
 

 

 

 
 

 

 

 

 دراسة حتليلية الحتياجات سوق العول ورضا األطراف اجملتوعية عي خرجيي كلية الرتبية
 

 

 هقدم هي : حبث
 بالكليةوحدة ضواى اجلودة فريق املشاركة اجملتوعية ب

 فريق األعداد
                 ا.د/ ابررررراحمين فوررررد فررررودة

 ا.د/ ًاديررة ح رري ال رريد ةـيـــلــكـيد الـــمــــع
              

 املديز التنفيذي لوحدة ضمان اجلودة

 ا.د/ فاطوررة فوررد علررد الوحمررا  
 

 ا.د/ هرررا سرررا   عررر   رئيس فزيق املشاركة اجملتمعية بالكلية
         

 عضو الفزيق
         ا.د/ ابراحمين علد الع ي  اللعلري

 د/ رضرررا ال ررريد حما رررن عضو الفزيق
                  

 عضو الفزيق 
 علررد الرررمحي مسمحررد  احررةد/ 

          

 د/ سٌاء مسبرو التتروم هوراور  عضو الفزيق
           

 عضو الفزيق
 د/ ًيتررري سررريد علرررد ال رررلور 

           

 د/ وفرراء علررد التتررام فوررود عضو الفزيق
            

 عضو الفزيق
 د/ هرررررررا مسمحرررررررد سرررررررابق     

              

 د/ دعرراء سررعيد فوررود عضو الفزيق
      

 عضو الفزيق
 ا/ ايٌرررررال عررررراد  ح رررررا  

               

 ا/ صرررابريي ابرررراحمين ريرررا  عضو الفزيق
             

 عضو الفزيق
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 دراسة حتليلية الحتياجات سوق العول ورضا األطراف اجملتوعية عي خرجيي كلية الرتبية
 
 

 هقدم هي : حبث
 بالكليةوحدة ضواى اجلودة فريق املشاركة اجملتوعية ب

 فريق األعداد
                 ا.د/ ابررررراحمين فوررررد فررررودة

 ا.د/ ًاديررة ح رري ال رريد ةـيـــلــكـيد الـــمــــع
              

 املديز التنفيذي لوحدة ضمان اجلودة

 ا.د/ فاطوررة فوررد علررد الوحمررا  
 

 ا.د/ هرررا سرررا   عررر   رئيس فزيق املشاركة اجملتمعية بالكلية
         

 عضو الفزيق
         ا.د/ ابراحمين علد الع ي  اللعلري

 د/ رضرررا ال ررريد حما رررن عضو الفزيق
                  

 عضو الفزيق 
 علررد الرررمحي مسمحررد  احررةد/ 

          

 د/ سٌاء مسبرو التتروم هوراور  عضو الفزيق
           

 عضو الفزيق
 د/ ًيتررري سررريد علرررد ال رررلور 

           

 د/ وفرراء علررد التتررام فوررود عضو الفزيق
            

 عضو الفزيق
 د/ هرررررررا مسمحرررررررد سرررررررابق     

              

 د/ دعرراء سررعيد فوررود عضو الفزيق
      

 عضو الفزيق
 ا/ ايٌرررررال عررررراد  ح رررررا  

               

 ا/ صرررابريي ابرررراحمين ريرررا  عضو الفزيق
             

 عضو الفزيق
 

 
 

 

 

 

 مقدمة:
معطاة ليا االثقة تعد كميات التربية من أىم المؤسسات التعميمية ، إذ أن الكمية 

عداد الشباب  إلدارة شئون الدولة والمجتمع الذي  وثقافيا وأكاديميامينيًا والمسئولية بتربية وا 
وتعد كميات التربية من المؤسسات التعميمية الميمة في تنمية القوي البشرية   .ينتمي إليو

لمعارف التي تمكنيم بالقيم واالتجاىات والمعمومات وايا المنتجة وذلك من خبلل تزويد طبلب
، إذ تضطمع بإعداد وتخريج أعداد كبيرة من االبتكار والمساىمة اإليجابية في صنع المستقبل

 من المعممين سنويًا لمعمل في مختمف مراحل التعميم قبل الجامعي.
عداد الباحثين في برنامج الدراسات العميا  -أيضاً  -وتضطمع كميات التربية بتكوين وا 
ف التخصصات التي يحتاجيا المجتمع . ويمكن ليؤالء الباحثين بكفاياتيم التي تغطي مختم

البحثية والعممية المكتسبة من برنامج اإلعداد أن يقوموا بدور فعال في الوفاء باحتياجات 
) القطاعات التربوية والتعميمية عمى المستويات التخطيطية واإلشرافية واالستشارية والبحثية

اإلمكانات المراكز الخدمية و تمتمك كميات التربية من و .(548، ص5102أميرة خيري: 
التنمية المينية لقيام بدور فاعل في مجاالت قادرة عمي االبشرية العممية ما يجعميا 

 االستشارات التربوية لممؤسسات التعميمية والمدارس الحكومية واألىمية بمختمف مراحميا.و 
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يجابي وفعال في خدمة البيئة،  ، كمية التربية من الكميات التي ليابذلكو  دور كبير وا 
فيي أداة من أدوات المجتمع األساسية التي تعني بتطوير العمم والمعرفة من أجل النيوض 
بمجتمعيا وحل مشاكمو ومواجية التحديات التي تواجيو مما يجعميا تنفتح عمى سوق العمل 

 .التربوي فتتحسس آمالو، وتمبى احتياجاتو
وق العمل، فبلبد من تناول العبلقات بين الراغبين في البيع وعند الحديث عن س

والراغبين في الشراء، وبناء عمي ذلك توجد عبلقات منافسة بين الراغبين في البيع والراغبين 
في الشراء.ويعتمد سوق العمل باألساس عمي العرض والطمب، كما يحكم سوق العمل 

اسية، وتشكل ىذه اآلليات ما يعرف بتنظيم مجموعة من اآلليات الثقافية والمؤسسية والسي
سوق العمل. فسوق العمل عبارة عن مؤسسات اقتصادية، حيث يوجد فييا عرض وطمب، 

) أمل رضا: وتفاعل بين الباحثين عن فرص العمل وبين المؤسسات التي تبحث عن عمال
 . (01، ص5102

في ظل مجتمع  -ونظرًا لكون العبلقة بين كميات التربية وسوق العمل التربوي
تعد ذات طابعًا ديناميكيًا؛ فإن نجاح كميات التربية يقاس بسرعة استجابتيا  -المعرفة

وتجاوبيا مع المتغيرات التي تواجو سوق العمل التربوي ؛ إذ يعد التغير السريع لممجتمع 
د المعاصر مقارنة بالتغير البطئ الذي تتسم بو عمميات التغيير التربوي المحكومة بالقواع

الزمنية والمادية مصدر االشكالية؛ حيث ينشأ عن ىذا الفرق فجوات تربوية بين احتياجات 
وبناًء عمى ذلك فإنو عمى كميات  .سوق العمل التربوي وتطمعاتو، وأداء مؤسساتو التربوية

وتحقيق التواصل الفعال بينيا  سوق العمل التربويالتربية سد ىذه الفجوات، وتمبية احتياجات 
 األطراف المجتمعية المستفيدة من الخدمة .وبين 

 مشكلة الدراسة
 وفي ضوء ما سبق، يمكن صياغة مشكمة الدراسة في األسئمة اآلتية:

 ما احتياجات سوق العمل بمحافظة القميوبية من خدمات كمية التربية جامعة بنيا؟ 
 ما مستوى رضا األطراف المجتمعية حول الخدمات التربوية التي تقدميا كمية 

 التربية؟
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 ات التربيةوالمستفدين من لتحقيق التواصل الفعال بين كمي ةمقترحما الرؤية ال
 الخدمة؟

 أهـــــــــداف الدراسة

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية :  
  البرامج التي تقدميا كميات التربيةالتعرف عمى. 

 تقتتتتدميا الكميتتتتة  استتتتتطبلع رأي األطتتتتراف المجتمعيتتتتة حتتتتول الختتتتدمات التربويتتتتة التتتتتي
 لممجتمع.

 .تحديد احتياجات سوق العمل من الخدمات والبرامج التي تقدميا الكمية 

  واقع المشاركة المجتمعية بين كميات التربية وسوق العمل التربويالكشف عن. 

  ات التربية وسوق العمل التربويلتحقيق التواصل الفعال بين كمي ةمقترحرؤية وضع 

 أهموــــــــة الدراسة

 تنبثق الدراسة أىميتيا من خالل النقاط اآلتية:
  تأكيد الييئتات والمنظمتات الدوليتة الخاصتة بتالجودة واالعتمتاد عمتي ضترورة وجتود مشتاركة

فعالة ومؤثرة بين كميات التربية واألطراف المجتمعية المحيطة بيتا متن أجتل مخترج تعميمتي 
 .عال الجودة

   يتتا لتحقيتتق التواصتتل الفعتتال بين ةمقترحتتيتتة رؤ التأكيتتد عمتتى كتتون كميتتات التربيتتة تقتتدم
 .وبين سوق العمل التربوي

  دور كميتات التربيتة فتتي تحقيتق التنميتة البشتترية وتتوفير كتوادر بشتترية قتادرة عمتى قيتتادة
 التطوير فى المحافظة 

 منهــــــــــج الدراسة

: "التتتذي يتمثتتتل فتتتي مجموعتتتة المننننيل الوصننن يتقتضتتتي طبيعتتتة الدراستتتة استتتتخدام 
ات البحثيتتة التتتي تتكامتتل لوصتتف الظتتاىرة أو الموضتتوع اعتمتتاًدا عمتتى جمتتع البيانتتات اإلجتتراء

والمعمومتتتتتات وتصتتتتتنيفيا ومعالجتيتتتتتا وتحميميتتتتتا تحمتتتتتيبًل كافًيتتتتتا ودقيًقتتتتتا؛ الستتتتتتخبلص داللتيتتتتتا 
)محمنند السننيد: والوصتتول إلتتى نتتتائج أو تعميمتتات عتتن الظتتاىرة أو الموضتتوع محتتل البحتتث" 
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دراسة المتنيج الوصتفي التذي يقتوم عمتى جمتع البيانتات ومن ثم تستخدم ال(. 48، ص5105
والمعمومتتتات المتعمقتتتة بطبيعتتتة العبلقتتتة بتتتين كميتتتات التربيتتتة وستتتوق العمتتتل التربتتتوي، وتحميتتتل 

لتحقيتتتق التواصتتتل الفعتتتال بتتتين  ةمقترحتتترؤيتتتة مجتتتاالت التتتربط بينيمتتتا، وذلتتتك متتتن أجتتتل تقتتتديم 
 .ات التربية وسوق العمل التربويكمي

 خمطط  الدراسة

 الدراسة وفًقا لممحاور التالية:  تسير
  :لمبحث، ويشتمل عمى البرامج التي تقدميا كمية التربية األطارالنظري المحور األول

جامعة بنيا، المشكبلت المرتبطة بسوق العمل التربوي، مجاالت ربط كمية التربية 
 وي.بسوق العمل التربوي، متطمبات المشاركة بين كميات التربية وسوق العمل الترب

 المحتتتتور الثتتتتاني: األطتتتتار الميتتتتدانى لمدراستتتتة ويشتتتتمل  :اجتتتتراءات الدراستتتتة الميدانيتتتتة ،
عداد األستبيان وتحديد أىدافو وخطوات تطبيقو ووصف عينة الدراسة .  وا 

 التواصتل المشتاركة و لتحقيتق  ةمقترحترؤيتة الالمحور الثالث، نتائج الدراسة الميدانية وال
 .عمل التربويات التربية وسوق الالفعال بين كمي

 
 لمبحثالنظري  المحور األول: األطار

 :البرامل التي تقدميا كمية التربية جامعة بنياأواًل: 
تقدم كمية التربية جامعة بنيا عدد من البرامج عمى مستوى مرحمة الميسانس   

 والدراسات العميا وبياناتيا عمى النحو التالي : 
عة بنيا في مرحمة الميسانس البرامل التى تقدميا كمية التربية جام   -0

المرحمة الجامعية األولى الميسانس لكمية التربية في الالئحة الداخمية )والبكالوريوس
 :5112،   والبكالوريوس

 :برنامج 21تقدم كمية التربية جامعة بنيا 



 

   أنس بن عبداللطيف بن حممد اخلطيب/ أ
Show me

  

 163 

  :ثمانية برامل لمتعميم العام وىى 
  برنامج المغة العربية والدراسات اإلسبلمية 

  اإلنجميزية برنامج المغة 

  برنامج التاريخ 

  برنامج الفمسفة واالجتماع 

  برنامج الرياضيات 

  برنامج الفيزياء 

  برنامج الكيمياء 

 برنامج العموم البيولوجية والجيولوجية 

 المقررات الدراسية التي يتم تقديميا لبرامج الشعب العامة:

 
 المقررات التربوية والثقافية:   - أ

 المقررات الدراسٌة

 مقررات فً التخصص
مقررات ثقافٌة 

 اختٌارٌة
مقررات تربوٌة 

 وثقافٌة
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 المقررات التربوٌة بالفرقة األولى

 الفصل الدراسً الثانً

علم نفس 
 النمو

اللغة 
اإلنجلٌز

 ٌة

المعلم 
ومهنة 
 التعلٌم

 الفصل الدراسً األول

مبادئ 
علم 
 النفس

اللغة 
 العربٌة

مقرر 
ثقافً 
 اختٌاري

تارٌخ 
 التعلٌم

تارٌخ 
 التربٌة

 المقررات التربوٌة بالفرقة الثانٌة

 الفصل الدراسً الثانً

علم النفس 
 االجتماعً

مدخل فً 
االشراف 
 التربوي

تكنولوجٌا 
 (2)التعلٌم 

تدرٌس 
 ( 2)مصغر 

 الفصل الدراسً األول

سٌكولوجٌة 
التعلم 
 والتعلٌم

اإلدارة 
المدرسٌة 
 والصفٌة

تدرٌس 
 مصغر
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 المقررات التربوٌة بالفرقة الثالثة

الفصل الدراسً 
 الثانً

 الفروق الفردٌة

سٌكولوجٌة 
وطرق تدرٌس 

ذوى االحتٌاجات 
 الخاصة

التربٌة وقضاٌا 
 العصر

الفصل الدراسً 
 األول

تكنولوجٌا تعلٌم 
 ( 1)التخصص 

حاسب آلى فً 
 التخصص

طرق تدرٌس 
(1) 
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 يختار الطالب مقررًا واحدًا من المقررات الثقافية التاليةفية : المقررات الثقا  - ب

 
  :أربع برامل  لشعب التعميم االساسي وىى 

  تعميم اساسي )الحمقة  –برنامج المغة العربية والدراسات اإلسبلمية
 األولى (

  تعميم اساسي )الحمقة األولى ( –برنامج الدراسات اإلجتماعية 
  م اساسي )الحمقة األولى (تعمي –برنامج الرياضيات 

المقررات التربوٌة بالفرقة 
 الرابعة

الفصل 
الدراسً 

 الثانً

نظام التعلٌم 
فً مصر 

واالتجاهات 
 المعاصرة

األصول 
األجتماعٌة 
والفلسفٌة 

 للتربٌة

التقوٌم 
 التربوي

الفصل 
 الدراسً األول

 المناهج 
صحة نفسٌة 
 وإرشاد نفسً

طرق تدرٌس 
(2) 

 المقررات الثقافٌة

التربٌة 
 البٌئٌة

التفكٌر 
الفلسفً 
 والعلمً

التربٌة 
 الدولٌة

التدخل 
المبكر 

واإلرشاد 
 النفسً

المهارات 
 الدراسٌة

المدرسة 
 والمجتمع

سٌكولوجٌة 
 الشخصٌة
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  تعميم اساسي )الحمقة األولى ( –برنامج العموم 

الدراسات العميا ) البرامل التى تقدميا كمية التربية جامعة بنيا في مرحمة   -5
 (:    5102الالئحة الداخمية لمدراسات العميا بكمية التربية جامعة بنيا، 

مج خبلل في مرحمة الدراسات العميا تقدم كمية التربية جامعة بنيا مجموعة من البرا
 كاألتي:

 
 الدبموم العام في التربية :  - أ

 الكميات الجامعية خريجي من الطبلب إعداد إلى التربية في العام الدبموم تيدف
الحاصمين  وتقبل الكمية الطبلب .والثانوية اإلعدادية بالمدرستين معممينك لمعمل التربوية غير

المصرية أو درجة معترف  ة البكالوريوس التي تمنحيا الجامعاتعمى درجة الميسانس أو درج
معادلة ليا من المجمس  بيا من المجمس األعمى لمجامعات أو عمى درجة عممية من الخارج

 .األعمى لمجامعات
 لمطبلب جامعية سنة التربية في العام الدبموم درجة عمى لمحصول الدارسة مدة

 العام الجامعي بالدبموم قبل التعميم بمدارس العاممين عممينالم قبول ويجوز لمدارسة المتفرغين
 لدارسيةا جميع المقرارتة الحال ىذه في ويدرسون – كامبل تفرغا تفرغيم عدم مع  -التربية في

 معن عامين جامعيي عمى موزعة الواحد العام نظام التربية يف العام الدبمومي عم المقررة
 .المصغر تدريسوال الميداني التدريب من إعفائيم

 الدراسات العلٌا

الدكتوراة فً 
 فلسفة التربٌة

الماجستٌر فً 
 التربٌة

الدبلوم الخاص 
 فً التربٌة

الدبلوم المهنً 
 فً التربٌة

الدبلوم العام فً 
 التربٌة
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 البرامل التي يتم تقديميا في الدبموم العامة في التربية : 

 
 الدبموم المينية في التربية  -ب

 تخصص في ومينيا عمميا التربية كميات خريجي إعداد إلى المينية الدبموم تيدف
 .الكمية تقدميا التي المينية الدبمومات تخصصات من

ية في التربية الطبلب الحاصمين عمى درجة تقبل كمية التربية بالدبموم المين
الميسانس في اآلداب والتربية أو البكالوريوس في العموم والتربية، أو الدبموم العامة في التربية 
من إحدى الجامعات المصرية أو أي مؤىل تربوي جامعي آخر، أو عمى درجة عممية أجنبية 

دىم مينيا لتخصص الدبموم المينية معادلة ألي منيا من المجمس األعمى لمجامعات إلعدا
 التي يتقدم لبللتحاق بيا. ويتم قيد الطالب بنظام التعميم النظامي في الدارسة.

 البرامل التي يتم تقديميا بمرحمة الدبموم المينية في التربية : 

 
 

 الدبلوم العامة فً التربٌة

الدبلوم العامة فً التربٌة نظام 
 العامٌن

الدبلوم العامة فً التربٌة نظام العام 
 الجامعى الواحد

  التربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌةالدبلوم المهنً فً التربٌة قسم 

 القٌادة التربوٌة
 وضمان اعتماد

 جودة المدرسة
اف اإلداري راإلش

 التربوي
التنمٌة المهنٌة 

 للمعلمٌن
 اإلدارة المدرسٌة
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 الدبلوم المهنً فً التربٌة قسم أصول التربٌة

سٌاسات التعلٌم 
 وتخطٌطه

الدارسات المستقبلٌة 
 فً التربٌة

 اجتماعٌات التربٌة تعلٌم الكبار

 الدبلوم المهنً فً التربٌة قسم الصحة النفسٌة

 التربٌة الخاصة
ابات التواصل راضط
 (التخاطب)

التربٌة التعوٌضٌة 
 لذوى االحتٌاجات

 الخاصة

 أرشاد نفسً تربٌة الطفل

 الدبلوم المهنً فً التربٌة قسم علم النفس التربوي

 القٌاس النفسً وتطبٌقات الحاسب إعداد األخصائً النفسً المدرسً
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 الدبموم الخاصة في التربية :  -ج

 البحث أساسيات من وتمكينيم دارسينال إعداد إلى التربية في الخاصة الدبموم تيدف
 .الماجستير لدرجة لمتسجيل بو يقيدون الذي التربوي القسم صصاتي تخف التربوي

 
 :مييما ةيالترب في ريالماجست بدرجة الطالب ديلق شترطيالماجستير في التربية :    -د

الدبلوم المهنً فً التربٌة قسم المناهج 
 وطرق التدرٌس

 تكنولوجٌا التعلٌم مناهج وبرامج التعلٌم

الدبلوم الخاصة 
 فً التربٌة

 التربٌة المقارنة

التربٌة المقارنة 
 و الدولٌة

 اإلدارة التربوٌة

 أصول التربٌة

 أصول التربٌة

 تعلٌم الكبار
علم النفس 

 التربوي

المناهج وطرق 
 التدرٌس

المناهج وطرق 
 التدرٌس

تكنولوجٌا 
 التعلٌم

 الصحة النفسٌة

 صحة نفسٌة 

 تربٌة خاصة
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 عام ريبتقد ةيالمصر  الجامعات إحدى من ةيالترب في الخاصة الدبموم عمى الحصول 
ى األعم المجمس من ليا معادل آخر تربوي مؤىل عمى أو األقل عمى ديج

 .لمجامعات
 بنيا بجامعة المغات مركز من أو الدولي فليالتو  شيادة عمى حاصبل كوني أن. 
 اآللي الحاسب فيا لمتمكن  اختبار  أو اآللي لمحاسب ةيالدول الرخصة . 
 ليلمتسج األولى السنة لخبل فليالتو  شيادة عمى الحصول الطالب عمى نبغيي 

ال درجة 044 وبمستوى ريالماجست لدرجة  . اً يالغ مويتسج عتبري ،وا 

 

 الماجستٌرفً التربٌة

 التربٌة المقارنة

التربٌة المقارنة و 
 الدولٌة

 اإلدارة التربوٌة

 أصول التربٌة أصول التربٌة

 علم النفس التربوي علم النفس التربوي

المناهج وطرق 
 التدرٌس

منناهج وطرق تدرٌس 
 مادة التخصص

 الصحة النفسٌة

 صحة نفسٌة 

 تربٌة خاصة
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 في الفمسفة دكتواره لدرجة الطالب قيد في يشترطدكتوراه ال مس ة في التربية:   -ه
 :التربية
 من التربوي التخصص شعبة في التربية في الماجستير درجة عمى حاصبل يكون أن .2

 .األقل عمى جيد عام بتقدير المصرية تالجامعا إحدى

 حالةتسجيل وفى صبلحيتيا، لمدة وفقا الدولي التويفل شيادة عمى حاصبل يكون أن .1
 من يعفى التويفل شيادة عمى منيا الحاصل بنيا جامعة من ارهو الدكت لدرجة الطالب
 .التويفل شيادة

 

دكتوراه الفلسفة فً 
 التربٌة

 التربٌة المقارنة

التربٌة المقارنة و 
 الدولٌة

 اإلدارة التربوٌة

 أصول التربٌة أصول التربٌة

 علم النفس التربوي علم النفس التربوي

المناهج وطرق 
 التدرٌس

منناهج وطرق تدرٌس 
 مادة التخصص

 الصحة النفسٌة

 صحة نفسٌة 

 تربٌة خاصة
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 ثانيًا: المشكالت المرتبطة بسوق العمل التربوي:

) يم المشكبلت المرتبطة بسوق العمل التربوي بمصر إلي أربع مجموعات رئيسيةيمكن تقس
 : (54-52، ص ص 5102أمل رضا: 

 المجموعة األولي: مشكمة انخ اض اإلنتاجية:
 ويعزي انخفاض االنتاجية إلى العديد من األسباب:

 انخفاض مستوي التدريب  .2
 القطاعات اإلنتاجية المختمفةعدم القدرة عمي تطبيق الطرق االنتاجية المتطورة في  .1
 االختبلل بين االنتاجية واالجور .3
 انخفاض المستوي الصحي لمعاممين وانتشار العادات غير الصحية .0

 المجموعة الثانية: المشكالت المرتبطة بالتأىيل االكاديمي والميني والثقافي
 تتمثل أىم ىذه المشكالت في:

ي مستوي قوة العمل؛ مما يؤدي إلي ارتفاع نسبة األمية عمي المستوي القومي وعم .2
محدودية القدرات الذىنية، وضعف القدرة عمي اكتساب الميارات واستيعاب 

 المعارف سواء في التدريب المؤسسي أو أثناء العمل.
الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعميم بكافة مستوياتو من ناحية، وبين احتياجات  .1

 سوق العمل من ناحية أخري.
يارات الخريجين لمعمالة التي يبحث عنيا القطاع، وعدم ربط خطة عدم مواءمة م .3

القوي العاممة بخطة التنمية االقتصادية والجتماعية، وما يتبع ذلك من تقدير 
متطمبات الخطة من مختمف المين والتخصصات،ووجوب توفير صورة واضحة 
عن النمو االقتصادي المستيدف في األجل الطويل عمي مستوي القطاعات 

 اإلنتاجية المختمفة.
 المجموعة الثالثة: التشريعات الحاكمة لسوق العمل
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ترتبط بالقوانين المنظمة لمعبلقات خصوصًا تمك التي تضع قيودًا عمي خفض 
دخال  مستويات العمالة لدييا، اذا ما تطمبت االعتبارات االقتصادية لممشروع تغيير حجمو وا 

 نافسيتو.أساليب تكنولوجية جديدة مما يؤثر عمي ت
 المجموعة الرابعة: المشكالت المرتبطة بالمجتمع

 النظرة المجتمعية المتدنية لممعممين  .2
انخفاض المستوي الثقافي واالجتماعي لؤلسرة والذي يؤدي الي تدني مستوي  .1

 التحصيل واألداء لؤلبناء
اختيار الطبلب لمتخصصات تعتمد عمي اعتبارات غير موضوعية كتوجية اآلباء  .3

 عمي درجاتيموعبلوة 
 ثالثًا: مجاالت ربط كمية التربية بسوق العمل:

تنوعت مجاالت الربط بين كمية التربية واألطراف المجتمعية المستفيدين من الخدمة 
بصفة عامة سوق العمل التربوي خاصة، فمنيا ما كان بغرض تقديم االستشارات، ومنيا ما 

ض حل المشكبلت أو بغرض البحث كان بغرض إعداد وتطوير الكوادر البشرية، أو بغر 
والتطوير، وتجاوزت كمية التربية في عبلقتيا بالمجتمع لمحد الذي أطمق عمي ىذه العبلقة " 
عبلقة المحور بالمحيط" وىي تمك العبلقة التي تجعل الكمية محورًا لجميع االنشطة التي تقوم 

 بالمشاركة فييا. ومن أىم ىذه المجاالت:
 :وثقافياً  وأكاديميانيًا مجال إعداد المعمم مي .0

حتل العظماء مكانة مرموقة في مجتمعاتيم لما يبذلونو من عطاء و تضحية من أجل ي
رفعة أوطانيم وتقدمًا، فمم تقتصر قائمة العظماء و المبجمين عمى الحكام واألدباء 
المشيورين، بل احتوت عمى فئات عديدة، ومن ىذه الفئات "المعمم" الذي كاد أن يبجل في 

 جميع الثقافات.
فالمعمم يمعب دورًا كبيرًا في بناء الحضارات كأحد العوامل المؤثرة في العممية التربوية، إذ 
يتفاعل معو المتعمم ويكتسب عن طريق ىذا التفاعل الخبرات والمعارف واالتجاىات والقيم، 

بل أىل التربية، لقد شغمت قضية تييئة المعمم وتأىيمو مينيًا، مساحة كبيرة من االىتمام من ق
وذلك انطبلقًا من دوره الميم الحيوي في تنفيذ السياسات التعميمية في جميع الفمسفات وعمى 



 

   أنس بن عبداللطيف بن حممد اخلطيب/ أ
Show me

  

 175 

 تحسين مينيًا من أساسيات وتأىيمو تييئة المعمم وجو الخصوص في الفكر التربوي، فتعد
 ىي نيةالمي التدريسي؛ والتنمية األداء تطوير في أىمية بالغةما ليا من وذلك ل التعميم،
 األنشطة طريق عن سواء لممعمم واألكاديمية الميارات المينية إلكساب األساسي المفتاح
 الذاتي. التعمم أساليب الرسمية،أو باستخدام التدريب برامج في المباشرة

ونظرا ألن دور المعمم كان ومازال دورا  متغيرا مسايرًا لمتطمبات التطور الذي يصاحب 
اليوم أدوار المعمم عمى األقل في أدبيات التربية، حيث يفترض أن  التعميم كمينة، تتكاثر

يكون مّعممًا، ومربيًا ومرشدًا، ومبلحظًا سيكولوجيًا، ورائدًا اجتماعيًا، ومنظمًا إداريًا، وميندسًا 
أصاب دور المعمم نوع من التوظيف التقني في عصر التكنولوجيا  " تقنيًا ،وباحثًا عمميًا، فقد

ور، عصر المعموماتية، واالتصاالت الكونية، فالتعميم لم يعد مقصورًا عمى آليات فائقة التط
التدريس، إذتحول أكثر فأكثر إلى آليات التّعمم، وتركز الجيد الفاعل في حقل التدريس عمى 

 ) ." المتّعمم أكثر من المّعمم
مدرسي ويمكن تحديد خصائص المعمم القادر عمى قيادة عممية اإلصالح التربوي وال

 :(51-54، ص ص 5111فيما يمي )أحمد عمى كنعان: 
 .يخطط لكل عمل يقوم بو -

 .التعاطف مع التبلميذ والتجاوب معيم، والصبر عمييم -

 .قدرة المعمم عمى توضيح المواد الدراسية بأسموب فعال مشوق -

 .الموضوعية والعدل وعدم التحيز في معاممة التبلميذ -

 .الرغبة والحب لمينة التعميم -

 رفة المعمم الكافية بأساليب العموم التي يدرسيا والمادة العممية ليا والطرائقمع -

 والوسائل واألنشطة التعميمية التّعممية فضبل عن أساليب التقويم والخصائص -

 .العمرية لمتبلميذ -

 ....متحمس ،مرح، يتذوق الفكاىة، أمين، موثوق بو، ودود، دمث الخمق -

 .ومتطمباتياأن يمتزم بقوانين مينة التعميم  -
يراعي الفروق الفردية بين التبلميذ ويييء الفرص لمتبلميذ لعرض أفكارىم،  -

 .ومشاركاتيم وتغذياتيم الراجعة
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 .)يشترك مع المجتمع المحمي في نشاطاتو باستمرار -
ونتيجة ليذا التغير في دور المعمم والخصائص التي ينبغي أن يتمتع بيا،فقد ترتب عميو 

-21، ص ص 5111عداده وتدريبو وىي )أحمد عمى كنعان: وضع سياسات وآليات إل
20): 

إعداد مصفوفة الكفايات البلزمة إلعداد المعمم لمتمكن من القيام بأدواره التربوية  -
 .واالجتماعية والقومية واإلنسانية

 .إعداد كل معممي المدارس في الجامعة -

 .ىذه المرحمةإعداد كل مّعمم مرحمة إعدادًا تخصصيًا يتناسب مع خصوصية    -

عادة التدريب أمرا إلزامياً  -  .أن يصبح التدريب المستمر وا 

 .إدخال موضوعات المعموماتية واستخدام التقانات في مناىج إعداد المدرسين -

 .تحديد معايير عممية وتربوية وصحية وثقافية مبلئمة النتقاءالمعممين -

  ." مإنشاء جمعيات ونقابات لممعممين لرفع مستوياتيم وحل مشاكمي -
إذًا فإعداد المعمم يجب أن يتم عمى المستوى الجامعي، بحيث يولي أىمية متوازنة 
جادة ميارات  ومتساوية تمًكن المعمم من إجادة المادة أو المواد التي سيقوم بتدريسيا وا 

 يختمف إعداد المعمم حسب المرحمة التي سيقوم بالعمل فييا. " التدريس، كما ينبغي أن
  :معية في وضع وتن يذ برامل إعداد المعممالمشاركة المجت

تيتم عدد من الجامعات العالمية بمشاركة جيات من داخل المدرسة وخارجيا كالمعممين  
دارة المدرسة وأولياء األمور في وضع خطط برامج إعداد المعمم،حيث أصبحت ىذه  وا 

وتصميميا، ويرجع  الجيات وخاصة أولياء األمور عنصر حيوي افي بناء برامج إعداد المعمم
االتجاه المطالب بضرورة تبني مبدأ المشاركة في برامج إعدادالمعمم إلى أىميةىذه الجيات  
دراكيم الحتياجات الطمبة والمجتمع الخارجي كما طالبت العديد من المؤتمرات والدراسات  وا 

ممارساتيا أن تنتفع كميات إعداد المعمم من الخبرات الميدانية لممعممين لتطوير وتحسين 
وأنشطتيا وبرامجيا وتقوم بإجراء التعديبلت عمى برامج الكمية في ضوء احتياجات المعممين 

الفعمية في الميدان وفي ىذا الصدد يدعو البعض إلى تبني فكرة مدارس التطوير الميني  في 
تتم  مدارس حكومية يتم اختيارىا بحيث يتم التنسيق بين ىذه المدارس والجامعة أو الكمية، و 
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المشاركة معيا لتطوير برامج تعميم جيدة إلعداد المعممين، ىذه الفكرة نادت بيا مجموعة ىي 
ىولمز   Holmes Group عبارة عن اتحاد لحوالي مائو جامعة في الواليات المتحدة

مواكبة المناىج والمقررات لمنمو المعرفي  .األمريكية تشتمل عمى برامج إلعداد المعممين
تضمين برامج إعداد المعممين الكفايات التربوية والتعميمية في ضوء المستجدات المتسارع ، 

التربوية وىذا يتطمب مراجعة دورية لممقررات والمناىج الدراسية ومراجعة الخطط التدريسية 
في كل قسم من أقسام الجامعة مرة عمى األقل كل عامين  دراسيين ، وتطوير ىذه الخطط 

ممية، بحيث تكون ىذه الخطط مرنو، وقابمة لمتطوير، وليست بما يطرأ من مستجدات ع
جامدة فما كان يصمح لمتدريس قبل خمس سنوات مثبل، اليمكن أن يظل صالحا إلى ما ال 
نياية، ومن ىنا تأتي ضرورة مراجعة الخطط التدريسية، ومبلءمتيا مع التطورات العممية 

 الحاصمة محميا وعربية وعالميا.
 .(5111 ياب محمد:) صالح أحمد، أي

 مجال برامل التنمية المينية لممعمم .5
إن التنمية المينية لممعممين تعتبر ضرورة يتطمبيا إصبلح شئون التعميم ولعل من أىم 
األسباب التي جعمت من التنمية المينية لممعممين أمرًا ممحًا وضرورة من ضرورات تجويد 

بنية المعرفية وتقنيات التعميم وطرائقو التعميم ىي التغيرات والتطورات التي حدثت في ال
المختمفة، إلي جانب تعدد أساليب ونظم العبلقات واألدوار في شتي مناحي العممية التعميمية. 
وقد أقتضي ىذا األمر ضرورة أن يتعرف المعمم أواًل بأول عمي نتائج الدراسات والبحوث في 

 ن ممارساتو التربوية.ميدان التربية والتعميم وكيفية تجريب بعضيا في ميدا
وفي مصر يعتبر التدريب أثناء الخدمة من أسس تربية المعممين بعد مرحمة اإلعداد. 
وركيزة أساسية يقوم عميياأي إصبلح تربوي، وخاصة لمعممي التعميم قبل الجامعي، والتي 

تضم أنماط التعميم العام والخاص والفني في مراحل ما قبل التعميم العالي وىي مراحل 
االبتدائية واالعدادية والثانوية العامة والفنية والمدارس الثانوية المينية المتقدمة. وىذا المون 

من التعميم يشرف عمي كافة فعالياتو وأنشطتو التربوية والتعميمية وزارة التربية والتعميم 
 والمديريات التعميمية التابعة في مختمف القطاعات.
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التدريب أثناء الخدمة ليؤالء المعممين، ومن ىذه  وتتعدد الجيات التي تنفذ برامج
الجيات اإلدارة العامة لمتدريب، والمركز القومي لبلمتحانات والتقويم التربوي، ومركز تطوير 
المناىج والمواد التعميمية، والمركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية، ووحدة التخطيط 

بي، واإلدارة العامة لمكمبيوتر التعميمي، إلي جانب والمتابعة مع البنك الدولي واالتحاد األور 
 .  (854-852، ص ص5112) محمد األصمعي: مركز التطوير التكنولوجي 

ويعني النمو الميني لممعمم مقدار الزيادة الرغوب فييا من الخبرات المعرفية 
مينية. وبرامج واالنفعالية والميارية التي يكتسبيا المعمم نتيجة التحاقة ببرنامج لمتنمية ال

التنمية المينية تيتم بعدة مجاالت في ىذا المحور منيا المنيج المدرسي وطرائق التدريس 
دارة العممية التعميمية وتنظيميا،  والوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم، ومشكبلت الطبلب، وا 

محمد  )إلي جانب مجال العبلقات المينية والتواصل بين الزمبلء في النظام التربوي
 .  (821، ص 5112األصمعي: 

وثمة مشكبلت تواجو برامج تدريب المعممين أثناء الخدمة، والتي والتي تتمركز بصفة عامة 
في عدم تحديد االحتياجات التدريبية بصورة دقيقة من البداية، وىذا يؤدي إلي العديد من 

من ثم تصبح ىذه البرامج عمميات االرتجال والعشوائية في عمميات التدريب أثناء الخدمة،  و 
 مضيعة لموقت والجيد والمال، وأيضًا تصبح ىذه البرامج شكمية أكثر منيا موضوعية. 

وتتعدد أساليب التنمية المينية لممعممين ومنيا: أسموب اإلشراف والتوجيو التربوي، 
ة، أسموب أسموب التعاون والتفاعل مع الزمبلء واإلدارة المدرسية، أسموب التدريب أثناء الخدم

التعمم الذاتي، أسموب التعمم عن بعد، وىناك حاجة ماسة إلي أسموب المشاركة المجتمعية مع 
كميات التربية لتحقيق أبعاد التنمية المينية لممعممين، حيث يستطيع المعممون االستفادة من 

ثراء خبراتيم التربو   ية والتدريسيةالروابط المينية في المجتمع في تطوير ممارساتيم التعميمية وا 

 .(824-822، ص ص5112) محمد األصمعي: 
فيناك دعوة لمشاركة مجتمعية فعالة من أجل تجويد التنمية المينية لممعممين في النظام 

 (:885-821، ص 5112التربوي منيا: ) محمد األصمعي: 
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التفكير في إيجاد نموذج االستشاري الفني المقيم في المدرسة، بحيث تتحدد ميامو  -
ريب المعممين عمي استخدام الكمبيوتر وتشغيمو لخدمة البرامج التعميمية المختمفة في بتد

 مراحل التعميم قبل الجامعي.

العمل عمي إحياء المناقشات المثمرة بين المعممين حول أفضل الخبرات التدريسية،  -
مييا خاصة مع الطبلب المعممين أثناء برنامج التربية العممية ومع الخبراء المشرفين ع

 مما يثري عممية التنمية المينية لممعممين في ىذه المدارس.

إنشاء جماعات المعممين في كل تخصص دراسي في جميع المدارس التعميم قبل  -
الجامعي، تكون ميمتيا الرئيسة تحسين األداء الميني ألعضاءىا وتبني االساليب 

 التأممية في الممارسات التعميمية لممعممين.

جات التدريبية بكل دقة لممتدربين من المعممين، إلي جانب حسن اختيار تحديد االحتيا -
 المعممين المتدربين والقادة المدربين بما يتناسب مو ىذا التحديد.

إتاحة الفرصة أمام المعممين في تبني دورات تدريبية تعقد داخل مدارسيم من وقت  -
عاونييم كأعضاء ودعوة أحد آلخر، ويشارك في ىذه الدورات التدريبية مدراء المدارس وم

 ممثمي كميات التربية بقسم المناىج وطرق التدريس.

التنسيق المستمر بين اإلدارات العامة لمتدريب بوزارة التربية والتعميم وبين أقسام التدريب  -
بالمديريات التعميمية بالمحافظات المختمفة وبين كميات التربية المتواجدة في ىذه 

أىداف الدورات التدريبية وتنظيميا في الوقت المناسب،  المحافظات بغرض تحديد
والتفكير والتأمل في الممارسات المراد تنميتيا، وأوجة التعاون التي يمكن أن يشارك كل 

 طرف فييا.

العمل عمي توفير مجموعة من األنشطة التدريبية التي تنمي عادات القراءة الحرة في  -
ي جانب مجموعة من الخبرات يمر بيا المعمم المراجع العممية والكتب االضافية، إل

 ويمارسيا ويتعمم منيا وتنمي لديو ما يسمي ) بالذات المينية لممعمم(. 
 مجال خدمة المجتمع .2

تعتبر خدمة المجتمع ىي أي نشاط تقوم بو الكمية موجة لخدمة أبناء المجتمع من 
جراء البحوث التطبيقية غير طبلبيا؛ يتضمن النصح وتوفير المعمومات لؤلفراد والييئات  وا 
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لحل ما يواجو المجتمع المحمي من مشكبلت، وعقد المؤتمرات والندوات والمقاءات وبرامج 
التدريب لمعاممين في أجيزة الدولة ومؤسساتيا، وألبناء المجتمع المحمي عامة. وخدمة 

ة تقدميا المجتمع أيضًا ىي عبارة عن برامج تطوعية تدريبية أو استشارية أو بحوث تطبيقي
الكمية بوحداتيا ذات الطابع الخاص إلي أفراد المجتمع بيدف الوفاء باحتياجاتيم في مختمف 

) سماح زكريا: قطاعات المجتمع لتحسين مستوي أداء أعماليم بيدف زيادة اإلنتاج وتحسينو 
. وبذلك يعني  مفيوم خدمة المجتمع تقديم الكمية لكل ما يحتاجة (24-22، ص ص5118
نتاجية وتسويقية المجتم ع أفرادًا ومؤسسات من برامج وأنشطة تعميمية، ومشروعات بحثية وا 

واستشارات عممية وفنية مستخدمة في ذلك كافة االمكانات المتاحة لدييا عن طريق الكوادر 
 العممية والبحثية ومراكز البحوث والوحدات الخاصة.

لتربية في التالي) ويمكن تصنيف مجاالت خدمة المجتمع التي تقدميا كمية ا
 (:01-1السيد سالمة، ص ص

 

تمتمك كميات التربية من اإلمكانات البشرية العممية ما يجعميا مرشحة لمقيام بدور 
فاعل في مجاالت االستشارات التربوية لممؤسسات التعميمية والمدارس الحكومية واألىمية 

 بمختمف مراحميا.
القيام بدور فاعل في تنظيم  –وتكوينًا  أىدافا ً  –تتيح المراكز العممية والخدمية 

البرامج التدريبية لمختمف العاممين في المجال التعميمي بمختمف مستوياتو اإلدارية ومراحمو 
التعميمية حيث تقدم برامجيا لممعممين بمختمف مستوياتيم ، ولممشرفين التربويين ، والفنيين ، 

 ية الميدانية واإلشرافية.واإلداريين ، واألخصائيين  ، والقيادات التربو 

وال سيما في ظل استحداث كثير من المراكز  –تسمح البيئة الييكمية لكميات التربية 
بالتوسع في خدماتيا لممجتمع لتتجاوز النطاق التعميمي  –الخدمية والتخصصات الحديثة 

لآلباء والمدرسي . فبوسع كميات التربية اآلن أن تقدم برامج توعوية وتثقيفية وتدريبية 
واألميات وغيرىم من فئات المجتمع في مجاالت متنوعة مثل اإلرشاد النفسي ، والتدريب 
عمى تقنيات المعمومات ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة ، وتعمم المغات ، والتربية األسرية 

 ، ونشر الوعي البيئي واألمني .. الخ 
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القيام  –انبيا الميدانية والتطبيقية وال سيما في جو  –تتيح برامج اإلعداد بكميات التربية 
بدور فاعل وميداني في خدمة المجتمع من خبلل حمبلت خدمة المجتمع والبيئة التي 
تنظميا لطبلبيا أثناء اإلعداد والتي تكسب الطبلب كفايات خدمة المجتمع حتى يكونوا 

 مؤىمين لمقيام بيا بعد التخرج.

ُتّضمن أىدافيا  -ن اإلعداد تكامميا أو تتابعيا سواء كا -برامج اإلعداد بكميات التربية 
في  –ورسالتيا ما يتعمق بإعداد المعمم لدور اجتماعي وثقافي فعال. فحين تعد كميات التربية 

طبلبيا لئلسيام في محو األمية وتعميم الكبار في  -مجتمعاتنا العربية عمى سبيل المثال 
مجتمعيم والقيام بدور فعال في مواجية  مجتمعيم .. أفبل يغني ذلك أنيا تؤىميم لخدمة

 مشكمة اجتماعية وحضارية ممحة ..

تنتج كميات التربية من خبلل أعضاء ىيئة التدريس العديد من البحوث والدراسات في 
مختمف التخصصات ، فنظم الترقي العممي والميني تتطمب قيام األساتذة بإجراء ونشر 

ة ممحة . ىذا النظام يمكن كميات التربية من امتبلك البحوث التي تعالج قضايا عممية وتربوي
آلية نشطة ومستمرة لتزويد المجتمع بنتائج البحوث والدراسات التي يجرييا األساتذة في 
مجاالت التربية ، والمناىج ، وطرق التدريس ، وعمم النفس التربوي ، وتكنولوجيا التعميم ، 

 خاصة ، والدراسات اإلسبلمية.واإلدارة التربوية والمدرسية ، والتربية ال
الشروط والمتطمبات التي تمثل مبلمح مناخ عممي وميني مؤىل لقيام الكميات بدورىا 
في خدمة مجتمعيا ، وال سيما وأنيا تتعمق مجميا بعضو ىيئة التدريس نفسو الذي سوف 

 (:05-00) السيد سالمة، ص ص يترجم رسالة كميتو عمميا في ىذا الشأن، ىي
 الجامعات وكميات التربية أىدافيا صراحة ما يتصل بخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تضمن 

أن تتضمن أسس وقواعد ترقية عضو ىيئة التدريس عمميا ومينيا أسسا وقواعد تتعمق  .2
سياماتو في خدمة مجتمع الجامعة وبيئتيا .  بنشاطاتو وا 

اتيا المجتمعية أن تعني مراكز خدمة المجتمع بالجامعات والكميات بتسويق خدم .1
 بحيث ال تنتظر حتى تبادر مؤسسات المجتمع بطمبيا .

أن توجو البحوث التي يقوم بيا أعضاء ىيئة التدريس نحو مشكبلت المجتمع  .3
وعبلوة  –وقضاياه ، بحيث تتضمن البحوث التي يقوم بيا أعضاء ىيئة التدريس 
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 Appliedحوثًا تطبيقية ب –عمى البحوث األساسية التي تعني بالعمم والتراكم العممي 

Researches  موجية لخدمة المجتمع او معنية بتقديم حمول لمشكبلتوAction 

Research  . 

أن يراعى في برنامج إعداد عضو ىيئة التدريس عمميا ومينيا إكسابو لمكفايات  .0
 الثقافية واالجتماعية والتقنية التي تجعمو مؤىبل لبلضطبلع بيذا الدور .

أن توفر الجامعات والكميات برامج تنمية مينية لعضو ىيئة التدريس تتضمن دورات  .5
 تربوية مستمرة لتنمية كفاياتو في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

أن يكون ىناك من النظم واإلجراءات اإلدارية والمالية الجامعية ما يساعد  .6
 عمى قيام عضو ىيئة التدريس بدوره بوعي وفاعمية .

نى األقسام العممية بكميات التربية بالمؤتمرات والندوات وورش العمل أن تع .7
 والحمقات النقاشية التي تدور حول قضايا خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 واألطراف المجتمعيةبين الكمية  متطمبات المشاركة: رابعاً 
الكمية  مجتمعيا ، فإن األمر ال يقتصر عمى اتجاهلكي تؤدى الكمية دروىا بفاعمية  

وحدىا إذ البد من استعداد ىذا المجتمع ومؤسساتو وىيئاتو وكذلك أفراده ... استعدادىم 
مع  مشاركة األطراف المجتمعيةمتطمبات اتو.لذا تتمثل لمتفاعل مع الكمية والتعبير عن احتياج

 في: الكمية
 بتبصير المجتمع بمختمف مؤسساتو بالكميةرات واألجيزة اإلعبلمية ادقيام اال .2

 .   المحيط ممجتمعالكميةلباألنشطة والخبرات واإلسيامات التي يمكن أن تقدميا 
ين في مجالس الكميات حتى ُيسيم ىؤالء يالمجوء إلى تعيين أعضاء خارج .1

من ناحية ومؤسسات المجتمع وىيئاتو من  الكميةاألعضاء بتوثيق العبلقة بين 
 .  الكميةاتو إلى ناحية أخرى ، ومن ثم ينقمون صورة المجتمع واحتياج

أن تمعب أجيزة اإلعبلم واالتصال الوطنية دورىا في إشاعة ثقافة المشاركة وفي  .3
مكانياتيا في خدمة قطاعات  الكميةالتركيز عمى مكانة  وعممائيا وباحثييا وا 
 المجتمع المختمفة . 
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تشجيع القيادات واإلدارات العميا بالمؤسسات اإلنتاجية والخدمية عمى اختبلف  .0
 وأنشطتيا لحضور المؤتمرات والفعاليات المختمفة بالكمية .اعيا أنو 

استحداث قنوات اتصال جامعية ميمتيا التفاعل مع قطاعات المجتمع والترويج  .5
 لمكمية كبيوت خبرة يمكن االعتماد عمييا . 

متطمبات المشاركة بين الكمية واألطراف  ( 88، ص5100:أحمد حسني )ويحدد 
 :المجتمعية في التالي

 التخطيط الجيد -
 تحديد المواصفات المطموبة -
 المشاركة في صنع القرار -
 الفرصة المتكافئة لمتدريب -
 تحديد العائد من المشاركة بالنسبة لمطرفين -
 االعبلم واالعبلن عما تحقق. -
 توفير قواعد بيانات عن احتياجات السوق -
 توفير قواعد بيانات الحتياجات الطبلب من التدريب -
 ت التعاون بين الكمية ومؤسسات المجتمعتوفير بروتوكوال -

 
 الدراسة ونتائجياجننراءات االمحور الثاني: 

 

عداد االستبيان، و يتناول ىذا المحور   أىتداف )اجراءات الدراسة الميدانية وا 
 االستبيان، وتصميمو ، كما يعرض لتوصيف عينة تطبيق االستبيان، وخطوات تطبيق

 ان وتفسيرىا.االستبيان، ونتائج تطبيق االستبي
 أىنداف االستبيان:  -أوالً 

 ييتدف االستبيان إلى ما يمي:  
 تحديد احتياجات األطراف المجتمعية من الكمية. -
 .  مستوى رضا األطراف المجتمعية فيما تقدمو الكمية من خدماتالتعرف عمى  -
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 وضع مقترحات لتحقيق التواصل الفعال بين الكمية والمستفيدين من الخدمة.  -
 

 :تصمينم االستبيان -ثانياً 
 إعنداد الصورة المبدئية لالستبيان:  -0

 باالستعانة بالمصادر التالية.األولية لبلستبيان  تم صياغة ىذه الصورة 
) وفاء عبد والدراسات السابقة ذات الصمة ومنيا  النظري لمبحث الحالي اإلطار

) حنان  (0111( ) سامي عبد السميع:5112( )محمد األصمعي: 5111ال تاح:
 (5112رضوان:

 تكون االستبيان في صورتو المبدئية من أربع محاور رئيسية كاألتي: يو 
 .ة( عبارا22ويحتوى عمى ) مجال إعداد المعمم مينيًا وأكاديميا وثقافياً :   المحور األول
 . ة( عبارا21ويحتوى عمى )مجال برامج التنمية المينية لممعمم :   المحور الثاني

 ( عبارات.7ويحتوى عمى ) مجال خدمة المجتمع:   لثالمحور الثا

:   مقترحات لتحقيق التواصل الفعال بين الكمية والمستفيدين من المحور الرابع
 ( عبارات.8الخدمةويحتوى عمى )

تم صياغة المحاور االربعة لبلستبيان  في شكل عبارات مقيدة بوضع المستجيب عبلمة 
(أمام درجة ) ال(.  - -متوسطة -وذلك من ثبلث درجات معطاة )كبيرة الموافقة الرضا أو 

االربعة سؤاال مفتوحا لتحقيق االستجابات كل محور من محاوره كما تضمن االستبيان في 
 الحرة غير المقيدة ألفراد العينة. 

 
( أسماء 2)ممحق  ) عمى عدد من المحكمين عرض االستبيانة في صورتو المبدئيةوتم  

من السادة األساتذة بكميات التربية. وفي ضوء آراء السادة المحكمين السادة المحكمين( 
 .تمت الصياغة النيائية لبلستبيان

 :النيائية لالستبيان  الصورة -5
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عادة صياغة بعض   ضافة وا   المفرداتوعمى ضوء ما طرأ من تعديبلت وحذف وا 
تبيان صورتو في ضوء نتائج تحكيم االستبيان. أخذ االسو بحيث تكون مفيومة وواضحة 

 كما يمي:   ( االستبيان فى صورتو النيائية،(1ممحق  )) النيائية
 ( عبارات.24ويحتوى عمى ) مجال إعداد المعمم مينيًا وأكاديميا وثقافياً :   المحور األول
 ( عبارات. 22ويحتوى عمى )مجال برامج التنمية المينية لممعمم :   المحور الثاني

 ( عبارات.6ويحتوى عمى ) دمة المجتمعمجال خ:   المحور الثالث

 :   مقترحات لتحقيق التواصل الفعال بين الكمية والمستفيدين من الخدمةالمحور الرابع
 ( عبارات.7)   ويحتوى عمى 

 

تم صياغة المحاور االربعة لبلستبيان  في شكل عبارات مقيدة بوضع المستجيب عبلمة     
(أمام مستوي ) متوسطة -ذلك من ثبلث درجات معطاة )كبيرةالموافقة و  الرضا أو- - 

 ضعيف(. 
االربعة سؤاال مفتوحا لتحقيق االستجابات كل محور من محاوره كما تضمن االستبيان في 

 الحرة غير المقيدة ألفراد العينة. 
 

تم اختيار عينة الدراسة من المؤسسات التربوية في مجتمع القميوبية   :عينة الدراسة -ثالثاً 
 تيا كاآلتي: وبيانا

 ( توزيع أعداد العيهة المختارة من المؤسسسات التربوية1جدول )

 مالحظات العدد اسم المؤسسة
 ) مديروا اإلدارات + الموجيون( 51 مديرية التربية والتعميم وادارتيا التعميمية

  0 األكاديمية المينية لممعممين
  0 الييئة العامة لتعميم الكبار

 معمموا المواد المختمفة 00 ) المعممون ( المدارس الحكومية
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  6 المدارس الخاصة ) أصحاب المدارس(
  224 اإلجمالي

 وقد تم اختيار العينة في ضوء الضوابط اآلتية:
اختيار المدارس من مناطق مختمفة لتمثل المجتمع التربوي بالقميوبية تمثيبل مناسبا  .2

يطة بيا ومدينة طوخ وبعض القري وىذه المدارس من مدينة بنيا وبعض القري المح
 المحيطة بيا ومدينة قميوب وبعض القري المحيطة بيا.

اختيار عينة من معممي المواد المختمفة ) المغة العربية ، اإلنجميزية، العموم،  .1
والرياضيات، والدراسات االجتماعية، والفمسفة( إضافة الىاألخصائي النفسي 

 واالجتماعي.
 اد الدراسية في عينة الدراسة.تمثيل موجيي معظم المو  .3
تمثيل معظم رؤساء األقسام بمديرية التربية والتعميم بالقميوبية ، واإلدارات المختمفة  .0

ادارة التعميم االبتدائي، والتعميم اإلعدادي، والتعميم الثانوي، وتمثيل مدير األكاديمية 
 لكبار فرع القميوبية.المينية لممعممين فره القميوبية، ومدير الييئة العامة لتعميم ا

/ 1425تم تطبيق االستبيان في الفصل الدراسي األول والثاني لمعام الدراسي  .5
1426. 

 نتائل الدراسة
 

 :الستبيانالتحميل الكمي لنتائل المتعمقة بال  -2
تم حساب التكرار والنسبة المئوية لمتكرار والقيمة التقديرة لكل مفردة من مفردات  -1

لمفردات وفقا لمقيمة التقديرية لكل منيا وذلك بالنسبة االستبيان، وترتيب ىذه ا
لممدراء في مديرية التربية والتعميم واألكاديمية المينية والييئة العامة لتعميم الكبار 
والموجيين والمعممين وأصحاب المدارس الخاصة، ويوضح الجدول التالي ىذه 

 النتائج:
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مجتمعية وتحديد ( هتائج التحليل الكمي لرضا األطراف ال2جدول )

 احتياجاتهن من الكلية

 ن

  

  

 العبــــــــــــــــــــارة

  

  

  درجة الرضا

 ال متوسطة كبرية
القٌمة  القيمة

 التقدٌرٌة
 الترتٌب

 % ك % ك % ك

  :مجال إعداد المعمم مينيًا وتخصيصيًا وثقافياً  مسوالً:
1       

  

يمتمك خريج الكمية القدرات 
 بلزمة ألداء العملالعممية ال

84 71.73 1 2.8 18 15.0 171 375.4 5 

2       

  

يتقن خريج الكمية  ميارة استخدام 
 الحاسب اآللي وتطبيقاتو

81 70.55 24 4.49 28 4.26 180 376.3 3 

3       

  

خريج الكمية طرق تدريس  يستخدم
متنوعة لمراعاة الفروق الفردية 

 لممتعممين
75 68.28 15 4.13 24 4.49 185 376.2 2 

4       

  

يمتمك خريج الكمية ميارات 
اإلتصال الفعال والعمل بروح 

 الفريق البلزمة لمعمل
54 05.05 14 4.28 04 4.36 134 370.2 . 

5       

  

يمتمك خريج الكمية الميارات 
الفنية التخصصيو البلزمة ألداء 

 العمل
54 05.05 24 4.49 64 4.55 134 370.2 . 

6       

  

يمتمك خريج الكمية معرفة جيدة 
 بمصادر المعمومات المتنوعة

74 63.60 14 4.28 14 4.28 174 37566 6 

7       

  

يتسم خريج الكمية بحسن التعامل 
مع التبلميذ والطبلب ورؤساءه 

 في العمل
84 71.73 5 4.45 15 4.13 175 376 4 

 4 376 175 4.13 15 4.45 5 71.73 84يتسم خريج الكمية باالنضباط في        8
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 عممو  

9       

  

يمتمك خريج الكمية القدرة عمى 
حل المشاكل التي يواجييا في 

 العمل
74 63.60 24 4.49 34 4.17 164 37475 7 

11  

  

يمتمك خريج الكمية القدرة عمى 
المشاركة السياسية واألجتماعية 

 في قضايا المجتمع
55 54 14 4.28 35 4.31 104 372.3 . 

  374.4 161 4.16 19 4.21 23 61.92 69 اإلجمالي   

11  

  

من خالل خبرة سيادتكم برجاء تحديد احتياجاتكم من انمواصفاث انتى ينبغى توافرها في خريج كهيت  -

 : انتربيت 

 تم عرض اننتائج انمتعهقت بهذا انسؤال انمفتوح في انتحهيم انكيفي نهنتائج.

 

 ن

  

 ــــــارةالعبــــــــــــــ

  

   مستوي الرضا

 ال متوسطة كبرية

 القيمة

  

القيمة 

التقديري

 ة

  

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

  : تقدم الكمية برامل تساىم في:  مجال برامل التنمية المينية لممعمم ثاًيًا:

12  

  

تحسين الميارات التي تسيل 
القيام بالعمميات التدريسية 

 المطموبو
64 50.55 14 28.1 21 52.2 154 1.17 5 

13  

  

تزويد المعممين برؤية شاممة 
لمقضايا والتحديات المطروحة 

 عمي الساحة التربوية
54 05.05 04 36.0 14 04.5 154 1.17 5 

20 
   

تحديث خبرات المعمم وتطويرىا 
بإطبلعو عمي أحدث النظريات 

 التربوية 
34 17.17 04 36.0 04 36.0 104 1.28 6 

25 
   

يير االتجاىات السمبية لممعممين تغ
 نحو مينة التدريس

54 05.05 14 28.1 04 36.0 134 1.49 7 
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26 
   

تبصر المعممين بخطط الدولة 
وتوجياتيا ومشكبلت المجتمع 

 والمطموب منيم
34 17.17 04 36.0 04 36.0 104 1.28 6 

17  

  

تأكيد القيم المينية الداعمة لسموك 
 المعممين

64 50.55 11 14 18 52.2 151 1.19 0 

18 /

/  

تنمية مستوي تفكير المعمم وجعمو 
قادر عمي التجديد واالبتكار 

 واالبداع
66 64 10 12.8 14 04.5 166 1.01 2 

19  

  

تدريب المعممين عمى كيفية 
التعامل مع مستجدات الثورة 

 العممية والتكنولوجية
64 50.55 10 12.8 16 52.8 150 1.32 3 

21  

  

القدرة عمى استراتيجيات  تنمية
 التفكير العممي والناقد

61 56.36 11 14 16 52.8 156 1.33 1 

21  

  

إكساب المعممين المفاىيم 
 التكنولوجية والمغوية

74 63.60 24 9.49 14 04.5 154 1.17 5 

22  

  

ترسيخ مبدأ التعمم الذاتي لضمان 
ديمومة األرتقاء بالمستوي الميني 

 لممعمم
54 05.05 34 17.3 34 52.2 104 1.28 6 

  1.31 155 20 19 21.7 14 56.18 61 اإلجمالي   
23  

  

من خالل خبرة سيادتكم برجاء تحديد احتياجاتكم من انمواصفاث انتى ينبغى توافرها في خريج كهيت  -

 : انتربيت 

 تم عرض اننتائج انمتعهقت بهذا انسؤال انمفتوح في انتحهيم انكيفي نهنتائج.

 

 ن

  

  

 العبــــــــــــــــــــارة

  

  

  مستوي الرضا

 كبرية

  
القيم  ال متوسطة

 ة

القيمة 

التقديري

 ة

 

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

  وتنمية البيئة: مجال خدمة المجتمع ثالثًا:
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24  

  

تقوم الكمية بممارسات عممية 
 5 373.4 154 55.2 52 17.3 34 54 55 لحماية البيئة

25  

  

جد مشاركة لخريجي الكمية فى تو 
 المؤتمرات والندوات 

65 59.49 35 32.8 24 1.11 175 376 3 

26  

  

تحصل عمى المعمومات من 
الكمية بصورة سيمة وسريعة 

 ودقيقة
56 54.92 34 17.3 18 52.2 156 3743. 4 

27  

  

توجد مشاركة لمؤسستكم فى 
 المجالس الرسمية بالكمية

84 71.73 24 9.49 14 04.5 184 37656 2 

28  

  

تشارك طبلب الكمية في برامج 
 محو األمية وتعميم الكبار

04 36.36 24 9.49 64 28.2 144 27.2. 6 

29  

  

تشارك األطراف المجتمعية في 
 إعداد البرامج التعميمية

34 17.17 14 28.1 64 28.2 294 27.3. 7 

  .373 151 27.7 34 20.0 12 50.75 64 اإلجمالي   

31  

  

من خالل خبرة سيادتكم برجاء تحديد احتياجاتكم من انمواصفاث انتى ينبغى توافرها في خريج كهيت 

 : انتربيت 

 .تم عرض اننتائج انمتعهقت بهذا انسؤال انمفتوح في انتحهيم انكيفي نهنتائج
 

 ن

  

 العبارة

  

   مستوي املوافقة
  ال متوسطة كبرية

 القيمة
القيمة 

التقديري

 ة
 رتتيبال

 % ك % ك % ك

  :الخدمة من والمست يدين الكمية بين ال عال التواصل لتحقيق مقترحاترابعًا:

1       

  

دعوة الييئات والمنظمات األىمية 
وأفراد المجتمع لممشاركة في 
الندوات والمؤتمرات بالكمية 

 لمعالجة قضية مجتمعية ما.

94 82.81 14 28.1     324 37.2. 6 

 2 4 334     4 4 22244عقد ندوات لؤلطراف المجتمعية        2
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لمتعريف باألنشطة التي تقدميا   
الكمية ومستوى معرفة األطراف 

 المجتمعية بيذه األنشطة

4 

3       

  

تعيين عضو من أعضاء المجتمع 
المدني  في المجالس الرسمية 
بالكمية، كمنسق بين الكمية 

 ومؤسسات المجتمع المدني

94 82.81 14 28.1     324 37.2. 6 

4       

  

توفير الكتيبات والنشرات الدورية 
التي تتيح لممشاركين كافة 

من 0المعمومات التي تمكنيم 
صناعة 1المشاركة الفعالة في 

 القرارات.

24
1 

91.73 8 7.17     311 37.3. 4 

5       

  

مشاركة مؤسسات المجتمع 5
ة المدني التي تيتم بحماية البيئ

مع الكمية في عمل معسكرات 
لتعميم الطبلب الجوانب العممية 
لصيانة البيئة ودورىم تجاه 

 المجتمع

24
4 

94.92 24 9.49     314 37.0. 5 

6       

  

عمل قاعدة بيانات لمخريجين من 
رساليا إلي الييئة العامة  الكمية وا 

 لمحو األمية

24
5 

95.05 5 0.55     315 37.66 3 

7       

  

شجيع المعممين عمي التدريس ت
في برامج محو األمية في مقابل 
منح دبمومة تربوية ألي شخص 
ذوي مؤىل عال يتمكن من محو 

 فرد عمي األقل 344أمية 

94 82.81 14 28.1     324 37.2. 6 
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    68 62.60 29 23.7     101 372.7  

8       

  

من انمواصفاث انتى ينبغى توافرها في خريج كهيت  من خالل خبرة سيادتكم برجاء تحديد احتياجاتكم -

 : انتربيت 

 تم عرض اننتائج انمتعهقت بهذا انسؤال انمفتوح في انتحهيم انكيفي نهنتائج.

 

 
 ( والذي يوضح النتائل الكمية لمدراسة يتضح اآلتي:   5من خالل جدول ) 

 أواًل: مجال إعداد المعمم مينيًا وتخصيصيًا وثقافيًا:
ىذا المحور عمى مستوي رضا األطراف المجتمعية وتحديد احتياجاتيم من يركز  

الكمية في مجال مجال إعداد المعمم مينيًا وتخصيصيًا وثقافيًا ، ويشتمل ىذا المحور عمى 
 (:   1( عبارات وكانت نتائجو كما ىو موضح بالجدول رقم )  24)
إعتتتتتداد المعمتتتتتم مينيتتتتتًا  ( أن معظتتتتتم مفتتتتتردات مجتتتتتال  1أظيتتتتترت نتتتتتتائج الجتتتتتدول رقتتتتتم )   -

وتخصيصتتيًا وثقافيتتًا قتتد جتتاءت فتتي المرتبتتة األولتتي )يتحقتتق مستتتوي الرضتتا بدرجتتة كبيتترة( 
% 71.73بنستبة )يمتمك خريج الكمية القتدرات العمميتة البلزمتة ألداء العمموىي تتضمن:  

% (، 70.55بنستتتبة )يتتتتقن ختتتريج الكميتتتة  ميتتتارة استتتتخدام الحاستتتب اآللتتتي وتطبيقاتي(،  و 
بنستتتتتبة تخدمخريج الكميتتتتتة طتتتتترق تتتتتتدريس متنوعتتتتتة لمراعتتتتتاة الفتتتتتروق الفرديتتتتتة لممتعممينيستتتتتو 
يمتمك خريج الكمية ميارات اإلتصال الفعال والعمل بروح الفريتق البلزمتة %(، و  68.28)

يتستتتم ختتتريج الكميتتتة بحستتتن التعامتتتل متتتع التبلميتتتذ والطتتتبلب %(  ، و  71.73بنستتتبة )لمعمم
بنستتبة يتستتم ختتريج الكميتتة باالنضتتباط فتتي عممي، و %( 71.73بنستتبة )ورؤستتاءه فتتي العمم

يمتمتتتتتك ختتتتتريج الكميتتتتتة القتتتتتدرة عمتتتتتى حتتتتتل المشتتتتتاكل التتتتتتي يواجييتتتتتا فتتتتتي % (، و  71.73)
 %(. 63.60بنسبة )العمم

يمتمتك ختريج الكميتة الميتارات الفنيتة التخصصتيو البلزمتة كذلك أظيرت النتائج أن المفردة  -
ة الثالثتة )ال يتحقتق مستتوي الرضتا(. وقتد %( قد جاءت في المرتب55بنسبة ) ألداء العمل

يرجتع الستبب فتي ذلتتك إلتي عتدم االىتمتتام بمشتكبلت التتدريب الميتتداني وتقتديم الحمتول متتن 
 جانب الموجيين والمسئولين بكمية التربية

 : تقدم الكمية برامل تساىم في:  مجال برامل التنمية المينية لممعمم ثانيًا:
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ا األطراف المجتمعية وتحديد احتياجاتيم من يركز ىذا المحور عمى مستوي رض 
( عبارات 22، ويشتمل ىذا المحور عمى ) مجال برامج التنمية المينية لممعممالكمية في 

 (:   1وكانت نتائجو كما ىو موضح بالجدول رقم )  
قد   مجال برامج التنمية المينية لممعمم( أن معظم مفردات   1أظيرت نتائج الجدول رقم )  

في المرتبة الثانية والثالثة )يتحقق مستوي الرضا بدرجة متوسطة( )ال يتحقق مستوي  جاءت
 الرضا( عمي التوالي. وىي تتضمن:  

يتحقتتق مستتتوي الرضتتا  تحستتين الميتتارات التتتي تستتيل القيتتام بالعمميتتات التدريستتية المطموبتتو -
ة %(، و يتحقتتتتق مستتتتتوي الرضتتتتا بدرجتتتتة متوستتتتطة بنستتتتب 50.55بدرجتتتتة كبيتتتترة بنستتتتبة )

 %(.17.3%(،  وال يتحقق مستوي الرضا بنسبة ) 28.1)
يتحقتق   تزويد المعممين برؤية شاممة لمقضايا والتحديات المطروحتة عمتي الستاحة التربويتة -

% (  و يتحقتتتتتق مستتتتتتوي الرضتتتتتا بدرجتتتتتة 05.05مستتتتتتوي الرضتتتتتا بدرجتتتتتة كبيتتتتترة بنستتتتتبة )
 .%( 28.1(  وال يتحقق مستوي الرضا بنسبة )36.0متوسطة بنسبة )%

يتحقتتق مستتتوي  تحتتديث خبتترات المعمتتم وتطويرىتتا بإطبلعتتو عمتتي أحتتدث النظريتتات التربويتتة -
%(  ، ويتحقق مستوي الرضا بدرجة متوستطة بنستبة  17.17الرضا بدرجة كبيرة بنسبة )

 %(   36.0%( ، وال يتحقق مستوي الرضا بنسبة ) 36.0) 
ق مستتوي الرضتا بدرجتة كبيترة يتحق تغيير االتجاىات السمبية لممعممين نحو مينة التدريس -

%( ، وال  28.1%( ، ويتحقتق مستتوي الرضتا بدرجتة متوستطة بنستبة )  05.05بنسبة )
 %( 36.0يتحقق مستوي الرضا بنسبة )

يتحقتتتق  تبصتتتر المعممتتتين بخطتتتط الدولتتتة وتوجياتيتتتا ومشتتتكبلت المجتمتتتع والمطمتتتوب متتتنيم -
وي الرضتتتتا بدرجتتتتة %( ، ويتحقتتتتق مستتتتت 17.17مستتتتتوي الرضتتتتا بدرجتتتتة كبيتتتترة بنستتتتبة ) 

 (   36.36%( ، وال يتحقق مستوي الرضا بنسبة )  36.36متوسطة بنسبة ) 
يتحقتتق مستتتوي الرضتتا بدرجتتة كبيتترة بنستتبة  تأكيتتد القتتيم المينيتتة الداعمتتة لستتموك المعممتتين -

%( ، وال يتحقتتتتق 14( ، ويتحقتتتتق مستتتتتوي الرضتتتتا بدرجتتتتة متوستتتتطة بنستتتتبة )50.55)%
 %(18مستوي الرضا بنسبة )
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يتحقتتتق  المعممتتين عمتتى كيفيتتة التعامتتل متتتع مستتتجدات الثتتورة العمميتتة والتكنولوجيتتةتتتدريب  -
% ، ويتحقتق مستتوي الرضتا بدرجتة متوستطة  50.55مستوي الرضا بدرجة كبيرة بنسبة )

 %(13.6%( ، وال يتحقق مستوي الرضا بنسبة    ) 12.8بنسبة )
قتق مستتوي الرضتا بدرجتة كبيتترة يتح تنميتة القتدرة عمتى استتراتيجيات التفكيتر العممتي والناقتد -

%( ، وال  14%(  ، ويتحقتتق مستتتوي الرضتتا بدرجتتة متوستتطة بنستتبة ) 56.36بنستتبة ) 
 %( 13.6يتحقق مستوي الرضا بنسبة )

يتحقتق مستتوي  ترسيخ مبدأ التعمم الذاتي لضمان ديمومة األرتقاء بالمستوي الميني لممعمم -
مستتوي الرضتا بدرجتة متوستطة بنستبة %( ، ويتحقتق  05.05الرضا بدرجة كبيرة بنسبة )

 %(17.3%(، وال يتحقق مستوي الرضا بنسبة )17.3)

كذلك أظيرت النتائج أن بعض المفردات قد جاءت في المرتبة االولي يتحقق مستوي 
يتحقق مستوي  إكساب المعممين المفاىيم التكنولوجية والمغويةالرضا بدرجة كبيرة وىي: 
تنمية مستوي تفكير المعمم وجعمو قادر عمي %(، و 63.60الرضا بدرجة كبيرة بنسبة )
 %(.64بنسبة )  التجديد واالبتكار واالبداع

 وتنمية البيئة: مجال خدمة المجتمع ثالثًا:
يركز ىذا المحور عمى مستوي رضا األطراف المجتمعية وتحديد احتياجاتيم من  
( عبارات 6المحور عمى )وتنمية البيئة ، ويشتمل ىذا  مجال خدمة المجتمعالكمية في 

 (:   1وكانت نتائجو كما ىو موضح بالجدول رقم )  
مجال برامج التنمية المينية ( أن معظم مفردات   1أظيرت نتائج الجدول رقم )  

قد جاءت في المرتبة الثانية والثالثة )يتحقق مستوي الرضا بدرجة متوسطة( )ال   لممعمم
 ىي تتضمن:  يتحقق مستوي الرضا( عمي التوالي. و 

يتحقتتق مستتتوي الرضتتا بدرجتتة كبيتترة بنستتبة  تقتتوم الكميتتة بممارستتات عمميتتة لحمايتتة البيئتتة -
%( ، وال يتحقتتتق  17.3%(  ، ويتحقتتتق مستتتتوي الرضتتتا بدرجتتتة متوستتتطة بنستتتبة )54)

 %(.  11.7مستوي الرضا بنسبة )
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ا يتحقتق مستتوي الرضت تحصل عمى المعمومات من الكميتة بصتورة ستيمة وستريعة ودقيقتة -
%(  ، ويتحقتتتق مستتتتوي الرضتتتا بدرجتتتة متوستتتطة بنستتتبة  54.92بدرجتتتة كبيتتترة بنستتتبة )

 %(.  15.5%( ، وال يتحقق مستوي الرضا بنسبة ) 17.3)
يتحقتق مستتوي الرضتا بدرجتة  تشارك طبلب الكمية في برامج محتو األميتة وتعمتيم الكبتار -

 9.49ستتتبة )%(  ، ويتحقتتتق مستتتتوي الرضتتتا بدرجتتتة متوستتتطة بن 36.36كبيتتترة بنستتتبة )
 %(.  50.5%( ، وال يتحقق مستوي الرضا بنسبة )

يتحقتتق مستتتوي الرضتتا بدرجتتة  تشتتارك األطتتراف المجتمعيتتة فتتي إعتتداد البتترامج التعميميتتة -
 28.1%(  ، ويتحقتتتق مستتتتوي الرضتتتا بدرجتتتة متوستتتطة بنستتتبة ) 17.17كبيتتترة بنستتتبة )

 %(.50.5%( ، وال يتحقق مستوي الرضا بنسبة )
ئج أن بعض المفردات قد جاءت في المرتبة االولي يتحقق كذلك أظيرت النتا

بنسبة توجد مشاركة لخريجي الكمية فى المؤتمرات والندواتمستوي الرضا بدرجة كبيرةوىي: 
 %(. 71.73بنسبة )توجد مشاركة لمؤسستكم فى المجالس الرسمية بالكمية%(، 59.49)

 
 :الخدمة من المست يدينو  الكمية بين ال عال التواصل لتحقيق مقترحاترابعًا:

 من والمستفيدين الكمية بين الفعال التواصل لتحقيق مقترحاتيركز ىذا المحور عمى  
( عبارات وكانت نتائجو كما ىو موضح بالجدول رقم 7، ويشتمل ىذا المحور عمى ) الخدمة

  (1   :) 
ى ، ( أن مفردات المقترحات جاءت بالمرتبة األول 1أظيرت نتائج الجدول رقم ) 

عقد ندوات لؤلطراف المجتمعية لمتعريف باألنشطة التي وقد جاء في مقدمة المقترحات 
 %(،  ثم تبلىا 244بنسبة )تقدميا الكمية ومستوى معرفة األطراف المجتمعية بيذه األنشطة

رساليا إلي الييئة العامة لمحو األمية بنسبة عمل قاعدة بيانات لمخريجين من الكمية وا 
توفير الكتيبات والنشرات الدورية التي تتيح لممشاركين كافة تبلىا %(،ثم  95.05)

 %(، ثم تبلىا91.73بنسبة )المعمومات التي تمكنيم من المشاركة الفعالة في صناعة القرارات
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي تيتم بحماية البيئة مع الكمية في عمل معسكرات 

%( ثم 94.92بنسبة )صيانة البيئة ودورىم تجاه المجتمعلتعميم الطبلب الجوانب العممية ل
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دعوة الييئات %( وىي:  82.81تبلىا المفرادت الثبلثة التالية بنفس التقدير المئوي ) 
والمنظمات األىمية وأفراد المجتمع لممشاركة في الندوات والمؤتمرات بالكمية لمعالجة قضية 

مدني  في المجالس الرسمية بالكمية، تعيين عضو من أعضاء المجتمع ال ،مجتمعية ما
تشجيع المعممين عمي التدريس في برامج  ، وكمنسق بين الكمية ومؤسسات المجتمع المدني

محو األمية في مقابل منح دبمومة تربوية ألي شخص ذوي مؤىل عال يتمكن من محو أمية 
 .فرد عمي األقل 344

 
 نتائل التحميل الكي ي لمدراسة: -5

ينة الدراسة عن األسئمة الم توحة التي تمي كل محور من محاور الدراسة من خالل إجابة ع 
 يتضح اآلتي: 

 
 أواًل: مجال إعداد المعمم مينيًا وتخصيصيًا وثقافيًا:

متن المواصتفات التتى ينبغتى توافرىتا  المؤسسات التربوية تحديد احتياجات ت نتائجوتخمص -
 :ما يمى، في ًا وتخصيصيًا وثقافياً في مجال إعداد المعمم ميني في خريج كمية التربية

          . القدرة عمي صياغة اليدف السموكى 
                        . ميارة القيادة 
           . ميارة إدارة الصف 
 . ميارة إدارة الوقت 
     . امتبلك ميارات التدريس الجيدة 
 لطبلب  بالمغة اإلنجميزية العموم البيولوجية ( -الكيمياء -تدريس العموم ، و) الفيزياء

 .التعميم العام بالمرحمة اإلعدادية والثانوية

 .تدريس العموم لطبلب المرحمة االبتدائية بالمغة اإلنجميزية 

  تدريس الرياضيات بالمغة اإلنجميزية لطبلب التعميم العام بالمرحمة اإلعدادية
 والثانوية.

 ة االبتدائية.تدريس الرياضيات بالمغة اإلنجميزية لطبلب المرحم 
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 .إعداد معمم المغة اإلنجميزية لمتعميم االبتدائي 
         .االطبلع عمي المادة العممية 
 . القدرة عمي اجراء البحوث 
                          . القدرة عمي التواصل مع الزمبلء والرؤساء وأولياء األمور 
 . أن يمتمك ميارات التقويم الجيد 
 ت .                    القدرة عمي حل المشكبل 
                              .التعاون 
 . التعرف عمي مصادر المعمومات والقيم المينية 
 . القدرة عمي استخدام وسائل بيئية لتسييل المعمومات عمي الطبلب 
             . ان يتحمي بالقيم االخبلقية الحميدة 
                 . االتقان وحب العمل 
 رة عمي تمبية االحتياجات النفسية لمطبلب .القد 
                      . طواعيتو لمعمل الجماعى 
 . تحسين المستوى المادى لخريج كمية التربية 

 
 : تقدم الكمية برامل تساىم في:  مجال برامل التنمية المينية لممعمم ثانيًا:

مية التربية أن تقدميا لممعممين التي يمكن لكتحديد أنواع الدورات التدريبية  ت نتائجتمخص
مجال برامج التنمية المينية لممعمم، في التى يحتاجيا خريج كمية التربية في الميدان ، وكذلك 

 : مايمىفي
                    . دورات لمتدريب عمي طرق التدريس المختمفة 
 . دورات وبرامج مستمرة لمتنمية المينية فى مجال تخصصو 
 ارة الصف والتعامل مع الطبلب .دورات لكيفية اد 
 ةدورات لتحقيق معايير الجود 
  حديثتتتتة فتتتتى مجتتتتال التكنولوجيتتتتة اللوستتتتائل وادورات تدريبيتتتتة إلستتتتتخدام التكنولوجيتتتتا

 التدريس.
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                             . التدريب عمي اساليب التعمم النشط 
 . دورات عن كيفية مراعاة الفروق الفردية 
  بين المعمم والطبلب .                      دورات لكسب الثقة 
 . دورات تنمية بشرية 
                   . دورات في مجال الجودة لممؤسسة التعميمية 
       . دورات تثقيفية 
 . دورات خاصة بالنواحى االدارية 
                                . دورات لتعميم الكبار 
 بكم وذوى االحتياجات الخاصة .        دورات في التواصل مع الصم وال 
                     . دورات لتنمية ميارات القراءة 
 . دورة لمتعريف بأىم حقوق وواجبات المعمم 
  دورةICDL 

 
 وتنمية البيئة: مجال خدمة المجتمع ثالثًا:
وتنمية  تحديد مقترحات تحسين أداء الكمية لخدمة المجتمع ت نتائجوتمخص

 : يمايمىف وتنمية البيئة جال خدمة المجتمعمفي ،البيئة
 تقديم ندوات توعية لكل من المعمم والمتعمم .      -
النظافة  –تكميف الطبلب والمعممين بتنفيذ برامج وخطط لخدمة البيئة )محو األمية  -

 التجميل ( . –
التواصل الجيد والفعال مع مؤسسات المجتمع والجيات الحكومية والعمل وفق خطة  -

 ومحددة . واضحة
 تدريب الطبلب عمي االنضباط وااللتزام بالموائح والقوانين المنظمة لمعمل . -
 مشاركة الكمية في محو االمية لمكبار وفي حماية البيئة . -
 لمشاركة مع المؤسسات المختمفة لرعاية االيتام .ا -
 دراسة احتياجات سوق العمل لبلستفادة من الخريجين . -
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 .توفير وسائل اتصال مناسبة  -

 
 :الخدمة من والمست يدين الكمية بين ال عال التواصل لتحقيق مقترحاترابعًا:

تقديم مقترحات أخري لتحقيق التواصل الفعال بين الكمية  وتمخصت نتائج
 كما يمى : ،والمؤسسات التربوية من وجية نظر افراد العينة

 . فتح حوار مجتمعى لبلستفادة من خبرات الكوادر بالكمية 
 لتنمية الوعى البيئى والمشاركة الفعالة فى خدمة البيئة . عقد برامج 
  ان يكون البروتوكول بين الطرفين فعال ،عمي ان تقوم الكمية بوضع قواعد لمعمل

 عمي ارض الواقع .
  يقوم بيذا الدور عمي ان يكون  والمؤسسات التربويةوجود قسم داخل الكمية

 األعضاء من ذوى الخبرة في ىذا المجال .
 وفرة من الكتيبات والنشرات إلكترونيا وورقيا عن حماية البيئة . وجود 
  من قبل أساتذة الكمية لمعرفة المشاكل عمي لممؤسسات التربوية عمل زيارات ميدانية

 ارض الواقع .
 ات التربويةعقد ندوات فعالة بين الكمية والمؤسس . 
 ىا المؤسسات مشاركة ممثل عن كمية التربية فى المجالس الرسمية التى تعقد

 التعميمية .
  والمؤسسات التربويةوجود مندوب دائم لمتواصل بين الكمية . 
 . المشاركة فى االنشطة التى تقوم بيا المدرسة 
 . متابعة المشرفين من داخل الكمية لمتربية العممية بشكل اكثر فعالية 
  راتيا تبنى الكمية قضايا العصر ووضع ىذا المفيوم ضمن اىتماميا وموادىا ومقر

 الدراسية .

 . تحويل وتطوير الجانب النظرى االكاديمى الي واقع عممي ممموس 
 

 قائمة المراجع
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أحمد حسني عبد الغني: دراسة مقارنة لنظم الربط بين التعميم الفني الصناعي وسوق  .2

، كمية التربية، جامعة المنوفية، رسالة دكتوراه، وألمانياالعمل في مصر والصين 
1422. 

 وجية من معايير الجودة وفق ومخرجاتيا المعممين تربية برامج ي كنعان: تقييمأحمد عم .1
مجمة جامعة التعميمية،  الييئة وأعضاء معمم الصف قسم في الرابعة السنة طمبة نظر

 .1449( ،3،0(، العدد) 15، المجمد )دمشق
ت سوق أمل رضا عبد المولي: التخطيط االستراتيجي لمتعميم الجامعي لتمبية احتياجا .3

، كمية التربية، جامعة رسالة ماجستيرالعمل في ضوء خبرات بعض الدول األجنبية، 
 .1423المنوفية، 

أميرة خيري عمي: رؤية مقترحة لدعم العبلقة التكاممية بين مؤسسات إعداد المعمم  .0
، كمية مجمة دراسات تربوية ون سيةومدارس التعميم العام بجميورية مصر العربية، 

 .1425(، الجزء الثاني، 89امعة الزقازيق،العدد )التربية، ج
حنان رضوان: تصور استيراتيجي لمشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني  .5

مجمة مستقبل التربية لمعالجة قضايا البيئة.. دراسة حالة عمي محافظة القميوبية، 
 .1447(، ابريل 05، العدد )العربية

العبلقة بين المجتمع ومؤسسة التعميم في ضوء  سامي عبد السميع نور الدين: دعم .6
 .2999، القاىرة، المركز القومي لمبحوث التربوية والتنميةبعض الخبرات األجنبية، 

سماح زكريا محمد: تصور مستقبمي لتطوير دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة  .7
  .1446، كمية التربية، جامعة بنيا، رسالة ماجستيرلخدمة المجتمع، 

صبلح أحمد الناقة، إيياب محمد أبو ورد: إعدادالمعمموتنميتيمينًيا في ضوء التحديات  .8
 1449الواقع و المأمول،  –المستقبمية، بحث مقدم لممؤتمر التربوي  المعمم الفمسطيني 

 https://www.google.com.eg/search?biw=1366&bih=655&q متاح عمي:
تربية في خدنة النجتنع والبيئةبين.. السيد سالنة الخنيسي: دور كليات ال .1

جانعة  –النجاحات واإلخفاقات ، وخيارات النستقبم) دراسة حالة لكلية التربية 
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VqDvH7Kx8wf-oIbwBQ#q 

: البلئحة انس والبكالوريوسممرحمة الجامعية األولى الميسلكمية التربية لالبلئحة الداخمية  .24
المستمدة من البلئحة الداخمية لكمية التربية جامعة عين شمس،  كمية التربية جامعة 

  .   1447بنيا، 
الالئحة المستمدة من الالئحة الداخمية لكمية التربية : مدراسات العميالالبلئحة الداخمية  .22

، 5112/ 2/ 02في ( 828جامعة عين شمس والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم ) 
( في 2122، ورقم ) 5100/ 8/ 2( في 888والمعدلة بالقرارين الوزاريين رقم )

 . 1423، كمية التربية جامعة بنيا .5102/ 1/ 8تاريخ 
اإلصالح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة.. من محمد األصمعي محروس سميم:  .21

 .1445، القاىرة، ، دار الفجر لمنشر والتوزيعالم اىيم إلي التطبيق
، سمسمة الفكر البحث التربوي بين النظرية والتطبيقمحمد السيد عمي الكسباني :  .23

 م. 1421، القاىرة، دار الفكر العربي(، 54العربي في التربية وعمم النفس )
وفاء عبد الفتاح محمود: المشاركة المجتمعية في تطوير التعميم قبل الجامعي في  .20

 . 1449، كمية التربية، جامعة بنيا، لة ماجستيررسامحافظة القميوبية، 
 
 

 


