
  
  
  

  جامعة الفیوم جامعة الفیوم         
  كلیة التربیة كلیة التربیة           

  التربیة المقارنة التربیة المقارنة   قسمقسم    
  
  
  
  

تصور مقترح لتفعیل دور جامعة الفیوم فى خدمة 
  المجتمع في ضوء خبرات بعض الدول

  
  
  

  مقدمة من مقدمة من   دكتوراهدكتوراه  رسالةرسالة

  حسنیة حسین عبد الرحمن حسنیة حسین عبد الرحمن 
  المدرس المساعد بالقسم المدرس المساعد بالقسم 

  
  
  

  بیة بیة للحصول على  درجة دكتور الفلسفة فى الترللحصول على  درجة دكتور الفلسفة فى التر
  ))تخصص التربیة المقارنةتخصص التربیة المقارنة( ( 

  
  

مم  20112011



 

  
  

  جامعة الفیوم جامعة الفیوم         
  كلیة التربیة كلیة التربیة           

  التربیة المقارنة التربیة المقارنة   قسمقسم    
  
  

تصور مقترح لتفعیل دور جامعة الفیوم فى خدمة 
  المجتمع في ضوء خبرات بعض الدول

  
  مقدمة من مقدمة من   دكتوراهدكتوراه  رسالةرسالة

  
  حسنیة حسین عبد الرحمن حسنیة حسین عبد الرحمن 

  المدرس المساعد بالقسم المدرس المساعد بالقسم 
  ل على  درجة دكتور الفلسفة فى التربیة ل على  درجة دكتور الفلسفة فى التربیة للحصوللحصو

  ))تخصص التربیة المقارنةتخصص التربیة المقارنة( ( 
  
  

  إشــراف 
  

راد  / / د د . . أ أ  الح م راد ص راد  م الح م راد ص   م
  

  استاذ ورئیس قسم أصول التربیة استاذ ورئیس قسم أصول التربیة     
 جامعة الفیومجامعة الفیوم  ––كلیة التربیة كلیة التربیة 

ـــید/ / د د . . أأ  ــ ــ ـــد الـس ــ ــ ـــة محـم ــ ــ ـــیدفاطـم ــ ــ ـــد الـس ــ ــ ـــة محـم ــ ــ   فاطـم
  

  أستاذ ورئیس قسم التربیة المقارنة أستاذ ورئیس قسم التربیة المقارنة 
 جامعة الفیومجامعة الفیوم  ––كلیة التربیة كلیة التربیة 

  
20112011  



  الملخص العربي
ـــة والتكنولوجیــة التـــي       نظــرًا للتحــوالت والتغیـــرات االجتماعیــة واالقتصــادیة والعلمی
ھ یتوجـب حصـول     طرأت على المستوى الدولي عامة، وعلى المستوى العربي خاصة، فإـن
ا؛          ا ووظائفـھ وم بوجـھ خـاص وأدوارـھ ة الفـی ة وجامـع ات عاـم تحول كبیر في رسالة الجامـع

ذه     حیث أصبح مطلوبًا من  ة ـھ وم بمواكـب الجامعات عامة وجامعة الفیوم بوجھ خـاص أن تـق
  .التحوالت والتغیرات، واالستجابة لھا ومواكبتھا

ق دخـول      على الجامعات المتقدمة  عملوت ع عـن طرـی ین المجتـم زیادة الروابط بینھا وـب
ــض       ــت بـع ــا وقَّـع ــة، كـم ــى مجـــالس إدارات المؤسســـات الجامعـی ــن الصـــناعة إـل ــین ـم ممثـل

ن         الجامعات م ل ـم ا ـك وم بـھ ي یـق ائج البحـوث الـت ع بعض الشركات الكبرى عقودًا بتقاسـم نـت
ع یطـالبون           راد المجتـم ان رجـال الصـناعة وأصـحاب الشـركات ومعظـم أـف الفریقین، وإذا ـك
ب،    ذه المطاـل الجامعة أن تقوم بدورھا في خدمة المجتمع، فإن على الجامعة أن تستجیب لـھ

  .تھاوأن تجند في سبیل تحقیق ذلك كل طاق
ا     و ة وإمكانیاتـھ درتھا المادـی جامعة الفیوم بوضعھا الراھن ال زالت محدودة العطـاء لمـق

وارد رغـم      ن ضـآلة الـم الضئیلة مقارنة بالجامعات األجنبیة األخرى، إذ أنھا ال زالت تئن ـم
ـــة القصـــوى لتعـــدیل أحوالھـــا وتحســـین مســـتواھا العـــام، إال أن مقتضـــیات   اھتمامـــات الدول

ك لتحـدیث          تق الحاليالعصر  دعم وذـل وارد واـل ن المسـاھمات والـم ا ـم درا عالـی تضى أیضـا ـق
  .أسالیب التطویر ومالحقة الحقیقة والعصر

  :مشكلة الدراسة
م طرحـھ    ي تواجـھ   تضـح الصـعوبات  تفي ضوء ما ـت وم    الـت ة الفـی ي دور جامـع ة   ـف خدـم

ع  م یــزل    الجــامعي، فبــرغم الصـورة الواضــحة للوجـود   المجتـم إن دورھــا ـل ى الســاحة، ـف  عـل
الي جامدا، ولم یكتمل بالشكل  الي أو شـبھ   المـث ة،        المـث ة الراقـی اط الدولـی ى األنـم م یصـل إـل وـل

رغم   ات فـب ة الحــال،      االختالـف ات بطبیـع اس وتغــایر المجتمـع ة واألرض واألجـن القویــة والبیـئ
ة       رات اإلعاـق ل وعـث ة سـدود التعطـی  لالنطـالق فإن ھناك حتمیة لمحو كل ما یعمل على إقاـم

  .المفروض
  :ذلك تمت صیاغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي التاليوعلى 

ع   فيما التصور المقترح لتفعیل دور جامعة الفیوم  ي خدمة المجتم رات    ف ضوء خب
  بعض الدول ؟

  : واإلجابة على ھذا السؤال تتطلب اإلجابة على األسئلة الفرعیة اآلتیة
  مجال خدمة المجتمع؟ فيما دور الجامعات األمریكیة 
 مجال خدمة المجتمع؟ فيور الجامعات البریطانیة ما د 
  مجال خدمة المجتمع؟ فيما دور الجامعات الیابانیة 
  خدمة مجتمعھا ؟  فيما الواقع الراھن لدور جامعة الفیوم 
  خدمة مجتمعھا؟ فيجامعة الفیوم  تحد من دور التيالمعوقات ما 
  فــيلمجتمــع خدمــة ا فــيمــا التصــور المقتــرح لتفعیــل دور جامعــة الفیــوم 

  ضوء خبرات بعض الدول ؟ 
 :أھداف الدراسة

  :الجوانب التالیة فيتحددت أھداف الدراسة الحالي 
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 الوقوف على طبیعة دور الجامعات األمریكیة تجاه خدمة المجتمع   . 
 التعرف على طبیعة دور الجامعات البریطانیة تجاه خدمة المجتمع. 
 تجاه خدمة المجتمع الوقوف على طبیعة دور الجامعات الیابانیة   . 
 خدمة مجتمعھا فيالواقع الراھن لدور جامعة الفیوم  رصد . 
   ات ي محاولة التعرف على بعض المعوـق ن دور   الـت وم    تحـد ـم ة الفـی جامـع

 .  خدمة مجتمعھا في
    ة الفیــوم ة المجتمــع   فــيوضـع تصــور لتفعیــل دور جامـع ضــوء  فــيخدـم

  .خبرات بعض الدول المتقدمة
  :تھامنھج الدراسة وأدوا

 :منھج الدراسة -أ
اســتخدمت الدراســة الحالیــة المــنھج المقــارن إذ یعــد أنســب المنــاھج وأكثرھــا شــموال       

  :لدراسة المشكلة، وذلك من خالل المدخلین التالیین
ا     :الوصفيالمدخل  - ات بـھ ي لوصف خبرات بعض الدول في مجـال دور الجامـع ة   ـف خدـم

  . خدمة مجتمعھا فيم مجتمعاتھا، والواقع الراھن لدور جامعة الفیو
ات         :المدخل التحلیلي المقارن- ي مجـال دور الجامـع دول ـف رات بـعض اـل ل خـب بھدف تحلـی

وم     فيبھا  ة الفـی ي خدمة مجتمعاتھا، وأوجھ التشابھ واالختالف لتطـویر دور جامـع ة   ـف خدـم
 . مجتمعھا
  :أما عن أدوات الدراسة -ب 

ة    استخدمت الدراسة مجموعة من االستبیانات الخاصة ع دور جامـع بالتعرف على واـق
  .خدمة مجتمعھا والتي تمت في الدراسة المیدانیة فيالفیوم 

ة    ي باإلضافة إلى بعض المصـادر المتمثـل ي تتصـل بموضـوع       ـف دوریات الـت ب واـل الكـت
البحــث، وكــذلك اإلحصــائیات وبعــض النشــرات التــي تصــدرھا الجھــات المختلفــة، ولقــد         

  .  السابقة العربیة واألجنبیةاستعانت الدراسة أیضًا بالدراسات 
  : حدود الدراسة

  :تحددت الدراسة الحالیة بالحدود التالیة
ي -1 د الزمن ـــة  :الح ـــت الدراســـة المیدانی ـــرة مـــن أجری / 30/5خـــالل الفت

  .1/7/2011حتى  2011
ق       : الحد الجغرافي -2 وم لتطبـی ة الفـی ى جامـع ة عـل اقتصرت الدراسـة الحالـی

ــة اســـتق      ــك لحداـث ــة وذـل ـــض   الدراســـة المیدانـی ــى بـع اللھا، باإلضـــافة إـل
ــةالمؤسســـات  ــض   اإلنتاجـی ــوم وبـع ــة الموجـــودة بمحافظـــة الفـی  والخدمـی

 .أشیمالمصانع الموجودة بمنطقة كوم 
ى   اقتصرت الدراسة على بعض الدول :الحد الموضوعي  -3 ا  (وـھ أمریـك

ا    فيفي مجال أدوار الجامعات بھا ) وبریطانیا والیابان ة مجتمعاتـھ خدـم
 .خدمة المجتمع فيل دور جامعة الفیوم بھدف وضع تصور لتفعی

  
  

  :خطوات الدراسة
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  : سارت الدراسة وفقا للخطوات التالیة
ن       :الخطوة األولى ل ـم ذي تضـمن عـرض ـك : ( واشتملت على اإلطار العام للدراسـة واـل

داف   –مشكلة الدراسـة  -المقدمة ھ   -األـھ نھج واألدوات   –أھمیـت  ––حـدود البحـث    –الـم
  ).خطوات الدراسة –الدراسات السابقة -المفاھیم والمصطلحات 

ة  وة الثانی مجــال خدمــة   فــيواشــتملت علــى عــرض دور الجامعــات األمریكیــة     :الخط
 .  المجتمع

  . مجال خدمة المجتمع فيوتضمنت عرض دور الجامعات البریطانیة  :الخطوة الثالثة
ة   وة الرابع ـــة     :الخط ـــى عــرض دور الجامعــات الیابانی  مجــال خدمـــة  فــي واشــتملت عل

  .المجتمع
ة  خدمــة  فــيواشــتملت علــى ســرد الواقــع الــراھن لــدور جامعــة الفیــوم   :الخطوة الخامس

 .  مجتمعھا
تحد من  التيالمعوقات وتضمنت الدراسة المیدانیة  للتعرف على  :الخطوة السادسة

 . خدمة مجتمعھا فيجامعة الفیوم  دور
خدمة المجتمع في كل  في تحلیل مقارن لواقع دور الجامعة وتناولت: الخطوة السابعة 

  ).أمریكا وبریطانیا والیابان(من الفیوم وبعض الدول 
خدمة  فيوفیھا تم عرض التصور المقترح لتفعیل دور جامعة الفیوم : الخطوة الثامنة

  .المجتمع على ضوء خبرات بعض الدول

  نتائج الدراسة
أن  ھــي میــدانيالخرجــت بھــا الدراســة بنــاء علــى المســح  التــيوكانــت النتیجــة العامــة 

ر    فيتأدیة الدور المنوط بھا  فيجامعة الفیوم قد أسھمت  ث تعتـب ع حـی رامج   خدمة المجتـم ـب
ن     فيخدمة المجتمع  د ـم ى مزـی ام الجامعة ذات أھمیة إال أنھا بحاجة إـل ث اتضـح    االھتـم حـی

ائج    ي من خـالل النـت اك بـعض القضـایا والصـعوبات         الـت ا الدراسـة أن ھـن ي توصـلت إلیـھ  الـت
ي جامعــة تواجـھ ال  ة بــرامج خدمــة      والـت ا تحــد مــن فعالـی تحتــاج إلــى إعـادة النظــر فیھــا لكونـھ

  .المجتمع من الجامعة
ي           م األدوار الـت رح یتضـمن أـھ ي تصـور مقـت دیم خالصـة الدراسـة ـف وقامت الباحثة بتـق

ن      ل ـم ا ـك وم بـھ وم   یجب أن تـق ة الفـی ل      جامـع ة  لتفعـی ة والخدمـی ع اإلنتاجـی ومؤسسـات المجتـم
ا ، خدمــة المجتمــع علــى ضــوء خبــرات بعــض الــدول       فــيم دور جامعــة الفیــو  يوفیم  یل

  ، دور جامعة الفیوم تجاه خدمة المجتمعجراءات المقترحة لتطویر إلمجموعة من ا
ز  .1 وعي  تعزـی اعي  اـل تعلم الخـدمي   تجـاه  االجتـم دى  اـل ة  ـل ي  القطاعـات  كاـف ع  ـف  المجتـم

ل  بجـدواه  واإلحساس ألھمیة التعلم الخدمي وعیھا مستوى ورفع ى  والعـم ھ  عـل  دعـم
 )كما في أمریكا( :وتشجیعھ

ل  .2 ى  العـم ي  عـل ة  أسـلوب  تبـن دة  (المنتجـة  الجامـع  Entrepreneurial):)الراـئ
university)) :كما في أمریكا(   

ام  .3 وم   قـی ة الفـی ل  جامـع ا  تسـویق  بتفعـی ن  منتجاتـھ ة  البحـوث  ـم  والخـدمات  العلمـی
  ): یابانأمریكا وبریطانیا وال: كما في دول المقارنة الثالث(االستشاریة 

ل  .4 ى  العـم ز  عـل اون  تعزـی ة  التـع ین  الشـراكة  روح وتنمـی وم   ـب ة الفـی  وقطاعـات  جامـع
ع  وال  رؤوس والمؤسسـات وأصـحاب   الشـركات ( المجتـم ي  ) األـم ة  مجـال  ـف  تنمـی
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وارد  ة  الـم ي  للبحـث  المالـی ثالث    ( :الجـامعي  العلـم ة اـل ي دول المقارـن ا ـف ا  : كـم أمریـك
   ): وبریطانیا والیابان

ل  .5 ى  العـم ز  عـل ي  الجـامعي  األسـتاذ  ردو تعزـی دم  ـف تعلم الخـدمي   تـق  والخـدمات  اـل
 )كما في بریطانیا والیابان( :االستشاریة

وم  دور تعزیز على العمل .6 ي  طالب جامعة الفـی دیم أنشـطة   ـف تعلم الخـدمي   تـق ا  ( :اـل كـم
 )في أمریكا

ي واتجاھ     .7 ع المحـل ل اسـتعدادات المجتـم ھ تفعـی ع    اـت وم  للتفاعـل ـم ة الفـی ي   ( :جامـع ا ـف كـم
  )الیابانبریطانیا و
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