة ال ميك��ن اإغفالها يف �سمان ج��ودة التعليم الع��ايل، فتميز التعليم 
من��ذ بداياته باعتماد مبداأ اجل��ودة يف جميع موؤ�س�ساته منذ بدايات القرن املا�سي عندما اأن�سئت كلية غردون 
التذكاري��ة �سن��ة 1904م التي كانت نواة جلامعة اخلرطوم، ونذكر م��ن االأمثلة هنا: اعتماد التميز االأكادميي 
للط��لب �سرط��ًا للقب��ول يف موؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل، و التقيد ب�س��روط و�سوابط حم��ددة يف تعيني وترقية 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري���ض وم�ساعديهم، وغره��ا. واهتم��ت وزارة التعليم الع��ايل بال�سودان باجل��ودة، فاأن�ساأت 
الهيئ��ة العلي��ا للتقومي واالعتماد التابعة ل��وزارة التعليم العايل والبحث العلمي �سن��ة 2003م، )الهيئة العليا 
للتقومي واالعتماد، 2012(. وقامت الهيئة العليا للتقومي واالعتماد، بت�سميم دليل للمعاير الوطنية ل�سمان 
ج��ودة التعلي��م العايل بال�سودان، قام باإعداده جلن��ة من اخلرباء واملخت�سني، لت�سرت�سد ب��ه موؤ�س�سات التعليم 
الع��ايل يف تنفيذ التقومي الذاتي املوؤ�س�س��ي متهيدا ًللتقومي اخلارجي واالعتماد يف املراحل اللحقة م�ستقبًل، 
وجاء الدليل يف ت�سعة جماالت هي: االإطار املوؤ�س�سي، واحلوكمة واالإدارة، والبنى التحتية وخدماتها، واملوارد 
الب�سري��ة، والط��لب واخلريج��ون، والتعليم والتعلم وم�سادرهم��ا، والبحث العلمي والدرا�س��ات العليا، وخدمة 
املجتم��ع، واإدارة اجل��ودة. وقامت الهيئة بور�ض عمل عديدة على اللجان العلمية املتخ�س�سة التابعة للمجل�ض 
القومي للتعليم العايل ملناق�سه الدليل وكيفية تطبيقه يف موؤ�س�سات التعليم العايل ال�سوداين يف املجال الطبي 

والهند�سي والزراعي ويف كليات الرتبية وغرها، ...، اإلخ.
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وفيم��ا يلي نتن��اول املجال الثامن اخلا�ض بخدمة املجتم��ع وهو اخلا�ض بهذه الدرا�س��ة )الهيئة العليا للتقومي 
واالعتماد، 2012(. 

امل��ربر: تع��د خدمة املجتمع اإحدى الوظائف املهمة ملوؤ�س�سات التعلي��م العايل، وت�سكل علقة املوؤ�س�سة  	•
مبجتمعه��ا املحل��ي اأحد اأهم موؤ�سرات جناحه��ا، لذا يتوجب عليها تبني �سيا�س��ات علمية وخطط واأهداف 
وبرام��ج واأن�سط��ة خلدم��ة املجتم��ع، تك��ون واقعية ومنبثق��ة من ر�سالته��ا وغاياته��ا واأهدافه��ا، ويف اإطار 

ا�سرتاتيجيتها وتوجهها نحو جمتمعها املحلي.
املعي����ار: للموؤ�س�س��ة برام��ج واأن�سط��ة متع��ددة ومتنوعة خلدم��ة املجتمع وتعمل عل��ى توطيد علقات  	•

متبادلة مع املجتمع ومنظماته املختلفة.
ي�ستمل هذا املجال على حمورين، فيما يلي تف�سيل خمت�سر لكل حمور: 

)اأ ( حمور اإدارة خدمة املجتمع: 
املعي��ار: للموؤ�س�سة اإدارة خلدمة املجتم��ع مكتملة اجلوانب والتجهيزات، تعن��ى بالربامج واخلدمات التي تلبي 

احتياجات املجتمع تخطيطًا وتنفيذًا وتقوميًا بكفاءة وفاعلية.
Ԁ  :املوؤ�سرات

هل للموؤ�س�سة اإدارة خلدمة املجتمع؟ وهل لها خطط من�سورة ومتاحة؟  -
هل تتوافر الإدارة خدمة املجتمع موارد مادية ومالية كافية؟ وهل تعمل بها اأطر ب�سرية موؤهلة؟  -

هل تن�سق اإدارة خدمة املجتمع جهود جميع االأطراف املعنية باملوؤ�س�سة بخدمة املجتمع؟  -
هل الإدارة خدمة املجتمع علقات متنوعة و�سراكات خمتلفة مع منظمات املجتمع املختلفة؟  -

ه��ل الإدارة خدم��ة املجتمع اآلي��ات لت�سجيع وحتفيز من�سوبي املوؤ�س�سة للم�سارك��ة يف خدمة املجتمع؟ وهل   -
هناك توثيق لهذه امل�ساركات؟

هل جتري اإدارة خدمة املجتمع اآليات ودرا�سات متنوعة يف جماالت خدمة املجتمع املختلفة؟ وما م�ستوى   -
ر�سا امل�ستفيدين من اأداء هذه االإدارة؟

هل ي�ستفيد املجتمع من االإمكانات املتنوعة واملختلفة باملوؤ�س�سة؟ واإىل اأي مدى تتم اال�ستفادة؟  -
هل تقّوم املوؤ�س�سة اأداء اإدارة خدمة املجتمع وب�سكل دوري؟  -

Ԁ  :ال�سواهد واالأدلة
اأمر تاأ�سي�ض اإدارة خدمة املجتمع.  -

خطط اإدارة خدمة املجتمع.  -
موازنة اإدارة خدمة املجتمع يف الثلث �سنوات االأخرة.  -

قائمة مبعينات اإدارة خدمة املجتمع املادية ومبوؤهلت االأطر العاملة فيها.  -
وقائع اجتماعات اإدارة خدمة املجتمع وجلانها املختلفة.  -

وثائق ال�سراكات الذكية والربوتوكوالت واالتفاقيات بني املوؤ�س�سة ومنظمات املجتمع.   -
الو�سائل واالآليات املتبعة لت�سجيع وحتفيز امل�ساركني يف خدمة املجتمع.  -

قائم��ة باأط��راف ومنظمات املجتمع املختلف��ة امل�ساركة يف حتديد وتنفيذ خط��ط وبرامج خدمة املجتمع   -
التي تقوم بها املوؤ�س�سة ونوعية امل�ساركة. 

الدرا�سات التي اأجريت يف جماالت خدمة املجتمع وقيا�ض الر�سا عنها.   -
درا�سات تقومي اأداء اإدارة خدمة املجتمع.   -
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)ب ( حمور برامج خدمة املجتمع: 
املعي�����ار: للموؤ�س�سة برام��ج واأن�سطة خمتلفة ومتنوعة خلدمة املجتمع تنبثق من ر�سالتها ومب�ساركة فاعلة من 

جميع امل�ستفيدين.
Ԁ  :املوؤ�سرات

هل للموؤ�س�سة برامج واأن�سطة خلدمة املجتمع؟.  -
ماهي جماالت الربامج التي تقدمها املوؤ�س�سة يف اإطار خدمة املجتمع؟ وكم عدد الربامج املنفذة واملخططة   -

يف 
كل جمال يف الثلث �سنوات االأخرة؟ وكم عدد امل�ساركني من من�سوبي املوؤ�س�سة يف هذه الربامج يف الثلث   -

�سنوات االأخرة؟.  -
م��ا ه��ي االأن�سط��ة املتنوعة التي تقدمها املوؤ�س�س��ة يف اإطار خدمة املجتمع؟ وكم عدده��ا يف الثلث �سنوات   -

االأخرة؟ وكم عدد امل�ساركني من من�سوبي املوؤ�س�سة يف هذه االأن�سطة يف الثلث �سنوات االأخرة؟.
اإىل اأي م��دى ت�س��ارك اأطراف املجتم��ع املختلفة يف تنفيذ برام��ج واأن�سطة خدمة املجتم��ع التي تقوم بها   -

املوؤ�س�سة؟ 
م اإدارة خدمة املجتمع براجمها واأن�سطتها ب�سورة دورية؟.  هل تقوِّ  -

Ԁ  :ال�سواهد واالأدلة
قائمة بالربامج التي تقدم للمجتمع املحلي.  -

قائمة باالأن�سطة املتنوعة التي تقدم للمجتمع املحلي.  -
درا�سات تقومي برامج واأن�سطة خدمة املجتمع.  -

)3( خدمة املجتمع:
) اأ( مفه��وم خدم��ة املجتمع: تنطلق الفل�سفة الرتبوية خلدمة املجتم��ع من قاعدة �سرورة انتقال اجلامعة من 
داخ��ل اأ�سواره��ا ال�سيق��ة اإىل اخلارج، حت��ى ت�سل اإىل من ال ي�ستطيع��ون الذهاب اإليها، كم��ا تنطلق من فل�سفة 
اأخ��رى اأن التعلي��م لي���ض حمددا لعمر معني، بل ه��و مطلوب للفرد طوال حياته. وقد ع��ّرف م�سطفى )2002( 
خدمة املجتمع: )باأنها اجلهود التي يقوم بها االأفراد اأو اجلماعات اأو املنظمات اأو بع�ض اأفراد املجتمع لتح�سني 
االأو�س��اع االجتماعي��ة اأو االقت�سادية اأو ال�سيا�سي��ة(. وتعريف ثاين حدده حممد وع��زب )1997(،خدمة 
املجتم��ع: )باأنها حتديد االحتياجات املجتمعية للأفراد واجلماعات واملوؤ�س�سات، وت�سميم االأن�سطة والربامج 
الت��ي تلب��ى هذه االحتياجات عن طريق اجلامعة وكلياتها، ومراكزها البحثية املختلفة، بغية اإحداث تغرات 
تنموية و�سلوكية مرغوب فيها (. وتعريف ثالث حدده حممد وعزب )1997(، خدمة املجتمع: )باأنها ن�ساط 

تقوم به اجلامعة حلل م�سكلت جمتمع، اأو لتحقيق التنمية ال�ساملة يف املجاالت املتعددة(.
تعري��ف رابع يرى ال�س��اوي )2004( اأن اخلدمة االجتماعية هي: )حتديد االحتياج��ات املجتمعية للأفراد 
واجلماعات واملوؤ�س�سات، وت�سميم االأن�سطة والربامج التي تلبي هذه االحتياجات عن طريق كلياتها ومراكزها 
البحثي��ة، بغي��ة اإح��داث تغ��رات تنموية و�سلوكي��ة مرغوب فيه��ا(. وتعري��ف خام�ض للخدم��ة االجتماعية 
ل��كل م��ن Shanon وShoefeld: )باأنه��ا اخلدمة الت��ي تقدمها اجلامع��ة ملجتمعاتها على اأنه��ا ن�ساط ونظام 
تعليم��ي موج��ه اإىل غر طلب اجلامعة، وميكن عن طريقه ن�سر املعرف��ة خارج جدران اجلامعة، وذلك بغر�ض 
اإح��داث تغرات �سلوكية وتنموي��ة يف البيئة املحيطة باجلامعة ووحدتها االإنتاجية واالجتماعية املختلفة( 

)�سليمان، 2014(. 
مما تقدم يرى الباحثان يف تعريفهما االإجرائي اأن خدمة املجتمع هي: )كل الربامج واالأن�سطة املختلفة التي 
تقدمه��ا جامعة الزعيم االأزه��ري للمجتمع املحلي ول�سوق العمل عرب التخ�س�س��ات العلمية املختلفة يف اأق�سام 

وكليات اجلامعة(.
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) ب( اأهمي��ة وظيف��ة خدمة املجتمع للموؤ�س�سة اجلامعية: خدمة املجتمع تعترب م��ن اأهم االأدوار التي ت�سطلع 
به��ا موؤ�س�سات التعليم الع��ايل، حيث اإن كل ما تقوم به اجلامعات من اأن�سطة تعليمية اأو بحثية يجب اأن ين�سب 
يف النهاي��ة يف خدم��ة املجتمع مبختلف م�ستوياته و�سرائحه. وقد حظيت ق�سية تفعيل العلقة بني موؤ�س�سات 
التعلي��م العايل وجمتمعاتها املحلية املحيطة بها باهتمام كبر من خمططي ال�سيا�سات التعليمية واإدارات هذه 
املوؤ�س�س��ات يف جمي��ع دول العامل املتق��دم منها والنامي على حد �سواء، ويعد اهتم��ام اجلامعات بخدمة املجتمع 
اأح��د اأه��م العوام��ل التي تك�سبها ثقة املجتم��ع والراأي العام. كما يع��د ذلك االهتمام عامًل م��ن عوامل ترفيع 
اجلامع��ات ملواق��ع متقدمة يف الت�سنيفات العاملية ملوؤ�س�سات التعليم الع��ايل. وقد �سنفت اخلدمات التي تقدمها 
اجلامع��ات للمجتمع من قبل املخت�سني اإىل ثلثة جم��االت: اأولها البحوث التطبيقية التي تهدف حلل م�سكلة 
معين��ة تواجه املجتمع، ثانيها اال�ست�سارات ممثلة يف اخلدمات التي يقدمها اأع�ساء هيئة التدري�ض يف جماالت 
تخ�س�ساته��م املختلف��ة، وثالثها تنظيم وتنفيذ الربام��ج التدريبية ملوؤ�س�سات الدول��ة والقطاع اخلا�ض واأفراد 

املجتمع يف قطاعاته املختلفة )�سليمان، 2014(.
اإذن خدم��ة املجتم��ع توؤكد على الدور املهم للجامعة يف حتدي�د خمرج�ات تتلءم وطبيعة هذا الع�سر، والعمل 
على خدمة املجتم�ع وتنميت�ه بجميع جوانبه ال�سيا�سية واالقت�سادية واملعرفية واالجتماعية. وكذلك تنمي 
ل��دى املتعلم��ني القدرة على امل�ساركة واالإ�سهام ف�ي بن�اء املجتم���ع، وح�ل م�سكلته، والرغبة يف البحث وحتدي 
الواقع، وا�ستمرار امل�ستقبل يف اإطار نه�ج علم�ي وثي�ق، يراعي خ�سو�سية املجتمع، ومينع تكدي�ض املعرفة، وعدم 
ربطها بحركة احلياة املتطورة مما يفقد العلم حتمية املعرفة االجتماعية. والتعليم اجلامعي ثروة كبرة ال 
تق��در بثمن، فهو يح�رك عملي���ة التنمي�ة الأن املوؤ�س��سة التعليمية هي من اأرفع املوؤ�س�سات التي تقع على عاتقها 
مهمة توفر م�ا يحتاج�ه املجتم�ع م�ن عمليات التنمية فيه من متخ�س�سني ومبختلف املجاالت، اإ�سافة اإىل اأنها 
ت�س��كل املراكز االأ�سا�س�ية للبحوث العلمية والتطبيقية التي ت�سمن التقدم االقت�سادي واالجتماعي والثقايف، 

وهي ترثي �سناع القرار باخلربات واملهارات وبالتايل تتحكم باالأداء ال�سيا�سي. 
والأهمي��ة خدم��ة املجتم��ع عاملي��ًا، هن��اك نظ��ام االأي��زو 26000 وامل�سوؤولية االجتماعي��ة، واأيزو ه��ي منظمة 
التقيي���ض العاملي��ة، اأو منظم��ة اجلودة العاملية كما ت�سم��ى، قدمت جمموعة من املوا�سف��ات للرقابة على نظام 
اجل��ودة )ال�سامرائ��ي والكناين، 2013(، منها اأي��زو 26000 )ISO26000(، هي ت�سمي��م املعيار الدويل الذي 
يقدم التوجيه واالإر�ساد ب�ساأن طرائق تنفيذ امل�سوؤولية االجتماعية، التي تت�سكل منها امل�سوؤولية االجتماعية 
والق�ساي��ا لتنفيذ امل�سوؤولية االجتماعية جلميع اأنواع املنظمات، والأن كل منظمة توؤثر يف املجتمع والبيئة من 
حولها، جند م�سطلح امل�سوؤولية االجتماعية ي�سر مل�سوؤولية كل منظمة يف اآثار قراراتها واأن�سطتها على املجتمع 
والبيئة من خلل ال�سلوك ال�سفاف واجلانب االأخلقي كعمل متنا�سق مع التنمية امل�ستدامة ورفاهية املجتمع. 
ه��ذه املوا�سف��ة تق��دم االإر�سادات العام��ة للمب��ادئ االأ�سا�سي��ة للم�سوؤولية االجتماعي��ة واملوا�سي��ع والق�سايا 
املرتبط��ة به��ا، كم��ا اأنها تتط��رق للو�سائل الت��ي متكن النا�ض م��ن اإدخال مفه��وم امل�سوؤولي��ة االجتماعية �سمن 
اإط��ار ميكن النا�ض من اإدخال مفه��وم امل�سوؤولية االجتماعية �سمن اإطار اال�سرتاتيجي��ات واالآليات واملمار�سات 

وعمليات كافة املوؤ�س�سات. 
) ج( اأ�سالي��ب اجلامع��ة يف وظيفة خدمة املجتمع: ح��دد ح�سن )2007( اأهم الطرائق الت��ي تتبعها اجلامعات 

ال�سودانية للتكامل مع املجتمع يف:
اأه��داف اجلامع��ة الب��د اأن ت�تلءم م���ع املتطلب���ات االأ�سا�س�ي��ة للمجتم�ع، وت�س�ع��ى لتحقيقه���ا م�ن خ�لل   )1
براجمه���ا املختلف���ة، تبع��ا لتطوي��ر فل�سفته��ا وتاأكي��د ر�سالته��ا االأ�سا�سي��ة، ومراجعة االأه��داف املحددة 
لكفاياته��ا العلمي���ة والبحثي���ة واالإداري���ة يف �سوء مراجع��ة االأو�س��اع العامة يف املجتم��ع واحتياجاته 

وحركة التغير ال�سريع فيه. 
التوا�س���ل ب���ني اجلامع���ة واملوؤ�س�س�ات العلمي�ة يف الدول���ة، وف�ى الوق�ت نف�س���ه اأن حت�ر�ض عل�ى االنفت�اح   )2

عل�ى الع�امل واالت�سال املنظم مع مراكز البحث العلمي حتى تت�سم باملواكبة والتطور والتقنية.
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تركي��ز اجلامع��ة عل��ى االإمكان��ات املحلية املتوف��رة، خا�سة املادي��ة والب�سري��ة التي بدوره��ا تركز عل�ى   )3
القي�ادة املحلي�ة، من خلل ت�دريبها وحثها على امل�ساركة االإيجابية يف تعميق ال�سلة القائمة على الثقة 

بينها وبني املجتمع.
انفت��اح اجلامع��ة على اأفراد املجتم��ع والتعامل مع املزي��د م�ن موؤ�س�س�ات��ه وهيئات�ه املختلف���ة االإنتاجي�ة   )4
واخلدمي���ة، والتفاع���ل م���ع ق�س��اياه واأهداف����ه وال�س��ب��ق اإىل توق����ع م�س��كلته والعم����ل عل��ى تق��دمي 

حل��ول علمي��ة، واالإ�س��هام يف قي��ادة الراأي الع��ام وتنويره.
)4( جامعة الزعيم االأزهري:

) اأ( روؤية اجلامعة: الريادة العلمية متيزًا وانتماًء لدعم مقومات النه�سة القومية واالنفتاح عامليًا.
) ب( ر�سال��ة اجلامع��ة: تعزيز التحول ملجتمع املعرفة وقيم التع��اون والتعا�سد العلمي بكادر مبدع وخريج 

متمكن وبيئة ونظم جامعية متفردة.
) ج( اأه��داف اجلامع��ة: تاأتي اأه��داف اجلامعة اال�سرتاتيجي��ة يف جمال الطلب منبثقة م��ن ر�سالتها التي 

ميكن اأن نلخ�سها ح�سب مناظر االأداء التالية:
1. منظ��ور الربام��ج اجلامعية: وه��ذا ي�سكل املخ��رج النهائي للربام��ج واالأن�سطة اجلامعية، وب��ه يقا�ض جناح 

اجلامعة يف حتقيق ر�سالتها وروؤيتها. وتتمثل يف التايل: 
اعتم��اد برام��ج درا�سي��ة تلب��ي متطلبات جمتم��ع املعرفة، حي��ث يحتوي ه��ذا الدليل على كلي��ات وبرامج   اأ- 
اجلامع��ة، الت��ي تتميز بالتف��رد يف بع�ض الكليات واأق�سامه��ا ككلية العلوم احل�سري��ة، والتكامل املعريف يف 
بع�سه��ا االآخ��ر كالكليات الطبية ال�سحية. وتهتم اجلامعة- يف تطوي��ر علقة كلياتها باملجتمع وخدمته 
– بالتبادل املعريف على امل�ستوى املحلي والعاملي. ويربز هنا دور الطلب يف امل�ساهمة يف الربامج املجتمعية 
االأُخ��رى وتطوي��ر واق��ع املجتمع��ات املحلي��ة وامل�ساهمة يف ح��ل م�سكلتها واإج��راء الدرا�س��ات والبحوث 
اخلا�س��ة بذل��ك، ودورهم يف التبادل العلمي والثقايف مع اجلامعات داخليًا وخارجيًا واإبراز وجه اجلامعة 

امل�سرق، وللجامعة ع�سوية يف عدد من االحتادات والروابط املحلية واالإقليمية والعاملية.
 ب- ت��ويل اجلامعة اهتماما خا�سًا بتطوير الن�س��اط الطلبي ورعايته يف جو اأُ�سري ي�سم االأ�ساتذة والطلب 
واالإداري��ني، حي��ث يك��ون هنال��ك اأ�ستاذ م�سرف عل��ى عدد من الط��لب بالكلي��ة، ورعايته��م وقيادتهم يف 
التفاع��ل االإيجاب��ي داخل وخارج اجلامعة، وتكون هذه املجموع��ات اأداة لرتقية اأداء الطالب االأكادميي 

واالجتماعي.
 ج-  تتكام��ل برام��ج الن�ساط الطلب��ي مع اأه��داف اجلامعة االأُخرى يف خدم��ة املجتمع والتوا�س��ل االإقليمي 

والعاملي لتكون جزءًا من هذه الربامج.
2. منظور البيئة اجلامعية والنظم: تويل اجلامعة اهتمامًا خا�سًا بتطوير املناهج وطرائق التدري�ض والتفاعل 
االإيجاب��ي بني الطال��ب واالأ�ستاذ وت�سجيع التعل��م الذاتي، وتبذل جهدًا مقدرًا يف توظي��ف البنيات االأ�سا�سية 
خلدمة التعليم االإلكرتوين والو�سائل احلديثة يف التدري�ض واالإ�سراف االأكادميي حتى يكون خريجها متمكنًا 

وذا كفاءة علمية ومهنية عالية.
كم��ا تهت��م بتطوي��ر البيئة اجلامعي��ة – رغم �س��ح االإمكانات – حتى يتمك��ن الطلب من التح�سي��ل االأكادميي 

وتفجر طاقاتهم االإبداعية يف جو حمفز.
تويل اجلامعة عناية خا�سة باللوائح االأكادميية ولوائح االمتحانات وتقييم الطلب، حر�سًا منها على ال�سمعة 
االأكادميية العالية التي تنعك�ض على الطلب يف ريادة �سوق العمل والتح�سر للدرا�سات العليا وحت�سني املوقف 
التناف�س��ي للجامع��ة، مع حر�ض اجلامعة ومراعاته��ا للو�سع املايل العام يف املجتمع ال�س��وداين، اإاّل اأن م�ساهمة 
اأولي��اء اأم��ور الطلب يف دعم ميزاني��ة اجلامعة يعترب موردًا اأ�سا�سيًا وتقوم علي��ه دعائم البنيات االأ�سا�سية يف 
اجلامع��ة وت�سير االأن�سطة املختلف��ة، فهي ت�ستقبل مبادرات اأولياء االأم��ور واجتهادهم يف دعم اجلامعة ماليًا 

بقدر عاٍل من التقدير واالإعزاز فهم �سركاء اأ�سليون يف ت�سير اأمر اجلامعة.
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كل م��ا ذك��ر م��ن اأه��داف ال قيمة له يف الواق��ع ما مل تكن هنال��ك قيم �سامنة ل��ه، لذا ت�سعى اجلامع��ة الإر�ساء 
ثقافته��ا اخلا�س��ة وقيمه��ا املوؤ�س�سي��ة التي تربز ب�س��ورة اأك��رث يف رعاية قي��م املوؤ�س�سية والعمل ب��روح الفريق 

واالحرتام والعدالة وامل�ساواة واالإيجابية والقدوة والتميز والرعاية.
ه��ذا الدلي��ل يرك��ز اأكرث عل��ى اجلوانب االإجرائي��ة يف العملي��ة االأكادميية وت�س��دره اأمانة ال�س��وؤون العلمية، 
ويتكام��ل م��ع الدليل االآخر للرعاية والن�س��اط الطلبي الذي ت�س��دره عمادة �سوؤون الط��لب )اأمانة ال�سوؤون 

العلمية وعمادة �سوؤون الطلب، 2016(. 
الدراسات السابقة: 

اأجري��ت العدي��د م��ن الدرا�س��ات املحلي��ة واالإقليمي��ة يف جم��ال خدم��ة املجتم��ع و�سمان اجل��ودة، اختار 
الباحثان ما يتلءم مع هذه الدرا�سة منها ما يلي: 

قام كٌل من الوهاب واآدم )2016( بدرا�سة هدفت اإىل تقدمي ت�سور مقرتح يف تطوير دور اجلامعات ال�سودانية 
لتطبي��ق وظيفة خدم��ة املجتمع، يف �سوء املعاير الوطني��ة ل�سمان جودة التعليم العايل الت��ي اأعدتها الهيئة 
العليا للتقومي واالعتماد التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف ال�سودان يف يوليو 2012م، ولتحقيق 
اأه��داف الورق��ة العلمية ق�سمه��ا الباحثان الأربعة مباح��ث، وا�ستعر�ض الباحثان وظيف��ة خدمة املجتمع، كما 
اأ�س��ار الباحثان للمعاير الوطنية ل�سمان جودة التعليم العايل يف االإطار املوؤ�س�سي بالرتكيز على املجال الثامن 
اخلا���ض بخدمة املجتم��ع. واأخًرا اق��رتح الباحثان ت�سورًا الآلي��ات تطبيقية لوظيفة خدم��ة خلل تو�سيات 
الورق��ة اأبرزه��ا �س��رورة ن�سر ثقافة اجل��ودة، وتطوير خدمة املجتم��ع للجامعات ال�سوداني��ة، و�سرورة توفر 

الدعم املايل احلكومي للجامعات لتنفيذ برامج خدمة املجتمع. 
اأج��رى عباين��ة )2014( درا�سة عن دور هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم الع��ايل يف تطوير التعليم اجلامعي يف 
االأردن م��ن وجه��ة نظ��ر اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامع��ات االأردنية، حيث كانت عين��ة الدرا�سة من اأع�ساء 
هيئ��ة التدري�ض م��ن بع�ض اجلامعات احلكومية واخلا�س��ة باالأردن، وكان عدد العين��ة )921( فردا، وخرجت 
الدرا�س��ة بالعدي��د م��ن النتائج املهم��ة: اإن اأغلب العينة ترى اأن ال��دور الذي تلعبه الهيئ��ة اإيجابيا، واإن كانت 
الن�سب��ة يف اجلامع��ات اخلا�سة اأعلى من اجلامعات احلكومية، واأن نح��و ثلث امل�ستجيبني ال يعرفون اإن كان دور 
الهيئة اإيجابيًا اأم �سلبيًا، كما اأظهرت النتائج اأن اأكرث اأع�ساء هيئة التدري�ض مقتنعون ب�سرورة تطبيق معاير 

االعتماد بكلياتهم. 
ق��ام احليايل )2013( بورقة علمية عن "�سمان جودة خمرج��ات التعليم اجلامعي من اأجل تلبية احتياجات 
املجتم��ع و�س��وق العمل باجلامع��ات العربية"، واعتمدت الورق��ة العلمية على االأدب النظ��ري وحتليليه، حيث 
اأ�س��ارت للعومل��ة والتغ��رات املت�سارع��ة التي تتطلب م��ن التعليم الع��ايل م�ساهمته يف اإعداد الكف��اءات العلمية 
لتلبية احتياجات �سوق العمل يف �سوء �سمان اجلودة، واأ�سارت الورقة الأهمية دور اجلامعة يف خدمة املجتمع 
و�سوق العمل مبا توفره اجلامعة من مناخ يتيح ممار�سة دميقراطية يف امل�ساركة الفعالة يف الراأي والعمل، كما 
تنم��ي اجلامعة للمتعلم��ني القدرة على امل�ساركة واالإ�سهام يف بناء املجتم��ع م�سكلته، وختمت الورقة بالعديد 
م��ن التو�سي��ات منه��ا: �سرورة االهتم��ام ب�سمان اجل��ودة وو�سع الت�سريع��ات اخلا�سة بتطبيق نظ��ام االعتماد 

االأكادميي، وتوطيد ال�سراكة بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض. 
اأج��رى، الت��ل وال�سراي��رة )2013( درا�سة عن "درجة اهتم��ام جامعة موؤته بجودة دوره��ا يف خدمة املجتمع 
املحل��ي يف �س��وء تقديرات اأع�س��اء هيئة التدري���ض باجلامعة"، وهدف��ت الدرا�سة التع��رف اإىل درجة اهتمام 
اجلامع��ة بج��ودة دورها يف خدمة املجتمع املحلي، كما هدفت اإىل لك�سف عن اأثر متغرات الدرا�سة الت�سنيفية 
يف ه��ذه التقدي��رات، ولتحقيق هذه االأهداف مت ا�ستخدام اأداة اال�ستبان��ة، وبلغت العينة ) 221( ع�سو هيئة 
تدري���ض، وكان��ت اأب��رز النتائ��ج تقدير العين��ة الهتمام جامع��ة موؤته بج��ودة دورها خلدم��ة املجتمع بدرجة 
متو�سطة، كما تو�سلت النتائج اإىل وجود فروق داله اإح�سائيا بني متو�سطات تقدير تعزى الأثر �سفة الكلية يف 
جمال �سمعة اجلامعة ل�سالح الكليات العلمية، والأثر الرتبة االأكادميية يف جمال التفاعل مع املجتمع و�سمعة 

اجلامعة واملجاالت ككل ل�سالح رتبة اأ�ستاذ. 
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ق��ام �سعي��د )2013( بدرا�س��ة هدف��ت اإىل تق��دمي ت�س��ور اإجرائي لتطبي��ق املوا�سف��ة الدولية االأي��زو 2600 
اخلا�س��ة بامل�سوؤولي��ة االجتماعية ل�سمان ج��ودة برامج خدمة املجتمع بجامعة امللك �سع��ود باململكة العربية 
ال�سعودي��ة، وقام��ت الباحثة بتحليل مب��ادئ املوا�سفة وربطه��ا بالواقع باجلامعة، وخرج��ت الدرا�سة بنتائج 
عدي��دة منه��ا: �س��رورة ب��ذل جهد اأك��رب يف بن��اء بني��ة اأ�سا�سية تذل��ل العقب��ات والتحدي��ات لتطبي��ق �سمان 
اجل��ودة باجلامعة، وقدمت الدرا�سة ت�س��ورًا الآليات تطبيقيه وفقا للموا�سفة الدولية اأيزو 2600، من اأبرزها 
�س��رورة الب��دء بتحليل خ�سائ�ض اجلامع��ة االأكادميية واالإداري��ة والفنية وقدراته��ا واإمكانياتها وتوجهاتها 
اال�سرتاتيجي��ة، وربطها بق�ساي��ا التنمية امل�ستدامة، والبد اأن تركز اجلامع��ة يف ق�سيتني اأ�سا�سيتني، االأويل: 
جم��ال تاأث��ر جامعة امللك �سع��ود يف املجتمع، والثانية: حتديد اأو تعريف االأط��راف املعنية ذات العلقة التي 

يجب م�ساركتهم يف التخطيط، مع الرتكيز على عملية التقييم واملراجعة والتوثيق.
اأج��رى اإبراهي��م )2012( بحث��ا بعنوان: "جتارب اجلامع��ات ومناذجها التطبيقي��ة يف تعزيز اجلودة، جتربة 
جامعة القراآن الكرمي والعلوم اال�سلمية بال�سودان خلل الفرتة من �سنة 2000 - 2009"، وتناولت الدرا�سة 
الت��ي اعتم��دت عل��ى املنه��ج الو�سف��ي التحليل��ي، �سبع��ة حم��اور، ه��ي: مفه��وم اجل��ودة واهتم��ام االإ�س��لم بها، 
ن�س��اأة وتط��ور جامعة القراآن الكرمي، م��ربرات واأهداف وتطبيق اجلودة ال�سامل��ة باجلامعة، ومنها الربط بني 
واملدخلت واملخرجات ل�سوق العمل، وعر�ض معاير وموؤ�سرات تعزيز اجلودة باجلامعة، وبيان مراحل تطبيق 
اجلودة ال�ساملة، وبع�ض العوائق والتحديات التي تواجه اجلامعة يف تعزيز اجلودة، واملحور ال�سابع واالأخر: 
مث��ال تطبيق��ي يف تعزيز اجلودة يف اجلامعة، وختم��ت الدرا�سة بالعديد من النتائج منه��ا اأن هناك اإيجابيات 
منه��ا مراجعة تو�سيف الربامج واملقررات االأكادميية باالأق�سام يف كليات اجلامعة املختلفة، واأن هناك عوائق 
خمتلفة يف التطبيق، وانتهت الدرا�سة باإحدى ع�سرة تو�سية اأبرزها تفعيل العلقة بني الهيئة العليا للتقومي 

واالعتماد بوزارة التعليم العايل يف ال�سودان واإدارات التقومي الذاتي باجلامعات ال�سودانية. 
ق��ام احلرب��ي )2012( بدرا�سة عن: "دور جامعة جازان يف خدمة املجتم��ع املحلي درا�سة ميدانية" وا�ستخدم 
الباح��ث املنه��ج الو�سف��ي، ومت ا�ستخ��دام اأداة ا�ستبان��ة للدرا�سة، حي��ث مت ا�ستطلع عين��ه )82( م�ساركًا، من 
املجتم��ع م��ن 14 حمافظ��ة غط��ت كل منطقة ج��ازان، وخرج��ت الدرا�سة بالعديد م��ن املعوقات منه��ا بعد مقر 
اجلامع��ة عن حمافظات املنطقة، وعدم تعاون الطلب ورجال االهتمام بعدد االأن�سطة وعدم متركزها، وعدم 
تعاون رجال االأعمال باملنطقة مع اجلامعة، وقدمت الدرا�سة عددا من املقرتحات للتطوير اأبرزها االحتكاك 
املبا�س��ر باملجتم��ع ومعرفة احتياجات��ه ومتطلباته، واإظه��ار دور اجلامعة يف االإعلم، وامل�سارك��ة يف االأن�سطة 

الريا�سية. وختمت الدرا�سة بتقدمي ت�سور مقرتح لتطوير دور اجلامعة يف خدمة املجتمع.
اأج��رى �س��ادق )2012( درا�س��ة علمية )ماج�ستر( بعن��وان: "درا�سة تقوميي��ة لدور اجلامع��ات الفل�سطينية 
يف خدم��ة املجتم��ع والتعلي��م امل�ستمر"، وهدف��ت الدرا�سة اإىل التع��رف على فل�سفة واأه��داف جامعات فل�سطني 
يف خدم��ة املجتم��ع والتعلي��م امل�ستمر، والتعرف عل��ى النماذج العاملي��ة والعربية خلدمة املجتم��ع، ثم الوقوف 
عل��ى واق��ع خدمة املجتم��ع باجلامعات الفل�سطينية، وا�ستخ��دم الباحث منهج حتليل امل�سم��ون، من خلل م�سح 
مراكز وعمادات خدمة املجتمع باجلامعات الفل�سطينية، وا�ستخدم اأداة اال�ستبانة يف درا�سته، وانتهت درا�سته 

بالعديد من النتائج املهمة، وختم بتو�سيات لتطوير وظيفة خدمة املجتمع بجامعات دولة فل�سطني.
ق��ام كٌل م��ن املجي��دل والزعب��ي )2011( بدرا�س��ة ع��ن "الوظيفة الثالث��ة للجامع��ة املعا�سرة، كلي��ة الرتبية 
بجامع��ة دم�س��ق منوذج��ا" وهدف��ت الدرا�س��ة اإىل تو�سي��ح الوظيف��ة للك�سف ع��ن دور كلية الرتبي��ة بجامعة 
دم�س��ق يف حتقيقه��ا من وجه��ة نظر اأع�ساء هيئة التدري���ض، وقد ا�ستخدم الباحثان املنه��ج الو�سفي التحليلي، 
ومت التطبي��ق عل��ى عينة م��ن )45( فردا، وخرج��ت الدرا�سة بنتائج عدي��دة اأهمها اأن لع�س��و هيئة التدري�ض 
اأم��ا   ،)% دورا متو�سط��ا يف وظيف��ة خدم��ة املجتم��ع، فنج��د م�ساهمت��ه يف التعلي��م املفت��وح بن�سب��ه )72.44 
%(، والن��دوات واملحا�س��رات بن�سب��ة  امل�ساهم��ة يف املق��االت والدرا�س��ات خلدم��ة املجتم��ع فن�سبت��ه )65.78 
املجال�ض  ع�سوية  يف  وامل�ساركة  املحلي،  للمجتمع  الرتبوية  لل�ست�سارات  خمتلفة  ن�سب  وهناك   ،)%  62.22(
االإداري��ة للمجتمع املحلي والربامج التدريبية وغرها، وختمت الدرا�سة بالعديد من املقرتحات اأبرزها زيادة 
التوا�سل بني اأع�ساء هيئة التدري�ض وموؤ�س�سات املجتمع املحلي وربط البحوث الرتبوية باحتياجات املجتمع. 
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اأج��رى حمم��د وح�سن )1996( درا�سة هدفت اإىل معرفة وظيفة خدم��ة املجتمع بجامعة االإ�سكندرية مب�سر، 
وحتدي��د دور بع���ض كلي��ات اجلامعات يف الوظيف��ة الثالثة، والك�سف ع��ن جوانب الق�سور يف ه��ذه الكليات، ثم 
ق��دم اإجراءات حلل��ول امل�سكلت التي حتول بني اجلامعة وخدمة املجتمع م��ن حولها، واعتمدت الدرا�سة على 
املنه��ج الو�سفي التحليلي، و�سمم الباحث ا�ستبانت��ني االأوىل الأع�ساء هيئة التدري�ض، والثانية للعاملني مبركز 
خدم��ة املجتم��ع باجلامعة، للوقوف على مدى حتقيقه للأهداف، واأظهرت الدرا�سة العديد من جوانب ال�سعف 

والق�سور، وقدمت مقرتحات للتطوير.
التعليق على الدراسات السابقة: 

لق��د جم��ع الباحث��ان ع�س��ر درا�س��ات �سابقة حملي��ة وعربي��ة، يلحظ اأنه��ا ت�سابه��ت يف املنه��ج الو�سفي 
يف معظمه��ا، وكذل��ك يف الهدف وه��و مو�سوع خدم��ة املجتمع، وا�ستفاد منه��ا الباحث��ان يف االأدب النظري لهذه 
الدرا�س��ة، ويف تعري��ف العدي��د من امل�سطلح��ات، باالإ�سافة ل�سياغة ت�س��اوؤالت الدرا�س��ة واأهدافها، وكذلك يف 
املنه��ج واإعداد اأداة اال�ستبان��ة وح�ساب �سدقها وثباتها، ويف التطبيق املي��داين واملعاجلة االإح�سائية وعر�ض 
ومناق�س��ة النتائ��ج. كما ا�ستف��اد الباحثان يف طريق��ة املقارنة اأ�سفل اجل��داول للتعليق على نتائ��ج الت�ساوؤالت 

الفرعية للدرا�سة. 
 م��ا ي��ربز ق��وة الدرا�س��ة احلالي��ة مقارنة بالدرا�س��ات ال�سابق��ة، اأنها تناولت جم��اال واحدا فق��ط من جماالت 
اجل��ودة، معاير ج��ودة املوؤ�س�سات ال�سوداني��ة وهو املجال اخلا���ض بخدمة املجتمع، فمعظ��م الدرا�سات جاءت 
�سامل��ة ل��كل معاي��ر �سمان اجل��ودة، اأو انفردت بخدم��ة املجتمع فق��ط دون ربطه باجل��ودة، وكذلك مما يربز 
اأهمي��ة الدرا�س��ة احلالي��ة، اأنها االأوىل من نوعه��ا - ح�سب علم الباحث��ني- التي مت تطبيقه��ا بجامعة الزعيم 
االأزه��ري يف ال�س��ودان، عن خدمة املجتمع ويف �سوء معاير �سمان اجلودة يف االإطار املوؤ�س�سي، كذلك اإن العينة 
التي تفردت بها الدرا�سة اختارت االإدارة العليا وروؤ�ساء االأق�سام لدورهم الكبر يف تنظيم العمل، وما ميكن اأن 
يقوموا به يف تطوير اجلامعة خلدمة املجتمع م�ستقبًل، باالإ�سافة اإىل ذلك، قدمت الدرا�سة �سوؤاال يف جوانب 

الفروق للعينة من حيث النوع واملوؤهل والتدريب كل ذلك يقوى الدرا�سة. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�سة: 
اختارت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، باعتباره االأن�سب لطبيعة الدرا�سة الأنها تقوميية ا�ستك�سافية. 

جمتمع الدرا�سة والعينة: 
جمتم��ع الدرا�س��ة الكلي يتمثل يف كٍل م��ن: االإدارة العليا للجامعة واجلهات التنفيذي��ة التابعة لها، واالإدارات 
امل�ساع��دة وعم��داء كليات اجلامعة و روؤ�ساء االأق�سام، ومت ت�سمي��م اال�ستبانة اأداة للدرا�سة، حيث مت تطبيقها 
يف املي��دان بع��د التاأكد م��ن جودتها بعد ح�ساب ال�س��دق والثبات لها، اأم��ا العينة فتم اختياره��ا ق�سديًا بحيث 
مت اختي��ار روؤ�س��اء االأق�سام من بع�ض الكليات النظرية والتطبيقية، واأ�سب��ح العدد الكلي من العينة 52 فردا. 

وبداية نبداأ بتو�سيف عينة الدرا�سة من خلل نتائج اال�ستبانة التي مت تطبيقها للعينة: 
جدول )1(:عينة الدرا�شة وفقا ملتغري النوع

الن�سبةالعددالنوع
3669.2ذكور
1630.8اإناث

52100.0املجموع

 من اجلدول )1( يت�سح اأن عدد الذكور اأكرث مقارنة باالإناث يف االإدارة العليا وروؤ�ساء االأق�سام بجامعة الزعيم 
االأزهري.

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.36.5


125 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. اأ�سامة نبيل حممد اأحمد      اأ. د. في�سل حممد عبد الوهاب �سعيد 
املجلد احلادي ع�شر العدد )36( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.36.5

جدول )2(: التدريب يف جمال خدمة املجتمع �شمان اجلودة

الن�سبةالعددالتدريب
1936.5مدرب

3363.5غري مدرب

52100.0املجموع

م��ن اجل��دول )2( يت�س��ح: اأن هناك �سعف��ا وا�سحا يف برامج التدري��ب يف جمال �سمان اجل��ودة واالعتماد ويف 
جمال خدمة املجتمع. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سة عباينة )2014(.

الثبات يف اال�ستبانة:
با�ستخ��دام احلزم��ة االإح�سائية للعلوم االجتماعي��ة )SPSS(، االإ�سدار )15( متك��ن الباحثان – من بيانات 
العين��ة اال�ستطلعي��ة – م��ن معرف��ة معامل الثبات بطريق��ة ا�سبرمان وب��راون، واألفا كرونب��اخ على التوايل 
لل�سورة النهائية ال�ستبانة دور جامعة الزعيم االأزهري يف خدمة املجتمع املحلي يف �سوء معاير �سمان جودة 
موؤ�س�س��ات التعلي��م بال�سودان املكونة من )39( عب��ارة فبلغ )62.( و)0.63( وهي قيم��ة مرتفعة تدل بو�سوح 

على متتع ال�سورة النهائية لل�ستبانة بدرجة عالية من الثبات يف جمتمع الدرا�سة احلايل. 
نتائج الدراسة ومناقشتها: 

فيما يلي عر�ض نتائج املحاور من خلل نتائج اال�ستبانة التي مت تطبيقها:
1 - نتيج��ة املح��ور االأول: ويجيب ه��ذا املحور عن ال�سوؤال الفرعي: ما مدى اهتم��ام جامعة الزعيم بخدمة 
املجتم��ع يف �س��وء معاير جودة معاير ج��ودة موؤ�س�سات التعليم العايل ال�سوداني��ة من وجهة نظر االإدارة 

العليا وروؤ�ساء االأق�سام باجلامعة؟ 
اجلدول التايل يو�سح نتيجة اختبار )ت( للمجموعة الواحدة ملعرفة مدى االهتمام بخدمة املجتمع بجامعة 

الزعيم االأزهري يف �سوء معاير �سمان اجلودة ال�سودانية: 
جدول )3(: ملاذا االهتمام بخدمة املجتمع

 املتو�سطالعبارةت
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 التقدير
اللفظي

اأوافق4.00.802من املهم تطبيق معايري �شمان جودة موؤ�ش�شات التعليم العايل باجلامعة. 1
اأوافق4.03.810وظيفة خدمة املجتمع مهمة مثل التدري�س والبحث العلمي باجلامعة. 2
اأوافق4.03.797 من ال�شرورة اهتمام كليات جامعة الزعيم االأزهري بخدمة املجتمع.3
اأوافق3.81.924خدمة املجتمع كن�شاط لع�شو هيئة التدري�س مهم.4
اأوافق3.591.078من االأهمية اهتمام طالب جامعة الزعيم االأزهري بخدمة املجتمع.5
اأوافق3.64.899تتباين اأهمية خدمة املجتمع كن�شاط من كلية الأخرى.6
اأوافق3.631.001�شروريا لالأق�شام االأكادميية االهتمام بخدمة املجتمع.7
ال اأدري3.301.101البد لالأ�شتاذ اجلامعي من حما�شرات خارج اجلامعة يف تخ�ش�شه.8
اأوافق ب�شدة4.22.775من املهم الأع�شاء هيئة التدري�س اإقامة الربامج التدريبية يف جمالهم. 9

اأوافق ب�شدة4.43.652البد اأن تكون الأع�شاء هيئة اأن�شطة يف موؤ�ش�شات االإعالم املختلفة.10

من خلل اجلدول )3( اأعله يت�سح اأن:
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Ԁ  اأواًل: جميع عبارات املحور االأول جاءت دالة عند م�ستوى دالله معنوية )0.05( واأغلبها جاءت موافقة
العينة بدرجة كبرة، ماعدا العبارة رقم )8( بدرجة متو�سطة والعبارتني رقم )9( و )10( بدرجة 

كبرة جدًا.
Ԁ  ثاني��ًا: يت�سح ترتيب العبارات بح�س��ب اأهميتها، جندها ترتتب على النحو التايل من االأهم فاالأقل منها

اأهمية: )10ثم 9، 2، 3، 1، 4، 6، 7، 5 واأخرا 8(.
Ԁ  ثالث��ًا: م��ن امللح��ظ اأن العبارة رقم )10( يف اجل��دول اأعله رقم )3( واخلا�سة باهتم��ام اأع�ساء هيئة

التدري�ض باالأن�سطة يف تخ�س�سهم يف موؤ�س�سات االإعلم ال�سوداين، نالت اأعلى متو�سط بلغت )4.43(، 
وه��ذا يربز ك��رثة موؤ�س�سات االإع��لم املرئي وامل�سم��وع واملقروء يف ال�س��ودان. بينما العب��ارة رقم )8( 
اخلا�س��ة ب�سرورة اإقام��ة اأع�ساء هيئة التدري�ض حما�سرات خارج اجلامع��ة بتخ�س�سهم، بلغت قيمة 
متو�سطته��ا )3.30(، وه��ذا يعود للزحمة يف العم��ل للأ�ساتذة داخل اجلامعة وقل��ة اأعداد االأ�ساتذة 

مقارنة بالطلب. 
Ԁ  )2013( واحلي��ايل )رابع��ا: تلتق��ي نتائ��ج ه��ذه الدرا�سة م��ع درا�سة كل من عب��د الوه��اب واآدم )2016

و�سعيد )2013( واحلربي )2012(.
نتيجة املحور الثاين: ويجيب هذا املحور عن ال�سوؤال الفرعي الثاين: ما واقع تطبيق خدمة املجتمع بجامعة 
الزعي��م يف �س��وء معاير �سمان اجل��ودة ال�سودانية؟ واجلدول الت��ايل يو�سح نتيجة اختب��ار )ت( للمجموعة 

الواحدة ملعرفة مدى تطبيق خدمة املجتمع بجامعة الزعيم يف �سوء معاير �سمان اجلودة ال�سودانية.
جدول )4(: واقع تطبيق خدمة املجتمع

 املتو�سطالعبارةت
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 التقدير
اللفظي

اأوافق ب�شدة4.23.794يوجد اهتمام من اجلامعة وكلياتها يف تطبيق اجلودة ومعايري �شمانها.11
اأوافق3.97.902للجامعة اإدارة خمت�شة بخدمة املجتمع واأن�شطته وبراجمه.12
اأوافق4.13.854للجامعة خطة لربامج خدمة املجتمع واأن�شطته تقيم �شنوياً.13
اأوافق4.14.852ي�شجع عمداء الكليات االأق�شام لتن�شيط برامج خدمة املجتمع.14
اأوافق3.97.863روؤ�شاء االأق�شام يحثون اأع�شاء هيئة التدري�س الأن�شطة خدمة املجتمع.15
اأوافق3.84.892ينفذ طلبة اجلامعة برامج خلدمة املجتمع املحلي يف اإجازاتهم.16
ال اأدري3.341.063اهتم كاإداري بخدمة املجتمع الأنه لي�س اأولوية للجامعة.17
اأوافق3.69.969اأ�شمم خطة �شنوية لربامج خدمة املجتمع للمنظمة التي اأديرها.18
ال اأدري3.301.094توجد ميزانيات مالية مر�شودة من اجلامعة لربامج خدمة املجتمع.19
اأوافق3.761.049توجد جهة م�شوؤولة عن االأن�شطة التدريبية باجلامعة.20
اأوافق3.541.055ت�شعف الدورات التدريبية لالأ�شاتذة خلدمة املجتمع.21
اأوافق3.561.102توجد جهة م�شوؤولة عن الربامج االإعالمية باجلامعة.22
اأوافق3.451.195تقل اأن�شطة اأع�شاء هيئة التدري�س يف االإعالم باأ�شكاله املختلفة.23
ال اأدري2.651.344يقيم اأع�شاء هيئة التدري�س حما�شرات يف جمالهم خلدمة املجتمع.24
ال اأدري3.391.185ت�شعف م�شاركة االأ�شاتذة لرفع اأن�شطتهم العلمية مبوقع اجلامعة لالأنرتنت.25

من خلل اجلدول )4( يت�سح ما يلي:
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Ԁ  اأوال: اإن جمي��ع عب��ارات املح��ور الثاين جاءت دالة عن��د م�ستوى داللة معنوي��ة )0.05( واأغلبها جاءت
موافق��ة العينة بدرجة كبرة، ماع��دا العبارة رقم )11( بدرجة كبرة جدا، والعبارات رقم )17( و 

)19( و )24( و )25( بدرجة متو�سطة.
Ԁ  ثاني��ًا: ج��اء ترتي��ب العبارات بح�س��ب اأكرث االأمن��اط داللة على تطبي��ق برامج خدم��ة املجتمع يتمثل

يف اهتم��ام اجلامع��ة وكلياتها يف تطبيق اجلودة ومعاي��ر �سمانها، وت�سجيع عم��داء الكليات للأق�سام 
لتن�سيط برامج خدمة املجتمع، وللجامعة خطة لربامج خدمة املجتمع واأن�سطته تقام �سنويًا.

Ԁ  ثالث��ًا: اأم��ا اأقلها تطبيقًا فوجود ميزاني��ات مالية مر�سودة من اجلامعة لربامج املجتم��ع، واأقلها تطبيقا
اإقامة اأع�ساء هيئة التدري�ض حما�سرات يف جمالهم خلدمة املجتمع.

Ԁ  رابع��ًا: وتتف��ق نتائ��ج ه��ذه الدرا�سة مع درا�س��ة كٍل م��ن احلرب��ي )2012( و�س��ادق )2012(، واملجيدل
والزعبي )2011(، ودرا�سة حممد وح�سن )1996(.

نتيج��ة املح��ور الثالث: ويجيب عن ال�سوؤال الفرعي الثالث: ماكيفية تطوي��ر خدمة املجتمع بجامعة الزعيم 
االأزهري يف �سوء معاير اجلودة ال�سودانية؟ واجلدول التايل يو�سح نتيجة اختبار )ت( للمجموعة الواحدة 

ملعرفة كيفية تطوير خدمة املجتمع بجامعة الزعيم االأزهري يف �سوء معاير اجلودة ال�سودانية.
جدول )5(: تطوير خدمة املجتمع

 املتو�سطالعبارةت
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 التقدير
اللفظي

اأوافق4.08.864من ال�شرورة تطبيق اجلامعة ملعايري �شمان جودة املوؤ�ش�شات ال�شودانية.26
اأوافق3.67.909يجب اإقامة موؤمتر لتطوير وظيفة خدمة املجتمع بجامعة الزعيم االأزهري.27
اأوافق3.95.917�شرورة اإقامة ور�س عمل بالكليات لتن�شيط برامج خدمة املجتمع.28
اأوافق3.89.973البد من ن�شر ثقافة االهتمام بخدمة املجتمع بني االإداريني واالأ�شاتذة باجلامعة.29
اأوافق3.88.921�شرورة اهتمام االإدارة العليا بتطوير خدمة املجتمع واأن�شطته باجلامعة.30
اأوافق4.01.983يجب اإن�شاء اإدارة باجلامعة تخت�س باأن�شطة خدمة املجتمع.31
اأوافق3.691.070اإقامة دورات تدريبية لالإداريني واالأ�شاتذة يف برامج خدمة املجتمع.32
ال اأدري3.081.101ت�شميم خطة لثالث �شنوات باجلامعة يف خدمة املجتمع تقام �شنوياً.33
ال اأدري2.781.095�شرورة و�شع دليل حل�شر كل برامج خدمة املجتمع باجلامعة.34
ال اأدري3.161.139ت�شجيع الكليات واالأق�شام لت�شميم الربامج التدريبية الق�شرية للمجتمع.35
ال اأدري3.381.184تدريب اأع�شاء هيئة التدري�س يف ت�شميم الربامج التدريبية للمجتمع.36
ال اأدري3.131.154حث اأع�شاء هيئة التدري�س الإقامة حما�شرات للمجتمع يف تخ�ش�شاتهم.37
ال اأدري3.181.176ت�شجيع االأ�شاتذة برفع اإنتاجهم العلمي مبوقع اجلامعة على االأنرتنت.38
ال اأدري3.211.142حث االأ�شاتذة على امل�شاركة يف موؤ�ش�شات االإعالم املختلفة يف تخ�ش�شاتهم.39

م��ن خ��لل اجلدول )5( يت�سح اأن معظم عبارات املحور الثالث جاءت دالة عند م�ستوى دالله معنوية )0.05( 
عدا عبارات رقم )33( و)35( و)37( و)38( جاءت غر دالة، كما اأن معظم ا�ستجابة العينة للعبارات جاءت 

بدرجة كبرة، ماعدا العبارات رقم )34( و)36( و)39( بدرجة متو�سطة.
اأم��ا االإجابة ع��ن ال�سوؤال الفرعي الثالث ملعرفة الفروق االإح�سائي��ة الأهمية خدمة املجتمع بجامعة الزعيم 
االأزهري تعزى ملتغر النوع قام الباحثان بتطبيق اختبار )ت( ملتو�سط جمموعتني م�ستقلتني واجلدول التايل 

يو�سح النتائج:
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جدول )6(: نتيجة اختبار )ت( ملتو�شط جمموعتني م�شتقلتني ملعرفة داللة الفروق الأهمية خدمة املجتمع بجامعة الزعيم 
االأزهري تعزى ملتغري النوع

 جمموعتااملحور
املقارنة

 الو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 القيمةالعدد
االحتمالية

 م�ستوى الداللة
عند 0.05

 التقدير
اللفظي

 االهتمام بن�شر ثقافة
اجلودة

بدرجة كبريةغري دالة40.05567.2582750.056ذكور
39.93756.55712اإناث

يتبني من اجلدول )6( اأن قيمة )ت( املح�سوبة )0.956( بدرجة احلرية )50(، وقيمة احتمالية )0.056(، 
مم��ا يعن��ي عدم وجود ف��روق ذات داللة اإح�سائي��ة الأهمية خدمة املجتمع يف جامع��ة الزعيم االأزهري تعزى 

ملتغر النوع، وذلك عند م�ستوى داللة معنوية )0.01(.
ملعرفة الفروق االإح�سائية لتطوير برامج خدمة املجتمع بجامعة الزعيم االأزهري تعزى ملتغر التدريب   .1

قام الباحثان بتطبيق اختبار )ت( ملتو�سط جمموعتني م�ستقلتني واجلدول التايل يو�سح النتائج:
جدول )7(: نتيجة اختبار )ت( ملتو�شط جمموعتني م�شتقلتني ملعرفة داللة الفروق لتطوير برامج خدمة املجتمع بجامعة 

الزعيم االأزهري تعزى ملتغري التدريب

 الو�سطجمموعتا املقارنة
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
احلرية

 قيمة )ت(
املح�سوبة

 القيمة
االحتمالية

 م�ستوى الداللة
اال�ستنتاجعند 0.05

بدرجة كبريةدالة51.606110.92857502.261.028متدرب
44.473710.99681غري متدرب

يتب��ني من اجلدول )7( اأن قيمة )ت( املح�سوب��ة )2.261( بدرجة احلرية)50( وقيمة احتمالية)0.028(، 
مم��ا يعن��ي وجود فروق ذات دالل��ة اإح�سائية الأهمية خدمة املجتمع يف جامع��ة الزعيم االأزهري تعزى ملتغر 

التدريب، وذلك عند م�ستوى داللة معنوية )0.01(.
النتائج: 

اأوال: ختام��ا وم��ن واق��ع النتائج، يت�س��ح اأن العينة اأكدت عل��ى �سرورة تطبيق اجلامع��ة خلدمة املجتمع،   -
واتفقت العينة بدرجة كبرة وكبرة جدًا الأهمية ذلك مع �سرورة التطوير اأكرث م�ستقبًل.

ثاني��ًا: م��ن خ��لل نتائ��ج الدرا�س��ة يت�سح اأن هن��اك �سعفًا وا�سح��ًا يف برام��ج التدريب، م��ن حيث حتديد   -
االحتياج��ات التدريبي��ة وت�سمي��م وتنفي��ذ برامج التدري��ب ملن�سوب��ي اجلامعة يف جمال �سم��ان اجلودة 
العينة وتعترب ن�سبة  % من  واالعتماد ويف جمال خدمة املجتمع، حيث كانت ن�سبة املتدربني فقط 36.5 

�سعيفة جدًا.
ثالث��ًا: م��ن وجه��ة نظر العينة يوج��د ت�سجيع لتطبي��ق �سمان اجل��ودة واالعتماد من قب��ل اإدارة جامعة   -

الزعيم االأزهري بدرجة فوق الو�سط.
رابع��ًا: م��ن خ��لل النتائج يلح��ظ وجود �سع��ف يف اإقامة حما�س��رات من قب��ل اأع�ساء هيئ��ة التدري�ض   -
خلدم��ة املجتم��ع، حيث نالت هذه العب��ارة اأقل قيمة متو�سط ح�سابي �سعيفة، وه��ذا يعود لزحمة العمل 

وقلة االأ�ساتذة مقارنة بعدد الطلب. 
خام�س��ًا: اأي�س��ا م��ن النتائج يت�سح اأن هن��اك �سعفا يف امليزاني��ات املالية الداعمة لربام��ج خدمة املجتمع   -

باجلامعة، وهذا موؤ�سر �سلبي لتطوير برامج خدمة املجتمع.
�ساد�سًا: كذلك نلحظ عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية الأهمية خدمة املجتمع يف جامعة الزعيم   -

االأزهري تعزي ملتغر النوع وذلك عند م�ستوى داللة معنوية )0.01(.
�سابع��ًا: وجود ف��روق ذات داللة اإح�سائية ب��ني االأ�ساتذة املتدربني وغر املتدرب��ني اجتاه تطوير برامج   -
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خدم��ة املجتمع بجامع��ة الزعيم االأزهري ل�سال��ح االأ�ساتذة املتدربني بدرجة كب��رة وذلك عند م�ستوى 
داللة معنوية )0.01(.

التوصيات: 
وختاما، يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سى الباحثان مبا يلي: 

اأواًل: اأن ت�سع��ى جامع��ة الزعي��م االأزه��ري للمزي��د م��ن االهتمام يف تطبي��ق اجلودة وتطبي��ق معايرها،   -
خا�س��ة يف اإطار برامج خدمة املجتمع للجامعة، عرب ن�س��ر ثقافة اجلودة والتقومي واالعتماد واالهتمام 

بخدمة املجتمع.
ثاني��ًا: توف��ر امليزاني��ات املالي��ة اللزمة من جامع��ة الزعيم االأزه��ري، و�سعي اجلامع��ة ال�ستقطاب مال   -
خارج��ي م��ن امل�ستفيدي��ن من اخلدم��ة، ومن اخلري��ن وال�سركات الراعي��ة وغرها لتنفي��ذ برامج خدمة 

املجتمع داخل والية اخلرطوم وخارجها.
ثالثًا: اأن تعمل اجلامعة على ت�سميم خطة ا�سرتاتيجية يف خدمة املجتمع يف اإطار اخلطة اال�سرتاتيجية   -
العام��ة للجامعة يف �سوء معاير �سمان اجلودة يف ال�س��ودان، ملدة خم�ض �سنوات تقيم �سنويا، ت�سمل ع�سو 
هيئ��ة التدري���ض ودور الق�س��م االأكادمي��ي ودور الكلي��ة ودور االإدارة العلي��ا، وتقي��م �سنوي��ا للوقوف على 

حتديات تنفيذها.
رابع��ًا: اهتم��ام جامعة الزعي��م االأزه��ري بالتدريب لتطبي��ق معاير �سمان اجل��ودة والتق��ومي املوؤ�س�سي   -
ال�سوداني��ة، بجامع��ة الزعي��م االأزهري، خا�سًة خدم��ة املجتمع كاأحد جماالت �سم��ان اجلودة يف االإطار 
املوؤ�س�س��ي ع��رب حتدي��د االحتياج��ات التدريبي��ة وت�سمي��م برام��ج التدري��ب وتنفيذها باال�ستف��ادة من 
املتخ�س�س��ني واخلرباء من داخ��ل ال�سودان وخارجه مث��ل احتاد اجلامعات االإ�سلمي��ة واحتاد اجلامعات 

العربية وغرها.
ثاني��ًا: تنفي��ذ الربامج التدريبي��ة للعمداء وال��وكلء وروؤ�ساء االأق�س��ام واأع�ساء التدري���ض باجلامعة يف   -
كيفي��ة التخطي��ط لربامج خدمة املجتمع وتنفيذه��ا وقيا�ض االأداء فيها، وذلك م��ن خلل اال�ستفادة من 

خربات اجلامعات االأخرى داخل ال�سودان وخارجه.
خام�س��ا: البد اأن تعمل اإدارة اجلامعة على ت�سجيع اأع�س��اء هيئة التدري�ض على اإقامة املحا�سرات خارج   -
اجلامع��ة يف تخ�س�سهم، كن�ساط خلدمة املجتمع با�سم اجلامعة، ونقرتح اإن�ساء اجلامعة لقناة تلفزيونية 

واإذاعة و�سحيفة وت�سجيع االأ�ساتذة للم�ساركة فيها يف جمال تخ�س�ساتهم املختلفة. 
�ساد�سًا: اإن�ساء جامعة الزعيم االأزهري الإدارة بدرجة عمادة كلية، تكون م�سوؤولة عن التخطيط لربامج   -
خدم��ة املجتم��ع وكيفية تنفيذها، ت�سم��ى عمادة خدمة املجتم��ع، تكون لها جلنة اأ�سب��ه مبجل�ض الكلية، 
اأع�ساوؤه��ا ممثل��ون م��ن كل كلية باجلامع��ة، وبدرجة رئي���ض ق�سم، ويك��ون ع�سوا مبجل�ض كليت��ه وع�سوا 

مبجل�ض االأ�ساتذة.
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