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 الملخص 

الدراسة  خدمة    هدفت  مجال  في  النوعية  التربية  كليات  أدوار  عن  الكشف  إلى  الحالية 

المنهج الوصفي المسحي, وأداة االستبانة، والتي تم   الدراسة  المجتمع وتنمية البيئة، واستخدمت 

( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  69تطبيقها على عينة عشوائية طبقية بلغ عددها) 

، وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها ؛ درجة التوفر على إجمالي المحاور  النوعية جامعة طنطا 

بأدوار كليات التربية المحور الرابع الخاص  )كبيرة( من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث جاء 

بالمجتمع العامة  الثقافة  نشر  في  بنسبة استجابة)   النوعية  المرتبة األولى  ( وهي  % 86.31في 

بأدوار كليات التربية النوعية   المحور الثالث الخاصلمرتبة الثانية  درجة موافقة كبيرة، وفي ا 

( وهي درجة موافقة كبيرة ، ثم جاء  % 80.11بنسبة استجابة)   في نشر الوعي البيئي بالمجتمع

الخاص   األول  المدربة المحور  البشرية  القوى  إعداد  في  النوعية  التربية  كليات  بأدوار 

بالمجتمع تنمية  إلحداث  استجابة)   والمؤهلة  بنسبة  الثالثة  المرتبة  درجة  % 78.38في  وهي   )

واألخيرة   الرابعة  المرتبة  وفي  كبيرة،  الخاص  موافقة  الثاني  التربية المحور  كليات  بأدوار 

والبيئة المجتمع  لخدمة  العلمي  البحث  ترقية  في  )   النوعية  استجابة  وهي  % 78.03بنسبة   )

 درجة موافقة كبيرة. 
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The roles of Specific Education Faculties in 

the field of community service and 

environmental development in light of Egypt's 

2030 vision 

Faculty of Specific Education, Tanta 

University, as a model 

Summary 

     The current study aimed to uncover the roles of Specific 

Education Faculties in the field of community service and 

environmental development. The study used the descriptive 

survey method and the questionnaire tool, which was applied to a 

stratified random sample of (69) members of the teaching staff at 

the Faculty of Specific Education, Tanta University. The study 

leads to results the most important of which are: The degree of 

availability of the total axes (large) from the point of view of the 

study sample, where the fourth axis related to the roles of specific 

education colleges in spreading general culture in society came 

first with a response rate of (86.31%), which is a large degree of 

approval.  And in second place came the third axis which is related 

to the roles of specific education colleges in spreading 
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environmental awareness in society with a response rate 

(80.11%), which is a great degree of approval, then came the first 

axis related to the roles of specific education colleges in preparing 

trained and qualified manpower to bring about development in 

society. (78.38%), which is a high degree of approval, and in the 

fourth and last place is the second axis for the roles of the 

Faculties of Specific Education in promoting scientific research to 

serve the community and the environment with a response rate 

(78.03%), which is a great degree of approval. 

Key words: Roles  :   Community Service -   Environmental 

Development - Egypt Vision 2030 - Specific Education 
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 مقدمة 

الجامعات في    تؤدي  فالجامعات  شأنها,  ورفع  المجتمعات  تنمية  في  أساسيًا  دوًرا 

دعائمها  على  وتنشأ  المدن  عليها  تقوم  التي  الرئيسة  والقاعدة  النواة  تكون  الدول  بعض 

المجتمعات؛ لذا يمثل مفهوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعًدا محوريًا ويضيف مهمة أساسية 

لجامعات, وهذه المهمة تتمثل في التفاعل مع المجتمع من المهام التي يجب أن تضطلع بها ا

هيئة  أعضاء  خبرات  ووضع  واالستشارات  الخدمات  تقديم  في  الفعلية  والمشاركة  المحيط 

اإلنساني ومركز  للفكر  كمعقل  الجامعة  تحقيق رسالة  في سبيل  البحثية  وإمكاناتهم  التدريس 

 دعم مسيرة التنمية.   رائد للتطوير واإلبداع في سبيل المشاركة الفعالة في

عالوة على ما سبق فإن وظيفة خدمة المجتمع وتنمية البيئة تعد من أهم وظائف  

الذي  المجتمع  على  الكلية  تنفتح  خاللها  فمن  تخصصاتها؛  اختالف  على  الجامعة  كليات 

تنتمي إليه وتتفاعل معه, كما أنها الترجمة الفعلية للوظائف األخرى بالجامعة, ومن ثم فإن 

هو إعداد ما   -ومنها كلية التربية النوعية-دف الرئيس لكل جوانب النشاط في أية كلية  اله

فضاًل  فيه,  المجاالت  لمختلف  قيادات  وإعداد  مؤهلة,  بشرية  طاقات  من  المجتمع  يحتاجه 

, 2009عن القيام بالبحوث العلمية التي تسهم في إحداث التقدم في ذلك المجتمع )عمار,  

43.) 
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ال  كليات  الرئيسة  وتعد  التربوية  التعليمية  المؤسسات  إحدى  بمصر  النوعية  تربية 

المسئولة عن إعداد معلمي المواد النوعية المؤهلين للتدريس بمراحل التعليم قبل الجامعي 

واإلعالم  الموسيقية,  والتربية  الفنية,  التربية  مجاالت  في  وأنواعه  مستوياته  بمختلف 

الك  هذه  أنشئت  وقد  وغيرها,  من  التربوي,  الفترة  في   –م  1989/  1988ليات 

بالقرار 1991/1992 للجامعات  تبعيتها  انتقلت  ثم  العالي،  التعليم  لوزارة  تبعيتها  م, 

 (. 1998م )جمهورية مصر العربية, 1998( لسنة  329الجمهوري رقم )

الوزاري   بالقرار  بطنطا  النوعية  التربية  كلية  أنشئت  مايو    25في    454وقد 

م، بدأت بأربعة أقسام 1989وزارة التعليم العالي، بالئحة أولى عام  م وكانت تابعة ل1989

ذات شعب دراسية هي: التربية الفنية، والتربية الموسيقية، واالقتصاد المنزلي، وتكنولوجيا 

عام   وفي  والنفسية.  التربوية  العلوم  هو  شعبة  دون  خامس  وقسم  م  1991/1992التعليم، 

م  1995/1996هما؛ الصحافة والمسرح. وفي عام    أضيف قسم اإلعالم التربوي بشعبتين

تم تشعيب تكنولوجيا التعليم شعبتين هما؛ تكنولوجيا عامة، وحاسب آلي. وصدرت الالئحة 

الثانية للكلية في ظل وزارة التعليم العالي)الئحة الفصلين الدراسيين بالقرار الوزاري رقم  

عام  19/12/1990بتاريخ    150 ثالثة  الئحة  وصدرت  بالفصلين 1995(.  للعمل  م 

الدراسيين بدال من من العمل بالفصل الدراسي الواحد، وتم ضم الكلية بالقرار الجمهوري 

السبع  1998/  8/10في    329رقم   والشعب  الخمسة  األقسام  على  نص  الجامعة  إلى  م 

الصادرة  الرابعة  بالالئحة  الكلية حاليًا  والنفسية كقسم سادس وتعمل  التربوية  العلوم  وقسم 

الوزاري   النوعية 26/7/2000بتاريخ    1085بالقرار  التربية  لكلية  الرسمي  م.)الموقع 

طنطا   العربية،  2020جامعة  مصر  وجمهورية  العربية، 1985،  مصر  وجمهورية   ،

2000) 

التربية   كلية  ومنها  بمصر  النوعية  التربية  كليات  وظائف  في  تطور  حدث  وقد 

ا  على  دورها  يقتصر  لم  حيث  بطنطا؛  حملة النوعية  من  اآلالف  وتخريج  األكاديمي  لتعلم 

البيئة,  المجتمع وتنمية  ليشمل خدمة  العلمي فحسب، بل امتد  أو البحث  العلمية,  الشهادات 



حيث أصبحت تضم العديد من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التي تحرص على 

والبحوث التطبيقية،  تقديم خدمات متنوعة للمجتمع، مثل: محو األمية، والتدريب التحويلي،  

 (.  62, 2004واالستشارات الطبية والنفسية والهندسية واالقتصادية والزراعية)الشخص, 

أن   يفترض  فإنه  والمجتمعات؛  بالجامعات  النوعية  التربية  كلية  ارتباط   وبحكم 

للجامعة   الثالثة  بالوظيفة  بالقيام  المعنية  الكليات  أوائل  من  وتنمية –تكون  المجتمع  خدمة 

التعليم,   -يئةالب  الكليات معنية فقط بدوريها التقليديين؛  ومن ثم فلم يعد مقبواًل أن تظل هذه 

العلمي)الخميسي,   في 616,  2006والبحث  كبير  تطور  حدث  الراهن  الوقت  ففي   .)

وبيئية,  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  تنمية  إلحداث  تتطلع  المجتمعات  فأغلب  المجتمع؛ 

بها تحقيق مستويات المادية األساسية, وتحسين   تضمن  الحاجات  معيشية متنامية, وإشباع 

نوعية الحياة ألفرادها الحاليين ولألجيال القادمة, وتحسين بيئتها اآلنية والمستقبلية)الزنفلي, 

التربية 183-184,  2012 كلية  مواكبة  والبيئة  المجتمع  في  الكبير  التطور  ويستدعي   ,)

ال  بتجديدها لوظيفتها  لمواكبة هذا  النوعية له  البيئة  المتمثلة في خدمة المجتمع وتنمية  ثالثة 

 التطور. 

بكلياتها   الجامعة  النوعية-وتعد  التربية  كلية  التي    -ومنها  الرئيسة  الدعائم  إحدى 

التي  التنمية  تلك  البيئة,  على  والمحافظة  التنمية  تحقيق  في  المجتمع  آمال  عليها  ترتكز 

تم قومية  تنمية رسمت مصر طريقها عبر رؤية  ثل في حقيقتها خطة استراتيجية إلحداث 

عام   حتى  مصر  2030مستدامة  فرؤية  مالمح 2030.  ترسم  التي  الطريق  خريطة  م, 

وتدمج  المختلفة,  الحكومية  واألجهزة  الوزارات  مستهدفات  تراعي  والتي  مصر,  مستقبل 

والخبرا الدولية  والمنظمات  المدني  والمجتمع  الخاص  القطاع  من  كل  رؤية  ء معها 

  (.35,  2017واألكاديميين)السعيد, 

وتسعى رؤية مصرر لتحقيرق التنميرة عبرر قطاعرات مختلفرة برالمجتمع المصرري؛ 

فالتنمية ذات صلة وثيقة بجوانب الحيراة المختلفرة فري المجتمرع، فهري تعبرر عرن مؤشررات 
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ت مادية وغير مادية، تشرمل التقردم التكنولروجي السرريع, وزيرادة اإلنتراد المرادي, والخردما

اإلنتاجية واالجتماعية, وإعادة تأهيل المهارات الفردية, وإعادة تشكيل األنظمرة االجتماعيرة 

والقيميررة، بهرردف التكيررف مررع متطلبررات المجتمررع الجديررد, والهياكررل االجتماعيررة واتجاهررات 

المواطنين, وتقليل الفوارق في الدخول, وبهذا تغيرت فلسفة التنمية مرن كونهرا مسرتندة إلرى 

لررى الفهررم المسررتند إلررى الحاجررات اإلنسررانية, وبررذلك أصرربحت التنميررة هرري تنميررة النمررو إ

 (.220, 2011اإلنسان)حالوة,  

من تنميرة مسرتدامة لرم  -ومنها الجامعة-ومن المؤكد أن ما وصلت إليه المؤسسات  

يأت من فراغ, بل جاء نتيجة قيامها بتطوير مجموعة من األعمال الخاصة بتنميرة المجتمرع 

والتي تسعى بها إلى نهضة المجتمع وتحقيرق تنميرة شراملة فري جميرع جوانبره, وال   والبيئة؛

 يمكن تحقيق ذلك إال من خالل الجامعة متمثلة في مؤسساتها.

أحد    -وبجامعة طنطا على وجه الخصوص-وتعد كليات التربية النوعية في مصر  

بارها مركًزا للخبرة العلمية أكبر المؤسسات التعليمية التي تتفاعل مع المعرفة والثقافة, باعت

والبحثية في كافة التخصصات, كما أنها تسهم في تهيئة مناخ اإلبداع واالبتكار بكافة فروع 

العلم المتعددة, كما تتبنى مسئولية تنمية أهم ثروات المجتمع وهي الثروة البشرية )األلفي, 

قياد16,  2013 من  تملكه  بما  النوعية  التربية  كلية  تسعى  كما  في (,  وعلمية  فكرية  ات 

التي تواجه  التحديات  كثير من  المجتمعية ومواجهة  المشكالت  كثير من  إلى حل  المجتمع 

 (.5, 2011المجتمع والبيئة الخارجية )عامر, 

لتبني   نتيجة  البيئة,  وتنمية  المجتمع  خدمة  وظيفة  في  حدث  الذي  التطور  ورغم 

رؤية مصر   البحو2030الجامعة  لنتائج  المتتبع  فإن  تناولت ,  التي  السابقة  والدراسات  ث 

الواقع الحالي لدور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع, يجد أنها تؤكد على أن وظيفة 

سياسات  توجد  ال  المصرية  الجامعات  معظم  ففي  مهمشة؛  أو  قاصرة  المجتمع  خدمة 

أع لممارسة  عشرية,  أو  خماسية  أو  سنوية  زمنية  لفترات  وتطبيقيًا  إجرائيًا  مال مخططة 

توفر  وانخفاض  وحقيقية,  جادة  ممارسات  وفي  واقعية  برؤية  والمجتمع  البيئة  في  الخدمة 



إلى وجود عدد  المختلفة, باإلضافة  المجتمع  بينها وبين مؤسسات  والتعاون  التنسيق  آليات 

من المعوقات التنظيمية واإلدارية والمالية التي تؤدي إلى ضعف قيام الجامعات المصرية 

, 2004مة المجتمع المحيط بصفة عامة والكليات بصفة خاصة )الشخص,  بدورها في خد

63.) 

فقد أشارت دراسة )السمدوني, وأحمد( والتي طبقت على  عينة من    وطبقًا لذلك 

وطنطا,  وعين شمس,  والقاهرة,  األزهر,  جامعات مصرية؛  بست  التدريس  هيئة  أعضاء 

الجامع تلك  قيام  ضعف  إلى  واإلسكندرية,  خدمة والمنصورة,  مجال  في  بأدوارها  ات 

المجتمع والبيئة, نتيجة لوجود العديد من المعوقات التي تحول دون ممارسة أعضاء هيئة 

الالزمة  المالية  االعتمادات  قلة  ومنها:  المجتمع،  خدمة  مجال  في  ألدوارهم  التدريس 

في  الخاص  القطاع  مشاركة  وضعف  المجتمع,  خدمة  في  التدريس  هيئة  عضو  لمشاركة 

ل البحوث والمؤتمرات, وانخفاض تمويل مؤسسات المجتمع المستفيدة لبحوث أعضاء تموي

 (.  65, 2005هيئة لتدريس )السمدوني, وأحمد , 

 مشكلة الدراسة  

تسعى كليات التربية النوعية بمصر إلى تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع؛ من خالل  

مصر   رؤية  األ  2030تطبيق  كافة  على  مجتمعية  تنمية  كخدمة بتحقيق  المجتمعية  صعدة 

التنمية  شعار  بذلك  رافعة  الثقافي,  المستوى  على  تقدم  وإحداث  البيئة,  وتنمية  المجتمع 

الحثيث نحو حلها,  والسعي  المجتمع  المرتبط بمشكالت  العلمي  بالبحث  الثقافية, واالهتمام 

العمل   بجانب هدفها األساسي المتمثل في بناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة لسوق

كما  لطالبها,  واالقتصادية  االجتماعية  القاعدة  لتوسيع  متزايدة  بجهود  تقوم  فهي  التعليمي, 

أنها تلتزم بفتح أبوابها أمام الحاصلين على مؤهالت عليا لالستفادة من التعليم العالي، عن 

طريق منحهم فرص النجاح في المجاالت المختلفة, األمر الذي يحتم عليها إقامة شراكات 

التي  الخدمات  تحقيق  لضمان  الحكومية  وغير  الحكومية  المختلفة  المجتمع  مؤسسات  مع 
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بناًء  وبنائهم  تنمية طالبها  البيئة من خالل  وتنمية  المجتمع  بها لخدمة  القيام  يتوجب عليها 

 سليًما.  

خدمة  وظيفة  بتحقيق  تضطلع  التي  الكليات  أهم  أحد  النوعية  التربية  كلية  وتعد 

وتنمية   نشأتها-البيئة  المجتمع  وتنمية   -منذ  المجتمع  خدمة  بمجال  اهتمامها  حداثة  أن  إال 

البيئة أسهم في ضعف دورها في هذا المجال, األمر الذي يجعلها غير قادرة على تطبيق 

م في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة, ومواكبة التطورات والتغيرات 2030رؤية مصر  

إلى باإلضافة  بالمجتمع,  إليه   المتسارعة  أشارت  ما  وهذا  البيئة,  تنمية  في  دورها  قصور 

(, 2014(, وإبراهيم )2012(، كما أشارت دراسة معروف )2004دراسة )عبد الناصر,  

( إلى أن دور كليات التربية عامة والنوعية خاصة ال يزال بحاجة إلى 2018وبسطويسي )

استشاريً  يظل  األحيان  معظم  في  الكليات  تلك  فدور  وتفعيل,  اقتراح دعم  عند  يتوقف  ا, 

ألن  وذلك  المحيطة,  المجتمعات  تواجه  التي  المشكالت  لحل  التوصيات  وصياغة  الحلول 

تلك الخدمات ال تأتي وفقًا لتخطيط معين، وإنما تعد من قبل األنشطة الفرعية التي تقوم بها 

 تلك الكليات.  

بخد النوعية  التربية  كليات  اهتمام  تزايد  رغم  فإنه  ذلك  على  المجتمع عالوة  مة 

والخطط  الرؤى  غياب  إلى  باإلضافة  المعالم,  واضح  غير  يزال  ال  أنه  إال  البيئة،  وتنمية 

خدمة   تجاه  مسئوليتها  تنامي  مع  النوعية,  التربية  كليات  أدوار  تحدد  التي  االستراتيجية 

 المجتمع وتنمية البيئة, األمر الذي يستدعي الوقوف على أدوار كلية التربية النوعية جامعة 

والتغيرات  التطورات  لمواجهة  التي تؤهلها  البيئة،  وتنمية  المجتمع  طنطا في مجال خدمة 

 لذا  الحادثة بالمجتمع, كما تمكنها من تحقيق تنمية حقيقية للبيئة المحيطة بها, 



 فإن الدراسة الحالية تسعى لإلجابة على األسئلة التالية: 

 ؟   ما اإلطار الفكري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .1

 الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة ؟  2030ما أبعاد رؤية مصر  .2

ما أدوار كلية التربية النوعية جامعة طنطا في مجال خدمة المجتمرع وتنميرة البيئرة  .3

 م؟ 2030في ضوء رؤية مصر  

 هدف الدراسة  

النوعية   التربية  كلية  أدوار  عن  الكشف  إلى  رئيسة  بصفة  الحالية  الدراسة  هدفت 

 م2030ا في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ضوء رؤية مصر جامعة طنط

 وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:  

 التأصيل النظري لمجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

 الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.   2030عرض وتحليل ألبعاد رؤية مصر  

النوع   التربية  ية  جامعة طنطا في مجال خدمة المجتمع  الوقوف على أدوار كلية 

 وتنمية البيئة.   

 أهمية الدراسة 

تكتسب الدراسة أهميتها من تركيزها على إحدى أهم وظائف كلية التربية النوعية   -1

البيئة, والتي باتت تمثل مطلبًا رئيًسا   الثالث، وهي وظيفة خدمة المجتمع وتنمية 

ال كافة  في  شاملة  تنمية  إحداث  في  يحقق  للمساهمة  بما  المجتمعية  قطاعات 

مستويات معيشية متنامية, ويعمل على إشباع الحاجات المادية األساسية, وتحسين  

 نوعية الحياة لألجيال القادمة. 

بالكليات   -2 الجامعية  القطاعات  دور  وتعزيز  دعم  نحو  الدولة  توجهات  مواكبة 

ب  ينادي  الذي  البيئة  وتنمية  المجتمع  قطاع خدمة  إسهام  المختلفة، خاصة  ضرورة 
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الكليات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أجل تحقيق أهداف رؤية مصر  

2030 . 

مصر   -3 رؤية  تحقيق  في  النوعية  التربية  كلية  في  متمثالً  الجامعي  التعليم  أهمية 

, حيث تعد كليات التربية عامة والتربية النوعية خاصة من أكثر مؤسسات  2030

على   قدرة  العالي  قوة  التعليم  لمدى  معيار  أنها  كما  الرؤية,  أهداف  تحقيق 

 المجتمعات وتقدمها.  

مجال  -4 في  خاصة  الجامعي،  التعليم  مجال  في  النوعية  التربية  كليات  دور  أهمية 

داخل   والتجديد  والطاقة  لإلبداع  مصدر  من  تمثله  لما  المحلية،  المجتمعات  خدمة 

 المجتمع بكافة مجاالته.  

, وسبل االستفادة من  2030محاور رؤية مصر    تسهم الدراسة في التعرف على -5

لخدمة   أدوار  صورة  في  أهدافها  تحقيق  في  طنطا  جامعة  النوعية  التربية  كلية 

 المجتمع وتنمية البيئة.  

خدمة  -6 مجال  في  النوعية  التربية  كليات  أدوار   عن  الكشف  في  الدراسة  تسهم 

المد البشرية  القوى  إعداد  في  وكذلك  البيئة،  وتنمية  والمؤهلة،  المجتمع  ربة 

البيئي   الوعي  ونشر  والبيئة،  المجتمع  لخدمة  العلمي  البحث  ترقية  إلى  باإلضافة 

 والثقافة العامة بالمجتمع. 

بهم   -7 المنوط  األدوار  إلى  النوعية  التربية  كليات  إدارة  على  القائمين  نظر  لفت 

الن وإعادة  بالكليات,  المحيطة  البيئة  وتنمية  المجتمع  لتلبية حاجات  في  تفعيلها  ظر 

تفعيلها داخل كليات التربية النوعية بوصفها إحدى مجتمعات التعلم, وأداة لتحقيق  

 . 2030رؤية مصر 



 حدود الدراسة  

 نظًرا لإلجراءات المتبعة في هذه الدراسة، فإن محددات الدراسة جاءت كما يلي: 

 أدوار كليات التربية النوعية جامعة اقتصرت الدراسة على    الحدود الموضوعية: −

وترقية  ،  طنطا في إعداد القوى البشرية المدربة والمؤهلة إلحداث تنمية بالمجتمع

نشر الثقافة ، والبحث العلمي لخدمة المجتمع والبيئة، ونشر الوعي البيئي بالمجتمع

 . العامة بالمجتمع

 تم تطبيق الدراسة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا.   الحد المكاني: −

 م. 2021/ 2020ق الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي األولتم تطبي الحد الزمني: −

تم تطبيق أداة الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية   الحد البشري:  −

 التربية النوعية جامعة طنطا.  

 منهج الدراسة  

وتحديد   كائن  هو  ما  وتفسير  وصف  بهدف  الوصفي  المنهج  الباحثة  استخدمت 

(, وذلك بهدف الوقوف  14,  2010توجد بين الوقائع )ضحاوي,    الظروف والعالقات التي

البيئة في ضوء رؤية  وتنمية  المجتمع  مجال خدمة  في  النوعية  التربية  كليات  أدوار  على 

 م . 2030مصر

 مصطلحات الدراسة  

 الدور  (1

داخل   معينة  أهداف  لتحقيق  أو مؤسسة  قطاع  بها  يقوم  مهام  بأنه"  الدور   يعرف 

 (.55,  2006ا, المجتمع ")أبو الوف
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ويعرف الدور إجرائيًا بأنه النشاط الذي تقوم به كلية التربية النوعية جامعة طنطا،  

المحيطة  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  أجل  من  الكلية  بها  تقوم  التي  المهام  يشكل  والذي 

 بالكلية.  

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة   (2

لعملية التي يتم من خاللها  تمكين تعرف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنها" تلك ا

الخدمات  من  ممكنة  استفادة  أقصى  تحقيق  من  ومؤسساته  هيئاته  وكافة  المجتمع  أفراد 

المستفيدين  ظروف  مع  تتناسب  متنوعة  وأساليب  بوسائل  الجامعة  تقدمها  التي  المختلفة 

 (. Osman,2010,2 &Issanوحاجاتهم الفعلية )

ة إجرائيًا بأنها قدرة كلية التربية النوعية جامعة وتعرف خدمة المجتمع وتنمية البيئ

طنطا على تقديم كافة اإلمكانات البشرية والمادية لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة بها, من 

, التثقيفية, البحثية أو االجتماعيةخالل توعية جميع منتسبيها في جميع المجاالت؛ التعليمية,  

 مرغوب فيها داخل المجتمع والبيئة المحيطة بها.  الخدمية، لتعديل بعض الجوانب غير ال

 الدراسات السابقة  

فيما يلي عرض ألهم الدراسات السرابقة ذات االرتبراط بموضروع الدراسرة، ويلري 

ذلررك استخالصررات مررع التنبيرره علررى أن المحررك الرررئيس فرري عرررض الدراسررة السررابقة هررو 

 التسلسل الزمني من األحدث لألقدم:

 (. 2018دراسة السهلي) -1

استهدفت الدراسة الكشف عرن دور كليرات التربيرة بالجامعرات السرعودية فري خدمرة 

المجتمع المحلي, للوصول إلى بلرورة تصرور مقتررح لتفعيرل دور كليرات التربيرة بالجامعرات 

السعودية في مجال خدمة المجتمرع, وقرد اعتمردت الدراسرة علرى المرنهج الوصرفي التحليلري, 

-1438قهرا فري الفصرل الدراسري األول مرن العرام الدراسري وذلك من خالل استبانة ترم تطبي



( عضو هيئرة تردريس مرن جامعرات أم القررى, والملرك 106ه, على عينة مكونة من )1439

مرن المجتمرع  %9,03سعود, والملك فيصل, والملرك خالرد, والمجمعرة, والجروف, أي بنسربة 

ر كليات التربية في مجال األصلي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن دو

(، 3.71خدمة المجتمع جاء مرتفعًا, حيث حصل البعد المعرفري علرى متوسرط حسرابي بلرغ )

(، 3.49(، بينما حصرل البعرد االجتمراعي علرى متوسرط حسرابي )0.55وانحراف معياري )

(، أما البعد التوعوي التثقيفي فقد حصل على متوسرط حسرابي بلرغ 0.60وانحراف معياري )

ا يفيرد فري تفعيرل 0.52(، وانحراف معياري )3.19) (. وقد قردمت الدراسرة تصروًرا مقترحرً

وتطوير دور كليات التربية بالجامعات السعودية في خدمرة المجتمرع المحلري, ومنهرا: تحفيرز 

أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات السعودية للقيام بأبحاث ميدانية للتعرف علرى 

جه المجتمع، وتنمية مفهوم خدمة المجتمرع لردى طلبرة كليرات التربيرة مرن المشكالت التي توا

 خالل تضمين الخطط الدراسية لمسارات تعزز ذلك المفهوم.  

 (. 2018دراسة بسطويسي) -2

هدفت الدراسة التعرف إلى واقرع أدوار كليرات التربيرة التري تقروم بهرا فري مجرال 

المعوقرات التري تواجره كليرات التربيرة خدمة المجتمع وتنمية البيئة, وكذلك البحث عن أهرم  

بالجامعات المصرية عند قيامها بهذا الدور, ومن ثم بنراء تصروًرا لهرذا الردور مسرتقباًل فري 

ضوء متطلبات التنمية المستدامة, ولتحقيق هدف الدراسة اُستخدم المنهج الوصرفي, كمرا ترم 

واقرع دور كليرات التربيرة استخدام االستبانة بوصرفها أداة لجمرع البيانرات والمعلومرات عرن 

بمجال خدمة المجتمع في ضوء متطلبات التنمية المستدامة, الستجالء واقع هرذا الردور مرن 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس, وتوصلت الدراسة إلرى نترائج  أهمهرا: ضرعف التخطريط 

ويرة العام لدور كليات التربية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة, وضرعف البررامج التنم

المقدمة للطالب بكليات التربية, وضرورة أن تكون البرامج التنموية بكليات التربية متعرددة 
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ومتنوعة بحسب الفئات المستفيدة من برامج التنمية، مع تبني األساليب التنمويرة التري تتسرم 

 بالمرونة في الزمان والمكان. 

 (. 2018دراسة عمر ) -3

الجررامعي فرري تحقيررق أهررداف التنميررة هرردفت الدراسررة التعرررف إلررى دور التعلرريم 

المستدامة، والمعوقات التي تعوقه عرن القيرام برذلك، مرع تقرديم تصرور مقتررح لتفعيرل ذلرك 

للتعلرريم الجررامعي، وإبررراز التحررديات  2030الرردور، مررن خررالل توضرريح رؤيررة مصررر 

ع والمعوقات التي تقف أمرام دور التعلريم الجرامعي لتحقيرق للتنميرة المسرتدامة، وذلرك لوضر

تصررور مقترررح يقرردم مجموعررة مررن المقترحررات واإلجررراءات الالزمررة للتغلررب علررى تلررك 

". وقررد اسررتخدمت 2030المعوقررات لتحقيررق التنميررة المسررتدامة فرري ضرروء "رؤيررة مصررر 

الدراسة المنهج الوصرفي، وتناولرت محراور أربعرة لتحقيرق أهردافها، حيرث تنراول المحرور 

(، بينما كان المحور الثاني عن )عالقرة التعلريم للتنمية المستدامة 2030األول )رؤية مصر  

(، أمرا المحرور الثالرث فقرد تنراول 2030الجامعي بالتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر  

)معوقات دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة(، وجراء المحرور الرابرع متمرثال 

 في )نتائج الدراسة والتصور المقترح(.

 (.2018ي, طلحي)دراسة الرميد -4

هدفت الدراسة التعررف علرى مردى مسراهمة التخطريط البيئري فري تحقيرق أهرداف 

فرري محورهررا البيئرري "البعررد البيئرري". وقررد  2030مصررر  -اسررتراتيجية التنميررة المسررتدامة 

رؤيرة  –توصلت الدراسة إلى أن أهداف المحور البيئري فري اسرتراتيجية التنميرة المسرتدامة 

كبير وشبه كامل مع الفوائد التي يحققها التخطريط البيئري، وكرذلك تتفق بشكل    2030مصر  

 .مع أهدافه، وبالتالي فالتخطيط البيئي سيساهم بشكل فعال في نجاح تحقيق هذه األهداف

 



 (. Sharma, 2015دراسة أجري شارما ) -5

هدفت الدراسة التعرف على مدى مساهمة الجامعات في تنميرة وتطروير المجتمرع  

ق ذلك استخدمت الدراسة أسلوب البحث النوعي لجمرع البيانرات, وتوصرلت المحلي, ولتحقي

نتائج الدراسة إلى أن الجامعات تساعد علرى تروفير المعرارف والمهرارات الجديردة الالزمرة 

لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في المجتمع المحلري, وفري زيرادة الروعي العرام وتروفير 

لمستنيرة. وتعد الجامعات مؤسسات رئيسرة فري عمليرات الشروط المسبقة التخاذ القرارات ا

التغيير االجتماعي والتنمية, ويتمثل الدور األهم لها في إنتاد القوى العاملرة ذات المهرارات 

العالية واإلنتاد البحثي لتحقيق األهداف المتصرورة. وهنراك دور آخرر يمكرن للجامعرات أن 

ني, وهو تطوير قريم ثقافيرة جديردة إلبرراز تضطلع به في بناء مؤسسات جديدة للمجتمع المد

 التحول االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي في المجتمع.

 (.Albulescu, 2014دراسة ) -6

هدفت الدراسة التعرف إلى الدور المهم الذي تقوم به الجامعات داخل المجتمع الرذي 

ت الدراسرة المرنهج الوصرفي, تنتمي إليه ومساهمتها في التنمية المحلية واإلقليميرة, واسرتخدم

وتوصلت إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن الجامعرة تسرهم فري إجرراء تغيررات دائمرة فري 

المجتمع وتساهم في حل المشاكل المعقدة بطريقة تشاركية وديمقراطية لتحقيق عالقرة مثمررة 

ناقشرة مع المجتمع مرن خرالل الخردمات المقدمرة, متمثلرة فري زيرادة مسرتوى التفكيرر حرول م

الموضوعات األساسية المتعلقة بالتنمية, والمشاكل والتحديات الرئيسة التري تواجره المجتمرع, 

والعالم المعاصر ودورها المحوري في تنظيم الفعاليات الثقافية، سواء على المستوى المحلري 

 أو اإلقليمي، ومشاركة الجامعات النشطة في مناقشات لقضايا تمس المجتمرع المردني, لتحديرد

وتعزيز وتنفيذ اإلجراءات لتحسين ظروف المجتمعات, وفي الوقت نفسره تسرهم الجامعرة فري 

التنمية المحلية واإلقليمية من حيث تشكيل وتعزيز الروابط الرسمية وغير الرسمية مرن أجرل 
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تحقيق األهرداف االجتماعيرة والمدنيرة والثقافيرة، حيرث إن كرل جامعرة لرديها آلياتهرا الخاصرة 

 والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمجتمع.  لضمان الجودة 

 (. Luvalo, 2014دراسة ) -7

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى مشاركة الجامعات في عملية التنميرة االقتصرادية 

واالجتماعيررة وخدمررة المجتمررع, وخاصررة فرري المنرراطق الريفيررة, ولتحقيررق ذلررك اسررتخدمت 

ن ريفيترين فري جنروب أفريقيرا، وترم الدراسة أسلوب البحث النوعي الذي أجري في جرامعتي

تصميم االستبيانات وإجراء المقابالت. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النترائج، أهمهرا: 

بردور مهرم فري عمليرة تغييرر   -إلى جانب التعليم والبحث-اضطالع مؤسسات التعليم العالي  

رئيسرة فري عمليرة حياة السكان في المنطق الريفية, وكثيًرا ما اعتبرت الجامعات مؤسسات  

التغيررر االجتمرراعي والتنميررة, والرردور األكثررر وضرروًحا للجامعررات هررو إنترراد العمالررة ذات 

المهررارات العاليررة وإنترراد البحرروث لتلبيررة احتياجررات المجتمررع, وأن التعلرريم العررالي لرره دور 

محوري في التحول االجتماعي، وبالتالي خدمة المجتمع من خالل التردريب المسرتمر علرى 

 واسع لطلبة الجامعات. نطاق

 (. 2014دراسة إبراهيم ) -8

هدفت الدراسة الكشف عن طبيعة الدور الرذي تقروم بره كليرات التربيرة فري مجرال 

خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بها في ضوء معرايير الهيئرة القوميرة لضرمان جرودة التعلريم 

بيل تحقيرق ذلرك الردور, واالعتماد, وتحديد أهم المشكالت التي تواجه كليات التربيرة فري سر

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي منهًجا لها, كما استعانت باالستبانة بوصفها أداة رئيسة 

لها, وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمهرا: ضرعف الروعي لردى مؤسسرات 

يات المجتمع بأهمية وحيوية دور األبحاث والدراسات الخاصة بالكليات الجامعية، خاصة كل

التربية لتحسين آدائها المؤسسي, وكذلك قلة البرامج المقدمة لخدمة المجتمع, نتيجة لضرعف 

 وجود آليات واضحة يمكن لكليات التربية أن تعمل من خاللها.



 ( (Cuneyt, et all ,2013دراسة  -9

هرردفت الدراسررة الوقرروف علررى دور مؤسسررات التعلرريم العررالي فرري تحقيررق التنميررة 

عن مدى قدرتها على تلبيرة متطلبرات التنميرة المسرتدامة, والمحراوالت   المستدامة, والكشف

المبذولررة مررن قبررل مؤسسررات التعلرريم العررالي لتحقيررق شررراكات مررع المؤسسررات المجتمعيررة, 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الوصرفي، مرع اسرتخدام أسرلوب دراسرة 

ة مرن النترائج، أهمهرا: حررص مؤسسرات الحالة على تركيا, وتوصلت الدراسة إلى مجموع

التعلرريم العررالي علررى تبررادل المعررارف وتوظيفهررا فرري معالجررة مشرراكل المجتمررع الحقيقيررة, 

وضرورة قيام مؤسسات التعليم العالي الجامعي بإتاحرة الفرصرة لتحقيرق التعراون والتكامرل 

مسرتقباًل   بينها وبين مؤسسرات المجتمرع المختلفرة, وكرذلك تعزيرز هرذه العالقرة بمرا يضرمن

 أفضل لألجيال الحالية والقادمة.  

 (.2012دراسة معروف) -10

هردفت الدراسرة التعررف إلررى دور كليرات التربيرة بالجامعرات الفلسررطينية فري مجرال خدمررة 

المجتمع المحلي من خالل وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بهرا, وكرذلك تحديرد أهرم المعوقرات 

حو المجتمع المحلي, إضافة إلى تحديد أهم السبل لتفعيرل التي يمكن أن تحد من قيامها  بدورها ن

هذا الدور, ولتحقيق هدف الدراسة فقرد اُسرتخدم المرنهج الوصرفي, كمرا ترم االسرتعانة باالسرتبانة 

بوصفها أداة رئيسة لها, وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النترائج، أهمهرا: وجرود العديرد مرن 

لتربيرة بردورها نحرو خدمرة المجتمرع, وذلرك مرن خرالل المعوقات التي تحول دون قيرام كليرات ا

ضعف البحث العلمي والدراسات بها في مجال خدمة المجتمع المحلي, وكذلك قلة مشراركة تلرك 

 الكليات في إيجاد حلول للقضايا والمشكالت التي تمس المجتمع.  
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 (. & Chansirisira, 2012 Nuangchalermدراسة ) -11

الجامعة في خدمة المجتمع, وقد تم جمع البيانات هدفت الدراسة التعرف على دور  

عن طريق المالحظة التشاركية واالستبانات والمقابالت, وتوصلت نتائج الدراسرة إلرى دور 

عمليررات التعلرريم والررتعلم, وكررذلك أدوار الجامعررة فرري دعررم المجتمررع، مررن خررالل توظيررف 

ات المجتمرع، وبالترالي ترؤدي المهارات الجامعية لتطوير المشاركة المجتمعية وتلبية احتياج

الجامعة دوًرا محوريًا في خدمة المجتمع عرن طريرق البحرث عرن حلرول سياسرية وتربويرة 

لقضايا تمس المجتمع, وتعمل الجامعرة علرى ربرط الرتعلم األكراديمي للطرالب مرع الخبررات 

ي علرى العملية في المجتمع، وبالتالي فإن دمج الخدمة المجتمعية في المناهج الجامعية ينطو

استراتيجية تربوية وتعلم الخدمرة التري ستسراعد الطرالب علرى تعلرم المشراركة فري المدنيرة 

وتوجيه التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة, ويكمن دور الجامعرة فري توظيفهرا لكرل 

مررن المعرفررة النظريررة والعمليررة بحيررث تنفررذ فرري المجتمررع عررن طريررق ممارسررات الطررالب 

 الفاعلة.  

 (2009مار )دراسة ع -12

هدفت الدراسة التعررف علرى الردور الرذي تقروم بره كليرة التربيرة النوعيرة جامعرة 

المنوفية في خدمة مجتمع محافظة المنوفية, والمعوقات التي تحد مرن أداء هرذا الردور علرى 

الوجه األكمل ووضع مقترحات لتفعيل هذا الدور, ولتحقيق هردف الدراسرة اسرتخدم المرنهج 

وأسلوب دراسرة الحالرة، وذلرك لدراسرة واقرع الردور الرذي تقروم بره كليرة الوصفي التحليلي  

التربيررة النوعيررة فرري خدمررة مجتمررع محافظررة المنوفيررة, مررع نحليررل محترروى بعررض الوثررائق 

المرتبطة بواقع هذا الدور, كما تم تصميم استبانة طبقت على أعضراء هيئرة التردريس بكليرة 

علرى مردى إسرهامهم فري خدمرة مجتمرع محافظرة التربية النوعية جامعة المنوفية  للتعررف  

المنوفية, والمعوقات التي تحد من دور الكلية فري خدمرة المجتمرع، باإلضرافة إلرى األبحراث 

الترري قرراموا بإجرائهررا وعرردد المررؤتمرات والنرردوات الترري شرراركوا فيهررا, وكررذلك المقابلررة 



البيئرة, وتوصرلت الشخصية غيرر المقننرة مرع وكيرل الكليرة لشرئون خدمرة المجتمرع وتنميرة 

الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: ال توجد وسريلة لتحديرد احتياجرات المجتمرع المحلري 

مررن الكليررة, محدوديررة مسرراهمة الكليررة فرري خدمررة المجتمررع المحلرري فرري بعررض المجرراالت, 

ومحتوى المقررات الدراسية بمرحلتي البكرالوريوس والدراسرات العليرا ال يعطري الفرصرة 

مة البيئة والمجتمع كما تم وضع تصور مقترح إلثراء الدور الرذي تقروم بره كليرة للكلية لخد

 التربية النوعية في خدمة المجتمع المحلي.  

 (.2004دراسة عبد الرسول ) -13

هدفت الدراسة  الوقوف على دور كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة في خدمة 

ا  المنهج  استخدمت  الدراسة  هدف  ولتحقيق  وتوصلت المجتمع,  االستبانة,  وأداة  لوصفي، 

الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: وجود العديد من المعوقات التي تحول دون قيامها 

بأدوارها لخدمة المجتمع, والتي من أهمها: البيروقراطية اإلدارية, وافتقارها لخطط سنوية 

لدور المستمر  للتقويم  خطط  وجود  وعدم  المجتمع,  خدمة  في  خدمة   لدورها  في  الكلية 

المجتمع, فًضال عن اهتمام أعضاء هيئة التدريس بمهام التدريس, وبعد أبحاثهم عن خدمة 

 المجتمع.  

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

أن   الدراسة,  بموضوع  المرتبطة  والبحوث  للدراسات  السابق  العرض  من  يتضح 

كدرا  المجتمع  خدمة  في  التربية  كليات  دور  عن  كشف  من  السهلي)منها  التي 2018سة   )

المحلي,  المجتمع  خدمة  في  السعودية  بالجامعات  التربية  كليات  دور  عن  الكشف  استهدفت 

( إبراهيم  كليات 2014ودراسة  به  تقوم  الذي  الدور  طبيعة  عن  الكشف  اإلى  هدفت  التي   )

مان التربية في مجال خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بها في ضوء معايير الهيئة القومية لض

( التي هدفت إلى التعرف على  دور كليات 2012جودة التعليم واالعتماد, ودراسة معروف)
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التربية بالجامعات الفلسطينية في مجال خدمة المجتمع المحلي من خالل وجهة نظر أعضاء 

التي يمكن أن تحد من قيامها  بدورها نحو  هيئة التدريس بها, وكذلك تحديد أهم المعوقات 

( التي هدفت إلى  التعرف على الدور الذي تقوم به 2009حلي, ودراسة عمار )المجتمع الم

كلية التربية النوعية جامعة المنوفية في خدمة مجتمع محافظة المنوفية, والمعوقات التي تحد  

ودراسة  الدور,  هذا  لتفعيل  مقترحات  ووضع  األكمل  الوجه  على  الدور  هذا  أداء  من 

(Chansirisira, 2012 Nuangchalerm   دور على  التعرف  إلى   هدفت  التي   )&

( التي  هدفت إلى   الوقوف على 2004الجامعة في خدمة المجتمع, و دراسة عبد الرسول )

( ودراسة  المجتمع,  خدمة  في  القاهرة  بجامعة  النوعية  التربية  كلية   ,Albulescuدور 

دا2014 الجامعات  به  تقوم  الذي  المهم  الدور  إلى  التعرف  التي هدفت  الذي (  المجتمع  خل 

 تنتمي إليه ومساهمتها في التنمية المحلية واإلقليمية 

بينما ذهبت بعض الدراسات إلى الوقوف على واقع أدوار كليات التربية في خدمة  

بسطويسي)  كدراسة  كليات 2018المجتمع  أدوار  واقع  على  التعرف  إلى   هدفت  التي   )

وت  المجتمع  خدمة  مجال  في  بها  تقوم  التي  أهم  التربية  عن  البحث  وكذلك  البيئة,  نمية 

 المعوقات التي تواجه كليات التربية بالجامعات المصرية عند قيامها بهذا الدور. 

بينما تناولت بعض الدراسات مدى مساهمات الجامعات  في بعض أعمال المجتمع  

( عمر  كدراسة  بها  في 2018المحيط  الجامعي  التعليم  دور  إلى  التعرف  هدفت   التي   )

التي تعوقه عن القيام بذلك، مع تقديم تصور تحقيق   التنمية المستدامة، والمعوقات  أهداف 

للتعليم الجامعي, ودراسة   2030مقترح لتفعيل ذلك الدور، من خالل توضيح رؤية مصر  

( التي هدفت التعرف على مدى مساهمة التخطيط البيئي في تحقيق 2018الرميدي, طلحي)

الم  التنمية  استراتيجية  البيئي,   2030مصر    -ستدامة  أهداف  "البعد  البيئي  محورها  في 

( شارما  أجري  مدى Sharma, 2015ودراسة  على  التعرف  الدراسة  هدفت  التي   )

( دراسة  المحلي,  المجتمع  وتطوير  تنمية  في  الجامعات  التي Luvalo, 2014مساهمة   )

و االقتصادية  التنمية  عملية  في  الجامعات  مشاركة  مدى  إلى  االتعرف  االجتماعية هدفت 



( التي هدفت إلى الوقوف على دور Cuneyt, et all ,2013وخدمة المجتمع, ودراسة)  

مؤسسات التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة, والكشف عن مدى قدرتها على تلبية 

 متطلبات التنمية المستدامة 

قتها بالتعليم  وعال  2030وبالنظر إلى الدراسات السابقة وجد أنها ركزت على رؤية مصر  

العالي, كما ركزت على أدوار كليات التربية عامة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة, 

خدمة  مجال  في  ألدوارها  النوعية  التربية  كليات  تحقيق  معوقات  على  بعضها  ركز  كما 

 المجتمع وتنمية البيئة.  

الدراسات استفادت من  الحالية  الدراسة  إن  القول  السابقة في   وبصفة عامة يمكن 

توجيه نظر الباحثة إلى مفهوم ومجاالت وآليات خدمة المجتمع وتنمية البيئة, وأهم األدوار 

 التي يجب أن تقوم عليها وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

خدمة   شئون  دراسة  إلى  سعيها  في  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  وتتفق 

ات التربية, وعلى الرغم من إفادة الدراسة الحالية من الدراسات المجتمع وتنمية البيئة بكلي

السابقة التي عرضت لها الباحثة آنفًا، إال إن هناك اختالف يمكن إجماله في تركيز الدراسة 

النوعية  التربية  كلية  بها  تقوم  أن  يجب  التي  الجديدة  األدوار  على  الوقوف  على  الحالية 

 .2030بجامعة طنطا في ضوء رؤية مصر 

 أوال: اإلطار النظري للدرسة 

 المحور األول: خدمة المجتمع وتنمية البيئة   

 تعريف خدمة المجتمع   (1

تعرف خدمة المجتمع بأنها" جميع األعمال والخدمات التي تقدمها الجامعرة للمجتمرع 

م المحلي في المجاالت التالية: التوعية والتثقيف, وإجراء البحوث التطبيقية, والتدريب والتعلري

(، وهرري 6, 2012المسررتمر, واالسررتفادة مررن الخرردمات, واالستشررارات العلميررة" )معررروف, 

أيًضا "الخدمات المهنية التي تبنى على أساس مرن الحقرائق والردالئل العلميرة, حيرث تتضرمن 
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المهارات فيها إطاًرا للعالقات اإلنسانية الذي يهدف إلى تقرديم المسراعدة لألفرراد والجماعرات 

ق مبدأ الرفاهية االجتماعية والشخصية, والعمل على تنمية قدرات األفرراد فيهرا من أجل تحقي

 (.166, 2012وتوجيه شئون حياتهم  بأنفسهم )العسولي,  

وتعرف كذلك بأنها نهج تعليمي يدمج الخدمة في المجتمع مرع أنشرطة الرتعلم وفري 

المؤسسرات التعليميرة   إطار الجهود الفعالة التي يبذلها المجتمع المدني, حيث يعمرل أعضراء

 & Gemmelوالمنظمرات المجتمعيرة معًرا مرن أجرل تحقيرق نترائج مفيردة معًرا للطررفين)

Clayton, 2009, 1.) 

 مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة   (2

خدماتها  . أ بتقديم  تقوم  حيث  للمجتمع,  الجامعات  تقدمها  التي  الخدمة  مجاالت  تتعدد 

 (: 61, 2018أهمها)عمار, للجمهور مباشرة من خالل عدة أشكال, 

المختلفة   .ب بكلياتها  الجامعة  تقدمه  أن  يمكن  ما  وتتضمن  المستمر:  التعلم  برامج 

ألفراد المجتمع ومؤسساته من برامج تعليمية ودورات تدريبية، باإلضافة إلى ما 

 تعقده من ندوات ومؤتمرات علمية.

المجتم .د مشكالت  لحل  توجه  التي  البحوث  وهي  التطبيقية:  والبيئة,  البحوث  ع 

 باإلضافة إلى تلبية االحتياجات التي تتطلبها المجتمعات المحلية 

-االستشارات العلمية: وتتمثل في مجموعة الخدمات التي تقدمها أساتذة الجامعات   . د

تخصصه مجال  في  ألفراد    -كلٌّ  وكذلك  والخاصة,  الحكومية  المجتمع  لمؤسسات 

 المجتمع الذين يحتاجون مثل تلك الخدمات.  

العامة, اال (3 بالمناسبات  االحتفال  بتنظيم  الجامعة  قيام  من خالل  العامة:  بالمناسبات  حتفال 

وعرض  والندوات,  المؤتمرات  خالل  من  وذلك  البيئي,  الطابع  ذات  المناسبات  ومنها 

( العالمي  البيئة  يوم  المناسبات  تلك  ومن  لمكافحة   5الملصقات,  العالمي  واليوم  يونيو(, 

( )  يونيو(,   23المخدرات  العالمي  األوزون  )  16ويوم  العربي  البيئة  ويوم   14سبتمبر(, 

 . أكتوبر( 17أكتوبر(, ويوم الفقر العالمي ) 16أكتوبر(, ويوم الغذاء العالمي )



 آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة    (4

لكي تنجح الجامعة في تحقيق المجاالت السابقة ال بّد من مجموعة من اآلليات 

 (:62,  2018اعدها على تحقيق ذلك، منها ما يلي)عمار, التي تس

والبحثية . أ العلمية  الجامعة الكوادر  منها  تتكون  التي  البشرية  القدرة  وتشمل   :

والخريجين,   والطالب,  المعاونة,  والهيئة  التدريس,  هيئة  أعضاء  في  متمثلة 

المجتم مجال خدمة  في  منهم  كل  يعمل  والذي  الجامعي,  القطاع  في  ع،  والعاملين 

سواء برفع الوعي الثقافي، أو البيئي, أو بإعداد البحوث, أو بخدمة أفراد المجتمع 

 خارد أسوار الجامعة.

: وهي المراكز المنوط بها إعداد المشروعات البحثية التطبيقية  مراكز البحوث .ب

لمعالجة المشكالت التي تواجه البيئة, وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية  

 تسهم في معالجة تلك المشكالت. التي  

التدريب: .د العامة,   إدارة  الخدمات  مراكز  مع  تتعامل  التي  الوحدات  تلك  وهى 

تنمية  في  ترغب  والتي  الحكومية  والمصالح  والهيئات  والجماعات  األفراد  ومع 

 مواردها البشرية من خالل التدريب الموجه في شتى مجاالت العلم المختلفة. 

ال . د الطابع  ذات  خدمات  خاصالوحدات  بهدف  أنشئت  التي  الوحدات  وهي   :

التدريب والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والبيئة, مع توفير العائد المادي  

الذي يُمّكن من استمرارية هذه الوحدات في أداء مهامها, حيث يمنح لها استقالاًل  

 فنيًا وإداريًا وماليًا لتحقيق هذا الهدف. 

 جتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا  رؤية قطاع شئون خدمة الم (5

النوعية بجامعة  تتمثل رؤية قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية 

طنطا في تنمية الموارد الذاتية للجامعة والتفاعل مع المجتمع من خالل المسئولية المجتمعية 

 (.2020تربية النوعية جامعة طنطا, في كافة المجاالت )الموقع الرسمي كلية ال 
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 رسالة قطاع شئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا  (6

المحلي واإلقليمي، من   المستويين  فاعلة على  تتمثل في تحقيق مشاركة مجتمعية 

وه المجتمع  إمداد  في  متمثلة  البيئة،  وتنمية  المجتمع  لخدمة  متميزة  إسهامات  يئاته خالل 

بكوادر بشرية ذات كفاءة علمية ومهنية متميزة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة بما تملكه 

والتطبيقية في  العلمية  الخدمات واالستشارات  لتقديم  إمكانات بشرية ومعملية وبحثية،  من 

 (. 2020المجاالت المختلفة)الموقع الرسمي كلية التربية النوعية جامعة طنطا, 

التربية  األهداف االس (7 البيئة بكلية  لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية  العامة  تراتيجية 

  :(2020)الموقع الرسمي كلية التربية النوعية جامعة طنطا, النوعية بجامعة طنطا

 .إعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية . أ

 ع وتنمية البيئة على مستوى الكلية.إعادة الهيكل التنظيمي لقطاع شئون خدمة المجتم .ب

 العمل على زيادة مشاركة األطراف المجتمعية في أنشطة الكلية. .د

التعاون بين األطراف المجتمعية والكلية لتردريب وتأهيرل الطرالب، خاصرة فري السرنة  . د

 .النهائية للمهارات التي ال تدرس بالكليات ويحتاجها سوق العمل

عيرة فعليرا فري دعرم الكليرة ماديًرا ومعنويًرا، مرع تفعيرل العمل علرى إشرراك األطرراف المجتم . ه 

 .وتشجيع وحدات مركز الخدمة العامة بالكلية على المشاركة في الدعم المادي والفني

تسويق أفكار مركز الخدمة العامة لتنمية المروارد الذاتيرة والعمرل علرى المشراركة فري  .و

 .اإلنتاد والتطوير

 .والبيئية في مجاالت الكلية المختلفةالمشاركة في حل المشكالت المجتمعية   .ز

وتنميرة مواردهرا مرن الخردمات  العمل على نشرر الروعي البيئري فري مجراالت الكليرة، .ح

 المجتمعية.

إنشاء وتفعيل دور وحدة إدارة األزمرات والكروارث بالكليرة للرتمكن مرن التصردي لمرا  .ط

 يمكن أن يواجه الكلية من أزمات.

 



 نمية البيئة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا  محاور استراتيجية خدمة المجتمع وت (8

تغطرري أهررداف قطرراع خدمررة المجتمررع وتنميررة البيئررة سررتة محرراور اسررتراتيجية تررم 

، 30/3/2010، وقرد ترم اعتمادهرا مرن مجلرس الجامعرة فري  Cs 6صياغتها وفقا لنموذد 

 :(2020 وتتمثل هذه المحاور في )الموقع الرسمي كلية التربية النوعية جامعة طنطا,

 assessment Communityمحررور تحديررد االحتياجررات المجتمعيررة  . أ

needs ويتم ذلك من خالل استبانات ومجموعات نقرا  مرع الجهرات المسرتفيدة :

للوقوف على المشكالت المجتمعية التي يمكن وضرع حلرول لهرا مرن خرالل الكليرة 

 .ومشروعات البيئة. وبناء عليه يتم وضع خطة لعالد تلك المشكالت

ويعتمررد هررذا  Consultation services :محررور الخرردمات االستشررارية .ب

المحررور علررى مررا يقدمرره مركررز الخدمررة العامررة بالكليررة والررذي يتفاعررل مررع معظررم 

المؤسسات والشركات والوزارات فري شرتى تخصصرات الكليرة، وهرو يمثرل بيرت 

  خبرة سواء للجامعة أو خارجها.

: مرن خرالل هرذا Community involvementمحور التفاعل مع المجتمع .د

المحور يتبنى قطاع شئون خدمة المجتمع المشكالت المجتمعية المحيطرة بتحديردها 

والعمررل علررى حلهررا، مررن خررالل النرردوات وور  العمررل واالشررتراك فرري القوافررل، 

للتعرف عن قررب عرن المشركالت االجتماعيرة طبقرا لتخصصرات الكليرة المختلفرة 

يات الواقعيرة، ولتقرديم خردمات مجتمعيرة علرى وعمل األبحاث الميدانية واإلحصرائ

 .أساس علمي وتقني، وذلك لتطوير المجتمع ورفع كفاءة الكلية

فري هرذا  Collaboration for production التعراون مرن أجرل اإلنتراد . د

المحور يتم توظيف إمكانيات الكليرة بوحردتها ذات الطرابع الخراص)مركز الخدمرة 

نتاد، أو في اإلنتاد الفعلي لمتطلبرات مجتمعيرة العامة( في المساهمة في تحسين اإل

مرن اإلنتراد   -على سربيل المثرال ال الحصرر-داخل بيئة الكلية وخارجها، ويتم ذلك  



 د/عبير فوزي عبدالفتاح العصامي 

المباشر داخل وحدة الفنرون بالكليرة مرن إنتراد أوان فخاريرة ولوحرات الموزاييرك، 

 .وذلك للسوق المحلي أو الجامعة

 Cope with sustainable محرررور التوجررره للتنميرررة المسرررتدامة . ه 

development  وفيرره يرتم تشررجيع األقسررام العلميررة بالكليررة الشررتراك طالبهررا-

في عمل مشروعات تخدم البيئة والمجتمع، والتعراون   -خاصة طالب السنة النهائية

والتشجيع على االشتراك في مسابقات التصميمات المبتكرة، وكرذلك التركيرز علرى 

ة المجتمع وتنميرة البيئرة تنميرة مسرتدامة، وكرذلك األبحاث العلمية التي تهدف لخدم

التغلررب علررى مشرركالت اجتماعيررة سررواء داخررل أو خررارد الكليررة، ممررا يسررتوجب 

االتصررال الفعررال بالصررناعة والمجتمررع المرردني وإشررراكهم فعليررا فرري الخرردمات 

 .المجتمعية، من خالل األبحاث الموجهة لحل المشكالت المجتمعية

 Cooperation with مررع المجتمررع المرردنيمحررور التعرراون والتواصررل  .و

humanitarian agencies  ومن خالله يتم التواصل مع الجمعيرات األهليرة :

والمجتمع المدني للتعاون في تحقيرق األهرداف االسرتراتيجية للكليرة فري المجراالت 

المختلفة، سواء في التدريب أو الندوات أو متابعرة أنشرطة الخرريجين، خاصرة مرن 

مناصب علمية أو إدارية للمساهمة في تنمية الكلية ماديا وأدبيرا، وتنميرة يتقلد منهم  

المجتمع أو أي أنشطة أخرى للتردعيم والمسراهمة فري زيرادة التواصرل برين الكليرة 

حيث يتولى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية منرذ إنشرائه   .والمجتمع

 جي.مسئولية التواصل مع المجتمع الداخلي والخار

التربية   (9 بكلية  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  شئون  قطاع  بها  يقوم  التي  األنشطة 

 النوعية جامعة طنطا  

بالكلية        البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  شئون  لجنة  خالل  من  القطاع  يقوم 

جامعة  النوعية  التربية  كلية  الرسمي,  )الموقع  التالية  األنشطة  لتنفيذ  والمتابعة  باإلشراف 

 :(2020طنطا, 



 .تنمية موارد وقدرات الكلية الذاتية . أ

 .إعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .ب

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية ألفراد المجتمع على استخدام األساليب الفنية والعلميرة   .د

إلرى تنظريم المرؤتمرات باإلضرافة  ورفع كفاءتهم اإلنتاجيرة فري شرتى المجراالت.

والندوات العلمية والمحاضرات والقوافرل التري تسرتهدف خدمرة المجتمرع وتنميرة 

 .البيئة

 –اإلعرالم  –الموسريقى –تقديم االستشارات العلمية والفنيرة فري مجراالت )الفنرون  . د

 البيئة(.–تكنولوجيا التعليم  

 نمية البيئة  الخاصة بخدمة المجتمع وت 2030المحور الثاني: أبعاد رؤية مصر 

بمبادرة من وزارة التخطريط؛ حيرث أوكلرت  2030لقد بدأت فكرة مشروع مصر   

الوزارة المهمة لمجموعة مرن الخبرراء واألكراديميين وممثلرين للجهرات الحكوميرة المختلفرة 

ولجماعررات المصررالح وللمجتمررع المرردني, ومجموعررة مررن خريجرري الجامعررات األمريكيررة 

وجيرا المعلومرات, وكنتيجرة حتميرة لتلرك الفكررة أصردرت والكندية المتخصصرين فري تكنول

 2016فبرايرر   24مصر استراتيجيتها للتنمية المستدامة التي أعلنها رئيس الجمهورية يروم  

م, وكان الهدف من تلرك االسرتراتيجية الرربط برين التعلريم والثقافرة مرن ناحيرة, والحرق فري 

tps://www. marefa.org, htالمعرفة والنفاذ إلرى المعلومرات مرن ناحيرة أخررى )

2018. ) 

وتأتي هذه االستراتيجية كإطار جامع متكامل يرتكرز علرى محراور رئيسرة محرددة 

تتطرررق للمشرركالت األساسررية الترري تواجرره المجتمررع المصررري، والمخرراطر العالميررة الترري 

اء تواجهه, والوقوف على الجهود التي تقوم بها كافة الوزارات والهيئات ليتم تجميعهرا والبنر

 عليهررررررا فرررررري إطررررررار واحررررررد متكامررررررل ملررررررزم لكافررررررة شررررررركاء التنميررررررة 

https://www.marefa.org,2018.) 
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ويرتكز مفهوم التنمية الرذي تتبنّراه االسرتراتيجية علرى ثالثرة أبعراد رئيسرة؛ تشرمل 

البعرد االقتصررادي واالجتمرراعي والبيئرري, وقررد تضرمنت األبعرراد الثالثررة اثنرري عشررر محرروًرا 

 (.36, 2017م كما يلي )السعيد,  رئيًسا, وتم تقسيمه

: ويتضررمن العدالررة االجتماعيررة والصررحة, والتعلرريم, والترردريب البعددد االجتمدداعي

 والثقافة.

: ويتضرمن التنميرة االقتصرادية, والتنميرة العمرانيرة, والطاقرة,   البعد االقتصدادي

 واالبتكار والمعرفة والبحث العلمي.

 : ويتضمن البيئة.  البعد البيئي

فيمرا يخرص البعرد االجتمراعي إلرى االهتمرام بالعدالرة   2030ية مصرر  وتسعى رؤ

االجتماعية؛ حيث تهتم االستراتيجية ببناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق 

والفرررررص االقتصررررادية واالجتماعيررررة والسياسررررية وبررررأعلى درجررررة مررررن االنرررردماد 

 (. 24, 2016,  جمهورية مصر العربيةالمجتمعي.)

ال الصررحة تهرردف االسررتراتيجية إلررى أن "يتمتررع كافررة المصررريين بحيرراة وفرري مجرر

صحية سليمة آمنة بتطبيرق نظرام صرحي متكامرل يتميرز باإلتاحرة والجرودة وعردم التمييرز، 

وقررادر علررى تحسررين المؤشرررات الصررحية عررن طريررق تحقيررق التغطيررة الصررحية والوقائيررة 

الحمايرة الماليرة لغيرر القرادرين, بحيرث   الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين  بمرا يكفرل

 تكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وإفريقيًا"  

 2030وفي مجال التعليم والتدريب تستهدف الرؤية االستراتيجية للتعليم حتى عام  

نراء شخصرية " إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عاليرة دون التمييرز، مسرتهدف برذلك ب

مصررية  متكاملررة يعترز فيهررا المصرري بذاترره, ويحتررم االخررتالف، ويفخرر بترراريخ بررالده، 

, جمهوريدة مصدر العربيدةويعمل على بنراء مسرتقبلها ويحرافظ علرى مكانتهرا برين األمرم ")

2016 ,139 .) 



وتهدف االستراتيجية إلى وضرع منظومرة التعلريم والبحرث العلمري والتطبيقري فري 

نى على قطاعات تكنولوجية معينة،  بحيث تصبح تلرك المنظومرة قرادرة علرى إطار  عام يب

تحسررين مركررز مصررر النسرربي فرري المسررتقبل، وعلررى رأسررها تكنولوجيررا الطاقررة الجديرردة 

والمتجررددة، بمررا فيهررا التكنولوجيررا النوويررة، وتكنولوجيررا الفضرراء واألقمررار الصررناعية، 

ا تحليررة الميرراه والنررانو تكنولوجي)رضررا, وتكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت، وتكنولوجيرر

2015 ,60 .) 

م أنره "  2030وفي مجال الثقافة, تهدف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 

يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري  تجمع برين   2030بحلول عام  

 معطيات العصر وبين التاريخ والتراث الحضاري المصري

م التنوع واالخرتالف وتمكرن المرواطن المصرري مرن الوصرول إلرى وسرائل تحتر 

اكتساب المعرفة، وفتح اآلفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخره 

 (. 130, 2016,  جمهورية مصر العربية)  وتراثه الحضاري المصري

تدامة؛ حيث يتم مرن وفيما يخص البعد االقتصادي؛ الذي يعد أحد أبعاد التنمية المس

خالله التوسع فري االسرتثمار المسرتدام واألنشرطة االقتصرادية التري تقلرل مرن األثرر السرلبي 

للبيئة, واالهتمام بإنتاد السلع والخدمات البيئية, والتأثير على القرارات االستهالكية بالشركل 

 (.37, 2017الذي يؤدي للتنمية المستدامة )السعيد,  

ا للنمرو   ويتمثل الهدف الرئيس فري هرذا المحرور فري تحقيرق معردالت أكثرر ارتفاعرً

االقتصادي, مع التركيز على عدالرة التوزيرع, والنهروض بالقطاعرات الرائردة، مثرل الطاقرة 

ا الغررذاء، والخرردمات عررابرة الحرردود  الجديرردة والمتجررددة والصررناعات التحويليررة، وخصوصررً

غيرة والمتوسررطة, )رضررا, والسررياحة والصررناعات التحويليررة, وتطرروير الصررناعات الصرر

2015 ,60.) 



 د/عبير فوزي عبدالفتاح العصامي 

أما بعد المعرفة واالبتكار والبحث العلمري, فتهردف اسرتراتيجية التنميرة المسرتدامة 

إلرى أن تصربح مصرر مجتمعًرا مبردًعا ومبتكرًرا   2030" بحلرول عرام    2030رؤية مصرر  

تنمويرة ومنتًجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف, يتميز بوجود نظرام متكامرل يضرمن القيمرة ال

لالبتكررار والمعرفررة, ويررربط تطبيقررات المعرفررة ومخرجررات االبتكررار باألهررداف والتحررديات 

مرا لرم يرتم االعتمراد   -أهداف التنمية المستدامة-الوطنية", وال يمكن تحقيق األهداف السابقة  

 Office, 2006على قاعدة معرفية صلبة, تستند إلى البحث العلمي والتطوير واالبتكار")

Of Science and Innovation MaKing the most Of UK Research  .) 

أن تكرون   2030وفيما يتعلق بمحور التنمية العمرانية, فإنه يستهدف "بحلول عرام  

مصررر بمسرراحة أرضررها وحضررارتها وخصوصررية موقعهررا قررادرة علررى اسررتيعاب سرركانها 

صرريين، وترتقري ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانيرة أكثرر اتزانًرا، وتلبري طموحرات الم

 .(12, 2016بجودة حياتهم" )جمهورية مصر العربية,  

 2030وفيما يخص البعد البيئي , فتذهب الرؤية إلى جعل البعد البيئي بحلول عرام 

محوًرا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية واالقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعيرة، 

مثرل لهرا، واالسرتثمار فيهرا، وبمرا يضرمن حقروق ويدعم عدالة اسرتخدامها، واالسرتغالل األ

 (.34, 2016األجيال القادمة فيها )جمهورية مصر العربية,  

أن األبعراد   2030ويتضح من خرالل اسرتراتيجية التنميرة المسرتدامة رؤيرة مصرر  

الثالثة السابقة تقع تحت مظلة؛ السياسة الخارجية واألمن القومي والسياسة الداخليرة؛ والتري 

طررار الجررامع لالسررتراتيجية والمحررددات لكررل المحرراور؛ رؤيررة وأهرردافًا اسررتراتيجية تعررد اإل

وعرام   2020محددة, ومؤشرات قياس أداء، توضح الوضع الحالي والمستهدف بحلول عام  

م, والتحديات األساسية, والبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها لتحقيرق األهرداف 2030

 يات.االستراتيجية ومواجهة هذه التحد

 ثانيًا: اإلطار الميداني للدراسة 



 عينة الدراسة:  -1

بوضع   الخاصة  االستبانة  تطبيق  النوعية  تم  التربية  كليات  ألدوار  مقترحة  رؤية 
( من 69على عينة بلغت )  م 2030في مجال خدمة المجتمع والبيئة في ضوء رؤية مصر  

النوعية جامعة طنطا، وفق متغ يرات الدرجة العلمية؛  أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية 
مساعد  –)أستاذ موسيقية  -أستاذ  )تربية  والتخصص؛  فنية  -مدرس(،  تكنولوجيا   -تربية 
تربوي  -التعليم منزلي  -إعالم  بالجداول   -اقتصاد  موضح  هو  كما  ونفسية(،  تربوية  علوم 
 التالية: 

 (1جدول )
 يوضح توزيع أفراد العينة حسب )الدرجة العلمية( 

 النسبة المئوية رارالتك الدرجة العلمية 

 17.4% 12 أستاذ

 26.1% 18 أستاذ مساعد

 56.5% 39 مدرس 

 100% 69 المجموع 

( الجدول  من  هيئة  1يتضح  أعضاء  من  العينة  إجمالي  من  نسبة  أعلى  أن   )

نسبة هي  العلمية  الدرجة  متغير  طنطا، حسب  جامعة  النوعية  التربية  بكلية   التدريس 

نسبةمدرس،   النسب    ،أستاذ مساعد   ثم  بلغت  أستاذ، حيث  المرتبة األخيرة نسبة  وفي 

 (. 17.4%(، )26.1%(، ) 56.5%على الترتيب، ) 

 (2جدول )
 يوضح توزيع أفراد العينة حسب )التخصص( 

 النسبة المئوية  التكرار التخصص 

 13% 9 تربية موسيقية 

 21.7% 15 تربية فنية 

 21.7% 15 تكنولوجيا التعليم 

 13% 9 إعالم تربوي 

تصاد منزلي اق  15 %21.7 

 8.7% 6 علوم تربوية ونفسية 

 100% 69 المجموع 
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 ( الجدول  من  هيئة  2يتضح  أعضاء  من  العينة  إجمالي  من  نسبة  أعلى  أن   )

التربية  نسبة  هي  التخصص  متغير  حسب  طنطا،  جامعة  النوعية  التربية  بكلية  التدريس 

الن  بنفس  المنزلي  واالقتصاد  التعليم  وتكنولوجيا  واإلعالم ،  سبةالفنية  الموسيقية  والتربية 

التربوي بنفس النسبة، وفي المرتبة األخيرة جاءت نسبة علوم تربوية ونفسية، حيث بلغت 

 (. 8.7%(، )13%(، )21.7%النسب على الترتيب،  )

 صدق االستبانة:  -2

 الصدق الظاهري  . أ

باستخدام   البداية  في  االستبانة  صدق  حساب  تم  الظاهري وقد   الصدق 

 Face Validity المحكمين من  مجموعة  على  عرضها  خالل  االختصاص   من  ذوي 

الدراسة،   عنوان  على  المحكمون  هؤالء  يطلع  أن  بعد  وذلك  بتحكيمها،  للقيام  والخبرة 

وأهدافها   مدى وتساؤالتها،  حيث  من  وفقراتها  االستبانة  حول  ومالحظاتهم  آرائهم  إلبداء 

الكشف في  وصدقها  الدراسة،  لموضوع  الفقرات  المستهدفة   مالءمة  المعلومات  عن 

للدراسة، وكذلك من حيث ترابط كل فقرة بالمحور التي تندرد تحته، ومدى وضوح الفقرة 

وسالمة صياغتها؛ وذلك بتعديل الفقرات أو حذف غير المناسب منها أو إضافة ما يرونه 

النظر في تدرد االستبانة، وغير ذلك مما يراه ال خبراء مناسبًا من فقرات، باإلضافة إلى 

 . ( Oluwatayo, J.2012,392)مناسبًا

 الصدق الذاتي  .ب

)ارتباط  لمعامل  التربيعي  الجذر  حساب  باستخدام  الذاتي  الصدق  حساب  يمكن 

 بيرسون(، وكانت درجة الصدق الذاتي كما هو موضح بالجدول التالي: 



 (3جدول )

ها  يوضح الجذر التربيعي لمعامل ارتباط بيرسون بين إجمالي االستبانة ومحاور

 ( 69)ن=

 المحور
عدد 

 العبارات 
 معامل ارتباط بيرسون 

الجذر التربيعي لمعامل 
 ارتباط بيرسون 

 درجة الصدق 

 مرتفعة  893. 797.** 12 األول

 مرتفعة  969. 940.** 12 الثاني 

 مرتفعة  957. 915.** 14 الثالث 

 مرتفعة  959. 921.** 12 الرابع

محاور  لصائيًا بين الدرجة الكلية لوجود ارتباط دال إح (  3ويالحظ من الجدول )

(، وهو ما يؤكد ارتفاع االتساق الداخلي 0.01وبين الدرجة الكلية لالستبانة عند مستوى )

وأنها صالحة لقياس ما ،  لالستبانة ويدل على أن االستبانة تتسم بدرجة عالية من الصدق 

 .  وضعت لقياسه

 الثبات:  -3

قة معامل ألفا كرونباخ، ويتضح ذلك  يمكن حساب الثبات لالستبانة باستخدام طري 

 : من خالل الجدول التالي

 (4جدول )
 (69يبين ثبات االستبانة عن طريق معامل ألفا كرونباخ )ن= 

 معامل ألفا كرونباخ  العدد  المحور
درجة 
 الثبات 

 مرتفعة 936. 12 األول

 مرتفعة 942. 12 الثاني 

 مرتفعة 895. 14 الثالث 

 فعةمرت 917. 12 الرابع

 مرتفعة 981. 50 إجمالي االستبانة 
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( الجدول  من  بلغت  4يتضح  قد  االستبانة  لثبات  كرونباخ  ألفا  معامل  قيمة  أن   )

 (، وهى درجة مقبولة إحصائيًا، وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة عالية من الثبات. 981.)

 ويمكن أن يفيد ذلك في: 

 صالحية االستبانة فيما وضعت لقياسه.  

التي   النتائج  ثبات  وقد    إمكانية  الحالية،  الدراسة  عنها  تسفر  أن  يمكن 

 يكون ذلك مؤشًرا جيًدا لتعميم نتائجها.

مجال   في  النوعية  التربية  كليات  ألدوار  مقترحة  رؤية  إمكانية وضع 

 م. 2030خدمة المجتمع والبيئة في ضوء رؤية مصر 

 أساليب المعالجة اإلحصائية :  -4

وتجميعها، تم تفريغها في جداول لحصر التكرارات ولمعالجة بعد تطبيق االستبانة  

( اإلحصائية  الحزم  برنامج  خالل  من  إحصائيًا   SPSS  )Statisticalبياناتها 

Package for Social Sciences   استخدمت وقد  والعشرين.  الثاني  اإلصدار 

التحلي بعملية  القيام  تستهدف  التي  اإلحصائية  األساليب  من  مجموعة  الوصفي الباحثة  ل 

كرونباخ،  ألفا  ومعامل  بيرسون،  ارتباط  معامل  وهي:  االستبانة،  لعبارات  واالستداللي 

( االتجاه  أحادي  التباين  تحليل  واختبار  التكرارات،  حساب  في  المئوية   Oneوالنسب 

Way ANOVA  واختبار ،)"Scheffe"  .للمقارنات الثنائية البعدية 

 تصحيح االستبانة:  -5

(،  2(، واالستجابة )متوسطة( تعطى الدرجة )3رة( الدرجة )تعطى االستجابة )كبي

(، وبضرب هذه الدرجات في التكرار المقابل لكل 1واالستجابة )ضعيفة( تعطى الدرجة )

استجابة، وجمعها، وقسمتها على إجمالي أفراد العينة، يعطى ما يسمى بر)الوسط المرجح(، 

 ما يلي: الذي يعبر عن الوزن النسبي لكل عبارة على حدة ك

 



 التقدير الرقمي لكل عبارة  = 
 × تكرار ضعيفة(  1× تكرار متوسطة( + )  2× تكرار كبيرة( + ) 3)

 عدد  أفراد العينة 
 

التي يمكن من  الفترة  )تقدير طول  الدراسة  الموافقة لدى عينة  وقد تحدد مستوى 

ضعيف أم  متوسطة،  أم  كبيرة،  كونها  حيث  من  الموافقة  على  الحكم  خالل خاللها  من  ة( 

 (: 96، 1986جابر، كاظم، العالقة التالية)

 مستوى الموافقة = 

 1  -ن                

 ن               

( ويوضح الجدول التالي مستوى  3حيث تشير )ن( إلى عدد االستجابات وتساوى )

 ومدى موافقة العبارة لدى عينة الدراسة لكل استجابة من استجابات االستبانة: 

 (5جدول )

 يوضح مستوى الموافقة لدى عينة الدراسة  

 المدى  مستوى الموافقة 

 تقريبًا  1.66( أي 0.66+  1وحتى ) 1من  ضعيفة 

 تقريبًا  2.33( أي 0.66+   1.67وحتى ) 1.67من  متوسطة

 تقريبًا   3( أي 0.66+   2.34وحتى ) 2.34من  كبيرة 
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بتر -أ الخاصة  متوسط  النتائج  حيث  من  االستبانة  محاور  تيب 

 األوزان النسبية لكل محور ونسبة الموافقة عليه:

 والجدول التالي يوضح استجابات أفراد العينة على إجمالي المحاور: 
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 (6جدول )

وضع رؤية  يوضح استجابات أفراد العينة لمجموع محاور االستبانة من حيث 

مجال خدمة المجتمع والبيئة في ضوء رؤية  مقترحة ألدوار كليات التربية النوعية في 

 . (69م )ن=2030مصر 

 المحور م
متوسط األوزان  
النسبية لعبارات 

 المحور

النسبة المئوية  
لدرجة الموافقة 

 على المحور 

ترتيب المحور على 
حسب متوسط األوزان  

النسبية لعبارات 
 المحور

درجة الموافقة 
على كل محور  

من محاور 
االستبانة  
 ومجموعها

 كبيرة  3 78.38 2.351 األول 1

 كبيرة  4 78.03 2.341 الثاني  2

 كبيرة  2 80.11 2.403 الثالث  3

 كبيرة  1 86.31 2.589 الرابع 4

إجمالي 
 االستبانة

 كبيرة  80.68 2.420

( الجدول  من  )6ويتضح  المحاور  إجمالي  على  الموافقة  درجة  أن  من  كبيرة(   )

ترتيبه وكان  الدراسة،  عينة  نظر  كالتالي:وجهة  الخاص    ا  الرابع  كليات المحور  بأدوار 

بالمجتمع العامة  الثقافة  النوعية في نشر  الخاصالتربية  الثالث  المحور  ثم  كليات   ،  بأدوار 

بأدوار كليات ، يليه المحور األول الخاص  التربية النوعية في نشر الوعي البيئي بالمجتمع

المدرب البشرية  القوى  إعداد  في  النوعية  بالمجتمعالتربية  تنمية  والمؤهلة إلحداث  وفي ة   ،

بأدوار كليات التربية النوعية في ترقية البحث المرتبة األخيرة جاء المحور الثاني الخاص  

والبيئة المجتمع  لخدمة  تراوحت  العلمي  حيث  تلك ،  لعبارات  النسبية  األوزان  متوسط 

 (. 2.589(، )2.403بين ) المحاور

راد العينة بضرورة تبني كلية التربية جامعة ويمكن تفسير ذلك في ضوء وعي أف

الثقافة  والمحافظة على  المجتمع,  تقدم  التي تسهم في  الجديدة  لمجموعة من األدوار  طنطا 

العامة التي تمثل هوية المجتمع. فبها يظل المجتمع محتفًظا بعاداته وتقاليده, كما تعزى ذات 

يئي، فرفع الوعي البيئي يسهم بدرجة كبيرة  النتيجة إلى رؤية عينة الدراسة ألهمية البعد الب 



في المحافظة على بيئة المجتمع المحيط واحتفاظها بهيكلها، دون التأثر بأية مؤثر خارجي 

يخرجها عن طبيعتها, كما تعزى ذات النتيجة إلى طبيعة كلية التربية النوعية، والتي يهتم  

المدرب البشرية  القوى  التدريس فيها بإعداد  الدافعة لحركة المجتمع؛ فإعداد  أعضاء هيئة  ة 

القوى البشرية يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية وإحداث نقلة نوعية تسهم في رفعة 

العلمي,  البحث  بأهمية  التدريس  هيئة  أعضاء  إيمان  إلى  النتيجة  ذات  تعزى  كما  الوطن, 

عية وبه تتم التنمية عبر فالبحث العلمي هو الدعامة الثالثة التي تقوم عليها كلية التربية النو

العام,  ذوقه  ورفع  بالمجتمع  التنمية  عجلة  دفع  إلى  تهدف  وبيئية  مجتمعية  أبحاث  تقديم 

وتنمية موارده عبر آليات متعددة وطرق شتى يدفعنا لها البحث العلمي عبر مناهجه العلمية 

 (. 2018(, ودراسة عمر )2018المختلفة, وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة بسطويسي)

 النتائج الخاصة بترتيب عبارات محاور الدراسة حسب أوزانها النسبية  -ب

المحور األول الخاص بأدوار كليات التربية النوعية في إعداد القوى البشرية المدربة   ❖

 والمؤهلة إلحداث تنمية بالمجتمع حسب أوزانها النسبية: 

 (7جدول )

ص بأدوار كليات التربية  على المحور األول الخا  درجة ومستوى الموافقة

 ( 69)ن=النوعية في إعداد القوى البشرية المدربة والمؤهلة إلحداث تنمية بالمجتمع 

 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 الوزن النسبي
االنحراف  

 المعياري
 ضعيفة متوسطة  كبيرة الترتيب 

 %  ك  %  ك  %  ك 

1 

توفير احتياجات المجتمع من  

النوعية   المواد  معلمي 

 المؤهلين.  

48 69.60% 3 4.30% 18 26.10% 2.4348 .88248 6 

2 

البشرية في   الموارد  استثمار 

الخامات  بقايا  من  اإلفادة 

لخدمة   بالبيئة  المتوفرة 

 المجتمع. 

53 76.80% 1 1.40% 15 21.70% 2.5507 .83201 2 

3 
على   الجامعة  طالب  تدريب 

في   العامة  الخدمة  أداء 
61 88.40% 3 4.30% 5 7.20% 2.8116 .54974 1 



 د/عبير فوزي عبدالفتاح العصامي 

 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 الوزن النسبي
االنحراف  

 المعياري
 ضعيفة متوسطة  كبيرة الترتيب 

 %  ك  %  ك  %  ك 

 األحياء الشعبية  

4 

تنمية مهارات طالب الجامعة  

المختلفة,   العمل  مجاالت  في 

بنجاح   للدخول  وإعدادهم 

 لسوق العمل الحر. 

23 33.30% 1 1.40% 45 65.20% 1.6812 .94702 12 

5 
اإلسهام في اكتشاف المواهب  

 الفنية واألدبية في المجتمع. 
44 63.80% 6 8.70% 19 27.50% 2.3623 .89065 9 

6 

الطالب   لتوعية  برامج  تقديم 

الدخل   وموارد  بمصادر 

 لالستفادة منها  

46 66.70% 9 13.00% 14 20.30% 2.4638 .81493 5 

7 

لطلبة   عمل  ورش  تنظيم 

خدمة   مجال  في  الكلية 

 المجتمع  

46 66.70% 14 20.30% 9 13.00% 2.5362 .71906 3 

8 

الطالب   أداء  وتحسين  تطوير 

لتكنولوجيا   أفضل  واستخدام 

 التعليم في خدمة البيئة.

42 60.90% 1 1.40% 26 37.70% 2.2319 .97234 10 

9 

غير   تعليمية  سبل  تفعيل 

من   الطالب  تمكن  تقليدية 

لخامات   األمثل  االستغالل 

 البيئة. 

44 63.80% 8 11.60% 17 24.60% 2.3913 .86121 8 

10 

الظروف   أفضل  توظيف 

ال قدرات  في  لتنمية  طالب 

 خدمة البيئة.

42 60.90% 14 20.30% 13 18.80% 2.4203 .79346 7 

11 

البرامج   وتنفيذ  تنظيم 

للطالب   والتأهيلية  التدريبية 

مع   التعاونية  قدراتهم  لتنمية 

 المجتمع المحلي. 

13 18.80% 30 43.50% 26 37.70% 1.8116 .73315 11 

12 

المدربة   العاملة  القوى  إعداد 

الت طورات  لمواجهة 

 التكنولوجية.

41 59.40% 23 33.30% 5 7.20% 2.5217 .63266 4 

   2.351 المجموع

( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن متوسط األوزان النسبية  7يتضح من الجدول )

 ( بلغ  األول  المحور  بدرجة 3من    2.351لعبارات  المحور  على  استجابتهم  يعني  مما   ،)

ستوى العبارات تراوحت األوزان النسبية عليها ما بين )كبيرة( وذلك بشكل عام. وعلى م

(1.6812-  2.8116( أصل  من  درجة  أفراد 3(  آراء  تقارب  على  يدل  مما  درجات،   )



العبارات  معظم  حول  المعياري  العينة  االنحراف  قيم  أن  يتضح  كما  بين ،  تنحصر 

العب97234.  -54974.) معظم  حول  العينة  أفراد  آراء  تقارب  على  يدل  مما  ارات. (، 

وتعزى النتيجة لوعي أعضاء هيئة التدريس بأهمية امتالك األفراد من أبناء المجتمع لثقافة 

عامة تؤهلهم للتعامل مع أّي من موضوعات الحياة بصورة إيجابية تحقق النفع للفرد ذاته 

ولمجتمعه ولبيئته, األمر الذي يستدعي االهتمام بمجموعة من األدوار الجدية التي تتوافق 

على   2030رؤية مصر    مع للمحافظة  تؤهلها  ثقافية  بهوية  تتمتع  لبناء شخصية مصرية 

دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  تلك  وتفق  التقدم,  نحو  وتدفعها  الثقافية  منجزاتها 

)2018بسطويسي) عمر  ودراسة  ودراسة2018(,   ,)  

(Chansirisira,2012 &Nuangchalerm ,)( 2012ودراسة معروف.) 

(، في نطاق اإلرباعي  7(، )2(، )3)  ( وقوع العبارات7)  كما يتضح من الجدول

 وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى:   األعلى من عبارات المحور،

 تدريب طالب الجامعة على أداء الخدمة العامة في األحياء الشعبية، بوزن نسبي  −

 . (، يقابل )كبيرة(2.8116)

الخا − بقايا  من  اإلفادة  في  البشرية  الموارد  لخدمة تستثمر  بالبيئة  المتوفرة  مات 

 . (، يقابل )كبيرة(2.5507، بوزن نسبي )المجتمع

نسبي − بوزن  المجتمع،  خدمة  مجال  في  الكلية  لطلبة  عمل  ور     تنظيم 

 (، يقابل )كبيرة(. 2.5362)

من   كبيرة  مجهودات  إلى  واحتياجها  الشعبية؛  المناطق  أهمية  إلى  النتائج  وتعزى 

اًل عن إعادة هيكلتها, وزيادة وعي قاطنيها للمحافظة على قبل الطالب لتثقيف قاطنيها, فض

العادات والتقاليد التي تمثل هوية الشعب وثقافته العامة, كما تعزى ذات النتيجة انتشار بقايا 

المشكالت  أهم  أحد  يمثل  أصبح  الذي  األمر  األمثل،  االستغالل  استغاللها  وعدم  الخامات 

يس مما  والبيئة,  المجتمع  تواجه  وهذا  التي  الخامات  تلك  تدوير  العمل على  تدعي ضرورة 



 د/عبير فوزي عبدالفتاح العصامي 

إلى  النتيجة  ذات  تعزى  كما  الطالب,  من  الوطن  أبناء  بسواعد  إال  يتم  أن  يمكن  ال  األمر 

المجتمع  مع  التعامل  آليات  وتكسبهم  الطالب   مهارات  تثقل  كونها  العمل،  ور   أهمية 

دراسة نتيجة  مع  النتيجة  تلك  وتفق  التقدم,  نحو  ودفعه  ودراسة 2018السهلي)  لخدمته   ,)

 (. Albulescu,2014(, ودراسة )Luvalo,2014(, ودراسة )2018عمر )

(، في نطاق اإلرباعي األدنى من عبارات  8(، )11(، ) 4)  بينما وقعت العبارات 

 وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى:  المحور،

وإعدادهم   − المختلفة,  العمل  مجاالت  في  الجامعة  طالب  مهارات  للدخول تنمية 

 .(، يقابل )متوسطة(1.6812، بوزن نسبي ) بنجاح لسوق العمل الحر

مع   − التعاونية  قدراتهم  لتنمية  للطالب  والتأهيلية  التدريبية  البرامج  وتنفيذ  تنظيم 

 .(، يقابل )متوسطة( 1.8116، بوزن نسبي )المجتمع المحلي 

،  خدمة البيئةتطوير وتحسين أداء الطالب واستخدام أفضل لتكنولوجيا التعليم في   −

 .(، يقابل )متوسطة(2.2319بوزن نسبي )

النتائج الحشو    وتعزى  واعتمادها على  الجامعية  واألنشطة  المقررات  إلى ضعف 

قد   بأي مهارة  الطالب  ثقل مهارات  الذي ال يمكن معه  للمعلومات, األمر  اللفظي  والسرد 

أن أغل النتيجة إلى  للتعامل مع سوق العمل, كما تعزى ذات  ب المقررات ال تواكب تفيده 

, وتعزى أيًضا إلى ضعف التمويل المالي 2030التطورات الجديدة التي تحقق رؤية مصر  

التدريبية والتأهيلية  البرامج  البيئة، مما يجعل خريطة  المجتمع وتنمية  لقطاع شئون خدمة 

لتنمية مهارات الطالب, كما تعزى ذات  المستوى المطلوب  للطالب ضعيفة ال ترقى إلى 

التعليم,   في  التكنولوجيا  استخدام  تطويع  في  بالكلية  التعليمية  البرامج  قصور  إلى  النتيجة 

األمر الذي ينعكس على استخدام الطالب للتكنولوجيا في تطويع العمل المجتمعي والبيئي 

السهلي) دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  تلك  وتتفق  سالسة,  أكثر  ودراسة 2018وجعله   ,)

ودراسة  2012معروف)  ,)( شارما  عمر SHARMA, 2015أجري  ودراسة   ,)

(2018.) 



المحور الثاني الخاص بأدوار كليات التربية النوعية في ترقية البحث العلمي لخدمة   ❖

 المجتمع والبيئة حسب أوزانها النسبية: 

 (8جدول )

على المحور الثاني الخاص بأدوار كليات التربية    درجة ومستوى الموافقة

 النوعية في ترقية 

 ( 69بحث العلمي لخدمة المجتمع والبيئة )ن= ال 

 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 الوزن النسبي
االنحراف  

 المعياري
 ضعيفة متوسطة  كبيرة الترتيب 

 %  ك  %  ك  %  ك 

13 

تفعيدددل البحدددوث التطبيقيدددة 

التي تستهدف حل مشددكالت 

 المجتمع.

44 63.80% 5 7.20% 20 29.00% 2.3478 .90466 6 

14 
يل بحوث تنميددة وخدمددة تفع

 المجتمع  المحلي.
44 63.80% 4 5.80% 21 30.40% 2.3333 .91823 7 

15 

توجيه األبحاث العلمية لحل 

المجتمددع والسددعي  مشكالت 

 إلنمائها.

40 58.00% 25 36.20% 4 5.80% 2.5217 .60897 1 

16 
تقدددديم خددددمات استشدددارية 

 لمؤسسات المجتمع المحلي 
41 59.40% 8 11.60% 20 29.00% 2.3043 .89614 10 

17 

إيجدداد قنددوات تواصددل بددين 

مجتمددددع البحددددث العلمددددي 

والجهدددات المسدددئولة عدددن 

التنفيدددددذ فدددددي المجتمدددددع 

 المحلي.

41 59.40% 8 11.60% 20 29.00% 2.3043 .89614 9 

18 

التنسددديق مدددع مؤسسددددات 

المجتمدددددع المحلدددددي فدددددي 

صددددياغة خطددددط البحددددوث 

المقترحددددة لخدمددددة تلددددك 

 المؤسسات  

45 65.20% 8 11.60% 16 23.20% 2.4203 .84724 5 

19 

التواصل مع صانعي القددرار 

لتفعيددل نتددائج البحددوث فددي 

 خدمة المجتمع

14 20.30% 26 37.70% 29 42.00% 1.7826 .76446 12 

20 

نشددر أبحدداث أعضدداء هيئددة 

التددددريس لتسدددتفيد منهدددا 

 مؤسسات المجتمع

42 60.90% 4 5.80% 23 33.30% 2.2754 .93752 11 



 د/عبير فوزي عبدالفتاح العصامي 

 العبارة  م

 درجة الموافقة 

 الوزن النسبي
االنحراف  

 المعياري
 ضعيفة متوسطة  كبيرة الترتيب 

 %  ك  %  ك  %  ك 

21 

تكددوين لجددان لمتابعددة سددبل 

تفعيل نتائج البحوث وإفددادة 

 المجتمع منها.

40 58.00% 11 15.90% 18 26.10% 2.3188 .86590 8 

22 

تسدددهم الجامعدددة بكوادرهدددا 

من أعضاء هيئددة التدددريس 

 في حل مشكالت المجتمع.

50 72.50% 4 5.80% 15 21.70% 2.5072 .83355 2 

23 

تبنددي شددراكات اسددتراتيجية 

ؤسسدددات المجتمدددع مدددع م

لالسددددتفادة مددددن تطبيددددق 

بحوثهددددددا داخددددددل تلددددددك 

المؤسسددات وتحقيددق أكبددر 

 نفع منها.

47 68.10% 8 11.60% 14 20.30% 2.4783 .81545 4 

24 
تدددوفير اإلمكاندددات الالزمدددة 

 للباحثين من خارج الجامعة 
41 59.40% 21 30.40% 7 10.10% 2.4928 .67787 3 

   2.341 المجموع

( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن متوسط األوزان النسبية  8)  يتضح من الجدول

( مما يعني استجابتهم على المحور بدرجة 3.0من    2.341لعبارات المحور الثاني بلغ ) 

)كبيرة( وذلك بشكل عام. وعلى مستوى العبارات تراوحت األوزان النسبية عليها ما بين 

(1.7826-  2.5217( أصل  من  درجة  مما3(  درجات،  أفراد   (  آراء  تقارب  على  يدل 

العبارات  معظم  حول  المعياري  العينة  االنحراف  قيم  أن  يتضح  كما  بين ،  تنحصر 

العبارات. 93752.  -60897.) معظم  حول  العينة  أفراد  آراء  تقارب  على  يدل  مما   ،)

العلمي،  البحث  بأهمية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  العينة  أفراد  وعي  إلى  النتيجة  وتعزى 

يمثل واالستفادة    كونه  مشكالته,  على  والقضاء  المجتمع,  لنهضة  الدافعة  الدعائم  أهم  أحد 

لخدمة  وتطويعها  أبحاثه  نتائج  تطبيق  خالل  من  البيئة  وحماية  مقدراته,  من  العظمى 

(, 2018(, ودراسة عمر )2018المجتمع, وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة بسطويسي)

( HARMA, 2015(, ودراسة) (Cuneyt ,2013(, ودراسة2012ودراسة معروف)

. 



( الجدول  من  يتضح  العبارات8كما  وقوع   )  (15(  ،)22( نطاق  24(،  في   ،)

   وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى: اإلرباعي األعلى من عبارات المحور،

إلنمائها − والسعي  المجتمع  مشكالت  لحل  العلمية  األبحاث  نسبي  توجيه  بوزن   ،

 (. (، يقابل )كبيرة 2.5217)

المجتمع − مشكالت  حل  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  بكوادرها  الجامعة  ،  تسهم 

 (، يقابل )كبيرة(. 2.5072بوزن نسبي )

للباحثين من خارد الجامعة، بوزن نسبي − (،  2.4928)  توفير اإلمكانات الالزمة 

 يقابل )كبيرة(. 

العلمي بمشكالت المجتمع واالنطال النتائج إلى ضرورة ارتباط البحث  ق  وتعزى 

منها إليجاد حلول مناسبة تسهم في حلها, والقضاء عليها, ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية 

هيئة 2030مصر   أعضاء  من  العلمية  الكوادر  أهمية  إلى  النتيجة  ذات  تعزى  كما   ,

البيئة  تعاي   التي  أبحاثهم  خالل  من  المجتمع  مشكالت  حل  بهم  المنوط  فهم  التدريس، 

كما قبل   وتقضي على مشكالتها,  من  المجتمعية  المشاركة  فاعلية  إلى  النتيجة  ذات  تعزى 

بعض مؤسسات المجتمع مع الباحثين, والعمل على تمويلهم بالمال, لتحفيزهم إليجاد حلول 

لبعض المشكالت المجتمعية التي تحد من زيادة استثماراتهم, وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة 

بسطويسي) دراسة  2018دراسة  و   ,)Cuneyt Gozu ,2013)  أجري ودراسة   ,)

( )SHARMA, 2015شارما  ودراسة   ,)Luvalo, 2014 ,الرميدي ودراسة   ,)

 (. 2018طلحي)

العبارات  وقعت  )19)  بينما   ،)20( من  16(،  األدنى  اإلرباعي  نطاق  في   ،)

 وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى:  عبارات المحور،



 د/عبير فوزي عبدالفتاح العصامي 

، بوزن نسبي  في خدمة المجتمع  التواصل مع صانعي القرار لتفعيل نتائج البحوث −

 .(، يقابل )متوسطة( 1.7826)

المجتمع − منها مؤسسات  لتستفيد  التدريس  هيئة  أعضاء  أبحاث  نسبي  نشر  بوزن   ،

 .(، يقابل )متوسطة( 2.2754)

المحلي  − المجتمع  لمؤسسات  استشارية  خدمات  )تقديم  نسبي  بوزن   ،2.3043  ،)

 . يقابل )متوسطة(

النتائج آليات  وتعزى  ضعف  فالباحث    إلى  القرار,  متخذي  مع  المتبعة  التواصل 

يبحث ويتوصل إلى حلول، بينما متخذي القرار ال يقدرها قدر قيمتها, األمر الذي يجعل من 

التي كتبت به, كما تعزى ذات  الحبر  معظم األبحاث مجرد حبر على ورق ال تعدو ثمن 

المخ  الرتفاع  نتيجة  األبحاث،  من  كثير  نشر  صعوبة  إلى  للنشر, النتيجة  المالية  صصات 

كما  النشر,  عن  يعزف  منهم  الكثير  يجعل  الذي  األمر  الباحثين،  طاقة  فوق  تكون  والتي 

اتخاذ   بحق  تحتفظ  مؤسسة  بكل  خاصة  استشارية  هيئات  وجود  إلى  النتيجة  ذات  تعزى 

من  لها  لمستشارين  الهيئات  تلك  اتخاذ  من  يجعل  الذي  األمر  لها,  االستشاري  القرار 

وا  دراسة الباحثين  نتائج  مع  النتيجة  تلك  وتتفق  جدا,  ضعيفًا  أمًرا  لطالب 

 (. 2018(, ودراسة الرميدي, طلحي)2012(, ودراسة معروف)2018بسطويسي)

البيئي   ❖ الوعي  نشر  في  النوعية  التربية  كليات  بأدوار  الخاص  الثالث  المحور 

 بالمجتمع حسب أوزانها النسبية:



 (9جدول )
 حور الثالث الخاص بأدوار كليات التربية النوعية في على الم  درجة ومستوى الموافقة
 ( 69)ن=نشر الوعي البيئي بالمجتمع   

 العبارة م

 درجة الموافقة 
الوزن 
 النسبي

االنحراف  
 المعياري 

 ضعيفة  متوسطة كبيرة  الترتيب 

 %  ك %  ك %  ك

25 
التوعية  ترفع 
بالبيئة  الصحية 

 المحيطة. 
43 62.30% 7 10.10% 19 27.50% 2.3478 .88826 11 

26 

الوعي  تنمية 
بمخاطر  

التلوث   ومصادر 
 البيئي 

39 56.50% 22 31.90% 8 11.60% 2.4493 .69739 5 

27 
تنمية  في  تسهم 
العامة   الخدمات 

 بالبيئة. 
42 60.90% 12 17.40% 15 21.70% 2.3913 .82636 9 

28 

دورات  تنظيم 
مهارات  لتنمية 
الطالب   ومعارف 
 في خدمة البيئة  

43 62.30% 9 13.00% 17 24.60% 2.3768 .85923 10 

29 

دورات  تعقد 
للعناية  

بالموهوبين 
داخل   من  سواء 
من   أو  الكلية 

 خارجها

46 66.70% 9 13.00% 14 20.30% 2.4638 .81493 4 

30 
برامج  تنظم 
بحياة   للتوعية 

 الطفل واألسرة.
46 66.70% 11 15.90% 12 17.40% 2.4928 .77882 2 

31 

برفع تسه م 
الوعي  

بالمشكالت  
التي  الطارئة 
المجتمع  تواجه 

 المحلي

45 65.20% 9 13.00% 15 21.70% 2.4348 .83099 6 

32 

تسهم في تحقيق 
الوعي  

بين  االجتماعي 
المجتمع  أبناء 

 المحلي 

46 66.70% 10 14.50% 13 18.80% 2.4783 .79721 3 

33 

ندوات  تعقد 
الطالب   لتوعية 
في  بدورهم 
خدمة   مجال 

المجتمع  
 المحلي.

39 56.50% 11 15.90% 19 27.50% 2.2899 .87618 13 
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 العبارة م

 درجة الموافقة 
الوزن 
 النسبي

االنحراف  
 المعياري 

 ضعيفة  متوسطة كبيرة  الترتيب 

 %  ك %  ك %  ك

34 

في   تسهم 
االشتراك  

البيئية  بالقوافل 
التي  والتوعوية 
الجامعة  تنظمها 
أبناء  لخدمة 
 القرى والنجوع.

40 58.00% 8 11.60% 21 30.40% 2.2754 .90560 14 

35 

فنية  تقيم حفالت 
المجتمع  لتوعية 

بالمناسبات  
بمسرح الدين ية 

 الكلية.

41 59.40% 8 11.60% 20 29.00% 2.3043 .89614 12 

36 

خدمات   تقديم 
استشارية 

من  اجتماعية 
برامج  خالل 

توعية 
 متخصصة.

43 62.30% 11 15.90% 15 21.70% 2.4058 .82816 8 

37 

االستفادة   تتيح 
من مرافق الكلية 

)قاعات  
لعقد   مختبرات( 

محاضرات 
ألبناء  توعية 

 المجتمع. 

44 63.80% 10 14.50% 15 21.70% 2.4203 .82970 7 

38 

الطالب   توعية 
بمسئولياتهم 

التحديات   تجاه 
تواجه   التي

 مجتمعهم. 

46 66.70% 12 17.40% 11 15.90% 2.5072 .75971 1 

   2.403 المجموع 

( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن متوسط األوزان النسبية  9يتضح من الجدول )

(، مما يعني استجابتهم على المحور بدرجة 3.0من    2.403حور الثالث بلغ )لعبارات الم

)كبيرة( وذلك بشكل عام. وعلى مستوى العبارات تراوحت األوزان النسبية عليها ما بين 

(2.2754-  2.5072( أصل  من  درجة  أفراد 3(  آراء  تقارب  على  يدل  مما  درجات،   )

العبارات  معظم  حول  قيم العينة  أن  يتضح  كما  المعياري    ،  بين االنحراف  تنحصر 

العبارات. 90560.  -69739.) معظم  حول  العينة  أفراد  آراء  تقارب  على  يدل  مما   ،)

إلى وعي أعضاء هيئة التدريس بأهمية دور الكلية في نشر الوعي البيئي وتعزى النتيجة  



عو والتي تد 2030بين طالبها, وفي ضرورة تجديد أدوار الجامعة لتتواءم مع رؤية مصر 

إلى خلق بيئة نظيفة بعيدة عن التلوث تعتمد على المصادر الطبيعية, وتتفق تلك النتيجة مع 

 (. 2018(, ودراسة بسطويسي)2018دراسة عمر )نتيجة 

( الجدول  من  يتضح  العبارات9كما  وقوع   )  (38(  ،)30(  ،)32( نطاق  29(،  في   ،)

   لى الترتيب إلى:وتشير تلك العبارات ع اإلرباعي األعلى من عبارات المحور،

التحديات   − تجاه  بمسئولياتهم  الطالب  مجتمعهم   التيتوعية  نسبي  تواجه  بوزن   ،

 (، يقابل )كبيرة(. 2.5072)

 (، يقابل )كبيرة(. 2.4928، بوزن نسبي )تنظم برامج للتوعية بحياة الطفل واألسرة −

نسبي − بوزن  المحلي،  المجتمع  أبناء  بين  االجتماعي  الوعي  تحقيق  في    تسهم 

 (، يقابل )كبيرة(. 2.4783)

خارجها − من  أو  الكلية  داخل  من  بالموهوبين سواء  للعناية  دورات  نسبي  تعقد  بوزن   ،

 (، يقابل )كبيرة(. 2.4638)

تواجه  التي  البيئية  للتحديات  الجامعي  الشباب  تفهم  ضرورة  إلى  النتائج  وتعزى 

لبيئة نظيفة تعتمد على   التغلب عليها, من أجل الوصول  الدائمة المجتمع, وسبل  المصادر 

برامجية  وجود خريطة  إلى  النتيجة  ذات  وتعزى  البيئة,  نظافة  في  تسهم  التي   والمتجددة 

األطفال  وعي  رفع  إلى  تهدف  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  شئون  قطاع  ضمن  للتوعية 

اد  واألسر بأهمية البيئة, وهذا يأتي كنتيجة حتمية لطبيعة كلية التربية النوعية التي تهتم بإعد

معلمين يهتمون باألنشطة التعليمية والتربوية التي تستهدف األطفال والتالميذ من الملتحقين 

بالتعليم, وأسرهم, هذا باإلضافة إلى وجود ركن خاص بتلك الخريطة البرامجية يهتم بثقل 

نتيجة   مع  النتيجة  تلك  وتتفق  الموهوبين,  والتالميذ  األطفال  دراسة قدرات 
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ودر 2018بسطويسي)  ,)( عمر  )2018اسة  ودراسة   ,)Chansirisira, 2012 , 

Nuangchalerm and( ودراسة أجري شارما ,)SHARMA,2015 . ) 

(، في نطاق اإلرباعي األدنى من 25(، )35(، )33(، ) 34)  بينما وقعت العبارات

 وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى:  عبارات المحور،

وال  − البيئية  بالقوافل  االشتراك  في  أبناء  تسهم  لخدمة  الجامعة  تنظمها  التي  توعوية 

 .(، يقابل )متوسطة( 2.2754، بوزن نسبي )القرى والنجوع

، بوزن نسبي  تعقد ندوات لتوعية الطالب بدورهم في مجال خدمة المجتمع المحلي −

 .(، يقابل )متوسطة( 2.2899)

الكلية − بمسرح  الدينية  بالمناسبات  المجتمع  لتوعية  فنية  حفالت  بوزن  تقيم  نسبي ، 

 .(، يقابل )متوسطة( 2.3043)

 (، يقابل )كبيرة(. 2.3478، بوزن نسبي )ترفع التوعية الصحية بالبيئة المحيطة −

قبل   من  والتوعوية  البيئية  للقوافل  كاٍف  تمويل  وجود  عدم  إلى  النتائج  وتعزى 

البيئة تكون ضعيفة، وهو ما يحد   الجامعة, حيث إن ميزانية شئون خدمة المجتمع وتنمية 

استخدام القوافل والحفالت الفنية الخاصة بالتوعية, وحفالت المناسبات الدينية، ويجعل من  

استخدامها في أضيق الحدود ال يتجاوز اثنان أو ثالثة سنويًا, كما تعزى ذات النتيجة إلى 

تعدو  ال  صغيرة  أجزاء  في  إال  الصحية  بالبيئة  تهتم  تثقيفية  تعليمية  مقررات  وجود  عدم 

ع ثقافة  نتيجة  كونها  مع  النتيجة  تلك  وتتفق  المطلوب,  الحد  إلى  ترتقي  ال  ) امة   دراسة 

Chansirisira,2012  &Nuangchalerm(ودراسة معروف ,)2012 .) 

العامة    ❖ الثقافة  نشر  في  النوعية  التربية  كليات  بأدوار  الخاص  الرابع  المحور 

 بالمجتمع حسب أوزانها النسبية:

 (10جدول )



ى المحور الرابع الخاص بأدوار كليات التربية  عل  درجة ومستوى الموافقة

 النوعية في 

 ( 69)ن=نشر الثقافة العامة  بالمجتمع  

 العبارة  م

 درجة الموافقة

 الوزن النسبي 
االنحراف  
 المعياري 

 ضعيفة  متوسطة  كبيرة  الترتيب 

 %  ك %  ك %  ك

39 
المجتمع   فئات  كافة  مع  التعاون 

 ي للمحافظة على التراث الثقاف
40 58.00% 7 10.10% 22 31.90% 2.2609 .91799 11 

40 
في   التربوية  البرامج  تقديم 
أفراد   لجميع  الثقافية  المجاالت 

 المجتمع 
53 76.80% 7 10.10% 9 13.00% 2.6377 .70650 7 

41 
مستوى  ترفع  تثقيفية  برامج  تقدم 
ببيئتهم   وتربطهم  الثقافي  الطالب 

 ومجتمعهم. 
50 72.50% 10 14.50% 9 13.00% 2.5942 .71371 9 

42 

أبناء   بين  والمعرفة  العلم  نشر 
الندوات   المجتمع المحلي من خالل 
على  تساعدهم  التي  والمحاضرات 
مع   والتكيف  مشكالتهم  حل 

 المجتمع. 

52 75.40% 11 15.90% 6 8.70% 2.6667 .63400 6 

43 
والقضاء   التعلم  نشر  في  المعاونة 

 على األمية بالمجتمع. 
61 88.40% 3 4.30% 5 7.20% 2.8116 .54974 1 

44 
ألبناء   العام  الفني  الذوق  تنمية 
المجتمع من خالل تقديم قوافل فنية  

 لهم.  
59 85.50% 4 5.80% 6 8.70% 2.7681 .59767 2 

45 
لرعاية   برامج  تقديم  في  تسهم 
بالمجتمع   واجتماعيًا  ثقافيًا  الشباب 

 المحلي. 
30 43.50% 37 53.60% 2 2.90% 2.4058 .55090 10 

46 
وتوعوية   ثقافية  ندوات  تقيم 

 يحاضر فيها المتخصصين. 
57 82.60% 7 10.10% 5 7.20% 2.7536 .57919 3 

47 
موسيقية   تنمية  حفالت  تقيم 
العامة   الثقافة  لتفعيل  ومسرحية 

 لكافة أطياف المجتمع.
11 15.90% 56 81.20% 2 2.90% 2.1304 .41703 12 

48 
ال في  بفاعلية  مناسبات  تشارك 

مؤسسات  تقيمها  التي  الثقافية 
 المجتمع. 

59 85.50% 1 1.40% 9 13.00% 2.7246 .68350 4 

49 
تنظيم ملتقيات ثقافية لمناقشة أبرز  
المجتمع   تواجه  التي  التحديات 

 المحلي. 
50 72.50% 12 17.40% 7 10.10% 2.6232 .66645 8 

50 
التدريس   هيئة  أعضاء  توجه 

المست رفع  في  وى  للمساهمة 
 الثقافي للمجتمع. 

55 79.70% 7 10.10% 7 10.10% 2.6957 .64863 5 

   2.589 المجموع

( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن متوسط األوزان النسبية  10يتضح من الجدول )

بلغ )  الرابع  (، مما يعني استجابتهم على المحور بدرجة 3.0من    2.589لعبارات المحور 

و عام.  بشكل  وذلك  بين  )كبيرة(  ما  عليها  النسبية  األوزان  تراوحت  العبارات  مستوى  على 

(2.1304-  2.8116( أصل  من  درجة  أفراد  3(  آراء  تقارب  على  يدل  مما  درجات،   )

 -41703.تنحصر بين )، كما يتضح أن قيم االنحراف المعياري العينة حول معظم العبارات 

معظم 91799. العينة حول  أفراد  آراء  تقارب  يدل على  مما  النتيجة   (،  وتعزى  العبارات. 

المجتمعية  البيئة  بين  العامة  الثقافة  نشر  في  النوعية  التربية  كلية  بدور  العينة  أفراد  لوعي 
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من  بشرية  كوادر  بناء  إلى  تهدف  التي  واألنشطة  الفنون,  من  بكثير  تهتم  كونها  المحيطة, 

البيئة عن معلمين متخصصين في مجاالت خاصة, تستطيع التغلغل إلى وجدان األفراد   من 

دراسة   نتيجة  مع  النتيجة  تلك  وتتفق  والتالميذ,  األطفال  من  ذويهم  بسطويسي طريق 

 (.2014(, ودراسة إبراهيم )2018(, ودراسة عمر )2018)

( الجدول  من  يتضح  العبارات10كما  وقوع   )  (43(  ،)44( نطاق  46(،  في   ،)

 ى الترتيب إلى: وتشير تلك العبارات عل اإلرباعي األعلى من عبارات المحور،

(،  2.8116، بوزن نسبي )المعاونة في نشر التعلم والقضاء على األمية بالمجتمع −

 يقابل )كبيرة(. 

، بوزن نسبي تنمية الذوق الفني العام ألبناء المجتمع من خالل تقديم قوافل فنية لهم  −

 (، يقابل )كبيرة(. 2.7681)

(،  2.7536زن نسبي )، بوتقيم ندوات ثقافية وتوعوية يحاضر فيها المتخصصين −

 يقابل )كبيرة(. 

وتعزى النتائج إلى طبيعة الدراسة بكلية التربية النوعية والتي تهدف إلى بناء معلم  

من  كثير  وتكسبه  العلم,  ونشر  التعلم  عملية  إلتمام  تؤهله  مهارات  ويمتلك  العلم،  يُقّدر 

مراحل في  المجتمع  أبناء  مع  للتعامل  تحفزه  التي  التدريسية  المختلفة,   المهارات  أعمارهم 

نحو  والسعي  والكتابة  القراءة  يجيدون  ال  الذين  األفراد  مع  التعامل  يستطيعون  ثم  ومن 

التربية  كلية  طالب  يدرسها  التي  المقررات  طبيعة  إلى  النتيجة  ذات  تعزى  كما  تعليمهم, 

تمتلك   النوعية، والتي تهتم بتنمية الذوق العام في كثير من المجاالت لتكوين كوادر تعليمية

القدرة على تنمية الذوق العام للتالميذ، ومن ثم المجتمع بأكمله, كما تعزى ذات النتيجة إلى 

اإلنتاد  في  المشاركة  على  والعمل  الذاتية  الموارد  لتنمية  العامة  الخدمة  مركز  وجود 

يهتم بعقد ندوات توعوية وفق خطة معينة معدة  بالكلية  والتطوير, وهو مركز متخصص 

لرفع دراسة    لذلك  نتيجة  مع  النتيجة  تلك  وتتفق  بالمجتمع,  (, 2018بسطويسي)الوعي 

 (. 2014(, ودراسة إبراهيم )Luvalo, 2014(, ودراسة )2018ودراسة عمر )



العبارات  وقعت  )47)  بينما   ،)39( من  45(،  األدنى  اإلرباعي  نطاق  في   ،)

 وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى:  عبارات المحور،

، بوزن  تنمية موسيقية ومسرحية لتفعيل الثقافة العامة لكافة أطياف المجتمع  تقيم حفالت −

 .(، يقابل )متوسطة(2.1304نسبي ) 

الثقافي  − التراث  على  للمحافظة  المجتمع  فئات  كافة  مع  نسبي  التعاون  بوزن   ،

 .(، يقابل )متوسطة( 2.2609)

، بوزن نسبي  ع المحليتسهم في تقديم برامج لرعاية الشباب ثقافيًا واجتماعيًا بالمجتم −

 (، يقابل )كبيرة(. 2.4058)

شئون   بقطاع  الخاصة  الكلية  داخل  التمويل  مصادر  ضعف  إلى  النتائج  وتعزى 

والمسرحيات  الحفالت  من  تقلل  الكلية  إدارة  يجعل  الذي  األمر  المجتمع،  وخدمة  البيئة 

مجتمع ومشكالته, واألعمال, والبرامج الشبابية الموجهة للشباب لرفع وعيهم تجاه قضايا ال

إلى ضعف وسائل  النتيجة  ذات  تعزى  كما  للمجتمع,  لمشكالت  إلى حلول  التوصل  وسبل 

التواصل بين الكلية وبين فئات المجتمع للمحافظة على التراث الثقافي, وتتفق تلك النتيجة 

 (.2018(, ودراسة عمر )2018مع نتيجة دراسة بسطويسي)

 

 

 

بات أفراد العينة على مدى الموافقة على إجمالي  النتائج الخاصة بالفروق بين استجا -ج

 االستبانة ومحاورها بحسب متغيرات الدراسة: 

إجمالي   ❖ على  الموافقة  لمدى  العينة  أفراد  استجابات  بين  بالفروق  الخاصة  النتائج 

 ( مدرس -أستاذ مساعد  -االستبانة ومحاورها بحسب الدرجة العلمية )أستاذ
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الميدانية   الدراسة  نتائج  بين  أوضحت  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه 

 استجابات أفراد العينة على إجمالي االستبانة ومحاورها، والجدول التالي يبين ذلك: 

 (11جدول )

يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق  

إجمالي  بين استجابات أفراد العينة المستفتاة نحو الموافقة على  

 ( 69حسب متغير الدرجة العلمية )ن= انة ومحاورهااالستب

 درجة الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين المحور 
متوسط  

 المربعات 
 ف

الداللة 

 اإلحصائية 

 األول

 493.679 2 987.359 بين المجموعات 

10.316 
.001 

 دالة
 47.854 66 3158.380 داخل المجموعات 

  68 4145.739 المجموع

 الثاني

 590.296 2 1180.592 ن المجموعات بي

10.117 
.001 

 دالة
 58.347 66 3850.887 داخل المجموعات 

  68 5031.478 المجموع

 الثالث 

 678.121 2 1356.241 بين المجموعات 

7.701 
.004 

 دالة
 88.056 66 5811.701 داخل المجموعات 

  68 7167.942 المجموع

 الرابع 

 188.601 2 377.202 بين المجموعات 

6.021 
.000 

 دالة
 31.325 66 2067.436 داخل المجموعات 

  68 2444.638 المجموع

إجمالي 

 االستبانة 

 2 14833.146 بين المجموعات 
7416.57

3 
10.276 

.002 

 721.725 66 47633.840 داخل المجموعات  دالة

  68 62466.986 المجموع

 ( أنه:11يتضح من الجدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اسرتجابات أفرراد العينرة تبعًرا لمتغيرر الدرجرة 

، (، بالنسبة إلجمالي االستبانة ومحاورها على الترتيبمدرس  -أستاذ مساعد  -العلمية )أستاذ

(، 6.021(، )7.701(، )10.117(، )10.316(، )10.276حيث جاءت قيمرة )ف(، )



( ولتوضريح اتجراه الفرروق 0.05ا عند مسرتوى داللرة )على الترتيب وهي قيم دالة إحصائيً 

 .للمقارنات الثنائية البعدية  "Scheffe"اختبارنستخدم  

)أستاذ • العلمية  الدرجة  لمتغير  تبعا  ومحاورها  االستبانة  إجمالي  على  الفروق    -اتجاه 

 للمقارنات الثنائية البعدية:   "Scheffe"اختبار  ( باستخدام مدرس -أستاذ مساعد 

 (12جدول )

 للمقارنات الثنائية البعدية    "Scheffe"يوضح نتائج اختبار   

 (. 69لعينة الدراسة تبعًا لمتغير الدرجة العلمية )ن= 

 المجموعة )ب(  المجموعة )أ(  المحور 
 الفرق بين  

 ب(  -المتوسطات )أ

الخطأ  
 المعياري

الداللة  
 اإلحصائية 

 األول 
 000. 2.28361 *8.41026 مدرس  أستاذ

 001. 1.97119 *7.02137 مدرس  عد أستاذ مسا

 الثاني 
 001. 2.52157 *8.62179 مدرس  أستاذ

 000. 2.17659 *8.14957 مدرس  أستاذ مساعد 

 الثالث 
 003. 3.09772 *9.73077 مدرس  أستاذ

 003. 2.67392 *8.34188 مدرس  أستاذ مساعد 

 الرابع 
 004. 1.84759 *5.58974 مدرس  أستاذ

 017. 1.59482 *3.92308 مدرس  أستاذ مساعد 

 اإلجمالي 
 001. 8.86846 *32.35256 مدرس  أستاذ

 001. 7.65517 *27.43590 مدرس  أستاذ مساعد 

 (. 0.05تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية )  *

 ( ما يلي:12يتضح من الجدول )

ل  تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  الدرجة  توجد  متغير 

لصالح أستاذ،  (، بالنسبة إلجمالي االستبانة،  مدرس  -أستاذ مساعد  -العلمية )أستاذ

(، ولصالح  32.35256*حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات أستاذ ومدرس )
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ومدرس   مساعد  أستاذ  متوسطات  بين  الفرق  قيمة  جاءت  حيث  مساعد،  أستاذ 

 (. 0.05ستوى داللة )وهي قيم دالة إحصائيًا عند م (،27.43590*)

الدرجة   − لمتغير  تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

)أستاذ مساعد   -العلمية  بأدوار  مدرس  -أستاذ  الخاص  األول  للمحور  بالنسبة   ،)

تنمية   والمؤهلة إلحداث  المدربة  البشرية  القوى  إعداد  في  النوعية  التربية  كليات 

أسبالمجتمع،   أستاذ ومدرس  لصالح  متوسطات  بين  الفرق  قيمة  تاذ، حيث جاءت 

متوسطات  8.41026*) بين  الفرق  قيمة  جاءت  مساعد، حيث  أستاذ  ولصالح   ،)

قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة    (،7.02137*أستاذ مساعد ومدرس ) وهي 

(0.05 .) 

لمتغير   − تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  الدرجة  توجد 

)أستاذ مساعد   -العلمية  بأدوار  مدرس  -أستاذ  الخاص  الثاني  للمحور  بالنسبة   ،)

والبيئة،   المجتمع  لخدمة  العلمي  البحث  ترقية  في  النوعية  التربية  لصالح  كليات 

( ومدرس  أستاذ  متوسطات  بين  الفرق  قيمة  جاءت  حيث  (،  8.62179*أستاذ، 

بي الفرق  قيمة  جاءت  حيث  مساعد،  أستاذ  مساعد  ولصالح  أستاذ  متوسطات  ن 

 (. 0.05وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (،8.14957*ومدرس )

الدرجة   − لمتغير  تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

)أستاذ مساعد   -العلمية  بأدوار  مدرس  -أستاذ  الخاص  الثالث  للمحور  بالنسبة   ،)

لصالح أستاذ، حيث جاءت  نشر الوعي البيئي بالمجتمع،  كليات التربية النوعية في  

(، ولصالح أستاذ مساعد،  9.73077*قيمة الفرق بين متوسطات أستاذ ومدرس )

( ومدرس  مساعد  أستاذ  متوسطات  بين  الفرق  قيمة  جاءت    (، 8.34188*حيث 

 (. 0.05وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

بين   − إحصائية  داللة  ذات  فروق  الدرجة  توجد  لمتغير  تبعًا  العينة  أفراد  استجابات 

)أستاذ مساعد   -العلمية  بأدوار  مدرس  -أستاذ  الخاص  الرابع  للمحور  بالنسبة   ،)



لصالح أستاذ، حيث جاءت  كليات التربية النوعية في نشر الثقافة العامة بالمجتمع،  

(، ولصالح أستاذ مساعد،  5.58974*قيمة الفرق بين متوسطات أستاذ ومدرس )

( ومدرس  مساعد  أستاذ  متوسطات  بين  الفرق  قيمة  جاءت    (، 3.92308*حيث 

 (. 0.05وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

التي   الجديدة  األدوار  بطبيعة  ووعيه  األستاذ,  خبرة  إلى  السابقة  النتيجة  وتعزى 

تتواءم مع رؤية مصر   والتي  المجتمع  البيئة وخدمة  بهد  2030يكفلها قطاع شئون  ف م, 

الذي  الصحيح  التنمية  مسار  إلى  لالنطالق  وتأهيله  مشكالته,  من  والحد  المجتمع,  تنمية 

دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  تلك  وتتفق  المتقدمة,  الدول  مصاف  في  المجتمع  يجعل 

 (. 2012(, ودراسة معروف)2018(, ودراسة عمر )2018بسطويسي)

دى الموافقة على إجمالي  النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة لم ❖

موسيقية  )تربية  التخصص  بحسب  ومحاورها  فنية  -االستبانة  تكنولوجيا    -تربية 

 علوم تربوية ونفسية(  -اقتصاد منزلي -إعالم تربوي  -التعليم

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  الميدانية  الدراسة  نتائج  أوضحت 

 انة ومحاورها، والجدول التالي يبين ذلك: استجابات أفراد العينة على إجمالي االستب
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 (13جدول )

يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق بين استجابات  

حسب متغير   إجمالي االستبانة ومحاورهاأفراد العينة المستفتاة نحو الموافقة على 

 ( 69الدرجة التخصص )ن=

 ف  متوسط المربعات  درجة الحرية عات مجموع المرب مصدر التباين  المحور 
الداللة  

 اإلحصائية 

 األول 

 67.974 5 339.872 بين المجموعات 

1.125 
.356 

 غير دالة 
داخل  

 المجموعات 
3805.867 63 60.411 

  68 4145.739 المجموع 

 الثاني

 123.620 5 618.100 بين المجموعات 

1.765 
.133 

 غير دالة 
داخل  

 المجموعات 
4413.378 63 70.054 

  68 5031.478 المجموع 

 الثالث 

 150.106 5 750.531 بين المجموعات 

1.474 
.211 

 غير دالة 
داخل  

 المجموعات 
6417.411 63 101.864 

  68 7167.942 المجموع 

 الرابع

 39.668 5 198.338 بين المجموعات 

1.113 
.363 

 غير دالة 
داخل  

 المجموعات 
2246.300 63 35.656 

  68 2444.638 المجموع 

إجمالي  
 االستبانة 

 1408.295 5 7041.474 بين المجموعات 

1.601 
.173 

 غير دالة 
داخل  

 المجموعات 
55425.511 63 879.770 

  68 62466.986 المجموع 

 05.تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

 ( ما يلي:14يتضح من الجدول )

ت − لمتغير  ال  تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجد 

موسيقية )تربية  فنية  -التخصص؛  التعليم   -تربية  تربوي  -تكنولوجيا    -إعالم 

بالنسبة إلجمالي االستبانة،    -اقتصاد منزلي حيث جاءت  علوم تربوية ونفسية(، 

 (. 0.05توى داللة )وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مس(، 1.601قيمة )ف( )



لمتغير   − تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

موسيقية )تربية  فنية  -التخصص؛  التعليم   -تربية  تربوي  -تكنولوجيا    -إعالم 

منزلي بأدوار    -اقتصاد  الخاص  األول  للمحور  بالنسبة  ونفسية(،  تربوية  علوم 

القوى البشرية المدربة والمؤهلة إلحداث تنمية  كليات التربية النوعية في إعداد  

وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  (،  1.125حيث جاءت قيمة )ف( )بالمجتمع،  

 (. 0.05مستوى داللة )

لمتغير   − تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

موسيقية )تربية  فنية  -التخصص؛  التعليم   -تربية  تربوي  -تكنولوجيا    -إعالم 

منزلي بأدوار    -اقتصاد  الخاص  الثاني  للمحور  بالنسبة  ونفسية(،  تربوية  علوم 

والبيئة،   المجتمع  لخدمة  العلمي  البحث  ترقية  في  النوعية  التربية  حيث  كليات 

( قيمة )ف(  داللة  (،  1.765جاءت  مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  قيمة غير  وهي 

(0.05 .) 

إحصا − داللة  ذات  فروق  توجد  لمتغير  ال  تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  ئية 

موسيقية )تربية  فنية  -التخصص؛  التعليم   -تربية  تربوي  -تكنولوجيا    -إعالم 

منزلي بأدوار    -اقتصاد  الخاص  الثالث  للمحور  بالنسبة  ونفسية(،  تربوية  علوم 

حيث جاءت قيمة )ف(  كليات التربية النوعية في نشر الوعي البيئي بالمجتمع،  

 (. 0.05وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، 1.474)

لمتغير   − تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

موسيقية )تربية  فنية  -التخصص؛  التعليم   -تربية  تربوي  -تكنولوجيا    -إعالم 

منزلي الخاص    -اقتصاد  الرابع  للمحور  بالنسبة  ونفسية(،  تربوية  بأدوار  علوم 

حيث جاءت قيمة )ف(  كليات التربية النوعية في نشر الثقافة العامة بالمجتمع،  

 (. 0.05وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، 1.113)
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البيئة   شئون  قطاع  تحكم  واحدة  وقوانين  لوائح  وجود  إلى  النتيجة  تلك  وتعزى 

التط آلية  يجعل  الذي  األمر  بالكلية،  المجتمع  ويجعل وخدمة  الطالب,  كل  واحدة على  بيق 

يقدم  والبيئة,  المجتمع  كما أن مركز خدمة  بينهم,  والبيئة واحدة  المجتمع  التعامل مع  سبل 

نحو  الكلية  أدوار  لتحقيق  بهم  وتسعى  التخصصات,  كافة  تستوعب  متكاملة  كاملة  خطة 

(, دراسة 2018المجتمع والبيئة المحيطة, وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة بسطويسي)

 (.2018عمر )

 ثالثًا: النتائج والتوصيات  

 النتائج    -1

القوى  إعداد  في  النوعية  التربية  كليات  بأدوار  الخاص  األول  المحور  نتائج 

 البشرية المدربة والمؤهلة إلحداث تنمية بالمجتمع  

توصلت الدراسة إلى أن أهم األدوار التي يجب أن تهتم بها كليات التربية النوعية 

 إعداد القوى البشرية المدربة والمؤهلة إلحداث تنمية بالمجتمع هي على الترتيب: في 

 تدريب طالب الجامعة على أداء الخدمة العامة في األحياء الشعبية.   −

 تستثمر الموارد البشرية في اإلفادة من بقايا الخامات المتوفرة بالبيئة لخدمة المجتمع.  −

 خدمة المجتمع. تنظيم ور  عمل لطلبة الكلية في مجال  −

 إعداد القوى العاملة المدربة لمواجهة التطورات التكنولوجية.  −

 تطوير وتحسين أداء الطالب واستخدام أفضل لتكنولوجيا التعليم في خدمة البيئة.  −

 توفير احتياجات المجتمع من معلمي المواد النوعية المؤهلين. −

 .توظيف أفضل الظروف لتنمية قدرات الطالب في خدمة البيئة −

 تفعيل سبل تعليمية غير تقليدية تمكن الطالب من االستغالل األمثل لخامات البيئة.  −

 اإلسهام في اكتشاف المواهب الفنية واألدبية في المجتمع.  −

البحث   ترقية  في  النوعية  التربية  كليات  بأدوار  الخاص  الثاني  المحور  نتائج 

 العلمي لخدمة المجتمع والبيئة 



م األدوار التي يجب أن تهتم بها كليات التربية النوعية  توصلت الدراسة إلى أن أه

 في ترقية البحث العلمي لخدمة المجتمع والبيئة هي على الترتيب: 

 توجيه األبحاث العلمية لحل مشكالت المجتمع والسعي إلنمائها. −

 تسهم الجامعة بكوادرها من أعضاء هيئة التدريس في حل مشكالت المجتمع.  −

 زمة للباحثين من خارد الجامعة. توفير اإلمكانات الال −

تبني شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع لالستفادة من تطبيق بحوثها داخل   −

 تلك المؤسسات وتحقيق أكبر نفع منها.

التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي في صياغة خطط البحوث المقترحة لخدمة  −

 تلك المؤسسات. 

 حل مشكالت المجتمع.تفعيل البحوث التطبيقية التي تستهدف  −

 تفعيل بحوث تنمية وخدمة المجتمع  المحلي.  −

 تكوين لجان لمتابعة سبل تفعيل نتائج البحوث وإفادة المجتمع منها. −

إيجاد قنوات تواصل بين مجتمع البحث العلمي والجهات المسئولة عن التنفيذ في   −

 المجتمع المحلي. 

التربية كليات  بأدوار  الخاص  الثالث  المحور  الوعي    نتائج  نشر  في  النوعية 

 البيئي بالمجتمع  

توصلت الدراسة إلى أن أهم األدوار التي يجب أن تهتم بها كليات التربية النوعية  

 في نشر الوعي البيئي بالمجتمع هي على الترتيب: 

 تواجه مجتمعهم. التيتوعية الطالب بمسئولياتهم تجاه التحديات  −

 رة. تنظيم برامج للتوعية بحياة الطفل واألس −

 اإلسهام في تحقيق الوعي االجتماعي بين أبناء المجتمع المحلي.  −

 عقد دورات للعناية بالموهوبين سواء من داخل الكلية أو من خارجها. −
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 تنمية الوعي بمخاطر ومصادر التلوث البيئي.  −

 اإلسهام في رفع الوعي بالمشكالت الطارئة التي تواجه المجتمع المحلي.  −

فق الكلية )قاعات مختبرات( لعقد محاضرات توعية ألبناء إتاحة االستفادة من مرا −

 المجتمع. 

 تقديم خدمات استشارية اجتماعية من خالل برامج توعية متخصصة.  −

 اإلسهام في تنمية الخدمات العامة بالبيئة. −

 تنظيم دورات لتنمية مهارات ومعارف الطالب في خدمة البيئة.   −

 رفع التوعية الصحية بالبيئة المحيطة. −

الثقافة  نتا  نشر  في  النوعية  التربية  كليات  بأدوار  الخاص  الرابع  المحور  ئج 

 العامة بالمجتمع:

توصلت الدراسة إلى أن أهم األدوار التي يجب أن تهتم بها كليات التربية النوعية  

 في نشر الثقافة العامة بالمجتمع هي على الترتيب: 

 ع. المعاونة في نشر التعلم والقضاء على األمية بالمجتم −

 تنمية الذوق الفني العام ألبناء المجتمع من خالل تقديم قوافل فنية لهم.  −

 إقامة ندوات ثقافية وتوعوية يحاضر فيها المتخصصين.  −

 المشاركة بفاعلية في المناسبات الثقافية التي تقيمها مؤسسات المجتمع. −

 توجيه أعضاء هيئة التدريس للمساهمة في رفع المستوى الثقافي للمجتمع.  −

ر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلي، من خالل الندوات والمحاضرات  نش −

 التي تساعدهم على حل مشكالتهم والتكيف مع المجتمع.

 تقديم البرامج التربوية في المجاالت الثقافية لجميع أفراد المجتمع. −

 تنظيم ملتقيات ثقافية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المحلي  −

 توصيات ال  -2



التربية   − بكلية  والبيئة  المجتمع  خدمة  شئون  لقطاع  المناسب  المالي  الدعم  توفير 

النوعية جامعة طنطا, لتحفيزها على االستمرار في تفاعلها اإلنساني والفكري في  

 خدمة المجتمع.

ربط مؤسسات المجتمع مع الكلية عبر شبكة المعلومات الدولية لتوفير المعلومات   −

 الشراكة بينهم. الالزمة لتوفير  

لتحقيق   − النوعية  التربية  كلية  لطالب  واالقتصادي  واالجتماعي  النفسي  التحفيز 

 رؤية الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصورة أكثر إيجابية. 

التي   − والبرامج  األنشطة  على  النوعية  التربية  بكلية  القيادات  لدى  الرؤية  وضوح 

في خدمة المجتمع وتنمية البيئة, والنتائج    2030تقدمها الكلية لتحقيق رؤية مصر  

 المرجوة من تحقيقها مستقباًل. 

التدريس   − هيئة  أعضاء  من  متخصصة  مجموعة  قبل  من  تطويرية  خطط  تصميم 

أهداف واقعية لضمان  مبنية على  البيئة،  وتنمية  المجتمع  بالكلية في مجال خدمة 

 ع. كفاءتها، على أن تراعي الموروث الثقافي والقيمي للمجتم

خدمة  − أهمية  بمدى  الوعي  رفع  هدفها  الكلية؛  لطالب  ومؤتمرات  ندوات  تنظيم 

 المجتمع وتنمية البيئة.

حل   − إلى  تهدف  بحيث  مشاريع،  لتقديم  بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  تحفيز 

 مشكالت المجتمع والبيئة المحيطة بالكلية, والبحث عن حلول مناسبة لها. 

وسائل   − على  طالبية  مجموعات  في  إنشاء  الخبرات  لتبادل  االجتماعي  التواصل 

المجتمع والبيئة المحيطة والسعي  مجال خدمة المجتمع, والوقوف على مشكالت 

 نحو حلها.

الكلية  − بين  شرعية  تواصل  قنوات  بوجود  تسمح  بحيث  والقوانين،  اللوائح  تعديل 

 ومؤسسات المجتمع المدني. 
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 جال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. العمل على تسويق أبحاث كلية التربية النوعية في م −

السماح بإسهام رجال األعمال في تمويل ونشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس التي   −

 تسعى لحل مشكالت المجتمع وخدمة البيئة. 

تنمية مفهوم الخدمة المجتمعية لدى طلبة كلية التربية النوعية، من خالل تضمين   −

 . الخطط الدراسية ألهداف تعزز من هذا المفهوم 

البيئة  − وتنمية  المجتمع  النوعية في مجال خدمة  التربية  كلية  ضرورة عرض رؤية 

 عبر وسائل اإلعالم  المسموعة والمقروءة والمرئية لتهيئة أعضاء المجتمع لتقبلها.

واالتجاهات   − للمتغيرات  وفقا  النوعية  التربية  كلية  ومقررات  برامج  تطوير 

 هدافها.لتحقيق أ 2030العالمية، ووفقا لرؤية مصر 

استثمار المناسبات الوطنية واالجتماعية المختلفة لتوطيد العالقة بين كلية التربية   −

 النوعية والمجتمع.

بكلية  − المحيطة  والبيئة  المجتمع  ومشكالت  احتياجات  لكافة  بيانات  قاعدة  إنشاء 

 التربية النوعية بطنطا من خالل المجلة العلمية الخاصة بالكلية.

مالئم − معايير  خدمة إعداد  قطاع  أداء  عن  المجتمع  أفراد  رضا  عن  للكشف  ة 

 المجتمع وتنمية البيئة وما يقدمه.

وضع استراتيجية واضحة لدى قيادات الكلية والجامعة عن سبل تفعيل أدوار كلية  −

 .2030التربية لتحقيق رؤية مصر 

 .طةدعم مركز الخدمة العامة بالكلية لتحقيق أهدافه في خدمة المجتمع والبيئة المحي −

 إنشاء خطة طموحة للقضاء على األمية بمحافظة الغربية, واستخدام الطالب لتحقيقها.  −

 كما تقترح الدراسة إجراء الدراسات التالية : 

 متطلبات تفعيل أدوار كليات التربية النوعية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. −

 دمة المجتمع. دراسة ميدانية عن أدوار كليات التربية النوعية في مجال خ  −
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