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  فى التنمية الثقافية لطالبهادور كلية التربية 
  دراسة ميدانية

  
ر كليات التربية بجامعة قناة السويس وبخاصة فى تٌعد التنمية الثقافية للطالب أحد أدوا

ظل التغير الذى حدث فى دور المعلم من مجرد ناقل للمعرفة إلى موجه ومرشد وقائـد     
  .تربوى لطالبه 

وهناك عدة مؤشرات على ضعف قيام كليات التربية بجامعة قناة السويس بدورها فـى              
  -:التنمية الثقافية لطالبها أهما 

مناهج الدراسية لخصائص الطالب العقلية ، وكذلك عدم مراعاتهـا           ضعف مراعاة ال   -
للبيئة التى يعيش فيها الطالب ، ضعف تنوع األنشطة الثقافية ، وضعف مناسـبتها               

علـى  لبيئة جامعة قناة السويس، باإلضافة إلى ضعف احتواء مكتبة كليات التربيـة             
ع ميـولهم ورغبـاتهم ،      نوعية الكتب التى يفضل الطالب قراءتها، والتى تتناسب م        

  .وكذلك مع البيئة التى يعيشون فيها مع تنوعها واختالفها من بيئة ألخرى 
 إن الدراسة الحالية تعتبر بمثابة محاولة لمراجعة كليات التربية بجامعة قناة السويس             -

لنفسها ولبرامجها ومناهجها ، وإدراك خطـورة هـذا الـدور لمواكبـة التغيـرات               
 بها إلعداد المعلم المثقف والمتخصص فى آن واحد والمتوافـق           والتحديات المحيطة 

  .مع البيئة التى يعيش فيها 

  :مشكلة البحث 
 من خالل الدراسات السابقة يتضح لنا مدى ضعف دور كليات التربية فـى تحقيـق                -

  .التنمية الثقافية للطالب 
ية بجامعة قنـاة  والدراسة الحالية تحاول التعرض بالرصد والتحليل لدور كليات الترب      

السويس فى تحقيق التنمية الثقافية لطالبها ، وجوانب الضعف والقصور فى هذا الدور ، 
وكذلك جوانب القوة فيه ، وبخاصة فى ظل هذا العالم سريع التغير الذى ال يعترف إال                
بقوة العقل والمعرفة والتكنولوجيا، ووضع تصور مقترح لتفعيل هـذا الـدور لتحقيـق       

  .ى متميز للطالب المعلم بكليات التربية بجامعة قناة السويس مستوى ثقاف
  



  :التساؤالت 
  -:يحاول البحث اإلجابة عن سؤال رئيس مؤداه 

   ما مدى تحقيق كليات التربية بجامعة قناة السويس للتنمية الثقافية لطالبها ؟-
  -:ويتفرع من هذا السؤال تساؤالت فرعية تتمثل فيما يلى 

  تنمية الثقافية فى تكوين الطالب المعلم ؟  ما أهمية ال-١
    ما واقع التنمية الثقافية لطالب كليات التربية بجامعة قناة السويس ؟-٢
    ما أهم مشكالت التنمية الثقافية لطالب كليات التربية بجامعة قناة السويس ؟-٣
بجامعة قناة  بكليات التربية    عملية التنمية الثقافية     لتطوير  ما التصور المقترح      -٤

  السويس ؟
  :حدود البحث 

كمـا   الدراسة عينة من طالب وطالبات كليات التربية بجامعة قناة السويس ،             شملت
 مكتبـة كليـة     – األنشطة الطالبية الثقافيـة      – المناهج الدراسية    –المناخ الجامعى   [شملت  
   .بجامعة قناة السويس ]التربية

  :منهج البحث 
على المنهج الوصفى الذى يصف الوضع الراهن للمـشكلة         اعتمدت الدراسة الحالية     -

  .ويقوم بتحليلها وتفسيرها 
  -:على الخطوات التالية هذا المنهج يقوم  و-
  .  الوصف الشامل للظاهرة موضوع الدراسة -١
الثقافية لطالب كليـات  واقع التنمية   تحليل الحقائق والمعلومات التى تم جمعها عن        -٢

  . السويس التربية بجامعة قناة
 لطالب كليات التربيـة     ىمستوى الثقاف التم جمعها لرفع    ي  تفسير تلك البيانات التى       -٣

  .بجامعة قناة السويس 
  



  : البحث ةخط
  - :ينقسم البحث إلى ست خطوات نوجزها فيما يلى

  - :ى األولالخطوة
 – أهـداف البحـث      – مشكلة البحث    –المقدمة  [  وبشمل   تحديد اإلطار العام للبحث   

 - مصطلحات البحـث  - حدود البحث - أدوات البحث   – منهج البحث    -همية البحث   أ
  ] . خطوات الدراسة وفصولها –الدراسات السابقة 

  - :ية الثانالخطوة
بجامعة قناة السويس فـى     للطالب المعلم بكليات التربية    التنمية الثقافية وتتناول أهمية   

 أهـدافها   –ض مفهوم التنمية الثقافية     ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة من خالل عر      
  . أدوار الطالب المعلم الثقافية تجاه طالبه فى المستقبل –  أساليبها–ومكوناتها 

وضرورة تكامل جوانبها فى إطـار      وتنتقل الباحثة إلى عرض لعوامل التنمية الثقافية        
  .كلى موحد 

ة الثقافية للطالب المعلم   ثم تستعرض االتجاهات و التحديات العالمية التى تواجه التنمي        
  .بكليات التربية بجامعة قناة السويس 

  - :ة الثالثالخطوة
ثم تنتقل الباحثة إلى عرض لواقع التنمية الثقافية لطالب كليات التربيـة ومتطلباتهـا    

  -:بجامعة قناة السويس فى ضوء الخصائص الثقافية للمنطقة ويشمل 
 الثقافية للطـالب    قناة السويس وأثرها على التنمية    لمنطقة   الطبيعة الجغرافية والتاريخية     -

  .المعلمين 
  . نشأة جامعة قناة السويس وتطورها -

  -:ويتم عرض واقع التنمية الثقافية بكليات التربية من خالل عدة محاور منها 
  .أهداف كليات التربية : أوالً 
  .المناخ الجامعى : ثانياً 
  . الطالبية المقررات الدراسية واألنشطة: ثالثاً 



  .المكتبة : رابعاً 
ثم يليه عرض لمتطلبات التنمية الثقافية للطالب المعلم وأهـم المـشكالت الخاصـة              
بكليات التربيـة بجامعة قناة السويس ومدى االستفادة من االتجاهـات العالميـة فـى              

  .مواجهتها 

  - :الرابعة الخطوة
  . الدراسة الميدانيةويتضمن إجراءات 

  - :ةالخامس الخطوة
  . وتفسيرها نتائج الدراسة الميدانيةوتشمل تحليل 

  - :السادسة الخطوة
وتتناول النتائج العامة والتصور المقترح لتفعيل دور كليات التربية بجامعة قناة السويس فى             

 .تحقيق التنمية الثقافية لطالبها 

 


