
البحث العلمي وسيلة بناءة لخدمة  

 المجتمع

www.egyptscience.net/abo 

 جامعة القاهرة –االستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات 

 مؤسس ورئيس المجموعة العلمية البحثية المصرية

 جامعة بنى سويف االسبق –عميد كلية الحاسبات والمعلومات 

أبوالعال عطيفى حسنين/ الستاذ الدكتور ا  



 صفاء





 رسالة الجامعات والمراكزالبحثية 

 في البحثية والمراكز الجامعات رسالة تقوم

 حياة في األهمية بالغ بدور الحاضر العصر

 تطّورها مراحل اختالف على والشعوب األمم

 مقصورة تعد لم إذ ، واالجتماعي االقتصادي

 عن البحث حيث من التقليدية األهـداف على

 الرسالة امتدت بل ، بالتدريس والقيـام المعرفـة

 والتقنية العلمية الحياة نواحي كل لتشمل

 أهم من جعل الذي األمر ، والتكنولوجية

 مع تتفاعل أن هو المعاصرة الجامعات واجبات

 .متطلباته وتوفير حاجاته لبحث المجتمع

 

 

 خدمة المجتمع

 المراكز البحثية  الجامعات





 التدريب الصيفى لطالب الجامعات 



الجهود التي يقوم بها األفراد أو الجماعات "  تعرف خدمة المجتمع بأنها
أو المنظمات أو بعض أفراد المجتمع لتحسين األوضاع االجتماعية أو 

 االقتصادية أو السياسية

بأنها تحديد االحتياجات  كما عرف بعض الباحثين خدمة المجتمع
المجتمعية لألفراد والجماعات والمؤسسات ، وتصميم األنشطة والبرامج 

التي تلبى هذه االحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتها ، ومراكزها 
 البحثية المختلفة بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب فيها 

 خدمة المجتمع 

كللل مللا تقدمللت كليلات الجامعللة ومراكزهللا مللن "  كماا تعاارف المجااالو ال ومياة المتخصصااة خدمااة المجتمااع بأنهاا

أنشطة وخدمات تتوجت بها إلى غير طالبها النظامين أو أعضاء هيئة التدريس بها ، من أفراد المجتمع ومؤسساتت 

 بهدف إحداث تغييرات سلوكية وتنموية في البيئة المحيطة 



 الوظائف الرئيسة للجامعات والمراكز البحثية 

 في قيام الجامعة في المشاركة في تقدم الوظيفة األولى

المعرفة ونشرها ، وذلك عن طريق التعليم والتدريس 

وتزويد الطالب بمختلف العلوم والمعارف المختلفة ، 

إضافة إلى إعداد القوى البشرية ذات المهارت الفنية 

واإلدارية من المستوى العالي في مختلف التخصصات 

التي يحتاج إليها المجتمع ، وفي مختلف مواقع العمل 

 لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  

  والمراكز البحثية   في قيام الجامعةالوظيفة الثانية 

بدور أساس في البحث العلمي في مختلف مجاالت 

المعرفة اإلنسانية وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجية والعمل 

على تطويرها ، وتزداد أهمية هذه الوظيفة في العصر 

الحاضر عصر الثورة العلمية ، إذ عن طريق البحث 

العلمي الجامعي يمكن أن تسهم الجامعات في التشخيص 

 .العلمي لمشكلة تأخر التنمية اإلقتصادية واالجتماعية 

   فإنها تكمن في خدمة المجتمع عن الوظيفة الثالثة

طريق دورها التثقيفي واإلرشادي والمشاركة في تقديم 

الخدمات االجتماعية والتوعية العامـة ، وتدعيم 

 االتجاهات االجتماعية والقيم اإلنسانية المرغوبة

الوظائف 
الرئيسة 
 للجامعات

التعليم 
 والتدريس 

البحث 
 العلمي 

خدمة 
 المجتمع 

 المراكز البحثية 



 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة 

 إختصاصات ال طاع  

  اإلشراف على إعداد الخطط والبرامج التي تكفل تح يق دور
 الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  اإلشراف على إدارة شئون الوحدات ذات الطابع الخاص التى ت دم
خدماتها أو بعض خدماتها لغير الطالب فيما عدا المستشفيات 

 الجامعية

  اإلشراف على المنشآت الجامعية التى ت دم خدماتها لغير الطالب 

 اإلشراف على تنفيذ برامج التدريب بأنواعها المختلفة للعاملين
بالحكومة وال طاع الخاص سواء كان تدريبا مستمرا أو دورات 

 تدريبية

 اإلشراف على التدريب المهني والفني للجمهور  

  اإلشراف على تنظيم المؤتمرات والدروات العلمية والمحاضرات
  العامة التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  اإلشراف على إجراء البحوث التطبي ية التي تجرى لحساب
 الشركات والجهات األخرى في الداخل أوالخارج

 
دراسة ت ارير الكليات وتوصيات المؤتمرات العلمية بالنسبة لخدمة  

 المجتمع وتنمية البيئة قبل عرضها على مجلو الجامعة
 





 أهداف خدمة المجتمع

 أهداف اجتماعية  

والتي من شأنها أن تعمل على استقرار المجتمع :  أهداف اجتماعية

وتتمثل األهداف  وتخطى ما يواجهت من مشكالت اجتماعية

 :على سبيل المثالاالجتماعية فيما يلي 

 بالمؤسسات اإلنتاجية في عالقة متبادلة المراكز البحثية ربط. 

 الربط بين نوعية األبحاث العلمية ومشاكل المجتمع المحلى 

 تفسير نتائج األبحاث ونشرها لالستفادة منها في المجتمع 

إجراء األبحاث البيئية الشاملة التي تعالج بعض المشكالت المتداخلة 

 

 



العقبات والصعوبات التي تقف حائالً أمام تحقيق التعاون 

 وال طاع الخاصالمأمول بين الجامعات والمراكز البحثية 

 عدم االهتمام بإجراء بحوث تطبيقية

 تعالج مشكالت االنتاج المحلي

 عدم ثقة من الجانب الصناعي

بإمكانات الجامعات والمراكز 

البحثية  بالمساهمة في إيجاد الحلول 

 للكثير من المشكالت التي تواجهها

 ضعف اإلعالم عن الخدمات االستشارية أو
البرامج التدريبية أو برامج البحوث التي 
تسهم فيها أو تنظمها الجامعات والمراكز 

 البحثي

 ضعف رغبة المؤسسات الصناعية في
 المشاركة في تكاليف المشروعات البحثية

 ضعف العالقة بين الجامعات والقطاعات
 اإلنتاجية

 ضعف الثقة في اإلمكانات والخبرات
الوطنية ، حيث تلجأ بعض المؤسسات 

الخاصة إلى التعاقد مع مؤسسات بحثية 
أجنبية ، للحصول على االستشارات 

 وإجراء البحوث  

 

 

 رجال التعليم والبحث العلمى  رجال األعمال بال طاع الخاص



 فكرة وتوصية

 نائب شؤون خدمة المجتمع والجودة

إن اتصال الجامعات والمراكز البحثية  بمجتمعاتها وتقديم مجموعة من األدوار واألنشطة والخدمات 

لهذا المجتمع أصبح أمر ضروري تفرضت المتغيرات المعاصرة ، قلم بعد قيام الجامعة والمراكز 

البحثية  بخدمة مجتمعها أمرا اختياريا، كما أن عضو هيئة التدريس والبحوث  مطالب بدور حيوي في 

تقديم الخدمات المجتمعية ويجب أن يراعى ذلك عند اختياره وإعداده وتقويمت ، والوقوف على أهم 

المعوقات التي تحول دون قيامت بهذه األدوار على الوجت األمثل واقتراح الحلول لتلك المعوقات بهدف 

البحوث في مجال خدمة المجتمع /تفعيل دور عضو هيئة التدريس  


