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 دراسة الحتياجات المجتمع والبيئة

 من الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بكلية اآلداب

 

ي علي عينات عشوائية من قيادات وأهالي محافظة الشرقية من مختلف األعمار يتم إجراء استطالع رأ

والحالة االجتماعية والتعليمية من الفئات المتوقع استفادتهم من الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالكلية ,  

عية ودورات تدريبية في ,  وتقوم تلك الوحدات بتقديم خدمات مجتموذلك لتحديد احتياجاتهم المجتمعية والبيئية  

 وهم :,   بمقابل مادي مختلف تخصصات الوحدات ذات الطابع الخاص 

 طالب الكلية  -1

 الخريجون من كليات الجامعة  -2

 . أهالي المجتمع المحلي الدراسات العليا في كليات الجامعات والراغبين من طالب  -3

 .ة معلموا اللغات بالمدارس اإلعدادية والثانوية الحكومية والخاص -4

 الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المحلي . -5

 

 وذلك حول ما تقدمه تلك الوحدات من دورات تدريبية في كل من :

 : مركز اللغة العربية  :  - أ

البالغة ( لمعلمي اللغة العربية في   -التعبير   -اللغة    -تنظيم دورات تدريبية في تنمية مهارات  ) المحادثة   -

 لمحافظة عموما ومدينة الزقازيق خاصة جميع مدارس ا

 تصحيح األخطاء اللغوية والنحوية والتعبيرية للرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا ) ماجستير ودكتوراه ( -

أستاذ مساعد ( لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  –مراجعة البحوث العلمية المقدمة للترقية ) مدرس  -

 امعة الزقازيق خاصة المختلفة في مصر عامة وج

المشاركة واإلشراف على تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تقام في محافظة الشرقية في مجال اللغة العربية  -

 بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة .

 أخري  عقد برامج تعليم اللغة العربية لغير ناطقي اللغة العربية للوافدين إلى محافظة الشرقية من دول -
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 شئون البيئة 

 طباعة مطبوعات أو نشرات أو مجالت خاصة بكيفية اكتساب مهارات اللغة  -

 المستفيدين من مركز اللغة العربية بالكلية 

 الطالب والخريجين  -1

 طالب الدراسات العليا ) ماجستير ودكتوراه ( -2

 معلموا اللغة العربية داخل وخارج محافظة الشرقية  -3

 للغة العربية من يرغب في تعلم أو رفع كفاءته في ا -4

 غير الناطقين باللغة العربية من الدول األجنبية والمقيمين في المحافظة  -5

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق والجامعات األخرى . -6

  ةالهيئات والمؤسسات المجتمعية بالمحافظ -7

 

 : مركز اللغة الفرنسية  - ب

 ترجمة ( -ات  صوتي -كتابة    -تنظيم  دورات تدريبية في مهارات ) محادثة  -1

 ترجمة مقاالت ووثائق وكتب من الفرنسية إلى العربية والعكس -2

 إعداد برامج خاصة بالمبعوثين من طالب الدراسات العليا بجامعات فرنسا . -3

 تنظيم برامج تعلم اللغة الفرنسية لرفع كفاءة التعليم باللغة الفرنسية  -4

 فية اكتساب مهارات اللغة الفرنسية طباعة مطبوعات أو نشرات أو مجالت أو كتيبات خاصة بكي -5

 

 من مركز اللغة الفرنسية بالكلية  نالمستفيدي

 الطالب والخريجين  -أ 

 طالب الدراسات العليا ) ماجستير ودكتوراه ( -ب 

 معلموا اللغة الفرنسية داخل وخارج محافظة الشرقية  -ج 

 من يرغب في تعلم أو رفع كفاءته في اللغة الفرنسية  -د 

 جامعة الزقازيق والجامعات األخرى .أعضاء هيئة التدريس ب -ه 
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 شئون البيئة 

 ةالهيئات والمؤسسات المجتمعية بالمحافظ -و 

 

   مركز اللغة اإلنجليزية:  - أ

كتابة    -) التابع إلدارة الجامعة تحت إشراف قسم اللغة االنجليزية بالكلية ( : دورات تدريبية في مهارات ) محادثة 

 االستماع  ( –القواعد  –ترجمة  -صوتيات   -

ترجمة ( لمعلمي اللغة االنجليزية في  -صوتيات   -كتابة    -دورات تدريبية في مهارات ) محادثة   تنظيم -1

 مختلف مدارس المحافظة 

 ترجمة المراجع والمقاالت والوثائق والكتب من االنجليزية إلى العربية والعكس -2

 معات األخرى .لطالب الدراسات العليا بجامعة الزقازيق والجا  TOIFFLتنظيم دورات تويفل  -3

 تنظيم برامج تعلم اللغة االنجليزية  لرفع كفاءة التعليم باللغة الفرنسية  -4

 طباعة مطبوعات أو نشرات أو مجالت أو كتيبات خاصة بكيفية اكتساب مهارات اللغة الفرنسية  -5

 

 المستفيدين من مركز اللغة االنجليزية  بالكلية 

 الطالب والخريجين  (1

 ماجستير ودكتوراه ( طالب الدراسات العليا ) (2

 معلموا اللغة االنجليزية داخل وخارج محافظة الشرقية  (3

 من يرغب في تعلم أو رفع كفاءته في اللغة االنجليزية (4

 الهيئات الحكومية  (5

 طالب المدارس الثانوية بالمحافظة   (6

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق والجامعات األخرى . (7

 ةالمحافظالهيئات والمؤسسات المجتمعية ب (8

 بكلية اآلداب نادي تكنولوجيا المعلومات:  -د 

 في الفترات التالية   ICDLدورات الحاسب اآللي 
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 شئون البيئة 

 14/11/2006حتي    1/1/2006من  -

 2007/ 3/ 29حتي    2007/ 12/3من  -

 2007/ 7/  15حتي    1/7/2007من  -

 2007/ 11/ 1حتي    2007/ 5/9من  -

 2008/ 1/  7حتي    2007/  11/ 7 -

  2008/ 5/ 3حتي      3/3/2008 -

 بالكلية  نادي تكنولوجيا المعلوماتالمستفيدين من  

 الطالب  (1

 الخريجين  (2

 

  : مركز ذوي االحتياجات الخاصة -هـ 

لتسهيل عملية التعامل مع الحاسب اآللي )   jawsعلى الحاسب اآللي عن طريق برنامج جوس وذلك للتدريب 

نترنت   وذلك بالتعاون مع رركة ميكروسوتت واالرتراك مع المجلس اال –البوربوينت  –الوورد  –الويندز 

 .األعلي للجامعات وهيئة االتصاالت بدون مقابل 

 وقد استطاع المركز االن تدريب الطالب على استخدام الحاسب اآللي تي مذاكرة المقررات الدراسية 

 

الزقازيق تقوم بتطبيق برامج كلية اآلداب جامعة أما بالنسبة لبرامج التعليم المفتوح , تإن كلية اآلداب جامعة 

وجاري العمل على تقديم خمس برامج تابعة للكلية منها ما يخص أقسام علم االجتماع علم النفس عين 

 والجغراتيا واالعالم 

 

 معوقات مراركة أعضاء هيئة التدريس تي الخدمة المجتمعية ثانيا : 

 

مف ردة  م ن م ن أعض اء هيئ ة الت دريس بالكلي ة مكون ة % 40بة بنس تم عمل استبيان الستطالع رأى عينة 

 )أستاذ . أستاذ مساعد . مدرس   لمعرتة معوقات مراركة أعضاء هيئة التدريس تي الخدمة المجتمعية 
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 استبيان مفتوح عن معوقات المشاركة المجتمعية ألعضاء هيئة التدريس 

 ال نعم معوقات المشاركة المجتمعية م

   المشاركة المجتمعية هي إدارية  هل معوقات 1

   هل معوقات المشاركة المجتمعية هي مالية  2

هل معوقات المشاركة المجتمعية هي عدم تفهم أفراد المجتمع لمعني  3

 المشاركة المجتمعية  

  

   هل معوقات المشاركة المجتمعية هي عدم مشاركة القيادات داخل الكلية  4

    هاالمجتمعية هي عدم اإلعالن عنهل معوقات المشاركة  5

هل معوقات المشاركة المجتمعية هي عدم مشاركة الطالب في  6

 المشاركات المجتمعية

  

 

 

 وتمثلت النتائج في الجدول التالي

 استجابات أفراد العينة  

 % تكرار معوقات المشاركة المجتمعية م

 %30 15 معوقات المشاركة المجتمعية هي عدم مشاركة القيادات داخل الكلية 1

 %20 10 هامعوقات المشاركة المجتمعية هي عدم اإلعالن عن 2

معوقات المشاركة المجتمعية هي عدم مشاركة الطالب في المشاركات  3

 المجتمعية

9 18% 

معوقات المشاركة المجتمعية هي عدم تفهم أفراد المجتمع لمعني  4

 المشاركة المجتمعية  

7 14% 

 %10 5 معوقات المشاركة المجتمعية هي مالية 5

 %8 4 معوقات المشاركة المجتمعية هي إدارية 6

 

 مثلت تلك  المعوقات في اآلتي  :فت
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

o  عدم تدعيم منظمات المجتمع المدني للقطاع في معوقات من جانب المجتمع المحلى ، وتتمثل في
أداء أدواره فييييي مجييييال التنمييييي  العيقييييي  ،  رييييا عيقيييي  أتييييالي الرييييي  عالعيقيييي  وعييييدم تعيييياون ععيييي  

 %من عدد أفراد العين  30وذلك عنرع   المرقولين عالمحافظ  

o وقات إعيمي  وتتمثل في قل  النشر اإلعيمي لمخرجات القطاع وعرنامج المشارك  المجتمعي  ، مع
 %من عدد أفراد العين 20وذلك عنرع  

o  عالحضور في الندوات والماتمرات العلمي  فيي تتمثل في عدم المشارك  معوقات من جانب الطيب
قعال عليي مشيروعات الخدمي  العامي  وتنميي  إطار نشاط الكلي  أو الجامع  أو قطاع العيق  وعدم اال

المجتمييع والعيقيي  ،  وعييدم الر عيي  فييي االلتحييال عالييدورات التدريعييي  عييدم وعييي الطيييب عييدور قطيياع 
 % من عدد أفراد العين .18وذلك عنرع  المجتمع وتنمي  العيق  أو الجهل عالقطاع ،  

o المجتمعيييي  والمشيييارك  ال عليييي  معوقييات مييين داخيييل الكليييي  وتتمثييل فيييي عيييدم نشييير ثقافيي  الخيييدمات   ،
ممثل  في قل  مشارك  األقرام العلمي  في مجاالت خدم  العمجتمع وقلي  العحيوو والدراريات العيقيي  

عييدم اتتمييام ععيي  قيييادات الكلييي  عت عيييل دور قطيياع ،  وانخ ييا  العاقييد ميين الوحييدات الخا يي  و 
 ن %من عدد أفراد العي14وذلك عنرع  العيق  وخدم  المجتمع 

o  حيييو ال ييعوعات المالييي  التييي تواجييي الكلييي  فييي تن يييذ ععيي  النييدوات والنشيياطات  معوقييات مادييي
المختل   والمراعقات ،  وخا   وان قطاع العيق   ير ممثل في ميزانيي  الكليي  مين ادارل الجيودل أو 

ات القطياع ميزاني  مشروعات الجودل ،  عينميا يعتميد مركيز تنميي  العيقي  وخدمي  المجتميع عليى اييراد
%ميين عييدد أفييراد 10وذلييك عنرييع   . ميين نشيياطات المراكييز والوحييدات ذات الطيياعع الخييا  عالكلييي  

 العين 

o  وتتمثييل فييي عييدم تمكييين الهيكييل اإلدار  التنظيمييي لقطيياع تنمييي  المجتمييع وخدميي   معوقييات إدارييي ،
 ين %من عدد أفراد الع 8وذلك عنرع  العيق  من تن يذ النشطات الخا  و عالقطاع ،

 
 

 التوصيات 

زيادة اهتمام القيادات داخل الكلية بالدعاية واإلعالن لمدي أهمية المشاركات المجتمعية لدي أعضاء هيئة  -

 التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والطالب 

عمل أنساني تطوعي يعمل على مواجهة  على اعتبار أن ذلك الجهود التطوعية لألفراد والجماعات زيادة  -

حل مشاكلهم بالحلول الذاتية واعتمادهم على أنفسهم في حل هذه المشاكل دون أفراد المجتمع ل حاجات

 االنتظار لتدخل الدولة

 وخارجها كليةالمساهمة في تحسين الظروف البيئية داخل ال -

 . المساهمة في تقويم العملية التعليمية ورفع مستواها -
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 
 

 .االجراءات التصحيحية 

لتوسيع دائرة ببرامج التوعية للطالب وأعضاء هيئة التدريس واالداريين نتج عن ذلك االهتمام  -

 المراركة تي نراطاته وأدواره المجتمعية والبيئية 

من خالل مساعدة وكالء البيئة تي تفعيل  اهتمام بعض القيادات بتفعيل أعمال المراركة المجتمعية  -

 .ةالالزمة نراطات القطاع وذلك بتقديم االمكانيات البررية والمادي

   االعالن عن بعض المراركات المجتمعية تي الصحف المحلية -

 
 


