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دراسة دور ادارة شئون تنمية البيئة 

  )١(وخدمة المجتمع 
  

  

  اعداد فريق عمل معيار المشاركة المجتمعية

  

  

  :تحت اشراف

  نبيلة المراغي/ د.أ
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  :اإلطار العام للدراسة
 المقدمة )١

 أھداف الدراسة )٢

 المعنيين بالدراسة )٣

 الدراسةمحاور  )٤

 أليات تنفيذ الدراسة )٥

 تحليل و مناقشة النتائج )٦

 الخالصه )٧

 توصيات الدراسة )٨

 مدة الدراسة )٩

  فريق العمل )١٠
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  المقدمة) ١

انطالقا من حرص كلية الصيدلة علي تأدية دورھا في تنمية البيئة وخدمة المجتمع في اطار 

 تنمية البيئة وخدمة المجتمع و ادارة رؤية ورسالة الكلية والجامعة قررت ادارة الكلية انشاء

التابعة لقطاع خدمة  مركز الدراسات المجتمعية وقياس االحتياجات الصحية للمجتمع

التعرف عن طريق  وذلك لتفعيل وتطوير المشاركة المجتمعية للكلية المجتمع وتنمية البيئة

عن طريق  العمل علي خدمة وتنمية المجتمعو القضايا الصحية ومشكالت المجتمع اھمعلي 

من خالل زيادة تفاعل الكلية مع المجتمع  احداث تغييرات سلوكية وتنموية في المجتمع

وخصوصا عن طريق دعوة اطراف من المجتمع المدني للتعاون مع الكلية وتكوين  المحيط

  .لجنة للشراكة االكاديمية للمساھمة في تحقيق ذلك

يجب ان يبدأ من الفرد والذي بدوره  ان محاولة احداث تغيير ايجابي متواصل في المجتمع

يستطيع احداث تغييرات جذريه في المجتمع والبيئة المحيطة سواء كان ذلك الفرد من السادة 

اعضاء ھيئة التدريس او العاملين بالكلية او طالب الكلية والذين سيصبحون بعد فترة 

اع كبير من المجتمع وجيزه صيادلة منتشرين بالمجتمع المحيط ويمكن لھم التأثير علي قط

  .رسالة الكلية علي الوجه االمثلالمحيط بما يضمن تحقيق 

  

      أھداف الدراسة)  ٢

الدور المناسب الذي يمكن ان تقوم به الكلية معرفة  تھدف الفكرة الرئيسية للدراسة الى

المحيط بناءا علي النتائج والتوصيات المنبثقة من  تنمية البيئة وخدمة المجتمعفي 

راسة التي اجريت لمعرفة اھم المشكالت الصحية والبيئية بالمجتمع المحيط  وكيفية الد

  .دور الطالبالتأثير االيجابي لزيادة 
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  المعنيين بالدراسة) ٣

  اطراف المجتمع المحيط  -

  ادارة الكلية واعضاء ھيئة التدريس -

  طالب الكلية -

  

  محاور الدراسة) ٤

 احتياجات المجتمع المحيطااتعرف علي اھم : المحور األول.  

 التعرف علي دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة :المحور الثانى. 

  

  أليات تنفيذ الدراسة )٥

  :المحور األول

  :المواطنين بالمجتمع المحيط عن لعينات عشوائيه من نينعمل استبياوتم تنفيذه عن طريق  

 .يالمحلتلبية احتياجات المجتمع  في دور كلية الصيدلة -

  .تنمية البيئةخدمة المجتمع والخدمات الذي يجب ان تقدمھا كلية الصيدلة ل -

  

  :المحور الثانى

  :الطالب عن لعينات عشوائيه من نيناستبياعن طريق و قد تم تنفيذه   

  الدور الذي تقوم به كلية الصيدلة في تنمية البيئة وخدمة المجتمعمعرفتھم ب  -

 ئيمدي وعي وثقافة الطالب البي -

  

  تحليل و مناقشة النتائج )٦
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تلبية احتياجات معرفة المواطنين بدور كلية الصيدلة في  لرصد استبيانتم عمل  -

مع عينة عشوائية من المواطنين باماكن مختلفة من محافظة  يالمجتمع المحل

  :الشرقية وكانت نتائج االستبيان كاآلتي

  
        ٦٩%: نعم                           :ھل تعرف مكان كلية الصيدلة بالجامعة - ١
                            %٧٠: نعم                         :ھل سبق لك زيارة كلية الصيدلة بالجامعة - ٢
     %٧٧: نعم                       :ھل ترغب في زيارة كلية الصيدلة بالجامعة - ٣
كليات مناظرة على  ٥لصيدلة جامعة الزقازيق تعتبر من أفضل ھل ترى أن كلية ا - ٤

         %  ٧١: نعم                                                 :مستوى الجھورية
ھل ترى أن كلية الصيدلة جامعة الزقازيق ترقى إلى مستوى الكليات المناظرة  - ٥

        % ٦٩: نعم                                                            :عالميا
  %٨٠: نعم  :ھل ترى أن لكلية الصيدلة دور في تلبية احتياجات المجتمع المحلي - ٦
          % ٨٢: نعم        :لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق دور في زيادة الوعي الصحي - ٧
          %  ٨٩: نعم             :لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق دور في مكافحة اإلدمان - ٨
            %  ٨٧: نعم              :لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق دور في القوافل الطبية - ٩
لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق دور في الندوات و المؤتمرات داخل الجامعة  -١٠

               ٨٩%: نعم                                                 :و خارجھا
: نعم :خريج كلية الصيدلة جامعة الزقازيق باألمانة و حسن الخلق ھل يتمتع -١١

%٩٣                
ھل يتمتع خريج كلية الصيدلة جامعة الزقازيق بالدبلوماسية و حسن معاملة  -١٢

                % ٩٣: نعم                                                     :متلقي الخدمة
الصيدلة جامعة الزقازيق بالقدرة على صرف األدوية ھل يتمتع خريج كلية  -١٣

                %  ٩١: نعم                                                   :بصورة سليمة
ھل يتمتع خريج كلية الصيدلة جامعة الزقازيق بالقدرة على وصف األدوية  -١٤

                  % ٨٥: نعم                                :المناسبة للحاالت المرضية البسيطة
ھل يتمتع خريج كلية الصيدلة جامعة الزقازيق بالقدرة على تحديد و تفادي  -١٥

                    %٨٧ :نعم      :تفاعالت األدوية مع بعض أو مع الحاالت الخاصة مثل الحمل
 ھل يتمتع خريج كلية الصيدلة جامعة الزقازيق بالقدرة على توفير بدائل -١٦

                 %   ٨٧: نعم             :بنفس الفاعلية و اقل سعرا لبعض األدوية غالية السعر
ھل يتمتع خريج كلية الصيدلة جامعة الزقازيق بإجادة اللغة االنجليزية و  -١٧

                  %   ٩٠: نعم                                            :استخدام الحاسب اآللي
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                     % ٥٥: نعم    :أبحاث علميةبالزقازيق تقوم بعرف أن كلية الصيدلة ھل ت -١٨
                      ٧٣%: نعم    :ھل تعتقد أن ھذه األبحاث لھا أي فائدة فعلية على المجتمع -١٩
                        %٩١: نعم                      :يجب إجراء األبحاث على أمراض الكبد -٢٠
                      % ٩٢: نعم :يجب إجراء األبحاث على أمراض القلب و األوعية الدموية -٢١
                     %   ٩٢: نعم :يجب إجراء األبحاث على أمراض الربو و أمراض التنفس -٢٢
                       %  ٩٢: نعم               :يجب إجراء األبحاث على أمراض البلھارسيا -٢٣
                         % ٨١: نعم                :يجب إجراء األبحاث على أمراض السكري -٢٤
                         % ٩٢: نعم             :يجب إجراء األبحاث على تصميم أدوية جديدة -٢٥
                   :يجب إجراء األبحاث على استخدام األعشاب الطبية لعالج بعض األمراض -٢٦

                                  % ٨٢: نعم
  

دراية بكلية الصيدلة و ھم لديالمشاركين و قد تبين من ھذا االستبيان أن غالبية 
مكانتھا و دورھا الھام في المجتمع المحلي و تخريج صيادلة على كفاءة عالية و 

                       .إجراء أبحاث علمية متميزة
  :وكانت نتائج االستبيان كاآلتي

ان معظم المواطنين على دراية كبيرة بوضع كلية الصيدلة  و دورھا الريادى فى  - ١
  : توعية المواطنين و تقديم مختلف الخدمات مثال

  تلبية احتياجات المجتمع المحلي.  ا              
  و غيرھا من الخدمات  افحة اإلدمانمكو  زيادة الوعي الصحي.  ب             

  
  عمل ابحاث فى مجال االمراض المتوطنة و دور العالج باألعشاب الطبية  -٢
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تم عمل استبيان لرصد آراء المواطنين في الخدمات التي يجب ان تقدمھا كلية  -

مع عينة عشوائية من المواطنين باماكن الصيدلة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع 

  :وكانت نتائج االستبيان كاآلتي مختلفة من محافظة الشرقية

  
   % ٩٣نعم        :                          انشاء ھيئة لالستشارات الصيدلية

   % ٩٦نعم :                        التوعية الصحية باساليب الرعاية الصحية
    ٩٩%نعم :                             لصحية المعاصرةالتوعية بالمشاكل ا

   % ٩٩نعم  :                    التوعية باالستخدام االمن للدواء خالل الحمل
    %٩٩نعم :                  التوعية باالستخدام االمن للدواء لدى كبار السن

  % ٩٩نعم        :         خدام االمن للدواء في مرض السكرالتوعية باالست
   % ٩٨نعم :                                 التوعية باھمية ممارسة الرياضة
   % ٩٨نعم :                                 التوعية بامكانية تفادي االمراض

   ٩٨%نعم :        التوعية باالضرار الناتجة عن استخدام المضادات الحيوية
    %٩٩نعم                                          :التوعية بمصادر التلوث
   %٩٩نعم :                                        التوعية بمحاربة االدمان

    %٩٨ نعم :                              التوعية بمشاكل المرأة في المجتمع
   %٩٩نعم   :  توعية الخريجين بتفاعالت االدوية اثناء مرض الكبد و الكلى

  
كلية ھم رغبة في تحسن دور لديالمشاركين و قد تبين من ھذا االستبيان أن غالبية 

                      من حيث الصيدلة 
رغبة المجتمع فى زيادة الوعى الصحى فى استخدامات الدواء المختلفة و االمنة و  -

  خاصة المضادات الحيوية
  وامل و كبار السن فى استخدام الدواء الفعالتوعية بعض الحاالت الخاصة  كالح  -٢
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بالدور الذي تقوم به كلية الصيدلة في تم عمل استبيان لرصد مدي معرفة الطالب  -

  :وكانت نتائج االستبيان كاآلتي تنمية البيئة وخدمة المجتمع

  
 فى األنشطة البيئية السابقة مدى مشاركة الطالب 

  %                          ١٥                           :      المشاركة فى تجميل الكلية -١ 
                     )المعيد ا –أسواق خيرية  –يوم اليتيم (المشاركة فى أنشطة أجتماعية وخيرية مثل  - ٢

٢٧٫٥                         %  
  %                         ١٩             ثرية بالمحافظة  المشاركة فى زيارة األماكن األ - ٣
                  ) زواج عرفي  - مخدرات-تدخين(المشاركة فى ندوات وحمالت لحل مشاكل الشباب مثل - ٤

١٧٫٥                          %  
  %                  ٢٢٫٥           H1N1زير المشاركة فى محاربة انفلونزا الخنا - ٥
   % ١٤                                 المشاركة فى القوافل الطبية - ٦
  %                                     ٢٧٫٥                          المشاركة فى حمالت تبرع بالدم - ٧
   %                                ١٦٫٥                    المشاركة فى حمالت التوعية الصحية - ٨
  %                              ١٧٫٥            المشاركة فى زيارة دور األيتام والمستشفيات - ٩
  

 مدى استعداد الطالب للمشاركة فى أنشطة أخرى   
   % ٩١  )حريق – فى حالة حدوث زلزال(تأمين  المبانى واألفراد داخل الكلية  -١٠
  %               ٦٢٫٥                        المشاركة فى تنظيم مؤتمرات الكلية والجامعة -١١
   % ٧١                                      المشاركة فى تنظيم يوم الخريجين -١٢
   % ٦٤                     العمل فى الوحدات ذات الطابع الخاص بأجر للطلبة -١٣
   % ٧٩                        ر أھمية الثقافة البيئية داخل وخارج الجامعةنش -١٤
   % ٧٨                    تشارك فى وضع خطة لفھم الثقافة البيئية للطالب -  ١٥
   ھل تؤيد دور البحث العلمى فى حل المشاكل الصحية والبيئية فى محافظة الشرقية -١٦

 ٨٣٫٥ %  
لتفعيل تواصل الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدنى لرصد  ھل تؤمن بدور الطالب -١٧

  %  ٨٠                     والعمل على حل المشاكل البيئية داخل محافظة الشرقية
  : الخالصة 

  
  خلص ھذا االستبيان إلى أن              
  ٢٧،٥ – ١٥مدى مشاركة الطالب في األنشطة البيئية التي أقيمت بالكلية  % 

 ٩١ - ٦٢،٦داد الطالب للمشاركة المستقبلية فى أنشطة أخرى مدى استع %  
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بالدور الذي تقوم به كلية الصيدلة في تم عمل استبيان لرصد مدي معرفة الطالب  -

  :وكانت نتائج االستبيان كاآلتي تنمية البيئة وخدمة المجتمع

  
   %٩٥نعم     :                             افة البيئيةقھل لديك معرفة مسبقة بالث

    %١٩ نعم :                ھل تعتقد بان مصر من الدول التي تحافظ علي البيئة
   % ٢٠ نعم                     : د بأن محافظة الشرقية تحافظ علي البيئةقھل تعت

   % ٣٨ نعم :              ھل تعتقد ان  كلية الصيدلة من االماكن التي تھدد البيئة
  % ٤٥نعم  :                            تصرفاتك اليومية تھدد البيئةھل تعتقد ان 

  % ٥٠نعم  :                           ھل تعتقد ان تصرفات زمالئك تھدد البيئة
  % ٦٠نعم  :              جھة لالھتمام بالبيئة أمر ضروري ھل تعتقد ان وجود

   %١٠٠نعم                        :      ھل توافق على اھمية الحفاظ على البيئة
  % ٣٠نعم  :                       ھل تعتقد ان الوضع الحالي يتيح حماية البيئة

  % ٩٨نعم  :               ھل تشعر بضرورة وضع واعد اضافية لحماية البيئة
  % ٥٨نعم  :                            ھا تعرف بان بالكلية ادارة لحماية البيئة

  % ٩٤نعم :                 ھل تعتقد ان وجود ادارة البيئة بالكلية امر ضروري
  % ١٠نعم :            ھل سبق ان شاركت بأي نشاط مرتبط بالبيئة داخل الكلية
   %٢٠نعم :           ھل سبق ان شاركت بأي نشاط مرتبط بالبيئة خارج الكلية

  % ٩٩نعم  :          ية وتنمية البيئةھل تعتقد ان الكلية يمكن ان تسھم في حما
    %٩٧نعم        :ضافت اليك معلومات جديدة و مفيدةھل تعتقد ان ندوة اليوم ا

  % ٨٨نعم  :                       ھل ترغب في حضور ندوات اخرى مشابھة
   % ٧٢نعم  :             ھل ترغب في المشاركة بنشاطات خدمة البيئة بالكلية

   % ٨٨ نعم :       د انه يمكنك نقل معلوماتك عن تنمية البيئة لالخرينھل تعتق
  

  :ا االستبيان الى ان ذخلص ھوقد 

 اغلب المشاركين يشعرون باھمية االھتمام بالمحافظة علي البيئة   - ١

 اغلب المشاركين يشعرون بخطورة الوضع البيئي الحالي - ٢

افظة علي البيئة داخل اغلب المشاركين يرغبون في المشاركة في انشطة المح - ٣

 الكلية وخارجھا

  

  



 
 ادارة شئون تنمية البيئة و خدمة المجتمع                     )أ-٨(المردود رقم / المخرج 

 مركز الدراسات المجتمعية وقياس االحتياجات الصحية للمجتمع

  توصيات الدراسة) ٨

  :توصي الدراسة بزيادة دور الكلية في تنمية البيئة وخدمة المجتمع عن طريق 

عقد عدد من الندوات للتوعية باھمية الحفاظ علي البيئة بمشاركة الطالب  - ١

 واعضاء ھيئة التدريس واطراف من المجتمع

ية لالماكن التي تحتاج الي زيادة الخدمات الصحية المشاركة في القوافل الطب - ٢

  والقيام بحمالت توعية خالل تلك القوافل

  

  : مدة الدراسة) ٩

  استغرقت الدراسة خمسة و سبعين يوما

  

  :فريق العمل) ١٠

  وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع            صالح  ھناء / د.أ

  رئيس معيار المشاركة المجتمعيةنبيلة المراغي            /د.أ

  ھشام عزت             استاذ الكيمياء التحليلية بالكلية /د.أ

  ميرفت عسكر           استاذ الكيمياء الحيوية بالكلية /د.أ

  وليد بركات               منسق المعيار /د

  شيماء الشاذلي            مدرس الفارماكولوجي بالكلية/ د

  معيدة بقسم الفارماكولوجي بالكلية          نسرين أحمد / ص

  أحمد عزت            معيد بقسم الفارماكولوجي بالكلية/ ص


