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  الَِّذیَن آَمنُوا ِمنُكْم ُ یَْرفَِع هللاَّ

َوالَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ   َوهللاَّ
  )11: المجادلة(

  

  قُْل ھَْل یَْستَِوي الَِّذیَن یَْعلَُموَن

َوالَِّذیَن َال یَْعلَُموَن ۗ إِنََّما یَتََذكَُّر 

  )9: الزمر( أُولُو اْألَْلبَابِ 
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  الدیباجة

  
  :فكرة الملتقى وإشكالیتھ  

الجامعة في العصر الحدیث تُعتبر إحدى أھم المؤسسات الفاعلة في أي   

مجتمع أو أمة، وذلك لما تتمیز بھ من خصائص وما تنفرد بھ من ممیزات 

. تمكنھا من التأثیر في واقع المجتمع وحركیتھ أكثر من غیرھا من المؤسسات

عالم كلھ ـ المتقدمة منھا والمتخلفة ـ على إنشاء ولذلك تحرص الدول في ال

الجامعات وتطویرھا وتوفیر اإلمكانات المختلفة لھا، حتى تؤدي الوظائف 

  .المنوطة بھا في إطار كل مجتمع

إال أن أداء الجامعات للوظائف المنوطة بھا یختلف بین مجتمع وآخر،   

ھا داخل ھذا المجتمع، تبعا لنظرة كل مجتمع إلى الجامعة والدور المطلوب من

وتتدخل عوامل عدیدة في تحدید نظرة المجتمع إلى الجامعة وطبیعة تعاملھ 

وھذه العوامل تختلف بین مجتمع وآخر، تبعا للواقع الذي یعیشھ ھذا . معھا

  .المجتمع والمرتبة التي یتبوؤھا في سلم الحضارة

دور لذلك كانت دراسة مكانة الجامعة وتحدید وظائفھا ومعرفة ال

المرجو منھا، من األھمیة بمكان، وھذه الدراسة ال یكفي أن تكون فردیة، وإنما 

یتطلب األمر أن تكون دراسة جماعیة تخضع للحوار والنقاش العلمي، حتى 

تتضح فیھا وجھات النظر المختلفة ویحظى كل منھا بفرصة الدرس 

  .والتمحیص
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اإلنسانیة واالجتماعیة ھذا ما دعا إلى التفكیر ـ على مستوى كلیة العلوم 

والعلوم اإلسالمیة بجامعة الحاج لخضر ـ في عقد ملتقى دولي یُدعى للمشاركة 

فیھ أساتذة جزائریون وعرب وغربیون لتبادل وجھات النظر المختلفة بشأن 

مكانة الجامعة ووظائفھا والدور المرجو منھا داخل كل مجتمع ومدى قیام 

  .حقیق األدوار المرجوة منھاالجامعات حالیا بأداء الوظائف وت

وھناك عدة إشكاالت یمكن طرحھا كإضاءات للباحثین واألساتذة 

الراغبین في المشاركة في فعالیات ھذا الملتقى الدولي، یمكن صیاغتھا في 

  :التساؤالت التالیة

  ما مفھوم الجامعة وما أنواع الجامعات في العالم المعاصر؟ -

  ت أھداف منشئیھا؟متى نشأت الجامعة؟ وماذا كان -

كیف تطورت الجامعات في الغرب والعالم العربي واإلسالمي حتى وصلت  -

  إلى ما ھي علیھ الیوم؟

ما طبیعة العالقة التي تربط الجامعة بالمجتمع؟ وھل ھذه العالقة واضحة  -

  ومحددة؟

ما ھي الوظائف المرسومة نظریا للجامعات في األدبیات السیاسیة والثقافیة  -

  والمجتمعات اإلنسانیة في ھذا العصر؟ للدول

  ھل ھذه الوظائف واضحة ومتفق علیھا بین فئات المجتمع المتعددة؟ -

ما مدى أداء الجامعات لھذه الوظائف في المجتمعات المختلفة، وفي العالم  -

  العربي والجزائر بصفة خاصة؟

  ة وثقافیة؟ھل تقدم الجامعة للمجتمع ما یحتاج إلیھ من مخرجات بشریة وعلمی -

  ھل ھناك عوائق تمنع الجامعات من القیام بوظائفھا؟ وما طبیعة ھذه العوائق؟ -
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  ما واقع العالقة بین الجامعة والمجتمع؟ -

ما طبیعة نظرة مكونات المجتمع المختلفة إلى الجامعة وإلى الدور الذي یجب  -

  أن تؤدیھ؟

یف یمكن للجامعات في عالم الیوم أن تُْسِھَم في تطور المجتمعات ك

اإلنسانیة وثراء العلم وازدھار المعرفة وإصالح األوضاع واستقرار الدول؟ 

  وما الوسائل والشروط المطلوب توفیرھا لتحقق الجامعة األدوار المرجوة منھا؟

أن یُْسِھم ھذه التساؤالت وغیرھا، لعل تنوع اإلجابات عنھا، من شأنھ 

في النھوض بالجامعة وترقیة أدائھا لتصبح فاعال أساسا في حركیة المجتمع 

  .ومساھما رئیسا في تقدمھ وتطوره

  :محاور الملتقى

  الجامعة ودورھا التاریخي: المحور األول

  .مفھوم الجامعة وأنواع الجامعات

  .نشأة الجامعات وتطورھا في الغرب

  .م العربي واإلسالمينشأة الجامعات وتطورھا في العال

  .نشأة الجامعة الجزائریة وتطورھا

  .الدور التاریخي للجامعات
  وظائف الجامعة في المجتمع: المحور الثاني

  .الوظیفة التعلیمیة للجامعة
  .الوظیفة التربویة للجامعة
  .الوظیفة الثقافیة للجامعة

  .الوظیفة االقتصادیة للجامعة
  .الجامعة وتواصل األجیال
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  واقع الجامعات ومدى أدائھا لوظائفھا: لثالثالمحور ا

  .واقع الجامعات الغربیة
  .واقع الجامعات العربیة واإلسالمیة

  .واقع الجامعة الجزائریة

  .التحدیات التي تواجھ الجامعة في الواقع
  .االختراق الثقافي للجامعة وخطره

  نظرة المجتمع إلى الجامعة ووظیفتھا: المحور الرابع

  .سیاسیة إلى الجامعةنظرة النخب ال
  .نظرة النخب الثقافیة إلى الجامعة

  .نظرة األساتذة والطلبة إلى الجامعة

  .نظرة فئات المجتمع األخرى إلى الجامعة

  اآلفاق المستقبلیة لدور الجامعة في المجتمع: المحور الخامس

  .إسھام الجامعة في بناء الشخصیة الفردیة والجماعیة
  .العلمي والمعرفيإسھام الجامعة في النھوض 

  .إسھام الجامعة في تعلیم المھارات وتنمیتھا

  .إسھام الجامعة في التفاعل الثقافي

   .إسھام الجامعة في تحقیق األمن الفكري

  .إسھام الجامعة في الوحدة الوطنیة

  .إسھام الجامعة في اإلصالح والتغییر االجتماعي

  .إسھام الجامعة في التنشئة السیاسیة

  .ة في التنمیة والنھوض االقتصاديإسھام الجامع

  .إسھام الجامعة في الحفاظ على البیئة
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  للملتقى ةالعلمی اللجنةرئیس كلمة 

 مسعود فلوسياألستاذ الدكتور 
 

  
  .بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد � الذي ال یستحق الحمد سواه، والصالة والسالم على حبیبھ 
ورسولھ ومجتباه سیدنا محمد بن عبد هللا وعلى وآلھ وصحبھ ومن وااله واتبع 

  ..ھداه
  .1نة سید المحترم مدیر جامعة باتال
  .2سید المحترم مدیر جامعة باتنة ال

  .ماعیة والعلوم اإلسالمیةالسید المحترم عمید كلیة العلوم اإلنسانیة واالجت
  .رم ضیوف الكلیة، كل باسمھ وصفتھالسادة والسیدات األكا

المجالس العلمیة السادة نواب مدیر الجامعة وعمداء الكلیات ورؤساء 
  .ورؤساء األقسام
ضورھم ومشاركتھم في اء واألساتذة األفاضل الذین شرفونا بحالسادة العلم

  .ھذا الملتقى
  .أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة زمالئي وزمیالتي

  ..أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات
  ..السالم علیكم ورحمة وهللا تعالى وبركاتھ، وبعد

فإنني أصالة عن نفسي ونیابة عن زمالئي أعضاء اللجنة التحضیریة 
میة، أرحب بكم في ھذا الملتقى الدولي السابع الذي تنظمھ كلیتنا، وأشكركم والعل

  .جمیعا جزیل الشكر على استجابتكم للدعوة وتشریفكم لنا بالحضور
أن كلیتنا دأبت  -أیھا السادة األفاضل والسیدات الفضلیات  -لعلكم تعلمون 

م في كل ملتقى على تنظیم ملتقى دولي كل سنتین تقریبا، حیث ت 2001منذ سنة 
من الملتقیات الستة السابقة تناول موضوع من موضوعات الساعة، والتي 
تطرح في كل مرة إشكاالت وقضایا یُحتاج إلى اإلجابة عن األسئلة المطروحة 
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بشأنھا، وقد اختارت الكلیة ممثلة في مجلسھا العلمي أن یكون موضوع ھذا 
  ).الواقع واآلفاق.. ع الجامعة والمجتم(الملتقى الدولي السابع، ھو 

على أھمیتھ وضرورة  –وال شك  –ھذا الموضوع الذي یتفق الجمیع 
وكیف ال یكون . دراستھ وإخضاعھ للتفكیر والنقاش والحوار وتبادل الرأي

األمر كذلك، والموضوع یتعلق بقطاع ذي مكانة خاصة في أي مجتمع ویحظى 
ھ من تأثیر مباشر في واقع برعایة متمیزة من قبل السلطات في أي بلد، لما ل

المجتمع ومستقبلھ، حیث إن ھذا القطاع ھو الذي یتولى رفد المجتمع بمن یحتاج 
إلیھم في رعایة مصالحھ وتسییر شؤونھ، وتظل مؤسساتھ بحاجة ماسة إلى 
االستفادة من خدمات خریجي الجامعة وما ینتُجھ أساتذتھا وإطاراتُھا من 

ملیة، وأي خلل یصیب ھذا القطاع الحساس دراسات وأبحاث علمیة نظریة وع
  . سیؤدي إلى تأثر المجتمع كلھ بھذا الخلل

إن ھذا االھتمام الذي حظي ویحظى بھ موضوع الملتقى ھو بحق جدیر 
  .بھ وبأكثر منھ

إال أن ھذا االھتمام ال یكفي أن یكون مجرد اھتمام نظري، بل البد أن 
ى رصد وتحلیل تجلیات ھذه العالقة یكون عملیا، وأن تتبعھ دراسة واقعیة تتوخ

في مختلف مجاالت الحیاة االجتماعیة، وما علیھ واقع ھذه العالقة، وما 
  .یعترضھا من عوائق وتحدیات، وما یُرجى بشأنھا من تطلعات في المستقبل

من التساؤالت  ھذه الدراسة المطلوبة یمكن أن تَتَِّخَذ لھا كمنطلقٍ جملةً 
لى األذھان عند التفكیر في الموضوع، وقد أُْدِرَج بعُضھا التي تتبادر تلقائیا إ

  .ضمن الورقة التي تضمنت أرضیة الملتقى
  :ومن ھذه التساؤالت

ما طبیعة العالقة التي تربط الجامعة بالمجتمع؟ وھل ھذه العالقة واضحة 
ومحددة عند فئات المجتمع المختلفة، وعند الفئة الفاعلة منھا بصفة خاصة، أم 

  امضة وغیر معروفة بدقة؟أنھا غ
ما ھي الوظائف المرسومة نظریا للجامعات والمعاھد العلمیة العلیا في 
األدبیات السیاسیة والثقافیة لمختلف الدول والمجتمعات اإلنسانیة؟ وھل ھذه 
الوظائف متعاَرٌف علیھا ومتوافٌق بشأنھا؟ أم أنھا محل اختالف وتباین؟ وما 
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ظائف في الدول المختلفة، وفي دول العالم العربي مدى أداء الجامعات لھذه الو
  والجزائر بصفة خاصة؟

ھل تقدم الجامعة للمجتمع ما یحتاج إلیھ من إطارات ذوي تأھیل علمي 
وثقافي كاف یمكنھم من القیام بتوفیر ما یحتاجھ المجتمع منھم، أم أنھا ال تقدم 

وائق والموانع التي ھذا النوع من اإلطارات؟ وإذا كانت ال تقدم، فما ھي الع
تحول دون تزوید الجامعة مرتادیھا من الطلبة بالتأھیل المناسب الذي یسمح لھم 

  بتقدیم الخدمات التي یرجوھا المجتمع منھم؟
ما طبیعة نظرة مكونات المجتمع المختلفة إلى الجامعة وإلى الدور الذي 
  یجب أن تؤدیھ؟ وما ھي العوامل والمؤثرات التي تتدخل في تكوین ھذه النظرة؟

كیف یمكن للجامعات في عالم الیوم، وجامعاتنا العربیة بصفة خاصة، أن 
والمعرفة وإصالح تسھم في تطور مجتمعاتنا وإثراء رصید اإلنسانیة من العلم 

أوضاع المجتمعات والمشاركة في استقرار الدول والبلدان؟ وما ھي الوسائل 
  والشروط الواجب توفرھا أو توفیرھا لتحقق الجامعة األدوار المرجوة منھا؟

ھذه التساؤالت، والتي الشك أن ھناك غیرھا مما یمكن أن یُطرح بشأن 
تنوع اإلجابات عنھا وتالقي موضوع العالقة بین الجامعة والمجتمع، لعل 

ُوُجھات النظر المختلفة حولھا، من شأنھ أن یُْسِھم في النھوض بالجامعة وترقیة 
  .أدائھا لتصبح مؤثرا حقیقیا في حركیة المجتمع وفاعال رئیسا في تقدمھ وتطوره

لقد وجدت ھذه التساؤالت التي تضمنتھا ورقة الملتقى استجابة كبیرة لدى 
مھتمین في الجامعات المختلفة داخل الجزائر وخارجھا، وقد قطاع واسع من ال

لمسنا ذلك من خالل العدد الكبیر من اقتراحات المشاركة التي وصلتنا من 
األساتذة والباحثین من الجامعات الجزائریة والعربیة، حیث بلغ عدد الملخصات 

منھا مبدئیا مائةٌ ملخص، قُبل ) 300(التي تلقتھا اللجنة العلمیة للملتقى ثالثَمائةَ 
ملخصا، وبلغ عدد األبحاث التي أرسلھا أصحابھا كاملة مائةً ) 180(وثمانون 
بحثا من بین تلك التي قُبِلت ملخصاتھا، وبعد إخضاع ھذه ) 150(وخمسین 
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األبحاث للتحكیم العلمي تم اختیار سبعة وأربعین منھا، ھي التي بُرمجت لإللقاء 
  .الملتقىوالعرض والمناقشة خالل یومي 

ومما یمیز ھذه المشاركات المبرمجة؛ تنوع تخصصات واھتمامات 
أصحابھا، فھم ینتمون إلى جامعات مختلفة ومن بلدان متعددة، وقد حرص كل 
منھم على تناول الموضوع من زاویة معینة وبرؤیة خاصة، وبعضھا في نطاق 

  .مكاني أو زماني محدد
لإلجابة عن التساؤالت نرجو أن یكون ھذا الملتقى فرصة مناسبة 

المطروحة من خالل ما سیُقدم من مداخالت ضمن المحاور الخمسة المقترحة 
لإلثراء والنقاش في ورقة الملتقى، كما نرجو أن یجد فیھ األساتذة والباحثون 
المشاركون مجاال رحبا إلبداء وجھات نظرھم وتقدیم ما عند كل منھم من أفكار 

  .لى الجمیع بإذن هللا عز وجلوإسھامات بما یعود بالنفع ع
في الختام ال یسعني إال أن أشكر السید مدیر الجامعة األستاذ الدكتور عبد 

  .السالم ضیف الذي یرعى ھذا الملتقى، وقد شرفنا بحضوره شخصیا الفتتاحھ
كما أشكر عمید الكلیة األستاذ الدكتور صالح بوبشیش الذي ظل یتابع 

نفسھ، بل وقام شخصیا ببعض المھام التي التحضیرات في مختلف مراحلھا ب
  .تطلبتھا ھذه التحضیرات

والشكر موصول كذلك إلى كل الزمالء أعضاء لجنة الملتقى بمكوناتھا 
  .المختلفة، والذین لم یقصروا في القیام بالمھام التي أوكلت إلیھم

ولكم جمیعا أیھا السادة والسیدات، خالص الشكر ووافر التقدیر على 
نا بالحضور، وعلى كرم اإلصغاء، والسالم علیكم ورحمة هللا تشریفكم ل

  .وبركاتھ
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أي دور للجامعات المغاربیة في توفیر مستقبل واعد 
  لألجیال الُمقبِلة داخل المجتمعات العربیة؟

  
              

  الدكتور عبد الرحیم خالص – الحسین شكراني الدكتور

  المغرب - مراكش –القاضي عیاض جامعة 
                

  :مقدمة
، إلى "الالجامعة وتواصل األجی"یھدف ھذا البحث، حول موضوع 

إعادة الّتفكیر مّرة أخرى في تلك األفواج التي تتخّرج من الجامعات المغاربیة 
ولذلك، غالبا، ما ! كل سنة، في نوع من التعاقب الالمحدود والالُمنتِج أساسا

من ھنا، نسعى . نقع أمام قطیعة فكریة وثقافیة وقیمیة بین مختلف تلك األجیال
لجامعات بقضایاھم المعاصرة، في إطار من في ھذا البحث إلى ربط خّریجي ا

التواصل بین األجیال؛ بحیث، ال یجب أن نفقد ذلك الخیط النّاظم بین خبرات 
األجیال الحالیة واألجیال المقبلة، وبخاصة االستفادة من تراكم تجارب الّرّواد 

  .1داخل مختلف الجامعات المغاربیة
، 2"وتواصل األجیال الجامعة"من ھذا المنطلق، تكمن أھمیة موضوع 

في الدور الذي تلعبھ الجامعة داخل المجتمع، بحیث ال یمكن لتلك األدوار أن 
. تتوّضح وتكتمل من دون تجسید لھا على أرض الواقع، من خالل المجتمع

غیر أن أداة الوصل، بین الجامعة والمجتمع، ال تنفّك تستحضر خّریجي 
ولذلك، فإن النّظر إلى . ا الجامعةالجامعات عبر مختلف األجیال التي تُنجبھ

الجامعة المغاربیة كقاطرة لقیادة المجتمعات العربیة نحو الحداثة الفكریة 
والسیاسیة واالجتماعیة، إنما یمّر عبر تواصل بین األجیال التي أنجبتھم في 

  :وھو ما یدفعنا إلى التساؤل. إطار من االستمراریة
بیة الیوم؟ ھل ال زالت تقوم بمھمة ما ھو الدور الحقیقي للجامعة المغار

لبِیَّة"التعلیم والبحث والتكوین أم أنھا تُخّرج أفواجاً ُمتتابعة من  " األجیال السِّ



  عبد الرحیم خالص/ د –الحسین شكراني / د
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التي تفتقد إلى أدوات معرفیة ومناھج علمیة، تَُمّكنھا من الحفاظ على التّواصل 
 فیما بینھا من جھة وفیما بینھا وبین الجامعة من جھة أخرى؟ وما ھي أھم

  الوظائف التي تُؤدیھا داخل المجتمع؟
من المعلوم بأن الجامعات ھي قاطرة التّقدم في أّي مجتمع یصبو إلى 
اعتالء المراتب األولى عالمیاً في مختلف المجاالت معرفیاً واجتماعیاً 

ولذلك، ظلّت الجامعة في نظر الدول . وسیاسیاً واقتصادیاً وثقافیاً وتاریخیاً 
السري لنجاح مشاریع التّعلیم والّتربیة والتّكوین التي دّشنتھا العربیة، المفتاح 

في بدایاتھا األولى بعد االستقالل، وبخاّصة عبر ما كان یسمى بالبعثات 
العلمیة الطالبیة التي كانت تُوّجھ إلى الخارج الكتساب الخبرات ثم العودة إلى 

تّأسیس لدعائم الفكر وطنھا األم، من أجل تطویر بنیاتھا التحتیة، في اتجاه ال
  .والثقافة والعلم ببلدانھا المتأخرة تاریخیاً ومعرفیاً 

من ھذا المنظور، لعبت مختلف األجیال التي تعاقبت على الجامعة 
المغاربیة، دوراً مھماً في قیادة تجربة فتیة للجامعات العربیة إبان االستقالل 

ي؛ اكتسبت تجارب إلى أن أصبحت الیوم قیادات نموذجیة في العالم العرب
وخبرات، ال یستھان بھا مقارنة مع ما وجد في منتصف الخمسینیات وبدایة 

  .المغرب ثمالجزائر وتونس الستینیات من القرن العشرین، السیما في كل من 
غیر أن ما یحدث الیوم بعد مرور نصف قرن من تدشین أولى 

الستقالل، ھو طمسھا الجامعات بالبلدان العربیة واإلسالمیة الحدیثة العھد با
لبعض الھویات الوطنیة والثقافات المحلیة التي أصبحت في مھّب الّریح جّراء 

وھو . انقطاع حلقات التّواصل ما بین األجیال ورواد الجامعات العربیة األولى
األمر الذي یطرح أمامنا عدة تساؤالت شائكة، یمكن التّعبیر عنھا في إطار 

قة الجامعة بروادھا األوائل، من خالل إشكالیة موّحدة تنبع من عال
  .االستمراریة التي یتطلّبھا الواقع المعیش بعد االستقالل

إن تلك العالقة ھي التي تفرض ُوجود تواصل بین الجامعة والمجتمع، 
من خالل وسائط دائمة، وھي جزء من الكفاءات التي تخّرجت من الجامعات 

  :التالیة اإلشكالیة/ األسئلةرح ومن ھنا، تط. الوطنیة إلى األمس القریب
ھل من رابط بین جیل الّرّواد المؤسس لّلبنات األولى لصرح جامعي 
مغاربي وجیل الوطنیین الذین تعلّموا بالجامعات الوطنیة وتشبّعوا بثقافة 
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المواطنة ودافعوا عن األصالة العربیة من داخل الوطن؟ أم أن ما بین الجیل 
وانتمائیة ال عالقة لھا بالواقع المعیش مغاربیاً والجیل، توجد قطیعة فكریة 

الیوم؟ ثم ماذا عن دور ھاتھ الجامعات الیوم في إعادة ربط ُجسور التّواصل ما 
بین مختلف األجیال؟ وكیف یُمكن من خالل مختلف وظائف الجامعة 
المغاربیة، تعلیمیاً وتربویاً وتثقیفیاً، أن تساھم في تجاوز كبوات الماضي 

لحاضر بالمستقبل، من خالل تغییر نظرة اآلخرین إلى أدوارھا وتربط ا
  التّقلیدیة وتحدیث وسائل التّعامل والتّواصل مع محیطھا وفق نظرة تجدیدیة؟

إلى أي حّد تعكس الجامعات المغاربیة، قُدرتھا : بتعبیر آخر، نتساءل
ھا، على احتواء متغیّرات العصر وتخریج أجیال ُكفئة تقوم بالدور المنوط ب

وھو عملیة ربط الجامعة بالمجتمع، من خالل القضایا التي تثیرھا 
واإلشكالیات التي تُعانیھا؛ وذلك، في إطار من التّواصل الّذاتي مع الّذات من 
جھة، ومع الواقع من جھة أخرى؟ وما مدى نفعیة نقل تجارب الّرّواد 

: لدول المغاربیةالمغاربیین إلى األجیال المقبلة؟ وھل استطاعت الجامعة في ا
تونس، الجزائر والمغرب، أن تقوم بھذه المھمة؟ ثم ما ھي اإلكراھات التي 
تحّد من ذلك؟ وما ھي آفاق نقل التّجارب والمعارف ووقعھا في ُمجتمعات 
الدول العربیة واإلسالمیة؟ وھل تؤّدي، الیوم، الجامعات المغاربیة بالفعل 

  اتھا؟مختلف الوظائف المنوطة بھا داخل مجتمع
إن تفكیك عناصر األسئلة المؤطّرة لإلشكالیة أعاله، یوّضح وجود 

حسب نظرنا  -ُشقّین ُمتكاملین، یحتمالن فرضیة واحدة لإلجابة؛ والتي تتعلق 
بالجامعات المغاربیة من وجھة نظر تتساءل عن طبیعتھا  -الُمتواضع 

وبالتالي، . أسیسھاوأدوارھا ووظائفھا الحالیة بالمقارنة مع الّسنوات األولى لت
  :ما یليفرضیتنا تفترض 

الجامعة المغاربیة ھي جزء من التنمیة الجیلیة التي تستدعي تطوراً في 
وظائف الجامعة المعاصرة، من خالل إشراك مختلف خریجیھا من األجیال 

وعلیھ، . المتعاقبة في مختلف القضایا التي تھّم مستقبل مجتمعاتھم المعاصرة
ھناك : حجر الزاویة بین عنصرین متكاملین فیما بینھما ستكون الجامعة ھي

وبالتالي، یمكن القول . األجیال الحالیة ثم ھنالك مجتمعاتھم التي یعیشون فیھا
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بأن الجامعة، یتوجب علیھا نقل تراكم الخبرات الجیلیة المعرفیة والتجارب 
العلمیة إلى المجتمع عبر وساطة األجیال، من خالل فعل التواصل 

  .ستمراریة ولیس االنقطاع المؤقت أو القطیعة النھائیةواال
وتتوزع ھذه الفرضیة على ثالثة مستویات، موّزعة على ثالثة محاور 

أوال، المستوى التاریخي التقلیداني؛ : أساسیة، تعالجھا بنفس الترتیب اآلتي
ثانیا، المستوى اآلني ومتطلبات التّغییر؛ ثم ثالثا وأخیرا، المستوى 

  .افي المستقبلياالستشر
یمكن القول بأن البحث في موضوع ینتمي إلى العلوم االجتماعیة، ال 
یمكن لمقاربتھ أن تخرج عن حقل من الحقول المنتمیة إلى العلوم االجتماعیة 

لكن، تجدر . كحقل علم االجتماع أو حقل علم السیاسة على سبیل المثال
نقل تراكم  اإلشارة، بأن عملیة الوساطة التي تفترضھا عملیة

)accumulation ( الخبرات والمعارف بین األجیال المتعاقبة في الجامعات
: ینطلق من مختلف البنیات" شبھ بنیوي"المغاربیة، یتطّلب وعیاً مسبقاً بمنھج 

الجامعة والمجتمع ثّم األجیال، وإعطاء كل واحدة منھا وظیفتھا البنیویة 
. العالقات بین الجامعة والمجتمعالمتعلقة في نظرنا بالبنیة العامة لنسق 

فاإلقرار بوجود الجامعة في خدمة المجتمع والمجتمع تحت تصّرف الجامعة، 
یجعل من أیة عملیة تطّوریة للبنیتین، تتكامل وعملیة الوساطة أو التّواصل 

  .3المفترض بین البنیتین األولیتین بصفة عامة
  ن األمس والیومسؤال الوظائف بی: الجامعة وتعاقب األجیال :أوال

أو التواصل، ، أو التربیة والتكوین، تفترض وظیفة التعلیم والتلقین
وھما . وجود طرفین أساسیین ھما عصب العملیة التعلیمیة بمختلف وظائفھا

الطالب؛ فضال عن الدور الذي تلعبھ عدة عناصر / األستاذ َوالمتعلم/ المعلم
یمكننا أن نذكر . وجھ ممكنأخرى، تساھم في تیسیر ھذه العملیة على أحسن 

على رأسھا، المصالح اإلداریة بكافة أطرھا وتقنییھا وفنییھا، باإلضافة إلى 
  .4البنیة التحتیة الكافیة لممارسة فعالة لمختلف تلك الوظائف

للقیام بھذه الوظیفة، یستلزم األمر توفر : وظیفة التّعلیم والتّلقین - 1
یعتبر ھو أحد عناصر العملیة التعلیمیة عدة شروط في المعلم أو الملقن الذي 
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یعني ھذا بأن األستاذ في إطار قیامھ بالوظیفة التعلیمیة والتلقینیة . عموما
  :، یفترض فیھ أن یكون على سبیل المثال5للطلبة

عارفا معرفة شبھ شاملة بمختلف الحقول المعرفیة، والسیما منھا العلوم  -
جعیاتھا من الدین االسالمي؛ ویبدو الشرعیة والفقھیة التي یستمد أغلب مر

ذلك، واضحا في كل من تونس والمغرب من خالل جامعة الزیتونة بتونس 
والقرویین بالمغرب، واللتان تفترضان أیضا تمكن األستاذ من حفظ كتاب 

 هللا الحكیم لفظا ومعنى؛
ممتلكا لمنھجیة تلقین المعارف والعلوم التي یدرسھا بشكل واضح وجلي ال  -

یھ، عوض منھجیة شحن الطلبة بأفكار ومعارف ال حدود لھا وال لبس ف
في ھذا اإلطار ال بد لتلك االستراتیجیات المنھجیة أن تراعي . معنى لھا

 .القدرات الفكریة والذھنیة للطلبة المتلقنین لدروسھ
إن ھاذین الشرطین، على سبیل المثال، یمكنان األستاذ قدیما من تأكید 

ة لیكون أھال للتدریس وتلقین العلوم من جھة، ثم من جھة سعة ثقافتھ المعرفی
أخرى، أن یتمتع بالوعي المنھجي الذي قد یمكنھ من التأقلم مع مختلف 
الوضعیات التدریسیة التي یمكنھ التعامل من خاللھا مع طلبتھ في نفس 

وما لم یكن، ھذا األستاذ، متمكنا من أدواتھ المنھجیة . درجات التدریس
، فلن یتمكن من تأكید أھلیتھ ألن یكون مانحا للعلم وفقا لشروط والمعرفیة

  .الجامعات المغاربیة وخصوصا الزیتونة في تونس والقرویین بالغرب
غیر أن اإلشكال، ال یكمن على مستوى األستاذ، بل یتجاوزه إلى 

ویتجلى ذلك، من خالل تلك . الطرف اآلخر الذي ھو طالب العلم والمعرفة
یمكن وصفھا بالتقلیدیة، والتي یتم عبرھا تلقین الطلبة مختلف  العملیة التي

العلوم والمعارف بشكل یكرس فیھم إتقان الحفظ من دون تعلم ملكات التفكیر 
باإلضافة إلى طبیعة المعرف واألفكار التي . والمناقشة والتدبیر العقلي

سواء یتشبعون بتعلیمھا، والتي ال تزكي فیھم سوى قیم الخنوع والطاعة، 
ولذلك، یظل المتعلم الذي ھو . لذوي السلطة المعرفیة أو لوي السلطة السیاسیة

الطالب، تحت رحمة وظیفة تعلیمیة تلقنھ أبجدیات الثبات واالستقرار 
  .واالنغالق بدعوى تسخیر العلم لخدمة المعلم العالم أو لطاعة المعلم الحاكم
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علیم والتلقین، بأن یمكن أن نستنتج من خالل ما تقدم ضمن وظیفة الت
ھذه األخیرة ال تخرج عن ذاتیة المعلم واألستاذ ألنھا ال تتحكم إلى أیة عالقة 
تواصلیة بین األستاذ والطالب، بقدر ما یوجھ المعلم خطابا أو رسالة تعلیمیة 
على مقاس حاجیات السلطة المعرفیة أحیانا وعلى مقاس حاجیات السلطة 

  .السیاسة أحایین كثیرة
، ظلت ھذه الوظیفة تقلیدیة في طبیعتھا وخارجیة في رسالتھا ولذلك،

ألنھا أقصت بشكل كبیر، الطرف الثاني من المعادلة التعلیمیة الذي ھو الطالب 
. المفترض أن یكون ھو المستفید األول واألخیر من العملیة التعلیمة عموما

مر إلى وقد كان ذلك، ھو حال مختلف البلدان المغاربیة قبل دخول المستع
لھذا، نتساءل عن دور الوظیفة التربویة التكوینیة بخصوص إمكانیة . ترابھا

سدھا لھذه الثغرة المعرفیة في شبكات التواصل المعرفي التقلیدیة بمختلف 
  .جامعات الدول المغاربیة على حد سواء

تفترض وظیفة التربیة والتكوین بخالف : وظیفة التربیة والتكوین - 2
والتلقین، االھتمام بالطالب الذي یتلقن المعارف والعلوم من دون وظیفة التعلیم 

لذلك، تم نعت الوظیفة األولى بالتقلیدیة في . أن یبدي وجھة نظره فیما یتعلمھ
محاولة ألن نعید صیاغة أھدافھا وأدوارھا في إطار تحدیثي، یقصي المسافة 

لب الذي یسعى الموضوعة سلفا بین األستاذ الذي یؤدي وظیفة خارجیة والطا
ألن تكون استفادتھ من العملیة التعلیمیة عموما، من وجھة نظره في إطار 

  .وظیفة داخلیة
نقصد بذلك، ھو سعي الطالب ألن یكون ھو موضوع التربیة والتكوین 

وبالتالي، فالعملیة في طبیعتھا ستكون تحدیثیة ألنھا تحاول . ولیس خارجا عنھا
ملیة في رسالتھا سوف تكون داخلیة تستھدف تجاوز ثغرات األولى، بینما الع

  .6الطالب ولیس األستاذ
إن الجامعة المغاربیة كما ھو ملحوظ، السیما في مرحلة االستعمار 
الغربي للجزائر وتونس والمغرب، كانت ھناك بوادر عملیات تكوینیة 
وتربویة طالما استھدفت المتعلمین من وجھة نظر مناھضة للفكر والمعرفة 

بحیث . ین التي حاول المستعمر توطینھا بالجامعات الوطنیة لھذه الدولاألجنبی
یرى الساھرون على الشأن الثقافي والمعرفي والتعلیمي خصوصا بأن 
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الجامعات الوطنیة كقاطرة للتقدم العلمي والمعرفي والسیاسي واالقتصادي، 
یث أن تعتمد على وسائل وأدوات أكثر تجدیدا بھدف تحد –في نظرھم  –یجب 

  .البنیات التحتیة المؤسساتیة لتناسب مثیالتھا الغربیة
وفي ھذا اإلطار، تحولت طبیعة الرسالة الجامعیة من طبیعة التلقین 

إن صح التعبیر إلى طبیعة التربیة الفكریة العقلیة " الحشو المعرفي"و
وقد ذھبت جل ھذه البلدان إلى إرسال بعثاث علمیة . والتكوین العملي الملموس

سیما فرنسا وإیطالیا، لتعلم أبجدیات العلوم التقنیة والمعارف اوروبا، ال إلى
النظریة التي تعد جزءا من العملیة التحدیثیة للجامعات العربیة الوطنیة عامة 

  .والمغاربیة خاصة؛ وإن كان أغلبھا یوجھ تحت رعایة الدول المستعمرة لھم
ائف الجامعیة على ھذا األساس، نالحظ تحوال شبھ بنیوي في الوظ

بالدول المغاربیة، من خالل سعي األنظمة السیاسیة للجزائر وتونس ثم 
المغرب، إلى تبني وظیفة التربیة االجتماعیة الذاتیة المرتبطة مرة أخرى 
بالمرجعیة الدینیة التي تستمد منھا القیم المعرفیة والعلمیة؛ ثم تبني أیضا، 

رتباط وطیدا بدوره بالفكر الفلسفي وظیفة التكوین الفكري والذھني المرتبط ا
ذو المرجعیة الدینیة االسالمیة؛ وذلك، في محاولة لمواجھة المد الدعوي 
الدیني المسیحي الذي كان یقوم بین الفینة واألخرى برحالت دعایة لصالح 

  .الكنیسة الغربیة في ھذه البلدان
ب فھل تبني الجامعات المغاربیة في كل من الجزائر وتونس والمغر

لوظیفة تربویة وتكوینیة، یمكن أن یساعدھا على توجیھ الوظیفة الخارجیة 
للطالب المتعلم لتخدم في النھایة  الوظیفة الداخلیةلألستاذ لتتكامل وحاجیات 

  العملیة التواصلیة ما بین األجیال والمجتمع المعرفي؟
موقع وظیفة التواصل بین الوظیفة الخارجیة والوظیفة الداخلیة  - 3

یعّد التّعلیم قاطرة نقل الخبرات بین الجیل نفسھ : العملیة التعلیمیة عامة في
وما بین األجیال؛ لكن، عملیة التلقین، ال تساھم في نقل التجارب االنسانیة بین 

ديء"األجیال، بقدر ما تكرس الواقع  فدور . في الجامعات المغاربیة" الرَّ
و طُرق یستطیعون على أساسھا تأھیل الطّالب البتكار مناھج أ"االستاذ ھو 

الطالب في القالب المرغوب فیھ "ولیس وضع . 7"تحّري المعارف بأنفسھم
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لكن . والتواصل واالتصال مع اآلخرین 8"بعیداً عن منطق التّساؤل والنّقد
مھمتھا األساسیة ھي أیضاً، تكوین االنسان نفسھ لمعرفة مدى ارتباط الفكر 

  .البشري بالتواصل بین األجیال
إن ھذه الوظیفة التواصلیة ھي ما نسعى إلى تحقیقھا، من خالل الجمع 
ما بین الوظیفة التي ترتكز على التعلیم والتلقین من جھة، والوظیفة التي 

؛ وذلك، من خالل الجمع ما بین 9ترتكز على التربیة والتكوین من جھة أخرى
ومھما . اخلیةباعتبار األولى وظیفة خارجیة والثانیة وظیفة د: الوظیفتین

تباعدت ھاتین الوظیفتین عن أداء مھمتھما األساسیة، فإن تواصل الجامعة مع 
محیطھا االجتماعي، من خالل ما تخرجھ من كفاءات قادرة على تطویر 
مجتمعاتھم، إنما یرتكز على أساس ما تم تحقیقھ من طرف العنصرین في 

  .عنصر األستاذ وعنصر الطالب: تداخلھما وتكاملھما
ذلك، نتطلع بالجمع ما بین العنصرین، في إطار تواصل ما بین جیلین ول
وھذه الخطوة، ال یمكنھا أن تتحقق إال من خالل تواصل بین الطرفین . أو أكثر

فالتواصل بین الجامعة . كعنصري تالحم من أجل الجامعة والمجتمع
والمجتمع، ال یمكنھ أن یتحقق، من دون تحقق تواصل ما بین األستاذ 

لطالب؛ أي بالجمع بین الوظیفة الخارجیة والوظیفة الداخلیة في إطار وظیفة وا
  .تواصلیة

ورغم ما یمكن لھذه الوظائف أن تحققھ من تقدم ملموس على حساب ما 
تعانیھ الجامعات المغاربیة من إقصاء وتأخر وھشاشة في البنیان والمناھج 

لجامعة المغاربیة، یظل تقلیدیا واإلمكانیات البشریة والمادیة، فإن الطابع العام ل
بالمقارنة مع األدوار الطالئعیة التي أصبحت الجامعات تلعبھ في التقدم 

  .االجتماعي والسیاسي واالقتصادي لبلدانھا
یمكن القول في ختام ھذه النقطة األولى بمختلف وظائفھا، بأن تطور 

دة، ظھور الجامعة المغاربیة قد مر بثالثة مراحل، عرفت كل مرحلة على ح
  :یمكن تلخیصھا كاآلتي. وظیفة تعلیمیة معینة

ظھور الوظیفة الخارجیة مع مرحلة ساد فیھا غلبة التلقین لدى الطلبة، حتى  -
 سمیت ھذه المرحلة بمرحلة المعلم العالم؛
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ظھور الوظیفة الداخلیة مع مرحلة تم فیھا االھتمام بالطلبة الذین یتلقون  -
جتماعیة والتكوین الفكري والذھني، وقد سمیت تعلیما یعتمد على التربیة اال

 ھذه المرحلة بمرحلة المتعلم العالم؛
ظھور الوظیفة التواصلیة مع مرحلة ساد فیھا التفكیر في إحداث توازن ما  -

بین المرحلتین السابقتین بوظائفھما التقلیدیتین؛ بحیث نجد كل مرحلة تھتم 
ا في إطار وظیفة بطرف على حساب طرف آخر، ومن تم فالجمع بینھم

تسعى لخدمة االثنین، ھي وظیفة تجمع الجامعة بالمجتمع، من خالل 
وفي األخیر، قد نقول  10.التواصل ما بین األستاذ العالم والطالب العالم

بإمكانیة تحقق وظیفة تواصلیة وإن بعناصر دوما تظل تقلیدیة؛ األمر الذي 
ة التقلیدیة بكل عناصرھا یسمح لنا بالحكم على ھذه الوظیفة عموما بالوظیف

 ).العنصر الخارجي والعنصر الداخلي ثم العنصر التواصلي: الثالثة
ولھذا ختاما، نستنتج بأن ھذه النقطة بكل وظائفھا، یمكن نعتھا بالمرحلة 

ولذلك، فحتى الوظیفة . التقلیدیة للتعلیم لدى الجامعات المغاربیة بصفة عامة
طابع خارجي أو داخلي أو حتى تواصلي  تظل وظیفة تقلیدیة، سواء كانت ذا

 .في مختلف المراحل التي تعرضنا لھا سابقا
فإذا كان كل ما سبق، یختزل لنا نظرة المجتمع للجامعة المغاربیة، من 

إلى أي حد یمكننا المساھمة في : خالل الحكم على وظیفتھا بالتقلیدیة، نتساءل
امعات المغاربیة والتي تغییر تلك النظرة، بالحدیث عن جیل جدید من الج

تستند إلى ما یختزنھ ذلك المجتمع من خبرات ونخب في أفق تسخیرھا لصالح 
  عالقة تحدیثیة ومتمیزة بین الجامعة والمجتمع؟

نحو تغییر نظرة المجتمع : الجیل الجدید من الجامعات وتواصل األجیال: ثانیا
  إلى الجامعة

جامعة، من حیث وظیفتھا لتجاوز النظرة االختزالیة للمجتمع في ال
التقلیدیة، سوف نحاول في ھذه النقطة، التطرق إلى مكامن الخلل، السیما ما 

إلى األدوار الجدیدة التي یجب ) 2(یتعلق بنظرة النخبة السیاسیة واالقتصادیة 
على الجامعة أن تلعبھا في المجتمع ولصالح المجتمع؛ وذلك، في إطار 

لذلك، یظل، دوما، السؤال مطروحا حول . )3(التواصل مع مختلف األجیال 
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ِمن أین نبدأ، ِمن أجل بدء التغییر؟ ثم ماذا سنغیر؟ وكیف سنغیره؟ : البدایة
ولصالح َمن سنغیره؟ وما ھي اإلضافة النوعیة التي سنحصل علیھا في حالة 

  ).1(نجاح التغییر؟ 
بالغاً  ال شك أن العولمة أثّرت تأثیراً : من أین نبدأ؟: سؤال التّغییر - 1

على وظائف الجامعة، إذ كّرست التجارة بالعلم دون إعطاء الفرصة لنقل 
لكن . التّجارب بین األجیال، ولم تسلم الجامعة المغاربیة من ھذا التأثیر

االنتظار غیر ُمجد لتدریب جیل من الشباب على التعلم ونقل الخبرات دون 
ي مفید لتحقیق أي تقّدم فالعمل الجماع. التّشارك مع نُظرائھم المغاربیین

ال حاجة إلى القول إن اقتصادات الدول الصناعیة تعتمد "و. لألجیال المقبلة
وتُقّر القیادات السیاسیة في البلدان الصناعیة، . بشكل مرئي على أنشطة البحث

. والبلدان المتقدمة على طریق التّصنیع، علناً بھذا االعتماد على البحث العلمي
الوالیات المتحدة األمریكیة وكوریا والصین والھند ویتساوى في ھذا 

  .11"والبرازیل
نالحظ من خالل المقطع أعاله، بأن أنطوان زحالن، یؤكد على 
. عنصرین مھمین إلحداث التغییر بالوطن العربي، والسیما داخل المجتمع

العنصر األول، یكمن على مستوى البحث العلمي؛ بینما، العنصر الثاني یكمن 
  .توى النخب، والسیما النخبة السیاسیة واالقتصادیةعلى مس

لذلك، سوف نقتصر، في ھذه النقطة الثانیة، على نظرة تلك النخب إلى 
المجتمع من خالل دور الجامعة فیھ؛ بینما، سننظر فیما بعد في عنصر البحث 
العلمي ودوره في التواصل ما بین المجتمع والجامعة من خالل دور األجیال 

والقادمة على التحفیز لتحقیق التغییر دوما لصالح التقدم المجتمعي  المعاصرة
  .والجامعي في المجتمعات المغاربیة خاصة والعربیة عامة

لعبت : طبیعة نظرة النخبة السیاسیة واالقتصادیة إلى الجامعة - 2
النّخب الفكریة دوراً إیجابیا في تعزیز ثقافة المساءلة والنّقد والّتفكیك، لكنھا 

درت الوطن عندما وجدت رأیھا غیر مسموع بسبب طوق الّتضییق غا
  . والخناق على الحریة األكادیمیة للجامعات

وفي المقابل عملت النّخب السیاسیة على تدجین الفكر التّواصلي بین 
األجیال، وكّرست القطیعة واالنفكاك بین النّخب الحاكمة والجمھور، إذ أن 
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قائمة من أجل الحفاظ على الوضع القائم برامجھا كانت تخدم الّسلطة ال
)Statut quo ( وھو ما أحدث فجوة)Gap ( بین تواصل األجیال) الفجوة

وانخراط المجتمعات المحلیة في مناقشة قضایاھا ) الجیلیة التواصلیة
  .المصیریة

الجناح الفرنكفوني "وقد عرفت الجامعات المغاربیة، تناحراً بین 
ي السنوات القلیلة الماضیة فقد دخل الجناح ، أما ف12"والجناح العروبي

االنغلوسكسوني واألمازیغي على الخطّ، وتكّونت أقطاب متصارعة ورافضة 
وبذلك، أصبحت الجامعة، ساحة للّصراع واالقتتال واالحتواء . لآلخر

)containment ( بدل أن تكون فضاءا للحریة والّتعددیة وتعزیز الّسلم
ن جیل إلى جیل آخر بغیة تحدیث المنظومة االجتماعي ونقل الخبرات م

التعلیمیة المتوارثة عن المرحلة االستعماریة التي تركت لنا وظائف أقل ما 
یمكن أن نقول عنھا بأنھا وظائف تقلیدیة، وال تمت بأیة صلة للواقع السیاسي 

  .واالقتصادي والمعرفي بعد االستقالل
بالمتناحرین إلى نقل  ولھذا، فال شك أن االحتقان السیاسي، قد یدفع

النّزال من الساحة السیاسیة واالقتصادیة إلى الساحة الفكریة والمعرفیة التي 
دون / تسعى إلى تبني مقترحات تحدیثیة للشأن المعرفي والجامعي على السواء

السقوط في متاھة االتجاه المنادي بمعاقبة الجامعة من قبل المجتمع؛ مع العلم 
سوى صورة للمجتمع بكل  -في نھایة المطاف – بأن ھذه األخیرة لیست

لكن األھّم، من ذلك كلھ، ھو أن تُحافظ الجامعة على . تناقضاتھ وتناحراتھ
استقاللیتھا عن السلطة السیاسیة والنّخب الحاكمة الّرافضة للتّغییر إال في 

  .بعض ما یخدم مصالحھا االقتصادیة واالداریة
یُعّد محوریاً للحفاظ على ھذه "ة وال یخفى علینا أن استقالل الجامع

المؤّسسات كمجتمع للفكر الحّر والنّاقد، ولقُدرتھا على بناء قّوة فكر 
)Thinking Force ( ،قادرة على المساھمة في إحداث التّغییر والتّطویر

 .13"وإعادة ھیكلة أنظمة التعلیم على نحو یُحقّق رسالة التّعلیم وأھدافھ
دول المغاربیة عن محیطھا االقتصادي لقد انفصلت الجامعة في ال

وبقیت النّظریات حبیسة ُجدران الجامعة ومدّرجاتھا وأقسامھا، مما أبعد 
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وبدأت القطیعة بین ثبات الجامعة . الجامعة عن التّواصل المأمول مع المجتمع
  .وانغالقھا من جھة، والدینامیة االقتصادیة من جھة أخرى

م تُبدع في المجال االقتصادي ولم لذلك، تأّخرت األمة المغاربیة ول
تبلور الّتراكم المطلوب لنقل الخبرات االبداعیة في المجال االقتصادي لألجیال 

وقد اختلفت نظرة األمم األخرى للعالقة بین الجامعة واالقتصاد، فـ . المقبلة
في قیادات المجموعة األوروبیة یتزاید التّعبیر عن رغبة بتطویع التّعلیم "

صالح بعث التقدم االقتصادي من خالل البحث العلمي التّنافسي الھادف العالي ل
إلى تولید االبتكارات الالزمة لإلبقاء على قطاعات األعمال والصناعة 

  . 14"األوروبیة في مقدمة التّنافس
ومن المعروف أن القطاع الخاص في الوطن العربي، ال یساھم إال قلیالً 

فـ . تعّددة؛ منھا الرغبة في الّربح اآلنيفي تمویل البحث العلمي ألسباب م
القطاع الخاص في الدول العربیة، وألسباب قد تختلف من دولة إلى أخرى "
منھا ضعف البنیة االقتصادیة أو أحادیة المحور االقتصادي أو عدم قدرة (

، یعتبر من أضعف الفاعلین في )النّسیج االقتصادي على استیعاب ناتج البحث
خالف الوالیات المتحدة األمریكیة التي یُمّول "على  15"لميمجال البحث الع

بالمائة من إجمالي أنشطة البحوث والتطویر  60فیھا القطاع الخاص 
فحجم التمویل یدفع بتأھیل الجامعة لالنفكاك عن االھتمام . 16"األمریكیة

بالتجرید وبالتنظیر واالنفتاح على عالم األعمال والتجارة واالنخراط في 
  .الشباب نحو االبتكار واإلبداع تأھیل

العلم بطبعھ : حلقة التّغییر!) انتھاء أو بدئ(تواصل األجیال و - 3
تراكمي، فالنظریة تدحض النّظریة وتُطّورھا، ألن تاریخ العلم ھو تاریخ 

، بمعنى أن العلم یتطور ویستفید من )كما یقول غاستون باشالر(أزماتھ 
أما الجامعة المغاربیة، فقد عرفت  األزمات والمعّوقات التي تعترضھ؛

األزمات تلو األخرى، لكن لم تستفد منھا ولم تبلور برادیغمات تنقل الجامعة 
من الوظیفة التقلیدیة إلى الوظیفة التحدیثیة فالوظیفة التّواصلیة خدمة لمصالح 

  .المجتمع المغاربي
 وأمام ھذا الوضع الھش، ازدادت وتوسعت الفجوة بین األجیال، وما

ویقصد بالفجوة، . یترّتب على ذلك من سوء فھم ونقل التجارب من جیل آلخر
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في ھذا السیاق، فجوة اإلدراك والمعرفة وتبادل الخبرات بین األجیال، ولیس 
  .الفجوة الرقمیة أو العمریة

یُْضفي النّاس ھالة كبیرة على قُدرة العلوم الدقیقة والعلوم الطّبیعیة على 
وبالتالي اإلسھام في إیجاد ) نظام البراءات الدولیة مثال(االبتكار واإلبداع 

مجاالت الصحة، (الحلول للمشاكل المطروحة في میادین اجتماعیة متعددة 
انتقال المخزون االبداعي في العلوم ، في حین أن مستویات )والزراعة مثال

العام والخاص (االجتماعیة واإلنسانیة من جیل آلخر لیس من اھتمام الجمھور 
كما أن قاعدة بیانات وعدم االفصاح عنھا في ). باستعمال مفھوم ابن رشد

الوطن العربي، یُؤّدي إلى صعوبة حساب مؤّشرات انتقال المعارف بین 
وجود شبكة مغاربیة، تُسجل حضور التّعاون إضافة إلى عدم . األجیال

والتضامن ثم التواصل ما بین األجیال، بل یتّم العمل بشكل فردي وبمعزل عن 
  !الذي قد یمثل الجماعة المفقودة" اآلخر"

من ھذا المنطلق، أي من خالل العامل المعرفي والعلمي، یمكن أن 
المقبلة، سواء اعتمدنا نسائل الجامعة والمجتمع والدولة، حول حقوق األجیال 

على ما تم تراكمھ من معارف في ظل الوظیفة التقلیدیة للجامعة المغاربیة، أو 
سواء اعتمدنا على ما تم اكتسابھ من تقنیات وتجارب في التعامل مع الفاعلین 
السیاسیین واالقتصادیین الذین یمثلون جیال جدیدا یود المساھمة في تحدیث 

الل تعدیل وظائفھا لتساھم في تخریج الخبرات الجامعة المغاربیة من خ
والنخب السیاسیة واالقتصادیة التي قد تقدر على قیادة قاطرة التقدم ببلدانھا 

  .الوطنیة عوض الھجرة نحو الخارج
من ھذه النقطة المتعلق بالخوف من ھجرة ما یسمى باألدمغة من العالم 

یجب أن . بھم ببلدان الغربالمغاربي إلى عالم المال واألعمال الذي یثیر لعا
نبدأ الطریق، وھي طریق رغبة في إحداث تغییر ملموس في األفكار والبنیات 

  .والتقنیات
ویجب أن یلعب التواصل ما بین األجیال السابقة والحالیة ثم الالحقة، 
على المستوى المعرفي والعلمي المرتبط بالجامعة المغاربیة، دور العمود 

فالتواصل . ت وتراكم المعارف بین الجامعة والمجتمعالفقري في نقل الخبرا
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أیضا، ھو أساس البحث العلمي الذي من خاللھ تتقدم الشعوب واألمم وتتحقق 
. رفاھیتھا واستقاللیتھا وحریتھا وعدالتھا االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة

وبدون التواصل بین األجیال، في شكل تواصل الجامعة مع المجتمع، فإن 
لل سیظل رفیق حلقة التواصل التي قد تعرف انقطاعا في كل العالقات ما الخ

  .بین المجتمع والجامعة واألجیال، والسیما األجیال المقبلة منھا
كیف یمكن تجاوز النظرة االختزالیة للجامعة نحو : ولذلك، نتساءل

المجتمع، من خالل إشراك األجیال المقبلة في العملیة التواصلیة ما بین 
  امعة والمجتمع؟الج

قبل محاولة اإلجابة عن السؤال أعاله، ضمن النقطة الثالثة الموالیة، 
سوف نستعرض بعض االستنتاجات الممكنة، تبعا لما تم التوصل إلیھ، من 

  .خالل كل ما سبق
فبخصوص الجیل الجدید من الجامعات المغاربیة التي نحاول أن 

انت تقدمھ لھذا األخیر في ظل تستجیب لمختلف متطلبات المجتمع بخالف ما ك
  :الوظیفة التقلیدیة، نستنتج بأن

التغییر في ظل الوضعیة المتسمة باالنغالق واالنقطاع في التواصل، یجب  -
أن یبدأ من تغییر نظرة النخبة السیاسیة واالقتصادیة إلى األدوار التي یجب 

 على الجامعة أن تلعبھا في المجتمع ولصالح المجتمع؛
اسیة واالقتصادیة، یجب أن تقف جنبا إلى جنب مع النخبة النخبة السی -

المعرفیة للمساھمة في الرقي بالوظیفة التي تلعبھا الجامعة المغاربیة من 
الوظیفة التقلیدیة في ظل المرحلة االستعماریة إلى الوظیفة التحدیثیة في ظل 

بني االستقالل؛ وبالتالي، الدفع بھا في طریق النمو المعرفي، من خالل ت
استراتیجیات البحث العلمي المتطور في ظل التواصل مع مختلف الخبرات 
التي تنتجھا الجامعة المغاربیة، ومنھا التواصل مع كافة األجیال التي تعاقبت 

 على التشرب من قیمھا ومعارفھا الحدیثة؛
االعتماد على البحث العلمي باعتباره قاطرة التقدم على المستوى العالمي،  -

امعات المغاربیة، في مواجھة مثیالتھا األجنبیة أو سواء على سواء للج
مستوى الكفاءات التي تنتجھا الجامعة مقارنة مع نظرائھم من الدول 
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األخرى؛ سیؤدي حتما إلى التواصل ما بین مختلف األجیال في عالقتھا 
 بالجامعة المغاربیة؛

تلف متطلبات الجامعة المغاربیة، مطالبة بتطویر وظائفھا لتستجیب مع مخ -
وحاجیات مختلف األجیال على السواء والسیما حاجیات األجیال المقبلة من 
خالل دعم الجامعة للرؤیة االستشرافیة المستقبلیة في بعض أبحاثھا 

  .ودراساتھا العلمیة
وارتباطا مع ما تمت اإلشارة إلیھ قبل االستنتاجات أعاله، نعود إلى 

لجامعة بالمجتمع من وجھة نظر طرح السؤال األساسي بخصوص عالقة ا
  :استشرافیة، وھو

كیف یمكن تجاوز النظرة االختزالیة للجامعة نحو المجتمع، من خالل 
إشراك مختلف األجیال، والسیما األجیال المقبلة في صلب العملیة التواصلیة 
من وجھة نظر استشرافیة للعالقة المفروض توفرھا ما بین الجامعة 

  والمجتمع؟
المستقبل في خدمة األجیال : جامعات المغاربیة والرؤیة االستشرافیةال :ثالثا

  المقبلة
تجمع ھذه النقطة الثالثة، بین مختلف العناصر التي تحدثنا عنھا، سواء 
في النقطة األولى المتعلقة بالوظیفة التقلیدیة للجامعات المغاربیة، أو في النقطة 

ر نظرة المجتمع إلى الجامعة، من الثانیة المتعلقة بالوظیفة التحدیثیة لتغیی
خالل إشراك النخب السیاسیة واالقتصادیة بجانب النخبة المعرفیة لتحقیق 
ھدف التواصل ما بین األجیال عبر نقل المعارف والخبرات فیما بینھا؛ وذلك، 
من خالل وظیفة ثالثة، تجمع بین الوظیفتین السابقتین، وھي الوظیفة 

  .سنرى ضمن النقط أسفلھ التواصلیة االستشرافیة كما
: من الخدمة واإلشراف إلى التّنبؤ واالستشراف: الجامعة المغاربیة - 1

لقد ظلت الجامعة المغاربیة في الحقبة االستعماریة تؤدي عملیة تعلیمیة ترتكز 
على خدمة السلطة المعرفیة والسیاسیة فقط، دون التفكیر في وضع أسس 

لقین إلى التفكیر والتدبیر في الوضعیات بنائیة لوظیفة تعلیمیة تتجاوز الت
بل، وبعد حصول أغلب الدول . المشكالت ومحاولة إیجاد حلول ناجعة لھا
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المغاربیة الستقاللھا السیاسي، نجد الجامعة المغاربیة في ظل ھذه الحقبة ال 
غیر أنھا لم . تزال تتأرجح أیضا بین الوظیفة التقلیدیة والوظیفة التحدیثیة

أكثر مما كان، فارتمت في حضن الغرب تأخذ عنھ بعض العلوم  تستطع إبداع
فكانت أنداك . التي انتسبت إلى معارف شاملة لكل االنسانیة من دون استثناء

الوظیفة تعتمد على عنصر التربیة االجتماعیة المتعلقة بضرورة التشبع بالقیم 
السالمي الدینیة وعنصر التكوین الفكري الذي یستمد مشروعیتھ من الفكر ا

  .القدیم
إن مھمة الجامعة في اآلونة األخیرة، والسیما مع بدایة ھذه األلفیة 

ونقصد بذلك، أنھ . الثالثة، یجب أن تنصب على التعامل بشكل كلي وشمولي
یجب علیھا النظر إلى المجتمع في كلیتھ بما یحتویھ من أجیال متعاقبة من 

ھا زمنیات مختلفة ومتعددة جھة، والنظر إلى التاریخ في سیرورتھ باعتبار
  .لكنھا مترابطة فیما بینھا

من ھذا المنطلق، سوف تستطیع الجامعة المغاربیة المعاصرة في 
عالقتھا بالمجتمع، من خلق صورة استشرافیة عن المستقبل القریب 
خصوصا؛ ومن ثمة، یمكنھا المساھمة في التنبؤ بالحاجیات والضروریات 

  .ات المتقدمة عالمیاوالممكنات لتسلق قمة الجامع
الّسھر على التّطویر المستمّر للبرامج "إنھ لمن األھمیة بمكان، 

الّدراسیة لمالئمتھا دوماً مع متطلّبات الُمجتمع والنّسیج االقتصادي محلیاً 
ھدم األسوار بین الجامعة والمجتمع فالجامعة ھي "، والمطلوب ھو 17"ودولیاً 

عن " لّجسور بین الجامعة والمجتمعمّد ا"، والبد من 18"خادمة مواطنیھا
  .طریق التفاعل المتبادل والتواصل ما بین الجمیع بدون استثناء

وبفضل إرساء ثقافة التواصل بین األجیال المغاربیة، سوف نستطیع أن 
نتجاوز المشاكل الحدودیة الوھمیة للبحث والعلوم معاً، سواء فیما بیننا أو فیما 

یتجاوز بطبیعتھ الحدود السیادیة للدول بین العلوم بنفسھا؛ فالعلم 
كاإلیدیولوجیة السیادیة لتدجین الفكر وإشغالھ بالقضایا المرحلیة (

، فھو عبارة عن سلسلة حضاریة تجمع بین أفكار مختلف ) Eventsواآلنیة
الحضارات في بوتقة واحدة دون نقل األفكار االیدیولوجیة الھّدامة للبشریة 

التي تقول بانتصار اللیبرالیة  19)فرانسیس فوكویاما(كأطروحة نھایة التاریخ 
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التي 20 )صامویل ھانتغتون(النھائي على االشتراكیة؛ وصدام الحضارات 
فھذه . توھم بوجود العداوة بین الحضارات ووجود خطوط دمویة بینھا

األطروحات وغیرھا، لن تُفید البشریة في نقل المعارف عبر األجیال، بل 
األجیال الغربیة وراء الّشوفینیة واإلحساس بالتفوق على ستؤدي إلى انزواء 

  .اآلخر، وخوض الحروب وتدمیر اآلخر
لقد عرض ثالثة باحثین، من بینھم المھدي المنجرة، على نادي روما 

، تقریراً یتعلق بعدم وجود حدود للتعلیم؛ والھدف األساسي المعلن 1998سنة 
  .21ل التعلیم ومستقبل البشریةعنھ، ھو أن التقریر یھدف إلى فتح نقاش حو

وبخصوص المستقبل المغاربي، یجب أن تأخذ الجامعة المغاربیة على 
عاتقھا، التربیة على حقوق االنسان وحمایة البیئة من أجل األجیال الحالیة 

تصبح مطلباً ضروریاً وأحد أھم مسؤولیات "والمقبلة؛ فالتربیة البیئیة مثال 
مستویاتھا، كما تصبح دراسة المشكالت البیئیة  النّظم التعلیمیة على اختالف

حاضراً ومستقبالً، وتشخیصاً ووقایة وعالجاً، أحد أھم مسؤولیات مؤسسات 
 .22"التعلیم الجامعي والعالي والعربي على المستوى البحثي

الخطاب التواصلي عند یورغن (لقد ُوجدت الجامعة لخدمة المجتمع 
واالرتقاء بھ، عبر نشر الوعي  والنھوض) Jürgen Habermas ھابرماس

الجماعي؛ لكن لألسف، لم تحتل الجامعة في الدول المغاربیة ُرتباً ُمشرفة في 
فالعمل المغاربي، . 23جامعة في العالم 500التّصنیفات العالمیة، أي ضمن 

یطغى علیھ العمل القطري المحدود في البحث والتطویر؛ لذلك، فبدل 
التّشاركي، نجد أنفسنا غارقین في االنشغال " بيالِعلم المغار"االنشغال بـــ

  .بالِعلم القُطري االنفرادي
الُمدخالت (وال شك أن وظائف الجامعة، تتعّدد ألنھا منظومة متكاملة 

یتوقف مدى "، ومن ثّم )David Easton والُمخرجات بتعبیر دافید استون
تھا وتفاعلھ وفاء الجامعة بمسؤولیاتھا على مدى انسجام كل مكون من مكونا

مع باقي المكونات من ناحیة، وعلى مدى انفتاحھا وتفاعلھا مع بقیة 
؛ كما أن 24"المنظومات األخرى ذات الصلة بالمجتمع من ناحیة أخرى
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التّفاعل مع المحیط ودول الجوار یُمھّد ألواصر تعزیز التّقارب بین الّشعوب 
  .واألجیال
امعة مكانة متمیزة في للج: الجامعة المغاربیة وتواصل األجیال - 2

مسار تقدم الدول وتطور المجتمعات؛ غیر أن ربطھا في ھذا البحث بفكرة 
تواصل األجیال، یكون المسعى من ورائھ، التفكیر في اإلمكانیات التي یمكن 

. أن تتیحھا الجامعة داخل مجتمعھا لكل األجیال في حالة تواصلھا مع الجمیع
جیل األجداد واآلباء : تنقسم إلى ثالثة عناصر فاألجیال، وفق المقاربة الجیلیة،

وھم من جیل الماضي؛ وجیل األبناء والحفدة وھم من الجیل الحاضر؛ ثم جیل 
  .افتراضي، لیس لھ وجود فعلي، لكن یمثل جیل المستقبل

وبالتالي، فأن تلعب الجامعة دور الوسیط في تحقیق عملیة التواصل بین 
نظرنا المتواضع، بلوغنا إحدى األھداف التي ھؤالء األجیال جمیعا، یعني في 
دور الجامعات المغاربیة في توفیر مستقبل : نسعى إلى الوصول إلیھا، وھو

واعد لألجیال المقبلة داخل المجتمعات العربیة عموما؛ وذلك، ما ال یمكن 
تحقیقھ من دون توفر وعي حاضر لدى األجیال المعاصرة فضال عن تراكم 

  .ج عما ورثناه من األجیال السابقةمعرفي وخبراتي نات
إن من حقنا في بعض األحیان أن نطرح بعض األسئلة التي ال یفكر 

ھل استطاعت الجامعة في الدول المغاربیة، بالفعل، أن : فیھا غیرنا، من قبیل
المعاصرة كما تصورتھا ألول وھلة حین " المدرسة المغاربیة"تدافع عن 

في عھد االستعمار؟ وھل فكرت أیضا في  فكرت في إنشاء المدارس الوطنیة
احتضان رموز معرفیة وفكریة ذات أصول عربیة ومغاربیة، في الوقت الذي 
اھتمت بتلك الرموز جھات غربیة بعیدة كل البعد عنھا جغرافیا ومرجعیا؟ 

لماذا اھتم الغربیون بابن رشد قبل أن یھتم بھ المغاربة؟ : فعلى سبیل المثال
د عندنا، بینما أن النّقاش الذي دار في أوروبا حول أولویة ولماذا فشل ابن رش

العقل أو النقل ھو من إبداع وتأسیس وتقعید ابن رشد؟ ثم أین فالسفة الفكر 
المغاربي المعاصر، أمثال محمد أركون ومحمد عابد الجابري، مما یجري 

صلح اآلن في الوطن العربي حول الدولة الدینیة والمدنیة؟ وھل بالفعل، ال ی
، لالستمرار في )الّسیرورة النّقدیة(الفكر االستشرافي الذي یوجھ النّقد للذات 

خوضھ كتجربة للتّحرر من االستبداد واالندماج في استنارة المجتمع حول 
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تفاصیل انتقال السلطة المعرفیة والسیاسیة عبر الّتاریخ العربي االسالمي ُمنذ 
اك عثرات؟ ثم ألم نستفد منھا عبر إلى الیوم؟ ألم تكن ھن وفاة الرسول 

القُرون "الّصراع المریر على الّسلطة؟ وماذا تعرف األجیال الحالیة عن 
وھو ممن (بتعبیر محمد أركون، والتي انتھت بوفاة ابن رشد " الخالّقة

؟ فأین ذلك المخزون من )یشّكلون مخزوناً متجّدداً لألمة العربیة عموما
ال واالنتقال من جیل إلى جیل، في إطار تعاقب التداول ما بین مختلف األجی

  األجیال وتواصلھا؟
، تضمن "استجابة"و) استشرافیة(یكون للجامعة قدرة استباقیة "قد 

اللیونة والمجال التّصرفي الضروریین لتحیین سیاساتھا حسب المتغّیرات 
، وإال ستضیع فرص اللحاق بالّركب الحضاري؛ فجمیع 25"الھائلة للعصر

تتصارع من أجل الّسبق في جمیع المجاالت؛ فھل یمكن ممارسة الفعل األمم، 
  اإلبستیمي الواعي لتدارك الفجوة بیننا وبین ھذه األمم؟

سؤال یفرض نفسھ في ھذه المرحلة، لكن اإلجابة عنھ تبقى ُمغیّبة من 
  !قبل النّخب الحاكمة سواء بوعي أو بدون وعي

إذ . نا الجامعي على السواءھذه بعض أوجھ األزمة التي یعرفھا تعلیم
نجد أنفسنا نتنّكر للماضي وال نھتم بالمستقبل وبالدراسات االستشرافیة، بحیث 
لم تستوعب الجامعة في الدول المغاربیة أن تراكم العلم یؤدي إلى استشراف 

دراسة : المستقبل، وھذا یحتاج إلى االعتماد في مختلف الفروع العلمیة
؛ وھو ما یعني حتماً، )أو الّتفكیك(والّتركیب  األطروحة ونقیض األطروحة

  .أھمیة توسیع آفاق البحث العلمي اعتماداً على ھذه المعادلة
إن التربیة على حقوق االنسان واحترام البیئة والحفاظ على استدامتھا 
على سبیل المثال، تعد من أھم ُمقّومات نقل الخبرات بین األجیال؛ ویعّد 

ناصر تفعیل التواصل ما بین األجیال وتحصیل التكوین أھم عنصر من ع
وما لم نتصرف وبسرعة في ھذا االتجاه . الُمنجزات واالبتكارات الحضاریة

الذي سیمكننا من مضاھاة الجغرافیات الثقافیة والمعرفیة التي تشبھ موقعنا 
المعرفي المتأخر والتي تسابقنا في ھذا المجال، فإننا سنضل الطریق یوما ما، 
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لألبد بذیل التاریخ نتجرع خیبات الذات الفردیة والجماعیة في فھم  وسنقبع
  .الواقع المعاصر من وجھة نظر معرفیة وعلمیة وفكریة

وبالنسبة للدول المغاربیة، فإن السیاسة التعلیمیة كجزء من السیاسات 
العمومیة، ال تزال في أولى خطواتھا للخروج من مرحلة االستعمار التي 

یفة التقلیدیة التي أثرت على مسار تطور الجامعة في عرفت ظھور الوظ
أما، أن تكون قد وصلت . مرحلة االستقالل حیث انتعاش الوظیفة التحدیثیة

تلك السیاسة أوجھا مع تبني الوظیفة التواصلیة، فإن ذلك، ال یزال بعیدا عن 
فالوظیفة التواصلیة لم تدخل حیز التطبیق إلى بشكل . حكم مسبق بخصوصھا

طع وغیر ذائم، في إطار ما یمكن أن نسمیھ بمرحلة المنافسة التي تدخلھا متق
القرن (الجامعات المغاربیة عالمیا، السیما مع العقدیة األولى من األلفیة الثالثة 

  ).الحادي والعشرین
  :خاتمة

إن التقدم والرقي، لدى المجتمعات، ال یتم إال باھتمام نخبتھا المعرفیة 
یة واالقتصادیة بمختلف أوجھ الثقافة والعلم والمعرفة بشكل والدینیة والسیاس

ومجمل تلك العناصر، ھي ما یشكل تراكم وتوالد الطابع الحضاري . واع جدا
فإن حققھا وحافظ علیھا ثم تداولھا ونقلھا فیما بین مختلف . عند مجتمع معین

ة؛ لكن األجیال، تحدثنا ھنا عن وجود حضارة ذاتیة تشق طریقھا إلى العالمی
خفت ضوئھا فیما بین أجیالھا، فیعني ذلك أن أحد األطراف قد فرط في 
وظیفتھ البیداغوجیة الضروریة لتتابع المعارف وتحقیق تراكمھا عند جیل 

  .معین
وحینما نكون إزاء ھكذا موقف، نعلم مباشرة بأن إحدى البنیات إما 

فإما أن . الل معینا، قد عرفت خ)المجتمع(أو االجتماعیة ) الجامعة(المعرفیة 
الجامعة، لم تعد تقدر على القیام باألدوار المنوطة بھا على أحسن وجھ؛ وإما 
أن المجتمع، ال یجد في تلبیة رغباتھ المعرفیة والعلمیة، األداة المناسبة للقیام 

أنداك، فقط، قد نكون في موضع ال نحسد . بتعبئة مختلف عناصره الجیلیة
: لنظر في المنطلقات والمحددات على الصعیدینمما یتوجب إعادة ا. علیھ

  .الحضاري واالجتماعي
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الحضارة ھي بوتقة تفاعل أفراد المجتمع وھي أیضاً جوھر "إن 
الوجود االجتماعي، بعبارة أخرى، فإن الحضارة في نظر مالك بن نبي ھي 
الوعاء الذي یحوي كل االعتبارات الُمتضمنة للحیاة االجتماعیة والثقافیة 

وما لم تتحقق  .26"یاسیة واالقتصادیة وازدھار النشاط العلمي والثقافيوالس
الحضارة بھذا المعنى عند شعب معین، یجب الرجوع إلى المؤسسات 
المعرفیة والعلمیة في مجتمعھ، ومساءلة منطلقاتھا ومحدداتھا لكشف مكامن 

ة ما الخلل، وإعادة الجامعات إلى مسارھا الطبیعي الذي یكمن في ربط المساف
بین المجتمع واإلنسان والمستقبل بأداة تواصل جیلیة كأداة حضاریة 

  .واجتماعیة واعیة
  :ختاما، یمكن القول بأن

وظائف الجامعة المغاربیة، تتعّدد؛ لكن، مھمة نقل المعارف المتراكمة بین  -
  األجیال وتواصلھا، ھو ھدف یجب الدفاع عنھ باستماتة في الدول المغاربیة؛

عة بین األجیال المغاربیة، ھو محّدد أساسي من محّددات تجاوز القطی -
 التواصل بین الجامعة والمجتمع؛

الجامعة المغاربیة، علیھا أن تدشن ورش نقل الخبرات من الرّواد المغاربیین  -
األوائل إلى األجیال الناشئة، قصد الحفاظ على الھویة المعرفیة؛ وبعد ذلك، 

 في شرط الجماعة؛الكامن " اآلخر"التواصل مع معارف 
التواصل بین األجیال ھو الخیط الّرابط بین األجیال الماضیة والحالیة  -

وعندما سیغیب التّواصل بین األجیال، سیغیب التّراكم المعرفي . والمقبلة
والعلمي الذي یقود إلى تراكم التجارب والخبرات، علماً بأن التّراكم ھو 

  .ربیا أو عربیا أو غربیاأساس النھضة في أي مجتمع كیفما كان، مغا
   :الھوامش

                                                        
، المعتمد في ھذا البحث، غنیا جّدا؛ ولكن، )أو الحقل المفاھیمي(یبقى، القاموس اللغوي  -1

لن نتطرق، في ھذه النقطة، إلى كل الكلمات التي سوف نتعرض لھا بالّشرح والتّفسیر 
الجامعة، المجتمع، : ومن بینھا، نذكر. كمفاتیح أساسیة بقدر ما سنشیر إلى أھمھا فقط

  .تواصل األجیال، األجیال المقبلة، التّواصل، القطیعة، الخبرات والمعارف المتنّقلة
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تتجاذب مفھوم الجیل فروعاً علمیة كثیرة، فبالنسبة لعالم الدیمغرافیا یعني الجیل فئة  -  2

، وتطبّق على مجموع (Cohorot de naissance)عمریة التي تتقارب في الوالدة 
فراد المزدانین في نفس السنة؛ ومن وجھة نظر علم األنساب، فالجیل یعني في نفس األ

الوقت العالقة األسریة ومجموع األشخاص المصنّفین حسب ھذه العالقة؛ ویمثّل الجیل 
في علم التاریخ مرحلة متعلقة بزمن تجّدد اإلنسان في الحیاة العامة أو في مجموع 

ألب واألوالد؛ وفي السوسیولوجیا السیما مع كارل السنوات التي تفصل بین ُعمر ا
یعني الجیل مجموع األفراد الذین تتقارب أعمارھم،  (Karl Mannheim)مانھایم  

لكن الّشرط األساسي للتحدید االجتماعي یتمثّل في التجارب التاریخیة المشتركة، 
ل ال یمثّل مجموعة كما أن الجی. والسیما التجارب التي جذبت المقاربة المشتركة للعالم

مختلفة، یعّرفھا مانھایم كأنظمة فرعیة " وحدات جیلیة"متجانسة لكنھ یتكون من 
  ". مجموعات عملیة"تتناقض عن طریق توجھاتھا السیاسیة اإلیدیولوجیة، وتمثلھا 

Claudine, Attias- Donfeut. & Philippe, Daveaux. "Autour du concept 
génération", Recherche et Formation (N: 45, 2004), pp. 101-102. 

بصفة عامة، ال یمكننا إعالن أو اتباع منھج محّدد بصفة علنیة، على أساس أن البحث  -3
المتمیّز ھو الذي یستجیب لكافة اإلشكالیات المطروحة على ھامش موضوعھ األساسي 

ضمن وعلیھ، سیكون المنھج خطوة مستبطنة  .ولیس على أساس المنھج الُمعلن
المنھجیة العامة المعتمدة لتحریر وصیاغة كل أجزاء ھذا البحث، انطالقاً من المقدمة 
التي تُبرز لنا مختلف العناصر التّفكیكیة لعنوان البحث؛ مروراً بطبیعة الحال بأول 

اإلشكالیة من خالل فرضیة واحدة قبل / نقطة حیث نحاول اإلجابة عن مختلف األسئلة
الصات التي یمكن أن تستجلي لدینا عالقة الجامعة بالمجتمع من االختتام بمختلف الخُ 

  .خالل عملیة تواصل األجیال
بلعبھا وفق ) الجامعة(یمكن أیضا النظر في مختلف الوظائف التي یمكن للتعلیم العالي  -4

الظروف الحالیة، أي ما بعد الربیع العربي، السیما بالدول التي عرفت احتجاجات 
غییرات على مستوى أنظمتھا السیاسیة ومنھا بطبیعة الحال، ومظاھرات وحتى ت

دور التعلیم العالي في تنمیة المجتمع . صباح، غربي: أنظر مثال. أنظمتھا الجامعیة
أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم االجتماعیة، تحت إشراف الدكتور عبد (المحلي، 

قسم العلوم االجتماعیة التابعة  ، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،)الرحمان برقوق
  :منشورة على الموقع اإللكتروني التالي. 2014-2013. لجامعة محمد خضیرة بسكرة

 http://thesis.univ-biskra.dz/24/.pdf . )2015ماي  12تمت زیارتھ بتاریخ (   
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: في. ولیة للخطاب التعلیمي الجامعي باللغة العربیةدراسة تدا. نوارة، بوعیاد -5

http://insaniyat.revues.org/9670  أنظر بالضبط الصفحات الورقیة بمجلة
  ).2015یونیو  10تمت زیارتھ بتاریخ ). (155-127إنسانیات من 

نفس المرجع  ،خطاب التعلیمي الجامعي باللغة العربیةدراسة تداولیة لل ،نوارة، بوعیاد -6
  .السابق

 25، مجلة إضافات، العدد "االختصاص الجامعي ومحنة الثقافة" ،إیلین، دمعة -  7
مركز دراسات الوحدة العربیة، الجمعیة العربیة لعلم االجتماع بالتعاون مع : بیروت(

  .96، ص )2014شتاء 
  .99المرجع نفسھ، ص  -  8
نفس المرجع  ،مي الجامعي باللغة العربیةدراسة تداولیة للخطاب التعلی ،ة، بوعیادنوار -9

  .السابق
  .دور التعلیم العالي في تنمیة المجتمع المحلي، مرجع سابق ،صباح، غربي -10
: بیروت(التوقعات واإلمكانات في البلدان العربیة . العلم والسیادة ،أنطوان، زحالن -11

  .273 ، ص)2012عربیة، مركز دراسات الوحدة ال
مشروع المجتمع بین مطرقة السلطة : الجامعة والسیاسة في الجزائر" ،مختار، مروفل -12

بیروت، ( 27و 26، مجلة إضافات، العددان "لمحة تاریخیة ،وسندان األیدیولوجیة
 -مركز دراسات الوحدة العربیة، ربیعالجمعیة العربیة لعلم االجتماع بالتعاون مع 

  .148. ، ص)2014صیف 
االشكالیات والمخاطر والرؤیة . التجارة بالتعلیم في الوطن العربي. محیّا، زیتون -13

 .285.، ص)2013مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(المستقبلیة 
، "المھّددات الداخلیة والخارجیة لجامعة القرن الحادي والعشرین" ،مایكل، شاتوك -14

المجلس الوطني : الكویت( 24، المجلد 2و 1العددان  ترجمة ھند مصطفى، عالم الفكر،
  .42، ص )1995دجنبر  -أكتوبر -للثقافة والفنون واآلداب، شتنبر

، سلسلة المحاضرات، المركز "البحث العلمي والجامعات العربیة ،وائل، بنجلون -15
العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، المؤتمر السنوي الرابع للعلوم االجتماعیة 

  .14، ص 2015مارس  21- 19نسانیة، مراكش، مارس واال
حاجة المغرب إلى مراكز الدراسات االستراتیجیة لتطویر  ،أخذاً عن یوسف، عنتار -16

الجمعیة : بیروت( 21قراءة في الّدواعي والعوائق، العدد : أدائھ في السیاسى الخارجیة
. ص) 2009لعربیة، شتاء العربیة للعلوم السیاسیة بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة ا

142.  
  .6المرجع نفسھ، ص  -17
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بین حق المواطن في العلم وحق المواطن في . التعلیم العالي العربي:" حافظ قبیسي -18

المجلس الوطني للثقافة : الكویت( 24، المجلد 2و 1، عالم الفكر، العددان "النخبة
  .77، ص )1995دجنبر -أكتوبر-والفنون واآلداب، شتنبر

19- Francis Fukuyama .The End of History and the Last Man (New 
York : 1992). 

20-  Samuel P. Huntington. The Clash of Civilizations and the 
Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996).  

21- James W. Botkin, Mahdi Elmandjra & Mircea Malitza. No limits 
to learning. Bridging the human gap (Report to the Club of Rome, 
1998), p. 12. 

االستراتیجیة العربیة لتنمیة  ،]ة التربیةإدار[الثقافة والعلوم المنظمة العربیة للتربیة و -22
  .30- 29، )2008: تونس(االبداع في التعلیم العالي 

، "الطریق نحو التّمّیز. الجامعات العربیة وتحدي التصنیف العالمي" ،سعید، الصدیقي -23
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیَّة، أبریل ( 6رؤى استراتیجیة، العدد 

  .47-8، ص ) 2014
االستراتیجیة العربیة لتنمیة ]. إدارة التربیة[المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  -24

  .12االبداع في التعلیم العالي، المرجع السابق الذكر، ص 
  .13المرجع نفسھ، ص  -25
، مجلة "حفریات في بنیة االتصال االجتماعي عند مالك بن نبي"، حیدش، سعد -26

الجمعیة العربیة لعلم االجتماع بالتعاون مع مركز : بیروت( 27و 26ن إضافات، العددا
  .16.، ص)2015صیف  –دراسات الوحدة العربیة، ربیع 
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   التعلیم العالي في العلوم اإلسالمیة في أوروبا
  فرنسا، نموذجا/ المعھد األوروبي للعلوم اإلنسانیة بباریس

              

  
  أحمد جابا� الدكتوراألستاذ 

  فرنسا/ مدیر المعھد األوروبي للعلوم اإلنسانیة بباریس
                

  :مقدمة

وروبا من المواضیع التي لقد أصبح موضوع التعلیم اإلسالمي في أ
یتوجھ إلیھا اھتمام الباحثین في فرنسا وفي دول االتحاد األوروبي؛ وإن كان 
ھذا االھتمام یتفاوت بین ھذه الدول تبعا لطبیعة الوجود اإلسالمي في كل دولة 
من حیث تاریخھ ومدى نضج تجربتھ، وكذلك طبیعة المجتمع في تعاملھ مع 

  .لمسلمین خاصةالدین عامة ومع اإلسالم وا
  :ویعود ھذا االھتمام إلى عوامل عدیدة أبرزھا

ـ التوجھ الواضح والمتزاید لدى شرائح عدیدة من المسلمین إلى متابعة برامج 
تعلیمیة وتكوینیة في مجال الدراسات اإلسالمیة بغیة تنمیة الزاد العلمي 

ك في للفرد فیما یحتاجھ لخاصة نفسھ في فھم دینھ وتربیة أبنائھ، وكذل
  .توجیھ غیره

ـ قیام عدد من المؤسسات اإلسالمیة التعلیمیة لتلبیة ھذا الطلب من خالل 
برامج متنوعة من دورات قصیرة إلى برامج أكادیمیة ممتدة لسنوات 

  .دراسیة
ـ التفات السلطات الرسمیة إلى مسألة التكوین اإلسالمي ومحاولتھا االقتراب 

شیئا من التأثیر والتوجیھ لھ بصورة أو من ھذا المیدان بما یجعلھا تمارس 
  .بأخرى



  أحمد جابا�/ د.أ
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ـ اھتمام بعض الدارسین والباحثین بقضیة التعلیم اإلسالمي؛ ومن أبرز ھؤالء 
الذي أشرف ) Franck Frégosi" (فرانك فریقوزي"الباحث الفرنسي 

، 1تكوین األطر الدینیة اإلسالمیة في فرنسا: على بحث جماعي حول
  .ابعینوغیره من الباحثین والمت

وینبغي أیضا التنبیھ في مفتتح ھذه الورقة على أن التعلیم الدیني الخاص 
یعود إلى مسؤولیة الجماعات الدینیة، سواء كان  بمستویاتھ المختلفة في أوروبا

ھذا التعلیم یستھدف تكوین األطر الدینیة، أو یقّدم برامج التربیة اإلسالمیة 
یضا؛ ولیس من صالحیات الدولة، لألطفال في المدارس الخاصة والعامة أ

. التزاما منھا بالنظام العلماني الذي یحكمھا، أن تتدخل في تنظیم التعلیم الدیني
إن موقف الحیاد للدولة في مسألة التعلیم الدیني ھو الذي یتّم التعامل بھ مع 
سائر األدیان، فللمسیحیین مراكزھم الخاصة لتكوین القساوسة ورجال الدین، 

مدارسھم الخاصة لتكوین أحبارھم، وكذلك الشأن بالنسبة للمسلمین وللیھود 
من حیث األصل، وإن كانت بعض الدول األوروبیة تحاول أن تجد سبال 
للتدخل في توجیھ التعلیم الدیني اإلسالمي، ومحاولة التأثیر فیھ بما یكّرس 

ولة رؤیة معینة للدین یعتقدون أنھا األوفق لحمایة الصبغة العلمانیة للد
  .والمجتمع

  ما ھو المقصود بالتعلیم اإلسالمي في فرنسا ودول االتحاد األوروبي؟
إن التعلیم اإلسالمي یشمل األعمال التعلیمیة المتخصصة في تدریس 

  .2اإلسالم، علوما وتربیة وثقافة، إلى جانب تعلیم القرآن الكریم واللغة العربیة
تعلیم : ي أوروبا إلى قسمینیمكننا أن نقّسم التعلیم الدیني اإلسالمي ف

دیني ُموجھ للتالمیذ في المراحل التمھیدیة واالبتدائیة واإلعدادیة والثانویة، 
  .وتعلیم دیني موّجھ إلى الكبار

یتوّزع ھذا التعلیم على قطاعات  :التعلیم الدیني الموجھ للصغار - 1
  :ثالثة

تالمیذ وھو یمثل القطاع األوسع من حیث عدد ال :التعلیم األھلي -أ
الذین یستفیدون منھ، وتقوم على ھذا التعلیم المساجد والمراكز اإلسالمیة، التي 
یُخصص الكثیر منھا جانبا ُمھّما من نشاطاتھا للتعلیم، من خالل إقامة صفوف 
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متخصصة لتعلیم اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة؛ وقد بدأت تنشأ أیضا 
لمساجد والمراكز اإلسالمیة جمعیات متخصصة في التعلیم غیر تابعة ل

  . تتخصص في النشاط التعلیمي
یقوم التعلیم في ھذا القطاع على تنظیم دروس في أوقات العطل 
األسبوعیة للتالمیذ، بما یجعلھم بشكل موازي یتابعون دراستھم في المدارس 

  .النظامیة ویتلقون التعلیم الدیني خارجھا
تالمیذ تُقدر بعشرات اآلالف ویستوعب ھذا القطاع أعدادا كبیرة من ال

  .في الدول الكبیرة
وھو تعلیم نظامي تقوم علیھ مدارس  :التعلیم اإلسالمي الخاص -ب

أھلیة خاصة تلتزم غالبا بتدریس المنھج الدراسي الرسمي المقرر من وزارة 
التعلیم في البلد األوروبي وتضیف لھ موادا في اللغة العربیة والتربیة 

ھذه المدارس دعما من الدولة على اختالٍف في أنظمة  اإلسالمیة؛ وتتلقى
الدول في صرف ھذا الدعم منذ الیوم األول من إنشاء المدرسة، كما ھو الحال 
في السوید وھولندا، أو بعد مرور خمس سنوات على األقل من بدء التدریس 

  .كما ھو النظام في فرنسا
من بلجیكا والنمسا یقوم النظام التعلیمي في كل  :التعلیم الحكومي -ج

على تقریر مادة التربیة الدینیة لكل مجموعة دینیة، ویشرف على ھذا التعلیم 
الدیني مدرسون من نفس الدیانة؛ حیث یتولى تدریس مادة التربیة اإلسالمیة 
المقررة ضمن البرنامج العام مدرسون یتم تعیینھم من الھیئة الدینیة التي تمثّل 

بر ھؤالء المدرسون موظفین لدى وزارة التعلیم التي المسلمین في البلد، ویعت
  .تصرف لھم رواتبھم كبقیة المدرسین اآلخرین

أما التعلیم الدیني الموجھ للكبار  :التعلیم الدیني الموجھ للكبار - 2
  .تعلیم غیر جامعي وتعلیم جامعي: فیمكن تقسیمھ إلى قسمین

اإلسالمي نظرا للطلب على التكوین  :التعلیم غیر الجامعي -أ
وخصوصا من الشباب تقوم بعض المراكز اإلسالمیة الكبرى أو بعض 
الجمعیات التي تنشأ لغرض التعلیم بتقدیم برامج تكوینیة متعددة في صورة 
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دروس یتم تنظیمھا في الفترات المسائیة أو في عطلة نھایة األسبوع، وتتنوع 
  .التعلیميالبرامج بحسب كفاءة واھتمام القائمین على ھذا النشاط 

ھناك مؤسسات جامعیة تقوم على تنظیم تعلیم  :التعلیم الجامعي -ب
  :أكادیمي في الدراسات اإلسالمیة، ویمكن تصنیف ھذه المؤسسات إلى صنفین

التي تشتمل على أقسام للدراسات اإلسالمیة للمرحلة  ـ الجامعات الرسمیة
لى منھج الجامعیة والدراسات العلیا، وتسیر أكثر ھذه الجامعات ع

الدراسات االستشراقیة، مثل جامعة السربون في باریس وجامعة لیدن في 
  ...ھولندا وغیرھا من الجامعات

التي تدرس العلوم اإلسالمیة بطریقة أكادیمیة وفق منھج  ـ الجامعات الخاصة
تضعھ لنفسھا، وھي أقرب إلى كلیات الشریعة وأصول الدین في البالد 

المعھد األوروبي للعلوم : المؤسسات الجامعیة اإلسالمیة؛ ومن أبرز ھذه
وأصبح لھ أربعة فروع  1990اإلنسانیة الذي تأسس في فرنسا منذ سنة 

وبریطانیا وألمانیا، وكذلك جامعة ) فرعان(تعلیمیة في كل من فرنسا 
  .روتردام اإلسالمیة بھولندا وغیرھا

  :مؤسسات التعلیم الدیني الخاص
یُعّد المعھد  :نسانیة بباریس نموذجاالمعھد األوروبي للعلوم اإل

األوروبي للعلوم اإلنسانیة ھو المؤسسة اإلسالمیة الجامعیة األقدم نشأة 
واألوسع انتشارا على الساحة األوروبیة بفروعھ األربعة في كل من فرنسا 

وبریطانیا وألمانیا؛ كما أن المعھد في باریس قد ) في باریس وشاتوشینون(
 Etablissement" (ة للتعلیم العالي الخاصّ مؤسس"حصل على صفة 

d’enseignement supérieur privé ( ،من وزارة التعلیم العالي الفرنسیة
لیكون بذلك المؤسسة التعلیمیة اإلسالمیة العلیا األولى التي تحصل على ھذه 

  .الصفة
سیكون محور حدیثنا في ھذه الورقة إذن عن المعھد األوروبي للعلوم 

باعتباره األقدم نشأة واألوسع انتشارا، وباعتبار معایشتي شخصیا اإلنسانیة 
  .لمسیرة للمعھد منذ إنشائھ إلى الیوم



  .....التعلیم العالي في العلوم اإلسالمیة في أوروبا                                                             
  

 

 41                                                                               السابعالدولي  الملتقى

  :األھداف
من  1990لقد كان تأسیس المعھد األوروبي للعلوم اإلنسانیة في سنة 

منبثقة عن اتحاد المنظمات اإلسالمیة في أوروبا،  ،قبل لجنة علمیة متخصصة
كوادر إسالمیة المسلمین في أوروبا إلى تكوین وذلك استجابة لحاجة 

متخصصة في الدراسات اإلسالمیة تجمع بین استیعاب العلوم اإلسالمیة 
المجالت  والمعرفة بالواقع األوروبي، وذلك لتغطیة حاجة المسلمین في

  :التالیة
  .ـ مجال اإلمامة والخطابة والوعظ والفتوى

  .ـ مجال التعلیم الدیني
  .)Aumônerie(الروحي في المستشفیات والسجون  ـ مجال اإلرشاد

  .ـ مجال تكوین الباحثین والدارسین والمؤلفین
  :ثالثة رتكزاتتقوم الفلسفة التعلیمیة للمعھد على مُ  :الفلسفة التعلیمیة للمعھد

من خالل دراسة العلوم التحصیل العلمي األكادیمي ـ تمكین الطالب من أ
دراسة تجمع بین األصالة والمعاصرة،  اإلسالمیة من مصادرھا األصلیة،

وتعتمد التحلیل والمقارنة، وتنفتح على قضایا العصر ومشكالت الواقع، 
في ضوء منھج وسطي ومقاربة تعددیة؛ ویتم ھذا من خالل البرامج العلمیة 

  .المقررة
، رعایة لمقاصد التعلیم التزكیة الروحیة والتھذیب الخلقيالعنایة بجانب  -ب

إصالح النفس وإحیاًء لمنھج التعلیم اإلسالمي األصیل الذي الشرعي في 
یوّجھ الطالب إلى تحصیل العلم والحرص على الّسمت؛ ویتم ھذا من تھیئة 
األجواء التربویة والروحیة في رحاب المعھد من إقامة الصلوات جماعة، 
وعقد بعض اللقاءات التربویة إضافة إلى اللمسات التوجیھیة التي تتم من 

ل التدریس لمختلف المواّد، وكذلك ترتیب الرحالت الجماعیة ألداء خال
  .  مناسك العمرة

وذلك بتوجیھ الطالب إلى التواصل مع الساحة  المیداني التدریب الدعوي -ج
الدعویة العامة والمشاركة في األنشطة التعلیمیة والوعظیة في المساجد 



  أحمد جابا�/ د.أ
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                  42

حوار الدیني والفكري والمراكز والمدارس؛ وكذلك المشاركة في ندوات ال
مع غیر المسلمین حتى یكتسب الطالب خبرة میدانیة تؤّھلھ لیكون صاحب 

  .رسالة وتأثیر في واقعھ اإلسالمي واالجتماعي العام
  :یضّم المعھد ثالثة أقسام تعلیمیة :األقسام والمستویات التعلیمیة

 وھو قسم یستوعب طالب الشریعة وأصول :قسم الدراسات اإلسالمیة -أ
الدین للحصول على شھادة اإلجازة، والماستر في العلوم اإلسالمیة، وكذلك 
التسجیل لنیل شھادة لدكتوراه؛ وھذا القسم مسجل لدى وزارة التعلیم العالي 

ویوفّر ھذا القسم  .والبحث العلمي في فرنسا باعتباره قسما للدراسات العلیا
  .ازیینالتدریس باللغتین العربیة والفرنسیة في صفین متو

یستقبل ھذا المعھد الطالب الراغبین  :معھد اللغة العربیة للناطقین بغیرھا -ب
في تعلّم اللغة العربیة من الناطقین بغیرھا ویتدّرج معھم على مدى ثالث 
سنوات لیحصل الطالب في نھایتھا على اإلجازة في اللغة العربیة للناطقین 

المیة تھیأ الطالب لمتابعة بغیرھا، مع االطالع على مداخل للعلوم اإلس
  .دراستھ في قسم الدراسات اإلسالمیة

یستقبل ھذا المعھد الطالب الراغبین في  :معھد القرآن الكریم والقراءات -ج
حفظ القرآن الكریم ودراسة أحكام التجوید والحصول على إجازة في قراءة 

المواد أو أكثر من القراءات القرآنیة المتواترة، إضافة إلى دراسة بعض 
  .الشرعیة كالتفسیر وعلوم القرآن وفقھ العبادات

إلى جانب األقسام التعلیمیة الثالثة ینظم المعھد عددا من التكوینات المكثفة 
للحصول على شھادات خارج إطار الشھادات األكادیمیة المعتمدة في القصیرة 

  :في المجاالت التالیةد، وذلك  .م .نظام ل
  .غة العربیةـ العلوم اإلسالمیة بالل

  .ـ العلوم اإلسالمیة باللغة الفرنسیة
  .)باللغة الفرنسیة(ـ شھادة في مبادئ االقتصاد والمالیة اإلسالمیة 

  .ـ دورة لتكوین معلمي اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة
  .ـ دورات في الخط العربي
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  ...ـ دورات متعددة في علوم مختلفة
ع الدراسة بحسب المستوى الذي یمكن للطالب أن یتاب :نظام الدراسة

  :یسجل فیھ والشھادة التي یرید الحصول علیھا وفق صیغة من الصیغ التالیة
التي تتم خالل خمس أیام من األسبوع من االثنین إلى  الدراسة المكثفة -أ

الثالثاء، بمقدار ال یقل عن عشرین ساعة أسبوعیا لمدة ثالثین أسبوعا 
  .دراسیا

والتي تحتوي على عشر ساعات في الفترة  ثفةالدراسة نصف المك -ب
  .المسائیة خالل األسبوع لمدة ثالثین أسبوعا دراسیا

التي تتم إما في الفترات المسائیة، أو في نھایة األسبوع  الدورات القصیرة -ج
یومي السبت واألحد، بحجم ساعي یتراوح بین ست وأربع ساعات 

ة أكادیمیة في ھذه الدورات، أسبوعیا، وال یحصل الطالب على شھادة علمی
  . وإنما یحصل على شھادة مشاركة

  :البرامج العلمیة في مجال الدراسات اإلسالمیة
یشتمل البرنامج العلمي في قسم الدراسات اإلسالمیة لمرحلتي اإلجازة 

 :والماستر على مجموعة من المواد تتوزع كما یلي
یتوزع البرنامج  ):د .م .ثالث سنوات وفق نظام ل(ـ مرحلة اإلجازة  1

  :العلمي المقرر على أربعة حقول كبرى
علوم قرآن، علوم حدیث، تخریج األحادیث، سیرة نبویة،  :المواد الشرعیة -أ

، )عبادات، أسرة، معامالت(ثقافة إسالمیة، عقیدة، فرق إسالمیة، فقھ 
أصول الفقھ، مقاصد الشریعة، السیاسة الشرعیة، المواریث، القضاء 

الفتیا وتطبیقاتھا المعاصرة، القواعد الفقھیة، التفسیر التحلیلي،  والتحكیم،
  .التفسیر الموضوعي، مناھج المفسرین، التزكیة، فقھ الدعوة

  .مناھج البحث، المنطق، اإلعالم اآللي :المواد المنھجیة -ب
علم االجتماع، علم النفس التربوي، التاریخ اإلسالمي،  :المواد اإلنسانیة -ج

الخطابة، تاریخ األدیان، اإلسالم وأوروبا، مدخل إلى القانون، التواصل و
  القانون الفرنسي ومؤسسات الدولة، المذاھب المعاصرة
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اللغة العربیة، األدب العربي، البالغة،اللغة الفرنسیة، اللغة  :اللغات واألدب -د
      .االنكلیزیة، الترجمة

ع مشترك لمدة یشتمل برنامج الماستر على جذ :ـ مرحلة الماستر 2
فصلین دراسیین، وبرنامج للتخصص في الفصل الثالث مع بحث تكمیلي في 

  :ویتضمن برنامج الجذع المشترك المواد التدریسیة التالیة الفصل الرابع،
تاریخھ وأطواره، : منھجیة التعامل مع القرآن والسنة، الفقھ اإلسالمي

مباحث في مقاصد الشریعة، فقھ الحضور اإلسالمي في أوروبا، قضایا في 
الفكر اإلسالمي المعاصر، نظریة المعرفة، األسس الفلسفیة للحضارة الغربیة، 

المنھجیة مقومات الشخصیة في علم النفس، النظم الدستوریة في أوروبا، 
  :المعمقة، األدیان المقارنة ویتضّمن برنامج التخصص المواد التالیة

مصادر التشریع المختلف فیھا، المدارس األصولیة،  :قسم الفقھ وأصولھ -أ
  .القواعد الكلیة، النظریات الفقھیة، االقتصاد والمالیة اإلسالمیة

، قضایا عقائدیة، اإلنسان في العقیدة اإلسالمیة :قسم العقیدة والفلسفة -ب
  .التصوف اإلسالمي، قضایا في الفلسفة اإلسالمیة، فقھ الحضارة

یستقبل المعھد جمھورا متنوعا من  :جمھور الدارسین وأھدافھم
الدارسین بحسب االختصاصات وفترات الدراسة، ویمكن أن نقسم ھذا 

 :الجمھور إلى الشرائح التالیة
  :وھم على صنفینالطالب المتفرغون للدراسة المكثفة،  - 1

وھم إما من الحاصلین حدیثا على  طالب متفرغون بشكل كامل للدراسة -أ
  .شھادة الثانویة

ولكنھم یتابعون أعمالھم الوظیفیة خارج أوقات  طالب متفرغون للدراسة -ب
  .)في فترة ما بعد الظھر(الدراسة 

ھم الطالب الذین یسجلون  :ـ الطالب غیر المتفرغین للدراسة 2
سة المسائیة أو في نھایة األسبوع وكثیر من ھؤالء ھم من الكوادر في للدرا

  ...مجاالت متعددة في الطب والھندسة والمحاماة واألعمال 
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ویھدف ھؤالء إلى تحصیل زاد علمي یساعدھم على فھم دینھم لحسن 
االلتزام بھ وتربیة أبنائھم وتوجیھ غیرھم دون الذھاب إلى مستوى التعّمق 

   .والتخصص
  :لُموجھات العامة لمنھج التدریس في قسم الدراسات اإلسالمیةا

بالنظر إلى األھداف التي رسمھا المعھد لنفسھ، وانطالقا من طبیعة 
البیئة التي یعمل فیھا، وأخذا بعین االعتبار جمھور الدارسین الذین یؤّمونھ 
ویقبلون على برامجھ، رسم مجموعة من الُموّجھات العلمیة والمنھجیة 

مارسة رسالتھ التعلیمیة؛ ویمكن أن نُجمل ھذه الموجھات العامة في المبادئ لم
  :التالیة

لقد كان من اختیار المعھد منذ انطالقھ التأكید على  :لغة التدریس - 1
اللغة العربیة باعتبارھا مفتاحا ُمھّما لدراسة العلوم اإلسالمیة والتخصص 

حرص علیھ المختصون فیھا، خصوصا وأن امتالك اللغة العربیة مما ی
الجاّدون في الدراسات اإلسالمیة حتى من الناطقین بغیر العربیة من 
المستشرقین والباحثین؛ فكثیر من ھؤالء یحسنون اللغة العربیة باعتبارھا من 
شروط إتقان التخصص في ھذا المجال؛ كما أن العدید من الطالب المتقدمین 

ة العلوم اإلسالمیة باللغة العربیة؛ للدراسات اإلسالمیة لدیھم رغبة في دراس
وھذا االختیار یقتضي أن یمّر الطالب الناطق بغیر العربیة بمعھد اللغة العربیة 

  .لیتأّھل لغویا قبل التحاقھ بقسم الدراسات اإلسالمیة
ولكن امتالك اللغة العربیة لمتابعة الدراسة بھا أمر ال یتیسر للجمیع، 

م لتدریس العلوم اإلسالمیة باللغة الفرنسیة؛ ومن وبالتالي كان ال بد من فتح قس
ھنا فتح المعھد إجازة في العلوم اإلسالمیة باللغة الفرنسیة وستتبع بفتح ماستر 

وقد اشتمل برنامج اإلجازة على تدریس . في نفس المجال باللغة الفرنسیة
ة العربی(العلوم الشرعیة إلى جانب العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة واللغات 

والترجمة، بما یؤھّل الطالب لیكون قادرا على البحث ) والفرنسیة واإلنكلیزیة
  .والتدریس للعلوم الشرعیة باللغة الفرنسیة



  أحمد جابا�/ د.أ
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                  46

باإلضافة إلى تدریس عدد من العلوم اإلنسانیة إلى  :ـ الدمج المعرفي 2
جانب العلوم الشرعیة، ھناك جھد لتمكین الطالب من دراسة مداخل في عدد 

  :اإلنسانیة واالجتماعیة لیستفید من ھذه العلوم في الجوانب التالیة من العلوم
  .ـ االستفادة من كسب ھذه العلوم وتوظیفھا

  .ـ معرفة المنھجیة التي قامت علیھا ھذه العلوم
  .ـ الوقوف على القضایا واإلشكاالت التي طرحتھا ھذه العلوم

ن العلوم ومن ثّم یستطیع الطالب أن یُوظف المعرفة المستفادة م
اإلنسانیة واالجتماعیة في سیاق العلوم اإلسالمیة، ویطّور خطابا كونیا 

  .یستخذم أدواتھا في صیاغة اإلنتاج العلمي اإلسالمي بلغة العصر
ومن المحاوالت التي قام بھا المعھد في ھذا التوجھ، العمل على 

في  التقریب بین بعض االختصاصات الشرعیة واإلنسانیة، وقد جمع المنھج
 ، القضاء والتحكیم، التواصل والخطابة :تدریس بعض المواد بین المواد التالیة

   .السیاسة الشرعیة والعلوم السیاسیة
إن ُمقاربة الدمج المعرفي تحتاج إلى مزید من االھتمام خصوصا في 
دراسة الفقھ من أجل تنزیل األحكام الفقھیة في سیاق القضایا االجتماعیة 

ة بھا، مثل دراسة فقھ األسرة وربطھ بالدراسات االجتماعیة المعاصرة المتصل
والقانونیة والنفسیة؛ وكذلك في مجال العقیدة باستحضار القضایا الفلسفیة 
والعقدیة التي تطرح في الساحة الفكریة الغربیة وتناولھا من خالل البحث 

  .العقدي المعّمق
الضروریة  التكامل في التكوین العلمي بین الحقول المعرفیة - 3

المواد : إن الحقول األربعة التي یتضمنھا البرنامج العلمي :لتكوین الطالب
الشرعیة، المواد المنھجیة، المواد اإلنسانیة، اللغات تشّكل أركانا أساسیة في 
عملیة التكوین العلمي بما یحقق التوازن المعرفي الذي یجعل الدارس واسع 

لمختلفة بما یجعلھ قادرا على التعامل مع األفق ومستفیدا من منھجیات العلوم ا
التعدد الفكري والمنھجي بعقلیة مرنة منفتحة، قادرة على االستیعاب والبحث 

  .اإلنتاج والتجاوز
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إن المعرفة اإلسالمیة  :ـ الوصل بین الطرح النظري والبحث الواقعي 4
تحتاج إلى االقتراب من الواقع العملي المعیش حتى تكون متفاعلة مع 

كالیاتھ، وحاضرة في التدافع الفكري الذي تشھده البیئات الفكریة إش
واالجتماعیة المختلفة، وال تزال ھناك جھود كبیرة تحتاج إلى عنایة وتركیز 
من أجل تحقیق ھذا الوصل الضروري بین الطرح النظري والبحث الواقعي 

: دتيوخصوصا في المجاالت العملیة كالفقھ وغیره؛ وما قرره المعھد في ما
الفتیا وتطبیقاتھا المعاصرة، وفقھ الحضور اإلسالمي في أوروبا ھو محاولة 

  .على ھذا الطریق تحتاج إلى مزید من التأصیل والتطبیق
كما أن المعھد یعتني بتوجیھ طالب الدراسات العلیا في بحوث تخّرجھم 

موا لیتناولوا القضایا الفكریة والعقدیة والشرعیة المطروحة في الواقع ویقد
إنتاجا علمیا یعرض الفكر اإلسالمي على مستوى العصر، وبما یجیب على 

  .احتیاجات البیئة األوروبیة
إن  :ـ العنایة بالعلوم المنھجیة والمقاربة الكلیّة للعلوم اإلسالمیة 5

العلوم المنھجیة العامة في مناھج البحث والمنطق أو العلوم المنھجیة الشرعیة 
لقواعد، والثقافة اإلسالمیة، من شأنھا أن تؤسس لدى كعلم المقاصد، وعلم ا

الطالب َملكة علمیة تستوعب الجزئي في إطار الكلي وتحسن الربط بین 
  .الفروع واألصول؛ وھذا أیضا من الُموجھات التي یحاول المعھد تفعیلھا

إن التناول الجزئي للعلوم اإلسالمیة یُنتج خلال فكریا في الفھم 
الدارس لن یستطیع اإلحاطة بالجزئیات لكثرتھا من جانب،  والمقاربة؛ كما أن

ولما تتعرض لھ من تغیر بسبب عوامل الزمان والمكان من جانب آخر، ومن 
ھنا كان األولى ھو تأسیس معاییر منھجیة تُسلح الطالب بأدوات علمیة تمكنھ 
من خوض غمار القضایا المتعددة باقتدار وإحاطة، انطالقا من نظرة كلیة 

  . معةجا
لقد كان  :ـ التدریس بین نظام المقررات ونظام المحاضرات العلمیة 6

اختیار المعھد منذ انطالقھ اعتماد أسلوب المحاضرات العلمیة التي یقدمھا 
أستاذ المادة انطالقا من مفردات المنھج مع اعتماد المصادر والمراجع العلمیة 

أن یجعل الطالب قادرا على المتصلة بمواضیع المادة المقررة، وھذا من شأنھ 
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التعامل مع المراجع المختلفة ویساعد على تنمیة ملكة النظر المقارن والمنھج 
  .النقدي

اعتمد المعھد تدریس مادة مناھج البحث  :ـ العنایة بالبحث العلمي 7
العلمي منذ السنة األولى من اإلجازة، وھي مادة تشتمل على قسم نظري وقسم 

إنتاج بحث قصیر یقدمھ الطالب في نھایة السنة األولى؛ تطبیقي یتم من خالل 
كما أن األساتذة یكلّفون الطالب بإنجاز عروض وبحوث قصیرة في بعض 
المواد من أجل تدریبھم على جمع المعلومات والتحلیل والعرض العلمي؛ 
ویلزم الطالب بتقدیم بحث تخرج في السنة الثالثة؛ وعند انتقالھ للدراسات العلیا 

مرحلة الماستر یواصل دراسة المنھجیة المعمقة إعداًدا لھ لتقدیم مذكرة في 
  .الماستر وفقا الشروط العلمیة المعتمدة

إضافة إلى البرنامج العلمي المقرر في  :ـ البرامج العلمیة الموازیة 8
مرحلتي اإلجازة والماستر، فإن المعھد ینظم في فترات العطل الجامعیة خالل 

الدورات العلمیة التخصصیة في مواد مختلفة ویشجع  السنة مجموعة من
الطالب على المشاركة فیھا لتغطیة نقصھم العلمي في بعض التخصصات أو 

  .تعمیق ما درسوه في بعض المواد
یعمل المعھد على تنمیة عالقاتھ العلمیة  :ـ الشراكة العلمیة الجامعیة 9

ة من خالل اتفاقیات تعاون مع المؤسسات الجامعیة في أوروبا والعالم اإلسالمی
علمي یستفید منھا الطالب، وذلك من خالل اإلشراف المزدوج على البحوث 

  .في الدراسات العلیا
 Université(كما عقد المعھد شراكة علمیة مع جامعة باریس الجنوب 

Paris-Sud ( في استفادة طالب المعھد من دراسة دبلوم جامعي في ھذه
 "القانون والمجتمعات واألدیان : األدیانالجمھوریة و"الجامعة في 

Diplôme universitaire : République et Religions (Droit, Sociétés et 
Religions)  

  :التعلیم اإلسالمي العالي في خدمة المجتمعات األوروبیة
إن التعلیم اإلسالمي العالي في أوروبا یشھد تطورا متنامیا كأثر عن 

تحول إلیھا تدریجیا الحضور اإلسالمي في أوروبا؛ وإن حالة االستقرار التي ی
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الجھود الجاّدة التي تُبذل في ھذا المجال لھا انعكاسات ونتائج إیجابیة لصالح 
  :المجتمعات األوروبیة وذلك في الجوانب التالیة

ـ إن المؤسسات التعلیمیة الجامعیة اإلسالمیة تساھم في االرتقاء أ
لدى المسلمین في أوروبا، وھذا من شأنھ أن یرتقي بمستوى الثقافة اإلسالمیة 

بحالة التدین عندھم لیكون تدینا قائما على الفھم والوعي واالعتدال ومراعاة 
إن كثیرا من مظاھر . طبیعة المجتمعات األوروبیة في أعرافھا وأحوالھا

التدین لدى عموم المسلمین قائمة إما على ثقافة تقلیدیة توارثھا األبناء من 
بائھم ولكنھا ینقصھا السند العلمي؛ وإما على ما یُنشر عبر وسائل االتصال آ

االجتماعي من مواّد دینیة یختلط فیھا الغث بالسمین؛ ومن ھنا كان ال بد من 
وجود مرجعیات علمیة تتمثل في مؤسسات تعلیمیة قائمة تضم أھل 

  .لرصیناالختصاص في العلوم اإلسالمیة القادرین على التوجیھ العلمي ا
ب ـ كما أن المؤسسات التعلیمیة الجامعیة اإلسالمیة تُتیح فرصة أمام 
كل الذین یریدون أن یتعرفوا على اإلسالم، أو الذین یرغبون دراسة العلوم 
اإلسالمیة من مصادرھا األصلیة وعلى أیدي متخصصین، أن یجدوا 

  .المحاضن العلمیة األكادیمیة القادرة على الوفاء بھذه الحاجة
ج ـ وكذلك فإن المؤسسات التعلیمیة الجامعیة اإلسالمیة تضطلع بدور 
مھّم في تنمیة اإلنتاج الفكري اإلسالمي من خالل البحوث والكتابات 
والترجمات؛ وھذا من شأنھ أن یساھم في التعریف باإلسالم في أوساط 
المجتمعات األوروبیة التي تتطلع إلى معرفة الثقافة اإلسالمیة والفكر 

  . إلسالميا
إن التجربة التعلیمیة للعلوم اإلسالمیة في أوروبا  :اآلفاق المستقبلیة

تفتح مجموعة من اآلفاق التطویریة التي یمكن السیر نحوھا لمزید من 
  :التحسین في األداء والعطاء، من ذلك

الدراسة العلمیة للفكر الغربي خصوصا ما یتعلق باإلسالم، ومتابعة ما  - 1
بحوث ومناقشة ما تشتمل علیھ من أطروحات وقضایا؛ یصدر من كتب و

وھو ما بدأ المعھد بالسیر فیھ من خالل البرامج والمختبرات البحثیة لمركز 
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المركز األوروبي لألبحاث حول اإلسالم "البحوث الذي تم تأسیسھ، وھو 
  ."وتفاعالتھ

ت توسیع التعاون العلمي مع المؤسسات الجامعیة األوروبیة في المجاال - 2
  .المشتركة، وكذلك مع الجامعات ومراكز البحوث في العالم اإلسالمي

  .تدعیم اإلنتاج العلمي من خالل إصدار البحوث وعقد الندوات العلمیة - 3
التعریف بالتراث اإلسالمي وبالعلماء والمفكرین المسلمین القدامى  - 4

  .والمحدثین وبأعمالھم العلمیة
ات التعلیم اإلسالمي لتوفیر منح تأسیس أوقاف خیریة لدعم مؤسس - 5

  .ومساعدات للطالب المتفوقین ودعم جھود البحث العلمي
تقویة العالقات مع مؤسسات المجتمع المدني بما یفتح للخریجین فرصا  - 6

  .للتواصل مع غیرھم
   :الھوامش

                                                        
1- Franck Frégozi: La formation des cadres religieux musulmans en 

France, Ed. L'Harmatton, Paris 1998 
الجالیات غیر العربیة كالجالیة التركیة والھندیة وغیرھا تدرس لألبناء لغاتھا القومیة إلى  -2

 .جانب التربیة اإلسالمیة
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  واقع البحث العلمي في خدمة المجتمع اإلماراتي
  ـ بحوث كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة بدبي أنموذجا ـ

              

  
  أحمد عثمان رحماني الدكتوراألستاذ 

بكلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة  - الدراسات العلیا والبحث العلمي عمید
  اإلمارات العربیة المتحدة - بدبي

                

  : ملخص البحث
یتناول البحث دور البحوث العلمیة في خدمة المجتمع، ویتخذ من  مجریات البحث 
العلمي في كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة مجاال للبحث یتتبع فیھ أھم البحوث التي 
أنجزت وھي تتوخى معالجة القضایا المتعلقة بالمجتمع اإلماراتي بغرض دراستھا 

نتائج تتعلق بقضایا شائكة یمكن المساھمة في تقدیم صورة عنھا قد تلفت االنتباه والخروج ب
الشریعة واللغة العربیة : لالھتمام بھا، ولما كانت الكلیة  ذات اختصاصین أساسیین وھما

، األدب العربي، الحقل الفقھي: وآدابھا، فقد ركزت الدراسة على ثالثة حقول بارزة ھي
  .اللغة واللسان
تبعت الدراسة نماذج محددة في تلك الحقول لتسجل نتائج البحث فیھا، مبرزة وقد ت

أھم ما تحقق من خدمة اجتماعیة على مستوى كل بحث من البحوث المنتقاة لھذا الغرض، 
وقد ركز البحث على مرحلة الماجستیر  لبیان السبق إلى فكرة االھتمام بخدمة المجتمع، 

الدراسات العلیا بغرض تكوینھم  على أسس علمیة من خالل البحث العلمي لدى طالب 
  .جادة  في طلب العلم النافع

  

Research Summary: 
This paper deals with the role of scientific research in community 

service, and take the course of scientific research in the Faculty of 
Islamic and Arabic Studies field for search and tracking the most 
important research that completed and it deals with issues related to 
the UAE society for the purpose of study and come up with results 
concerning the thorny issues can contribute to present a picture that  
may draw attention interesting about it, and when the college has 
two majors specialist which are: Sharia and Arabic language and its 
literature, the study focused on three prominent fields which are: 
Fiqh field, Arabic literature, Language and tongue. 
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The study tracked the specific models in those fields to record 
search results, highlighting the most important results of social 
service at the level of each search of the selected research for this 
purpose, the study has focused on a master degree to show 
precession of  the idea of interest in serving the community, through 
scientific research among students of Graduate Studies for the 
purpose of their training on serious scientific grounds to seek 
beneficial knowledge. 

 
  : المقدمة

ستراتیجي للبحث العلمي بین منذ القدیم فرق العلماء من حیث البعد اال
نوعین من البحوث؛ بحوث تصب في خدمة المجتمع مباشرة وأخرى غیر 

كانت البحوث التي تعالج الواقع االجتماعي  اإلماراتي قد طرحت  مباشرة؛
قضیا ذات بعد عمیق بالنسبة للمجتمع اإلماراتي الذي یتمیز بانفتاحھ على 

ھا أي مجتمع عربي حتى في أیام الثقافات وعلى الجنسیات بصورة لم یشھد
االستعمار األوروبي، إذ یعیش في اإلمارات الیوم أزید من مئتي جنسیة، 
وعدد قریب منھ من اللغات، مما یجعل البحث العلمي یرصد ھذه الظواھر وما 

التعدد الثقافي ومشكل التعایش، والھویة، : یترتب علیھا من ظواھر كبرى مثل
  .إلخ ...ة األجنبیة وآثارھاواللغة، والدین، والعمال

ونحن في ھذا البحث سنعنى بالبحث الذي الذي یخدم المجتمع  
اإلماراتي بصورة مباشرة؛ وھذه البحوث تنقسم من حیث الحقل الذي تتحرك 

  .اللغة واللسان، األدب العربي، الحقل الفقھي: فیھ إلى ثالثة حقول معرفیة ھي
الجودة في خدمة البحث یمكن إدراج ھذه الكلمة في سیاق قیاس 

الجامعي وخدمة المجتمع، ولذلك یمكن أن نطرح تساؤالت تشیر إلى الكفاءات 
إلى أي مدى : والفعالیات واالقتصاد في الوقت والقدرة على التأثیر، من قبیل

تعد ھذه البحوث أو تلك جیدة؟ وما مقدار الفائدة التي تقدمھا ھذه البحوث؟  
م االنتفاع بھا في المجتمع على مستوى عدد ولمن تقدم خدماتھا؟ وما حج

الكتاب أو القراء الذین یمكن أن ینتفعوا بھذه  البحوث المحكمة ؟ وھل تتساوى 
مع غیر المحكمة التي تنشر بغیر مناقشة؟ وما میزة المناقشات بوصفھا 

  تحكیما لھذه البحوث ؟ وھل تعنى بما تقدمھ من خدمة للمجتمع؟
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ة الدراسات یخضع إلى رسالة الكلیة ورؤیتھا إن البحث العلمي في كلی
وبعضھا یشیر إلى أن تكون رؤیة الكلیة رائدة في مجال نشر البحوث المحكمة 
في الدراسات المتخصصة، ورسالتھا  تتضمن اإلشارة لنشر البحوث المحكمة 
في مجاالت علمیة مخصصة وفق معاییر مھنیة عالمیة متمیزة، ولذلك وصل 

عیة التي نشرت من حیث ھي رسائل ما جستیر ودكتوراه عدد البحوث الجام
  :رسالة،  كما تتضمن اإلشارة إلى األھادف التي منھا ) 84(إلى 

  .ـ تكوین مرجعیة علمیة للباحثین في مجاالت الدراسات اإلسالمیة1
ـ المحافظة على ھویة األمة واالعتزاز بقیمھا من خالل نشر األبحاث 2

  .م في تطویر المجتمع وتقدمھالمحكمة الرصینة التي تسھ
ـ تلبیة حاجة الباحثین محلیا وإقلیمیا وعالمیا للنشر في میدان الدراسات 3

  .1اإلسالمیة
وكل تلك البحوث ھي رسائل جامعیة تصدر عن مؤسسة أكادیمیة، 
لذلك كانت تحمل شروط البحث العلمي التي من شأنھا أن تساعدنا ھنا في 

اصة في تطویر الوعي المنھجي بقیمة البحث كشف دور البحوث األكادیمیة خ
  .العلمي ودوره في المجتمع والحیاة

وقد تعد ردود األفعال العلمیة التي تنبثق عن كاتب البحث العلمي 
األكادیمي، حین یتلقى اعتذارا عن المناقشة أو النشر فیطلب التعلیل فتقدم لھ 

نھ لیس مقبوال  التقاریر العلمیة التي تحمل ردا سلبیا عن موضوعھ، بأ
للمناقشة أو النشر، فیرغو  ویزبد كالبحر، وتلك عالمة اإلثارة العلمیة النبیلة، 
ألن من طبیعة اإلنسان أن یرى في نفسھ الكمال ال النقص، ولكن سرعان ما 
یرجع إلى الحق الذي ھو سمة الباحث الجاد، حین یتذكر أن فوق كل ذي علم 

ذ ال یلبث حتى یعود لرشده ویراجع نفسھ علیم، فیستدرك ما كان قد فاتھ، إ
من زالت القلم ) الحذر(شاءت أم أبت لیعلمھا شیئا جدیدا في فن الكتابة اسمھ 

  .   ألنھا أشق من زالت القدم
) منافع  البحوث الجامعیة(ومن ھنا یتبین لنا أن الحدیث في مجال 

ئد ال جدیر بالكتابة، لكشف الغطاء عن بعض ما یحقق لإلنسانیة من فوا
تحصى، ومنافع ال ترد، ذلك ألن تطویر أدوات البحث العلمي في الجامعات  
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إنما ھي في نھایة المطاف ترجع على اإلنسانیة " لدى الباحثین من طالب العلم
بالخیر العمیم، ولیست البحوث العلمیة إال الرافد الحقیقي لإلبداع في كل ما 

رفیة واألخالقیة للمجتمعات، لذلك ینمي البنیة االقتصادیة واالجتماعیة والمع
كانت أكثر المجتمعات اھتماما  بالبحث العلمي المحكم، إنما ھي تلك التي یعود 

  .2"الفضل لھا في ما تنعم بھ البشریة من خیرات
والنضال في باب البحث العلمي شاق ومریر ولكن غیر أنھ ینبغي 

كن وھو األھم مواصلتھ لیس من من أجل صالح الباحثین أنفسھم وحسب ول
من أجل المجتمع بأسره، والواقع أن المكانة التي یولیھا المجتمع للباحثین  
العلمیین إنما تتوقف إلى حد ما ـ كما یقول بونیا توفسكي ـ على ما یتصفون بھ 

    .3من تجرد وموضوعیة ونزاھة
: وذلك ما شجع نتن یاھو بأن یرفع عقیرتھ في  األمم المتحدة  بقولھ

اإلسرئیلیة في كل مكان إنھا في معالجات الكومبیوتر الخاصة بك،  المعرفة(
ومحركات أقراص الفالش، إنھا في الھواتف الذكیة الخاصة بك، وعند إرسال 
الرسائل الفوریة، وتنقل السیارات الخاصة بك، إنھا في المزارع الخاصة بك، 

اكھ وعند الري بالتنقیط لمحاصیلك الخاصة للحفاظ على الحبوب والفو
والخضروات الطازجة، إنھا في الجامعات الخاصة بك عندما تدرس بحوث 
جائزة نوبل لالكتشافات، إنھا في عیادات الطب عند استخدام أدویة لعالج 
مرض باركنسون والتصلب المتعدد، إنھا حتى في طبقك عند أكل الطماطم 

  .4"والكرز اللذیذ
وسماجة خلقھ فإن ما على الرغم من ثقل لھجة نتنیاھو على األرواح، 

یقولھ یدل على افتخاره بما أنجزتھ الجامعة اإلسرائیلیة  الموسعة من خدمات  
إن  ھذه الخدمة  التي یقدمھا البحث العلمي للمجتمعات إن ھي مجال افتخاره،  

كانت  من الواجبات والمسؤولیات فإن فاعلیتھا تتوقف على الحقوق لذلك نص  
نحن نعتبر أن قضیتي " :تحاد األمریكيه تقریر االكدأقانون األمم المتحدة و

البد أن  اتالحریة العلمیة والمسؤولیة العلمیة متالزمتان أساسا، فالسمؤولی
تأتي في المقام األول، ویمكن لرجال العلم أن یطالبوا ألنفسھم بحقوق خاصة 
تفوق حقوق المواطنین اآلخرین، شریطة أن تشمل ھذه الحقوق حریة 

ھذه حقوق لیست قابلة صراحة للتنازل ... ھم الخاصةاتمسؤولیاالضطالع ب
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عنھا مثل تلك الحقوق المعلن  عنھا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
الصادر عن األمم المتحدة ولكنھا تمنح طبقا لتقدیر السلطات الوطنیة، 

كین الباحثین العلمیین مضروري ومالئم لت والسلطات األخرى في حدود ما ھو
االضطالع بمسؤولیاتھم على نحو كامل للعمل على تقدم المعرفة  من

  .5"العلمیة
إذن البحث العلمي ال یملك الیوم تأشیرة التمیز ألنھ بحث عن المعلومة 
ولكن ألنھ وسیلة أساسیة للتمیز االجتماعي، ولعلھ لذلك دعا أوباما  مجتمعھ 

األفكار والمعرفة لینتبھ إلى أن االقتصاد المعاصر ھو اقتصاد یقوم على 
  .بالدرجة األولى

في ضوء ذلك كلھ أود أن أقدم حصیلة خدمة المجتمع  من خالل 
  :  بحوث الدراسات العلیا بكلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة في  ثالثة حقول

  البحوث التي خدمت المجتمع اإلماراتي من خالل الحقل الفقھينماذج من : أوال
 ،6شرعیة في تدبیر الموارد المالیة للدولةأثر العمل بالمصالح ال - 1

رسالة ما جستیر من إعداد  بدریة بنت عبد هللا الھنائي، وقد لفت انتباھي في 
إلى دعاة الفضیلة من أبناء ھذه األمة الراشدة : "ھذا البحث  اإلھداء وھذا نصھ

إلى حماة المجتمع من نوازع الفساد واألخالق الشاردةن إلى كل من لھ في 
ه الخیرات سابقة رائدة، إلى من علمني أن األمل لن یموت مادامت وجو

  .7"شموعھ موقدة
األحكام الفقھیة المتعلقة بالسجن والسجناء ـ دراسة مقارنة في  - 2

أن عقوبة السجن  ھي عقوبة : ومن نتائجھا ،8ضوء قانون العقوبات األتحادي
ا في القانون عقوبة تعزیریة، لیست عقوبة أصلیة في التشریع اإلسالمي، لكنھ

. وأن العقوبة بالسجن لیست  سوى تقیید لحریة المذنب. أساسیة ألغلب الجرائم
وأن السجون ال تمنع السجین من إقامة شعائر دینھ وعبادتھ ومتابعة مصالحھ 

  .المالیة والقضائیة
دراسة فقھیة مقارنة، من إعداد  : المشكالت الزوجیة وعالجھا - 3

أن االنحراف عن تطبیق شرع هللا في :  ومن نتائجھا ،نجمة علي  محمد سعید
التعدد من حیث عدم التقید بضوابطھ وشروطھ ھو السبب في إثارة 
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المشكالت، وأن التدخل السلبي من طرف األھل قد یكون سببا في ھدم العالقة 
  .9 ...كما أن لالنفتاح االقتصادي والعولمة أثرھما عل الحیاة األسریة الزوجیة،
من إعداد  ، رسالة ماجستیر ،دراسة فقھیة مقارنة ،خدمة واإلخدامال - 4

أن آثار وجود الخدم في : ومن نتائجھا ،فاطمة حسین علي أحمد آل علي
البیوت خطیرة  وخاصة على النشء وجرائم الخدم في ازدیاد كما أن لھا آثارا 

ة على لغة الطفل وانعكاس ذلك على شخصیتھ وأخالقھ وأثر ذلك على األسر
  .10والمجتمع
دراسة فقھیة  ،الدور التنموي لعمل الجمعیات الخیریة اإلماراتیة - 5

رسالة ما جستیر من إعداد الباحثة لطیفة بنت محمد بن حارب  ،مقارنة
 حتباطا وثیقا بمنرأن التنمیة فرض كفایة ترتبط ا: السعدي، ومن نتائجھا

عیات والمؤسسات االستخالف في األرض، وأن التنظیم القانوني لعمل الجم
الخیریة یضمن لھا المصداقیة واالستمراریة في النشاط بما ال یخالف النظام 
العام وأن خضوعھا لرقابة دقیقة یضمن سالمة نشاطھا، وأن أحداث الحادي 

ھدفا عشر من سبتمبر تعد نقطة تحول في عمل الجمعیات الخیریة  حیث باتت 
بحجة مكافحة اإلرھاب وأن اإلشراف الحكومي على العمل الخیري في 
اإلمارات من حیث التمویل والتأسیس ووجھة العمل حال دون تأثرھا 

  .11"بتداعیات الحادي عشر من سبتمبر
دراسة فقھیة  ،الجرائم االقتصادیة عبر الشبكة العالمیة للمعلومات - 6

رسالة دكتوراه من إعداد الباحثة لیلى  ،مقارنة بالقانون الجنائي اإلماراتي
ومن نتائجھا أن التجارة اإللكترونیة رافد مھم لالقتصاد الوطني  ،أحمد سالم

والعالمي إال أن جریمة تزویر التوقیع اإللكتروني باتت تھدد ثقة المتعاملین 
وأن أغلب الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات من الجرائم ...  بھذه التجارة

مستحدثة التي لم یحدد الشارع الحكیم لھا عقوة مقدرة، لذا فإنھا تكون ضمن ال
  .12الجرائم التعزیریة

دراسة مقارنة من  ،أثرھا وعالجھا :ـ البطالة في المجتمع اإلماراتي7
ومن  8/6/2008إعداد علیاء خمیس عبید سالم البواوي  نوقشت بتاریخ 

طالة، البد من سن قوانین التطویر نتائجھا عدم وجود إحصائیات ثابتة بشأن الب
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واإلبداع في مجال الوظائف وسن قوانین وتشریعات للقضاء على أسباب 
  .13البطالة

  :البحوث التي خدمت المجتمع اإلماراتي من خالل الحقل األدبي: ثانیا
ـ سمات الھویة الوطنیة في النصوص األدبیة لمقررات اللغة 1

رحلة الثانویة أنموذجا، رسالة ماجستیر من الم ،العربیة، في اإلمارات العربیة
    .14إعداد الباحثة مریم محمد عبد هللا محمد بن  خاتم الشامسي

أن النصوص األدبیة المدرجة ضمن : "ومن النتائج التي سجلھا البحث
مقررات اللغة العربیة للمرحلة الثانویة تسیر وفق مبادئ واسس السیاسة 

وقد جسدت قواسم الھویة ... ربیة المتحدة،التعلیمیة في دولة اإلمارات الع
اإلماراتیة المتمثلة في الوطن الخلیجي العربي القومي واإلنساني لتخلق 
منظومة متفاعلة تشكل سمات الھویة اإلماراتیة دون تذویب أو التخلي عنھا 

یفتقد ركنا "نتیجة إلى أن  المخرج التعلیمي كما نبھت ال ،15"أمام ثقافة اآلخر
ألن المناھج كما ھو وارد لم ... مات ھویتھ وھو تاریخھ المحلي مھما من س

  .16"تعمق ھذا الجانب
ـ القصة القصیرة النسایة في دولة اإلمارات العربیة المتحدةـ دراسة 2

موضوعیة فنیة للباحثة عائشة سیف خمیس العیسائي، نوقشت بتاریخ 
قد شكلت وفرة   أن الثمانینیات من القرن الماضي:  ومن نتائجھا 18/6/2007

في إنتاج القصة في دولة اإلمارات وقد حملت القصة ھم مجتمعھا وناقشت 
یات االتحاد وقد رقضایاه  والتغیرات المجتمعیة التي رافقت ظھور النفط ومج

اعتنت القاصة اإلماراتیة بالعنصر النسوي في دور البطولة موظفة تقنیات 
  .17السرد المختلفة للتعبیر عن رسالتھا

للباحثة : جدل الذات والمجتمع في القصص النسوي اإلماراتيـ 3
تائجھا  ن م ومن،22/6/2008میثاء حمدان راشد الطنبجي، وقد نوقشت بتاریخ 

التعبیر عن تمیز إحساس المرأة في الخلیج وانخراط الكاتبة في عالم خلیجي 
  . 18أصیل بروح وطنیة ومعالجة  مشاكل  ما بعد التطور الحدیث من تغیرات

ـ قصص األطفال في أدب اإلمارات المعاصر، للباحثة سعاد راشد 4
م ومن نتائجھا تسجیل 9/3/2009أحمد عبد الرحمن، وقد نوقشت بتاریخ 
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أزمة الكتابة في مجال أدب األطفال وتركیز المرأة على البعد األخالقي 
  .19والتربوي ومساھمة دور الصحافة في تشجیع ظاھرة كتابة األطفال

رسالة ماجستیر للباحثة  :في الشعر اإلماراتي المعاصرـ الوطن 5
  .م14/10/2009وفاء أحمد راشد عنتلي، ونوقشت بتاریخ 

ومن نتائجھا أن جاءت القصائد في مرحلة االتحاد معبرة عن النقلة  
النوعیة التي عاشھا الشعب اإلماراتي، وكان التنوع في القصائد الوطنیة قد 

األدب في اإلمارات الجمال والفن إلى المحاولة  ساھم في تأكید تجاوز وظیفة
  .20الجادة في تغییر المجتمع اإلماراتي والمساھمة في بنائھ

ـ  االتجاه االجتماعي بین الروایة اإلمارتیة والعمانیةـ دراسة موازنة 6
تفاعل : ومن نتائجھا، 21م14/12/2009رسالة ماجستیر، وقد نوقشت بتاریخ 

مسار الحیاة االجتماعیة واإللمام بالتحوالت الروایتین بكل ما جد من 
الروایتین  في حجم النصوص التي ت واالمتسارعة،  وقد أظھرت الدراسة تف

  .تناولت القضایا االجتماعیة وعالجت مشكالت التطور
  البحوث التي خدمت المجتمع اإلماراتي من خالل الحقل اللغوي: ثالثا

بدولة  ،22التعلیم العامالقواعد النحویة والصرفیة في مدارس ـ 1
) الصف التاسع أنموذجا(اإلمارات العربیة المتحدة بین النظریة والتطبیق 

: رسالة ماجستیر للباحثة شیخة عیسى غانم العري آل علي، ونوقشت بتاریخ
تسجیل  فروقا واضحة بین محتوى برنامج اللغة : م ومن نتائجھا3/6/2006

فالتطبیقات ضعیفة وطرق التدریس  العربیة واألھداف التربویة المتوخاة،
  .  تتطلب مزیدا من االھتمام

  :الخاتمة
القول بعد عرض مبسط لتلك الرسائل العلمیة التي كانت في یمكن 

في سیاق قیاس الجودة في  معظمھا مقدمة لنیل درجة الماجستیر، إنھا تدرج
اإلماراتي بحق؛ إن على مستوى   خدمة البحث الجامعي وخدمة المجتمع

ائص المجتمع ذات الجانب القانوني والشرعي، وإن على مستوى خص
الجوانب األدبیة واالجتماعیة واللغویة، ومما یندرج تحتھا من قضایا یأتي 

 ولذلك یمكن أن تشیر إلى واالقتصاد، ومشكل الخدم، ،على رأسھا الھویة
ت في مجال البحث العلمي عند المرأة اإلماراتیة، التي حقق الكفاءاتإبراز 
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إذ االقتصاد في الوقت قویة مع  فعالیات بتلك البحوث قفزة نوعیة وسجلت
حیث  القدرة على التأثیر، أجزت تلك الرسائل في وقت قیاسي، إلى جانب 

الحظنا أن البحوث قد اختارتھا جھات وطنیة وتكفلت بنشرھا، مما یؤكد  إلى 
الفائدة التي مقدار دى تقدیر أفراد المجتمع لوم ،مدى تعد ھذه البحوث جیدة أي

، السیما  في مجال االھتمام بالكتابة النسویة،  وذلك إدراكا تقدمھا ھذه البحوث
للمجتمع كلھ، بما في ذلك األطفال، لذلك البد  تقدم خدماتھامنھم  بأنھا بحوث 

أن تنشر حتى ترى النور وتشغل المجتمع الواعي بقضایاه المصیریة 
حجم االنتفاع بھا في المجتمع على  یبرز والحضاریة المعاصرة، بل إن ذلك

التي قد  مستوى عدد الكتاب أو القراء الذین یمكن أن ینتفعوا بھذه  البحوث 
  .وصلت إلى أیدیھم بعد التحكیم والمناقشة مما یؤھلھا  لتقدیم النفع

وقد تبین من خالل نتائج تلك الرسائل العلمیة إسھام البحث الجامعي 
حیویة اإلصالح والتغییر الذي معنى الھویة ونیة وفي  إیقاظ الروح الوط

شھدتھ البالد بعد مرحلة البترول، والتحوالت الجدیدة التي جعلت اإلمارات 
قبلة للسیاحة حتى نافست أكبر مطارات العالم، كما نبھت لخطورة االعتماد 
على العمالة في البیت لما یترتب علیھا من آثار لغویة وأخالقیة وعقدیة على 

  .طفال واألسراأل
   :الھوامش

                                                        
، وھي مجلة تصدر عن كلیة 2015سنة  47مجلة كلیة الدراسات اإلسالمیة عدد  -1

  .الدراسات اإلسالمیة والعربیة بدبي
  .19ـ 18ص   ،48جلة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة  عدد  -2
   جون ب دیكنسون .د ،172ـ العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في العصر الحدیث ص 3

  .م1981نشر عالم المعرفة س 
   1/10/2015نص ترجمة  جوجل كلمة نتنیاھو  في الوالیات المتحدة بتاریخ  -4
   ،جون ب دیكنسون .د، 156ص  ،العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في العصر الحدیث -5

  .م1981 ،نشر عالم المعرفة
سسة  محمد بن راشد آل مكتوم ـ نشر كلیة الدراسات األسالمیة والعربیة بدبي بعم من مؤ6

  م2009
بدریة بنت عبد هللا  9ـ أثر العمل بالمصالح الشرعیة في تدبیر الموارد المالیة للدولة ص 7

نشر كلیة الدراسات األسالمیة والعربیة بدبي بدعم من مؤسسة  محمد بن راشد : الھنائي
  م2009آل مكتوم 
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ـ دراسة مقارنة في ضوء قانون العقوبات ـ األحكام الفقھیة المتعلقة بالسجن والسجناء 8

نشر كلیة الدراسات األسالمیة والعربیة بدبي  ،إعداد فاطمة عیسى محمد ،األتحادي
  .م2013بدعم من مؤسسة  دبي اإلسالمیة اإلنسانیة 

دراسة فقھیة مقارنة، من إعداد  نجمة علي  محمد سعید، : المشكالت الزوجیة وعالجھا -9
األسالمیة والعربیة بدبي بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل نشر كلیة الدراسات 

   .م2009مكتوم 
رسالة ماجستیر من إعداد  فاطمة حسین علي   ،دراسة فقھیة مقارنة: الخدمة واإلخدام -10

  .15/6/2005الرسالة نوقشت بتاریخ  ،أحمد آل علي
رسالة  ،مقارنةدراسة فقھیة  ،الدور التنموي لعمل الجمعیات الخیریة اإلماراتیة -11

  ماجستیر من إعداد الباحثة لطیفة بنت محمد بن حارب السعدي، الرسالة نوقشت بتاریخ
الجرائم االقتصادیة عبر الشبكة العالمیة للمعلومات دراسة فقھیة مقارنة بالقانون  -12

رسالة دكتوراه من إعداد الباحثة لیلى أحمد سالم نوقشت بتاریخ  ،الجنائي اإلماراتي
22/6/2011.  

من إعداد علیاء خمیس  ،دراسة مقارنة، أثرھا وعالجھا :البطالة في المجتمع اإلماراتي -13
  .8/6/2008نوقشت بتاریخ  ،عبید سالم البواوي

ـ سمات الھویة الوطنیة في النصوص األدبیة لمقررات اللغة العربیة، في اإلمارات 14
إعداد الباحثة مریم محمد عبد  المرحلة الثانویة أنموذجا، رسالة ما جستیر من ،العربیة

هللا محمد بن خاتم الشامسي، نشر كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة بدعم  مبادرة 
  .م2013الشیخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم لتنمیة مھارات التعلم  

  .249ص  ،ـ سمات الھویة الوطنیة في النصوص األدبیة لمقررات اللغة العربیة،  م س15
  .250ص ،ت الھویة الوطنیة في النصوص األدبیة لمقررات اللغة العربیة، م سـ سما16
  ،القصة القصیرة النسایة في دولة اإلمارات العربیة المتحدةـ دراسة موضوعیة فنیة -17

  .18/6/2007للباحثة عائشة سیف خمیس العیسائي، نوقشت بتاریخ 
لباحثة میثاء حمدان راشد ل ،جدل الذات والمجتمع في القصص النسوي اإلماراتي -18

  22/6/2008الطنبجي، وقد نوقشت بتاریخ 
  قصص األطفال في أدب اإلمارات المعاصر،  للباحثة سعاد راشد أحمد عبد الرحمن -19
رسالة ما جستیر للباحثة وفاء أحمد راشد ، الوطن في الشعر اإلماراتي المعاصر -20

  .م14/10/2009عنتلي، ونوقشت بتاریخ 
ـ دراسة موازنة رسالة ماجستیر،  الجتماعي بین الروایة اإلمارتیة والعمانیةاالتجاه ا -21

  .م14/12/2009وقد نوقشت بتاریخ 
القواعد  النحویة والصرفیة في مدارس التعلیم العام بدولة اإلمارات العربیة المتحدة  -22

عیسى رسالة ماجستیر  للباحثة شیخة  ،)الصف التاسع أنموذجا(بین النظریة والتطبیق 
  .م3/6/2006غانم العري آل علي،  ونوقشت بتاریخ 
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جامعة المستقبل  ودورھا في مجال التنمیة الشاملة، أیة 
  ؟إستراتیجیةخوارزمیة 

  
  

   إدریس الخرشافالدكتور األستاذ 
  المغرب الرباط – محمد الخامسجامعة 

  

  :ملخص البحث

النظر في الجامعة والتعلیم البحث، إلى موضوع إعادة  یتطرق ھذا        
قراءة مسیرة اإلنسان التفّكریة  العالي والبحث العلمي، وذلك عن طریق

وتجدید الخطاب اإلنساني بطرق والمجتمعیة، بخوارزمیة حضاریة وإبداعیة، 
 ،mental mapعلمیة وتطبیقیة، عن طریق استعمال الخریطة الفكریة 

األلفیة الثالثة، بمفاھیم لم الُعُشر األول من اصة وأن عالمنا اإلسالمي، عبر خ
علمي التطبیقي، من أجل النھوض بمؤسساتھ الجامعیة ترق إلى درجة التعقّل ال

معرفیا وتقنیا، في الوقت الذي نجد فیھ األمم التي تولى للتعلیم الجامعي 
والبحث العلمي مكانتھ الذي یستحقّھ، قد وصلت لمرحلة متقّدمة، قویة البنیان، 
 لھا بصمات واعدة في المسیرة اإلنسانیة الزمكانیة، بل بدأت تبرمج عملھا

في مساحة ما وراء المعرفة، ونخص بالذكر ما أفرزتھ مختبراتھا في مؤّخرا 
  :میادین الثورات الثالث

 ،الثورة الكوانتیة 
 ،الثورة البیولوجیة الصغائریة،والھندسة الجینیة التحویلیة 
 الثورة الرقمیة. 

فالبحث الحضاري الذي نخطّط لھ في ھذه الورقة، یأتى كضرورة  حتمیة 
، الذى أراده الحق سبحانھ وتعالى لعباده أن یبدؤوا بھ، "إقرأ"الم لالنتماء لع

 .من أجل الخروج من التخلّف الفكري والنفسي والتقني في جمیع األبعاد
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ولكي ننخرط في مسیرة اإلنسان الحضاریة، نوّضح في ھذا البحث لكل 
حث الفاعلین والمھتّمین والمسؤولین، عن حقل الجامعة والتعلیم العالى والب

العلمي، أنھ یتعیّن علیھم الخروج من دّوامة التفكیر في محاربة األمیة العلمیة 
بالجامعة، إلى التفكیر في بناء االنسان في فضائھ الثالثي لبناء المعرفة، 

  :ویتعلّق األمر بالجوانب

 .المعرفیة المختلفة الظاھرة والخفیة  -  أ
التبدیلى، والتقویم والقیمیة الكونیة، ومنھا التقویم الذاتى، والتقویم   - ب

 .المتعّدى
  .االحسانیة -واإلبداعیة  - ج

  :فضال عن ذلك، یتطلّب من المشرفین على الجامعة والبحث العلمي     

، من )بدون استعمال نظارات الغرب(البحث عن اآللیات الوطنیة والناجعة  -
أجل إخراج الجامعة من دائرة الفكر اإلیستاتیكى، إلى عالم اإلبداع الجدید 

حسانى، والعمل المثمر الذي یصبو إلیھ الوطن، وأن یتم ذلك في جمیع اإل
المؤسسات العلمیة واألدبیة على السواء دون الفصل بین ما ھو دینى 

بحیث تتیح للطلبة والباحثین جمیعا فرصة تنمیة وصقل  ،ودنیوى تطبیقى
  .مھاراتھم

دھا المختلفة تدعیم الجھود المبذولة في مجال إصالح الجامعة، لجعل رواف -
 .تحقّق أماني األمة، الھادفة إلى الرفع بقیمة اإلنسان

من أجل تولید اإلنسان  توجیھ البحث العلمي نحو الوجھة العلمیة الصحیحة، -
الخلیفة المبدع، الذي سیحقّق األھداف اإلستراتیجیة لمختلف الشرائح 

 .الفاعلة في المجتمع
ریة لبلوغ الدرجة العالیة الرفیعة، جعل التعلیم والبحث العلمي وسیلة حضا -

  .من أجل بناء وتربیة اإلنسان المستقبلي الكوني
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تكمن أھمیة البحث المطروح على بساط البحث، في  :أھمیة البحث
كونھ یطرح قضایا تھّم الطالب والباحث  واألستاذ الجامعي والمسؤول عن 

لیة التى یتحّملونھا في التعلیم العالى والبحث العلمي، یحّسون بأھمیة المسؤو
  :االتجاھات اآلتیة

  ).relation reflexive( االتجاه الذاتى، ونعنى بھ العالقة االنعكاسیة  - أ
االتجاه  التبادلي، ونعنى بھ العالقة التربویة والعلمیة التى تتولّد بین  - ب

  .)relation commutative( الطالب والباحث أو الطالب الجامعي
متعّدى، ونعنى بھ العالقة العلمیة والتربویة بین جملة الفعالیات االتجاه ال  - ج

 relation( العالقة المتعّدیة :الموجودة في الساحة الجامعیة، ونعنى بذلك
transitive.(  

كل ذلك، من أجل جعل الطالب ، یحّس بثقل العملیة المعرفیة التى 
و تجعلھ كذلك یمتلك سیقتنیھا في حیاتھ من أجل لعب دور القیادة في مجتمعھ، 

  :الخصائص اآلتیة
  .متمّكن من معرفة قدراتھ الذاتیة، وإمكانیاتھ العقلیة والمجتمعیة - 1
  .مؤمن بھویتھ وبمؤسساتھ المدنیة، ویتحلى بتربیة عقلیة وإیمانیة ووطنیة - 2
قادر على التعامل مع وسطھ، بمؤثرات حواریة وتدبریة واحترافیة،  - 3

  .واتخاذ القرار المناسب
متمكن من المشاركة في التحاور مع بیئتھ، بطریقة حضاریة آمنة  - 4

    .وإیجابیة
النظام الذي یسیر ( منفتح على الثقافات األخرى وفق نظام حضاري كوني - 5

 ).وفق مفھوم اإلحسان

إیمانا بضرورة المساھمة في مسیرة وطننا التنمویة،  :حكمة المشروع
سالمیة، نطرح أمام الغیورین على كمواطن یؤمن بشعار مجتمع األمة اإل

ھویتھم القیمیة والمعرفیة والوطنیة، مقترحا ھادفا وأصیال على شكل محطات 
عقلمانیة، راجیا من رّب العالمین أن یتقّبل ھذا العمل، وأن یكون خالصا 
لوجھھ الكریم، ھذا المقترح تعلوه الحكمة الدائمة التي تُنقش في قلوب الذین 
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إذا لم تخطّط لحیاتك، فتأكد أنك ستكون في خانة الذین " :یتفّكرون، وھي
  ".یطبّقون إمالءات األجنبي

              :للتقابالت { E, F,  }: للمشروع يھیكلة التخطیط االستراتیج
: E     F 

  :ویتعلّق األمر بدراسة الفضاء المشكل من عناصر ثالثة رئیسة

E: طیات الموجودة في عصرنامجموعة المنطلق التى تمثّل قاعدة المع 
 ).وضعیة الجامعة حالیا(

F:  مجموعة المستقر، وتمثّل فضاء وضعیة الجامعة المستقبلیة، بعد القیام
 .المقترح يبالتخطیط االستراتیج

:  دال��ة التطبی��ق، تمثّ��ل المھ��ارات والخوارزمی��ات المّتبع��ة م��ن أج��ل تخط��یط
م��ن وض��عیة جامع��ة وإیج��ابي، یجع��ل الجامع��ة الوطنی��ة تخ��رج  ياس��تراتیج

التطبیقی��ة االحترافی��ة  محارب��ة األمی��ة العلمی��ة، إل��ى جامع��ة التنمی��ة البش��ریة
  .االحسانیة
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  Eمجموعة المنطلق : أوال

النظر یتطّرق ھذا المشروع، إلى موضوع إعادة  :استراتیجیة البحث
عن  ، وذلك) E: دراسة المجموعة( في إنتاجات التعلیم العالي والبحث العلمي

دالة : ( المجتمعیة والفكریة اإلنسانقراءة مسیرة طریق خوارزمیة 
وتجدید الخطاب اإلنساني بطرق علمیة ، بطریقة حضاریة وإبداعیة، )التطبیق

  مجموعة المستقر( وتطبیقیة للوصول إن شاء هللا تعالى إلى الحلول المبتغاة
F( ،عبرنا صة وأننا خا، بعیدا عن اإلیدیولوجیات التي تعرقل عمل العقل

تزال لم ترق إلى درجة التعقّل  األلفیة الثالثة، بمفاھیم ماالُعُشر األول من 
نجد فیھ األمم التي تولى  يالعلمي من أجل النھوض بالجامعة، في الوقت الذ

یستحقّھا، قد وصلت لمرحلة متقّدمة  يوالبحث العلمي مكانتھ الذ يللتعلیم العال
الزمكانیة،  اإلنسانیةصماتھا الواعدة في المسیرة وقویة البنیان، فضال عن ب

  .وفي شتى میادین المعرفة

كما ال یخفى على عاقل، أن عصرنا المعیش یحّث كافة األطر العلیا 
المثقفة، ذات الكفاءة العالیة من العلم والخبرة التطبیقیة، على ضرورة 

المعالم،  المشاركة في مسیرة الوطن ببرامج تطبیقیة  واستراتیجیة واضحة
لیتمكن الوطن باجتھادات ھذه األطر، من االنتقال من وضعیة االستھالك إلى 

  .مرحلة اإلبداع
في إطار ھذا المنظور، تندرج التوجھات العامة لھذا البحث في میدان 

، )یمكن االستعانة بالشكل الموّضح أسفلھ(التكوین والتدریب والبرمجة 
أسیس حضارة واعدة في القرون باعتبارھا مناھج مستقبلیة ذاتیة، لت

المستقبلیة، وتولید  مسیرة قیمیة إنسانیة، ستكون لھا ال محالة إن شاء هللا 
الشجرة (تعالى بصمات حضاریة في الزمان والمكان اإلنساني العالمي

  ).الطیبة
  :هدف البحث االستراتيجي

  :للبحث المطروح، في عدة مستویات، أھمھا يیتلخص البعد االستراتیج
  :يمعرفة میكانیزمات تربیة إنسان األلفیة الثالثة الحداث -1
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  .المرتبط بكتاب هللا عز وجّل وبالسنة النبویة، المستوعب ألركان اإلسالم -
  .المولّد األساس للتنمیة البشریة الحداثیة الجدیدة -
  .ياإلنسانفي الزمكان  يالمبدع االحسان -
تطبیقھ، وتحدید األسس العلمیة ھندسة الھیكلة العامة للبرنامج المزمع  - 2

والبحث العلمي،  يعلیھا إصالح التعلیم العال يیجب أن ینبن يالحداثیة الت
بھدف الوصول إلى جعل المناھج التعلیمیة الجامعیة تلعب دورا استراتیجیا 

  .في تكوین وصقل الشخصیة الذاتیة للطالب والباحث
، وإیجاد المنحى المشترك  إنجاز دراسات متواصلة على التجربة والتقییم -3

الحل العام  اسمنطلق علیھ  يلمختلف التغیرات في مجاالت معینة، الذ
  .للدراسة المنجزة

، ألنھا تصلح فقط يعدم استیراد برامج جاھزة ، وتطبیقھا في واقعنا الوطن -4
  .أنتجتھا عقول أبنائھا يفي البیئة الت

ي فقط، ألنھ ال یشكل سوى عدم االعتماد على فكرة توفّر الجانب الماد -5
جزء یسیر من اإلصالح الجامعي والبحث العلمي، ولنا في الموارد المالیة 

  .النبأ الیقین 2، واإلصالح 1حصلت علیھا الجامعة في اإلصالح يالھائلة الت
یمتلك القدرة على بناء خوارزمیة   ياإلحساني، الذ اإلنسانالبحث عن  - 6

ث العلمي، لفھم دینھ، وبناء وطنھ، وتطویر والبح إصالح التربیة والتعلیم
  .آلیاتھ الحیاتیة

لتحقیق ھذا  يالمرتبطة بالوقت الكاف Data Maping)(بناء شجرة المعرفة  - 7
  .اإلصالح

  :أسئلة البحث
ال یختلف اثنان، في أن لكل قراءة أو بحث  مجموعة من األسئلة 

 يعالم الطریق الذالشاملة، یرتكز علیھا  الباحث لمعرفة م اإلستراتیجیة
  .سیسلكھ، ویسھل عبوره للوصل إلى الھدف المنشود بدون مطبّات حضاریة

لذلك إذا فّكرنا بعقولنا، فسوف نجد أنفسنا أمام كّم ھائل من التساؤالت، نذكر 
  :منھا على سبیل المثال ال الحصر

  لماذا نشتغل في مؤسساتنا الجامعیة بدون ھدف إستراتیجي؟ -
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لیم العالي الحالیة، قادرة على صنع إنسان القرن الواحد ھل مناھج التع -
  والعشرین؟

والبحث العلمي،اعتمادا على نتائج  يھل قمنا بالتفكیر إلصالح التعلیم العال -
قاعدة البیانات والمعلومات المحّصل علیھا عن طریق الدراسات اإلحصائیة 

  الجاّدة؟
  عة؟من ھو القادر على بناء خوارزمیة إصالح الجام -
  ھي المدة الالزمة والكافیة لتحقیق ھذا اإلصالح؟ ما -
  المرتقب؟ اإلصالحما ھي النتائج المرجوة من  -
لماذا لم ندخل معنا القرآن الكریم والسنة النبویة لجمیع مؤسساتنا الجامعیة،  -

من أجل االستفادة منھما في مختلف المجاالت المعرفیة الكونیة، وفي 
  یاتیة؟مجاالت المھارات الح

لماذا ال نستعمل مصطلحات القرآن الكریم والسنة النبویة، من أجل تطویر  -
  ؟يمعارفنا المستقبلیة، وتطویر لغتنا العربیة في جانبیھا العلمي والتقن

الراغبین في متابعة دراستھم ) طلبة البكالوریا(لماذا نھدر وقت الشباب  -
، ثم )بدون نفع یذكر( لوجیابكلیة الصیدلة، قضاء سنتین كاملتین في االبیو

یلتحقون بالسنة األولى لكلیة الصیدلة؟ألم یكن من األَولى اختیارھم بناء على 
  مباراة؟+  البكالوریا:  نظام

لماذا االلتحاق بالمدرسة المحمدیة للمھندسین بعد سنتین من الریاضیات  -
 )Math.spéciales( والریاضیات المتخّصصة) Math.Supérieures( العالیة

إضافة إلى المباراة؟ ألم یحن الوقت لربح رھان المستقبل، وذلك باإلكتفاء 
  مباراة؟+ بكالوریا ریاضیات :بنظام

لماذا نھتم في معالجتنا لقضایا التعلیم، من التعلیم األّولى إلى التعلیم العالي  -
بناء المدارس والجامعات، بناء وتجھیز ( والبحث العلمي، بعوامل مادیة

رات، بناء الملحقات الجامعیة، الزیادة في األجور، زخرفة المؤسسات المختب
، ولم نھتم ببناء اإلنسان، ......)للتدریس يالجامعیة، تقلیص الغالف الزمن

  محور معادلة التنمیة؟
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لماذا ال توجد مجالت علمیة متخّصصة في كثیر من الكلیات العلمیة، أو  -
  ؟حتى مستلزمات علمیة وازنة؟ أین الخلل

لماذا ال نقوم بإعطاء دورات تكوینیة لألستاذ الجامعي الباحث، حتى یكون  -
  في مستوى العملیة البیداغوجیة والمھارات الحدیثة؟

الساھرین على مصیر شباب "كیف تتّم عملیة اختیار أعضاء المسؤولین  -
والتقویم، أو على  ياألمة الصاعد سواء على مستوى النظام البیداغوج

األصیل، علما أن العملیة تتطلّب المسؤولیة،  يحث العلمي التطبیقمستوى الب
للمسؤولین، كما تحتاج باإلضافة إلى ذلك، خبراء  يوالخبرة، والتكوین الذات

  وباحثین لھم نشرات علمیة أكادیمیة دولیة؟
لماذا نعاني من ظاھرة التخلّف التكنولوجي والحضاري، بالقیاس إلى  -

متوفرة في وطننا كمخزون معرفي ھائل، وبالقیاس إلى اإلمكانیات الھائلة ال
  یتوفّر علیھا وطننا؟ ياإلمكانیات المالیة والبشریة والطبیعیة الت

ما ھي المھارات الحدیثة الالزم استعمالھا، من أجل بناء الشخصیة الذاتیة  -
  والمعرفیة للطالب والباحث واألستاذ على السواء؟

الجامعیة في معظمھا تسند لغیر أھل  إلى متى تظل إدارة المؤسسات -
  الكفاءات

ھل مجاالت المعرفة التطبیقیة في المیادین المختلفة، ھي الوحیدة لتولید  -
  التكنولوجیا؟

ھل یمكننا ركوب قطار التقّدم التكنولوجي والتنمیة البشریة بتفكیر مستورد،  -
  ولغة مستوردة، وقیم مستوردة، وحتى معیشة مستوردة؟

في عالم المعرفة ، الدخول إلى عالم  ين لمؤسسات التعلیم األكادیمكیف یمك -
 يالجودة االحترافیة، في الوقت الذي یغیب فیھا عامل الھویة، واإلبداع العلم

  والتأطیر المستمر؟
لماذا تسیّر بعض المؤسسات الجامعیة، وخاصة بعض ُشَعبھا، بمنطق  -

السیاسیة، وكأن الجامعة التموقعات الحزبیة، واالنتخابات المصلحیة، و
أصبحت ملحقات حزبیة، أو مراكز عّمالیة، یكون الغلبة فیھا لمن یحصل 

  على فتات الصداقة، أو اإلنتماءات السیاسیة؟
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، كلغة علم وبحث وتكنولوجیا )اللغة العربیة( لماذا ال نستخدم لغتنا القومیة -
  كما كان في السابق؟

ني لبرامج الجامعة، یكون قائما على لماذا ال نجتھد في وضع تخطیط عقال -
 بناء مسالك وبرامج، تناسب المنطقة التي تنتمي إلیھا المؤسسة الجامعیة

  ؟)يالجھو يسیاسة التعلیم العال(
الذى قّدم خدمات جلیلة في مسیرة التعلیم العالى  - لماذا نھّمش األستاذ الباحث -

مات أعمالھ اإلیجابیة والبحث العلمي، بأبحاثھ وتخطیطاتھ العلمیة، وبتراك
  ، المشاركة في لجان البحث عن حلول للجامعة؟-لصالح الطلبة الجامعیین

إلى متى ستظل عملیة ترقیة األستاذ الجامعي، رھینة بعدد السنوات التي  -
یقضیھا األستاذ في المؤسسة الجامعیة، سواء كان جالسا أو نائما، أو 

  متفّرجا؟
ییر المؤسسة الجامعیة حالیا، ألیس من ما ھو دور مجلس الكلیة في تس -

األولى إعادة النظر في المنھجیة المتبعة في المجلس، وفي طبیعة تكوین 
ھیاكلھ، والدور الذى یجب القیام بھ داخل المؤسسة علمیا وثقافیا ودراسة 

  مردودیة المؤسسة من الجانب التربوي والعلمي؟
 Internet لتقنیات الشبیكة ھل استیراد التكنولوجیا من الخارج وتعلّمنا -

والسبورة اإللكترونیة، دلیل على تقّدمنا في میدان المعرفة العلمیة والتقانة، 
  ینطق بھا البعض دون فھم معناھا؟ يوبرھان على الحداثة الت

ھل علّمنا الطالب مھارات االعتماد على ذاتھ من أجل الحصول على  -
رفة، وتحلیلھا تحلیال علمیا وما وراء المع) المعرفة الذاتیة( المعرفة

  وعقالنیا، بعیدا عن اإلیدیولوجیات والسیاسویة الضیقة  والقبلیة؟
أو ما یسمى (یجب التفكیر فیھا عن طریق التشاور  يما ھي الخطوات الت -

، brain storming: يحسب اللغة المتداولة في ألفیتنا الثالثة بالعصف الذھن
ستاذ الجامعي على السواء، تنمیة القدرات لكي یتأتّى للطالب والباحث  واأل

  تولّد عملیة االنخراط في مجتمع المعرفة النافعة؟ يالفكریة والمھارات الت
إلى متى نبقى ندور في دّوامة فكرة حّل معادالت مخرجات التعلیم العالي،  -

  بمدخالت التشغیل والمال واألعمال؟
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لصناعة المواطن الخلیفة،  ھل مناھجنا في التعلیم العالي لوحدھا، كافیة -
  المؤمن بخالقھ وبأمتھ ووطنھ؟

لماذا ال نقوم بتكوین مفتّشین للتعلیم العالي على غرار مفتشي التعلیم ما قبل  -
  ؟يالجامع

ھذه األسئلة طرحناھا بتفاصیلھا الشاسعة، لتشّكل قاعدة للتفكیر والتدبّر 
  .ألولى األلباب، في القرن الواحد والعشرین المعیش

  :ساحة القراءة التدبّریة للبحثم
یمكننا القول، إن المشروع في مساحة تحسین خوارزمیة التعلیم العالي 
والبحث العلمي، ھو عبارة عن محطة استراتیجیة متعّددة األبعاد، ورسالة 

صرح النھوض  لیكون بمثابة اللبنة األساس في) أي المشروع( وطنیة، جاء
، كما أنھ یتیح للباحث وللمتعلّم ولألستاذ يعلموالبحث ال يبقضیة التعلیم العال

  :على حّد سواء
 إمكانیة التوّسع في فھم حقیقة الوجود، والتفاعل مع عالم المعرفة المستقبلي - 1

، وابتكار تقنیة محلیة لتبتعد في محتواھا )كیفما كان تخّصص الطالب(
السكتة "ب كادت أن تسبّ ياستوردناھا سابقا، والت ياألساس،عن البرامج الت

   ".يوالبحث العلم يالدماغیة للتعلیم العال
التزّود بتقنیات التنمیة الذاتیة، والبرمجة الفكریة التحلیلیة وفق نظام قیّمي،  - 2

وذلك عن طریق االستفادة من المھارات الموجودة في بنود المدرسة 
    .المحمدیة اإلبداعیة

، والتفكیر في )الحیاتي بداعاإل( التطبیق العملي لمھارات اإلحسان الكوني - 3
  .مناھج علمیة صالحة أللفیتنا الثالثة

كل فتحقیق شروط المساحة التدبریة في محطّتنا، یستوجب من 
نطلق علیھا إسم (، وخاصة الفئة المؤمنة العلمیة والثقافیة الحضاریة الفاعلین

  :تعیش في المجتمع اإلسالمي يالت) فئة جیل الجودة
، من )بدون استعمال نظارات الغرب( الوطنیة والناجعة البحث عن اآللیات -

عاشت الجامعة وما تزال  يأجل إخراجنا من دائرة االنفصام الفكري، الذ
طغت على  يتعیش فیھ إلى یومنا، ودوامة االنتماءات اإلیدیولوجیات الت
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نصبوا إلیھ، وھذا لن یتّم إال في  يتفكیرنا، إلى اإلبداع والعمل المثمر الذ
 .-كما سبق ذكره - المساحة التدبریة للقراءة الواعدة إطار

انظر الموضوعات ( توجیھ البحث العلمي نحو الوجھة العلمیة الصحیحة -
 .، من أجل تولید اإلنسان الخلیفة المبدع الكوني)المقترحة الحقا

إدخال إصالحات جوھریة على المقررات الجامعیة، لجعل فضاء الجامعة  -
 .مسلمین بجامعة الغدمنبع بناء ثقة ال

النّعم الربانیة على الوطن (المعطیات االیجابیة لتطبیق اإلصالح الجامعي 
  ):اإلسالمي

ال  -  نحمد هللا على كل نعمھ التي أنعمھا على اإلنسان في كل المجاالت
، نذكر منھا على سبیل التذكیر ال الحصر، العالمات البارزة - تعّد وال تحصى

 :اآلتیة
على األمة اإلسالمیة، بمجتمع شاب یشكل العینة الكبیرة من  أنعم هللا -أ

 .)من المجتمع %63أكثر من (المجتمع 
بكل الخصائص اإلیجابیة، ومنھا حصولھ  اإلسالميیتمتّع شباب الوطن  -ب

لدفع مسیرة الوطن التقنیة نحو  - على شواھد علیا في شتى مجاالت المعرفة 
 .بة عالیة في مجال البحث العلمياألمام، وجعل الوطن كذلك یحتّل مرت

 أنعم هللا على المسلمین ببیئة بعیدة كل البعد عن الكوارث الطبیعیة -ج
 ....)براكین، زالزل، فیضانات البحار، أعاصیر(
في عدد األطر العلیا الوطنیة، ) إن لم أقل فیضانا( أنعم هللا علینا بفائض -د

 .المعرفة التى تحمل شھادات علمیة علیا في شتى میادین
بترول، فوسفاط ، بحر بثروة سمكیة ھائلة، : أنعم هللا علینا بثروات ھائلة - ـھ

ریحیة، : تنوع في البیئة، خیرات طبیعیة زراعیة، طاقات متنوعة ونظیفة
  .بحریة، شمسیة، جوفیة متنوعة،فضال عن الطبیعة المستقرة
حسب التقاریر  -وبالرغم من ذلك، تحتل الجامعات اإلسالمیة 

أحیانا ( الرتبة المتدنیة بین جامعات العالم،إن لم نقل المتأّخرة -السنویة الدولیة 
  ، فأین یكمن الخلل إذن؟)تقریبا 4862تصل رتبتھا إلى جوار الرقم 
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  :إشكالیات البحث
انطالقا من إیماننا القاطع بمحطات الدین اإلسالمي الحضاریة، أردنا 

كالیات الرئیسة المطروحة في أن نعرض في ھذا البحث المطروح، اإلش
فضائي الجامعة والبحث العلمي، بعدما تیقّن لنا أن مفھوم الجامعة حالیا، 
ستمحوه الریاح بعد مدة وجیزة من الزمن، نظرا للتغییرات التى ستحدث في 

التعلیم عن بعد، الجامعات االفتراضیة، التعلیم ( مستقبال يفضاء التعلیم الجامع
   ).االعتماد علیھابمساعدة الروبوات و

فكیف یتأتّى لنا المساھمة في مسیرة الجامعة المستقبلیة، ونحن ما نزال 
نتعثّر في قضایا مّر علیھا قطار األمم المتقّدمة منذ أكثر من نصف قرن، نذكر 

  :منھا باألساس على سبیل المثال ال الحصر
  للجامعة يغیاب الھدف االستراتیج :أوال

منذ فجر استقاللھا، تحدید الھدف المنشود  المیةاإلسإذ لم تستطع األمة 
 –للجامعة، وبقیت تدور حول مساحة صغیرة ال تُذكر، رغم أن بعض الدول 

نجدھا قد تمكنت خالل ستین سنة من التحّول، إلى واحدة من  - مالیزیا أنموذجا
تحقّق التطّور  يالدول األكثر تطّورا في شتى مجاالت التقنیات، الت

حدث على مستوى البنیة االجتماعیة  الذيضال عن التطّور االقتصادي، ف
  .ومجال التنمیة البشریة

مما أخشاه على وطننا الحبیب، أن یبقى السباق الظاھري في میدان و
 يیتھالك مع األیام، والذ يوالبحث العلمي، أسیر القرص الذ يالتعلیم العال

  :تتمحور حول يتیدور حول االجتماعات المارطونیة لطلبات األساتذة، ال
 .الزیادة في األجور -
 .تقلیص ساعات العمل -
 .معادلة الشھادات على أساس التسمیة -
 ."الجامعة لمن ینتج فیھا: "عدم مطالبة أھل الطلب ضرورة تطبیق شعار -

  استیراد حاجیاتنا في میدان التكنولوجیا والمعرفة: ثانیا
ننا القول، نالحظ أننا بناء على ما سبق ذكره في الفقرة السابقة، یمك

نستورد من الخارج، كل ما یحتاجھ وطننا من تكنولوجیا، نظرا لعدم فھمنا 
، وكذلك، بسبب غیاب سیاسة حفز الكفاءات "بسم ربك اقرأ" يالنّداء السماو
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العلمیة الوطنیة، وتشجیعھم على القیام بالبحث العلمي الجاد، والمفقود في 
  .یجیةتخطیطاتنا التكتیكیة واالسترات

  ةھجرة األدمغة الوطنی: ثالثا
بالرغم من مرور عشرات السنوات، من الحدیث عن إصالح التعلیم 

والبحث العلمي في ربواع الدول اإلسالمیة كقاعدة المنطلق،  يوالتعلیم العال
فما تزال ندور حول نفس الحلقة المستحاثاتیة، وبلغات مختلفة، وبقیت وضعیة 

  .اجدنا علیھا منذ بدایة األزمةتو يالتعلیم ھي نفسھا الت
وقد نتج عن ذلك، مغادرة األطر الكفؤة أرض الوطن، ألنھا لم تجد 
الفضاء المناسب لبلورة أفكارھا، نظرا للعوامل اإلیدیولوجیة السیاسویة 

علمیة شفافة الطرح وواضحة المعالم في  إستراتیجیةالضیقة، وغیاب 
  .الجامعة

  "صالح من الّصفرإعادة اال"تبنّى سیاسة : رابعا
نالحظ من خالل تتبّعنا لخطابات المسؤولین عن التعلیم في وطننا 

والبحث العلمي بشكل خاص في  ياإلسالمي بشكل عام، والتعلیم العال
سنبدأ اإلصالح من " :الوزارات المعنیة، أن اللغة السائدة في برامجھم ھي

لذین یطبّقون عكس ما یجرى في الدول الغربیة، ا ،"جدید، أي من الصفر
في المشاریع الوطنیة  واالبتكارنظریة االستمراریة والتكامل والتعدیل 

  .الموجودة
 الحلقات المفقودة في اإلصالح الجامعي :خامسا

أما ما یتعلّق بالحلقات المفقودة في اإلصالح الجامعي، فكثیرة ومتنوعة، 
  .الحصر نذكر منھا على سبیل المثال ال

 .في میدان التربیة والتعلیم لعلمي غیاب البحث ا -
غیاب مادتي اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة النبویة، في جمیع  -

 .المؤسسات التعلیمیة الجامعیة
غیاب برامج متخصصة في میدان بناء الطالب المتفّكر في مسار المجتمع  -

ھا والتكنولوجیا، من أجل تكوین قیادات شابة، یاستطاعتھا توجیھ مجتمعات
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اإلسالمیة نحو التقّدم التكنولوجي، والرخاء االقتصادي والطمأنینة 
 .االجتماعیة

عدم حّث الھیئة التعلیمیة بالجامعة، على بذل الجھد من أجل إخراج الوطن  -
 .والتكنولوجي يمن التخلّف العلم

عدم المطالبة بإبعاد السیاسة واالنتماءات الحزبیة عن الجامعة كشروط  -
 .حضاریة

  غیاب متابعة الھیئة التعلیمة: دساسا
  :توظیف أساتذة الجامعة بنفس وتیرة السنوات الخالیة، ونعنى بذلك

 ،"الجامعة لمن ینتج فیھا"الجھل بتطبیق الشعار  -
البعد عّما یقوم بھ األستاذ من خدمات علمیة وتدریسیة في میدان التعلیم  -

 .والبحث العلمي
  .مجال تطبیق الطرق البیداغوجیةعن قدرات األستاذ في  يالتغاض -

  :للجامعة يالطابع التقلید: سابعا
  :)عمید المؤسسة الجامعیة( تسییر بعض المؤسسات العلمیة، بمسؤول

 .ال یمتلك الرؤیة العلمیة االحترافیة في مجال التخطیط والبحث العلمي -أ
یغلب علیھ الطابع التقلیدي، أو بمعنى آخر، یستخدم أسالیب العصور  -ب

 .السالفة
اللھم البحث الذي یدخل في (لم یسبق لھ أن قام خالل مسیرتھ الجامعیة  -ج

إطار الحصول على شھادتھ  الجامعیة، أو بعض البحوث التى یرجع فیھا 
الفضل بعد هللا سبحانھ وتعالى إلى اجتھاد الطلبة الباحثین، ویبقى على رئیس 

ر علمي یذكر في بتغیی) في خانة النشر العلمي اسمھالمؤسسة وضع 
 .یشرف علیھا  يمؤسستھ الت

بالمؤسسة،  يیحارب كل الفعالیات العلمیة التى ترید تنشیط البحث العلم -د
  .إلیھ إیدیولوجیا أو قبائلیا عدا الذین ینتمون

انعدام مراقبة رئیس المؤسسة علمیا وتربویا وتسییریا كل سنة للمؤسسة  - ـھ
  .یترأسھا يالت

كما ھو (معة، الناتجة عن غیاب المراقبة علیھاھذه السیاسة في الجا
، تجعل رئیس المؤسسة )الشأن بالمؤسسات التعلیمیة في التعلیم ما قبل الجامعة
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ینتھج سیاسة تحویل المؤسسة الجامعیة إلى ضیعة تابعة لنفوذه، ) بعضھا(
وھذا ما جاء في كثیر من التقاریر الصحفیة ( حسب التقطیع النقابي والقبلي

، فیكثر الحواشي والخدم، ویبرز لحیّز الوجود من یتربص )ة جامعیینألساتذ
مقعد نائب العمید، أو رئیس فریق العمل ( بالحصول على امتیازات شخصیة

  ).بالكلیة، وامتیازات أخرى
انعدام الصلة التربویة بین الطالب واألستاذ، وغیاب رئیس  :ثامنا

في (ة للشعبة، إذ نجده بدوره الشعبة عن تحّمل مسؤولیتھ التربویة واإلداری
ال یمتلك فّن إدارة الشعبة، فضال عن غیاب عامل المعرفة  ،)بعض الحاالت

یرأسھ، وتكون النتیجة، تحویل الشعبة إلى مقاطعة  يالتطبیقیة للتخّصص الذ
حزبیة أو قبلیة، وھذا ینعكس سلبا على الحیاة العلمیة للطالب واألستاذ 

  .والمؤسسة الجامعیة والوطن
  مناھج جامعیة: تاسعا

  تجاوز بعضھا الزمن العلمي، - 1
  ال یوجد مؤّشر على تجدید المناھج المدّرسة، أو المنظومة التربویة، - 2
  قین واألسالیب التقلیدیة، عدا القلیل منھا،لیطغى علیھا عامل الت - 3
مقرر ( ویُشحن بھا الطالب -  مناھج تعلیمیة تدّرس بدون استراتیجیة - 4

  )) ( PC2 :لطلبة الفیزیاء والكیمیاء أنموذجا الریاضیات
بین الطالب واألستاذ المدّرس، مما ) 1-1(مناھج جامعیة ینعدم فیھا التقابل  - 5

لدى الطالب، بل وحتّى انعدام  واإلبداعمجال التفكیر یؤّدى ذلك إلى انعدام 
  .مزاولة النشاطات الفكریة األخرى

 يأو العمل يلتطبیق اإلحصائي التطبیقوجود مواد علمیة للحفظ فقط، دون ا - 6
  ).أنموذجا  BG4 , BV4البیولوجیا النباتیة والحیوانیة(
في مجال تقنیات المعلومیات  يعدم استعمال مھارات التدریس التطبیق - 7

  .Data Mining)( اإلحصائیة، والتنقیب عن المعلوومات
فیة الثالثة العلمیة، ترھّل برامج التعلیم العالي، وعدم مواكبتھ لوتیرة األل - 8

تعرف تأرجحا بین  يفي مجاالت تعّددة، ومنھا مادة الریاضیات التطبیقیة، الت
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 والریاضیات التطبیقیة ،(Math.Pure) مساحة الریاضیات النظریة
(Math.Appli).  

 عالقة الجامعة بالمجتمع: عاشرا
انعدام الرؤیة الواضحة، القائمة على ربط إنتاجات المؤسسات  :أوال

  .األكادیمیة بمحیطھا االجتماعي وحاجیاتھا االقتصادیة
إننا ال نشك في وجود مؤسسات علمیة، نفتخر بھا في المحافل الدولیة، لما 
تقوم بھ من أعمال تطبیقیة جاّدة، لكنھا مع األسف، ال أحد یعیرھا أدنى اھتمام، 

  .وھذه إشكالیة كبرى في أوطاننا اإلسالمیة
خارج اھتمامات وحاجیات الوطن،  -غلب األحیانفي أ - الجامعات : ثانیا

الدلیل على ذلك، طبیعة األطروحات المقّدمة في كثیر (إال في حاالت نادرة 
من المؤسسات الجامعیة، والبعیدة كل البعد في نسبتھا الكبیرة عن حاجیات 

  ).الوطن
لیس للجامعات سیاسة محكمة، تقوم على التقاریر الواردة من مراكز : ثالثا

إلحصاء والبحوث التابعة لكل مؤسسة جامعیة، ألنھ ال توجد مراكز للبحث ا
العلمي اإلحصائي في كل مؤسسة جامعیة، من أجل القیام بتخطیط استراتیجى 

  .لحاجیات الوطن المعرفیة والتقنیة
ال توجد للمؤسسات الجامعیة سیاسة في میدان البحث العلمي، تقوم  :رابعا

على احتیاجات الدولة واستشرافھا المستقبلي، وأكبر دلیل على ذلك، العشوائیة 
في نوعیة األطروحات الكثیرة المقّدمة لمؤسسات الجامعیة، خالل األعوام 

مشاریع "مى الماضیة وحتى كتابة ھذه األسطر، وحتى بعضھا المرتبط بما یس
  ".الدكتوراه
یتطلّب االنتماء للجامعات الحصول على الشھادة الجامعیة فقط، : خامسا

دون النظر إلى تكوین صاحب الشھادة في الجوانب التربویة، والبحثیة، 
  .والعلمیة

ساحة الجامعات مفتوحة على مصراعیھا بدون حسیب وال رقیب  :سادسا
دكتوراه الدولة التى ( العلمیة الجادة على كل الشواھد الجامعیة، سواء منھا

تتطلب تقدیم مجموعة من البحوث المنشورة في مجالت علمیة معترف بھا 
أو تلك األطروحات التى ) ویستغرق إعدادھا مدة تفوق عشر سنوات دولیا،
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حصل علیھا اإلنسان في خالل ثالث سنوات أو أقل، تحت ما یسمى باستقاللیة 
  .لیة، واستقاللیة الشعبة، واستقاللیة األستاذالجامعة، واستقاللیة الك

تخضع المؤسسات الجامعیة في بعض األحیان إلى االنتماءات : سابعا
ابتلیت بھا بعض المؤسسات  يالحزبیة والقبلیة والزبونیة، إنھا المصیبة الت

  .الجامعیة
یجب أن تصاحب أي  يغیاب المحاسبة والمراقبة المستمرة الت: ثامنا

  .يتعلیم العالي والبحث العلممشروع في ال
، بحیث تكون مواكبة للتغیّرات يال توجد سیاسة في التعلیم العال: تاسعا

التي تحدث في العالم العلمي، بحوث علمیة وبحثیة مقنّنة ومحفّزة للباحثین في 
ال أتحّدث عن استنساخ ( میدان اإلبداع، قادرة على صناعة الطلبة المبتكرین

  .) األبحاث األجنبیة
في كثیر منھا، تتكّرر في تحتاج لتنقیح وعصرنة مقررات دراسیة  :عاشرا

، وبرامج تجاوزھا الزمن، بل وحتى الدول التي يكل مؤسسات التعلیم العال
  .استوردنا منھا البرامج والمقررات

غیاب التفكیر في برامج جھویة، حسب جھة المؤسسة : إحدى عشر
  .الجامعیة التى تتواجد فیھا

لم نجّرب الوسائل الحضاریة في ألفیتنا الثالثة، وأخّص بالذكر،  :رإثنا عش
الثورة األولى في مسیرة اإلنسانیة المعرفیة، ذات الشمولیة الكاملة، ونعنى 

في القرآن ومصطلحاتھ، كمصدر للمعرفة وما  ياإلعجاز العلم: بذلك، مادتي
مؤسسة مھاراتیة ، ك)المدرسة المحمدیة(وراء المعرفة، ومادة السنة النبویة 

  .لفھم المعرفة القرآنیة وتطبیقھا علمیا واحترافیا على أرض الواقع
ترھّ��ل التعل��یم الع��الي ماع��دا الم��دارس الوطنی��ة العلی��ا، وع��دم : ثالث��ة عش��ر

مواكبتھ لوتیرة األلفی�ة الثالث�ة العلمی�ة والقیمی�ة واالقتص�ادیة، إال ف�ي مؤسس�ات 
لتكنولوجیا والمعرفة التطبیقیة، إض�افة المدارس العلیا المتخّصصة في میادین ا

إل���ى اس���تیراد الكلی���ات، المعرف���ة والب���رامج المق���ّررة بطریق���ة عش���وائیة ب���دون 
  .مكابح، وكیف ما كانت جھتھا اإلقلیمیة
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عملیة تبنّى التكنولوجیا البیداغوجیة وغیرھا دون التفكیر في :عشر أریعة
  .)مستقبلإنھ مصطلح التبعیة العشوائیة في عالم ال(تولیدھا 

المفتاح : خطوة ، وفق نظام  -خطوة: تبعیة اآلخر بمنھجیة :عشر خمسة
  .في الید

غیاب تشجیع أعضاء الھیئة التعلیمیة في الجامعة، التى تقوم :ستة عشر
بالبحث العلمي التطبیقي، بل تھمیشھا وأحیانا محاربتھا بشتى الطرق حتى ال 

  .تبقى لھا بصمات في المؤسسة
تخطیطات تكتیكیة واستراتیجیة، لعمل بعض أعضاء  غیاب: سبعة عشر

الھیئة التعلیمیة في الجامعة ، مع وضع خطة محكمة لمشاریع البحث، واختیار 
  .المشاریع التى تھم الوطن في المرتبة األولى

سؤال الجودة في  :بمصطلح -في تعلیمنا الجامعي- جھل ال :ثمانیة عشر
  .باألھداف البرامج التعلیمیة بالجامعة، والتعلیم

واعتناق اللغة  -لغة العلوم والتقنیات - إھمال اللغة العربیة: تسعة عشر
األجنبیة كلغة االنفتاح الوحیدة على العالم الخارجى، مع العلم أننا لسنا ضد 

  :تعلّم اللغات األجنبیة،مصداقا لوصایا معلم البشریة محمد صلى هللا علیھ وسلم
، دون معرفة "الحداثة"عار مصطلح نرفع في برامج جامعاتنا ش :عشرون

  .ياإلنسانماھیة ھذا المصطلح، وشروطھ، وقوانینھ في الزمكان 
یجب الوقوف عندھا ومناقشتھا،  يتلك إذن، بعض المحطات البارزة الت

ألنھا تعتبر مواطن الخلل في مسیرة اإلنسان العقالني الباحث في الجامعة، 
، ينا الحبیب من ترتیبھ الجامعوالذى یبحث عن المخرج من أجل إخراج وطن

یستحقھا في مجال التعلیم  يالذى یحتّل مكانة متأخرة جدا، إلى المكانة الت
  .العالي والبحث العلم
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 Data Mining:الخريطة العقلمانية: ]1:الشكل[
، بطريقة )1الخريطة:مجموعة المنطلق: أطلقنا عليه إسم(تمثل جملة المشاكل المطروحة في الجامعة 

  حترافية وعلمية رياضيةا
  

تشّكل مجموعة المستقّر، محطّة استراتیجیة : F مجموعة المستقر
مھّمة في حیاة المواطن المتطلّع لحیاة أفضل، لما سیشّكل محتواھا 
والمقترحات المطروحة فیھا، جملة الرھانات المرتبطة بالتطّورات الدقیقة 

  .يوالبحث العلمي العالم يواالحترافیة المستقبلیة، في عالم التعلیم العال

تفعیل عناصر فضاء مجموعة المستقر، یمكننا تدبیره عبر القراءة 
  :االحترافیة للنوافذ اآلتیة
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بلورة ھذا البحث، یجد مصداقیتھ في الشعار  :شعار الجامعة: 1 النافذة

تفتقر إلیھ الجامعة في مسیرتھا التنمویة، منذ نشأتھا إلى  ينطرحھ، والذ يالذ
ألنھ ال یعقل بتاتا المضي في تصحیح مسار الجامعة، وتوجیھھا نحو  الیوم ،

 يعالم المعرفة والتقّدم التكنولوجي، دون التفكیر في الھدف االستراتیج
فضاء المعرفة : الجامعة[ :للجامعة، ھذا الھدف نصوغھ وفق المعادلة الكونیة

  ].يوالقیم واإلبداع اإلحسان

والبحث  يلمشرفین على وزارة التعلیم العالالتفكیر في ھذا الشعار من طرف ا
العلمي، وتطبیقھ في المساحة الجامعیة، سیبرھن للمجتمع المغربي مستقبال، 

  :والبحث العلمي يأن المسؤولین عن التعلیم والتعلیم العال
 .لھم قاعدة إیمانیة تطبیقیة وإحسانیة - 1
 .ویة واإلبداعیةیمتلكون بصیرة ثاقبة آلفاق العملیة التعلیمیة والترب - 2
 يیتطلّع إلیھا، والت يفي تجانس مع ھویة المجتمع المغربي، ومسیرتھ الت - 3

 .تعتبر ركنا أساس من تعالیم دینھم
، توّجھات المسیرة التنمویة للوطن، وال یستوردون االعتباریأخذون بعین  - 4

كل ما أفرزتھ مختبرات الغرب، كیفما كان نوعھا وطبیعتھا، بل یجب أن 
 .ذ فقط ما یتعلّق بالجزء النافع منھایؤخ

یَقبلون بالُمساءلة عن مھامھم التربویة والبحثیة والـتأطیریة واإلداریة  - 5
الذین یتّم تعیینھم وفق معاییر علمیة (لجن الجامعات  يوالمالیة، أمام ممثل

 ).وتربویة معینة ولیست سیاسویة أو قبلیة
رة التعلیم العالي، ورؤیة واضحة واضحة المعالم في مسی إستراتیجیةلھم  - 6

 .وطنیة، من أجل إخراج الوطن من براثین التخلّف والتبعیة التكنولوجیة
یبحثون عن األطر الوطنیة الكفؤة، التي ستفّعل البرنامج المطروح في  - 7

 .مشروعھم الوطني
یُشعرون فئات المجتمع، أنھم في سفینة واحدة مع المجتمع، وأن مصالح  - 8

مة، تعنیھم بالدرجة األولى كیفما كانت وضعیتھم، االجتماعیة براعم األ
واالقتصادیة والثقافیة والقبلیة، ویعنیھم كذلك، نتائج أعمالھم على المستوى 

 .الوطني
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، أنھم یریدون إخراج الوطن من براثین يیُظھرون بكّدھم المتواصل الوطن - 9
البشریة الكونیة، ، لجعلھ مساھما في مسیرة التنمیة يالتخلّف التكنولوج

 .والثورات األربع الحدیثة التي یشھدھا عالمنا المعاصر
یرسمون ببرامجھم المقترحة، اآلفاق المستقبلیة لإلستراتیجیات المتعّددة  - 10

األبعاد، وبمشاركة كافة الفعالیات واألطر الكفؤة الوطنیة، حتى ال تبقى 
  .األفكار محصورة في نطاق بعد أحادى التخطیط

ا نتركھ للتاریخ وللضمیر اإلنساني، الممتد عبر حقبة زمنیة ذلك م
، ونتمنى من هللا أن نغّیر )أي منذ استقالل المغرب إلى یومنا( سنة 59سعتھا 

ما بأنفسنا، كي نخرج من القوقعة التي ضربناھا على أنفسنا، مصداقا لقول 
ِصیبٍَة فَبَِما َكَسبَ  :رب العالمین  ْت أَْیِدیُكْم َویَْعفُو َعن َكثِیرٍ َوَما أََصابَُكم مِّن مُّ

  ).30- الشورى(
نرید بھ الوصول إلى بناء جامعة الغد، وفق أنظمة  :الھدف التكتیكي

ھندسیة تامة التنسیق بین مكوناتھا المعرفیة، إننا ال ننكر االنفتاح على تجارب 
ا إلى الدول المتقّدمة في میدان التعلیم العالي والبحث العلمي، الذي یؤدى بن

وصلت إلیھ الدول المتقّدمة تكنولوجیا،  ياالطالع على مستوى التحصیل الذ
وخاصة في میدان العلوم المعلوماتیة والریاضیة وتقنیة النانو، لكن بموازاة مع 

یبحث وفق تقنیة  يالذ )األستاذ الجامعي(ذلك، نرید تكوین اإلنسان الفاعل 
وراء المعرفة، ویتمیز  في عالم ماالتنقیب عن المعلومات، وإن صّح التعبیر، 

  :بالخصائص اآلتیة
كخلیفة في األرض، جاء لبلورة التعالیم  يالمستوعب بدوره الوجود -

  .السماویة وفق منطوق الناس
المتمّكن من استعمال أدوات القرن الواحد والعشرین، عندما یقوم بدراسة  -

ي وما وراء الكونین المشاھد وغیر المشاھد، أو بمعنى آخر، المعرف
  .المعرفي
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القادر على قراءة قاعدة البیانات، وتحلیلھا واستخراج العوامل المؤثرة في  -

ثم استخراج النتائج المتوخاة من الدراسة، واالستفادة من  الفضاء المدروس،
  ).خوارزمیة البحث التطبیقي :انظر أسفلھ( حقائقھا التطبیقیة

لدراسة، وجعلھا ناطقة بحقیقة الوجود، المبدع في بناء القوانین المرتبطة با -

  .وقابلة للتطبیق
یستنزف  يالباحث عن السبل الكفیلة إلخراج األمة اإلسالمیة، من الفقر الذ -

  .طاقة األفراد في الحصول على ما یسّد الّرمق
  .الساعي إلى ابتكار صیغ جدیدة، من أجل تطویر منظومتھ المجتمعیة  -

، من يوإیمان يفتح نقاش عقالني جاد ووطنفي ھذا المضمار، نرى ضرورة 
أجل التفكیر في محطة أساسیة، أال وھي البحث عن السبل الناجعة، لتنظیم 

  :مھنة األستاذیة بالجامعة، عن طریق
تكوین األستاذ الجامعي في میدان تخّصصھ، حتى ال یصبح إنسانا إداریا  - 1

 .في تعلیمھ
في میدان تنمیة القدرات العقلیة  إقامة دورات علمیة وتطبیقیة لألستاذ، - 2

 .والمھارات الحواریة والتعلیمیة   والتربویة
تكوین األستاذ صاحب المھارات في میدان ماوراء المعرفة، وتقنیة تعلیم  - 3

 .التعلّم الذاتي
، حتى )التعلیم غیر الظاھري( تعلیم األستاذ مھارات التعلیم المستتر - 4

 .ھنیةتتطابق أفكاره مع تطبیقاتھ الم
مشاركة األستاذ الجامعي في الدورات المرتبطة بالعلوم األخالقیة  - 5

  .والمھنیة

  ]لتحقیق جامعة األلفیة الثالثة اإلجرائیةالمنھجیة [: دالة االنتقال 
الشرط الالزم والكافي، كي إن  :نظریة تحقیق نقلة نوعیة لجامعة المستقبل
إلى عالم  )E: مجموعة المنطلق( تنتقل الجامعة المغربیة من عالم االستھالك

، وتنخرط في مسیرة الدول المتقّدمة ) F:مجموعة المستقر( اإلبداع الحضاري
  :تكنولوجیا، ال بّد وأن تتحقّق الشروط الحضاریة اآلتیة



  ؟إستراتیجیةعة المستقبل  ودورھا في مجال التنمیة الشاملة، أیة خوارزمیة جام              
  

 

 83                                                                               السابعالدولي  الملتقى

إلحداث نقلة حضاریة من  تحدید الھدف االستراتیجي: الشرط األول
، ھذا الھدف يمن ھدف استراتیجعالم قدیم، إلى عالم التجدید  واإلبداع، ال بّد 

ونعنى ، يالمعرفة والقیم واإلبداع اإلحسان :الجامعة فضاء: یرفع فیھ شعار
  :بذلك

توسیع مدارك طالب الجامعات، في میدان العلوم  :المعرفة - أوال
والتكنولوجیا واإلدارة اإللكترونیة، وكذلك في میدان البحث العلمي، عن 

الجامعات الدولیة ومختبراتھا، مع ضرورة  طریق متابعة ما تفرزه مختبرات
االجتھاد من أجل تقدیم إبداعات وطنیة حسب إمكانیات الطالب، ودعمھ من 

  . copier –coller)(اللصق  -النقل: أجل الخروج من قوقعة سیاسة
ھذا العامل یعتبر من الحلقات المفقودة في مؤسساتنا : القیم -ثانیا

  :الطالب على القیم المرتبطة بالجوانب اآلتیةالجامعیة، إذ ال بّد من تربیة 
، ویتعلّق بمجاالت القیم اإلنسانیة التي تعبّر عن يالسلوك المجتمع - 1

 :سلوكیات الفرد اتجاه
یقوم بھا، بدون  يربّھ، مما یجعلھ یحّس بالمراقبة المستمّرة لكم األعمال الت -أ

 .تواجد رقابة مادیة
ء في مجال المعامالت، أو الروابط مجتمعھ، وفي شتى المجاالت،سوا -ب

 .اإلنسانیة
اإلیجابي، والمعاملة الحسنة، واإلخالص في العمل،  أدبیات الحوار: ذاتھ -ج

واحترام الوقت، وتحّمل األمانة الوطنیة، وعدم الغّش، واإلحساس 
 .بالمسؤولیة كخلیفة  في األرض ، تجریبیا، ونفسیا

  .وطنھ، واالعتزاز بھ محلیا وكونیا -د
 .الصحة الجسمیة والعقلیة والبیئیة - 2
یرتبط بالبیئة المحیطة بھ، ومنھا التربیة  يللفرد الذ يالسلوك الیوم - 3

 .نحوھا يوالمساھمة في السالمة الطرقیة، فضال عن توّجھھ اإلنسان
ھذا الركن  یعتبر المركز األساس لتحّرك اإلنسان في  :اإلحسان -ثالثا

ة االستخالف الكوني، معناه تطبیق مھارة ھذه الدنیا، كي یكون في خان
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أي أن یعمل الباحث أو األستاذ أو المسؤول عن المؤسسة :المدرسة المحمدیة
  ).أي یراقب ربھ في أعمالھ( كأنھ یرى رب العالمین الجامعیة،

  ]الجامعة لمن ینتج فیھا[ التفكیر في رفع الشعار :الشرط الثاني
ة بدون إنتاج علمى وتربوي مدى ال یعقل أن یبقى األستاذ في الجامع

الحیاة، فال بّد للمسئولین عن الجامعة، مطالبة األستاذ إظھار مقدرتھ العقلیة 
على االنتماء إلى الفضاء الجامعي، ومساھمتھ التطبیقیة من أجل إیجاد 
مشكالت المجتمع، وإسقاطات ذلك سواء كان ذلك على المستوى الوطنى أو 

  .الكوني
، "الجامعة لمن ینتج فیھا:"ّد من ضرورة رفع شعار من أجل ذلك، ال ب

عن طریق  تعاقد الجامعة مع صاحب الشھادة لمدة سنتین، یبرھن األستاذ 
خاللھا عن كفاءتھ في مجال البحث العلمي، وإبداعھ في مجال التعلیم العالى، 

 .وإال طالب المسؤولون من األستاذ تغییر عنوانھ الذي أخطأ فیھ
  إصالح وتعدیل برامج الجامعة: الشرط الثالث

كلیات العلوم (إعادة النظر في الھیكلة العامة لبرمجة التعلیم العالي  - 1
  : )أنموذجا

فتح أبواب التخّصص ابتداء من السنة الجامعیة األولى ، حسب : أوال
تفّرعاتھا الجزئیة، ببرامج مھاراتیة وتعلیمیة حدیثة، ویتعلّق األمر بكل 

  :بالكلیة، وعلى سبیل المثال ال الحصر التخّصصات الموجودة
 21بجمیع تخّصصاتھا النظریة والتطبیقیة، والتى تفوق ( ریاضیات تطبیقیة -

 .)تخّصصا
اإلحصائیة، والعامة، والكونیة، والنوویة، : بجمیع فروعھا(فیزیاء  -

 ....)والنانویة
 ...).الكیمیاء العامة، الكیمیاء العضویة: بفروعھا المختلفة( كیمیاء -
 .علوم بیولوجیة وھندسة البیولوجیا وتقنیاتھا -
 الجیولوجیا البریة، )القشرة المحیطیة( الجیولوجیة البحریة :علوم جیولوجیة -
 .المتغیرات المرتبطة بالقشرتین، )القشرة القاریة(
 .بكل تقنیاتھ وارتباطھ باإلنسان ومكونات األرض: علم الفلك -
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والسنة والبحث فیھما، واستخراج العلوم الجدیدة اإلعجاز العلمي في القرآن  -
  .منھما، ویجب أن یشمل كل التخّصصات المقّررة في الجامعة

 .علم اللسانیات الحاسوبیة -
، واإلحصاء الریاضي، يإدخال مادة اإلحصاء الوصفي، والمعلومیات -

 .والتنقیب عن المعلومات
، الجداول Big Dataیرة معالجة البیانات المختلفة، تحلیل الجداول الكب -

 .AFCM المتعددة المركبات
 .Data Maping الخریطة العقلمانیة -التصنیف الشجرى -
  .Robot والروبوات اإللكترونیات -
 .علم األرض ودراسة تاریخ الكرة األرضیة –علم البحار  -
وفق قوانین المدرسة القرآنیة والمدرسة  (PNL)تعلّم المھارات الفكریة  -

  .)النبویة( ةالمحمدی
 .العلوم المستقبلیة الكونیة -
 .علم البیئة والعمران التطبیقیین -
 .علم السیاحة العلمیة -
 .التطبیقي والتفّكر يعلم التفكیر العلم -
 .علم التخطیط والتشجیر والتقریر وحساب التوقّعات -
م ریاضیات، فیزیاء، طب، كیمیاء، علو( العلوم عند علماء المسلمین -

ما یزال بعضھا في طي البحث عند علماء  يوالت...) ة، علوم فالكیة،طبیعی
 .الغرب

  :المدة الزمنیة للحصول على اللیسانس - 2
  :االختیارات الممكنة للحصول على شھادة اللیسانس

تطبیق نظام أربع سنوات كما كان علیھ سابقا، مع تغییر  :األول االختیار
تطبیقیة، وبإضافات كما ھو مطروح یجب أن تكون ( في طریقة تقدیم البرامج

 .)3في الشرط 
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أو الحفاظ على ثالث سنوات، بشرط إضافة سنة : االختیار الثاني
تحضیریة للتخّصص، الذى یختاره الطالب في الجامعة حسب إمكانیاتھ 

  .العلمیة
تقلیص عدد المواد المدّرسة یجب  :ماھیة البرامج ومجاالتھا الزمنیة

ب جھة المؤسسة الجامعیة، مع إعادة النظر في المعمول بھا حالیا، حس
الطبقي  يفكرة دارون ، التصنیف العلم( تجاوز بعضھا الزمن يمحتواھا، الذ

لألرض، أنواع الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسیة، المصطلحات 
تعطى تفسیرات معاكسة  يالعلمیة واألفكار المطروحة في بعض المواد، والت

 ).للحقیقة العلمیة
إدخال مادة تاریخ العلوم عند المسلمین الذین أجادوا في میادینھم العلمیة  - 1

السموأل،  ، ابن الھیثم، المصري،يالقصاد الخوارزمي،: المدروسة، أمثال 
 .إلخ، إلى جمیع الكلیات، سواء كانت علمیة أو أدبیة

إدخال المادة المرتبطة بالتنمیة البشریة، بحیث تطبّق في جمیع  - 2
صات والمؤسسات الجامعیة بما فیھا كلیات اآلداب والعلوم االنسانیة، التخصّ 

  :ونعنى بذلك دراسة المساحات المعرفیة الشاملة اآلتیة
  .) PNL(إدارة الذات والھندسة التربویة والسلوكیة والمعرفیة   -
  القراءة، التفكیر والتفّكر، والتدبّر، الحوار،: تعلّم المھارات الضروریة اآلتیة -

  بالمدرسة المحمدیة االستعانةیمكن ( الوقت إدارة، واإلنصاتالنجاح، الحوار 
  .)التطبیقیة في مجال التنمیة البشریة

  ...مھارات التواصل والتخطیط االستراتیجي والتكتیكي -
 تعلّم مھارات البرھان، وإقامة الدلیل على البرھان، واتخاذ القرار، وبناء -

  الھدف
  القرآن الكریم والسنة المطھّرةاإلعجاز العلمي في  -
 .classification automatique تعلّم تقنیات التنقیب عن المعلومات -
 وكیفیة بناء خوارزمیتھ للوصول إلى تحقیق البحث العلمي ومناھجھ، -

  .الھدف
  تقویة اللغة العربیة وجعلھا مادة التداول العلمي في الجامعة، مع تقویة -

  .فتح الباب مع العالم الخارجي، للتفاھم والبحث العلميت ياللغات األجنبیة الت
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التفكیر في تغییر : )الجامعة الجھویة( التعلیم باألھداف الجھویة - 3
التعلیم باألھداف (برامج الكلیات العلمیة، حسب المناطق التي تتواجد بھا 

، إذ ال یعقل أن تبقى المواد الُمدّرسة )الجھویة حسب المنطقة الجغرافیة
مؤسسات الجامعیة، ھي نفسھا كیفما كانت المنطقة الجغرافیة التي تنتمي بال

  .إلیھا الجامعة
وبشكل عام،  العمل على تحویل الجامعات إلى مؤسسات جامعیة 

احترافیة، تعمل وفق متطلبات فضائھا الجغرافي والمجتمعي  - جھویة 
  .والقضایا المرتبطة بالجھویة، بدل المنھجیة المتبعة حالیا

ال یعقل أن ندّرس بكلیة العلوم بأكادیر، نفس المواد : وضیح الفكرةلت(
التى ندّرسھا بكلیة العلوم بفاس، نظرا للتنّوع البیئي الموجود في كال 

  ) .المدینتین
یمكن للھیئة التعلیمیة في الجامعة، باالتفاق مع المسؤولین :  مالحظة

یقیة جھویة، تستعمل عن الجامعة، اقتراح بناء خریطة تعلیمیة علمیة وتطب
كمركبات تكمیلیة للرفع من مكانة الجھة، في مجال التقنیات والحیاة 
االجتماعیة، ویتعلّق األمر، بفتح تخّصصات حسب المنطقة التي تتواجد فیھا 

  :الجامعة، نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر، كمثال تطبیقي
 )أنموذجا(الساحل تعلیم الطلبة المنتمین للكلیات الموجودة على  - 4

  :نقترح على ھذه الفئة من الطلبة، تعلّم المھارات اآلتیة: ]جدید[
تربیة السمك، مواد تغذیة (تعلّم مھارات الصید البحري وتقنیاتھ الحدیثة  -

المحافظة على البیئة البحریة، الطاقات المتجّددة من األمواج  النادرة، األسماك
  ).والریاح

  .محیطیة ودراستھا الجیولوجیةمعرفة حركة القشرة ال -
  .معرفة الحیاة البحریة والھجرة السمكیة -
  .دراسة تقنیات قراءة الخرائط المرسلة عبر األقمار االصطناعیة  -
  .والمحافظة على نظافة الشاطئ البحريدراسة التلّوث  -
 دراسة النباتات البحریة ودورھا في تحلیة میاه البحر، والیود المرتبط بحیاة -
  .إلنسانا
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 تقنیات السیاحة البحریة، خاصة وأن المغرب یتمتّع بساحل بحري على -
  .الواجھتین

  .، ود راستھااإلحصائیةتقنیات جمع العینات  -
انطالقا من ( االحترافي يالتخّصص يالتعلیم الجامعي التطبیق :الشرط الرابع
  )جامعة -السنة األولى

لمتخصصة، یمكننا القیام باإلضافة إلى تكوین الطلبة في األسالك ا
بتعلیم احترافي وفق التعلیم الجامعي المرافق، وذلك بتوجیھ الطالب إلى التعلیم 

 اإلمكانیاتحسب ( االحترافي، مباشرة بعد شھادة البكالوریا، یتعلّم فیھا يالتقن
  ):المتاحة

مھارات إدارة اإلدارة إلكترونیا،  الخیاطة والرسم اإللكتروني في سائر  -
  .اد المعالجة ومرافق الحیاةالمو

  .)سیارة المستقبل الكھربائیة أنموذجا(مھارات الكھرباء واآلالت الكھربائیة -
الروبوت (تقنیات تساعد المھندسین، في مجال استعمال اآلالت اإللكترونیة  -

  ...، واآلالت المیكانیكة،)أنموذجا
 ات، فن البستنةالطرقتكوین احترافیین في مجال مساعدین لتقنیات بناء   -

، فن الفالحة، مھارات الزراعة في مجاالتھا المتعّددة، ھندسة  )علم البیئة(
  .السقي، المحافظة على البیئة،فن البحریة

في المؤسسات الجامعیة –تكوین فنّیین ممتازین مختصین في علم الفیزیاء  -
جمیع مجال إصالح الدارات اإللكترونیة الموجودة في الھواتف ب( :بشكل عام

  .)أصنافھا، الروبوتات، الطابعات، آالت إلكترونیة عاكسة، الحواسب
تعلّم مھارات صناعة اآلالت المرتبطة بالذكاء االصطناعي، الالقطات  -

وحفزھم على اإلبداع في ذلك، إضافة إلى تقنیة االتصاالت ...) الھوائیة،
  .االصطناعیةالسلكیة والالسلكیة واألقمار 

  .طاقات المتجددة، واآلالت المرتبطة بھاتعلّم تقنیات ال -
تعلّم مھارات التقنیات الحدیثة والمستقبلیة، عن طریق حّث الطلبة على  -

  .يوالمھارات يالبحث العلمي التطبیقي الموافق لمستواھم التعلیم
بھذه المناسبة، یمكننا اقتراح إدخال مھارات البرمجة المعلوماتیة 

، من أجل استخراج العوامل (Analyse des données) وتحلیل المعطیات
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األساس التي یمكن االستفادة منھا في مجال الدراسات العلمیة الحقیقیة في 
مصدر ( والسنة النبویة) منبع المعرفة المستقبلیة( میدان القرآن الكریم

  ).المھارات التطبیقیة الحیاتیة
من  یمكن للقطاع الخاص، لعب الدور األساس في ھذا النوع: مالحظة

  .التكوینات
  :خاتمة

في مسیرة البحث  االستراتیجيمما ال یرقى إلیھ الشك، أن التخطیط 
بالجامعة، یتیح للمسؤولین والھیئة التعلیمیة والطلبة،  العاليالعلمي والتعلیم 

والبحث العلمي نحو  العاليفرصا عدیدة من أجل تحسین وتعدیل وجھة التعلیم 
جل االنتماء لعالم التكنولوجیا، والثورات العمل االحترافي المطلوب، من أ

  .4648العلمیة الحدیثة، والخروج بجامعاتنا من صفوف المرتبة 
  :توصیات

بناء على ما سبق ذكره، یمكننا وضع االقتراحات السالفة الّذكر، 
  :كمجموعة من األفكار المستقبلیة، نلّخص طرحھا في المحاور اآلتیة

المعرفة، والقیم، :الجامعة فضاء ( امعةضرورة وضع ھدف استراتیجي للج -
 .وبدونھ سنبقى نتخبّط عشوائیا في مسیرتنا) واإلبداع

، حتى نحافظ على كرامة "الجامعة لمن ینتج فیھا: "إلزامیة طرح الشعار -
 .الوطن

تتواجد فیھا  التيإنشاء جامعات جھویة ببرامج جھویة، تعالج القضایا  -
 .المؤسسات الجامعیة حسب منطقتھا

إنشاء مسارات تقنیة احترافیة، داخل منظومة الجامعة، من أجل تكوین طلبة  -
 تقنیین واحترافیین في مجال التقنیات المعلوماتیة الحدیثة والروبوات

 .بناء برامج وأنشطة علمیة من شأنھا المساھمة في تكوین جیل قیادي -
+ بكالوریا( إعادة النظر في اختیار طالب المدرسة المحمدیة للمھندسین -

 .سنوات 6سعتھ  ي، وتعویضھ بنظام تعلیم)مباراة
إشعار المسؤولین على الجامعة بدورھم الحضاري، لذلك یجب  توسیع 
مداركھم وخبراتھم في مجال البحث العلمي،  وتثقیفھم بأھمیة دور المناھج  

 .يالجامعیة في تكوین الطلبة والباحثین، جیل المستقبل القیاد
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، وتعویضھ بنظام ) مباراة+ بكالوریا ( في كلیات الصیدلة إعادة النظر -
  .سنوات 6سعتھ  يتعلیم

البرمجة الفكریة، مھارات (وبنائھ  اإلنسانضرورة إدخال مواد لتنمیة  -
القراءة، الحوار، التفّكر، التسویق التكنولوجي، التسویق المعرفي، مھارات 

 ....)البیداغوجیا، تاریخ العلوم اإلسالمیة
داث برامج جامعیة جھویة تعمل لحّل مشاكلھا الجھویة، في كل إح -

  ...البحث، التعلیم، البیئة :المجاالت
إدخال مادة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة لجمیع تخصصات الجامعة  -
  ).العلمى واألدبي(
فكرة دارون ( تطھیر محتوى برامج التعلیم الجامعي من الشوائب العالقة فیھ -

  ).أنموذجا
المجتمع لتحقیق نقلة ، بحیث یستفید منھا يوضع أھداف للمناھج التعلیم العال -

  .يان االقتصادي، واالجتماعي والتقننوعیة في المید
  .إدخال مادة تاریخ العلوم عند علماء المسلمین، وتطّور الفكر العلمي عندھم -
  .التفكر في طبیعة المواد المدّرسة، وتنقیتھا من الشوائب -
إعادة النظر في مشاریع (جیھ البحث العلمي حسب حاجیات الوطنتو -

  .)األطروحات
  .إنشاء دبلومات جدیدة في میدان دیداكتیك العلوم -   

االنخراط في الجامعة بعقدة مدتھا سنتین، قابلة للتمدید أو توقیفھا حسب  -
  .كفاءة صاحب الشھادة، وإنتاجھ العلمي

رؤساء (معة سنویا، وكذلك األطر اإلداریةمراقبة الھیئة التعلیمیة بالجا - 
  .، وتقدیم تقاریر ألعمالھم)الكلیات، رؤساء شعب الكلیات، رؤساء الجامعات

تعیین رؤساء الشُّعب بناء على ملف علمي وتربوي، ولیس على نظام  - 
  ).لدینا الشروط الالزمة والكافیة لذلك( انتخابوي يإیدیولوج

جدید طرقھم البیداغوجیة، وعدم اإلنطواء على مطالبة الھیئة التعلیمیة، ت - 
  .دروسھم الشخصیة حینما كانوا طلبة في الجامعة
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تطبّق باسم الجامعة،  يوضع خریطة علمیة واضحة المعالم لألبحاث الت - 
تلزم كل الباحثین الذین یریدون القیام بذلك، تطبیق مرسوم الجامعة في مجال 

 .، وتكون تحقّق حاجیات الوطن المستقبلیةالبحوث العلمیة التى یحتاجھا الوطن
 :على مستوى الھیاكل

 رئاسة الشعبة - أوال
یجب أن یخضع رئیس الشعبة للمتابعة البیداغوجیة والعلمیة واإلداریة  -

بین أساتذة الشعبة والرئیس  - كل ثالثة أشھر -والمالیة، وتنظیم لقاءات 
ة قضایا الشعبة وبحضور ممثلین عن الوزارة المعنیة، من أجل مناقش

  .يوسیرھا العلمي واإلداري والبیداغوج
لتعیین رئیس ) علمیة وتربویة وإبداعیة( یجب وضع شروط الزمة وكافیة -

تعطى  يالت -ذات الّصبغة السیاسیة  -الشعبة، بعیدا عن عملیة التصویت 
  .انطباعا سلبیا عن المسیرة العلمیة للشعبة

  .تقدیم صورة واضحة لبرنامج الشعبة -
  رئاسة الكلیة -ثانیا

  .نفس شروط رئیس الشعبة -
برنامج التخطیط  كیفیة إدارة الكلیة، :، عنيیجب تقدیم ملف علمي أكادیم -

المسّطر  يبرنامج التخطیط االستراتیج، المسطّر للمؤسسة الجامعیة يالتكتیك
   .للمؤسسة الجامعیة
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المقترحة ، إلخراج جامعاتنا من  وتمثّل مجموعة الحلول: الخریطة العقلمانیة ]2-الشكل[

  .ياإلحسان واإلبداعإلى فضاء المعرفة والقیم  الحاليمستواھا 
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  اقتراحات إضافیة
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  .نسأل رب العالمين، أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
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  نشأة الجامعات وتطورھا في الغرب

 
 

  صونیة بن سخریة الباحثة
  الحاج لخضر باتنةجامعة 

  

 :المقدمة
تعد الجامعات طلیعة التغییر نحو األفضل، ألّن التعلیم وال سیما الجامعي 
یعد أھم وسائل التطور والتحدیث في المجتمعات كافة، فالجامعة في واحد من 

التدریس والبحث العلمي علیھا أن تخدم المجتمع، أھدافھا األساسیة؛ إلى جانب 
لذا علیھا أن تكون متكاملة مع المجتمع، مدركة لتطلعاتھ واحتیاجاتھ، مسھمة 
في توجیھھ والتأثیر في اتجاھاتھ، لذلك كانت دراسة الجامعات انطالقا من 
نشأتھا وتطورھا یمكن أن یقدم خدمة للجامعة والجامعیین والمجتمع في آن 

  .واحد
أھم المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في واقع  إحدىفالجامعة تعتبر 

المجتمعات وحركیتھا أكثر من غیرھا من المؤسسات لما تتمیز بھ من 
  .خصائص تمكنھا من آداء الوظائف المنوطة بھا

وإذا أردنا دراسة الجامعات یجب أن نبحث عن جذور نشأتھا واآلراء 
لك لن یكون بعیدا عن نشأة الحضارات المختلفة حول ذلك ومسار تطورھا، وذ

البشریة وتطورھا في التاریخ، ویكشف لنا ذلك أنھا نشأت وترعرعت في 
أحضان الحضارات وتقدمت وازدھرت بازدھار األمم والبلدان والتمدن الذي 

  .عرفتھ البشریة عبر العصور
 لم تكن الجامعات ولیدة یوم ولیلة ، ولم تنشأ طفرة واحدة في محیط العلم
والتربیة والتعلیم شأنھا في ذلك شأن أي ظاھرة من ظواھر التاریخ أو أي 
حركة من حركاتھ، إنّما كانت نتیجة طبیعیة ومنطقیة لعدة عوامل وظروف 
ترجع إلى قرون طویلة سابقة، إلى ان انتھى األمر بغرس النواة الجامعیة 

 مر یكاد البمعناھا المألوف، وقد بدأت النواة صغیرة متواضعة في أول األ
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یحس بھا أحد، ولكنھا أخذت تنمو نموا تدریجیا بطیئا مستمرا، وكان من حسن 
حظھا أن وجدت تربة صالحة ومناخا مالئما لنموھا إلى أن شبت وترعرعت، 
ثم نضجت واكتملت شخصیتھا بمختلف كلیاتھا وأساتذتھا وطالبھا ونظمھا 

  .وأنظمتھا
  :وانتشارھانشأة الجامعات والمراحل التي مرت بھا 

الجامعة قبل أن تكون بناء ھي روح قوامھا العلم  :في التاریخ القدیم
والمعرفة، فطالما أّن التعلیم ھو الدعامة األساسیة لقیامھا، وأنھ لن تقوم لھا 

، فنشأتھا من خالل ھذه الرؤیة یكون مترادفا مع )1(قائمة دون ھذه الصناعة
عض فكرة الجامعة قائمة على التعلیم نشأة التعلیم ذاتھ، وعلى ھذا یعتبر الب

الذي أسھم في بناء الحضارات القدیمة، مثل فلسفة الیونان وقوانین 
، وھناك من یرجعھا إلى أعماق التاریخ فیتتبعھا إلى أیام ...الرومان

الحضارات القدیمة في الصین، وبابل، ومصر، غیر أّن البعض اآلخر یكتفي 
أو لیسیھ أرسطو، أو رواق زینون، أو حدیقة بالوقوف عند أكادیمیة أفالطون، 

أبیقور، لیصفھا بأنھا كانت بمثابة أولى الجامعات، ولعل أقرب اتجاه للجامعة 
الحدیثة في العالم القدیم موجود في أكادیمیة أفالطون التي أسست في ضواحي 
أثینا في القرن الخامس قبل المیالد، حیث أنشأ معھدا علمیا عرف باسم 

ة، وفیھا ألقى دروسھ وألف كتبھ واستمر التعلیم فیھا أربعین سنة، األكادیمی
م 529باقفالھا نھائیا سنة  )2(وقد واصلت عملھا حتى أمر اإلمبراطور جستنیان

  . )3(أي أنھا عمرت حوالي ألف سنة
أنّھ لم یكن لدى اإلغریق أو الرومان جامعات  )4(ویؤكد جوزیف یوسف

استخدامھا خالل القرون السبعة أو الثمانیة  بالمعنى المفھوم من الكلمة حسب
األولى الماضیة ، لقد كانت عندھم دراسات علیا، ولكن األلفاظ والعبارات لم 

  .تكن مترادفة
وكان من الصعب التفوق على الكثیر من علمھم في القانون والبالغة 
والفلسفة، ولكن ھذا العلم لم ، یكن مع ذلك منظما أو منسقا في شكل معاھد 

لم یكن لیمنح دیبلومات أو  )5(علمیة؛ مثال ذلك أّن معلما عظیما مثل سقراط
اجازات علمیة، فإذا جاء طالب لتلقي العلم یجلس عند قدمیھ لمدة ثالثة أشھر، 

 لھ أن یطلب شھادة تتمثل في عمل ملموس یتقدم بھ، وھو عبارة عن مبحث
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مح الخاصة بالتعلیم ممتاز لمجاورة سقراطیة، ولم تبرز في العالم تلك المال
المنظم المألوف لنا تماما، إال خالل القرنین الثاني عشر والثالث عشر فحسب، 
وھذا ما یمكن أن یقال أیضا عن كل تلك األجھزة التعلیمیة المتمثلة في الكلیات 

) 6(وغیره... والمعاھد العلمیة، وفي مناھج الدراسة واالمتحانات
  .

  

إلسالمي یشع بنھضة علمیة وثقافیة نتج عنھا ومن جھة ثانیة كان العالم ا
بروز عدة مؤسسات علمیة یمكن اعتبارھا جامعات؛ كاألزھر الذي بني على 

والذي لم یطلق علیھ اسم جامعة إال ) م970(ید الفاطمیین في القرن العاشر 
) 7(م1961سنة 

فضال عن جامعة قرطبة في اسبانیا، وجامعتا الزیتونة ، 
والمغرب، وبیت الحكمة في بغداد وغیرھا، حیث كامن  والقرویین في تونس

كلھا منارات للعلم وتؤدي مھام الجامعة الحدیثة من محاضرات ومناظرات 
  .)8(وترجمة وبحث

یرجع كثیر من الدارسین ظھور الجامعة  :في العصور الوسطى والحدیثة
العصور الوسطى في أوروبا، حیث تقترب جامعات ھذا العصر في شكلھا  إلى

من جامعات العصر الحالي، فخاللھ طورت الجامعات من حیث االسم، 
والموقع، وأستاذة، وطلبة، ونظام، ومحاضرات، وإجراءات، وكانت بمثابة 

  .)  9(المدرسة العامة، أي المكان الذي یستقبل طالب العلم
إّن الجامعات بمعناھا الحدیث بدأت في األساس بوصفھا مؤسسات 

عوامل اقتصادیة، واجتماعیة، وسیاسیة، وثقافیة مدرسیة، وتطورت بفعل 
عات األوروبیة من العصر اإلقطاعي إلى مرافقت عملیة االنتقال في المجت

ویشاھد ذلك بشكل واضح في فرنسا حیث انتقلت المدارس  -البرجوازي
لم یقتصر ) 10(، فالتعلیم في العصور الوسطى-والطلبة من األدیرة إلى المدن

ادیمیة المعروفة من مدارس وجامعات فحسب؛ وإنما امتد على المؤسسات األك
بحیث أصبح بالط كل أمیر إقطاعي بمثابة مدرسة لتعلیم صغار النبالء 
لیكونوا في المستقبل فرسانا صالحین  مؤھلین خلقیا وحربیا، ولیس ھناك من 
شك في أّن ھذه االتجاھات وأشباھھا أسھمت في تربیة نسبة محدودة من أبناء 

  .م الغربي في عصر ضعف التعلیم العام فیھالعال
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ومما یالحظ أّن العصور الوسطى قد ورثت النظم الرومانیة، وذلك عن 
طریق المؤسسات الكنسیة والدیریة التي احتفظت بالطابع العام للتعلیم القدیم، 
على الرغم من أن الكنیسة غیرت كثیرا في أفق المعرفة القدیمة ومادتھا، حتى 

و الكنیسة في الغرب جاء مصحوبا بتدھور سریع في الدراسات قیل بأّن نم
الكالسیكیة، على أن الفجوة بین العصور القدیمة والوسطى لم تكن متسعة في 
نظم التعلیم مثلما ھو الحال في مواد الدراسة، فظلت المدارس على وضعھا 

  .دون تغییر كبیر في نظمھا وإن اختلفت في مظھرھا العام
یمیز ذلك العصر ھو أن التعلیم أخذ یخضع خضوعا تاما  على أّن أھم ما

لسیطرة الكنیسة نتیجة النحالل السلطة العلمانیة، وازدیاد نفوذ البرابرة في 
  .)11(المجتمع الغربي

رجعنا إلى الوراء وألقینا  إذا :المراحل الرئیسیة التي مرت بھا الجامعة
یة التي أثمرت بنشأة نظرة فاحصة مدققة إلى تطور الحركة الفكریة والعلم

الجامعات، یمكن القول بأن الجامعات قد مرت بعدة مراحل رئیسیة ممیزة إلى 
  :أن وصلت إلى طور النضج الكمال

تقع المرحلة األولى من  :المدارس العامة الملحقة بالمؤسسات الدینیة - 1
تاریخ نشأة الجامعات في المدارس العامة الملحقة بالمؤسسات الدینیة من 

ئس وأدیرة وكاتدرائیات، فقد كانت المشعل الذي أضاء ظلمة القرون كنا
األولى من العصور الوسطى، وارتبطت بھا حركات اإلصالح الدیني في 
أوروبا فیما بعد، وأصبحت بحكم مركزھا والظروف التي أحاطت بنشأتھا 

  .)12(المھیمنة على التعلیم منذ البدایة
المدارس بالدین، فلم یكن  وكان من الطبیعي أن یرتبط تأسیس ھذه

الغرض منھا ھو إعداد أفراد لمواجھة الحیاة الدنیا، أو العمل في الوظائف 
الحكومیة، وإنما وسیلة إلعداد رجال الدین فیما بعد، ولذلك أصبح التعلیم في 
تلك المدارس منحصرا في تفھم الدین، وتالوة الصلوات، وقراءة الكتب 

دینیة والخدمات الشعائریة الكنسیة، وكان من المقدسة، والقیام بالطقوس ال
الطبیعي أیضا أن یشجع كبار رجال الدین مثل ھذه المدارس وعلى رأسھم 
البابوات لخدمة أھداف الدین المسیحي، كما لقیت عنایة من الحكام واألباطرة 

الذي أمر بتأسیس مدرسة في كل دیر وأباح  )13(من أیام اإلمبراطور شارلمان
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میع، وھنا نالحظ أن نفوذ الكنیسة كان عامال أساسیا في التنظیم التعلیم للج
الشكلي للجامعات، ألن الكنیسة كانت المنبع الوحید للتعلیم في تلك 

  .)14(العصور
نفس  )15(وفي أواخر القرن التاسع للمیالد نھج الملك الفرید السكسوني
الجزیرة  نھج شارل؛ فأرسلت مراكز اإلشعاع الثقافي بأشعتھا من غالة إلى

  .البریطانیة لتنتشر في باقي أجزاء القارة
ازدادت تلك المدارس الدینیة عددا مع مرور  :قیام المعاھد العلمیة - 2

الزمن، وازدھر بعضھا بسبب ظھور أساتذة بارزین، مما دفع طالب العلم 
على اإلقبال علیھا من كل مكان في الغرب لتلقي العلم، فكلما ارتفعت مكانة 

من الناحیة العلمیة، كلما ارتفع شأن المعھد الذي یدّرسون فیھ، وازداد  األساتذة
إقبال الطالب علیھ، وھكذا أعقب تأسیس المدارس في األدیرة ازدھار بعض 

معاھد علمیة كبیرة  إلىتلك المدارس ونموھا في المرحلة الثانیة حیث تحولت 
تلقي العلم والتزود بھ بفضل أساتذتھا، وأخذ اإلقبال یتزاید على تلك المعاھد ل

خاصة في القرن الثاني عشر، الذي ارتبط بقیام النھضة الفكریة األولى، 
   .)16(والذي بدأت الجامعات األولى تظھر في النصف الثاني منھ ظھورا جلیا

نتیجة لزیادة عدد الطالب في تلك المعاھد  :إنشاء اتحادات الطالب - 3
، ولیضمنوا ألنفسھم سبل اآلمن - مثالفي باریس وحدھا  - الذین بلغوا اآلالف 

والسالمة واالستقرار في تلك المراكز البعیدة عن أوطانھم، قرروا انشاء 
كان معمول بھ بین طوائف التجار  على نسق ما guild أو نقابات unit اتحادات

 .والعمال والصناع
والھدف أن یكون ھذا االتحاد بمثابة شخصیة معنویة تنظر في مشاكلھم، 

ى شؤونھم ومصالحھم، وتحررھم من وسائل الضغط التي یتعرضون وترع
كان كلما لقي الطالب  -لھا، حتى یتسنى لھم االشتغال بالعلم والتعلیم في یسر

، واتخذت خطوة أخرى في ھذا - مضایقات داخل المدینة رحلوا عنھا جماعة
السبیل عندما افتتح بعض المدرسین نزال لم یكن یسمح لإلقامة بھا سوى 
للطلبة المغتربین، وأقیمت نزل لصالح الفقراء كان ینفق علیھا من اإلعانات 

  ).17(الخاصة
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االعتراف الرسمي بالكیان الجامعي من قبل السلطات الدینیة  - 4
تعتبر المرحلة األخیرة في تكوین الجامعات، وتتمثل في االعتراف  :والدنیویة

ة والدنیویة على السواء، الرسمي بشخصیتھا وكیانھا من جانب السلطات الدینی
وبذلك أصبح للجامعة من الحقوق ما یضمن لھا سلطة تنظیم أمور العلم 
والتعلیم فیھا، ومنح الدرجات العلمیة، وتحدید المناھج والمقررات وما الى 
غیر ذلك، حتى یضمن لخریجیھا حق مزاولة مھنة التدریس، أخذ البابوات 

الجامعات والتي كانت أساسا تھدف  واألباطرة یصدرون المراسیم لصالح تلك
الى تشجیع العلم في زمن متعطش للمعرفة، إال أنھا تبین كیف أّن المسؤولین 
كانوا یعملون بشتى الوسائل على أن تبقى تلك األعداد الكبیرة من الطالب 

الخ ، وما یترتب على ذلك ...بمراكز العلم  في باریس أو بوبونیا أو أكسفورد
االقتصادیة في تلك المدن، فتوقف الطلبة عن الدراسة  من إنعاش الحالة

ورحیلھم عن المدینة یعني باختصار كساد الحالة االقتصادیة فیھا، فلم یكن من 
الصالح العام ھجرة تلك الجموع من الطلبة، بل وكان أولوا األمر یبذلون 

  . )18(قصارى جھدھم لبقائھم بتقدیم شتى أنواع المغریات
لیس المقصود  -معات بمثابة نھضة علمیة عظیمة الشأن وتعتبر نشأة الجا

ولكن  - renaissanceعشربذلك نھضة القرنین الرابع عشر والخامس 
المقصود نھضة مبكرة عن ذلك یطلق علیھا نھضة القرن الثاني عشر، وبقدر 
ما كانت المعرفة في القرون الوسطى المبكرة محدودة في إطار الفنون السبعة 

توجد ثمة جامعات ألنھ لم یكن ھناك ما یدرس خارج إطار ھذه لم  )19(الحرة
العناصر الجرداء التي تتناول قواعد اللغة والبالغة والمنطق، فضال عن 

  .المعلومات التي ظلت قائمة عن الفلك والحساب والھندسة والموسیقى
لقد تزامن التطور المكاني والزماني للجامعات األوروبیة مع توافد العلوم 

بیة وإقبال األوروبیین علیھا، وفي ذلك یقول الدكتور جوزیف نسیم العر
و   1100الغرب مابین  إلىوعلى أي حال فقد حدث أن تسرب " :)20(یوسف
سیل عرم من العلم والمعرفة الجدیدین، وقد تسرب بعض ھذا العلم عن  م1200

طریق ایطالیا وصقلیة، لكن الجانب األكبر منھ وصل الى الغرب عن طریق 
العلماء العرب في اسبانیا، فظھرت أعمال أرسطو واقلیدس وبطلیموس 
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القدماء، وعلم الحساب الجدید، والمسائل األولیة الخاصة  اإلغریقوأطباء 
  ...."بالمثلث والدائرة

أّن نشأة الجامعات في العصور الوسطى كانت نتیجة  )21(یرى ادجارفورو
الطبقة البرجوازیة على  ازدھار المدن التجاریة، التي عمل أعیانھا من

جامعات تكون  إقامةالمحافظة علیھا، لما تتمتع بھ من حریة وشھرة بفضل 
یضمن بقاء استمرارھا، غیر أن  مصدر تلبیة للحاجات المختلفة للمدینة، ما

أقاصي  إلىالعالم العربي الذي انتشرت ثقافتھ المزدھرة  إلىالفضل یرجع 
  .العالم

أن مناھج الجامعات في العصور  )22(كما یؤكد محمد منیر مرسي
الوسطى، اعتمدت على حصاد الفكر العربي، وكانت مؤلفات العرب في 

  .مختلف الفروع مراجع للدراسة بھذه الجامعات لقرون طویلة
وعلى الرغم من كل الدراسات التي أجراھا الباحثون وعلماء اآلثار، فإن 

باحثون جامعات العصور تزال غامضة،   فبینما یعرض  بدایات الجامعات ال
الوسطى على أنھا أولى الجامعات نشأة وظھورا، یرى باحثون آخرون بأّن 

  .نشأة الجامعة موغل في الزمن
  :أھم المراكز الجامعیة في القرن الثاني عشر

الخالف بین جامعات العصور الوسطى وجامعات الیوم  أوجھمع أن 
دون تغییر فھم الذین خلقوا  واسعة عمیقة، فقد ظل التنظیم األساسي للجامعة

التقالید الجامعیة المعروفة في العالم الحدیث، وكیفما كان األمر فقد وجدت في 
أوروبا منذ القرن الثاني عشر أربعة مراكز علمیة جامعة تمتعت بشھرة 

في  Paris جامعة باریس: واسعة، وتخصصت كل واحدة في ناحیة معینة وھي
في  Bolognaالالھوتیة، جامعة بولونیا  فرنسا التي اشتھرت بالدراسات

بإیطالیا   Salirnoسالیرنوایطالیا التي اشتھرت بأنھا مدرسة للقانون، وجامعة 
التي تعتبر من أعظم  Oxfordالتي تخصصت في الطب، وجامعة أكسفورد 

الجامعات االنجلیزیة والتي تشبھ جامعة باریس في كثیر من الوجوه، وإنما 
  .)23(بعض الشيء تطورھا جاء متأخرا
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والحقیقة ھي أن جامعات القرن العشرین إنما ھي سلیلة ووریثة جامعتي 
باریس وبولونیا في العصر الوسیط وال شك أن ھاتین الجامعتین فاقت 

وكان لھما أثر  شھرتھما باقي الجامعات مع بدایة الحیاة الجامعیة في الغرب،
واضح في نشأة وتطور بقیة الجامعات التي عرفتھا أوروبا منذ أواخر القرن 
الثاني عشر فقد كانتا ھما الصخرة التي اقتطعنا منھا، والحفرة التي نقبنا فیھا، 

  .)24(والمنھل الذي نھلنا منھ
ولدت داخل نطاق أسقفیة باریس ومدرستھا، وبھذا : جامعة باریس

دایة طابعا دینیا الھوتیا فلسفیا واضحا، شأنھا شأن بقیة اتخذت منذ الب
الجامعات التي وجدت في شمال أوروبا، وقد اكتسبت مدینة باریس شھرة 
واسعة منذ أیام الفیلسوف أبیالرد، وكانت النتیجة أن ازداد عدد الدارسین 

أو   guild أو نقابة union رابطةإنشاء  إلىوالمدرسین بھا، وانتھى بھم األمر 
ذة وتحدید عالقتھم ببعضھم البعض لتنظیم أمور األسات  universitasجامعة 

من جھة وعالقتھم مع المجتمع من جھة ثانیة، وكانت ھذه النقابة ھي اللبنة 
األولى في بناء جامعة باریس، وكان ینظر إلى طلبة الجامعة على أنھم رجال 

  .  )25(دین، ولھذا تمتعوا بالحصانة كباقي أفراد الكنیسة
حدث تطور ھام حیث اعتدى بعض أھالي المدینة على  م1200وفي سنة 

جماعة من الطلبة، وقام محافظ المدینة بالتنكیل بھم، فطالبوا بمنح جامعتھم 
الملك فیلیب أغسطس یلتمسون  إلىالمزید من الحقوق واالمتیازات ولجؤوا 

بعقاب الفاعلین رفع الظلم، فخشي أن یھجر الطلبة واألساتذة المدینة فأمر 
بالجامعة، شملت ضمنیا قیام  االعترافومنح الجامعة براءة تنص رسمیا على 

ھیئة من رجال العلم لھا حقوق یجب مراعاتھا، وقد مرت رابطة األساتذة بعدة 
خطوات إلى أن أصبحت اتحادا معترفا بھ من كال السلطتین الدینیة والدنیویة 

 وإعطائھاتسجیل نظمھا في شكل الئحة  في االعترافعلى السواء، وتمثل ھذا 
حق تعیین الموظفین اإلداریین، وأن یكون لھا ختم رسمي، وقد تم ھذا في 

  . )26(أوائل القرن الثالث عشر وبذلك ولدت جامعة باریس
ذا كانت جامعة باریس قد اتخذت طابعا دینیا منذ البدایة، إ: جامعة بولونیا

وكان أول النھضة القانونیة بایطالیا، فقد تزعمت مدرسة بولونیا في الجنوب 
م عندما 1158رسمي باألساتذة والطالب في مدن شمال ایطالیا سنة  اعتراف
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أصدر اإلمبراطور األلماني فردریك بربروسا براءة تضمنت بعض 
لم تنص بصراحة على  -االمتیازات لألساتذة والطالب في المدن اللمباردیة

م، ولم تأت 1215إلى قیامھا سنة  إشارةل وإنما ترجع أو - قیام رابطة رسمیة
حتى كان نظام الدرجات العلمیة قد اكتمل فیھا، وتم االعتراف من م 1919سنة 

  .)27(قیل البابا واإلمبراطور بالجامعة
وھنا یجب أن نعرف أنھ إذا اشتھرت جامعة باریس كونھا جامعة أساتذة 

ھا جامعة طلبة، ألن لظروف أحاطت بقیامھا، فقد اشتھرت جامعة بولونیا بأن
اتحادات الطلبة كانت تسیطر سیطرة تامة على الجامعة وشؤونھا، وكان 

مجرد محاضر استأجره عدد من  -عكس زمیلھ في باریس -األستاذ في بولونیا
السادة لتلقي العلم على یدیھ، كما ساعد الوضع السیاسي للمدینة على تطور 

ین من التمتع بالحقوق المدنیة، ھذا االتحاد حیث كان یحرم الطلبة المغترب
ولذلك أرادوا تعویض ذلك داخل جامعتھم، ولم تعترض السلطات الحاكمة 
على ذلك لما یترتب على وجود ھذه األعداد الھائلة من الطلبة في المدینة من 

  .)28(- كما وضحنا سابقا –اقتصادھا  إنعاش
عتي باریس وإذا كنا قد تحدثنا في شيء من التفصیل عن نشأة وتطور جام

وبولونیا، فألنھما تعتبران من أقدم جامعات أوروبا في العصور الوسطى، 
ولیس ھناك سوى حالة استثنائیة واحدة أال وھي جامعة الطب في سالرنو التي 

تاریخ مبكر یعود بنا إلى أواسط القرن الحادي عشر  إلىیعود تأسیسھا 
، ویقال أن مصطلح ، وقد غدت أكثر مدارس الطب شھرة في أوروبا)م1076(

الجامعة لم یظھر في أوروبا، إال حینما أسست ھذه الجامعة وتم االعتراف بھا 
  .)29(من قبل البابا وإمبراطور روما

وعلى أیة حال أخذ عدد الجامعات یزداد في أوروبا، فتكونت خالل القرن 
جامعة تولوز بفرنسا سنة : الثالث عشر، سبع عشرة جامعة جدیدة من بینھا

جامعة سالمانكا في اسبانیا  ،م1289، جامعة مونتبلییھ في فرنسا سنة م1229
، أما في القرن الخامس عشر م1229 ، وجامعة كامبریدج بانجلترا سنةم1220

فقد تأسست في الغرب األوروبي خمسة وثالثون جامعة، وعلى ھذا النمط 
ي أخذت الجامعات تنتشر ویزداد عددھا حتى بلغت قرابة ثمانین جامعة ف
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أنشأت بعض الجامعات في  األسبانأواخر العصور الوسطى، وبمبادرة من 
ولیما في البیرو،  م1553مستعمرات أمریكا الالتینیة كجامعة المكسیك سنة 

الروسیة على الرغم من حجمھا وتاریخھا عن باقي  اإلمبراطوریةوتأخرت 
  .)30(م بتأسیس جامعة موسكو1755أوروبا حتى سنة 

جامعات أوروبا األولى عنیت بالتدریس قبل كل شيء  وجدیر بالذكر أن
تتبعنا مسار  وإذاالمراحل إال اھتمام قلیل ،  لذلك لم یكن للبحث العلمي في تلك

 Terenceنشوء الجامعات في الغرب من حیث التقالید، فیرى البروفسور
Kealy )31 ( من جامعة بكنغھام البریطانیة أن الجامعات اتبعت ثالث تقالید في

ل من أمریكا وبریطانیا وأوروبا؛ فالوالیات المتحدة األمریكیة لم تعرف قبل ك
، ولیامس م1636ھارفرد (حصولھا على االستقالل سوى ثماني جامعات 

، كولومبیا م1751، بنسلفانیا م1769، برنستون م1701، ییل م1693دجاري 
  ).م1769، دارصون م1764، براون م1754
، ثم كمبردج م1096الجامعیة في أكسفورد وفي بریطانیا ظلت الحركة  
، نیوكاسل م1851مانشستر، م1836لندن : وتوالى ظھور الجامعات م1209
  .م1904، لیدز 1903، لیفربول م1908 ، برمنغھامم1852

وفي أوروبا أنشأت الجامعات الحدیثة بمبادرة من الحكومات، ففي فرنسا 
 إنشاء إلى م1663-1661ن على سبیل المثال بادر رئیس الوزراء كولبرت بی

العدید من المدارس العلیا للعلوم والتكنولوجیا، وفي ألمانیا أنشأت جامعة 
  . )32(م1810برلین سنة 

 : الشكل والتسمیة 
ظھرت أولى الجامعات األوروبیة في القرن الثاني عشر في بولونیا 

وروبیة بإیطالیا وفي باریس بفرنسا، وقد تفرعت عن األولى بقیة الجامعات األ
في حوض البحر المتوسط، وعن الثانیة جامعات شمال أوروبا وغربھا التي 
ظھرت أواخر العصور الوسطى، ومن المعروف أّن كلمة جامعة ھي باألصل 

تعني الجمعیة التي تتولى ممارسة التعلیم، ولم تعن  Universitasكلمة التینیة 
ي صعید واحد في األصل أكثر من مجموعة أساتذة أو طالب اجتمعوا ف

لمباشرة النشاط الثقافي، على أن الطالب خطوا خطوة السبق في بولونیا عندما 
علیھا لفظ جامعة، وانقسموا إلى ، )33(تظموا أنفسھم في ھیئة نقابیة أطلقوا
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جبال الطالب الوافدون من ایطالیا والبالد الواقعة جنوبي : قسمین
ت الواقعة شمال جبال ، والطالب الوافدون من الجھا Cismontaneاأللب
، ولم تلبث أن انقسمت كل مجموعة إلى أروقة ضمت كل  Ultrmontaneاأللب

منھا الطلبة الوافدین من بلد واحد، كطالب لمباردیا أو تسكانیا أو البندقیة، أو 
على أن یجتمع ھؤالء   conciliarus، واختار أبناء كل بلد مراقبا...روما

من بینھم، وھكذا لم یكن األساتذة  rector عةالمراقبون الختیار مدیر الجام
 .-كما بّینا سابقا -أعضاء في جامعة بولونیا

أما في باریس فاتخذ التنظیم اتجاھا عكسیا، إذ بدأ األساتذة بتكوین رابطة 
في حین انقسم الطلبة الى أربع مجموعات أو أروقة  Universitasأو جماعة 

موعة وكیل أو قائم بأعمالھا حسب الشعوب التي ینتمون إلیھا لكل مج
procurator وكان ھؤالء یختارون الرئیس أو المدیر األعلى للجامعة ،rector 

الذي أصبح بطریقة آلیة رئیس أساقفة باریس، أما اإلدارة فكانت في أیدي 
الفارق العام في مستوى أعمار الطلبة  إلىاألساتذة ال الطلبة، ویرجع ذلك 

 14 إلى 12 - كان یمكن أن یلتحق بھا األحدث سنا الجامعیین، فمدرسة باریس
  .في حین كان الطلبة في بولونیا أكبر سنا وأتم نضجا -سنة

 Studium generaleعلى الجامعة األمروكان االصطالح الذي أطلق أول 
بمعنى المكان الذي یتالقى فیھ الطلبة الوافدون من جمیع الجھات، ولم یصبح 

ي أواخر القرن الثالث عشر، عندما أصبح یمتاز ف إالھذا االصطالح شائعا 
  :بثالث خصائص

 .المدرسة التي تستقبل الطلبة من جمیع الجھات أوأنھ یعبر عن البقعة  - 1
 .أنھ كانت تلقن بھ دراسات علیا - 2
  .)34(أّن ھذه الدراسات العلیا قام بتدریسھا عدد من األساتذة المتخصصین - 3

  :الخاتمة
سطى لم تظھر من العدم إلى الوجود طفرة إّن جامعة العصور الو

واحدة، إنما كانت ھناك عوامل مھدت لھا ترجع الى قرون طویلة قبل نشأتھا، 
وقد بدأت حیاتھا متواضعة بسیطة وأخذت في النمو تدریجیا إلى أن كبرت 
وبرزت شھرتھا بفضل أساتذة كبار وآالف الطلبة الذین اجتمعوا لینھلوا من 
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أركانھا واعترفت بھا  أوطدترف والعلوم، ومع الزمن مختلف أنواع المعا
السلطات الدینیة والدنیویة في الغرب، فصدرت البراءات والمراسیم 

تتضمن العدید من الحقوق واالمتیازات للجامعة وأساتذتھا  اإلعفاءاتو
وطالبھا، وأوقفت علیھا الھبات والعطایا من محبي العلم ومریدیھ مما ضمن 

  . وھادئة لھا حیاة مستقرة
  : الھوامش

                                                        
ضاح الفرق بین أھل یعتبر ابن خلدون أّن التعلیم من جملة الصنائع، فحین یمضي في إی -1

المشرق والمغرب في ھذه الصناعة، یقر أّن أھل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة 
، فصل في تعلیم العلم 3مقدمة ابن خلدون، ج: تعلیم العلم، بل وفي سائر الصنائع، انظر

  .78من جملة الصنائع، ص 
البیزنطیین، إذ أشھر أباطرة الروم  Flavius Justinianusفالفیوس جستنیانوس   -2

اوج عظمتھا، ولد في ) 565-527(الرومانیة الشرقیة في عھده  اإلمبراطوریةبلغت 
طرس سباتیوس، اسمھ ب كانإحدى قرى مقدونیة ألسرة من الفالحین، التینیة اللسان، و

ثم اتخذ اسم جستنیانوس بعد أن تبناه عمھ القائد العسكري واإلمبراطور الالحق جستین 
)518 -527 (Justin 604الموسوعة العربیة، المجلد السابع، ص : أنظر . 

  .8،9، ص 1975كیرتز، دور الجامعات في عالم متغیر، دار النھضة، القاھرة، . د -3
، 1981، بیروت، 2ر الوسطى، دار النھضة العربیة، طنشأة الجامعات في العصو -4

   .237ص
م، فیلسوف یوناني ولد في أثینا وعلّم فیھا، أحدث ثورة في .ق 399- 470: سقراط -5

الفلسفة بأسلوبھ وفكره ، حكم علیھ باإلعدام ففضل الموت على الھرب، فشرب السم في 
  .302، ص1960، بیروت، 40جد في اللغة، دار المشرق، طنمعلوف، الم: سجنھ، أنظر

  .238جوزیف نسیم یوسف، المرجع السابق، ص  -6
، 1محمد منیر مرسي، االتجاھات الحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصر، عالم الكتب، ط -7

  .13، ص 2002القاھرة، 
عادل زیتون، العباسیون یرعون العلم والعلماء، مجلة العربي، وزارة اإلعالم، الكویت،  -8

  .76، ص 2001، أفریل 509العدد 
، ص 2001، عمان، 1سامي سلطي عریفج، الجامعة والبحث العلمي، دار الفكر، ط -9

20 ،21 .  
م بسقوط 476شغلت العصور الوسطى قرابة العشرة قرون من الزمان، فھي تبدأ سنة  -10

وتنتھي بفتح  روما عاصمة المبراطوریة الرومانیة القدیمة أمام جحافل المتبربرین،
م، وقد بدأت بدایة سیئة في وقت كانت فیھ 1453قسكنكینیة على أیدي العثمانیین سنة ال
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الدولة الرومانیة في طور االحتضار بسبب األزمات العنیفة، ولھذا نظر الیھا فریق من 

  . المؤرخین على أنھا عصور تأخر وانحطاط لیس فیھا من نور العلم والمعرفة شيء یذكر
صور الوسطى، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ور، أوروبا العسعید عبد الفتاح عاش -11

  . 123، ص 2، ج1959
   .123جوزیف نسیم یوسف، المرجع السابق، ص -12
أباطرة األسرة الكارولنجیة بین امتد حكمھ من  أولشارلمان أو شارل العظیم ھو ابن  -13

طیة في العصور الدولة البیزن: ھارتمان وباركالف: م أنظر814م إلى سنة 768سنة 
   .36، ص 1970، اإلسكندریة، 2الوسطى، ترجمة وتقدیم الدكتور جوزیف یوسف، ط

   .136سعید عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص  - 14
م ، 901- 871من أشھر ملوك السكسون، كان حاكما على مملكة وسكس االنجلیزیة  -15

  .240وسف، ص نشأة الجامعات في العصور الوسطى لجوزیف ی: أنظر ھامش
   .126، 125جوزیف یوسف، المرجع السابق، ص  -16
   .130-128جوزیف نسیم یوسف، المرجع السابق ، ص  -17
  .130نفسھ، ص  -18
المجموعة الثالثیة وتشمل البالغة والنحو : تنقسم ھذه العلوم أو الفنون إلى مجموعتین -19

: لك والموسیقى، أنظروالفلسفة، المجموعة الرباعیة وتشمل الحساب والھندسة والف
  .387، 386كرامب و جاكوب، المرجع السابق، ص 

   .243نشأة الجامعات في العصور الوسطى، ص  -20
، الجزائر، 2تعلم لتكون، ترجمة حنفي بن عیسى، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط -21

   .50، ص1976
، 2002، القاھرة، 1ط االتجاھات الحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصر، عالم الكتب، -22

   .13ص
   .131، 130جوزیف نسیم یوسف، المرجع السابق، ص  -23
  .136،ص  سعید عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق -24
   .132، 131جوزیف نسیم یوسف، المرجع السابق، ص  -25
  .134، 133جوزیف نسیم یوسف، المرجع السابق ، ص  -26
   .138نفسھ، ص  -27

   .137ص شور، المرجع السابقسعید عبد الفتاح عا -28
مدرسة سالرنو الطبیة، كانت بمثابة نقطة جمع للمعارف الطبیة العربیة، ونقطة انطالق  -29
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  نشأة الجامعة الجزائریة وتطورھا
  
  

  ذھبیة سیدعلياألستاذة 
  2الجزائر  -جامعة أبو القاسم سعد هللا 

  

  :ملّخص المداخلة
تشكل الجامعة في المجتمعات الحدیثة احدى ركائز البناء الحضاري 
والفعل الثقافي، وتعتبر مركزا للبحث العلمي المؤسس، وبذلك تساھم ھذه 

مة المشكلة للمؤسسات االجتماعیة في صیاغة األطر المؤسسة ضمن المنظو
العلمیة، وبناء المجموعة النخبویة التي تأخذ قیادة المجتمع نحو اإلبداع 
والتطور الحضاري؛ فتطور المجتمعات أصبح یقاس بمدى تطور ھذه 

 اإلضافةالمؤسسة، وما تنتجھ من بحوث علمیة ذات قیمة علمیة وعملیة، وكذا 
  .تمعھا لیحقق التقدم والتطورالتي تقدمھا لمج

من ھنا ارتأینا أن یتناول بحثنا موضوع نشأة الجامعة الجزائریة، وكذا 
مقومات المنظمات االجتماعیة، والتي حاولنا  إحدىتطورھا، وذلك باعتبارھا 

دراستھا من حیث نشأتھا، ومراحل تطورھا، ودورھا في اإلشعاع العلمي، 
منبرا لكثیر من العلماء والمفكرین بما فیھم والفكري والثقافي، وكذا كونھا 

، ومنبرا للمطارحات الفكریة المختلفة، ومن ھنا نحاول أن نبین اإلصالحرواد 
أھمیة العالقة بین ھذه المنظومة العلمیة والثقافیة في المجتمع التي من حولھا، 

ل وعلیھ نحاول تناول في مداخلتنا ھذه نشأة الجامعة الجزائریة، وتطورھا قب
وبعد االستقالل، ونبین الوظیفة التي أنشأت من أجلھا الجامعة، كما نبین 

  .اإلطار البشري الذي أدارھا
ونحاول أن نجیب عن مدى تحقیق الجامعة ألھدافھا من خالل  
البیداغوجیة واإلدارة التي تسیرھا، ومدى مساھمتھا في التطور الحضاري 

عضالتھ ومسایرتھ للتطورات للمجتمع، ومدى استجابتھا لحاجیاتھ، وحل م
 .الحاصلة في العالم
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  :مقدمة
لكل جدید من الفكر والمعرفة والمنبر الذي  إشعاعتعتبر الجامعة مركز  

 اإلصالحتنطلق منھ آراء المفكرین األحرار والعلماء والفالسفة ورواد 
والتطور؛ فالجامعة تشكل مجتمعا مصغرا لھا میزانیتھا في المجتمع الكلي 

صورتھ، وتتشكل من أجزاء متماسكة ومتفاعلة ككل منظمة، وتتكون وتنعكس 
لھم مصالح لھم مشتركة ولھم حیاة اجتماعیة منظمة، إنھا كما  أعضاءمن 

  .1"كل جامعة حتى ولو كانت صغیرة إنھا شيء حي" :دوركایم إمیلیقول 
فالجامعة كل متكامل لذلك لھا مظاھر عدیدة ككل منظمة، فھي على 

منظومة اقتصادیة تتضمن العرض والطلب وذلك من خالل  سبیل المثال
خریجي الجامعة یستعمل في متطلبات المؤسسات وكذلك یكون الطلبة 

  .یخیرون في السلك الثانوي
الجامعة على أن الجامعة نظرة سیاسیة  إلىكما انھ یمكن النظر 

من باعتبارھا مؤسسة لھا قوانین ولوائح وقنوات التأثیر، حیث أنھا تتأثر 
سیاسة الدولة وتؤثر فیھا،كما أنھا تعتبر مؤسسة معلوماتیة بكونھا تفید 

كما أنھا یمكن النظر إلیھا بأنھا  المجتمع بالدراسات واألبحاث التي یقوم بھاو،
ویتفاعلون فیما  منظومة اجتماعیة تضم أفراد یتآلفون ویتقاسمون االھتمامات،

تجمعھا  أنھایة وأدوارھا، إالّ بینھم كمجموعات تختلف في أوضاعھا االجتماع
یقول امیل  مجموعة من القیم والقوانین واالھتمامات التي تحدد أفعالھا حیث

كما  ،2بال شك أنھما تتشكل الجماعة بتشكل معھا قانونھا األخالقي" دوركایم
المنظمة التي تنحل تكون في كثیر من األحیان ھي بنفسھا سبب :"یعتبر أن
  .3وانحاللھا

أن التجدید واإلبداع في الجامعة ھو الذي یخلق الحضارة كما یرى 
 فالجامعة حالیا تعتبر أداة المعرفة وتشكل إحدى أھم المؤسسات االجتماعیة،

وعلیھ فإن  وبكونھا مؤسسة تعلیمیة تقوم باالستثمار في الموارد البشریة،
  .الدول تعلّق علیھا آمالھا في تحقیق التقدم والنھوض في كل المیادین

  :ھذه الورقة البحثیة فیما یلي إشكالیةمن ھذا المنطلق تتجلى معالم و
  كیف نشأت الجامعة الجزائریة وما ھي مراحل تطورھا؟

  :ولإلجابة على ھذه اإلشكالیة تم طرح األسئلة الفرعیة التالیة
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  ما مفھوم الجامعة؟ -
  كیف نشأت الجامعة الجزائریة وما ھي مراحل تطورھا؟ -
  معة بالمجتمع؟ما عالقة الجا -

  :ثالثة محاور تمثلت في إلىولمعالجة ھذا الموضوع تم تقسیم ھذه الدراسة 
  .مفھوم الجامعة: المحور األول
  .نشأة الجامعة الجزائریة ومراحل تطورھا: المحور الثاني
  .عالقة الجامعة بالمجتمع: المحور الثالث

  مفھوم الجامعة :األولالمحور 
نسق مرتكز على "أنھا  جامعة علىتعرف ال: تعریف الجامعة - 1

حیث ... األفعال وردود األفعال، مفتوحا على المحیط االجتماعي، االقتصادي
یتلقى احتیاجات تجیب علیھا، وھي أیضا نسق منظم ذاتیا، یستفید في إطار 
حدود بنوع من االستقاللیة والتواصل الخاضع لتعریف العناصر المكونة 

 .4"لھ

أن الجامعة أصال و أساسا ھي مجتمع "على  سعید إسماعیلكما یرى 
والروح : بین أعضائھ من الطالب واألساتذة یتمیز بالرابطة التي تربط

الجامعیة الممیزة لھذا المجتمع تظھر في الرابطة األخالقیة التي تربط بین 
  .5"الجمیع من أجل ھدف ھو البحث عن المعرفة واإلضافة إلیھا وتجدیدھا

لجامعة تعتبر مؤسسة أكادیمیة تعمل على إنتاج المعرفة، ما یمكن قولھ أن او
كما أنھا تمثل مؤسسة تكوینیة تعمل على تكوین . والبحث، والتقدم العلمي

ستجابة إطارات وتكسبھم معارف ومھارات، وخبرات وكفاءة عالیة لال
المتغیرات العلمیة واالقتصادیة واالجتماعیة الواعیة لمقتضیات العصر و

مستقبلیة، باعتبارھا حاملة القیادة الفكریة للمجتمع، والتي وكلت الحالیة وال
إلیھا مسؤولیة التغیر االجتماعي؛ فھي المرجع األساسي للخبرة والمعرفة 
والمھارة، إذ تقوم بالتوصیل الممتاز للمعرفة اإلنسانیة في میادینھا لنظریة 

  .والتطبیقیة، كما تعتبر مؤسسة إنتاجیة
تعتبر الجامعة خلیة اإلنتاج المعرفي، فھي كیان : وظیفة الجامعة - 2

علمي أساسي؛ حیث أنھا لیست مصنع للشھادات والدرجات الجامعیة، كما أنھا 
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وتقوم الجامعة بعدة  "مؤسسة تعكس مجتمعنا قوة وضعفا، تقدما وتخلفا"
  :وظائف نقتصر على ذكر أھمھا

یث تعد كل یعد التدریس وظیفة بالغة األھمیة للجامعة؛ ح  :التدریس
الوسائل المادیة والبشریة لتحقیق نجاحھا، فالتدریس یعمل على تكوین 
شخصیة الطالب وتنمیتھا وجعلھا جاھزة ومؤھلة لممارسة مھنة المستقبل، 
وذلك بإكسابھم كل من المعارف والمعلومات والمھارات، إضافة إلى تموین 

  .االتجاھات
ذ التدریس فیھا حصة وھناك جامعات تعتمد على التدریس؛ بحیث یأخ

األسد مقارنة بالبحث العلمي؛ وھذا ما یقلص من وقت البحث لألساتذة؛ 
لھا جامعات لھا سمعة طیبة في : " مثال) ا.م.و( فالوالیات المتحدة األمریكیة

 35000التدریس، ولكنھا ال تحظى بنفس السمعة في البحث العلمي، وھناك 
تقریبا نصفھا یقوم بمھنة التدریس  جامعة ومعھد التعلیم العالي في أمریكا

  .6"والبحث العلمي معا
إن العملیة التدریسیة أصبحت عملیة تقلیدیة في الجامعات العربیة 
خاصة بعد التزاید المرتفع لعدد الطالب، واعتماد التدریس على منھجیة 
االمتحانات التي تتأسس على حفظ الذاكرة، واعتمادھا أیضا على المحاضرة، 

نالحظ غیاب العمل الجماعي فیھا، وھذا ما یعود سلبا على نوعیة  كما أننا
الطلبة المتخرجین من ھذه الجامعات حیث یتزایدون من حیث الكم ویفتقرون 
من حیث النوعیة، إذ نجد األستاذ الجامعي یعتمد على التدریس التقلیدي دون 

كنولوجیا أن یعمل على تطویرھا وتجدیدھا بطرق وأسالیب حدیثة مرتبطة بالت
  . والتي یحتاجھا متطلبات العصر

ولتحقیق عملیة التدریس فعالة تستوجب وفرة جملة من الشروط في طریقة 
  :نذكر منھا

 ضرورة استمادتھ من الواقع االجتماعي. 
 ضرورة تناول المشكل بطریقة معالجتھ في الحیاة الواقعیة. 
 ملة في الواقعضرورة تطابق الوسائل المستعملة في المشروع لتلك المستع. 
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تعمل ھذه الشروط على إحیاء فضاء لمشاركة الطالب مع منح لھ   
فرصة واإلبداع، وإعطائھ حریة في البحث على حل مشكلة ما بطریقة علمیة 

  .ومنھجیة
یعتبر البحث العلمي أھم عامل إلنتاج المعرفة العلمیة  :البحث العلمي

لمتقدمة على المستوى العالمي؛ ویسعى إلى تحقیق التقدم، كما أن أغلب الدول ا
فتقدمھا في نھایة األمر إن دل على شيء إنما یدل على جودة البحوث التي 
أنجزتھا أو تنجزھا الجامعات، ومراكز البحث العلمي في شتى المیادین 
المعرفیة؛ حیث أن البحث العلمي یمول الجامعات من خالل ما تقدمھ من 

قطاعات المجتمع اإلنتاجیة، فھو أساس مشروعات بحثیة تعود بالفائدة على 
  .ترقیة وتمیز األساتذة بالجامعة ومن خاللھ تتفاضل الجامعات 

علیھ فإن البحث العلمي یشكل ضرورة لھذا العصر، ویمكن اعتباره و
 ...المحرك لكل تقدم في كافة المجاالت االقتصادیة، الثقافیة واالجتماعیة"

أحوج ما تكون إلى تطویر ھذا المجال ولعل الدول النامیة ومنھا الجزائر 
فالبحث العلمي یعمل على تزویدنا بآلیات نقد المعرفة وتطویرھا، . 7"وتنمیتھ

وتمكننا من الحصول على حقائق علمیة، كما أنھ یساعد األفراد على حل 
العدید من المشكالت اإلنسانیة، وعلیھ یقف تقدم وتخلف المجتمع، وتزداد 

د الدول علیھ؛ بالخصوص الدول المتقدمة منھا، ألنھا أھمیتھ بازدیاد اعتما
  .أدركت أن تخلفھا أو تقدھما یقف على درجة االھتمام بالبحث العلمي

وتجدر اإلشارة إلى وضعیة البحث العلمي في الوطن العربي حیث انھ 
یواجھ عدة صعوبات تتمثل في نقص التمویل، افتقار البیئة االجتماعیة إلى 

ضعف إنتاجیة الجامعة، ویبرر الیاس الزین ھذا إلى أكثر من  تشجیع الباحثین،
عدم وجود مكتبات ومعامل كافیة في بعض الجامعات وربما " سبب مثال

ترجمة أعمال العمل وراء مزید من الدخل االقتصادي، وربما لعدم وجود جو 
علمي یسمح بالتنافس وربما لعدم وجود فرق البحث، ومھما كان الدافع 

لة عدم القراءة والبحث عیبا خطیرا في أستاذ الدراسات العلیا، فستظل مشك
  .8"ألن فاقد الشيء ال یعطیھ
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فعلى الجامعات أن توفر اإلمكانیات الضروریة للبحث العلمي خاصة 
األجھزة اإللكترونیة، كما علیھا المشاركة مع الجامعات األخرى على 

ي المؤتمرات والندوات المستوى العالمي وتعمل على دعم مشاركة األساتذة ف
 .المحلیة والعالمیة

یثبت ھذا من خالل تكوین الطلبة لمستقبل مھني، : تكوین الثروة البشریة
إنتاج القوى البشریة المكونة،  وتتوفر الجامعة على عدة مھن، حیث تعمل على

الكفء والتي تسند إلیھا مھمة قیادة المجتمع، حیث اتسعت وظیفة التعلیم و
فالجامعة تكون موارد بشریة مؤھلة  إعداد الكوادر العالیة العالي لتشمل

ومكونة للنھوض بتطویر المجتمع وھذا إن دل على شيء نما وھذا یعني أن 
الجامعة تعتبر وعاء لالستثمار في الموارد البشریة والتي تعد عملیة صعبة 
حیث أنھا تحتاج إلى خطة محكمة إضافة إلى أنھا تتطلب وقتا طویال لذلك 

الكفاءات ال یتم صنعھا في وقت قصیر، الثروة البشریة لھا قیمتھا تكمل و
  .الثروة المادیة

إن الجامعة تعمل على خدمة المجتمع ویقصد بخدمة  :خدمة المجتمع
: الخدمة العامة التي تقدمھا الجامعة خارج إطار عملھا الرسمي" المجتمع

ومھنیة واجتماعیة، علما  التعلیمي أو البحثي، الھیئات وأفراد ألغراض ثقافیة
  . 9"بأن أنشطة ھذه الخدمة ھي من جنس العمل الذي تقوم بھ الجامعة

وتحرص الجامعة على عدم اقتصار عملیة نشر المعارف في الحدود 
المحلیة لھا، ووجوب انفتاحھا على العالم الخارجي، ویقول في ھذا الصدد 

نخبة ولم یتردد صداھا في الخبرة إذا انحصرت في ال" محمد العربي ولد خلیفة
أرجاء الحیاة االجتماعیة كانت أشبھ بالحلي والزینة ال یستفید منھا إال من 

حیث نجدھا في ھذه الحالة تتجاوز أسوارھا للتفاعل مع  ؛10یحملھا أو یقتنیھا
المجتمع، كما أنھا تعمل على تفعیل دینامیكیة البنیة االجتماعیة للمجتمع؛ وذلك 

اء واألساتذة من الجامعات األخرى؛ وھنا تجدر اإلشارة إلى باستضافتھا للعلم
ضرورة االنفتاح على الجامعات األجنبیة السیما في الوقت الذي أصبح فیھ 

  . العالم قریة صغیرة
تتضمن الجامعة موارد بشریة تنحصر في  :أعضاء الجامعة - 3

  :األساتذة، الطلبة، أعوان اإلدارة وھي
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لجامعي العنصر الفعال في تحقیق وظائف یمثل األستاذ ا :األساتذة
الجامعة، سواء في عملیة التدریس بما فیھ من نقل المعارف إلى الطلبة، أو في 

موردا أو عنصرا من عناصر اإلنتاج، مما " حیث یعتبر نشاط البحث العلمي،
، ففي حالة قیامھ بعملیة 11"یحتم االھتمام بھ لكي یحقق أقصى إنتاجیة ممكنة

ھ یقوم بتحضیر الدروس، قراءة أعمال الطلبة، استقبالھم، التدریس فإن
  .توجیھھم

وفي حالة قیامھ بعملیة البحث العلمي فإنھ یطلع على المستجدات 
المعرفیة في مجال تخصصھ على األقل إضافة إلى ھذه النشاطات التي یقوم 
بھا األستاذ الجامعي فإنھ یقوم بأعمال إداریة وعلمیة مثل االجتماعات 

إضافة إلى عملھ على . یداغوجیة والعلمیة كرئاسة األقسام والمخابرالب
المشاركة الفعالة في أالمتحانات، الحراسة، تصحیح األوراق، المشاركة في 
العضویة عند النتائج، كما أنھ یشرف على المذكرات التدرج، الماجستیر 

إلداري الدكتوراه، وكذلك تنظیم الدراسات، الخبرات، المشاركة في تسییر ا
إدارة المؤسسة، مصلحة الشھادات المدرسیة، تنظیم تعلیمات، (البیداغوجي 

قسم البیداغوجیا فعلى الجامعة االھتمام بھذه النخبة في المجتمع إذا أرادت 
التقدم وتحریك عجلة التنمیة فیھا، كما أن أستاذ التعلیم العالي یعمل على  

ت والسلوك المرغوب فیھ، وھذا زراعة القیم األخالقیة واالتجاھات والعادا
دون أن نجھل ما یحرص علیھ من االتصال الفعال في استخدام للوسائل 
واألسالیب التي من شأنھا جذب انتباه الطلبة، الوضوح في تقدیم األفكار 
والمادة، الطالقة اللفظیة وشرح وتوضیح األفكار، والمفاھیم المجردة، والقدرة 

  . 12الجیدة على اإلصغاء والحدیث
الطالب الجامعي ھو شخص منح لھ مستواه العلمي فرصة االنتقال  :الطلبة

من التعلیم الثانوي بجانبیھ العلمي والتقني إلى التعلیم الجامعي باالستناد إلى 
حیث أنھ . التخصص الذي یمكنھ من الحصول على الشھادة الجامعیة

بویة طیلة التكوین أحد العناصر األساسیة والفاعلة في العملیة التر"...یشكل
  .13"الجامعي، ویمثل عددیا الفئة الغالبة في المؤسسة الجامعیة
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فالطالب الجامعي یخضع لعملیة تكوینیة تمكنھ من الحصول على 
المعارف، المھارات والتقنیات التي تجعلھ مستعدا لمھنة المستقبل عند تخرجھ 

برة، مسار، لتكوین أصبح عمل، خ"من الجامعة ومواجھتھ لسوق العمل، فا
، لكن إذا أسقطنا ھذا 14"ومھنة التي نضحي من أجلھا في الحیاة العملیة

التكوین واالھتمام على الطالب الجزائري؛ فإننا نالحظ تراجعھ وھذا نظرا لما 
یعانیھ من مشاكل كالمنحة، اإلقامة، النقل تعیق تكوینھ بصفة جدیة حیث نجده 

ال یتوفر على ثقافة البحث، فضال ال یتفرغ بشكل مرضي للدراسة، كما نجده 
عن غیاب التغطیة االجتماعیة الالزمة لكي یكون الطالب الجزائري على 

  .الصورة المطلوبة
تتوفر الجامعة على ھیكل إداري یسیر في قالب تنظیمي  :أعوان اإلدارة

تنظمھ قوانین، یلعب ھذا الجھاز اإلداري دورا ھاما في نجاح المؤسسة 
اإلداریین  ینبغي أن تتوفر عندھم كیفیة تسییر الشؤون  الجامعیة، وھؤالء

اإلداریة، ویتمكنون من حل المشاكل التي تحدث من جراء التفاعل بین األستاذ 
وإضافة إلى . والطالب، كما أنھم یكونون على درایة بطریقة العمل بالجامعات

  .العمالإلداریین نجد التقنیین، وا
  جائریة ومراحل تطورھانشأة الجامعة ال: المحور الثاني

نشأت الجامعة الجزائریة في العھد  :نشأة الجامعة الجزائریة - 1
، وكان 1833نشأتھا في سنة  بدأتعلى ارض الجزائر، بحیث  ياالستعمار

یشرف على التدریس أساتذة عسكریین، وذلك في مضطفى باشا بالعاصمة في 
ط، ثم قبول الطلبة فق األوروبیینالطلبة  إلىالبدایة كانت توجھ الدروس 

انتمائھم الدیني، وذلك بموجب مذكرة  إلىوالجزائر بین بغض النظر  األتراك
إال انھ كانت بدایة  ،183515جوان  10بتاریخ  أصدرھالوزیر الحرب التي 

والذي مھد للنشأة ، 187916دیسمبر  30الجامعة الجزائریة بموجب قانون 
دیسمبر،  30ون بموجب قانون بموجب قان 1909الرسمیة لھا التي كانت عام 

دعمت بإنشاء أربع مدارس كبرى تتمثل في الطب والصیدلة، العلوم، اآلداب، 
  .الحقوق تم إنشائھا استجابة لالحتیاجات االستعماریة

أن التعلیم العالي في ھذه المرحلة االستعماریة كان  إلىوتجدر اإلشارة  
في  إدراجھبمعنى  مرتبط بالمشروع االستعماري، الذي حاول فرنستھ،
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تقول أنھ نسخة طبق لألصل للجامعة الفرنسیة  أندرجة  إلىالجامعة الفرنسیة 
  .وأنھا غیر واضحة المعالم

 األولى، أما بذورھا 1909سنة  إلىیعود تأسیس الجامعة الجزائریة 
من معھد الحقوق  1920وتخرج أول طالب سنة  1879سنة  إلىفترجع 
الفرنسیین المتواجدین  أبناءعلیم وتثقیف وكانت تھدف إلى ت ،17كمحامي

بالجزائر وكذا تكوین نخبة مزیفة من المثقفین الجزائریین، مقطوعة الصلة 
  .عن الجماھیر الشعبیة من أجل استعمالھم في تنفیذ سیاستھا االستعماریة

ھیاكل جامعیة  أماموبعد االستقالل وجدت الجامعة الجزائریة نفسھا 
عاصمة وال تمتد التقالید الوطنیة بصلة في مجال التعلیم متركزة في الجزائر ال

العالي، فاألجھزة الجامعیة الموروثة بعد االستقالل كانت تسیر وفق نظام 
الفرنسیة لخدمة مستوطنیھا فلم تجد الجامعة الجزائریة بعد  اإلدارةصممتھ 

فقط، قاعدة متینة لالنطالق، لیس على مستوى الھیئة التدریسیة  أياالستقالل 
  .والمتخصصین في التسییر الجامعي اإلداریینبل على مستوى 

فكان الحل االضطراري أن أخذت ھیئة التدریس وقتھا مھمة التدریس 
، مع االستعانة بمدرسین من البلدان العربیة والصدیقة، ولقد 18اإلداريوالعمل 

 سجل قطاع التعلیم العالي أثناء االستقالل تدریجیا تحّسنا في المشروع
للجامعة ھو المساھمة في تكوین  األولاالجتماعي الوطني، حیث كان الھدف 

تكثیف النشاط االقتصادي  أنالالزمة لمباشرة عملیة التنمیة، غیر  اإلطارات
الموسع فرضت  اإلنتاج إعادة أسلوبواالجتماعي بالتضافر مع متطلبات 

  .تنوع مالمح التكوین قصد تلبیة حاجات كل قطاع
مراحل ) 04( أربع إلىلقد قسمناھا : ور الجامعة الجزائریةمراحل تط - 2

  :وھي
 الجامعة الجزائریة في العھد االستعماري .1
  )1970- 1962(الجامعة الجزائریة بعد االستقالل  .2
  )1980-1971( اإلصالحاتالجامعة الجزائریة في فترة  .3
  .یومنا ھذا إلى 1981الجامعة الجزائریة من سنة  .4
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تمثل المساجد والزوایا قبل  :جزائریة في العھد االستعماريالجامعة ال
وأثناء المرحلة االستعماریة المكان الوحید لتعلیم اللغة والّدین، ونشر من 

وعلیھ االستعمار الفرنسي قام بكل ما لدیھ قصد  اإلسالمیةخاللھما ثقافة 
اھد للثقافة مع إلىوذلك بتحویلھا  القضاء على ھذه المراكز الثقافیة والدینیة،
مراكز تنشط علیھا الحركات  إلىالفرنسیة ؛كما حول البعض اآلخر منھا 

بناء المدن   إعادةالتبشیریة المسیحیة،كما قام بھدم الكثیر منھا بخطة 
وقد كانت جامعة الجزائر الجامعة الوحیدة في بلد الجزائر،ولم . الجزائریة

ما ) 1960(اة االستقالل تفتح أبوابھا لكل الجزائریین ؛حیث كانت تضم غد
طالب من جنسیة أجنبیة  5931طالب جزائري مقابل  1317یقارب 

  .وأوروبیة
انھ لم یتخرج في التكنولوجیا سوى ثالث جزائریین  إلى اإلشارةوتجدر 

كما أن تنظیم الجامعة  وخمسة آخرین في الزراعة طلبة الحقبة االستعماریة،
وقد كانت وسیلة  طق استعماري،وفروعھا وشروط الدخول إلیھا تخضع لمن

  .19للھیمنة السیاسیة واإلداریة
 وقد أدركت فرنسا جیدا أن المعرفة سالح للسیطرة على أّي شعب كان؛

، وبالفعل فالجامعة كانت أداة وإیدیولوجیتھحیث یتم من خاللھا نشر ثقافتھ 
 لفرنسا لتنفیذ سیاستھا بھدف السیطرة على المجتمع الجزائري، وعلى الرغم

من أن ھناك فئة مثقفة تبعت فرنسا إالّ أننا ال نتجاھل أن أغلبیة من تلقى التعلیم 
  .العالي في الجامعة الجزائریة كانوا شعلة الحركة التحریریة الوطنیة

لقد واجھت الجزائر  ):1970-1962( الجامعة الجزائریة بعد االستقالل
حیث أنھ كان بناء دولة بعد االستقالل تركة االستعمار ثقیلة بكل المعاییر، 

عصریة وحدیثة یتطلب النھوض بكل القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة 
والسیاسیة، وكان في مقدمة األولویات المستعجلة للقضاء على سیاسة التجھیل 
التي مارستھا فرنسا على الشعب الجزائري طیلة قرن وربع قرن،ولم یكن 

یح فرصة التعلیم لكل الجزائریین بدون ذلك ممكنا إالّ بتأسیس نظاما تعلیمیا یت
  .استثناء

عملت الدولة  ولتغطیة العجز الكبیر في صفوف اإلطارات الوطنیة؛
الجزائریة على بناء الجامعات،وفتح المعاھد لتلبیة احتیاجاتھا،كّما ونوعا،كما 
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عملت كذلك على تحضیرھم ألخذ مكان األجانب للقضاء على التبعیة للخارج 
  .بصورة نھائیة

وبعد تبني الجزائر لسیاسة التصنیع التي تعتمد على التكنولوجیا العالیة 
تكّون ید عاملة ذات مستوى عالي متمثلة في  أنوالدقیقة، كان لزاما علیھا 

واالنطالق  اإلستراتیجیةالوطن للتمكن من تسییر ھذه  أبناءكفاءة من  إطارات
 األولفي المخطط الثالثي ولقد تجلى ھذا االھتمام  .في التنمیة االقتصادیة

  :والذي حدد أھدافھا عدیدة منھا
التزاید السریع في عدد الطلبة الذي یتناسب مع احتیاجات الوطن في كل  -

  .المیادین
محتوى وطرق التعلیم الموروثة عن االستعمار والتي تعد تتماشى  إصالح -

تي مع تطور االقتصاد الوطني لمواكبة سرعة التحوالت االقتصادیة ال
  .تشھدھا البالد

التعلیم والمتمثلة في منح فرص التعلیم لكل المواطنین دون  دیمقراطیة -
  .استثناء

  .تشجیع البحث العلمي واإلبداعي -
وما ھو مالحظ في ھذه المرحلة ان التحوالت التي عالقتھا المیادین 
االجتماعیة واالقتصادیة قد أتت أكلھا نسبیا،فعلى األقل تمّكن المجتمع 

لجزائري التخلیص من قید العبودیة،والظفر بالعدید من المكاسب في الصحة ا
والتعلیم إالّ أن المؤسف في األمر  أن الجامعة الجزائریة قد ظلت محتفظة 

  .ببناءاتھا المادیة والبیداغوجیة التي ورثتھا عن اإلدارة الفرنسیة
بل كانت صورة فبقیت الجامعة تابعة في نضامھا وتسییرھا للجامعة الفرنسیة 

الجامعة  إن"حول الفترة ھذه " موھن"طبق لألصل عنھا حیث یقول 
في كلیة  األولىالزالت تدور على ساعة باریس فالسنة  1970الجزائریة  في 

والعلوم وھي السنة التحضیریة في الجامعة المعروفة قبل سنة  اآلداب
1966"20.  
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بتخلي الجامعة تمیزت ھذه الفترة  :)1980- 1971( المرحلة الرابعة
الجزائریة عن نظامھا االستعماري القدیم وإحداث إصالحات جذریة وفوریة 

  :تمثلت في 
اعتبار اللغة العربیة عنصرا أساسیا للھویة الجزائریة، لذا عمدت الجامعة  -

كما جاء  أساسیاالجزائریة على توحید التكوین باللغة العربیة، وجعلتھ ھدفا 
قا، في مختلف التخصصات ومراحل التربیة في األھداف المذكورة ساب

  .والتكوین
كلیات ثابتة  أربعالتخلي عن نظام الكلیات حیث كانت الجامعة تعتمد على  -

، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، كلیة اإلنسانیةوالعلوم  اآلدابوھي كلیة 
 إعطاءالطب والصیدلة، وكلیة العلوم وتعویضھ بنظام المعاھد وذلك بھدف 

  .وأبعاده الحقیقیة أھمیتھفرع علمي  كل
وقت مضى بإمداد  أيمن  أكثروكانت الجامعة في ھذه المرحلة مطالبة 

المشروع التنموي باألفراد المختصین لإلنجاح السیاسة التنمویة ؛فكان 
وذلك للحصول على ید عاملة  اإلطاراتالتسریع في الحصول على تلك 
  .لتكنولوجیامؤھلة الستخدام التقنیات الحدیثة وا

إالّ أنھا في المقابل لم تستطیع التحّكم الفعلي في التكنولوجیا والعلوم، 
  .فكانت ھذه اإلطارات مجرد مسیرة ومراقبة للعملیة التنمویة وكفى

الذي عرفتھ الجامعة سنة  اإلصالحوأھم ما تمیزت بھ ھذه المرحلة ھو 
، ولقد 1971لعالي عام إنشاء وزارة التعلیم ا اإلصالح، وكان بدایة ھذا 1971

  :أھمھامن  األھدافعلى مجموعة من  اإلصالحتركز ھذا 
  .الجامعة بواسطة فتحھا أمام كافة شرائح المجتمع دیمقراطیة -
 األساتذةجزأرة كافة القطاعات والھیاكل الموروثة عن المستعمر وتعویض  -

  .بالجزائریین األجانب
  .لغة للتدریس وإرسال قواعدھاالتعریب وذلك باستعمال اللغة العربیة ك -
  .21توسیع التخصصات العلمیة والتقنیة -

لم یحقق كل األھداف التي جاء من أجلھا األھداف  اإلصالحھذا  أنإال 
كان  اإلصالحالتي جاء من أجلھا األسباب عدة ومن أھمھا نذكر أن قرار 

أضف سیاسیا أكثر منھ اقتصادیا، كما أنھ لم یكن باستشارة أھل االختصاص 
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ذلك عدم توفیر الوسائل البیداغوجیة التي بإمكانھا تساعد لتحقیق ھذا  إلى
  .اإلصالح

 1984لقد عرفت الفترة قبل  :إلى یومنا ھذا 1981المرحلة الرابعة من
عن طریق سیاسة التعریب في بعض الفروع العلمیة واإلنسانیة كما تمیزت 

علم : المثالبظھور تخصصات في مستوى الفرع الواحد، فعلى سبیل 
، الدیموغرافیا، علم األسرةاالجتماع ظھر بھ تخصصات جدیدة كسوسیولوجیا 

  الخ.... االجتماع االقتصادي، علم االجتماع الصناعي 
فتعتبر نقطة تحول حقیقیة في سیاسة التعلیم العالي وذلك  1983أما سنة 

 بظھور مشروع الخریطة الجامعیة الذي قدمتھ وزارتي التعلیم العالي
 ىھذه الخریطة تتطلب معرفة التنبؤات على المستو إنوالتخطیط حیث 

الجھوي والوطني، وھیكلة قطاع التعلیم الثانوي والتحكم في تدفقات خریجي 
بعین االعتبار الممیزات السوسیو  األخذالتعلیم الثانوي، وكان ھذه التبؤات 

صادي لمؤسسات السوسیو اقت اإلطارثقافیة لمختلف المناطق الجغرافیة وكذا 
فكان وان تم  فتح الجامعات والمراكز الجامعیة .التعلیم في مختلف المناطق

تطبیقا لمبدأ دیموقراطیة التعلیم،ومن أجل ومع المجتمع بعضھ مع بعض، 
كافة مناطق القطر ؛حیث تم مراعاة التخصص  إلىوإیصال العلم والمعرفة 

  . بیئةعلوم معینة تخدم ال إلىحسب المناطق واحتیاجات 
، اعتمادا على 2000آفاق  إلىتخطیط التعلیم العالي  إلىكما أنھا تھدف 

  :احتیاجات سوق العمل، إذ تمحورت أھداف المشروع حول
  .تطابق التكوین مع التشغیل -
  .تحسین مردود قطاع التعلیم -
  .تنظیم عدد الطلبة -
  .تطویر البحث العلمي -

النظر الجدیة في سیاسة  ةإعادأما فترة التسعینات فكانت تستوجب 
التكوین التي تنتجھا الجامعة الجزائریة، بالخصوص في ظل االقتصاد الحر، 
الذي تدخلھ الجزائر تدریجیا، وما یحملھ من مستجدات جعل ھذه المؤسسة 
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ومتكونین جیدا، تكوینا یخدم بالدرجة  أكفاء أفراداالجتماعیة ملزمة على تقدیم 
  .والمؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة بصفة عامة اإلنتاجیةاألولى القطاعات 

كما تم العودة إلى تطبیق نظام الكلیات فالجامعة أصبحت تتكون من مجموعة 
من الكلیات بشرط تولّي الجامعة مھمة التنسیق بین أعمال الكلیات والمصالح 

  :الیةوالمكتبة المركزیة إذ تتولّى الكلیة المھام الت التقنیة واإلداریة المشتركة،
  .التعلیم على مستوى التدرج وما بعد التدرج -
  .تفعیل البحث العلمي -
  .التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعارف -

وما یالحظ في ھذه المرحلة ھو تطور عدد الخریجین بین سنتي 
طالب، تزاید كّمي  39554طالب إلى  22917، فقد انتقل من 1990-1998

الخریج الجامعي؛ حیث یقول محمود بوسنة أن  ال یعكس النوعیة المطلوبة في
مسؤولین، (آراء أغلبیة أفراد األطراف الفاعلة في العملیة البیداغوجیة 

إداریین والبیداغوجیین على المؤسسات واألساتذة تشیر إلى تدنّي المستوى بل 
رداءتھ في بعض األقسام، إن ھذه الصورة ھي مصدر تذمر و احباط كل من 

ولكنھا أیضا مصدرا لرغبة ملحة في العمل على إحداث  لبة،األساتذة والط
  .22التحسینات الالزمة للرفع من المستوى

وھذا كان ترجمة لمشروع إصالح التعلیم العالي في ھیكلتھ الجدیدة 
،و قد جاء ھذا المشروع لتصحیح )لیسانس، ماستر، دكتوراه(د .م.لنظام ل

الیوم، وذلك بتوفیر اإلمكانیات  االختالالت التي تعیشھا الجامعة الجزائریة
البیداغوجیة والعلمیة والبشریة والمادیة والھیكلیة التي تسمح لھا باالستجابة 

  .لتطلعات المجتمع ومسایرة النظام العالمي للتعلیم العالي
  :23وقد جاء ھذا المشروع لتحقیق جملة من األھداف نذكر أھمھا

بیة الطلب الشرعي في الحصول ـ تقدیم تكوین نوعي یأخذ بعین االعتبار تل
  .على تعلیم عال

 ـ تحقیق تأثیر متبادل فعلي بین الجامعة والمحیط االجتماعي واالقتصادي؛
  .وھذا بتطویر میكانیزمات التكیف المستمر مع تطور الحرف

ـ بعث المھّمة الثقافیة للجامعة، بترقیة القیم العلمیة التي یعبر عنھا الفكر 
  .متعلقة بقیم التسامح واحترام اآلخرالجامعي خاصة تلك ال
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ـ تمكین الجامعة من التفتح أكثر على التطور العالمي وبالخصوص في میدان 
  .العلم والتكنولوجیا

  .ـ ترسیخ أسس تسیر بالتركیز على التشاور والمشاركة
صالح التعلیم العالي ولمواجھة ھذه التحدیات ستشرع الجامعة في إ

  :اعتمادا على
  .ین نوعي لضمان إدماج مھني أحسنـ تقدیم تكو

  .ـ التكوین للجمیع ولمدى الحیاة
  .ـ استقاللیة المؤسسات الجامعیة

  .ـ انفتاح الجامعة على العالم
المرافقة لھذا المشروع تتعلق  اإلجراءاتوقد وضعت مجموعة من 

بالموارد البشریة، والبیداغوجیا والخریطة الجامعیة والھیاكل المكلفة 
ا والبحث وتسییر المؤسسات الجامعیة وكذا االھتمام بالتعاون بالبیداغوجی

الدولي، واألخذ بالحسبان تالؤم المنظومة التربویة والتنظیم في النصوص 
الجدیدة التي ینص علیھا نظام  األحكام إدخالالتنظیمیة والقانونیة حتى یتم 

 جراءاتاإلد خاصة المتعلقة بتطبیق الشھادات الجدیدة، ومن جملة ھذه ,م,ل
نورد ما یتعلق ببحثنا ھذا تلك الخاصة ببیداغوجیا التكوین التي من شأنھا 
ضمان التكوین النوعي إلطارات المتخرجة بطبیعة الحال إذا تضافرت كل 

  :ویتعلق األمر بالشروع في، المذكورة آنفا الجھود واإلجراءات
  .جيوالتوجیھ البیداغو واالنتقالـ مراجعة أنظمة الدخول والتقییم 

ـ تثمین األعمال التطبیقیة وھذا بتوفیر إمكانیات مادیة أكثر من مخابر التدرج 
  . والبحث

  .ـ إعادة االعتبار بتربصات من األوساط المھنیة وتنمیتھا
ـ تطویر نماذج جدیدة للتكوین التي تعتمد على التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم 

... عبر شبكة االنترنیتواالتصال نذكر منھا التعلیم عن بعد، والتعلیم 
  . لتخفیف العجز في التأطیر

  .ـ مواجھة الرزنامة الجامعیة الخاصة بھدف تسییر انجح للوقت البیداغوجي
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التي  اإلصالحوإجراءات  أھداف أنفي ھذا المقام  اإلشارةوبودنا 
ذكرناھا وما لم نذكره في ھذا البحث ھي مجرد أھدافا نظریة لم تعرف 

  .واقعأرض ال إلىطریقھا 
غیر أن بعض الجامعات الجزائریة تعتزم تطبیق ھذه اإلصالحات في 

كخطوة أولیة تلیھا تطبیق على كافة الجامعات  2005-2004الموسم الجامعي 
الجزائریة، إال أن التنظیر ووضع ایجابیة أو باألحرى الوصول إلى ھدف 

لیون رئیسي وھو تحقیق الھدف المزدوج والمتمثل في استقبال أكثر من م
، وضمان تكوینا نوعیا في الوقت نفسھ بل یجب 2008طالب ابتداء من سنة 

،وتجنید األساتذة )مكاتب ومخابر ومكتبات (أن یرافقھ توفیرا كامل الھیاكل 
والطلبة واإلیمان بشرعیة التغییر لتحقیق األفضل والرقي بالجامعة الجزائریة 

  .إلى مصاف الجامعات العالمیة
  قة الجامعة بالمجتمععال:المحور الثالث

 اإلنسانیةللجامعة كیان اجتماعي تمثل مجتمع قاعدة أساسیة للعالقات 
التي تربط الجماعات الفرعیة التي تتكون منھا، كما أنھا تحمل على رأسھا 
القیادة الفكریة للمجتمع،وعلیھ فالبد من أخذ بالحسبان مدى استجابة ھذه 

تنسیق بینھا وبین المجتمع، إذ أن ھذه المجتمع وتحقیق ال الحتیاجاتالجامعة 
نتصور جامعة منعزلة عن  أنالجامعة تعتبر قلب المجتمع،وبالتالي ال یمكن 

  الجامعة في تقدم المجتمع؟ إسھاماتالمجتمع وإالّ فما دور وما 
إن عالقة الجامعة  :وسائل توطید العالقة بین الجامعة والمجتمع - 1

لعصر ؛ومنھ فالجامعة علیھا أن تمتن تعتبر ضرورة حتمیة تفرضھا ظروف ا
مشاركة  إلىالمتاحة،والسعي من خاللھا  اإلمكانیاتصلتھا بالمجتمع بكل 

  :المجتمع في شتى المجاالت وذلك بإتباع عدة طرق منھا
ـ اعتماد الجامعة على المتطلبات المحلیة التي تتوفر علیھا سواء المادیة أو 

قصد التفاعل اإلیجابي في تعمیق  وذلك من خالل تكوینھا البشریة منھا،
  .الصلة بینھا وبین المجتمع

ـ ضرورة مالئمة الجامعة مع االحتیاجات األساسیة للمجتمع،والسعي لتلبیتھا 
بواسطة برامجھا المتعددة وفقا لألھداف التي حّددتھا لكفایاتھا العلمیة 

  .مستمروالبحثیة في ضوء حركة التغییر السریعة التي تواجھ المجتمع بشكل 
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ـ تدعیم عملیة االتصال بین الجامعة والمنظمات العلمیة على مستوى الدولة 
نفتاح على العالم وذلك بتنظیم االتصال مع مراكز مع الحرص على اال

  .البحث العلمي والتي من خاللھا تواكب التطورات الحاصلة فیھ
لتجاوب ـ ضرورة االنفتاح على كل الشرائح االجتماعیة للمجتمع ولمحاولة ا

معھا من حالل أھدافھ وقضایاه والتنبؤ بأزماتھ،والسعي لتقدیم الحلول 
  .المناسبة والبناءة لمعالجتھا

تواجھ العالقة التي : العراقیل التي تعیق عالقة الجامعة بالمجتمع - 2
  :تربط الجامعة بالمجتمع عدة مشاكل مذكر أھمھا

ث یعتبرونھا مرحلة یمر المجتمع إلى الجامعة نظرة ضیقة بحی أفرادـ نظرة 
بھا الطالب للحصول على شھادة جامعیة تؤھلھ لممارسة وظیفة معینة ال 

  .أكثر
 اإلداریةـ غیاب قنوات االتصال بین القیادة السیاسیة في المجتمع والقیادات 

وھذا ما یجعل أغلب المشكالت في حاجة إلى حلول في  في الجامعة؛
  .مجتمعات مختلفة
لجامعة والمجتمع واحتیاجاتھ، مما یجعل الجامعة تجھل لما ـ وجود فراغ بین ا

وھذا ما یفضي إلى فشل الجامعة في توطید العالقة التي  یحدث في المجتمع،
  .تربطھا بالمجتمع

ھناك عدة وسائل من : طرق توثیق الصلة بین الجامعة والمجتمع - 3
نذكر أھمھا  شأنھا أن تعمل على توطید العالقة التي تربط الجامعة بالمجتمع

  :كاألتي
  . ربط أطروحات والرسائل الجامعیة بقضایا المجتمع ومشكالتھ - 1
تقییمھا ال یقف فقط على مقدار قیامھا باألعمال  أنالجامعة  إدراكضرورة  - 2

العلمي الذي تنتجھ و إنما كذلك یتم تقییمھا  اإلنتاجالعلمیة في الجامعة، أو في 
  .تي تربطھا بالمجتمععم طریق مدى توطیدھا للعالقة ال

 ضرورة استجابة الجامعة للمجتمع من خالل المشاریع التي تقوم بھا، - 3
  .ومحاولة سیرھا في اتجاه یخدم المجتمع بكل شرائحھ االجتماعیة
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ضرورة كسب الثقة في الجامعة وذلك من خالل الرفع من مستوى الوعي  - 4
  .االجتماعي للمجتمع

من خالل الرفع من مستوى الوعي وضع استراتیجیة منظمة تسعى  - 5
  .االجتماعي للمجتمع

أخذ بعین االعتبار ان الجامعة تمثل ھمزة وصل لتقدم المجتمع وعلیھ  - 6
 إلىفیجب تمتین العالقة بینھا وبین المجتمع بشكل دفع عجلة التنمیة المجتمع 

  .األمام والحصول على تقدم مستمر
مكّونات التنمیة راعیة بذلك فالجامعة لھا دور بالغ األھمیة في تشكیل 

الواقع االجتماعي واستجابة لالحتیاجات المرحلة التي یمر بھا المجتمع دون 
منبثقة من تراثھ وقیمھ وتقالیده الحضاریة كما ان تقدم جامعة  أنھانتجاھل  أن

  .مدى استجاباتھا لمتطلبات تنمیة المجتمع الذي یحتویھا إلىما یرجع 
الجامعة تعتبر ضرورة حضاریة في تفاعلھا  وما یمكن أن نستخلصھ ان

مع كّل قطاعات المجتمع،وذلك من خالل ما تقدمھ من خدمات علمیة، كما أنھا 
وذلك من خالل ما تمتلكھ من  فكري علمي حضاري، إشعاعتعد مركز 

واالبتكار وعلیھ ما علیھا إالّ تفعیل عالقتھا مع  الخبرة العلمیة، إمكانیات
 نفتاح والتفاعل مع مؤسسات المجتمع في التطبیق،المجتمع عن طریق اال

  .والممارسة في العملیة االقتصادیة واالجتماعیة
تضعھ في الحسبان المجتمع ھو انھ ایالء أھمیة  أنولذلك  ما یجب 

كبیرة لھذا القلب النابض والمتمثل في الجامعة وذلك من خالل الوعي أن 
وھذا في حالة اتساع  اإلمام إلىمجتمع تدفع عجلة التقدم لل أنالجامعة بإمكانھا 

 أنالنظرة لھا بأنھا ضرورة حتمیة لرقي المجتمع، كما أن الجامعة بإمكانھا 
ما ھي  أنھاعلى  إلیھاتخلف وتحجر المجتمع، وھذا في حالة النظرة  إلىتؤدي 

إالّ مكان إلخراج المؤھالت ومكان للعلم فقط، بحث نراه بنظرة من شانھا 
  .جتمعتعزلھا عن الم

النظر في دور  إعادةفإذا أردنا االرتقاء بالمجتمع الجزائري علینا 
الجامعة الجزائریة ومدى مساھمتھا في مواكبة الركب الحضاري لھذا 

  .من یدافع عن ھویتھ، ثقافتھ، حضارتھ إلىالمجتمع الذي ھو بحاجة ماسة 
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أشكال التكوین : للجامعة) البیداغوجیة(الوظیفة التربویة 
  والبحث العلمي بالمغرب

  
  

  المغرب - أحمد حـــضرانـي الدكتوراألستاذ 

  
  تمھید

تعد الجامعة بمثابة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
بمجموعة من ) ھیكلة وأشخاصا وأعماال( ، وتؤطر1واالستقالل المالي
یة والتنظیمیة، والتي تراكمت وتحینت مع االنخراط في النصوص التشریع

واالرتقاء بالتعلیم العالي إلى  اإلصالحات المتوالیة في سبیلتأھیل الجامعة،
مستوى الطموحات والتحدیات المطروحة في عالم الیوم والحاضر، خاصة 
وأن أسمى القواعد السامیة قد خصت البحث العلمي باالشارة واالھتمام، 

 من دستور 168ـ 33ـ 26ـ 25(بأربع فصول ) الجامعة مشتلھ الطبیعيتعتبر (
2011.(  

أكثر من أي وقت  ،فالجامعة ومؤسساتھا أصبحت مدعوة ولھذا
مضى، للدفع بقاطرة التنمیة الشاملة إلى األمام، واالرتقاء بمشعل العلم على 

وین مستوى النوع والجودة، والعمل على نشر ودعم جانبھ التقني، من أجل تك
یتغیأ إعداد الطلبة لالندماج في الحیاة العملیة، دون إغفال مسألة عقلنة البحث  
من خالل التحكم الدقیق في القواعد والقیم األكادیمیة والموضوعیة، و التحلي 
بالصرامة واألمانة العلمیة والنزاھة الفكریة من أجل خدمة أھداف سلمیة، 

واطنة الملتزمة، والمساھمة في وقضایا وطنیة تابثة، وترسیخ مبادئ الم
تطویر الحضارة اإلنسانیة، والتسلح بروح الحوار البناء، واالختالف 
الدیمقراطي الحضاري الجتثاث كل أشكال التطرف والعنف، واالنخراط في 

مبني على أساس التماسك االجتماعي وتكافؤ ، 2بناء عقد اجتماعي جدید
ھي رھان ھذا الورش المجتمعي  وإذ الیختلف أحد على أن الجامعة الفرص،

باعتبارھا فضاء  للحوار البناء،المرتكز على مبادئ التسامح وحقوق اإلنسان 
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ولكي تظل الجامعة مقاولة إلنتاج المغامرة  ،3وحریة التفكیر والخلق واإلبداع
الفكریة والمواقف الریادیة ، ومشتال للتجدید والحداثة  والقیم الدیمقراطیة، 

لترجمة إرادة السلطات العمومیة في جعل الجامعات  نخب،وفضاء لفرز ال
، لتأھیل المغرب 4فضاءات فعلیة لنشر المعرفة والثقافة والتعلیم بقیم راسخة

  . إلى غد أفضل وعلى كافة المستویات
ویمكن اعتبار التكوین والبحث ھو جوھر وجود الجامعة، وھو 

ھذا الشأن فإن رھانات مرجعیة التقدم ومصدر التنمیة، وإن حصل تقاعس في 
 .التنافسیة وتحدیات عالم الیوم والحاضر ال ترحم
 :وعلیھ یمكن تناول ھاتھ الورقة البحثیة  كالتالي

 .إستثمار منتج، التكویـن: الفقرة األولى
  .التكوین األساسـي والتكوین المستمر: أوال
  .عناصر الھندسة البیداغوجیة الجدیدة وشواھدھا: ثانیا
 .التكوین ولغة التلقیـنمدة : ثالثا

  البحـث العلمي والحاجة إلى تصور شمولــي: الفقرة الثانیة
  .ھیكلة البحث العلمي:  أوال
  .تأطیر البحث العلمي وتوجیھھ :ثانیا
  .على سبیل الختم تشجیع البحث العلمي وآلیات تمویلـھ: ثالثا

  إستثمار منتج ،التكویـن: الفقرة األولى
مثابة استثمار منتج، وعنصر استراتیجي لدعم یمكن اعتبارالتكوین ب  

مسار التحدیث، وھو ركیزة أساسیة لمواجھة تحدیات العالم، وھذا لن یتم 
بطبیعة الحال إال عبر تجاوز التكوین المنغلق الى منظومة تربویة قویة 

وإلى نظام تعلیمي نوعي وتكوین مندمج باألساس، من شأنھ أن  ،5ومندمجة
فاءات، وتنمیة المعلومات، ونشر المعرفة وتحفیز البحث، یعمل على تقویة الك

وانفتاحھ على المحیط وتواصلھ مع المجتمع، وإسھامھ في التطورات العلمیة 
  .6والتقنیة والمھنیة واالقتصادیة والثقافیة للبالد
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فیمكن االستشھاد بما قالھ  ونظرا لألھمیة المركزیة لھذا التكوین،
إذا كنتم تعتقدون أن التكوین مكلف فجربوا : "ذات مرة "إبراھام لینكولن"

  ".الجھل
وعموما فالتكوین  یؤطر من خالل تركیزه أو اختزالھ في عدة عناصر 

  .ومستویات حسب الزمن أو اللغة أو الصنف أو الدبلوم
 التكوین األساسـي والتكوین المستمر: أوال

  
یعد التكوین بمثابة عملیة منظمة تھدف صقل وتنمیة قدرات 

ألفراد، وإجادة الخدمات والزیادة في المھارات، وعمق األداء وتقویم ا
 لیكون مواطنا صالحا لوطنھ، السلوك وإعداد الطالب بالخصوص لتأھیلھ،

مندمجا في محیط الشغل، ومنخرطا في عالم التنافسیة، ومتكیفا مع 
  .رھانات العولمة

ساسي و في إطار أصناف التكوین یمكن التمییز بین التكوین األ
فالتكوین األساسي یظل محصلة أساسیة، كما یدل على . والتكوین المستمر

ذلك اسمھ، في تربیة األجیال وتلقین أبجدیات المعرفة األكادیمیة،التي 
تعتمد باالساس على الحریة وحق التعبیر عن الراي وحریة الضمیر، 
ونشر المعلومات والمعارف وتبادلھا، والحق في االختالف، ولكن 

  .نھجیة وطرق علمیة أصیلةبم
وإذا كان التكوین األساسي یلقن في مختلف مؤسسات الجامعة، 

، إذ 7فالتكوین المستمر ینظم لفائدة األشخاص المندمجین أو غیر المندمجین
یعد عامال أساسیا لالنفتاح على المحیط الخارجي، وتلبیة حاجیات المقاوالت 

لتقدم الحاصل في المیدان العلمي من الكفاءات؛ مواكبة لعولمة االقتصاد وا
  .والتكنولوجي، وضمان تنافسیة النسیج االجتماعي وتحسین وضعیة المتكونین

فالتكوین المستمر، ومنھ ذلك الذي یتم بالتناوب، من شأنھ أن یساعد 
المیثاق الوطني للتربیة (على إبرام عقود الشراكة مع المقاوالت واإلدارات 

. توجیھ اعتماد التكوین المستمر وربطھ بالمقاولة ، والذي یعمل على)الوطنیة
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فقد أكدت الرسالة الملكیة الموجھة للمشاركین في المناظرة اإلستراتیجیة 
الوطنیة إلدماج المغرب في مجتمع اإلعالم والمعرفة، المنعقدة في الرباط في 

آالف من حاملي  10ویتعین إعادة توجیھ "...  :ھذا التوجھ) 2001أبریل  23
جازات العلمیة نحو مھن جدیدة ذات الصلة بتكنولوجیة اإلعالم مؤكدین اإل

على ضرورة تأھیل الموارد البشریة في كل من المقاولة واإلدارة، بوضع 
  ".برنامج مكثف للتكوین المستمر باألساس على المقاولة الصغیرة والمتوسطة

ة دارات وخاصوبذلك فالتكوین المستمر من شأنھ أن یطال حتى اإل 
، لتلقي خبرة واسعة وتحسین )تكوین المنتخبین والموظفین(الجماعات الترابیة 

الكفاءة، لتجاوز أسالیب التسییر التقلیدیة، قصد تھیئ القرارات، واألخذ 
بالحلول الجدیدة، وتصفیة الملفات وتنفیذ المخططات، مما یعمق من آلیات 

نویع یة الجامعة ،بتوسیع وتالتعاون، وبالتالي المساھمة في تغذیة تمویل  میزان
المستمر في المجال الحقوقي واالقتصادي األساسي و: فضاءات التكوین

بالخصوص لالنفتاح  ،والحرص على دعم التكوینات الممھننة. واالجتماعي
  .أكثر على المحیط

  عناصر الھندسة البیداغوجیة الجدیدة وشواھدھا: ثانیا
 -أسالك(ھندسة بیداغوجیة ویؤطر التكوین في الجامعة ضمن خریطة و

اإلجازة، الماستر : ، فالجامعة تتوفر على ثالث أسالك)مسالك وفصول
تتكون (والدكتوراه، وإذ یستغرق سلك اإلجازة ست فصول بعد الباكالوریا 

، أما سلك الماستر فیستغرق أربعة )السنة الجامعیة من فصلین على العموم
أو األساسیة، في حین یستغرق سلك فصول بعد اإلجازة في الدراسات المھنیة 

  . الدكتوراه ثالث سنوات بعد الماستر
ویؤطر التدریس والتكوین في المؤسسات الجامعیة ضمن وحدات   

إلزامیة مشتركة بین جمیع الجامعات، وأخرى اختیاریة،اعتمادا على جذوع 
والمسالك واألسالك والمجزوءات، ، 8مشتركة وجسور بین مختلف المؤسسات

بشھادات وطنیة وجامعیة، إذ یسمح التكوین والدراسة بـالمؤسسات  ویتوج
الجامعیة من الحصول على دبلومات مطابقة للھندسة البیداغوجیة العامة، 

  :وھي على الشكل التالي
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  ).DEUP(أو المھنیة ) DEUG( دبلوم الدراسات الجامعیة العامة -
  ).LP(ة أو إجازة مھنی) LF(اإلجازة في الدراسات األساسیة  -
، وھو ثالث دبلوم )شھادة وسیطة) (MS(ماستر أو ماستر متخصص  -

  جامعي یحصل علیھ الطالب بعد اإلجازة المھنیة أو الدراسات األساسیة، 
  . شھادة الدكتوراه، وتتوج أشغال البحث بعد الحصول على الماستر -

وعموما فان األساسي في ھذه العملیة، وبعد استحضار ھندسة التكوین 
ھو عقلنة وتوجیھ العملیة التربویة نحو الفعالیة والنجاعة المؤمولة وھندسة 
َعب والمسالك؛ بھدف خلق التفاعل  التدفقات التالمیذیة في المسارات والشُّ
اإلیجابي بین النظام التربوي واألنظمة االقتصادیة واالجتماعیة، في أفق 

المجتمع ومخططات  تحقیق المواءمة بین الطلب اوالعرض التربوي وحاجیات
  .التنمیة

  مدة التكوین ولغة التلقیـن: ثالثا
أكد  المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم على إدماج مفھوم اقتصاد الزمن 

  .والتكوین في السیرورة المھنیة
فالدبلومات . سقفھ الزمني) شھادة(فلكل دبلوم  ومن ھذا المنطلق،

یر أو متوسط أو طویل، السالفة الذكر تخضع لمدة زمنیة ذات أمد قص
فالحصول على دبلوم الدراسات الجامعیة العامة أو المھنیة  یتم بعد اجتیاز 

وھي مدة ذات أمد قصیر،أما األمد  ،)أربعة فصول(سنتین من التكوین 
المتوسط فیتم من خالل الحصول على شھادة اإلجازة في الدراسات المھنیة أو 

، ویمكن إدراج كذلك دبلوم )صولستة ف(ومدتھا ثالث سنوات  األساسیة،
الماستر العام أو المتخصص في ھذا األمد، حیث یستغرق ھذا السلك خمس 

  ) .عشرة فصول(سنوات، أي بعد الباكالوریا 
أي (أما سلك الدكتوراه فیستغرق ثالث سنوات بعد ھذا الدبلوم األخیر 

، )على األكثرثماني سنوات بعد الباكالوریا ،والقابلة للتمدید سنة أو سنتین 
  .ھذه الشھادة بأنھا ذات أمد طویل وبذلك یمكن اعتبار
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مع ) العربیة(ویلقن التعلیم والتكوین بالمؤسسات الجامعیة باللغة األم   
االنفتاح على اللغات األجنبیة األكثر نجاعة على مستوى األداء العلمي 

  .وتسھیل التواصل، وخاصة مع التكوین عن بعد
مسألة اتقان اللغات االجنبیة  2011لجدید  لسنة ولقد دعم الدستور ا

،باعتبارھا وسائل للتواصل، واالنخراط والتفاعل مع   األكثر تداوال في العالم
 مجتمع المعرفة، واالنفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر

،  ودون إغفال الھویة المغربیة من خالل إمكانیة االنفتاح )الفصل الخامس(
  . ة والثقافة األمازیغیةعلى اللغ
وإن الھدف من وراء استعراض طرق وتقنیات تلقین التكوین   

بالمؤسسات العمومیة للجامعة ھو ذو طبیعة بیداغوجیة، تظھر أن المنظومة 
التربویة والتكوینیة تسعف في رسم خریطة كل من یرتئى في نفسھ التأھیل 

من في التكوین ومحاولة لتدبیر الشأن العام الجامعي، حیث إدماج عنصر الز
وتحسین جودة  عقلنة استغاللھ، وتنویع أنصاف التكوین ولغات تلقینھ،

، وتجسیر التواصل بین مختلف المكونات الفاعلة في صقل 9مضمونھ
. المنظومة البیداغوجیة التي تتدعم أكثر مع إقرار إستراتیجیة البحث العلمي

المادة الجامعیة والبحث العلمي  المعد كرافعة  لمشعل التقدم والتطور، ذلك أن
  .یعدان بمثابة توأمان ال ینفصالن

  البحـث العلمي والحاجة إلى تصور شمولــي: الفقرة الثانیة
ال أحد ینكر في الوقت الراھن أھمیة البحث العلمي وترابطھ العضوي 
مع التعلیم العالي والوظیفة البیداغوجیة للجامعة، بل یعد البحث العلمي رافعا 

اسیا  لمشعل التقدم والتطور، وأحد المقومات الرئیسیة للحضارة، وركیزة  أس
  .للتنمیة، فھو الیستقیم إال بتوفر شروط وآلیات موضوعیة لذلك

  ھیكلة البحث العلمي:  أوال
) 2011(یجذر التذكیر بدایة إلى أن  مقتضیات الدستور المغربي 

أھمیتھ والرھان علیھ؛  وألول مرة، الى البحث العلمي للتدلیل على تتطرق،
ولكونھ جزء ال یتجزء من سیاسة الدولة، حیث  تم التنصیص على ُدعمھ من 

وابداء  اآلراء  ).26الفصل (لدن السلطات العمومیة بالوسائل المالئمة 
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الفصل ( بخصوصھ عبر المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي
بداع والنشر والعرض في والذي نصت مقتضیاتھ على أن حریة اإل). 168

الفصل (مجاالت اإلبداع األدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة 
، بل إن الدستور قد طوق السلطات العمومیة في ھذا المجال بالعمل على )25

تھیيء شروط التمدرس ونشر الثقافة والعلم، باتخاذ التدابیر المالئمة لمساعدة 
اة النشیطة والجمعویة، وتقدیم المساعدة ألولئك الشباب على االندماج في الحی

الذین تعترضھم صعوبة في التكیف المدرسي أو االجتماعي أو المھني، 
إضافة إلى تیسیر ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجیا، والفن والریاضة 
واألنشطة الترفیھیة، مع توفیر الظروف المواتیة لتفتق طاقاتھم الخالقة 

  ) . 33الفصل ( في كل ھذه المجاالت واإلبداعیة
وھكذا یتبین أن الدستور ربط بین البحث العلمي والتعلیم وتربیة 

أجھزة رسمیة واستشاریة،  :النشء، وھي مسألة تھم كل الفاعلین والمعنیین
ولكن تبق�الجامعة بمؤسساتھا المختلفة، وبتعبئة إمكانیاتھا  وسلطات عمومیة،

كائھا ھي مشتل  البحث العلمي، إلى جانب التكوین، وإرادة الفاعلین فیھا وشر
دون . بل ھو جوھر وجودھا، وھو مرجعیة التقدم ومصدر التنمیة المجتمعیة

إغفال انفتاح المحیط على البحث العلمي، والعمل على إشراك الباحثین في 
ودور . المعطیات والمناھج والخطط والنتائج، واإلیمان بالنقد واألفكار الجدیدة

  .حریة في دعم البحث العلمي وتنمیة اإلبداعال
ویطال البحث العلمي مختلف المواد المدرسة في الجامعة، وفي كل 
مجاالت العلوم البحثة أو اإلنسانیة، وسواء كان ھذا البحث نظریا أو میدانیا أو 
تطبیقیا ، وبمعنى آخر فإن تلقین المناھج المعتمدة في الجامعة ومعالجة المواد 

وخاصة في مجال العلوم اإلنسانیة یجب أن تخضع  أو المبحوثة، المدرسة
ألبجدیات وطقوس البحث العلمي ذاتھ، فنقطة قوة البحث الجامعي تتم في 

  .الجامعة
وھي إما  كلیات  و یتھیكل البحث العلمي في إطار مؤسسات جامعیة،

ضمن مراكز ومؤسسات للبحث ومجموعات و، )10( أو مدارس أو معاھد
للدراسات ومختبرات ومراصد للبحث، وعبر إحداث محاضن بذلك داخل 
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والسعي ، المؤسسات الجامعیة؛ بھدف الحد من العوائق التنظیمیة للبحث
نحوخلق دینامیة بین األساتذة الباحثین عن طریق تجمیعم في ھیاكل البحث 

تخصصات، ثم تجمیع الموارد المالیة على أساس معاییر التكامل، وتعدد ال
  .للرفع من اإلنتاج العلمي والمادیة؛

، 2013وحسب إحصائیات الوزارة الوصیة على القطاع برسم سنة 
فإن ھیكلة البحث داخل الجامعات المغربیة، أفرزت أربع فئات من ھیاكل 

 :وھي كالتالي البحث،
 .فرق البحث، و تضمثالثة أساتذة باحثین على األقل -
 .مختبرات البحث، و تضم ثالثة فرق للبحث على األقل -
 .مركز للدراسات والبحث، وھو أداة لتجمیع الفرق والمختبرات -

ویبلغ عدد ھیاكل البحث التي تم اعتمادھا من طرف مجالس الجامعات 
  :، وھي موزعة حسب الفئات، كما یلي1348إلى حوالي 

 .%)56,75( فریقا للبحث غیرمنتمین ألي مختبر 765 ـ
  .%)41,81(مختبرللبحث  564 ـ
  .%)0,45( مراكزللدراسات والبحث 6 ـ
  .11%)0,96(مجموعات للبحث 13 ـ
  :أكثر من خالل المبیان التالي ھذا ما یمكن توضیحھو
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  :و مجموعات البحث موزعة حسب المیادین التالیة

 .%)46,45(الھیاكل في میدان العلوم الحقة  من 635 ـ
 .%)33,43(واإلجتماعیة  من الھیاكل في میدان العلوم اإلنسانیة 457 ـ
  .%)10,10(من الھیاكل في میدان علوم المھندس 138 ـ
  %).10,02(من الھیاكل في میدان العلوم الطبیة 137 ـ 

 :وھذا ما یمكن تبیانھ على الشكل التالي

635
457

138 137
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العلوم الحقة  میدان العلوم 
اإلنسانیة 

واإلجتماعیة 

میدان علوم 
المھندس 

میدان العلوم 
الطبیة 

المیادین التي تشتغل فیھا الھیاكل 
البحثیة 

 
لن یكتب لھا " المجمعات البحثیة" أوواإلشارة فإن ھذه التكثالت 

النجاح إال بجدوى أعمالھا، وااللتزام بالجودة والنجاعة، وإسھامھا  كقوة 
اقتراحیة في وضع الخطط والمناھج لجودة التكوین والتأطیر الجامعي، ومدى 
مالئمتھا مع المحیط ونفعیتھا للمجتمع، وانخراطھا في المنافسة، ورھانات 

  .التنافسیة
  تأطیر البحث العلمي وتوجیھھ :ثانیا

إن إقرار سیاسة عمومیة في مجال البحث العلمي وإن جودة التعلیم 
وعقالنیة المناھج، وجدیة البحوث والدراسات لن تتحقق إال من خالل تأطیر 
البحث العلمي وتوجیھھ كمحرك للتنمیة، خاصة في إطار انفتاحھ على 

المجتمع  استجابة لحاجیاتوبالتالي توظیف نتائجھ  التجارب الكونیة،
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مواطنة ، حداثة ، تخلیق الحیاة العامة ، اإلصالح الشامل ، القیم (ومتطلباتھ 
  ...).الدیمقراطیة، تكنولوجیا

  :وھذا لن یتم إال من خالل ما یلي
ـ تبني برامج لدعم البحث العلمي والتكوین تتمیز بالجودة واالندماجیة، 

لرھانات العالمیة في أفـق مواجھة تحدیات باعتماد آلیات جدیدة ،تتماشى مع ا
ذا كان ھذا القلب العولمة،فالتعلیم یمكن اعتباره بمثابة قلب اإلنسان، وإ

فاالھتمام بالتعلیم . ، فان باقي أعضاء الجسد تصاب بالمرضعلیال) المحرك(
في تحقیق النمو والنھضة  -إن وظف إیجابیا - والبحث العلمي لیساھم 

  .المجتمعیة
بیل تحقیق ھذه الغائیة النبیلة، واالرتقاء بجودة التعلیم والبحث وفي س 

العلمي ونوعیة التكوین وخاصة التكوین المندمج لتأھیل طلبة الیوم إلى رجال 
ومواطنین صالحین للغد، فإن ھذا یستدعي من األساتذة رفع مشعل التحدي 

كتمل إال وھذا لن ی. ؛للنھوض بـاألعمال المنوطة بھم ،وبشكل مسؤول وجدي
من خالل إبراز شخصیة األستاذ وإعطاء الطلبة المثال والقدوة في االجتھاد 

ذلك أن شخصیة . والنقد البناء والفضول العلمي، وفي المظھر والسلوك
األستاذ ھي السالح التقویمي حتى یكون للشأن األكادیمي من معنى وللشـئ 

تصرف حیث : " اإلطاروكما قال الفیلسوف كانط  في ھذا . الجامعي من مبنى
  ".یكون تصرفك نموذجا یحتدى

التركیز على الجانب المتعلق بمنھجیة البحث العلمي أثناء السنوات  -
األولى للتكوین األساسي والمعمق مع التحسیس بالموضوع أثناء الملتقیات 

، وعدم التعامل مع المادة المنھجیة وأخالقیات ...)ندوات(الفكریة والثقافیة  
لعلمي كشيء عارض وغیر ذي أھمیة، بل الحاجة ماسة لمأسسة  البحث ا

ولما ال إقرار مادة مستقلة . إطار من التفكیر في أخالقیات البحث العلمي
للتدریس وتلقین مدونة لألخالقیات، عسى أن یساھم ھذا التلقین في استبطان 

  . وتسطیر السلوك القویم لطالب الیوم الذي ھو إطار الغد
مرتبطة بالسلوك اإلنساني،وأداتھا ھو التسلح بالتحصین فاألخالقیات 

الذاتي والسلوك القویم لكل أطراف العملیة البیداغوجیة داخل المؤسسة 
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الجامعیة، ولكن دون إغفال إقرار بعض اآللیات الموضوعیة لضبط أخالقیات 
في الجامعة التخاذ تدابیر ضد  - أو تفعیلھا -  البحث العلمي عبر خلق أجھزة

ألعمال المنافیة للتخلیق، واعتماد مدونة أو میثاق ألخالقیات البحث كل ا
والتي  العلمي داخل الجامعة،والتصدي لسلوك االنتحال والسرقة بكل أشكالھا،

وان المنظومة التربویة بمقدورھا ذلك، إذ یفترض في . 12تعبر عن أزمة قیم
ھوض بالمثل العلیا الجامعة أن تتبوأ الصدارة في اإلشعاع بالبحث العلمي، والن

بل ھي المؤسسة المؤھلة والنموذج األمثل لحمل مشعل ، والقیم المجتمعیة
   .13األخالقیات والتخلیق

الذي یوقعھ األستاذ المؤطر " میثاق البحث"أو " میثاق األطروحة"ـ تبني 
وھذه فرصة استباقیة للتسلح بالمنھجیة العلمیة الرصینة، . والطالب الباحث

، إنھا آلیة ووسیلة للتقییم )ولى في الدراسات الجامعیة للطالبومن السنة اال(
  .الذاتي والخارجي، والمتبادل لألطراف الفاعلة في المعادلة البیداغوجیة

الكمي  -اإلسھالي-وتحتم ھذه الرھانات تفادي السقوط في التناسل
فمع تناسل أسالك : للبحوث، وتجنب تعلیب المقاربة الكمیة على حساب الجودة

وما رافق االنخراط  الماستر والدكتوراه، وفي مختلف المؤسسات الجامعیة،
وإذا لم . في ذلك من اندفاح وحماسة في ظل عدم تحقق الشروط الموضوعیة

یتم التسلح بالحیطة والحدر، فیخشى أن ینفلت حبل التوجیھ والتأطیر الناجع 
بحوث في التنظیر للبحث العلمي، والذي یمكن أن یتفاقم إذا انغمست  ھاتھ ال

والتجرید، واغتربت داخل الخطاب وخطاب الخطاب، والنتیجة ھو السقوط 
في االستنساخ محل االستشكال، واالجترار بدل اإلنتاج، واالبتذال والتمییع  

   .14عوض النفعیة المجتمعیة
  تشجیع البحث العلمي وآلیات تمویلـھ: ثالثا

ھي تبقى كعمل إنساني و إذ  تظل كل أصناف البحث العلمي ناجعة، ف
في حاجة إلى التقویم، وإخضاعھا بالتالي إلى معاییر إنتاجیة وتثمین جھود 
الباحثین، ورد االعتبار إلیھم، وتشجیع البحث العلمي من خالل  توفیر 
الشروط المادیة والبشریة واللوجیستیكیة، والتي  تتمثل  في تھیيء الشروط 

زانات، مختبرات، وسائل تكنولوجیة، خ(الموضوعیة للبحث من بنیات تحتیة 
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، وتشجیع التألیف ونشر االنتاجات العلمیة لألساتذة، ...)خزانات التداریب
والقیام بحمالت إعالمیة وتحسیسیة للتعریف بأھمیة األعمال الجامعیة المنجزة 

. وتثمینھا والمساھمة في تسویقھا؛ مما سیخلق إشعاعا للمؤسسة الجامعیة
في جلب التمویل والتعاون من خالل اتفاقیات الشراكة وسیساھم بال شك  

وعقود التعاون مع الفاعلین والشركاء المحلیین، أو الفاعلین الوطنیین 
والمتعاونین األجانب الخ ، ودون إغفال توظیف البحث العلمي وكمورد ذاتي 
وتعبئتھ من خالل تقدیم خدمات التكوین المستمر والدراسات، والتي من شأنھا 

وإذ  یتم الرھان على . تعزز الموارد الذاتیة لمالیة الجامعة ومؤسساتھاأن 
، الذي یتغیأ تحسین  جودة ومردودیة )2016ـ  2013( مخطط عمل الوزارة

منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي، فان البرنامج الحكومي قد تغیأ الرفع 
الناتج الداخلي ، من 1%من مساھمة الدولة في دعم البحث العلمي لیصل إلى 

 . 2004ـ 2000وكانت ھاتھ  النسبة متوقعة  في المخطط الخماسي  الخام،
ولإلشارة فالتمویل العمومي للبحث العلمي یظل عائقا بنیویا، ولیس 

، وھو ما یسري على الجامعات العربیة، حیث یعتبر 15بالمستوى المطلوب
ن أبرز المعضالت ضعف اإلنفاق على قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي م

إذ ال تتجاوز نسبة اإلنفاق على البحث العلمي في العالم العربي . التي تواجھا
من الناتج العربي اإلجمالي، محتلة بذلك  ھاتھ الجامعات المراتب % 0.2

الدنیا في العالم، وھي نسبة بعیدة كل البعد عن المعدل العالمي في ھذا المجال، 
  .16% 0.73الحد األدنى في العالم الذي ھو وال یصل حتى إلى % 2.28وھو 

وفي المجمل فقد آن األوان إلقرار سیاسة عمومیة لتمویل البحث 
العلمي، قائمة على تصور شمولي، واضح المعاییر، ومقاییس دقیقة للتمویل 
واعتماد میزانیة خاصة بالبحث العلمي، والتفكیر في جلب موارد إضافیة لھ، 

، أو عبر ناتج 17خاصة لدعم البحث العلمي إما بواسطة إحداث صنادیق
مشاریع الشراكة وعقود التعاون مع الفاعلین والشركاء المحلیین أوالفاعلین 

  .الخ... الوطنیین والمتعاونین األجانب 
  
  



  ......للجامعة) البیداغوجیة(الوظیفة التربویة                                                                    
  

 

 141                                                                            السابعالدولي  الملتقى

   :الھوامش
                                                        

المتعلق بتنظیم التعلیم العالي، المنفذ بموجب ظھیر  01-00المادة األولى من قانون رقم  -1
 .2000ماي  25في  4798ة عدد جریدة رسمی 2000ماي  19

 30حسب صیغة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة لعید العرش في  ـ2
 .2004یولیوز 

الصادر بتنفیذه  المتعلق بتنظیم التعلیم العالي، 01-00ـ المادة  الثالثة من القانون رقم 3
 في، 4798 ددجریدة رسمیة ع ،2000ماي  19 في 1.00.199رقم  ،الظھیر الشریف

 .1194ص ،2000ماي  25
ـ مقتطف من الرسالة الملكیة الموجھة للمشاركین في الندوة الدولیة حول التعلیم العالي في 4

 .2002مارس  13العالم العربي المنعقدة بمراكش في 
فباإلمكان تحریر المغاربة من الجھل واألمیة الفكریة،واالنغالق وغیرھا من الفقر "... -5

مقتطف من خطاب الذكرى الرابعة لعید العرش ، "الذي ھو أسوء أحوال التخلفالمعنوي 
 .2003یولیوز  30في 

 .المتعلق بتنظیم التعلیم العالي 01-00المادة األولى من القانون رقم  -6
 السالف الذكر 01- 00ـ المادة الثالثة  من قانون 7
 .بقامرجع مذكور سا 01- 00ـ المادة الثامنة من القانون رقم  8
ولإلشارة فإن جودة التعلیم  ھي من المعاییر المعتمدة دولیا  لتصنیف الجامعات الجیدة،   -9

فمثال یتولى معھد التعلیم العالي التابع لجامعة شنغھاي الصینیة كل سنة تصنیف أحسن 
. جامعة في العالم، وھو التصنیف األكثر شھرة في العالم، واألكثر دقة ومصداقیة 500

ذا التصنیف على أربعة معاییر لقیاس كفاءة الجامعة وجودتھا، وھي جودة ویعتمد ھ
سعید :التعلیم وجودة ھیئة التدریس ومخرجات البحث ونصیب الفرد من األداء األكادیمي

محاضرة : الواقع والتحدیات: الصدیقي، التصنیف األكادیمي الدولي للجامعات العربیة
ماي  27بحوث االستراتیجیة بأبوظبي یوم ألقیت في مركز اإلمارات للدراسات وال

 ).وھي غیر منشورة( 2015
 .المتعلق بتنظیم التعلیم العالي 01- 00من قانون  19المادة  ـ10
  http://www.enssup.gov.ma :2015یونیو  14ـ عن الموقع االلكتروني في 11
ة والبحوث ـ یعد االستنساخ أو االنتحال  من أخطر أنواع االعتداء على الحقوق الفكری12

العلمیة لآلخرین، ولھذا ینبغي تجنب سوء السلوك في البحث  العلمي كعمل مشین، ینتحل 
الملكیة الفكریة للغیر على نحو غیر مشروع ، الشيء الذي یبرر تعبئة اآللیات التشریعیة 

 .والمؤسساتیة محلیا ودولیا لحمایتھا



  حضرانيأحمد / د.أ
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م االخالق وفالسفتھا والخلق عل:وما لھ صلھ بھا  )Ethics(ـ للتعریف باالخالقیات 13

عالم . اخالقیات العلم) ترجمة د عبد النور عبد المنعم( رزنیك.دیفید ب: یرجع إلى ...العام
 .وما یلیھا 31ص  2005المعرفة مطابع السیاسة الكویت یونیو 

، وقد یتفاقم )ـ ویغدو معھا البحث العلمي مشلول الھدف والغائیة الساعیة لخدمة المجتمع14
وبصعوبة  مع البحوث المیدانیة التي ال زالت تصطدم بعراقیل بیرقراطیة بغیضة، األمر

 .استیفاء المعلومات، واالطالع على الوثائق تحث ذریعة السر المھني
الترابیة والمنظمات غیر ـ فاألمر ال یعني الدولة، بل یسائل  كذلك الخواص والجماعات 15

 .الحكومیة
 .ابقاـ سعید الصدیقي، مرجع مذكور س16
الصادر بتنفیذه الظھیر  2001للسنة المالیة  55.00قانون المالیة رقم ـ لقد تن بناء على 17

إحداث حساب خصةصي للخزینة، سمي  2000دجنبر  26في  351ـ00ـ1الشریف رقم 
صندوق وطني لدعم البحث العلمي والتنمیة التكنولوجیة  لتثمین األنشطة العلمیة وتقدیم 

  :2015یونیو  14عن الموقع االلكتروني في ... الدعم للتظاھرات العلمیة
http://www.enssup.gov.ma  
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 الدور التربوي للجامعة في بناء الشخصیة
  الفردیة والجماعیة 

  

 
  محمد عاشوري الدكتور
  الحاج لخضر باتنةجامعة 

  

  :المقدمة
تشتمل المقدمة على بیان أھمیة الموضوع وتحدید إشكالیتھ وأھدافھ 

  .وخطتھ،ثم بیان مصطلحات یتأسس علیھا البحث
  :أھمیة الموضوع

كونھ یتناول أھم عملیة في بناء اإلنسان  تكمن أھمیة ھذا الموضوع في
وھي البناء التربوي، وھي العملیة التربویة التي تعني غرس القیم والمبادئ 
في النفوس والضمائر والعمل على تغذیة العقول وبناء السلوك وتنمیة الملكات 
وصقل المھارات فیساھم في صیاغة الشخصیة الفردیة والجماعیة في األسرة 

  .یتعدى ذلك إلى المجتمعالجامعیة و
  :إشكالیة الموضوع

ھل للجامعة دور في بناء الشخصیة الفردیة والجماعیة؟، وھل الجانب 
التربوي یشكل محورا أساسیا في ھذا البناء؟، وما ھي الوسائل التي تمتلكھا 
مؤسسة الجامعة ألداء رسالة البناء التربوي؟، وكیف یمكن تفعیل ھذه الوسائل 

  .مؤثرة تثمر النتائج المأمولة منھا؟ كي تكون ناجعة
  :أھداف الموضوع

یسعى البحث إلى اإلجابة عن أسئلة اإلشكالیة المطروحة مع تحقیق 
  :األھداف التالیة

  .إبراز أھمیة العامل التربوي في تشكیل الشخصیة الفردیة والجماعیة - 1
في  تفعیل دور األستاذ الجامعي في تكون الموارد البشریة مما یساھم - 2

  .عملیة التنمیة الحضاریة والتغییر البّناء
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  .تفعیل دور الحرم الجامعي في العملیة التربویة كقیمة معنویة ومادیة - 3
  .تفعیل المحتوى التربوي لقواعد منھجیة البحث العلمي - 4

  :خطة الموضوع
  :یعرض البحث في مقدمة وسبعة مطالب وخاتمة وفق ھذه الخطة

  .المقدمة
  .الخلفیة التربویة للتعلیم والتكوین: المطلب األول
  .الدور التربوي لمقاییس ذات محتوى أخالقي: المطلب الثاني
  .الدور التربوي لمقیاس منھجیة البحث: المطلب الثالث
  .الدور التربوي لألستاذ الجامعي: المطلب الرابع

  .الدور التربوي لقرارات وتوجیھات سیاسة التعلیم العالي: المطلب الخامس
  .الدور التربوي لمیثاق األخالقیات واآلداب الجامعیة: مطلب السادسال

  .الدور التربوي للحرم الجامعي: المطلب السابع
  .الخاتمة

  :مصطلحات البحث
التربیة ھي تبلیغ الشيء إلى كمالھ، أو « :التربیة والدور التربوي - 1

كمالھا شیئا  ھي كما یقول المحدثون تنمیة الوظائف النفسیة بالتمرین حتى تبلغ
ربّیت الولد، إذا قّویت ملكاتھ، ونّمیت قدراتھ، وھّذبت سلوكھ، : فشیئا، تقول

حتى یصبح صالحا للحیاة في بیئة معینة، وتقول ترّبى الرجل إذا أحكمتھ 
، ولما كانت التربیة ظاھرة اجتماعیة فإنھا 1»التجارب، ونّشأ نفسھ بنفسھ

ربوي الذي یعمل على إكساب تخضع للفعل والتحكم وذلك ھو الدور الت
  .الصفات بالتأثیر في العواطف والنزواع والمیول واألفكار

الشخص سواد اإلنسان وغیره، جمعھ : المفھوم اللغوي :الشخصیة - 2
، والشخص كل جسم لھ ارتفاع وظھور، والمراد بھ 2أشخاص وشخوص

یم إثبات الذات فاستعیر لھا لفظ الشخص، وَشُخص بالضم فھو شخیص أي جس
وعظیم الَخلق، وشخوص البصر ارتفاع األجفان، وشَخص ُشُخوصا ذھب، 

، وفي الحدیث عن عثمان رضي هللا عنھ 3والشُُّخوص السیر من بلد إلى بلد
  .4»إنما یقصر الصالة من كان شاخصا أو بحضرة عدو« :قال
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ومن ھذه المعاني أخذ المفھوم االصطالحي الذي یدور حول إثبات 
ى الظھور واالرتفاع؛ ألن المواصفات تعین الفرد وتمیزه عن الذات، وفیھ معن

   .غیره فكأنما ارتفعت بھ لیكون ظاھرا للعیان
وقد عرفت باعتبارات مختلفة لذلك اختلفت تعریفاتھم لھا فتعریف یرى 

، 5المظھر الخارجي وآخر یرى المثیرات وثالث المكونات الداخلیة وغیر ھذا
الشخصیة ھي مجموعة الصفات « :Grifithsویمكن اعتماد تعریف جریفت 

التي یتصف بھا الفرد والناتجة عن عملیات التوافق مع البیئة االجتماعیة، 
وھي تظھر على شكل أسالیب سلوكیة معینة للتعامل مع العوامل المكونة لتلك 

  .6»البیئة
الشخصیة عند القدماء ھي التشخص الفردي أو «: ومن تعریفاتھا
دثین جملة من الخصائص الجسمیّة، والوجدانیة، الفردیة، وعند المح

والنزوعیة، والعقلیة، التي تحدد ھویة الفرد وتمیزه عن غیره، وللشخصیة 
  .7»أحدھما ذاتي، واآلخر موضوعي: عند علماء النفس جانبان

إذن الشخصیة تتكون من جملة صفات وخصائص ویمكن للفعل 
  .التربوي أن یشكلھا وفق قیم معینة

  :الخلفیة التربویة للتعلیم والتكوین: ولالمطلب األ
المبدأ العام لھذا العنوان ھو مالحظة العنصر التربوي في عملیة التعلیم 
والتكوین، ألن التعلیم في األساس ھو توجیھ یستھدف العقل وبناء األفكار 
وتغییر السلوك وترتیب عالقات معینة، فیكون إذن التعلیم مؤسسا على الجانب 

ال یزال العلم مرتبطا بالتربیة منذ بدء أولى مؤسسات التعلیم في التربوي، و
تاریخ اإلنسانیة، ولذلك فإن دور الجامعة في بناء الشخصیة الفردیة 
والشخصیة الجماعیة یتأسس على اعتبار ما تقدمھ الجامعة من عمل تربوي 
یتمثل في غرس قیم البحث وقیم األخالق وقیم الھویة من الصدق والصبر 

مانة والتحري والتعاون والتكافل وروح المسؤولیة، وھي الخلفیة التربویة واأل
للعملیة التعلیمیة ولقضایا التكوین وإعداد اإلطار البشري الكفء الذي یتولى 
زمام قیادة المجتمع ویتحمل بأمانة واقتدار مسؤولیة التنمیة االجتماعیة 

نا بالقیم التي یحارب من والتنمیة االقتصادیة والتنمیة العلمیة، ویكون محص
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خاللھا أنواع اآلفات االجتماعیة والرذائل الخلقیة، فیحارب الفساد السیاسي 
والتردي األخالقي واالنحراف االجتماعي، ویكون إطارا ذا كفاءة في أداء 

  .رسالتھ االجتماعیة واإلنسانیة والوطنیة
یجعل  إن طبیعة التعلیم مرتبطة بالقیم واألخالق والتربیة وھو ما

االنتماء للجامعة یھیئ الطالب وجدانیا ونفسیا لتلقي المواد الروحیة والمعارف 
النفسیة والثقافة الخلقیة، وھو على مستوى عال من االستعداد لتعدیل السلوك 
والسیر في وتیرة التطور نشدانا لألفضل، وطلبا للترقي في سبیل المعرفة، 

ي یغذیھا الجھد التربوي للجامعة، فال والمعرفة اإلنسانیة مرتبطة بالقیم والت
مناص إذن من القول بأن الجامعة لھا دور تربوي افتراضي یكون الخلفیة 

  .القیمیة للتعلیم والتكوین والبحث
وألجل تفعیل ھذا العنصر عملیا ال بد من خلق حوافز لدفع الطلبة 

ألن  لالجتھاد والتنافس في التفوق والتمیز، وذلك مثل توفیر فرص العمل،
البطالة تعد من أھم عوامل الركود وضعف الطموح وفتور العزائم وفشل 
اإلرادات، فیجب العمل على ربط الجامعة بمیدان التنمیة واإلنتاج، وتسریع 
عملیة االستثمار البشري والقیام باإلدماج الثقافي والعلمي في المجتمع، ویكون 

إلى مجال العمل  ھناك انتقال سلس من مجال التكوین والبحث العلمي
والتطبیق المیداني للمعارف المكتسبة، ویتحقق ھذا في وجود فرص تواصل 

  .علمي بین الجامعة والمجتمع
  :الدور التربوي لمقاییس ذات محتوى أخالقي: المطلب الثاني

فھناك مقاییس تھدف إلى أداء الدور التربوي أو تعلیم المناھج التربویھ 
  :یز ثالثة مستویاتأو أسالیبھا ووسائلھا، وتتم

مثل مقیاس مدخل إلى علوم : مقاییس تربویة كلیا: المستوى األول
التربیة للجذع المشترك علوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، والذي یتناول 
األسس العامة للتربیة ومدارسھا واتجاھاتھا ومیادینھا ویدرس الفرد واألسرة 

  .والمجتمع
ضمن مقاییس معینة، مثل مقیاس  أجزاء تربویة: المستوى الثاني

المدخل إلى علم النفس وفیھ موضوعات التعلیم واإلدراك والذكاء والسلوك، 
  .وغیرھا، ومقیاس مدخل إلى الفلسفة وفیھ موضوع التربیة وظیفة الفلسفة
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ونجد ھنا تخصصات محضة في  :تخصصات تربویة: المستوى الثالث
مثل تخصص علوم التربیة في  بعض الكلیات واألقسام في المجال التربوي

  .قسم علم النفس
  :الدور التربوي لمقیاس منھجیة البحث: المطلب الثالث

مقیاس منھجیة البحث العلمي وحدة تعلیمیة وضعت للطلبة في التدرج 
وما بعد التدرج لعدة أھداف علمیة، حیث یتم من خاللھ تمرین الطالب على 

البحث األكادیمي، وفیھ جوانب  وسائل البحث العلمي وتدریبھ على أسالیب
مختلفة تثري معرفة الطالب وتنمي ثقافتھ وتعزز إمكاناتھ البحثیة والتحلیلیة، 
وتوفر لھ فرص الدربة على أخالق العلم وآداب العلماء وصفات أھل البحث 
في كل مراحل إعداد المذكرات والرسائل، ویتصل جانب مھم من منھجیة 

ربویة تعمل على ترسیخ معانیھا ومبادئھا في البحث العلمي بأخالق وقیم ت
سلوك الباحث وأعمالھ، وھكذا تربي الطالب على الطریقة السویة، وتكون 
شخصیتھ على قیم الصدق والصبر واألناة واألمانة واإلخالص والنزاھة، وقد 

أفادني الصبر «: ، فقال»ما ذا أفادك بحثك في الدكتوراه«: سئل أحد الباحثین
  .8»األمورعلى تفاھات 

كما یعلمھ النزاھة والجرأة والثقة بالنفس واستقاللیة الشخصیة مع 
ذلك اإلنسان الصبور الذي «: التواضع واالعتدال في النقد والعدل فیھ، ویجعلھ

یتحلى بأسمى صفات األدب واألناة والذوق، ذلك اإلنسان الذي یقدر اآلخرین 
  .9»حق قدرھم

راحل من العمل القائم على القیم إن بناء ھذه الشخصیة یتكون عبر م
ألن البحث العلمي مسؤولیة تتطلب من الباحث «والمثل العلمیة والتربویة؛ 

األمانة العلمیة، ومن ضروریاتھا صحة نقل النصوص والتجرد في فھمھا 
وتوثیقھا بنسبتھا إلى أصحابھا ، ومن أجل ھذا فإن تدوین المصادر والتعلیقات 

لمیة أمر جوھري في تقدیرھا، وإن اإلھمال أو في الرسائل والبحوث الع
اإلخالل بھ یعتبر خدشا في أمانة الباحث وعیبا ال یمكن التغاضي عنھ أو 

  . 10»التھاون بھ
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فھنا یكون الدور التربوي الفعال لقیم الصدق والصبر والمثابرة 
والبحث العلمي ال یسلس قیاده إال لمن أعد لھ من نفسھ الصبر «واإلخالص، 

ابرة والتأني وبعد النظر واإلخالص، إذ ال بد للباحث من أن یتحلى بھذه والمث
  .11»الصفات والخصائص

ومن القیم الثمینة التي تبنى علیھا الشخصیة الجامعیة عموما وشخصیة 
الباحث خصوصا قیمة الصدق باإلخالص الحق في البحث عن الحقیقة، 

لیتھ على مائدة والتشوق بشغف إلى استكشاف المجھول الذي تطرح إشكا
البحث لذلك تتسم ھذه الشخصیة بالدقة واألمانة والتحري في الفھم، وھذا 
یجنب الوقوع في األخطاء ویحمي من االنحراف، فمن أسباب النجاح في 

الدقة التامة في فھم آراء الغیر وفي نقل عباراتھ، فكثیرا ما یقع «: البحث
كما تتكون ، 12»خطأ في النقلالطالب في أخطاء جسیمة بسبب سوء الفھم أو ال

البحث العلمي یعتمد «شخصیتھ على االعتراف للغیر بأثره في البحث، ألن 
اعتمادا كلیا على المصادر التي استخدمھا الباحث في إنجاز عملھ العلمي، 
فالواجب یقتضي االعتراف لمؤلفیھا بذكر أسمائھم إلى جانب جھودھم، وھذا 

  :االعتراف یبرز في صورتین
  .ومظھره قائمة المصادر والمراجع في نھایة الرسالة: االعتراف العام: لىاألو

وذلك لدى نسبة النص أو الفكرة المقتبسة إلى : االعتراف الخاص: الثانیة
، ولذلك یوصى الباحث بالدقة في النقل، 13»مصدرھا خالل كتابة البحث

صدق  ، وھو ما یدل على14»حاول أن یكون نقلك للمعلومات دقیقا وسلیما«
  .الباحث وقدرتھ في التمیز والصبر في حفظ األمانة
الشخصیة العلمیة الباحثة «إن تفعیل قیم منھج البحث العلمي یكّون 

المنطلقة التي ال تقف عند حدود المناھج والملخصات الدراسیة، بل تبحث في 
األصول وعن األصول، وتستقي المعارف واألفكار األصیلة من مصادرھا 

  .15»لمعاني ال زخرف القول وبریق العباراتوتستھویھا ا
إن البحث العلمي عملیة تراكمیة یبني فیھا الالحق على منجزات 
السابق، ویأخذ الجدید من القدیم، وھو ما یحمل الباحث أمانة األجیال عبر 
التاریخ الثقافي والمعرفي لإلنسانیة، وقد صور أحد الباحثین ذلك في صورة 

فروع العلم جمیعا من كیمیاء إلى فیزیاء إلى علم أحیاء، ھذه ھي «: أّخاذة، قال
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كل منھا عمارة، والكثیر منھا كناطحة السحاب، طبقة فوق طبقة من فوق 
طبقة، وطالب العلم في أي ھذه الفروع لن یصل إلى طبقة حتى یكون قد سبق 
فوصل إلى التي سبقتھا، إنھا معارف مرتبط بعضھا ببعض، بعض ال بد 

  .16»ال بد یتلوه، وإال عّز الفھمیسبق، وآخر 
  :التربوي لألستاذ الجامعي الدور: المطلب الرابع

لیس من المبالغة في شيء التصریح بأن األستاذ ھو محور العملیة 
األكادیمیة، وھو العمود الفقري في المؤسسة الجامعیة والنشاط البحثي، فقوتھ 

أو وھن ینسحب على وفاعلیتھ قوة للمؤسسة الجامعیة، وما یلحقھ من خلل 
الجامعة بصفة عامة، فینبغي أن تصب جھود اإلصالح والتطویر بمنسوب 
أكبر على إصالح كل ما لھ عالقة باألستاذ، وذلك لتحصیل كفاءتھ والعمل 
على استمرار تكوینھ حتى تقاعده، وتحیین معارفھ، وتجدید الحوافز لھ دوما، 

كلما حصل شيء من الفتور حتى یتجدد نشاطھ وتنبعث ھمتھ وتقوى عزیمتھ 
مع التقییم المستمر لنشاطھ بیداغوجیا وبحثیا، ثم علیھ أن یقوم بدوره الفعال 

یجب أن یكون األستاذ الباحث مثاال للكفاءة وحسن «: المنوط برسالتھ، وعلیھ
  .17»الخلق والنزاھة والتسامح، وأن یقدم صورة مثالیة للجامعة

طلبة واألسرة الجامعیة بل والمجتمع إن األستاذ الجامعي یمثل القدوة لل
بما یمثلھ من مكنونات المعرفة ومخزونات القیم وما یشع بھ من نور العلم 
وأخالق الحكمة، وما یمتاز بھ من رشاد التصرف، لذلك یكون مرشدا للجمیع 
یؤدي دور اإلرشاد التربوي مساھما بذلك في بناء الشخصیة الفردیة 

ذ الباحث على غرار باقي أفراد األسرة الجامعیة على األستا«والجماعیة، إذن 
، كما یجب 18احترام مبادئ أخالقیات وآداب المھنة الجامعیة المذكورة أعاله

علیھ أثناء ممارسة مھامھ التصرف بعنایة وفعالیة وكفاءة ونزاھة واستقاللیة 
  .19»وأمانة وحسن نیة، خدمة للمصلحة العلیا للمؤسسة الجامعیة

أخالقیة متشبعة بالقیم السامیة والمثل اإلنسانیة الراقیة  فاألستاذ مؤسسة
التصرف كمحترف في التربیة عن طریق االطالع على «فعلیھ مسؤولیة 

المستجدات والسھر على التحیین المتواصل لمعارفھ وطرائقھ في التدریس 
 القیام بالتدریس والبحث تماشیا مع«، وعلیھ 20»والتكوین والقیام بالتقییم الذاتي
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المعاییر األدبیة والمھنیة العالمیة بعیدا عن جمیع أشكال الدعایة واالستمالة 
  .21»المذھبیة

وھو یمثل القدوة لغیره فال بد أن یحذر أي انحراف یشوب عملھ، ولیكن 
مثل المعلم المرشد من «: كما مثل لھ اإلمام الغزالي رحمھ هللا حیث قال

المسترشدین مثل النقش من الطین والظل من العود، فكیف ینتقش الطین بما ال 
، وعلیھ فإنھ یجب علیھ 22»نقش فیھ، ومتى استوى الظل والعود أعوج

االمتناع عن كل أشكال التمییز على أساس الجنس أو الجنسیة أو االنتساب «
الدیني أو اآلراء السیاسیة أو اإلعاقة  اإلثني أو الوضع االجتماعي أو االنتماء

  .23»والمرض
واحترام «ویقوم باإلرشاد التربوي في الحرص على األمانة العلمیة، 

أعمال البحث الخاصة بزمالئھ الجامعیین وبالطلبة، وذكر أسماء المؤلفین، 
وعلیھ فإن السرقات العلمیة تعد من األخطاء الجسیمة غیر المبررة، التي 

، كما یأخذ عنھ طلبتھ تلك المثل وجملة األخالق 24»ي إلى الطردیمكن أن تؤد
ویتشربون منھ تلك القیم خاصة عندما یلمسون فیھ اإلخالص للمعرفة وحب 

تأسیس بحوثھ على رغبة صادقة في المعرفة مع االحترام «الحقیقة؛ ألن علیھ 
  .25»التام لمبدأ الحجة والموضوعیة في االستدالل

  :ر التربوي لقرارات وتوجیھات سیاسة التعلیم العاليالدو: المطلب الخامس
مما ال شك فیھ أن التعلیم العالي أضحى من أھم ما تتغنى بھ الدولة 
الحدیثة، وأن االھتمام بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة یدفع إلى االھتمام 
بالموارد البشریة التي ھي المزود الرئیس لعملیات التنمیة في جمیع األصعدة، 
وقد برزت ضمن النظریات الحدیثة المتعلقة برسالة الجامعة نظریة الموارد 
البشریة وھي النظریة التي تتبنى طرحا مفاده أن الجامعة ھي مصدر ھام 
للثروة البشریة، فھي رأس مال بشري بما یغذي بھ االقتصاد من كوادر 

ة وكفاءات ومھارات، فھي أي الجامعة تقوم بدور رئیسي في خلق الثرو
وتكوین رأس المال وإعداد اإلطارات وتغذیة اقتصاد المعرفة، وبناء على ھذا 
الرأي الذي یتبنى ھذه النظریة تكون السیاسة الموجھة للتعلیم العالي ذات 
خلفیة تكوینیة وتربویة، ألن األھداف المرسومة في سیاسة التعلیم العالي 

ت ومؤھالت وكفاءات تراعي في الموارد البشریة المبتغى تحصیلھا مواصفا
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معینة بشروط مدروسة موجھة، وھي الموجھات التربویة التي ترافق السیاسة 
العامة للتعلیم، وھي ال تخرج عن نطاق قیم الھویة واالنتماء ومبادئ تحرص 
األنظمة السیاسیة على غرسھا للمحافظة على االستقرار، ولتوجیھ عجلة 

للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة،  التنمیة والوصول إلى المستویات المرسومة
وتحقیق الحراك الثقافي المنشود، بناء على األثر الذي تحدثھ عملیة تجدید 

  .طبقات األجیال وإجراء التواصل الحضاري فیما بینھا
وكل أمة تھدف بسیاستھا بعث نموھا الحضاري في إطار ھویتھا 

س للجامعة العبریة وقیمھا باستغالل المؤسسة الجامعیة، لذلك خطب أول رئی
إن ھدف الجامعة أن تحلل التطور « :في خطاب افتتاحھا قائال) ماقنز(

االجتماعي للقرن الماضي، ولیس خلق أو تدعیم التشابھ مع الشعوب، ھدفنا 
استیعاب الكنوز المعنویة للعالم في دائرة القیم الیھودیة، نحن نرید بمساعدة 

عبر عیوننا ومدركاتنا دون أن نقید البحث العلمي أن ننظر إلى اإلنسانیة 
أنفسنا بحضارة تبدو وكأنھا قد حكم علیھا بالفناء بسبب ارتباطھا بقیمھا 

   .26»ومنجزاتھا المادیة
  :الدور التربوي لمیثاق األخالقیات واآلداب الجامعیة: المطلب السادس

قامت األسرة الجامعیة ببلورة میثاق األخالقیات الجامعیة واآلداب 
ة، وھي وثیقة جلیلة القدر عظیمة األثر تزید الكیان الجامعي ھبة وقدرا المھنی

ورفعة وسموا، لما یحتویھ ھذا المیثاق من أصول وقیم ومبادئ تؤسس علیھا 
االحترافیة والمھنیة، وتدرج علیھا األستاذیة واألكادیمیة في مستویاتھا العالیة، 

لیة واختالالت في عدم وجاء المیثاق لعالج اختالالت في النوعیة والفعا
احترام المعاییر في النشاط األكادیمي، وھو وضع یأتي في سیاق التغیرات 
االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة التي تمر بالمجتمع عامة والجامعة خاصة، 
وضع یتسم باالختالل واالنحراف والنقص، وتشوبھ مشكالت تعیشھا الجامعة 

لزاما على أفراد األسرة الجامعیة والحالة  لقد بات«في یومیاتھا وعالقاتھا، 
ھذه االتفاق على المسعى األخالقي والمنھجي المؤدي إلى إقرار سلوكات 
وممارسات جامعیة مثلى في مجالي المھنة وأخالقیاتھا ومحاربة ما یلحقھا من 

  .27»انحرافات
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المجمع علیھا  وجاء المیثاق صریحا في كونھ وثیقة تضع القیم والمبادئ
قبل األسرة الجامعیة لتقوم بالدور التأسیسي في بناء الشخصیة الجامعیة من 

من خالل ضبط السلوك وضبط التنظیمات المتعلقة بأشكال العالقات الجامعیة، 
فیمكن للوثیقة أن تؤدي دورا تربویا أساسیا في بناء الشخصیة إذا توفر 

یؤكد میثاق «: الحرص على تفعیلھا، وھذا ما یؤكده ھذا المقطع من المیثاق
األخالق واآلداب الجامعیة المنبثق عن إجماع واسع لألسرة الجامعیة على 
مبادئ مستمدة من المقاییس العالمیة وعلى قیم خاصة بمجتمعنا، یشترط فیھا 
أن تكون محرك المسعى التعلیمي ومجسدة ألخالقیات المھنة الجامعیة 

ة مرجعیة لتسطیر المعالم الكبرى وآدابھا، إن ھذا المیثاق یمثل أداة تعبئة وأدا
التي توجھ الحیاة الجامعیة، كما یمثل أرضیة تستلھم منھا القوانین الضابطة 

  .28»لآلداب والسلوك وأشكال التنظیم المكرسة لھا
إذن فقد أراد المیثاق أن یصوغ السلوك الجامع المشترك وآداب األسرة 

قة من قیم الھویة المجتمعیة الجامعیة لتكون وفق مبادئ أخالقیة ومعاییر منبث
مع مراعاة المعاییر العالمیة كالحریة األكادیمیة واحترام الموضوعیة وتقدیر 
الحقیقة العلمیة واحترام حق النقد وحریة الرأي بما یضمن أن یكون لوجھات 
النظر المختلفة مكانھا في حقل النقاش العلمي بحثا عن الحقیقة وتنقیحا لآلراء 

  .ى أرقى النتائج في المیدان األكادیميبغیة الوصول إل
وجاءت المبادئ المتفق علیھا مرسومة في المیثاق لتمثل المعالم التي 
یتأسس علیھا الدور التربوي في بناء الشخصیة الفردیة والشخصیة 

  :والجماعیة
اإلخالص للحقیقة العلمیة والمعرفة الخالصة : النزاھة واإلخالص- 1

ي واألكادیمي، وذلك حفاظا على األمانة العلمیة، والنزاھة في السلوك العلم
  .واإلخالص من قیم اإلبداع في حقل العلوم

وھذه قیمة تعني إنصاف الغیر واحترام رأیھ وتقدیر : الحریة األكادیمیة - 2
اختیاره مع العدل في حقھ، وھو ما ال یتعارض مع روح النقد والتوجیھ، ألن 

  .ھ كل نشاط أكادیميالحقیقة ھي الھدف األسمى الذي یطلب
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والمسؤولیة إنما تبنى على الكفاءة التي تعطي : المسؤولیة والكفاءة - 3
الشرعیة الحقیقیة في الوسط الجامعي، فالدور التربوي للمسؤولیة والكفاءة ھو 

  .تعزیز السلوك واألخالق المنبثقة من أصولھا الشرعیة
وقیمة من القیم األخالقیة  وھو قیمة من القیم اإلنسانیة العتیقة،: االحترام - 4

التي تبنى العالقات وتؤسس للتعاون وتمھد لنجاح روح الفریق، واالحترام 
  .29»االمتناع عن جمیع أشكال العنف الرمزي والمادي واللفظي«یعني 
إن األمانة العلمیة تفرض التقید بالحقیقة : التقید بالحقیقة العلمیة - 5

تقصي الحقیقة، ألنھا ھي : سیین وھماالعلمیة، وھذا یرتكز على مبدأین أسا
، ألنھ الوسیلة إلى 30الھدف من كل الجھود األكادیمیة، واعتماد الفكر النقدي

  .ذلك
ویطلب ھذا في مختلف األنشطة والعالقات، وفي ممارسة  :اإلنصاف - 6

النقد وإجراء التقییم والترقیة والتوظیف والتعیین، ویلمس ذلك جمھور الطلبة 
  .ویتمرسون فیھ في أعمالھم وحواراتھمفینشؤون علیھ 
  :الدور التربوي للحرم الجامعي: المطلب السابع

الحرم الجامعي ھو المكان الذي تقوم فیھ الجامعة، ویشمل المباني «
قاعات المحاضرات ومبنى اإلدارة والمكتبة : الرئیسیة في الحرم الجامعي

ام فیھ المناسبات والمعامل ومساكن الطلبة ومبنى اتحاد الطلبة الذي تق
، ولیس ذلك فقط بل یلحق بھ كذلك حماه فإنھ منھ ولھ مثل 31»االجتماعیة

حرمتھ، ومعظم الجامعات لھا فروع في أماكن مختلفة فیكون لھا أكثر من 
  .حرم، فمثال لجامعة األزھر الشریف فروع في جمیع محافظات مصر

د بالحرم األصل أن المقصو«واسم الحرم یوحي بمعان قیمیة كبیرة، 
  .32»الجامعي حرمة المكان وقداستھ لجاللة وظیفتھ وھیبة رسالتھ

وللحرم الجامعي رسالة یحملھا بما لھ من زخم تمده خلفیة نفسیة روحیة 
وفكریة، إذ لھ سلطان على الكیان الجامعي والمجتمعي، فیبعث في النفوس 

فكار في مشاعر فیاضة بما لھ من احترام لعظیم قدره وتتحرك الخواطر واأل
اتجاه األھداف الكبرى للمنظومة الجامعیة، إن مصطلح الحرم الجامعي لیس 
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مصطلحا عشوائیا وال مصطلحا فارغا، وال مصطلحا حیادیا أو سلبیا، بل ھو 
  .روح وعاطفة ومیدان یولّد األفكار التي تبث الحماس والدافعیة والطموح

ق والسلوك الحرم الجامعي مؤطر حیوي مباشر وغیر مباشر لألخال
والمعامالت الجامعیة، فإن كل فرد في الحرم الجامعي لھ نصیب من أثره 
وحظ من تكوینھ وذكرى من بصمتھ، فلذلك لیس من المبالغة القول بأن الحرم 
الجامعي عامل من عوامل البناء التربوي للشخصیة الفردیة والجماعیة، ولعل 

حترام والقدسیة، وما یفرضھ من أھم الدالئل على ذلك ما یثیره من مشاعر اال
من التكریم ألھلھ والتجلّة لنزالئھ، وھذا األمر معروف في تقالید الفضاءات 
الجامعیة وفي مخیال المجتمع، ولھذا ال بد من تفعیل دوره في البناء التربوي 
بإضفاء الكرامة واإلجالل لكل ما لھ صلة بالحرم الجامعي، ومن الناحیة 

ن ھناك معاییر للمحافظة على المكانة الروحیة والھالة المادیة ینبغي أن تكو
المعرفیة للحرم الجامعي، وال شك أن ھذا یمھد ألن یعطى العلم قدسیتھ 
والجامعة كرامتھا ویفتح ذلك سبل الترقي المعرفي والتطویر البحثي وولوج 

  .رعوالم االبتكار حین ترتقي الجامعة إلى آفاق عالیة في اإلبداع وتولید األفكا
إن تفعیل دور الحرم الجامعي یبدأ من ھیئة الطالب وسلوكھ وأخالقھ 
وكذا ھیئة األستاذ وسمتھ وسلوكھ، وكذا الحال في حق سائر المنتمین إلى 
األسرة الجامعیة، فمن الطبیعي أن ینسجم الحرم الجامعي مع رسالتھ العلمیة 

  .والتربویة والثقافیة
ق األخالقیات واآلداب الجامعیة ھذا ولم ینل الحرم الجامعي من میثا

الصادر عن وزارة التعلیم العالي باسم األسرة الجامعیة ما یستحقھ في نظري، 
واكتفى بذكره مبدأً من المبادئ األساسیة لھذه األخالقیات، ونص على ذلك في 

تساھم جمیع فئات األسرة الجامعیة : احترام الحرم الجامعي«: المقطع التالي
عالء شأن الحریات الجامعیة حتى تضمن خصوصیتھا بسلوكاتھا في إ

وحصانتھا وتمتنع عن المحاباة وعن تشجیع الممارسات التي قد تمس بمبادئ 
الجامعة وحریاتھا وحقوقھا، وعلى األسرة الجامعیة تجنب كل نشاط سیاسي 

  .33»متحزب في رحاب الفضاءات الجامعیة
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  :الخاتمة
محاور األساسیة التي تحظى لقد برزت من خالل البحث المتواضع ال 

علیھا الجامعة من أجل القیام بدور حضاري كبیر في بناء الشخصیة الفردیة 
والجماعیة من خالل الجانب التربوي، لكنھا تبقى في حاجة إلى تفعیل كل 

  :وحد منھا بوسائلھ المالئمة، ولھذا تسجل ھذه التوصیات
بوي یناسب قیم الھویة تدعیم منظومة البرامج البیداغوجیة بمحتوى تر - 1

  .ویرفع فاعلیة التحصیل والبحث واإلبداع
یرجى من الباحثین التطرق إلى الموضوعات التربویة ذات النجاعة في  - 2

   .أطروحاتھم بعثاً للقیم العلمیة األصیلة
  :الهوامش

                                                        
   .2/267المعجم الفلسفي، : جمیل صلیبا -1
، 1971، 3بیروت، ط: دائرة معارف القرن العشرین، دار المعرفة: محمد فرید وجدي -2

5/369.   
   .7/45لسان العرب،  -3
   .3/137سنن البیھقي الكبرى،  -4
نصر الدین جابر، .د.أ: أنماط الشخصیة وعالقتھا باإلجھاد، إشراف: فتیحة بن زروال -5

: أطروحة دكتوراه في علم النفس، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة
  .145- 144، مخطوط، 2007/2008

   .146المصدر نفسھ،  -  6
   .2/572لفلسفي، المعجم ا: جمیل صلیبا -7
بیروت، : المنھاج في تألیف البحوث وتحقیق المخطوطات، عالم الكتب: محمد ألتونجي -8

   .43، 1995-ھـ1415، 2ط
   .46المصدر نفسھ،  -9

   .21كتابة البحث العلمي، : أبو سلیمان -10
   .المصدر نفسھ -11
   .7كیف تكتب بحثا أو رسالة، : أحمد شلبي -12
   .95البحث العلمي،  كتابة: أبو سلیمان -13
   .70المصدر نفسھ،  -14
   .21المصدر نفسھ،  -15
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   .5- 4في سبیل موسوعة علمیة، : أحمد زكي -16
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، أفریل : میثاق األخالقیات واآلداب الجامعیة -17

2010 ،4.   
   .میثاق األخالقیات واآلداب الجامعیة: أي -18
   .4 میثاق األخالقیات، -19
   .5المصدر نفسھ،  -20
   .5المصدر نفسھ،  -21
   .1/58 ،ت.ط.بیروت، د: إحیاء علوم الدین، دار المعرف: أبو حامد الغزالي -22
   .5میثاق األخالقیات،  -23
   .المصدر نفسھ -24
   .6المصدر نفسھ،  -25
بین  في الثقافة العربیة: حامد ربیع: ، نقال عن14الدور الحضاري للجامعة، : بولرباح -26

  .60الغزو الصھیوني وإرادة التكامل القومي، 

   .2میثاق األخالقیات،  -27
   .المصدر نفسھ -28
   .3میثاق األخالقیات،  -29
   .المصدر نفسھ -30
   .الموسوعة العربیة العالمیة، النسخة اإللكترونیة، مادة حرف الجیم -31
: م2010-05- 20ول الدور الحضاري للجامعة، الملتقى الوطني األ: بولرباح عسالي -32

تقویم دور الجامعة الجزائریة في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات 
  .7التنمیة المحلیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

   .3میثاق األخالقیات،  -33
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  دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي من وجھة نظر 
  أعضاء الھیئة التدریسیة فیھا

  -جامعة البلقاء التطبیقیة األردنیة نموذجا -
  

  عالء زھیر الرواشده الدكتور
  األردن -جامعة البلقاء التطبیقیة األردنیة

  

  :الملخص
ھدفت ھذه الدراسة بشكل عام إل�ى التع�رف عل�ى وجھ�ات نظ�ر أعض�اء 

وتحدیدا بمج�ال   ھیئة التدریس بدور جامعة البلقاء التطبیقیة في خدمة المجتمع
، البح��ث العلم��ي والب��رامج التدریبی��ة والتأھیلی��ة واالستش��ارات وتق��دیم الخب��رات

فق�رة ت�م ) 24(ولتحقیق ھدف الدراسة قام الباح�ث بتط�ویر اس�تبانھ تكون�ت م�ن 
ن ھن��اك دوراً  متوس���ط التأك��د م��ن ص���دقھا وثبات��ھ، وتوص��لت الدارس���ة إل��ى أ

األھمیة لجامعة  البلق�اء التطبیقی�ة ف�ي خدم�ة المجتم�ع م�ن وجھ�ة نظ�ر أعض�اء 
ھیئة التدریس فیھا ، إضافة إلى وج�ود ف�روق ف�ي آراء أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس 

تع��زى )  0.05( نح��و دور الجامع��ة ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى الدالل��ة
ذات دالل�ة إحص�ائیة عن�د مس�توى  لمتغیر الجنس لصالح اإلناث ووجود ف�روق

و ) س�نوات 5اق�ل م�ن ( تعزى لمتغیر الخبرة بین ذوي الخب�رة ) 0.05(الداللة 
لص���الح ذوي ) س���نوات ف���أكثر 10(م���ن جھ���ة وذوي الخب���رة ) س���نوات  9 -6(

ووج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى  س��نوات ف��أكثر، 10الخب��رة 
ادیمی��ة لص��الح رتب��ة اق��ل م��ن أس���تاذ تع��زى ألث��ر الرتب��ة األك) 0.05(الدالل��ة 

 . مساعد، وبناء على النتائج فان الدراسة قدمت مجموعة من التوصیات
  .الدور، الجامعة، خدمة المجتمعالكلمات المفتاحیة  
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  :المقدمة
یؤدي التـعلیم دورا ھامـا ف�ي تط�ویر المجتم�ع وتنمیت�ھ م�ن خ�الل إس�ھام 

مدربة على العمل ف�ي كاف�ة المج�االت مؤسـساتھ في تخریج الكوادر البشریـة ال
والتخصصات المختلفة ، وتعد الجامع�ـة م�ن أھ�م  ھ�ذه المؤس�ـسات حی�ث ین�اط 

التعل��یم (بھ��ا مجموع��ة م��ن األھ��داف تن��درج تح��ت وظائ��ـف رئیس��یھ ثالث��ة ھ��ي 
  ).    وإعداد القوى البشریة والبحث العلمي إضافة إلى خدمـة المجتمع

جتماعی���ة الت���ي ت���ؤثر وتت���أثر ب���الجو فالجامع���ة م���ن أھ���م المؤسس���ات اال
االجتماعي المحیط بھا، فھي من صنع المجتمع من ناحیة ، ومن ناحی�ة أخ�رى 

 محم�ود ش�وق،(ھي أدائھ في صنع قیادتھ الفنیة والمھنی�ة والسیاس�یة والفكری�ة  
: وللجام�ـعة دور مھ�م ف�ي خدم�ة المجت�ـمع یتح�د ف�ي الوظ�ائف التالی�ة  ).2005

یة، وإج���راء البح���وث العلمی���ة ،والمس���ـاھمة ف���ي عملی���ھ إع��داد الم���وارد البش���ر
التنش��ئة االجتماعی��ة، ون��ـقل الثقاف��ة ،أم��ا ع��ن الوظ��ـیفة األخی��رة لل��ـجامعة فھ��ي 
العم��ل عل���ى ص���ـیاغة وتش���ـكیل وع��ي الط���ـالب، وتن���اول ق���ـضایا ومش���كالت 

 ،2005 إب�راھیم الس�مادوني وآخ�رون،( .المجتمع والعمل على خدمتھ وتنمیـتھ
  ) .11ص

ا أن الجامع��ة یمكنھ��ا خدم��ة المجتم��ع ع��ن طری��ق اإلس��ھام ف��ي رب��ط كم��
وربم�ا ك�ـان م�ن إح�دى  البحث العلمي باحتیاجات قطاعات اإلنت�اج والخ�دمات،

الوسـائل لتحقیق ذالك تخصیـص أماكن في مؤس�ـسات التعل�یم الع�الي لع�دد م�ن 
لھ�ا الـشركات والمؤسـسات الصناعیة لتتـخذ منھ�ا مق�ـار تتفاع�ل فیھ�ا وم�ن خال

مع الھیئات التدریسیة والطلب�ة والمختب�رات وت�ـتعاون عل�ى دراس�ة ال�ـمشكالت 
التي تواجھـھا قطاعات اإلنتاج المختلفة وتع�وق تطورھ�ا، وم�ن ث�م تعم�ل عل�ى 

وق�د انتش�رت ف�ي . تقدیم الحلول لـھا ھذه المقار ھي التي تسمى محطات العل�وم
ع�دد كبی�ر م�ن الش�ـركات بعض بالد الصناعات المتـقدمة حتى أصبح یشـترك 

الصناعیة  في الجامعة الواحدة تـتخذ لھا فیھ�ا مق�ـار أو محط�ـات علمی�ھ ، وإذا 
تع���ـذر انتق���ال الش���ركات الص���ناعیة إل���ى الجامع���ات فالح���ل الب���دیل أن تن���ـتقل 
الجامع��ات إلیھ��ا ع��ن طری��ق الس��ماح ألعض��اء ھیئ��ھ الت��دریس بالعم��ل ف��ي تل��ك 

نة ، األم�ـر ال�ذي یجعلھ�م یتعرف�ون عل�ى الـشركات مده مح�دودة ألھ�ـداف مع�ـی
مش���كالت الص���ناعة ف���ي الواق���ع، وینقلونھ���ا إل���ى الجامعات،ویجعلونھ���ا مج���ال 
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لب��ـحوثھم ونم��اذج علمی��ھ یدرس��ـونھا لطلب��تھم  ب��دل م��ن االقتص��ار عل��ى تعل��یم 
عم�ر  ( .نظریات مجرده ، تنتھي مع الزمن إلى عزلة الجامعات عن مجتمعاتھا

  ).1998 األسعد،
الجامع��ات األردنی��ة دور كبی��ر ف��ي تص��دیھا لمواجھ��ة مش��كالت وتلع��ب 

المـجتمع والتحدیات المفروضة علیھ وتط�ویر أوض�اعھ وأحوال�ھ ،الس�ـیما بع�د 
و وظ��ـفت فیھ��ا  أن شھ��ـدت الجامع��ات توس��عا واض��ـحا ف��ي ع��ددھا وبرامجھ��ا،

جھ��ود بش��ـریة واس��تثمارات مالی��ھ كبی��ره یفت��رض أن تغط��ي م��ردودا مناس��با، 
وھ�و  میزا تظھر أثاره على مستوى الفرد والمجتمع على ح�دا س�واء،وعائدا مت

م��ا یتطل��ب بش��كل علم��ي تس��لیط الض��وء عل��ى الوظیف��ة أو ال��ـدور ال��ذي ق��ـد ال 
یحظى باھتمام الجامعات وھو خدمة المجتمع، وال یـتأتى ذلك إال بالكـشف عن 

درج��ة حقیق��ة ھ��ذا ال��دور والمؤش��رات الت��ي ت��دل علی��ھ، الن الت��دریس ی��أتي  بال
األولى وم�ن ث�م البح�ث العلم�ي  لغای�ات الترقی�ة ق�د حظی�ا بدرج�ھ م�ن االھتم�ام 

   .على حساب الدور المھم  واألساسي للجامعة وھو خدمة المجتمع 
  :مشكلھ الدراسة

الجامع���ة ولی���دة المجتم���ع وج���زء مھ���م من���ھ، أوج���دھا لك���ي تعم���ل م���ع 
خدمات الت�ي یحت�اج المؤسسات االجتماعیة األخرى على تلبیة حاجاتھ وتقدیم ال

إلیھ���ا، بحی���ث تس���ھم ف���ي النھای���ة ف���ي عملی���ة التنمی���ة بأبعادھ���ا االقتص���ادیة، 
وعلیھ ف�ان مش�كلة الدراس�ة . واالجتماعیة من خالل أدوارھا المحددة ووظائفھا

تتمثل في محاولة التعرف على دور جامعة البلقاء التطبیقیة في خدم�ة المجتم�ع 
ي كلی�ة عجل�ون الجامعی�ة، وب�ذلك ف�ان من وجھة نظر أعضاء ھیئة الت�دریس ف�

  . الدراسة معنیة بمعرفة حقیقة دور الجامعة في خدمة المجتمع
  أسئلة الدراسة 

  :تحاول ھذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة
ما دور جامعة البلقاء التطبیقیة في خدمة المجتمع، من وجھة نظ�ر أعض�اء  -1

    ھیئة التدریس؟                       
ب��ین وجھ��ات نظ��ر أعض��اء ھیئ��ة   ةإحص��ائیھ��ل توج��د ف��روق ذات دالل��ھ  -2

  التدریس تعزى لكل من الجنس والرتبة األكادیمیة ومدة الخدمة في الجامعة؟
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  :أھمیة الدراسة ومبرراتھا
تنبع أھمی�ة ھ�ذه الدراس�ة ومبرراتھ�ا م�ن ب�اب تركیزھ�ا عل�ى إح�دى أھ�م  

ا عل���ى االھتم���ام ب���التعلیم التقن���ي الجامع���ات األردنی���ة الت���ي قام���ت ف���ي فلس���فتھ
والتطبیقي وبالتالي التركیز على التخصصات ذات المساس المباش�ر ف�ي خدم�ة 
المجتم�ع وتط��ویره، كم��ا و تس�تمد ھ��ذه الدراس��ة أھمیتھ�ا م��ن ض��رورة التع��رف 
على الوضع الراھن لخدمة المجتمع التي تقدمھا مؤسسات التعلیم العالي بش�كل 

والوق�وف عل�ى مس�توى مالئمتھ�ا  بیقی�ة بش�كل خ�اص،عام وجامعة البلق�اء التط
ومدى كفاءتھا، ودورھا التكاملي في االس�تجابة لمتطلب�ات التنمی�ة وذل�ك بھ�دف 
تقویم البرامج والخدمات الحالیة واستشراف آفاق تطویرھ�ا ، وإیج�اد األس�الیب 
المناس�بة واألكث�ر كف�اءة لمعالج�ة التح�دیات الت�ي تواج�ھ نش�اط خدم�ة المجتم�ع، 

  .حد من تأثیره االیجابي من خدمة المجتمعوت
وتنب��ع أھمی��ة ھ��ذه الدراس��ة باعتبارھ��ا حق��ال م��ن حق��ول عل��م االجتم��اع 
الترب��وي، والخدم��ة االجتماعی��ة  بحی��ث تق��ع ض��ـمن  اھتمام��ات طریق��ة تنظ��یم 
الم���ـجتمع وتنمیت���ھ وخدم���ة الجماع���ة ،وإدارة المؤسس���ات االجتماعی���ة، وم���ن 

لمس��اھمة ف��ي عملی��ة التنش��ئة االجتماعی��ة ، ونق��ل وظائف��ـھا إدارة الب��رامج ،  وا
الثقاف��ة ،وإج��راء البح��وث العلمی��ة، كم��ا تق��ع ض��من اھتمام��ات عل��م االجتم��اع 

  .         التطبیقي القائم على ربط مؤسسات المجتمع في البناء االجتماعي بشكل عام 
ویتوق�ع م�ن ھ�ذه الدراس�ة أن تفی�د الق�ائمین عل�ى الجامع�ات األردنی�ة ف�ي 

رف على دورھا في خدمة المجتمع ووضع السیاس�ات واإلج�راءات لتفعی�ل التع
ھذا الدور، وكذلك تأتي ھذه الدراسة استجابة عملیھ للتوصیات والدعوات  إلى 
إص��الح التعل��یم الج��امعي وتجوی��ده وتط��ویر أھداف��ھ وعملیات��ھ ومخرجات��ھ تلبی��ة 

ھ��و مفی��د ف��ي  وأخ��ذا  بم��ا للحاج��ات القائم��ة والمنتظ��رة ف��ي المجتم��ع األردن��ي،
الجامع��ات العالمی��ة ف��ي مج��ال الت��دریس الج��امعي وعلی��ھ یمك��ن أن تفی��د ھ��ذه 

: الدراس��ة المھتم��ین م��ن خ��الل نتائجھ��ا وتوص��یاتھا ف��ي ھ��ذا المج��ال م��ن خ��الل
إعادة النظر في سیاسة التعلیم الجامعي ودور  الجامعة في خدمة دور المجتمع 

لیین ع��ن التعل��یم ح��ول واق��ع و ت��وفیر المعلوم��ات والبیان��ات الالزم��ة للمس��ؤو
  .األدوار التي تقوم بھ الجامعات األردنیة وسبل تطویره
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كما أنھا ستسھم بشكل أو ب�أخر ف�ي تحقی�ق أھ�داف اإلس�تراتیجیة والوطنی�ة ف�ي 
مجال التعلیم الجامعي، احد أھم بنود األجندة الوطنیة في مج�ال تط�ویر التعل�یم 

  .ماد في معظم الجامعاتوتحدیثھ، بما یحقق معاییر الجودة واالعت
  :تحاول ھذه الدراسة التعرف على :أھداف الدراسة

دور جامع�ة البلق�اء التطبیقی�ة ف�ي خدم�ة المجتم�ع، م�ن وجھ�ة نظ�ر أعض��اء  -1
  .                         ھیئة التدریس

الفروق ف�ي آراء أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس نح�و دور جامع�ة البلق�اء التطبیقی�ة  -2
المحل���ي ف���ي ض��وء بع���ض المتغی��رات ك���الجنس والرتب���ة  ف��ي خدم���ة المجتم��ع

  األكادیمیة ومدة الخدمة في الجامعة؟
  :مصطلحات ومفاھیم الدراسة

ما تقوم بھ الجامعة من أنماط متكررة من األفع�ال أو األعم�ال أو : الدور
المھام التي تشكل الوظائف الت�ي تؤدیھ�ا الجامع�ة بحك�م مركزھ�ا ووض�عھا ف�ي 

  .المجتمع
مؤسس��ھ علمی��ھ مس��تقلة  ذات ھیك��ل تنظیم��ي مع��ین وأنظم��ة   :الجامع��ة 

وتتمث��ل وظائفھ��ا  الرئیس��یة  ف��ي الت��دریس . وأع��راف وتقالی��د أكادیمی��ة معین��ھ 
والبحث العلمي وخدم�ة المجتم�ع ،وتت�ألف م�ن مجموع�ھ م�ن الكلی�ات واألقس�ام 
ذات الطبیع����ة العلمی����ة والتخصص����یة وتق����دم ب����رامج دراس����یة متنوع����ة ف����ي 

ة ، منھا ما ھو على مستوى  البكالوریوس ومنھا ما ھو على تخصصات مختلف
محم���د ( .مس���توى الدراس���ات العلی���ا تم���نح بموجبھ���ا  درج���ات علمی���ھ للط���الب

  ).  2003العتیبي،
فھي مؤسسة للتعلیم العالي یمكن أن یلتح�ق بھ�ا م�ن أت�م دراس�ة المرحل�ة 

النظری��ة الثانی��ة، ألنھ��ا تق��دم ب��رامج تعلیمی��ة وتدریبی��ة ف��ي ش��تى التخصص��ات 
  .والعملیة

ھ��ي جمی��ع الخ��دمات واألعم��ال الت��ي تق��دمھا الجامع��ة : خدم��ة المجتم��ع
للمجتم���ع المحل���ي س���واء ف���ي الجان���ب الثق���افي أو الص���حي أو االجتم���اعي،أو 

 واالس��تفادة م��ن كاف��ة اإلمكان��ات والطاق��ات المحلی��ة أو الریاض��ي، االقتص��ادي،
می��ة والتدریبی��ة الت��ي وھ��ي الخ��دمات التعلی ).2000 مع��یض الثبیت��ي ملیح��ان،(
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تق��دمھا الجامع��ات ألف��راد المجتم��ع المحل��ي م��ن غی��ر طالبھ��ا م��ن خ��الل تنظ��یم 
وھ��ذا یتطل��ب أن تض��ع  الجامع��ة جمی��ع إمكاناتھ��ا المادی��ة  البش��ریة ف��ي . مع��ین

وف��ي خدم��ة المجتم��ع اإلقلیم��ي، ویتطل��ب أیض��ا معرف��ة   خدم��ة المجتم��ع عام��ة،
ل�ى نش�اط تعلیم�ي ف�ي المجتم�ع  ال�ذي االحتیاجات العامة للمجتم�ع، وترجمتھ�ا إ

تخدمھ الجامع�ة ، وی�دل ھ�ذا عل�ى  اخ�تالف الخ�دمات  الت�ي تق�دمھا ك�ل جامع�ھ 
 وذال��ك الخ��تالف طبیع��ة المجتمع��ات المحلی��ة واخ��تالف احتیاجاتھ��ا ومش��كالتھا

)j& shoenfeld, 1965 ،.t Shannon(.  
األدوار ، والذین یقوم�ون ب�العاملون في الجامعة: أعضاء ھیئة التدریس

  .وفق قوانین الجامعة وتعلیماتھاالمحددة لھم 
  اإلطـار النـظري و الدراسـات السـابقة

الجامعة عند إنشائھا سواء أكانت حكومیـة أو خاصة تصب�ـح ج�زء ھام�ا 
من المجتمع المحلي الذي تنشا فیھ وال شك فإنھا تسھم في نھض�تھ وتقدم�ھ ع�ن 

ي الجـاد أو التـفاعل مع المجتمع والعم�ل طـریق رسـالة التـعلیم أو البحث العلم
ولما كان ھذا ھو واق�ع الح�ال ف�ان .  على االستجابة لھمومھ وحاجاتھ وتطلعاتھ

الوض��ع الطبیع��ي والمنطق��ي أن تعك��س الجامع��ة واق��ع المجتم��ع المحل��ي وتأخ��ذ 
بع��ین االعتب���ار ظ��روف وإمكان���ات أبن��اء ذل���ك المجتم��ع عن���د المنافس��ة س���واء 

ع��ة أو التعی��ین ف��ي مختل��ف وظ��ائف الجامع��ة اإلداری��ة  أو بالدراس��ة ف��ي الجام
األكادیمی��ة وذل��ك انس��جاما م��ع الفلس��فة م��ن إن��ـشاء الج��ـامعة ف��ي تل��ك المن��اطق 

  .   ابتداء وتجسیدا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص
فنحن بأمس الحاجة لجامع�ات وط�ن تق�دم للمجتم�ع مب�ادرات وتس�ھم ف�ي 

ح��ن بحاج��ة لجامع��ات عل��ى ص��لة ب��المجتمع تلبی�ة حاج��ات وتطلع��ات أبنائ��ھ ، ون
تعرف أھدافھ وحاجات�ھ قریب�ة م�ن ھموم�ھ وتط�ـلعاتھ تط�رح أف�ـكار وح�وارات 

: ومحاول��ة  تغی��ـیره نح��و األفض��ـل    ثانی��ا : ت��ـساعد عل��ى فھ��ـم الواق��ـع ، أوال
وبخالف ذلك تبقى ھذه الجامعات مصانع تنتج جیل من المـتعلمین غریبین عن 

افتھا وحضارتھا ، وتبقى الجامعات مجرد جزر م�ـعزولة ال وطنـھم وأمتھم وثق
  ) .2008محمد بني سالمة ،( .عالقة لھا بالبیئة المحیطة أو المجتمع المحلي 
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  :تتمثل أھداف الجامعة بشكل عام بما یلي :أھداف الجامعة
وھ��ي تتن��اول م��ا ی��رتبط بال��ـمعرفة ت��ـطورا أو ت��ـطویرا أو : أھ��داف معرفی��ة -1

  .انتشارا
والتي من ش�انھا أن تعم�ل عل�ى تط�ویر اقتص�اد المجتم�ع : أھداف اقتصادیة -2

والعمل على تزوی�ده بم�ا یحت�اج إلی�ة م�ن خام�ات بش�ریة وم�ا یحت�اج إلی�ھ م�ن 
خب�رات ف�ي معاونت�ھ للتغل�ب مش�كالتھ االقتص�ادیة وتنمی�ة م�ا یحت�اج إلی�ھ م��ن 

  . مھارات وقیم اقتصادیة
أن تعم���ل عل���ى اس���تقرار المجتم���ع والت���ي م���ن ش���انھا : أھ���داف اجتماعی���ة -3

  ).1993عبدالسالم عبد الغفار ،. (من مشكالت اجتماعیةوتخطي ما یواجھھ 
  :وتتمثل األھداف االجتماعیة في مایلي

تزوید المجتمع بحاجات�ھ م�ن الق�وى العامل�ة المدرب�ة ت�دریبا یتناس�ب وطبیع�ة  -أ
  .تغیر المھن

ی��ة مث��ل مكافح��ة األمی��ة، ت��دریب الط��الب عل��ى ممارس��ة األنش��طة االجتماع -ب
  .واإلدمان، ونشر الوعي الصحي وغیرھا

  .تكوین العقلیة الواعیة لمشاكل المجتمع عامة والبیئة المحلیة خاصة  -ج
  . ربط الجامعات بالمؤسسات اإلنتاجیة في عالقة متبادلة -د
  .الربط بین نوعیة األبحاث العلمیة ومشاكل المجتمع المحلي  -ه
  .بحاث البیئیة الشاملة التي تعالج بعض المشكالت المتداخلةتفسیر نتائج األ -و
. الش��املة الت��ي تع��الج بع��ض المش��كالت المتداخل��ةإج��راء األبح��اث البیئی��ة  -ز

  ).1995 عبدالمجید حسن،(
وھك�ذا یب�دو أن أھ�داف الجامع�ات ف�ي المجتمع�ات الدیمقراطی�ة ال ب��د أن 

المجتمع�ات م�ن اختالف�ات  تختلف عن أھدافھا في المجتمعات الش�مولیة ل�م ب�ین
ولذلك یجب صیاغة األھداف التعلیمیة بما یتناسب م�ع م�ا یح�دث م�ن تغی�ر ف�ي 

  .     أوضاع العالم
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  :   وظائف التعلیم الجامعي
وھ��ي الوظیف��ة الت��ي تھ��دف إل��ى تنمی��ة شخ��ـصیة : وظیف��ة التعل��یم -أوال

وتك�وین الطالب من جمیع الجـوانب من خالل الحصول على المعرفة وحفظھا 
االتجاھات الجیدة عن طریـق الح�وار والتفاع�ل وتولی�د المع�ارف والعم�ل عل�ى 

وتعود أھـمیة ھذه الوظیفة إلـى درجة إسـھامھا في تنـمیة األفراد تنمی�ھ . تقدمھا
كاملة شـاملھ، بمعنى المسـتوى الـذي تصل إلیھ الجامعة في أداء وضیفتھا نحو 

طلب�ات المجتم�ع منھ�ا واإلف�ـادة مم�ا یتعلم�ھ تنمیة وإعداد القوى البشریة لس�د مت
  .           )2006 احمد الخطیب،(الـطلبة للـنھوض بالمجتمع وإثرائھ 

البح��ث العلم��ي ھ��و : وظیف��ة البح��ث العلم��ي ف��ي التعل��یم الع��الي -ثانی��ا 
وس��یلة اإلنس��ان إلیج��اد الح��ـقائق العلمی��ة ع��ن ذات��ھ أو ب��ـیئتھ ومجتمع��ھ أو ع��ـن 

زم��ـن أو حاض��ـره أو مسـتق��ـبلھ ، وھ��و وس��یلھ اإلن��ـسان الك��ـون ف��ي س��ـالف ال
إلیج��اد الحل��ول والم��ـشكالت الت��ي تقابل��ھ والص��عاب الت��ي تعی��ق حیات��ھ ، وھ��و 
وسیلھ اإلنسان لمضاعفة موارده المالیة والمعنویة ،وھو كل جھد علمي منضم 

  ).1998 احمد التل،(  ةاإلنسانییھدف إلى تنمیھ المعرفة 
  :   ھوا كثر الوظائف التصاقا بالجامعة لسببینولعل البحث العلمي 

أن الجامع��ة تت�وافر ل��دیھا الم�وارد الفكری��ة والبش�ریة الق��ادرة عل��ى :  أولھم�ا
  .القیام بنشاطات األبحاث المرتبطة بحاجات التنمیة للدول 

أن الجامعة تعد المؤسس�ة الوحی�دة الت�ي یمك�ن ع�ن طریقھ�ا الق�ـیام :  ثانیھما
مرتبط��ة بص��وره انض��باطیة ، والت��ي یمك��ن لھ��ا أن تق��ـدم بنش��اطات األبح��اث ال

الخدمات االستشاریة التي تحتاجھ�ا قطاع�ات المجتم�ع المختلف�ة ، س�واء أكان�ت 
حكومیھ أم من القطاع الخ�اص وم�ع ذل�ك ف�ـانھ ال یمك�ن ألي جامع�ة أن تنج�ـح 

  :في نشاطھا العمـلي والبحث ما لم تتوفر لھا جملھ من الشروط األساسیة وھي
  .وجود عدد وافر من الباحثین و العلماء المبدعین -1
المناخ األكادیمي المالئم وما یتطلبھ م�ن أجھ�زه علمی�ھ ومختب�رات وأج�واء  -2

اجتماعیھ  ونفسیھ ومادیھ مالئمة ونظم إداریھ وتنظیمیة مریحة تھیئ للباحث 
  .االنكباب على بحثھ والتفرغ لھ

  .األموال الكافیة لنشاطات األبحاث -3
  .الوقت الكافي إلجراء األبحاث -4
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قاس�م ( الحریة األكادیمیة التي ترفض العوائ�ق الم�ؤثرة عل�ى نفس�یة الباح�ث -5
  ). ا،ب 1999جابر، 

وجود اإلدارة الوطنیة الت�ي توظ�ف ھ�ذه األبح�اث لخدم�ة المجتم�ع، وط�رح  -6
  .)1999 احمد أبو ملحم،(المشكالت صراحة أمام الباحثین 

  :في خدمة المجتمعدور الجامعة وأبعاده  
یش��یر األدب النظ��ري إل��ى أن ھن��اك ثالث��ة أص��ناف م��ن األدوار للجامع��ة 

  :في خدمة المجتمع المحلي وھي
  . التعلیم والتدریب لمواجھة احتیاجات المجتمع  -1
  . البحث العلمي الھادف إلى تجمیع التراث العلمي وتسجیلھ  -2
ل مشكالت المجتم�ع وتحقی�ق البحوث التطبیقیة التي تستھدف اإلسھام في ح -3

ولكي تقوم الجامعات و الكلی�ات ب�دور فاع�ل . الكفایة االجتماعیة واالقتصادیة
ف��ي مج��ال التعل��یم المس��تمر، ف��ان برامج��ھ و محتویات��ھ ینبغ��ي أن تص��مم ف��ي 

  : ضوء المعاییر التالیة
  .حاجات المجتمع، وإال أصبحت الجامعة في عزلھ عن مجتمعھا -
  .وإال فقدت الجامعة روادھاحاجات الدارسین،  -
  ).2001زید الرماني، ( .الحاجات األكادیمیة وإال فقد التعلیم الجامعي میزتھ -

  :أما عن أبعاد دور الجامعة في خدمة المجتمع فھي كالتالي
ویطلق على ھذا البعد أحیانا التعل�یم اإلرش�ادي أو : البعد الجغرافي -أوال

بالجامع���ة أو التعل��یم خ���ارج ج���دران التعل��یم بغ���رض خدم���ة المجتم��ع المح���یط 
الجامع��ة ، ویقص��د ب��ھ تق��دیم المن��اھج النظامی��ة الت��ي ت��ؤدي إل��ى الحص��ول عل��ى 
درجات جامعیة لھؤالء الذین ال یستطیعون الحضور إلى الجامعة ، وذل�ك ع�ن 
طری�ق عق�د فص�ول دراس�یة ناری��ة أو مس�ائیة خ�ارج الجامع�ة ، أو ع�ن طری��ق 

عب�د . (التعلیم عن طریق اإلذاعة والتلفزی�ون  الدراسة بالمراسلة أو عن طریق
  ).أ،ب 1993السالم عبد الغفار، 

ویسمى ھذا البعد أحیان�ا ب�التعلیم المس�تمر أو التعل�یم : البعد الزمني -ثانیا
الع��الي للكب��ار، ویقص��د ب��ھ ت��وفیر ف��رص الدراس��ة العالی��ة للكب��ار ال��ذین اتم��و 

لفرد وزیادة كفاءتھ المھنی�ة تعلیمھم الرسمي بالمدارس بھدف تحـسین مستوى ا
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كم��واطن، وذل��ك ع��ن طری��ق إنش��اء الف��ـصول الدراس��یة وإلق��اء المحاض��رات 
والتعل��یم بالمراس��لة وت��دریس المن��اھج القص��یرة ، وعق��د ن��دوات البح��ث، وغی��ر 
ذلك من أشكال التعلیم المستمر، وفي مثل ھذه الدراسات تطبیق برامج جامعی�ة 

  ).1995حسن،  عبدالمجید( .مالئمة لخدمة الكبار
ویش���مل ھ���ذا الن���وع عل���ى م���ا یس���مى : البع���د ال���وظیفي والخ���دمي -ثالث���ا

بالخ���دمات التعلیمی���ة واألبح���اث التطبیقی���ة ویمث���ل تط���ویر الم���وارد الجامعی���ة، 
واس���تغاللھا لمقابل���ة احتیاج���ات واھتمام���ات الش���باب غی���ر الج���امعي والكب���ار، 

س�ابقة ، كم��ا یق��وم وبغ�ض النظ��ر ع�ن الس��ن أو الج��نس أو الخب�رات التعلیمی��ة ال
بتق����دیم االستش����ارات للھیئ����ات واألف����راد ف����ي المج����االت المختلف����ة الزراعی����ة 

  ).2004مبارك العازمي، (. والصناعیة
  :التطور التاریخي لعالقة الجامعة بالمجتمع 

عالقة الجامعة بالمجتمع ھي عالقة الجزء بالكل ، فال توجد الجامع�ة  إن
ھا، وبیئة معینة تؤثر بطرق مباش�رة وغی�ر أبدا من فراغ، بل لكل إقلیم خاص ب

مباشر في طبیعتھا ونوعیة األنشطة تعلیمیة أو بحثیة أو إرشادیة، ومن ث�م ف�ان 
غایة الجامعة ومبرر وجودھا ھو خدم�ة المجتم�ع ال�ذي توج�د فی�ھ ومعن�ى ذل�ك 
إن ارتباط الجامعة بمجتمعھا یعطیھا ش�رعیتھا ویب�رر وجودھ�ا حی�ث أت�ھ ل�یس 

مع��ة م��ن أن تنفص��ل ع��ن مجتمعھ��ا وتنحص��ر داخ��ل ج��درانھا اخط��ر عل��ى الجا
  . تنتقل المعرفة دون ارتباط وثیق بالمجتمع وقضایاه

إن اتصال الجامعات بمجتمعاتھا وتقدیم مجموعة م�ن األدوار واألنش�طة 
 والخدمات لھذا المجتمع أص�بح أم�را ض�روریا تفرض�ھ المتغی�رات المعاص�رة،

ام�رأ اختیاری�ا كم�ا ف�ي جامع�ات دول الع�الم وبعد قیام الجامعة بخدمة مجتمعھا 
الثالث، كما إن عض�و ھیئ�ة الت�دریس مطال�ب ب�دور حی�وي ف�ي تق�دیم الخ�دمات 
المجتمعی�ة ویج��ب أن یراع��ي ذل��ك عن��د اختی�اره وتقویم��ھ، والوق��وف عل��ى أھ��م 
المعوق��ات الت��ي تح��ول دون قیام��ھ بھ��ذه األدوار عل��ى الوج��ھ األمث��ل واقت��راح 

بھدف تفعی�ل دور عض�و ھیئ�ة الت�دریس بالجامع�ات ف�ي  الحلول لتلك المعوقات
وتأخ��ذ العالق��ة ب��ین الجامع��ة والمجتم��ع ص��یغة خاص��ة . مج��ال خدم��ة المجتم��ع 

بسبب ما تتمیز بھ أھدافھا وفاعلیتھ�ا وم�دخالتھا، واھ�م جوان�ب ھ�ذا التمیی�ز إن 
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العنصر األساسي في ھذه العالقة ھو العنصر البشري، فالجامعة تس�تقطب م�ن 
   .ع أعلى فئاتھ علما وثقافةالمجتم

ومن خالل التطور التاریخي لتطور الجامعة وعالقتھا ب�المجتمع، یمك�ن 
  :تمییز ثالثة مراحل تاریخیة لعالقة الجامعة بالمجتمع

وھى التي تب�دأ بنش�أة الجامع�ات ف�ي العص�ور الوس�طى : المرحلة األولى
الھوت��ـیة، وكان��ت حی��ث كان��ت الجامع��ات ال تھ��تم إال بالدراس��ات الفلسف��ـیة وال

عبد المجید . (الجامعات في تلك المرحلة تكاد تكون منفصلة تماما عن المجتمع
  ).1995 حسن،

وھ��ي ف��ي عص��ر النھض��ة واالكتش��ـافات الجغرافی��ة، :  المرحل��ة الثانی��ة
وفـھا بدأت الجامع�ات تھ�تم ب�ا لبح�ث ف�ي العل�وم بغ�رض التع�رف عل�ى أس�رار 

  .وتطویرھاالطبـیعة وإحـیاء الفنون القدیمة 
ھ���ي المرحل���ة الت���ي نتج���ت ع���ن الث���ورة الص���ناعیة : المرحل���ة الثالث���ة

والتكنولوجیة وفیھا ظھر كثیر من المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة 
وظھ��رت ال��ـحاجة إل���ى االھتم��ام بالدراس��ات الھن���ـدسیة وغی��ر ذل��ك وتحول���ت 

ن��ى بإع��داد الجامع��ات م��ن ج��ـامعات تعن��ى بفك��ر الرج��ل الح��ر إل��ى جامع��ات تع
الشباب للمھن الرفیعة المـختلفة وتعد مراكز لآلداب والعل�وم الفلس�فیة والدینی�ـة 
والقانونی���ة ، وإنم���ا قطع���ت ش���وطا كبی���را ف���ي الدراس���ات العلمی���ة والتطبیقی���ة 

  .)1983 ،نادیة جمال الدین( .المرتبطة  بالحـیاة االقتـصادیة واالجتماعیة
لعالق���ة الجامع���ة ب���المجتمع فق���د فالمرحل���ة الرابع���ة  :المرحل���ة الرابع���ة

فرضتھا العدید من الظروف والتغیرات العالمیة والمحلیة حتى أصبح المجتم�ع 
یواج�ھ حاج��ات ن��وع جدی��د، وعل�ى الج��ـامعة أن تس��ـتجیب للحاج��ات أو تن��ـعزل 
عن المجـتمع ، وھذه الحاجات تتعلق بمشاكل البیئة وقطاع اإلنت�اج والخد�ـمات 

لخاص���ة ب���إفراد المجتم���ع، وھ���ذا یعن���ي أال تقتص���ر باإلض���ـافة إل���ى الحاج���ات ا
الج���ـامعة عل���ى خ���دمات أب���ـائھا أو خریجیھ���ا فق���ط، ب���ل تمت���د خ���دماتھا ألبن���اء 
المج��ـتمع جم��ـیعا م��ن غی��ر طالبھ��ا، وذل��ك لیج��دوا ف��ي رحابھ��ا العل��م والثقاف��ة 
والمعالجة العلمی�ة لمشك�ـالتھم االجتماعی�ة، وھ�ذا یعن�ي أن تص�بح العالق�ة ب�ین 

المجتم�ع عالق�ة وثیـ�ـقة بحی�ث ت�ـمتد داخ�ل الجامع�ة خ�ارج أس�وارھا الجامع�ة و
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وتتداخل في المجتم�ع ، وك�ذلك یمت�د الم�ـجتمع وف�ـروعھ داخ�ل الجامع�ة بحی�ث 
  . تستطیع الجامعة أن تحل مشكالتھ 

م��ن حی��اة الع��الم تتس��م بس��رعة التط��ور والتغیی��ر مم��ا : المرحل��ة الحالی��ة
عب�د ( .أص�عب لمالحظ�ة ھ�ذا التط�وریجعل مھمة الجامع�ة ف�ي مجتمعھ�ا أدق و

  ).أ،ب 1995 المجید حسن،
  الخدمات واألنشطة التي تقدمھا الجامعة للمجتمع

تعد خدمة الجامعة للمجتمع ھي الترجمة الف�ـعلیة لوظ�ائف ال�ـجامعة م�ن 
اج��ل تكی��ف األف��راد م��ع المتغی��رات الس��ـریعة ف��ي ع��الم العل��م والتك��ـنولوجیا، 

والمتزای�دة الت�ي تم�ت نتیج�ة اتس�اع وف�ت الف�راغ  وأی�ـضا م�ع الحاج�ات الثقافی�ة
تتن��وع مج��االت خدم��ة .  والتس��ھیالت الت��ي خ��دمتنھا وس��ائل االتص��ال الحدیث��ة

المجتمع وتتعدد طبقا لظ�روف وإمكانی�ات ك�ل جامع�ة عل�ى ح�دة وك�ذالك ط�ـبقا 
لظ��روف الم��ـجتمع الم��ـتغیر، ولذل��ـك نج��د ھنال��ك تب��ـاینا واض��حا بینم��ا تقدم��ھ 

ھ�ذا المج�ال، وأی�ا كان�ت تل�ك المج�االت فإنھ�ا عب�ارة ع�ن أنش�طة الجامعات في 
وممارس���ات بھ���دف تحقی���ق التنمی���ة الشام���ـلة للمجتم���ع ف���ي جوانبھ���ا المختلف���ة  

وذالك عن طـریق اسـتغالل ك�ـل  )االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والبیئیة(
ـسین أح�وال القدرات الفـعلیة والمصـادر المادیة لمؤس�ـسات التعل�یم الع�الي لتح�

  .المجتمعات
وق�د ص�نف ال�بعض مج�االت خدم�ة المجتم�ع الت�ي تق�دمھا الجامع�ات ف�ي ث��الث 

  :أنماط ھي
البحوث التطبیقیة وھ�ي بح�وث تس�تھدف ح�ل مش�كلة م�ا أو س�د حاج�ة : أوال

  .المجتمع لخدمة أو سلعة تحددھا ظروف وأوضاع معینة
ك��ل ف��ي م��ـجال  االستش��ارات وھ��ي خ�دمات یق��وم بھ��ا أس��اتذة الجامع�ة: ثانی�ا

تخصصھ لمؤسسات المجـتمع الحـكومیة واألھلیة وكذلك أفراد المـجتمع ال�ذین 
  .یـشعرون بالحاجة إلى مثل ھذه الخدمات

تنظ��یم وتنفی��ذ الب��رامج التدریبی��ة والتأھیلی��ة للع��املین ف��ي مؤس��ـسات  :ثالث��ا
 م�دمح. (اإلنتاج بما یحقق مبدأ التربی�ة المس�تمرة وم�ا یس�تنتجھ م�ن نم�و مھن�ي 

  ).2008 بني سالمة،
  :مجاالت خدمة المجتمع فیما یلي) 1993سلیمان الجبر، (وقد صنف 
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  .االستشارات العلمیة التي تقدمھ الجامعة لمؤسسات المجتمع وأفراده -1
  .التدریب والتعلیم المستمر الذي تقدمھ الجامعة للكوادر الوظیفیة-2
لمجتم��ع ومؤسس��اتھ البح��ث التطبیق��ي ال��ذي یس��عى إل��ى دراس��ة مش��كالت ا -3

  .والعمل على حلھا
نش���ر العل���م والمعرف���ة ب���ین أبن���اء المجتم���ع المحل���ي م���ن خ���الل الن���دوات  -4

  .والمحاضرات وبرامج التعلیم المستمر
  .النقد االجتماعي البناء لتوجیھ حركة المجتمع في إطار األھداف -5
وت���رى باتری���ـشیا كروس���ون أن ھن���اك ث���الث مج���االت عریض���ة تق���وم بھ���ا  

  : معـات لخدمة المجتمع وھي كالتالي الجا
الخدم���ة الت���ي تق���دمھا الكلی���ات أو الجامع���ات وھ���ي م���ا تق���وم ب���ھ الج���ان  :أوال

والتنظیمات داخل الكلیة أو الجامعة أو المدرسة أو داخل حرمھا والتي تتعلق 
  .بتنمیة البرامج والسیاسات

االتح��ادات الخدم��ة المھنی��ة وتض��م الج��ان والھیئ��ات الت��ي تعم��ل لص��الح : ثانی��ا
  .المھنیة اإلقلیمیة منھا القومیة أو األمور األكادیمیة

الخدمة العامة وتتعرف إلى ماعدا ذالك من األنشطة التي ال تعد م�ن قب�ل : ثالثا
النش��طة الرئیس��یة للتعل��یم أو البح��ث العلم��ي وان ك��ان لھ��ا عالق��ة بتجمع��ات 

  .أخرى خارج المجتمع األكادیمي
ع عل��ى تحقی��ق التنمی��ة الش��املة والتغی��ر ونج��د أن ك��ذالك ی��نعكس ب��الطب

االجت���ـماعي المنش���ود وتقوی���ة روح المب���ادرة والمش���اركة وتوثی���ق العالق���ات 
اإلنـسانیة ومعرفة األسالیب الفنی�ة المس�تحدثة ومالحق�تھم لرك�ب التق�دم العلم�ي 

  ). 1986 كروسون باتریشا،( .والتكنولوجي
ي خدم���ة وق���د خط���ت بع���ض ال���دول خط���وات كبی���رة لجع���ل الجامع���ة ف���

  :المجتمع المحلي ومن األمثلة على تلك الدول ما یلي
فف�ي جمھوری�ة الص��ین الش�عبیة قام��ت كلی�ات التربی�ة بالتع��اون م�ع دوائ��ر : أوال

التربیة الحلیة بتقدیم محاضرات عن كیفیة الحفاظ على الصحة العام�ة، وع�ن 
الجین����ات وع����ن األخ����الق وعل����م نف����س الطف����ل، وتق����دم ھ����ذه الكلی����ات تل����ك 

  .ضرات ألولیاء األمور الملحقین بمدارس اآلباءالمحا
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وف���ي التعل���یم الع���الي األمریك���ي تعتب���ر وظیف���ة الخدم���ة العام���ة إح���دى : ثانی���ا 
الوظـائف الثالثة الرئیس�یة للت�ـعلیم الع�الي بجان�ب ك�ل م�ن الت�دریس والبح�ـث 
الع�ـلمي وك�ذلك الوض��ع ف�ي معظ�م الجام��ـعات األجنبی�ة فالجامع�ة كوس��تاریكا 

)(the university of costarica  تح�دد وض�یفتھا األساس�یة ف�ي تق�دیم المعرف�ة
واالس��تجابة لالح��ـتیاجات الفعال��ة واألساس��یة لتنمی��ة المج��ـتمع حی��ث ی���ـنص 

عل��ى أن وظائفھ��ا تتمث��ل فیم��ا ) . 1940میث��اق الجامع��ة الص��ادر، ف��ي ع��ام (
ة المھنیة التعلیم، البحث،الخدمة العامة، اإلبداع الفني،نشر المعرفة،التنمی(یلي

  ).والروحیة
ح�والي خمس�مائة  (junior colleges)وفي الیابان تقدم الكلیات المتوس�طة : ثالثا

كلی�ة ب��رامج تس�تغرق ع��امین ف�ي م��ـیادین ت�ـتسل ف��ي تنمی�ة المجتم��ع والعم��ـل 
على خدمتھ، وھذه الب�رامج تتمث�ل ف�ي تع�ـلیم األف�راد حف�ظ الطع�ام، وال�ـتربیة 

  .في ریاض األطفال 
ف��ي اح��د التق��اریر الص��ادرة ع��ن دور الجامع��ات الیابانی��ة ف��ي فق��د ج��اء 

المجتمع المحلي أن القدر المتحقق في اإلسھام في أنشطة المجتمع ب�ین ك�ل م�ن 
الج�ـامعات الع�ـامة والخاص�ة مح�ـدود وضئ��ـیل ل�ـلغایة وذل�ك عل�ى الرغ�ـم م��ن 

  .)morgan (1999 .ضـخامة أبحـاثھا التقلیدیة
بتق�دیم  (michigan state univeisity) ی�ة میتش�جانكم�ا قام�ت جامع�ة وال: رابعا

خ��دماتھا للمجتم��ع وخاص��ة ف��ي المج��ال الزراع��ي ألنھ��ا تس��ـمى كلی��ات م��نح 
األراض��ي وب��دأت تق��دیم مق��ررات خاص��ة ف��ي الزراع��ة حت��ى تأس��س اتح��اد 
الـخدمات الممتدة في الوالیات المتح�دة االمریك�ة،وفي العش�رینیات ت�م إلح�اق 

جدیدة للتعلیم المستمر، ث�م تط�ورت ھ�ذه الوح�دة لتش�مل ھذه المقررات بوحدة 
مج���االت عدی���دة اس���تجابة للمش���كالت الت���ي تواج���ھ األف���راد والم���ـجموعات 

  ).milliam، 1998( .والـمجتمع األكبـر بصفة عامة
كم���ا تق���وم الجامع���ات الروس���یة بتق���دیم خ���دماتھا للمجتم���ع الخ���ارجي : خامس���ا 

الفص��ول المس��ائیة : دمات م��ایليواعتبارھ��ا عم��ل تط��وعي، وتش��مل ھ��ذه ال��ـخ
وتنظـیم مقررات  مھنیة للعامة تتضمن مھارات القیادة، ومھارات االتـصال، 
ومھ��ارات الخط��اب الع��ام ، ك��ذلك ی��تم تش��جیع أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس  ف��ي 
مختلف المـجاالت على إیجاد عالقة طیب�ة م�ع الھیئ�ات والمؤس�ـسات المحلی�ة 
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والمتاحف واألندیة الریاضیة والمؤسس�ات  مثل المـدارس المحلیة والمكـتبات
  ).ba. bainetalk 1986،Olga ( .الصناعیة

ولق��د عمل��ت بع��ض ال��دول عل��ى إنش��اء كلی��ات خاص��ة ، بخدم��ة المجتم��ع 
تس���مى بكلی���ات المجتم���ع كم���ا ف���ي الوالی���ات المتح���دة األمریكی���ة ، أو الكلی���ات 

  . خدمة المجتمع المتوسطة كما في الیابان وتشكل تلك الكلیات قوة رئیسیة في 
وفي مصر ینص قانون تنظـیم الجامـعات على ھـدف خدمة المجتم�ع، : سادسا

ویحدد وظیف�ة الجامع�ة بأنھ�ا تخ�تص بك�ل م�ایتعلق ب�التعلیم الج�امعي والبح�ث 
العلمي الذي تقوم بھ كلیاتھا ومعاھدھا في سبیل خدمة المـجتمع واالرتق�اء ب�ھ 

ة نائ��ب رئ��یس الجامع��ة ش��ئون حض��ـاریا، وب��ذلك اس��تحدثت الجامع��ات وظیف��
البیئة وخدم�ة المجتم�ع ، وك�ذلك وكی�ل الكلی�ة لنف�ـس الف�رص ی�دل عل�ى م�دى 

 .أھمی��ة تح���ـقیق ھ��دف خدم���ـة المجتم��ع عل���ى مس��توى الجامع���ات المص���ریة
  ).1987قانون تنظیم الجامعات، (

  وفي األردن تقوم جامعة البلقاء التطبیقیة: سابعا 
لحس��ین ب��ن ط��الل طی��ب هللا ث��راه ف��ي معھ��د تنفی��ذ منب��ر المغف��ور ل��ھ المل��ك ا .1

   .الفنون، والعمارة اإلسالمیة في الجامعة
وتعمل على الربط بین مؤسسات المجتمع المحلي وبین طلبة الجامعة وذلك  .2

م��ن خ��الل عق��د الن��دوات ف��ي الجامع��ة وإرس��ال الطلب��ة للت��دریب ف��ي ھ��ذه 
 .       المؤسسات

ة نائب رئیس الجامعة للتخط�یط و أول جامعة أردنیة قامت باستحداث وظیف -3
واالنفت��اح عل�ى المؤسس��ات الص�ناعیة ف��ي  .التط�ویر الج�ودة وخدم��ة المجتم�ع

القطاعین العام والخاص وإشراكھا في وضع الخطط الدراسیة وتفعیل مبادئ 
 .التعلیم المشترك 
  :الدراسات السابقة

ب���الرجوع إل���ى األدب النظ���ري والدراس���ات الس���ابقة ، س���یقوم الباح���ث 
ع��رض الدراس��ات الس��ابقة حس��ب التسلس��ل الزمن��ي م��ن األح��دث إل��ى األق��دم، ب

  . وتصنف إلى دراسات عربیة وأخرى أجنبیھ
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دور " بدراس�ة بعن�وان) 2008(قام  ح�را حش�ھ : الدراسات العربیة -أوال
" جامعة الیرموك في خدمة المجتمع من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس فیھا

عل�ى وجھ�ات نظ�ر أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس ف�ي ،ھدفت بشكل عام إلى التع�رف 
) 156(دور جامعة الیرموك في خدم�ة المجتم�ع ،وت�م س�حب عین�ة بل�غ حجمھ�ا 

فق��ره ت��م التأك��د م��ن  )25(مبحوث،وق��ام الباح��ث بتط��ویر اس��تبانھ تكون��ت م��ن
ص��دقھا وثباتھ��ا، وتوص��لت الدراس��ة إل��ى أن دور جامع��ة الیرم��وك ف��ي خدم��ة 

  . ة التدریس فیھا، جاءت بدرجھ كبیرهالمجتمع من وجھة نضر أعضاء ھیئ
دور الجامع���ة ف���ي خدم���ة " فق���ام بدراس���ة بعن���وان)  2005(الرش���ید  أم���ا

، وقد تكونت عین�ة الدراس�ة "م الجامعات األردنیة بھذا الدورالمجتمع ومدى قیا
م��ن جمی��ع أعض��اء الھیئ��ات التدریس��یة والم��وظفین ف��ي الجامع��ات األردنی��ة، 

الجامع�ة ف��ي خدم�ة المجتم�ع یتمث�ل ف�ي خمس��ة وتوص�لت الدراس�ة إل�ى أن دور 
الب��رامج والخط���ط : وأربع��ین نش��اطا ص��نفھا الرش���ید ف��ي س��تة مج���االت ھ��ي 

الدراسیة، البح�وث والدراس�ات، والم�ؤتمرات والن�دوات، األنش�طة والخ�دمات، 
االستشارات وتقدیم الخبرات، التدریب والتأھیل، وكانت درج�ة قی�ام الجامع�ات 

دمة المجتمع متوسطة بشكل عام، وتوص�لت ك�ذالك إل�ى األردنیة بدورھا في خ
عدم وجود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة ب�ین درج�ة قی�ام الجامع�ات ب�دورھا ف�ي 

  . خدمة المجتمع تعزى إلى المسمى الوظیفي ونوع الجامعة
دور اإلدارة " دراسة ھدفت إل�ى الكش�ف ع�ن)  2004(وأجرى العازمي 

نظ�ر المس�ئولین ف�ي وزارة التربی�ة ف�ي التربویة ف�ي تنمی�ة المجتم�ع م�ن وجھ�ة 
م�دیرا وم�دیره ف�ي اإلدارات )  96(، وتكونت عین�ة الدراس�ة م�ن "دولة الكویت

  :                                               التربویة  في وزارة  التربیة في دولة الكویت وقد أظھرت النتائج
یرات أف�راد العین�ة توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تق�د

تعزى لمتغیر الجنس عن�د مج�ال الخ�دمات االقتص�ادیة وذال�ك لص�الح تق�دیرات 
. ال��ذكور ول��م تك��ن الف��ر وق��ات دال��ة إحص��ائیا عن��د بقی��ة المج��االت  واألداة كك��ل

توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات أف�راد العین�ة تع�زى 
االت ما عدا مجال الخ�دمات االقتص�ادیة  لمتغیر المؤھل العلمي عند جمیع المج

توجد فروقات ذات داللة .حیث كانت الفر وقات  لصالح أعلى من بكالوریوس 
 إحص��ائیة ب��ین متوس��طات تق��دیرات أف��راد العین��ة تع��زى لمتغی��ر ع��دد الس��نوات
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الخب��رة عن��د جمی��ع المج��االت الدراس��ة م��ا ع��دا مج��ال المدروس��ة وذال��ك  )11(
  .سنة فأكثر )11( سنوات، )10-6( لصالح ذوي الخبرة من

دور جامع�ة الكوی�ت  ف�ي "بعن�وان  )2003(وفي دراس�ة ق�ام بھ�ا العتیب�ي 
تط��ویر مؤسس��ات المجتم��ع المحل��ي م��ن وجھ��ة نظ��ر أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس 

، ھ��دفت إل��ى التع��رف  عل��ى دور جامع��ة الكوی��ت ف��ي تط��ویر مؤسس��ات "فیھ��ا
حی�ث تكون�ت عین�ة .فیھ المجتمع المحلي  من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس

عضو ھیئة التدریس ولھذا الغرض قام الباحث بتطویر اس�تبانھ  )240( الدراسة
ت��م توزیعھ��ا عل��ى عین��ة الدراس��ة بع��د التأك��د م��ن ص��دقھا وثباتھ��ا، وتوص��لت 
الدراس��ة إل��ى أن دور جامع��ھ الكوی��ت ف��ي تط��ویر مؤسس��ات المجتم��ع المحل��ي 

مج���االت الدراس���ة، وان  عل��ى جمی���ع ) 3.02(كان��ت بدرج���ھ متوس���طھ وق���دره 
ھناك فروقا ذات داللھ احصائیھ في دور جامعة الكوی�ت ف�ي تط�ویر مؤسس�ات 
المجتمع المحلي كانت تع�زى لمتغی�ر المؤھ�ل العلم�ي ولص�الح تق�دیرات درج�ة 

وكذالك تعزى لمتغیر الكلیة لصالح الكلیات اإلنسانیة، وعدم وج�ود . الماجستیر
لكوی��ت ف��ي تط��ویر مؤسس��ات المجتم��ع ف��روق دال��ھ إحص��ائیة ف��ي دور جامع��ة ا

   .المحلي تعزى لمتغیر الجنس والخبرة
بدراس�ة ھ�دفت إل�ى معرف�ة واق�ع ومس�تقبل مراك�ز ) 2003(وقام یاس�ین 

ینیة ف��ي محافظ��ـات خدم��ة المجتم��ع والتعل��یم المس��تمر  ف��ي الجامع��ات الفلس��ط
م�ن وقد تكون�ت عین�ة الدراس�ة ) ومستقبلھا ،واقعھا، مشكالتھا(شمال فلسطین  

العاملین والمدربین والمتدربین  في مراكز خدم�ة  المجتم�ع  والتعل�یم المس�تمر  
، )2165(ف��ي الجامع��ات الفلس��طینیة ف��ي محافظ��ات ش��مال فلس��طین وع��ددھم 

وخلص��ت إل���ى أن ھن���اك ف��روق عل���ى مج���االت أھ��داف الب���رامج وال���ـدورات، 
مس�ـتقبل والتخـطیط للبرامـج وال�دورات ب�ین ال�ذكور واإلن�اث ف�ي درج�ة واق�ع 

مراك��ز خدم��ة المجت��ـمع والتعل��یم المس��تمر ف��ي الجامع��ات الفلس��طینیة ولص��الح 
اإلن�اث، بین�ـما ل��م تك�ن الف�روق دال��ة عل�ى مج�االت التنظ��یم للب�رامج وال��دورات 

و توجد فروق ذات داللة إحص�ائیة لدرج�ة . ومستقبل المراكز و الدرجة الكـلیة
المس���تمر ف���ي الجامع���ات  واق���ع ومس���تقبل مراك���ز خدم���ـة المجتم���ع والتعل���یم
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الفلسطینیة من وجھة نضر المتدربین تعزى لمتغیر الجامع�ة وذل�ك عل�ى جمی�ع 
  .   المجاالت

دور الجامع�ة ف�ي "ھ�دفت إل�ى بی�ان ) 1999( في دراسة ق�ام بھ�ا الرش�ید
المجتمع في ضوء التربیة اإلسالمیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة الت�دریس ف�ي 

ئج  أن تقدیرات عینة الدراسة من أعضاء ھیئ�ة أظھرت النتا ".جامعة الیرموك
الت��دریس  ل��دور الجامع��ة ف��ي المجتم��ع  ف��ي ض��وء التربی��ة اإلس��المیة ف��ي كلی��ة 
التربیة أعلى من تق�دیرات عین�ة الدراس�ة ف�ي كلیت�ي اآلداب والش�ریعة ،وكان�ت 
تقدیرات حملة الماجستیر م�ن أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس عل�ى فق�رات األداة ل�دور 

المجتم���ع ف���ي ض���وء التربی���ة اإلس���المیة أعل���ى م���ن تق���دیرات  الجامع���ة ف���ي 
  . المستویات األخرى 

وك��ان ھن��اك  ،)أس��تاذ ، أس��تاذ مش��ـارك ، أس��تاذ مس��اعد(للمؤھ��ل العلم��ي 
على متغیر التخصص العلمي ولم یكن ھناك فروق ذات  ةإحصائیاثـر ذا داللھ 

  .العلمي لتقدیرات عینة الدراسـة تعزى  لمتغیر المؤھل ةإحصائیداللة 
 2002(في دراسـة أجراھا مـاري وكلفورد : الدراسات باللغة االنجلیزیة -ثانیا

، clifforrd marry and(  ف�ي بوس�طن ف�ي الوالی�ات المتح�دة  ھ�دفت إل�ى إیج�اد
نشـئ قادر ومستعد للتطویر وتقدیم خدمات للمجتمع المحلي وذلك ع�ن طری�ق 

المجتم�ع ، ویفض�ي ف�ي النھای�ة  استغالل الطلب�ة ألوق�ات ف�راغھم بم�ا ینف�ع ھ�ذا
شخص�ا ) 150(إلى انتق�ال المدرس�ة إل�ى البی�ت ، وق�د ق�ام بتنفی�ذ ھ�ذا البرن�امج 

م�نھم والب�اقین % 78یشكل اآلباء إلى ان�ـتقال المدرس�ة إل�ى البی�ـت، م�ا ن�ـسبتھ 
من المعلم�ین، وكان�ت النت�ائج أن ال�ـطالب ش�عروا  باھ�ـتمام المجتم�ع الم�ـحلي 

الط��ـالب امض��وا أوق��ات فراغھ��ـم ف��ي ممارس��ة النش��اطات الرائ��د بھ��م، وان 
النافعة، وان اآلباء كذلك ابدوا الرغبة الشدیدة بمواصلة تطبی�ق ھ�ذا البرن�امج، 
ألنھم لمسوا مدى التحس�ن ال�ذي انعك�س عل�ى حی�اة أب�ـنائھم العملی�ة  باإلض�افة 

  . إلى انعكاس الثقافة المحلیة بشكل عام على أبنائھم في المدرسة
ھدف���ـت إل���ى  )tiamiyu and  bailey، 2001(ـة ت���ایمو وب���ـیلي دراس���

ن��اغم ب��ین الجامع��ة والمج��ـتمع التعری��ف بالخ��دمات المجتمعی��ة للكلی��ات ودور الت
وكالة للخدمات عل�ى الم�ـسح ال�ذي ) 24(، وكشفت الدراسة نتائج استجـابة فیھا

الت ل�م جرى حول الخدمات المقدمة للكبار وأظھرت أن العاملین في ھذه الوكا
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یك��ن ل��دیھم تص��ورات س��لبیة بخص��وص الت��ـعاون ب��ین الجامع��ة والمجتم��ع ف��ي 
ت��ـقدیم ھ��ذه الخ��دمات إال أنھ��م ل��م ی��دركوا كی��ف ی��تم ھ��ذا التع��اون ب��ین الجامع��ة 
والمجتمع وكیف أن ھذا التعاون استطاع أن یحسن الخدمات في ض�وء الطل�ب 

السكان واالس�تنتاج ال�ذي الـمتزاید الذي یعود إلى اتجاھات التنامي والزیادة في 
یفھم من ھذه الـدراسة ، إن الجامع�ة یمكنھ�ا تق�دیم ال�ـخدمات ف�ي ض�وء التزای�د 

  .في عدد سـكان المجتمع وھو ما یشكل خدمة لھذا المجتمع وتحسین أحوالھ
بدراس�ة ھ��دفت ) and woods ،schumaker، 2001(ق�ام ش�ومیكر وودز 

المجتم��ع ف��ي ض��وء خب��رة كلی��ة إل��ى التعری��ف ب��دور الكلی��ة الجامعی��ة بخدم��ة 
نبراس��كا وم��ن اب��رز م��ا توص��لت إلی��ھ ھ��ذه الدراس��ة تق��دیم آراء یمك��ن االس��تفادة 
منھا في ضوء الخبرة التي تمتد ثالثین سنة لما قدمـت بھ كلـیة جامع�ة نبراس�كا 
من تزوید المـجتمع بالخدمات في الشؤون العامة وتطویر المجتمع ، وأظھ�رت 

لی��ة المتمی��زة دعم��ت البح��ث والم��ـشاركین فی��ھ ف��ي مجتم��ع اوماھ��ا ، أن ھ��ذه الك
وب��ذلك نجح��ت ھ��ذه الكلی��ة ف��ي مس��اعدة جامعتھ��ا بتك��وین ج��زءا م��ن المجتم��ع 
واالس���تنتاج الرئ���ـیسي م���ن ھ���ذه الدراس���ة أن للكلی���ة دورا ف���ي تفعی���ل الجامع���ة 

ھ ومسـاعدتھا لتكون جزءا من المـجتمع، وان علیھا االلت�زام ب�دورھا ف�ي خدمت�
  . وتطویره

كان الـھدف م�ن ھ�ذه  )Anderson، 2000(وفي دراسة أجراھا أندرسون 
الدراس���ة معرف���ة المش���كالت الت���ي تواجھھ���ا الخ���دمات التربوی���ة الت���ي ت���ـقدمھا 
المـدرسة للمجتمع المحلي في مدارس أالس�كا ف�ي الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة 

ي الوالی��ات المتح��دة م��ن وجھ��ة نظ��ر الم��دیرین والمعلم��ین ف��ي والی��ة أالس��كا ف��
) 3(مش��كلة توزع��ت عل��ى ) 82(األمریكی��ة حی��ث اس��تخدم اس��تبانھ تكون��ت م��ن 

مج��االت وھ��ي مج��ال المش��كالت اإلداری��ة ومج��ال المش��كالت الفنی��ة ، ومج��ال 
المشكالت المادیة واإلمكانات وكان من ابرز نتائجھا ، ض�عف مس�اھماتھم ف�ي 

  نجاح العملیة التربویة
دراس���ة ف���ي جامع���ة مالیزی���ا العلمی���ة  )Ibrahim، 1997(أج���رى إب���راھیم 

حول دور الجامعة في تطویر وتعزی�ز التق�دم العلم�ي ف�ي المجتم�ع ، وتوص�لت 
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إل��ى نت��ائج ك��ان م��ن أھمھ��ا ض��رورة تفعی��ل دور الجامع��ة ف��ي تط��ویر المجتم��ع 
  . وتـعزیز التـقدم العلمي لھ 
ح تم استخدام منھج المس: )الطریقة واإلجراءات(منھجیة الدراسة 

االجتماعي الشامل، بھدف البحث في مشكلة الدراسة وتحقیق أھدافھا، وتم 
استخدام ھذا المنھج ألھمیتھ في جمع البیانات والمعلومات المطلوبة لغایات 

  .الدراسة
یتك���ون مجتم���ع الدراس���ة م���ن جمی���ع  أعض���اء ھیئ���ة : مجتم���ع الدراس���ة

ی�ة  والب�الغ ع�ددھم كلی�ة عجل�ون الجامع/ التدریس في جامع�ة البلق�اء التطبیقی�ة 
عض��و م��ن الھیئ��ة التدریس��یة م��ن مختل��ف الرت��ب األكادیمی��ة والخب��رات، ) 96(

  .حسب إحصاءات قسم شؤون الموظفین في الكلیة
تعد االستبانة األداة الرئیسیة المستخدمة في الوصول إل�ى : أداة الدراسة

ط�الع عل�ى وبعد اال. البیانات والمعلومات المتعلقة بأھداف الدراسة وتساؤالتھا
األدب النظري والدراسات السابقة الت�ي تناول�ت موض�وع الدراس�ة، ت�م تط�ویر 
استبانھ  بحیث تشمل عدة محاور حول دور جامعة البلق�اء التطبیقی�ة ف�ي خدم�ة 

، ال أحیاناأوافق بشده، أوافق، (تقاس من خالل تدرج رباعي . المجتمع المحلي
  .)أوافق

موزعة عل�ى ث�الث مح�اور المح�ور فقرة ) 24(وقد تكون االستبیان من 
 المح�ور الث�اني ،فق�رة) 9(وت�م قیاس�ھ م�ن خ�الل ) مج�ال البح�ث العلم�ي(األول 

المح���ور  ،فق���رة) 8(وت���م قیاس���ھ م���ن خ���الل ) الب���رامج التدریبی���ة والتأھیلی���ة(
  .فقرة) 7(وتم قیاسھ من خالل ) االستشارات وتقدیم الخبرات(الثالث

 -1 :یف المتوس��طات الحس��ابیةوت��م اعتم��اد المعی��ار الت��الي ف��ي تص��ن
  .درجة كبیرة 3-4من / درجة متوسطة  2-2.99من / درجة قلیلة  1.99

  : صدق األداة  وثباتھا
للتأكد من صدق األداة تم عرض االستمارة بع�د تص�میمھا  :صدق األداة

ف��ي ص��یغتھا النھائی��ة عل��ى ع��دد م��ن المحكم��ین م��ن أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس 
ظات الت�ي أب�دوھا عل�ى بع�ض العب�ارات وم�ن ث�م وتم أخذ المالح.المتخصصین

  .تعدیل العبارات وفقا لذلك
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للتأكد من ثب�ات أداة الدراس�ة ت�م تطبقھ�ا عل�ى عین�ة اس�تطالعیة مكون�ة و
بأسلوب االختبار و إعادة االختبار  مبحوث من خارج عینة الدراسة،) 20(من 

الثب��ات وت��م حس��اب معام��ل . وبفاص��ل زمن��ي أس��بوع  ب��ین التطبی��ق و إعادت��ھ 
) kronbach alpha( بطریق��ة االتس���اق ال��داخلي حس���ب معادل��ة كرونب���اخ ألف��ا

واعتب��رت ھ��ذه النس��ب , (0.95)للمح��اور واألداة كك��ل إذ بلغ��ت قیمت��ھ ل��ألداة 
  .یبین ھذه القیم) 1(مناسبة لغایات ھذه الدراسة والجدول رقم 

  ككل معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمحاور واألداة: )1( جدول
  االتساق الداخلي    المحور

 0.93    البحث العلمي
  0.92    البرامج التدریبیة و التأھیلیة
 0.92    االستشارات وتقدیم الخبرات

  0.95    األداة ككل
  

  : المعالجة اإلحصائیة
إحص���ائیاً وذل���ك باس���تخدام برن���امج ت���م ترمی���ز البیان���ات و معالجتھ���ا 

(SPSS) حلیل�����ي ، واس�����تخرجت حی�����ث اس�����تخدم اإلحص�����اء الوص�����في والت
  :التكرارات و النسب المئویة في وصف خصائص مجتمع الدراسة بحیث تم 

   .للتحقق من ثبات األداة تم استخدام معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا -
لإلجابة ع�ن الس�ؤال األول ت�م اس�تخراج المتوس�طات الحس�ابیة واالنحراف�ات  -

  .المعیاریة
ي ت�م اس�تخراج المتوس�طات الحس�ابیة واالنحراف�ات لإلجابة عن الس�ؤال الث�ان -

 Analysis of variance(وتحلی��ل التب��این األح��ادي " ت"المعیاری��ة واختب��ار 
single(  كما تم استخدام المقارن�ات البعدی�ة بطریق�ة ش�فیة(hvip)  لبی�ان الف�روق

  .الزوجیة
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  عرض النتائج وتحلیلھا
  الخصائص االجتماعیة لعینة الدراسة -أوال

إل�ى أن نس�بة أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس ف�ي جامع�ة ) 2(یشیر الجدول رق�م 
ف��ي ح��ین أن نس��بة اإلن��اث ) 81.2(كلی��ة عجل��ون م��ن فئ��ة ال�ذكور بلغ��ت /البلق�اء

وفیما یتعلق بمتغی�ر الرتب�ة األكادیمی�ة بلغ�ت نس�بة رتب�ة أس�تاذ مس�اعد ) 18,8(
یم�ا یتعل�ق أم�ا ف )47.9( أم�ا نس�بة اق�ل م�ن أس�تاذ مس�اعد بلغ�ت) 52.1( فأعلى

، ف��ي ح��ین ) 40أكث��ر م��ن ( بلغ��ت اعل��ى نس��بة للفئ��ة العمری��ة  : بمتغی��ر العم��ر 
وفیم�ا یتعل�ق بمتغی�ر التخص��ص ). 29-25( كان�ت اق�ل نس�بة للفئ�ة العمری��ة م�ن

من المبحوثین تخصصاتھم إنسانیة مقاب�ل ) 71.9(فیشیر الجدول إلى أن  نسبة 
ج���دول إل���ى أن غالب���ة تخصص���اتھم علمی���ة، كم���ا و یش���یر ال)  28.19(نس���بة 

ف��ي ح��ین أن البقی��ة م��ن س��كان ) 69.8(المبح��وثین م��ن س��كان المدین��ة وبنس��بة 
س�نوات بلغ�ت 5ـ1أما متغیر مدة الخدمة في الجامعة من) . 30.2(القرى بنسبة 

س�نوات  10أم�ا نس�بة ) 32.3( س�نوات بلغ�ت نس�بتھا 9ـ�6 ومن) 41.7( نسبتھا
  ).26.0( فأكثر بلغت

  والنسب المئویة لعینة الدراسة التكرارات: )2(جدول   
 النسبة التكرار الفئات  

 81.2 78 ذكر  الجنس
 18.8 18 أنثى 

 52.1 50 أستاذ مساعد فأعلى الرتبة األكادیمیة
 47.9 46 اقل من أستاذ مساعد 

 14.6 14 29-25من  العمر
 27.1 26 34-30من   
 18.8 18 39-35من  
 39.6 38 فما فوق  40 

 28.1 27 يعلم التخصص
 71.9 69 أنساني 

 69.8 67 مدینة مكان السكن
 30.2 29 قریة 

 41.7 40 سنوات 5-1من  سنوات الخبرة
 32.3 31 سنوات 9-6من  
 26.0 25 فأكثر  10 
 100.0 96  المجموع 
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دور جامعة البلقاء التطبیقیة في خدمة المجتم�ع م�ن وجھ�ة ما : األولالسؤال 
  ریسیة فیھا؟نظر أعضاء الھیئة التد

لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحراف�ات 
المعیاری��ة ل��دور جامع��ة البلق��اء التطبیقی��ة ف��ي خدم��ة المجتم��ع م��ن وجھ��ة نظ��ر 

  :یبین ذلك) 3(أعضاء الھیئة التدریسیة فیھا، والجدول أدناه رقم 
ل��دور اری��ة المتوس��طات الحس��ابیة واالنحراف��ات المعی) 3(یب��ین الج��دول 

جامع��ة البلق��اء التطبیقی��ة ف��ي خدم��ة المجتم��ع م��ن وجھ��ة نظ��ر أعض��اء الھیئ��ة 
ب��أعلى  مح��ور البح��ث العلم��ي، حی��ث ج��اء ف��ي المرتب��ة األول��ى التدریس��یة فیھ��ا

، بینم��ا ج��اء مح��ور )0.87(وانح��راف معی��اري ) 2.70(متوس��ط حس��ابي بل��غ 
ط حس��ابي بل��غ بالمرتب�ة األخی��رة وب��أدنى متوس� الخب��رات وتق��دیم االستش�ارات

كك���ل  ل���ألداةوبل���غ المتوس��ط الحس���ابي ، )0.82(وب��انحراف معی���اري ) 2.62(
مما یعن�ي وبش�كل ع�ام  أن دور جامع�ة   ).0.80(وبانحراف معیاري ) 2.67(

البلقاء التطبیقیة في خدمة المجتم�ع المحل�ي وعل�ى جمی�ع المح�اور ك�ان بدرج�ة 
للمح�اور واألداة اق�ل  متوسطة من االھامیة، ك�ون جمی�ع المتوس�طات الحس�ابیة

  . 3من 
بأن كل ) 2008 حراحشة،یاسین (تتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة وال 

لربط وتقدیم ، واالستشارات، والتأھیلیة، التدریبیة، من البحث العلمي والبرامج
الخب��رات ح��ازت عل��ى درج��ة عالی��ة م��ن األھمی��ة ل��دور الجامع��ة ف��ي خدم���ة 

  .المجتمع
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لدور جامعة البلقاء  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتوسطات: )3(جدول 

التطبیقیة في خدمة المجتمع من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة فیھا 
  مرتبة تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط   المحور  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

 متوسطة 87. 2.70 العلمي البحث  1  1
 متوسطة 85. 2.68 والتأھیلیة التدریبیة لبرامجا  2  2
 متوسطة 82. 2.62 الخبرات وتقدیم االستشارات  3  3
  80. 2.67 ككل األداة   
  

ولمعرفة تقدیرات أعضاء ھیئة التدریس على كل فقرة من فق�رات األداة 
ت��م اس��تخراج المتوس��طات الحس��ابیة و االنحراف��ات المعیاری��ة لك��ل مح��ور م��ن 

  :سةمحاور الدرا
  العلمي البحث :األول المحور

 المتوس��طات الحس��ابیة واالنحراف��ات المعیاری��ة) 4(یب��ین الج��دول رق��م 
والت�ي ) 4(، حی�ث ج�اءت الفق�رة رق�م "العلم�ي البح�ث" لفق�رات المح�ور األول

العم��ل عل��ى دع��م البح��ث العلم��ي للع��املین فیھ��ا وللب��احثین ف��ي "ت��نص عل��ى 
وانح�راف ) 3.02(بمتوسط حس�ابي بل�غ في المرتبة األولى و" المجتمع المحلي

 والت��ي ت��نص عل��ى) 2(، تلتھ��ا ف��ي المرتب��ة الثانی��ة الفق��رة رق��م )0.93(معی�اري 
العم��ل عل��ى توجی��ھ البح��وث العلمی��ة والعملی��ة لح��ل المش��كالت الت��ي تواج��ھ "

 ،)1.00(وب�انحراف معی�اري ) 2.88(بمتوس�ط حس�ابي بل�غ " المجتمع المحل�ي
التع��رف عل��ى " والت��ي ت��نص عل��ى) 1(لفق��رة رق��م ا الثالث��ةتلتھ��ا ف��ي المرتب��ة 

حاج���ات ومطال���ب المجتم���ع المحل���ي وتق���دیم المحاض���رات الثقافی���ة وب���رامج 
بینم���ا ، )0.85(وب���انحراف معی��اري ) 2.79(بمتوس��ط حس���ابي بل��غ " التوعی��ة

العم��ل عل��ى اط��الع وتوجی��ھ أبن��اء المجتم��ع "ونص��ھا ) 6(ج��اءت الفق��رة رق��م 
بالمرتب��ة " ص��ل ف��ي  مختل��ف أنح��اء الع��المالمحل��ي عل��ى المس��تجدات الت��ي تح

وق��د بل��غ  ).1.12(وانح��راف معی��اري ) 2.51(األخی��رة وبمتوس��ط حس��ابي بل��غ 
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-المتوس�ط الحس�ابي لتق�دیرات أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس عل�ى ھ�ذا المح�ور كك��ل 
وھ�و یقاب��ل التق�دیر بدرج��ة ) 0.87(وانح��راف معی�اري ) 2.70(مح�ور البح�ث 

  .متوسطھ
بان دور جامعة البلق�اء التطبیقی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر  ومما تقدم یمكن القول

أعضاء ھیئة التدریس فیھا كان متوسط األھمیة في خدمة المجتمع المحل�ي ف�ي 
مج�ال البح��ث العلم��ي باس�تثناء  العم��ل عل��ى دع��م البح�ث العلم��ي للع��املین فیھ��ا 
وللباحثین في المجتمع المحلي حیث حاز عل�ى درج�ة عالی�ة م�ن األھمی�ة ل�دور 

  .في خدمة المجتمع المحلي على محور البحث العلمي الجامعة
لفقرات المحور المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة : )4(جدول 

  مرتبة تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة "العلمي البحث"األول 
المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

  الحسابي
االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

1  4  
ث العلمي العمل على دعم البح

للعاملین فیھا وللباحثین في 
  المجتمع المحلي

 كبیرة 93. 3.02

2  2  

العمل على توجیھ البحوث 
العلمیة والعملیة لحل المشكالت 

  التي تواجھ المجتمع المحلي
 

 متوسطة 1.00 2.88

3  1  

التعرف على حاجات ومطالب 
المجتمع المحلي وتقدیم 

المحاضرات الثقافیة وبرامج 
  التوعیة

 متوسطة 85. 2.79

4  3  

التركیز على ما یستجد من 
تطورات تخدم أبناء المجتمع في 
مختلف مجاالت الحیاة كالزراعة 

  والصحة والبیئة والشباب

 متوسطة 1.03 2.70

5  5  
العمل على إفادة المجتمع المحلي 

من نتائج البحوث والدراسات 
  بطریقة سھلة ومیسرة

 متوسطة 1.27 2.68

6  9  

یع البحث العمل على تشج
والباحثین من أبناء المجتمع 

المحلي وتكریم المتمیزین منھم 
  االحتفاالت العامة في

 

 متوسطة 1.04 2.58
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

7  7  

التنسیق مع المؤسسات االنتاجیھ 
في المجتمع المحلي من أجل 

إجراء البحوث والدراسات التي 
 تطلبھا

 متوسطة 1.12 2.57

8  8  

االستفادة من التجارب الناجحة 
ض الدول األجنبیة لدى بع

والعربیة في مجال إسھام البحث 
 العلمي في تنمیة المجتمع

 متوسطة 1.12 2.56

9  6  

العمل على اطالع وتوجیھ أبناء 
المجتمع المحلي على 

المستجدات التي تحصل في  
 مختلف أنحاء العالم

 متوسطة 1.12 2.51

  
دور ب��أن ھن��اك ) 2005الرش��ید،احم��د (تتف��ق ھ��ذه الدراس��ة م��ع دراس��ة 

دع��م (لجامع��ة البلق��اء ف��ي خدم��ة المجتم��ع یتمث��ل ف��ي العدی��د م��ن األنش��طة مث��ل 
البحث العلمي، توجیھ البحوث العلمیة والعملیة لحل المشكالت ، التعرف عل�ى 
حاج���ات ومطال���ب المجتم���ع المحل���ي وتق���دیم المحاض���رات الثقافی���ة وب���رامج 

جتم�ع ف�ي مختل�ف التوعیة، التركیز على ما یستجد من تطورات تخدم أبن�اء الم
المجاالت، إف�ادة المجتم�ع المحل�ي م�ن نت�ائج البح�وث والدراس�ات، العم�ل عل�ى 
تش�جیع البح��ث والب��احثین م��ن أبن��اء المجتم�ع المحل��ي، التنس��یق م��ع المؤسس��ات 
اإلنتاجیة في المجتمع المحل�ي م�ن أج�ل إج�راء البح�وث والدراس�ات، االس�تفادة 

بی��ة والعربی��ة ، اط��الع وتوجی��ھ م�ن التج��ارب الناجح��ة ل��دى بع��ض ال�دول األجن
  ).أبناء المجتمع المحلي على المستجدات التي تحصل في مختلف أنحاء العالم

وكانت درج�ة قی�ام الجامع�ات ب�دورھا ف�ي تنمی�ة المجتم�ع متوس�طة بش�كل ع�ام 
بع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل��ة ) الرش�یداحم��د (وتتف�ق ھ�ذه الدراس�ة م�ع دراس�ة 

ات ب��دورھا ف��ي تنمی��ة المجتم��ع تع��زى إل��ى إحص��ائیة ب��ین درج��ة قی��ام الجامع��
  .المسمى الوظیفي ونوع الجامعة

  البرامج التدریبیة والتأھیلیة :الثاني المحور
 المتوس��طات الحس��ابیة واالنحراف��ات المعیاری��ة) 5(یب��ین الج��دول رق��م 

، حی�ث ج�اءت الفق�رة رق�م "البرامج التدریبیة والتأھیلیة" لفقرات المحور الثاني



  نظر أعضاء الھیئة التدریسیة فیھاالجامعة في خدمة المجتمع المحلي من وجھة دور       
  

 

 183                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

ط���رح ب���رامج تعلمی���ھ الس���تخدام الحاس���وب وش���بكة "عل���ى  والت���ي ت���نص) 2(
وانحراف ) 3.02(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " االنترنت العالمیة

 والت��ي ت��نص عل��ى) 1(، تلتھ��ا ف��ي المرتب��ة الثانی��ة الفق��رة رق��م )0.97(معی�اري 
تنظیم دورات تدریبیة لطالب الكلیة كجزء عمل�ي م�ن البرن�امج الدراس�ي ك�ل "

" ف���ي المؤسس���ات التربوی���ة واالجتماعی���ة تخصص���ھ لتق���دیم الخ���دماتحس���ب 
تلتھ��ا ف��ي المرتب��ة  ،)0.91(وب��انحراف معی��اري ) 3.01(بمتوس��ط حس��ابي بل��غ 

العم��ل عل��ى ت��وفیر ف��رص التأھی��ل " والت��ي ت��نص عل��ى) 4(الفق��رة رق��م  الثالث��ة
بمتوس��ط حس��ابي بل��غ " الترب��وي لمعلم��ي ومعلم��ات القط��اعین الع��ام والخ��اص

 )8(، و )3(رق��م  ت��انبینم��ا ج��اءت الفقر، )1.03(وب��انحراف معی��اري ) 2.91(
العم�ل "، "العم�ل عل�ى ط�رح ب�رامج تعلیمی�ة ف�ي مج�ال مح�و األمی�ة"ا مونصھ

بالمرتب�ة األخی�رة وبمتوس�ط حس�ابي بل�غ  "على التواصل م�ع خریج�ي الجامع�ة
وق�د بل�غ المتوس�ط  .على الت�والي) 1.16(، )1.24(وانحراف معیاري ) 2.42(
) 2.68(حس��ابي لتق��دیرات أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس عل��ى ھ��ذا المح��ور كك��ل ال

  .وھو یقابل التقدیر بدرجة متوسطھ) 0.85(وانحراف معیاري 
ومما تقدم یمكن القول بان دور جامعة البلق�اء التطبیقی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر 
أعضاء ھیئة التدریس فیھا كان متوسط األھمیة في خدمة المجتمع المحل�ي ف�ي 

امج التدریبی�ة و التأھیلی�ة باس�تثناء  العم�ل عل�ى ط�رح ب�رامج تعلمی�ھ مجال البر
الستخدام الحاسوب وشبكة االنترنت العالمیة ،و تنظیم دورات تدریبیة لط�الب 
 الكلیة كجزء عملي من البرنامج الدراسي كل حسب تخصصھ لتق�دیم الخ�دمات

ة م��ن ف��ي المؤسس��ات التربوی��ة  واالجتماعی��ة، حی��ث حازت��ا عل��ى درج��ة عالی��
    .األھمیة لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي على ھذا المحور
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لفقرات المحور المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة : )5(جدول 
مرتبة تنازلیاً حسب المتوسطات  "البرامج التدریبیة والتأھیلیة"الثاني 

  الحسابیة

المتوس��ط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنح�����راف 
  لمعیاريا

  الدرجة

1  2  
ط������رح ب������رامج تعلمی������ھ الس������تخدام 

 كبیرة 97. 3.02 الحاسوب وشبكة االنترنت العالمیة

2  1  

تنظ��یم دورات تدریبی��ة لط��الب الكلی��ة 
كجزء عملي من البرنامج الدراسي كل 

ف��ي  حس��ب تخصص��ھ لتق��دیم الخ��دمات
 المؤسسات التربویة  واالجتماعیة

 كبیرة 91. 3.01

3  4  
یر ف���رص التأھی����ل العم���ل عل���ى ت���وف

الترب��وي لمعلم��ي ومعلم��ات القط��اعین 
 العام والخاص

 متوسطة 1.03 2.91

عقد دورات تدریبیة ف�ي مج�ال التھیئ�ة   5  4
 الوظیفیة ألفراد المجتمع المحلي

 متوسطة 97. 2.64

5  7  
المس���اھمة ف���ي تق���دیم ال���دعم الم���ادي 
والمعنوي ألبناء المجتمع المحل�ي مث�ل 

  لوسائلاستخدام بعض األبنیة وا
2.59 1.04 

 متوسطة

6  6  

العم�����ل عل�����ى عق�����د ورش تدریبی�����ھ 
ومشاغل عمل ألفراد المجتمع المحل�ي 
 تتعل���ق بتنمی���ة اتجاھ���اتھم نح���و مھن���ة

 التعلیم وفق احتیاجات الوطن

2.44 1.05 

 متوسطة

العم��ل عل��ى ط��رح ب��رامج تعلیمی��ة ف��ي   3  7
 متوسطة 1.24 2.42 مجال محو األمیة

م���ع خریج���ي العم���ل عل���ى التواص���ل   8  7
 الجامعة

 متوسطة 1.16 2.42

  
 clifforrd and ،2002(تتف�ق ھ�ذه الدراس�ة م�ع دراس�ة م�اري وكلف�ورد 

marry(  التي أثبتت أن ھناك دور كبیر للمدرس�ة ف�ي إیج�اد نش�ئ ق�ادر ومس�تعد
للتطویر وتقدیم خدمات للمجتمع المحلي وذلك عن طری�ق اس�تغالل الطلب�ة ف�ي 

وب��ذلك نس��تطیع الق��ول أن ھن��اك دور . المجتم��ع أوق��ات ف��راغھم بم��ا ینف��ع ھ��ذا
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بدرج���ة متوس���طة لجامع���ة البلق���اء التطبیقی���ة م���ن خ���الل الخ���دمات التأھیلی���ة 
والتدریبیة في تنمیة المجتمع، كم�ا تختل�ف ھ�ذه الدراس�ھ ع�ن دراس�ة أندرس�ون 

)Anderson,2000(  ف���ي أن الجامع���ة وطلبتھ���ا تس���اھم بش���كل كبی���ر ف���ي نج���اح
    .تالي تقدیم خدمات للمجتمع المحليالعملیة التربویة وبال

  االستشارات وتقدیم الخبرات :الثالث المحور
 المتوس��طات الحس��ابیة واالنحراف��ات المعیاری��ة) 6(یب��ین الج��دول رق��م 

، حی��ث ج��اءت الفق��رة "االستش��ارات وتق��دیم الخب��رات" لفق��رات المح��ور الثال��ث
ارات عام�ة إتاح�ة الفرص�ة لتق�دیم خ�دمات واستش�"والت�ي ت�نص عل�ى ) 1(رقم 

في " ختلفة من خالل ما لدیھا من خبرات علمیة متخصصةملشرائح المجتمع ال
، )0.82(وانح��راف معی��اري ) 2.81(المرتب��ة األول��ى وبمتوس��ط حس��ابي بل��غ 

االتص�ال المتب�ادل " والت�ي ت�نص عل�ى) 2(تلتھا في المرتب�ة الثانی�ة الفق�رة رق�م 
یس��تجد م�ن تط��ورات ف��ي  والمس�تمر ب��ین الجامع�ة والمجتم��ع المحل�ي لبح��ث م�ا

وب��انحراف معی��اري ) 2.79(بمتوس��ط حس��ابي بل��غ " مج��االت الحی��اة المختلف��ة
تعم��ل "ونص��ھما ) 7(، و )3(رق��م  ت��انالفقر الثالث��ةتلتھ��ا ف��ي المرتب��ة  ،)0.93(

، "عل��ى تفعی��ل دور مرك��ز االستش��ارات ف��ي الجامع��ة ألبن��اء المجتم��ع المحل��ي
جامع�ة ومؤسس�ات المجتم�ع المحل�ي العمل على تفعیل قن�وات االتص�ال ب�ین ال"

مراك���ز  األح���زاب، الجمعی���ات، التلفزی���ون، الص���حافة، اإلع���الم  مث���ل وس���ائل
) 0.97(، )0.89(وبانحراف معی�اري ) 2.65(بمتوسط حسابي بلغ  "االنتخاب

توفیر الخدمات االستش�اریة "ونصھا ) 5(بینما جاءت الفقرة رقم على التوالي، 
بالمرتب�ة األخی�رة وبمتوس�ط " تربوی�ة إرش�ادیةلألسر التي تعاني م�ن مش�كالت 

وق��د بل��غ المتوس��ط الحس��ابي   ).1.02(وانحراف معیاري ) 2.41(حسابي بلغ 
وانح��راف ) 2.62(لتق��دیرات أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس عل��ى ھ��ذا المح��ور كك��ل 

  .وھو یقابل التقدیر بدرجة متوسطھ) 0.82(معیاري 
التطبیقی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر ومما تقدم یمكن القول بان دور جامعة البلق�اء 

أعضاء ھیئة التدریس فیھا كان متوسط األھمیة في خدمة المجتمع المحل�ي ف�ي 
  .مجال االستشارات وتقدیم الخبرات
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محم�د (و )2005الرش�ید،( وتتفق ھ�ذه النتیج�ة م�ع نت�ائج دراس�ة ك�ل م�ن
والت��ي توص�لت إل�ى أن دور الجامع��ة  )1999احم�د رش�ید،(و)  2003العتیب�ي،

وتختل��ف م��ع دراس��ة . متوس��طة ف��ي االستش��ارات وتق��دیم الخب��راتج��اء بدرج��ة 
الت���ي تش��یر إل���ى دور كبی���ر للجامع��ة ف���ي مج���ال )  2008یاس��ین الحراحش���ة،(

وتع��زى مث��ل ھ��ذه النتیج��ة إل��ى حداث��ة جامع��ة البلق��اء التطبیقی��ة . االستش��ارات
كاألردنی����ة والیرم����وك ومؤت����ة : مقارن����ة بغیرھ����ا م����ن الجامع����ات األردنی����ة

، إضافة لكون كلیات جامعة البلقاء منتشرة في مختلف محافظات  والتكنولوجیا
  .المملكة وبالتالي قیاس دورھا بتوازن قد یصعب في ضل ھذا االنتشار 

لفقرات المحور الثالث المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة : )6(جدول  رقم
  لحسابیةمرتبة تنازلیاً حسب المتوسطات ا "االستشارات وتقدیم الخبرات"

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

1  1  
إتاحة الفرصة لتقدیم خدمات واستشارات عامة 

ختلفة من خالل ما لدیھا من ملشرائح المجتمع ال
 خبرات علمیة متخصصة

2.81 .82 
 متوسطة

2  2  
االتص����ال المتب����ادل والمس����تمر ب����ین الجامع����ة 

حث ما یستجد من تطورات والمجتمع المحلي لب
 في مجاالت الحیاة المختلفة

2.79 .93 
 متوسطة

3  3  
تعمل عل�ى تفعی�ل دور مرك�ز االستش�ارات ف�ي 

 98. 2.65 الجامعة ألبناء المجتمع المحلي
 متوسطة

3  7  

العمل على تفعیل قنوات االتصال ب�ین الجامع�ة 
 اإلعالم  ومؤسسات المجتمع المحلي مثل وسائل

مراكز .األحزاب.الجمعیات.زیونالتلف.الصحافة.
 االنتخاب

2.65 .97 

 متوسطة

5  4  
تنظیم لقاءات ألعضاء ھیئة التدریس في كلیات 
أخ���رى م���ن أج���ل توض���یح طرائ���ق الت���دریس 

  المتعددة
2.53 1.10 

 متوسطة

6  6  
العم���ل عل���ى توجی���ھ الش���باب للتخط���یط الس���لیم 
الس����تثمار أوق����ات ف����راغھم وتوجی����ھ طاق����اتھم 

 اإلبداعیة
2.52 1.10 

 متوسطة

توفیر الخدمات االستش�اریة لألس�ر الت�ي تع�اني   5  7
 من مشكالت تربویة إرشادیة

 متوسطة 1.02 2.41
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ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین وجھات نظر أعض�اء : السؤال الثاني
 ؟)الجنس، والرتبة األكادیمیة، والخبرة(ھیئة التدریس تعزى لكل من 
ستخراج المتوسطات الحسابیة واالنحراف�ات تم ا لإلجابة عن ھذا السؤال

لدور جامعة البلق�اء التطبیقی�ة ف�ي خدم�ة المجتم�ع المحل�ي م�ن وجھ�ة  المعیاریة
الج��نس، والرتب��ة األكادیمی��ة،  اتمتغی��ر حس��بنظ��ر أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس 

، ولبی���ان دالل���ة الف���روق اإلحص���ائیة ب���ین المتوس���طات الحس���ابیة ت���م والخب���رة
ج��نس والرتب��ة األكادیمی��ة، وتحلی��ل التب��این األح���ادي لل" ت"اس��تخدام اختب��ار 
  .وضح ذلكیوالجدول أدناه  لسنوات الخبرة،
 (وجود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة  )7(یتبین من الجدول  -:الجنس 

في جمیع المحاور واألداة ككل، وج�اءت الف�روق  تعزى ألثر الجنس )0.05= 
وھ�ذا . اإلن�اث لل�ذكور قلیل�ةلصالح اإلناث ویعود السبب ف�ي ذل�ك إل�ى أن نس�بة 

یدل على أن أعضاء ھیئة التدریس من اإلناث أكثر تقدیرا ل�دور جامع�ة البلق�اء 
  .التطبیقیة في خدمة المجتمع

بش�كل ع�ام  ب�أن ) 2003 العتیب�ي، محم�د(تتفق ھذه الدراسة م�ع دراس�ة 
ھن��اك ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ف��ي دور جامع��ة البلق��اء التطبیقی��ة ف��ي تنمی��ة 

جتمع كانت تعزى لمتغیر المؤھ�ل العلم�ي وك�ذلك تع�زى لمتغی�ر التخص�ص الم
  .اإلنساني

في حین تختلف مع نفس الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحص�ائیة ف�ي 
دور جامع��ة البلق��اء ف��ي تنمی��ة المجتم��ع المحل��ي تع��زى لمتغی��ر الج��نس لص��الح 

  .الذكور ولیس لصالح اإلناث
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واالنحرافات المعیاریة واختبار ت  المتوسطات الحسابیة: )7(جدول رقم 
ألثر متغیر الجنس على دور جامعة البلقاء التطبیقیة في خدمة المجتمع 

  المحلي من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس
قیمة  أنثى ذكر  

  ت
الداللة 
اإلحصائ

  یة
المتوس���ط 

  الحسابي
االنح���راف 

  المعیاري
المتوس���ط 

  الحسابي
االنح���راف 

  المعیاري
البح����������������ث 

 69. 3.19 87. 2.59 العلمي
-

2.73
1 

.008 

الب�������������رامج 
التدریبی����������ة 

 والتأھیلیة
2.55 .84 3.22 .66 

-
3.14

6 
.002 

االستش��ارات 
وتق����������������دیم 

 الخبرات
2.50 .84 3.16 .48 

-
3.22

5 
.002 

 األداة ككل
2.55 .80 3.19 .57 

-
3.18

6 
.002 

     
 وج�ود ف�روق ذات دالل�ة )8(یتب�ین م�ن الج�دول رق�م  :الرتبة األكادیمی�ة

ف���ي جمی���ع المح���اور  تع���زى ألث���ر الرتب���ة األكادیمی���ة )  =0.05(إحص���ائیة 
واألداة ككل، وجاءت الفروق لص�الح الرتب�ة األكادیمی�ة اق�ل م�ن أس�تاذ مس�اعد 

وكانت درج�ة )  وھم من حملة الماجستیر والبكالوریوس والمحاضر المتفرغ (
) 2,88( ابيقی��ام الجامع��ة بالبح��ث العلم��ي بالمرتب��ة األول��ى ذات  متوس��ط حس��

وج��اء بالمرتب��ة الثانی��ة الب��رامج التدریبی��ة والتأھیلی��ة ) ,84(وانح��راف معی��اري 
وج�اء بالمرتب�ة الثالث�ة ) ,77(وانح�راف معی�اري ) 2,97(ذات متوسط حسابي 

وانح�راف معی�اري ) 2,85(االستشارات وتقدیم الخبرات ذات متوسط حس�ابي 
ر لجامع�ة البلق�اء التطبیقی�ة ومن خالل ذلك نس�تطیع الق�ول أن ھن�اك دو) .,69(

  .في خدمة المجتمع من خالل البحث العلمي 
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،ومحم��د )2005(تتف��ق ھ��ذه الدراس��ة م��ع دراس��ة ك��ل م��ن احم��د الرش��ید 
في أن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤھل ) 2003( العتیبي
 كم��ا تختل��ف نت��ائج ھ��ذه الدراس��ة م��ع نت��ائج دراس��ة مب��ارك الع��ازمي. العلم��ي

بأن��ھ ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین متوس��طات تق��دیرات ) 2004(
  .أفراد العینة تعزى لمتغیر الرتبة األكادیمیة 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار ت : )8(جدول رقم 
ألثر متغیر الرتبة األكادیمیة على دور جامعة البلقاء التطبیقیة في خدمة 

  .من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس فیھا المجتمع المحلي
الدالل����������ة   قیمة ت  اقل من أستاذ مساعد أستاذ مساعد فأعلى  

المتوس���ط   اإلحصائیة
  الحسابي

االنح���راف 
  المعیاري

المتوس���ط 
  الحسابي

االنح���راف 
  المعیاري

 047. 2.013- 84. 2.88 86. 2.53 البحث العلمي
البرامج التدریبیة 

 001. 3.352- 77. 2.97 84. 2.42 والتأھیلیة

االستش�����������ارات 
 007. 2.746- 69. 2.85 88. 2.41 وتقدیم الخبرات

 006. 2.809- 71. 2.90 83. 2.46  األداة ككل
  

یتبین من الجدول أن ھن�اك ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة عل�ى األداة كك�ل 
تعزى لصالح رتبة أستاذ مس�اعد ف�أعلى ویرج�ع ذل�ك إل�ى المس�توى األك�ادیمي 

وھ��ذا ی��دل عل��ى ان��ھ كلم�ا ارتف��ع المس��توى األك��ادیمي یك��ون ھن��اك دور  األعل�ى
  . الھیئة التدریسیة في خدمة المجتمع المحلي ألعضاء اكبر

وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) 9(یتبین من الجدول  :سنوات الخبرة
)  =0.05 ( س��نوات الخب��رة ف��ي جمی��ع المح��اور واألداة كك��ل،تع��زى ألث��ر 

، ومحم���د )2005(ة م���ع دراس���ة ك���ل م���ن احم���د  الرش���یدوتتف���ق ھ���ذه الدراس���
ف�ي أن ھن�اك ف�روق تع�زى لص�الح متغی�ر الخب�رة كم�ا تختل�ف ) 2003(العتیبي

ف�ي ان�ھ ال توج�د ) 2007( نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة مبارك  العازمي
  .فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لصالح متغیر الخبرة 
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ابیة واالنحرافات المعیاریة وتحلیل المتوسطات الحس(: )9(جدول رقم 
التباین األحادي ألثر سنوات الخبرة على دور جامعة البلقاء التطبیقیة في 

  خدمة المجتمع المحلي من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس
 5-1م������������������ن   

 سنوات
 9-6م������������������ن 

  فأكثر 10 سنوات

ف
ة 

یم
ق

  

یة
صائ

إلح
ة ا

الل
الد

  

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
بي  

سا
لح

ط ا
وس

مت
ال

  

حرا
الن

ا
ري

عیا
الم

ف 
ري  

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري  

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

 000. 9.609 56. 3.28 91. 2.39 83. 2.58 البحث العلمي
الب��������������������رامج 
التدریبی�����������������ة 

 والتأھیلیة
2.52 .75 2.53 .94 3.12 .76 4.925 .009 

االستش���������ارات 
 وتقدیم الخبرات

2.60 .75 2.35 .89 2.99 .73 4.510 .014 

 002. 6.877 64. 3.14 88. 2.42 72. 2.56 ة ككلاألدا

  
ولبیان الفروق الزوجیة بین المتوسطات الحسابیة تم استخدام المقارنات 

        .)10(البعدیة بطریقة شفیھ كما ھو مبین في الجدول 
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لمقارنات البعدیة بطریقة شفیھ ألثر متغیر سنوات ا: )10(جدول رقم   
  جمیع المحاور واألداة ككلالخبرة على 

  
المتوسط 
 الحسابي

 5-1من 
 سنوات

 9-6من 
 سنوات

10 
 فأكثر

    2.58 سنوات 5-1من   البحث العلمي
    19. 2.39 سنوات 9-6من 
  *90. *71. 3.28  فأكثر 10

الب����������������رامج 
التدریبی�������������ة 

  والتأھیلیة

    2.52 سنوات 5-1من 
    01. 2.53 سنوات 9-6من 
  *59. *60. 3.12  فأكثر 10

االستش�����ارات 
وتق�������������������دیم 

  الخبرات

     2.60 سنوات 5-1من 
    25. 2.35 سنوات 9-6من 
  *64. 38. 2.99  فأكثر 10

    2.56 سنوات 5-1من  األداة ككل
    14. 2.42 سنوات 9-6من 
  *72. *58. 3.14  فأكثر 10

  
  ).  =0.05(دالة عند مستوى الداللة 

   :اآلتي) 10(یتبین من الجدول رقم 
س�نوات ف��أكثر  10فئ�ة ب�ین )   =0.05(وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة   -

س�نوات وج�اءت الف�روق  9-6س�نوات و فئ�ة  5-1من جھة وبین كل م�ن فئ�ة 
الب��رامج  ومح��ور البح��ث العلم��يس��نوات ف��أكثر ف��ي مح��ور  10لص��الح فئ��ة 

  .واألداة ككل التدریبیة والتأھیلیة
س�نوات ف��أكثر  10فئ�ة ب�ین )   =0.05(وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة   -

س�نوات ف�أكثر ف�ي  10سنوات وجاءت الفروق لصالح فئ�ة  9-6وبین فئة من 
  .االستشارات وتقدیم الخبراتمحور 

م��ن المالح��ظ أن ھن��اك دور كبی��ر لس��نوات الخب��رة ف��ي خدم��ة المجتم��ع 
ي ویعود السبب في ذل�ك إل�ى ان�ھ كلم�ا زادت س�نوات الخب�رة زادت ق�درة المحل

الشخص على تقدیم االستشارات والخبرات وتنفیذ البرامج التدریبی�ة والتاھیلی�ة 
باإلض��افة إل���ى الق���درة المتمی��زة عل���ى البح���ث العلم��ي ، إض���افة لزی���ادة وعی���ھ 
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ض�افھ   إل�ى وإدراكھ في دور الجامعة في ھ�ذه المج�االت كون�ھ ق�د یم�ارس باأل
یت���یح ل���ھ ) عمی���د ، مس���اعد عمی���د ، رئ��یس قس���م(دوره األك��ادیمي دور إداري 

  .االضطالع و المساھمة المباشرة في خدمة المجتمع المحلي 
  :ملخص النتائج

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 
یمث�ل دور جامع�ة البلق�اء التطبیقی��ة م�ن وجھ�ة نظ��ر أعض�اء ھیئ�ة الت��دریس .-1

العم��ل عل��ى دع��م البح��ث : ح��ث العلم��ي بالدرج��ة األول��ى م��ن خ��الل فیھ��ا بالب
وطرح برامج تعلیمیة لشبكة الحاس�وب واالنترن�ت ,العلمي للعاملین والباحثین

  .و خدمات واستشارات عامة لكافة شرائح المجتمع
وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى للج�نس ف�ي جمی�ع المح�اور واألداة  -2

  .لصالح اإلناث
فروق ذات داللة إحص�ائیة ف�ي جمی�ع المح�اور واألداة تع�زى للرتب�ة وجود  -3

  .األكادیمیة لصالح رتبة أقل من أستاذ مساعد
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع المحاور واألداة تع�زى لس�نوات  -4

  .سنوات فأكثر 10الخبرة لصالح 
  :التوصیـات -

  :وصى بما یلياستنادا إلى النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة ی
  :توصیات نظریة -أ
إیجاد تشریعات خاصة تحدد وتنظم دور الجامعة في خدمة وتنمیة المجتمع  -

  .المحلي، وإدراج األنشطة االجتماعیة ضمن السیاسات المعتمدة في الجامعة
توطید العالقة بین الجامعة ومنظمات المجتمع المدني ، لما لذلك من  -

من خالل زیادة البرامج الثقافیة .المجتمع انعكاسات ایجابیة على تنمیة
  .شكالت المجتمع ومعالجتھامواإلعالمیة التي تھتم بطرح 

إج��راء دراس��ات أخ��رى ح��ول دور الجامع��ة ف��ي خدم��ة المجتم��ع المحل��ي ف��ي  -
مجاالت أخرى مث�ل مج�ال الن�دوات و الب�رامج التثقیفی�ة ف�ي الجان�ب البیئ�ي و 

  .االجتماعي والتربوي
  .عة كافة إمكانیاتھا وجمیع مرافقھا في خدمة المجتمع المحليأن تضع الجام -
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إج��راء دراس��ات مش��ابھھ وعل��ى عین��ات أخ��رى غی��ر أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس  -
كالطلب��ة والمجتم��ع المحل��ي واإلداری��ین، وبأس��ئلة وف��روض مغ��ایرة للدراس��ة 

  .الحالیة لتعمیم نتائج الدراسة وزیادة إثرائھا
  :توصیات عملیة تطبیقیة -ب
لعمل عل�ى تنظ�یم ب�رامج وإص�دار منش�ورات ح�ول دور الجامع�ة ف�ي خدم�ة ا -

المجتمع المحلي بالتنسیق بین المؤسسات الحكومیة والتطوعیة، لتوعی�ة أبن�اء 
  .المجتمع بأھمیة الجامعة وأدوارھا في تنمیة وتطویر المجتمع

ف�ي  المادیة والبشریة الالزمة لدعم دور الجامعة اإلمكاناتالعمل على توفیر  -
 خدمة المجتمع، مع ضرورة متابعة وتق�ویم برامجھ�ا وخ�دماتھا ألقائم�ھ،وربط

الحكومي للجامعة ب�األدوار الخدماتی�ة لھ�ا ف�ي المجتم�ع المحل�ي مم�ا ل�ھ  الدعم
  .األثر الكبیر في إزكاء روح المنافسة بین الجامعات

  .دعم البحث العلمي للعاملین والباحثین في المجتمع المحلي  -
  .فرص التأھیل التربوي لمعلمي ومعلمات القطاع الخاصتوفیر  -
توطید العالقة بین المجتمع المحلي والجامعة من خالل الندوات والمؤتمرات  -

  . وزیادة فعالیة مركز االستشارات وخدمة المجتمع
  .توجیھ البحوث العلمیة لحل المشكالت التي تواجھ المجتمع المحلي -
لحاس��وب واالنترن��ت وتنظ��یم دورات تدریبی��ة ط��رح ب��رامج تعلیمی��ة لش��بكة ا -

  .لطالب الكلیة
تقدیم خدمات واستشارات عامة لشرائح المجتمع المختلفة من خالل م�ا ل�دیھا  -

  .من خبرات علمیة متخصصة
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 قائمـة المراجـع والمصادر

 المراجع باللغة العربیة  -أوال
ل دور عضو ھیئة التدریس تفعی، )2005(إبراھیم السمادوني، وسھام احمد یاسین  -

بالجامعات المصریة في مجال خدمة المجتمع، مجلة التربیة، كلیة التربیة، جامعة 
 . 11ص جزء أول أكتوبر، 127األزھر، ع 

الفكر  ،أزمات التعلیم العالي وجھة نظر تتجاوز حدود األقطار ،)1999(احمد أبو ملحم   -
 . 35 -  21، )98( 4العربي، 

 .22ص، عالم الكتاب الحدیث ،اربد، اإلدارة الجامعیة ،)2006(احمد الخطیب  -
 . دار مجدالوي: عمان ،التعلیم العالي في األردن، )1998(احمد التل  -
، 3ط، قانون تنظیم الجامعات والئحتھ التنفیذیة ،)1987(، الھیئة العامة لمطابع األمیریة -

 . القاھرة
  : مأخوذة من موقع. الجامعات خدمة المجتمع ودور، )2001(زید الرماني  -

http: //www. suhuf.net.sa /2001 jaz/jun/23/er5.ht   
جامعة الملك سعود  دراسة لدور كلیة التربیة: الجامعة والمجتمع، )1993(سلیمان الجبر  -

 .ةاإلسكندریفي خدمة المجتمع، التربیة المعاصرة، 
لتعلیم المستمر في الجامعات مراكز خدمة المجتمع وا، )2003(سلطان ملك یاسین  -

رسالة ماجستیر  ،واقعھا، مشكالتھا، ومستقبلھا: الفلسطینیة في محافظات شمال فلسطین
 .دار المعرفة الجامعیة، غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

دراسات في التعلیم  ،دعوه لتطویر التعلیم الجامعي ،)1993(عبد السالم عبد الغفار  -
عن مركز تطویر التعلیم الجامعي، جامعة عین  لجامعي، مجلة غیر دوریة تصدرا

  .27-12الشمس، القاھرة، ص
تطویر أھداف التعلیم الجامعي المصري في ضوء بعض  ،)1995(عبد المجید حسن  -

دراسة : المتغیرات العالمیة والمحلیة واالتجاھات المستقبلیة وتحدیات معوقات تحقیقھا
جامعة الزقازیق، المؤتمر القومي السنوي الثاني لمركز تطویر التعلیم  میدانیة على

 .الجامعي
الواقع والتصورات  2000الجامعات العربیة حتى عام  ،)1998(عمر األسعد، وآخرون  -

المستقبلیة، المؤتمر العام السادس التحاد الجامعات العربیة، التعلیم الجامعي والعالي في 
 18 -16األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة  ، صفاء،)2000(الوطن العربي عام 

 ). 1998(فبرایر 
. واألولویات الخدمة العامة في التعلیم العالي، الممارسات، ،)1986(كروسون باتریشا  -

 . ترجمة مكتبة التربیة العربي لدول الخلیج ،الریاض
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تنمیة المجتمع المحلي من  دور اإلدارة التربویة في، )2004(مبارك حمید  العازمي  -
رسالة ماجستیر غیر منشورة،  ،وجھة نظر المسئولین في وزارة التربیة دولة قطر

 . جامعة الیرموك، اربد، األردن
جامعة الیرموك، قسم . الجامعات وتنمیة المجتمع المحلي ،)2008(محمد بني سالمة  -

   .العلوم األساسیة، األردن
دور الجامعة في خدمة المجتمع ومدى قیام الجامعات  ،)2005(محمد احمد الرشید  -

رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة عمان العربیة لدراسات العلیا، ، األردنیة بھذا الدور
 . عمان، األردن 

دور الجامعة في  المجتمع في ضوء التربیة اإلسالمیة من  ، )1999(محمد احمد الرشید  -
ي جامعة الیرموك، رسالة ماجستیر غیر منشوره، وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس ف

 .جامعة الیرموك، اربد، األردن
دور جامعة الكویت في تطویر مؤسسات المجتمع المحلي من  ،)2003(محمد  العتیبي  -

السنة  www.ulum.nlمجلة علوم إنسانیة : ھیئة التدریس فیھا أعضاءوجھة نظر 
 .2009، ربیع األول 41العدد  السادسة،

دور المؤسسات التعلیمیة في التقریب بین الحضارتین  ،)2005(حمود احمد شوق م -
 .متوفرة على االنترنت: اإلسالمیة والغربیة

دراسة وصفیة "الجامعات، نشأتھا، مفھومھا، وظائفھا، ، )2000(معیض  الثبیتي ملیحان  -
 .  54ص  ،2000ع  ،لميمجلس النشر الع، الكویت ،المجلة التربویة": تحلیلیة 

 .الریاض : تطور التربیة في الصین) .1987(مكتب التربیة العربي لدول الخلیج   -
حدیث حول األھداف وإطاللھا : التعلیم الجامعي المعاصر، )1983(نادیھ جمال الدین  -

، دار الثقافة  ، القاھرة8، مجلد على المستقبل، الكتاب السنوي في التربیة وعلم النفس
 . للطباعة والنشر

دور جامعة الیرموك في خدمة المجتمع من وجھة نظر ، )2008(یاسین فواز حراحشھ  -
 . دراسة، عمادة البحث العلمي، الجامعة الھاشمیة، األردن: أعضاء ھیئة التدریس فیھا

 :المراجع باللغة االنجلیزیة:ثانیا 

-  Anderron, R, (2000), Problems associated with provision of rural 
special education services. University of southern California, 
dissertation abstracts international. 47 (6). 1936- A. 

- cr http: // www.ucr .ac (The university of codtarica ,in ) Morgan -7- 
keith  a university and the community :use of time in universities in 
Japan international publication series no6 1999 hiroshimauniv 
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(Japan) research. Institute for higher education – eric –ed (443354) 
.7/2008 
- Ibrahim ,H, (1997). Faculty of electrical engineering, university 
technology Malaysia locked baz 791, 80990 Johor malausia, 1997. 
- Marry, I, and Clifford, J, (2002). The challenge of collaboration: 
public school and a public housing development create and early 
childhood center in Boston. 

- Milliam, K, (1998). Community the service university movement 
in the us . 

-Olga –BA, Beanstalk,(1986). From centrally mandated to locally 
demanded service. The Russian case higher education –vol 135.  

- Tiamiyu, M.F and Bailey. 1 (2001). Human services for the elderly 
and the role of the university community collaboration: perceptions 
of human service agency workers, educational gerontology, vol 
no.6 Jul – Aug  .  

-Schumaker, A, & wood, S (2001): the role of a college in a 
university wide approach to community partnerships: the university 
of Nebraska at Omaha experience, an international forum, vol 12, 
no. 4des pp 66 – 79. 

- Shannon, T, j & shoenfeld, C, (1965), university extension the 
center of applied research in education, New York. 
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  دور الجامعة في اإلصالح والتغییر االجتماعي 
  الواقع واآلفاق

  
  

  عیسى بوعكاز الدكتور
  الحاج لخضر باتنةجامعة 

  

تعتبر الجامعة الركیزة األساسیة في أي مجتمع، فھي مؤسسة اجتماعیة، 
ومن وظائفھا حمایة القیم االجتماعیة، وترسیخ دعائم النظام .علمیة وثقافیة

كونھا مركز صناعة النخب التي تتولى قیادة المجتمع وتوجیھھ في  .االجتماعي القائم
  .كل مجاالت الحیاة

ومن المھمات األساسیة للجامعة اإلصالح والتغییر االجتماعي، الذي یعد من       
  .  أھم األسس التي تؤدي إلى استقرار المجتمع وتوازنھ

  : المفاھیم -أوال
  :المفاھیم اللغویة -1 

مشتقة من كلمة الجمع واالجتماع، ككلمة  جامعة كلمة :امعةمفھوم الج -أ
الغل یجمع ) الجامعة:"(جاء في المعجم الوسیط. جامع، ففیھا یجتمع الناس للعلم

اْلیََدْیِن إِلَى اْلُعنُق ومجموعة معاھد علمیة تسمى كلیات تدرس فِیھَا اْآلَداب والفنون 
 .)1("معتھم َجاِمَعة أَمر َجامعَوقدر َجاِمَعة َعِظیَمة وج) محدثة(والعلوم 

واإلصالح والصالح . اإلصالح نقیض اإلفساد: مفھـوم اإلصالح -ب
ُصلوحاً من باب فقد، وَصلُح ] َصلَح[یقال فیھ  إصالحاً الشيُء یصلح ) صلح(مصدر 

بالضم لغة خالف فسد، فصلُح وأصلح بالصالح وھو الخیر والصواب ویقال في 
  .وفُقت واالستصالح نقیض االستفساد: ُت بین القوماألمر مصلحة أي خیر، وأصلح
َالحُ " :جاء في مفردات القرآن ضّد الفساد، وھما مختّصان في أكثر : الصَّ

 :قال تعالى. االستعمال باألفعال، وقوبل في القرآن تارة بالفساد، وتارة بالّسیّئة
 ًَخلَُطوا َعَمًال صالِحاً َوآَخَر َسیِّئا )102: التوبة(، تُْفِسُدوا فِي اْألَْرِض بَْعَد َوال 

الِحاتِ ، )56: األعراف( إِْصالِحھا ، في )82: البقرة( َوالَِّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
  . مواضع كثیرة
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ْلُح یختّص بإزالة النّفار بین الناس، یقال منھ اْصطَلَُحوا وتََصالَُحوا، : والصُّ
ْلُح َخْیرٌ أَْن یُْصلِحا بَْینَھُما ُصْلحاً وَ : قال   ...الصُّ

وإصالح هللا تعالى اإلنسان یكون تارة بخلقھ إیاه صالحا، وتارة بإزالة ما فیھ 
  .)2("من فساد بعد وجوده، وتارة یكون بالحكم لھ بالصالح

صالحا وصلوحا َزاَل َعنھُ اْلفساد ) صلح: "(وجاء في المعجم الوسیط
صالحا وصلوحا ) صلح(َذا الشَّْيء یصلح لَك َوالشَّْيء َكاَن نَافًِعا أَو مناسبا یُقَال ھَ 

  .صلح فَھَُو صلیح
فِي عملھ أَو أمره أَتَى بَِما ھَُو َصالح نَافِع َوالشَّْيء أََزال فََساده ) أصلح(

َوبَینھَما أَو َذات بَینھَما أَو َما بَینھَما أََزال َما بَینھَما من َعَداَوة وشقاق َوفِي التَّْنِزیل 
فَاتَّقُوا هللا َوأَْصلُحوا و  ن َطائِفَتَاِن من اْلُمؤمنِیَن اْقتَتَلُوا فأصلحوا بَینھَماَوإِ اْلَعِزیز 

كان : زال عنھ الفساد، وصلح الشيءُ : صلََح یصلُح َصالَحاً وُصلُوحاً  َذات بَْینُكم
: أتى بما ھو صالح نافع، وأصلَح الشيءَ : وأصلَح في عملھ أو أمره. نافعاً أو مناسباً 

  .)3("ل فساَدهأزا
صلََح لـ / صلَحَ ). ص ل ح"( :وأكد ھذا المعنى معجم اللغة العربیة المعاصر

  .یَصلَح ویَصلُح، َصالًحا وَصالِحیةً وُصلُوًحا، فھو صالِح، والمفعول مصلوٌح لھ
َجنَّاُت  -صلَحت حاُل المریض"زال عنھ الفساد، ضّد فَسد : صلَح الشَّيءُ 

  ".من آمن وعمل صالًحا: ْن َصلََح ِمْن َءابَائِِھمْ َعْدٍن یَْدُخلُونَھَا َومَ 
یوافقك ویحُسن : ھذا األمر یَْصلُح لك"ناسبھ والءمھ ووافقھ : صلَح لھ األمرُ 

  .)4("ھذه األرض تَْصلُح لزراعة الموالح -بك
وھو . فالمعاجم متفقة على داللة اإلصالح بأنھ إزالة الفساد مھما كان نوعھ

  .      القرآن الكریم المدلول الذي جاء في
في القرآن الكریم بتصاریف متعددة، وفي اثنین ) ص ل ح(وقد وردت مادة 

  :وأربعین مرة  ونذكر منھا ما یلي
َوقَاَل ُموَسى ألَِخیِھ ھَاُروَن اْخلُْفنِي فِي قَْوِمي َوأَْصلِْح َوالَ تَتَِّبْع   :قولھ تعالى

  .)142: األعراف( َسبِیَل اْلُمْفِسِدینَ 
َ لََعلَُّكْم   :قولھ تعالى إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْیَن أََخَوْیُكْم َواتَّقُوا هللاَّ

 .)10:الحجرات( تُْرَحُمونَ 
وٍص َجنَفاً أَْو إِْثماً فَأَْصلََح بَْینَھُْم فَالَ إِْثَم َعلَْیھِ  :قولھ تعالى  فََمْن َخاَف ِمن مُّ

 ).182:البقرة(
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 فََمِن اتَّقَى َوأَْصلََح فَالَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوالَ ھُْم یَْحَزنُونَ  :قولھ تعالى 
 .)35:األعراف(

 .)56:األعراف( َوالَ تُْفِسُدوْا فِي األَْرِض بَْعَد إِْصالَِحھَا: قولھ تعالى
 ْصلُِحونَ َوَما َكاَن َربَُّك لِیُْھلَِك اْلقَُرى بِظُْلٍم َوأَْھُلھَا مُ  :قولھ تعالى

  . )117:ھود(
ِ َعلَْیِھ  :قولھ تعالى إْن أُِریُد إالَّ اإلْصالَح َما اْستَطَْعُت َوَما تَْوِفیِقي إالَّ بِا�َّ
ْلُت َوإلَْیِھ أُنِیبُ    ).88: ھود( تََوكَّ

ھذه المواضع وغیرھا تبین أن اإلصالح ال یكون إال تحسینا لوضع فاسد، 
   .وتغییرا إلى الحسن دائما

  :أوردت المعاجم معاني كلمة التغییر ومنھا: مفھوم التغییر -ج
اُء أَْصَالِن َصِحیَحاِن، یَُدلُّ أََحُدھَُما ) َغیَرَ "( :قول ابن فارس اْلَغْیُن َواْلیَاُء َوالرَّ

  .َعلَى َصَالٍح َوإِْصَالٍح َوَمْنفََعٍة، َواْآلَخُر َعلَى اْختَِالِف َشْیئَْینِ 
ُل اْلِغیرَ  ِغْرُت أَْھلِي ِغیَرةً : یُقَالُ . ةُ، َوِھَي اْلِمیَرةُ بِھَا َصَالُح اْلِعیَالِ فَاْألَوَّ
ُ تََعالَى  بِاْلَغْیِث یَِغیُرھُْم َویَُغوُرھُْم، أَْي أَْصلََح َشأْنَھُْم . َوِغیَاًرا، أَْي ِمْرتُھُمُ  َوَغاَرھُُم هللاَّ

  :قَالَ . ا یَْنفَُعكَ َما یَِغیُرَك َكَذا، أَْي مَ : َویُقَالُ . َونَفََعھُمْ 
  َال تَْرقَُداِن َوَال بُُؤَسى لَِمْن َرقََدا... َماَذا یَِغیُر اْبنَتَْي ِرْبٍع َعِویلُھَُما 

ُجِل َعلَى أَْھلِھِ : َوِمْن ھََذا اْلبَاِب اْلَغْیَرةُ  . ِغْرُت َعلَى أَْھلِي َغْیَرةً : تَُقولُ . َغْیَرةُ الرَّ
  .ِألَنَّھَا َصَالٌح َوَمْنفََعةٌ ;  َوھََذا ِعْنَدنَا ِمَن اْلبَابِ 

ْيُء َغْیُر َذاَك، أَْي ھَُو ِسَواهُ َوِخَالفُھُ : قَْولُنَا: َواْألَْصُل اْآلَخرُ  َوِمَن . ھََذا الشَّ
َوِمْنھُ قَْولُھُ . َعَشَرةٌ َغْیَر َواِحٍد، لَْیَس ھَُو ِمَن اْلَعَشَرةِ : اِالْستِْثنَاُء ِبَغْیٍر، تَقُولُ : اْلبَابِ 

الِّینَ  :َعالَىتَ  : الفاتحة( ِصَراطَ الَِّذیَن أَْنَعْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوَال الضَّ
7(")5(.  

والتغییر یحمل معنى التبدل والتحول من حال ألخرى قال ابن 
لَ : وتغیَّر الشيُء َعْن َحاِلھِ :"منظور لَھُ كأَن: وَغیََّره. تََحوَّ لھ َوبَدَّ ھ َجَعلَھُ َغْیَر َما َحوَّ

َ لَْم یَُك ُمَغیِّراً نِْعَمةً أَْنَعَمھا َعلى قَْوٍم َحتَّى : َوفِي التَّْنِزیِل اْلَعِزیزِ . َكانَ  ذلَِك بِأَنَّ هللاَّ
ُ : یَُغیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھْم؛ قَاَل ثَْعلَبٌ  لوا َما أَمرھم هللاَّ ِمَن اِالْسُم : والَغْیرُ . َمْعنَاهُ َحتَّى یبدِّ

؛ وأَنشد   .)6("إِْذ أَنا َمْغلوب قلیُل الَغْیر :التغیُّر؛ َعِن اللِّْحیَانِيِّ
تغیََّر یتغیَّر، ) غ ي ر: "(وھو ما أكده أحمد مختار عبد الحمید عمر بقولھ

  .تغیًُّرا، فھو ُمتغیِّر
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ل : ُمطاوع غیَّرَ : تغیَّر الوضعُ  أصبح على غیر ما كان علیھ، تبدَّل، تحوَّ
ت" َوأَْنھَاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم یَتََغیَّْر  -تغیَّر اللّوُن تدریجیًّا للون آخر - األحواُل وتبدَّلت تغیرَّ

  .)7("تغیُّر مفاجئ -تغیُّر في مجرى األحداث" طَْعُمھُ
  .فالتغییر مصطلح یدل على تحول األحوال سواء من األسوأ إلى األحسن، أو العكس

  :ة مواضع ھيوقد وردت في القرآن الكریم في أربع
  . )11:الرعد( إِنَّ ّهللاَ الَ یَُغیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى یَُغیُِّروْا َما بِأَْنفُِسِھمْ   :قولھ تعالى -1
  .119:النساء( َوآلُمَرنَّھُْم فَلَیَُغیُِّرنَّ َخْلَق ّهللاِ :قولھ تعالى على لسان إبلیس -2
یَُك ُمَغیِّراً نِّْعَمةً أَْنَعَمھَا َعلَى قَْوٍم َحتَّى یَُغیُِّروْا َما َذلَِك بِأَنَّ ّهللاَ لَْم  :قولھ تعالى -3

  .)53:األنفال( بِأَنفُِسِھمْ 
اء َغْیِر آِسٍن َوأَْنھَاٌر ِمن لَّبٍَن لَّْم یَتََغیَّْر طَْعُمھُ :قولھ تعالى -4 ن مَّ  فِیھَا أَْنھَاٌر مِّ

   ).15:محمد(
م لكلمة التغییر أنماط ال تربط بالتحول من ویالحظ على استعمال القرآن الكری

السیئ إلى الحسن، بل قد یكون العكس، فأي تحول أو جعل السیئ على غیر ما كان 
ھو تغییر، فا� تعالى ال یغیر ما بقوم إلى األحسن حتى یغیروا أنفسھم إلى األحسن، 

  .والعكس صحیح أیضا ویعد من دالالت اآلیتین من سورة الرعد واألنفال
وقد یستخدم مصطلح التغییر ویكون السیاق موضحا أن ھذا التغییر یقصد بھ 
إصالح األوضاع الفاسدة في األمة اإلسالمیة والعالم أجمع، لكن إن استخدمنا 

 .مصطلح اإلصالح كان أدق وأكثر داللة على المراد بلفظھ
 :المفاھیم االصطالحیة -2 

     :عة بتعاریف مختلفة نذكر منھاعرف بعض الباحثین الجام: مفھـوم الجامعة -أ
واألبحاث، وتمنح شھادات  للتعلیم العالي  لجامعة على أنھا مؤسسةاعرفت 

وھي توفر دراسة من المستوى الثالث والرابع . لخریجیھا إجازات أكادیمیة أو
  .)8()انویةكاستكمال للدراسة المدرسة االبتدائیة والمتوسطة والث(

مؤسسة اجتماعیة، ثقافیة وعلمیة، فھي بمثابة تنظیمات معقدة " :الجامعة بأنھا
تتغیر بصفة مستمرة مع طبیعة البیئة، وھي بھذا المعنى تمثل تنظیم معقدا قابال 

  .)9("للتغییر وفق المتغیرات المحلیة والعالمیة
ع الناس فیھ كلمة جامعة تدل على مكان یجتم" :وعرفھا طھ جابر العلواني

كشفا وإنتاجا وتعلما وتعلیما، حیث یرتبط مفھوم العلم : لخدمة العلم والمعرفة
  ).10("بالعبادة، ویتصل مفھوم العلم بالعمل
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 مؤسسة علمیة تتخذ البحث العلمي الموضوعي"وعرفت الجامعة بأنھا 
وترسیخ دعائم النظام  واإلمبریقي مثال أعلى في حمایتھا للقیم االجتماعیة،

  .)11("الجتماعي القائما
ولعل أجمع تعریف للجامعة ما عرفھ بھا المعجم الوسیط وقد اعتبرھا من 

مجموعة معاھد علمیة تسمى كلیات تدرس فِیھَا " :المصطلحات المحدثة فجاء فیھ
    .)12("اْآلَداب والفنون والعلوم

محدث ال یعني أن نشأة الجامعات كذلك؛ وإنما  "الجامعة"وكون مصطلح 
،لكن أولى جامعات ومصر والھند وفارس اإلغریق البشریة الجامعة في بالد عرفت

في القرن التاسع جامعة القرویین بمدینة فاس بالمغرب  العالم بالمفھوم الحدیث ھي
والتي نالت  بمصر  القاھرة في  الفاطمیون التي أسساھا  جامعة األزھرثم تلتھا 

  .شھرة أوسع
فمفھـوم الجامعـة كان یشـیر فـي القـرون الوسـطى إلـى مؤسسـة مھمتھـا 

انـوي والعالـي، ثـم بعـد ذاك تحولـت إلـى ضمـان التعلیـم فـي المسـتویین الث
  . مؤسسـة رسـمیة للتعلیـم العالـي والبحــث العلمــي

فالجمیــع یتفــق علــى أن الجامعــة فضــاء یجمــع طائفــة مــن الباحثیــن، 
لھـم الحریـة الكاملـة لمباشـرة البحـث العلمـي فـي أيِّ مجـال معرفـي واإلسھام فـي 

  .  والتعلیـم وإیجـاد مجـال خصـب لمشـاركة المجتمـع معرفیـا واجتماعیـا الصناعـة
وممـا ال شـك فیـھ أنھ وجـدت جامعـات وإن لـم تكـن تحمـل االسم نفسـھ فـي 
التـراث العلمـي للحضـارة اإلسالمیة أو الصفـة القانونیـة ذاتھـا، مثـل الجامعـات 

   .إلسالميفـي القـرن الرابـع عشـر فـي العصـر ا
: وفــي المجمــل، فوجــود الجامعــة كفیــل بالتقــدم والتطــور، وكمــا قیــل

إذا أردت أن تبنــي لســنة فابــن مصنعــا، وإذا أردت أن تبنــي للحیــاة فابــن "
   .)13("جامعــة

لصالح ھو عبارة عن ا" :رفھ اآللوسي بقولھع :مفھـوم اإلصالح -ب
  .)14("والتحرز عما ال ینبغياإلتیان بما ینبغي 

تغییر األحوال من السیئ إلى الحسن، " :وعرفھ الراغب األصفھاني بقولھ
  .)15("ومن الفوضى والمخالفة إلى االلتزام واالستقامة
كل تغییر إلى األحسن سواء كان " :یمكن تعریف اإلصالح اصطالحا بأنھ
  .)16("للفرد أو األسرة أو المجتمع أو الدولة أو األمة
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  .مفھـوم التغییر -ج
یمكن تحدید مفھوم اإلصالح  :مفھـوم اإلصالح والتغـیر االجتمـاعي -د

والتغییر االجتماعي بأنھ تبدیل لعناصر الفساد السائدة في المجتمع، مع اإلبقاء على 
  .جوانب الصالح في المجتمع

تحوالت ظاھرة وجوھریة في البناء " :وعرفتھ حنان إبراھیم محمد بقولھا
ماعي الثقافي تحدث بین مرحلتین على مدى زمن محدد في شكل سلسلة االجت

متصلة من العملیات المستمرة، وتالحظ ھذه التغیرات بصورة جزئیة في عدد من 
وتتأثر  .المتغیرات االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة والبیئیة والقانونیة

الداخلیة والخارجیة المتفاعلة، وتتخذ شكال تطوریا ھذه التحوالت بعدد من العوامل 
  .)17("تنمویا أو ثوریا، وقد تكون ایجابیة أو سلبیة

وعالقة مصطلح اإلصالح بمصطلح التغییر االجتماعي ھي عالقة عموم 
وخصوص وخاصة في الفكر اإلسالمي حیث یعبر عن عملیة اإلصالح بالتغییر 

  . لعكس یطلق علیھ فسادوا. إلى األحسن السیئاالیجابي أي من 
 قیم من صالح، ھو ما على المحافظة :األولى الوجھة وجھتان، لإلصالح

 المفضیة التصرفات منع :الثانیة الوجھة .مفیدة نافعة، ومكتسبات ومعارف فاضلة،
 .وھتك األعراض النفوس، وقتل الرذیلة، ونشر القیم، فساد إلى
 انطالقًا اإلصالح :الثاني القمة، من قًاانطال اإلصالح: لاألو اتجاھان، لإلصالح    
  .القاعدة من

  )18(ضوابط اإلصالح و التغـیر االجتمـاعي - ثانیا
نَنَّ لَھُْم ِدینَھُُم : أن یؤدي إلى األمن  السالم االجتماعي لقولھ تعالى -1 َولَیَُمكِّ

لَنَّھُْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَمْ  نًا یَْعبُُدونَنِي َال یُْشِرُكوَن بِي َشْیئًا َوَمْن الَِّذي اْرتََضى لَھُْم َولَیُبَدِّ
  .)55: النور( َكفََر بَْعَد َذِلَك فَأُولَِئَك ھُُم اْلفَاِسقُونَ 

أن یكون التغییر االجتماعي متوازنا، یراعي الجانب المادي، كما یراعي  -2
  .ویكون شامال دون تجزئة، دون أن یطغى جانب على آخر الجانب الروحي،

أن یكون التغییر االجتماعي في إطار نظرة شاملة لجمیع البشر قائمة على  -3
یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا : العدالة لقولھ تعالى

ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ  َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ   .)13: الحجرات( هللاَّ
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  اإلصالح والتغـییر االجتمـاعي وآفاقھ في الجامعة واقع - ثالثا
مكن تحدید وظیفة ی :واقع اإلصالح و التغـییر االجتمـاعي في الجامعة -1

  :الجامعة في المجاالت التالیة
  :المجال المعرفي القائم على -أ  

  .بنقل المعرفة إلى أجیال المستقبل التدریس الذي یقوم بدوره -
  .البحث العلمي الذي یقوم بزیادة المعرفة وتحدیثھا -

أي المساھمة بفاعلیة وإیجابیة في تلبیة حاجات الفرد :المجال االجتماعي -ب
  .والمجتمع الحالیة والمستقبلیة من إطارات بشریة متخصصة في مجاالت متنوعة

یج طلبة لیحلوا محل المتقاعدین ویجب أن ال تكتفي الجامعات بتخر  
ولكن یجب تشجیع الجامعة على القیام بدراسة المشاكل . والمستقیلین من أعمالھم

وتحدید الحاجات والمھارات واألولویات التي یواجھھا المجتمع حتى یسھل 
وإذا لم تقم الجامعة بالوقوف على مشاكل المجتمع وعیوبھ ونواقصھ، ولم . معالجتھا

  .ا وعالجھا فال فائدة منھاتقم على حلھ
فكما تتأثر الجامعة بالمجتمع الذي تكون فیھ یجب علیھا أیضاً أن تقوده وتؤثر 

  . فیھ وال تخضع لھیمنتھ وتتحمل مسؤولیاتھا في مھمة إصالح المجتمع
  . إن نجاح الجامعة في أي مجتمع متوقف على مدى تفاعلھا معھ واالقتراب منھ

لعربي یعد من أھم مظاھر التخلف فتحولت كثیر وواقع الجامعة في الوطن ا
من الجامعات إلى مدارس للتعلیم العالي یمارس فیھا التعلیم بواسطة التلقین والوعظ 
ودراسة الكتب القدیمة والنظریات التي تجاوزھا الزمن، فأنتجت ھذه الجامعات 

مجتمع، كما قیادات ھزیلة لم تتمكن من إحراز أي تغییر جذري في البنیة التحتیة لل
أنھا لم تتمكن من القیام بالقفزة العلمیة الضروریة النتشال اإلنسان العربي مظاھر 

  .التخلف والعشوائیة إلى التنظیم القائم على ما توصل إلیھ العلم
إن التعلیم العالي كنظام متكامل یشمل الجامعات والمعاھد العلیا والكلیات 

لمتخصصة، ھو العمود الفقري للتقدم والمؤسسات البحثیة والمراكز العملیة ا
  .االجتماعي واالقتصادي ألي أمة من األمم

إن التعلیم العالي یلعب دوراً حیویاً بین األمم ألن التنافس على البقاء  بین 
والحضاریة القائمة على اإلنتاج الذاتي  األمم سیكون مرتكزاً على القوة االقتصادیة 

وتصعیده إال باالستناد إلى قاعدة اجتماعیة وأن ھذا اإلنتاج ال یمكن تحقیقھ 
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ومؤسسیة عریضة من العلوم والتكنولوجیا یلعب التعلیم العالي المتطور والمتجدد 
  .     محلیا فیھا حجر األساس، ویشمل ذلك مختلف العلوم التطبیقیة واإلنسانیة

ال یمكن الكالم عن  :آفاق اإلصالح والتغـیر االجتمـاعي في الجامعة -2
وقد قیل . فاق إال بعد التذكیر بوظائف الجامعة وما یجب أن تقوم بھ تجاه المجتمعاآل

إن الوظیفة األساسیة للجامعة إضافة لتقدیم المعرفة تتمثل " :في بیان وظیفتھا
   :باالستجابة لالحتیاجات الفعالـة واألساسیة لتنمیة المجتمع التي تتمثل بما یلي

   .بالمجتمع فكریاً وعلمیاً  التعلیم الجامعي لالرتقاء -أ  
   .توفیر اإلمكانیات البحثیة والمعملیة لحّل مشكالت المجتمع وتمّدنھ -ب 

   .الخدمة العامة لالرتقاء بالمجتمع حضاریاً وفكریاً  - ج
فدور الجامعة لیس تحصیالً علمیاً ومعرفیاً فقط، بل بنـاء : اإلبداع الفني -د

لطلبة الثقافیة والفنیة واألدبیة عن طریق للشخـصیة الممیزة وتفجیراً لطاقات ا
   .أنـشطة موازیـة ومنح جوائز تنافسیة

نشر المعرفة وتكوین العقلیة الواعیة لحل مـشاكالت المجتمـع والبیئـة  -ـھ
المحیطـة، ومعرفة األسالیب الفنیة المستخدمة، وتتبعھا لركب التقدم العلمي 

   .والتكنولوجي
مھارات القیـادة : یة، وتنمیة بعض المھارات مثلالتنمیة المھنیة والروح -و

وزیادة التخصص في المھن، وارتفاع مستوى المھارة الذي  ،واالتـصال وغیرھا
وكان للتغییر التكنولوجي الذي یشھده العالم، وما نتج عنھ ، تتطلبھ األعمال والمھن

األثر  من تطور ھائل فـي وسـائل االتصاالت ووجود عدد من التقنیات الحدیثة،
جدیـدة، فـالثورة المعرفیة والتكنولوجیة الھائلة نتج  األكبر في ظھور احتیاجات

  .             )19(عنھا تقنیات عدیدة وفّرت على اإلنسان كثیراً من وقتھ وجھده
إلى الدور الذي تلعبھ الجامعات في الدول النامیة )  1967دایك، (وقد نبھ 

ة تقوم إلى جانب البحث العلمي والتدریس والخدمة الجامعة في الدول النامی" :بقولھ
العامة بإعداد القیادیین في مختلف المجاالت وبتوجیھ المجتمع فیھا مما یجعل دورھا 

  " .في التأثیر على المجتمع محوریا وعلى جانب كبیر من األھمیة
إن ما ینتظره المجتمع من الجامعة ھو إیجاد حلول ناجعة لكل المشكالت 

  : ت التي تواجھھ، ویمكن تلخیصھا في المسائل التالیةوالتحدیا
  .ربط التعلیم الجامعي بحاجات المجتمع التعلیمیة والثقافیة والمھنیة والتنمویة -أ

   .توظیف التعلیم الجامعي لتلبیة حاجات الفرد والمجتمع اآلنیة والمستقبلیة -ب
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امعة لتواكب روح تنویع البرامج والنشاطات والتخصصات التي تقترحھا الج  - ج
  .العصر

   .مساعدة أفراد المجتمع على استیعاب المستجدات في مجاالتھم المختلفة -د 
   .ربط التعلیم الجامعي بواقع وقضایا المجتمع المختلفة -ـھ
إحداث تغییر جذري في مفاھیم وأسالیب وممارسات التعلیم والتحول من الكم إلى  -و

علیم إلى التعلم ومن المعلم إلى المتعلم من الحفظ الكیف، ونقل بؤرة االرتكاز من الت
   .واالستظھار إلى التفكیر واالبتكار واإلبداع

تطویر المناھج وطرق التدریس التي تضمن تخریج أجیال مسجلة بعلوم  -ز
  .المستقبل ومتقنة لتقنیات العصر وقادرة على اإلنتاج بمعدالت عالیة

نظراً ألن معظم البحوث ) نت ولغاتانتر(التركیز على مھارات المستقبل  -ح
المكتوبة في االنترنت باللغة االنجلیزیة لذا فإن االستفادة الكاملة من ھذه الشبكة 

ال بد من إعادة تأھیل : ستكون من نصیب من یتقن اللغة، ومن ھنا یمكن القول
  .أساتذة الجامعات في مجالي االلكترونیات و اللغات الحیویة

قف التعلیمیة التطبیقیة التي تجعل من التعلم ذات معنى ومفید اإلكثار من الموا - ط
  .وتجعل التعلم نشطاً وتعاونیاً 

التعلیم المصغر، والتعلیم المبرمج، والتعلیم الفردي، والتعلم : (استخدام برامج -ك
، لضمان تنوع طرق )النشط، والتعلم التعاوني، والتعلم الذاتي، والحقائب التعلیمیة

إذا لم تقم الجامعات بمخاطبة المستقبل وإعداد الفرد . معلومةالحصول على ال
للعیش في المستقبل عن طریق مراجعة ما تقدمھ من برامج وتخصصات وتغیر 

علموا أوالدكم "برامجھا لمواكبة الحاجات المتجددة لإلنسان، كما قال سیدنا علي 
الجامعي أو فإن كثیراً من المتعلمین سیتركون التعلیم  .لزمان غیر زمانكم

سیواجھون صدمة المستقبل عندما یكتشفون أن ما تعلموه لیس لھ عالقة بالحیاة 
 .وغیر قابل للتطبیق

إن الجامعة المستقبلیة یجب أن تكون مركز تفریخ وإبداع وابتكار وتحدي وال      
  :یجب أن تكون مقبرة لإلبداع والتحدي، ویجب أن تعمل من خالل التحدیات التالیة

یتمثل في تقدیم مادة علمیة حدیثة صادقة تواكب التطور : حدي األكادیميالت -أ
  .المعرفي السریع

یتمثل في قدرة الجامعة على تقییم أدوارھا وممارستھا : التحدي التعلیمي -ب
  .المختلفة حتى تستطیع مواكبة المستجدات
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علمي یتمثل في تحدید أھداف الجامعة وغایاتھا بشكل : التحدي االستراتیجي -ج
  . واضح ودقیق

ألعضاء الھیئة البیداغوجیة واإلداریة على العمل والتنسیق معاً : تحدي تطوري -د
  . لتحسین ممارساتھم

یتمثل في قدرة المؤسسة التعلیمیة على احترام مشاعر : التحدي العاطفي -د
  .المتعلمین وأعضاء الھیئة التدریسیة من خالل التعبیر الحر

یتمثل في احترام حقوق المتعلیمن وإشراكھم في القرارات  :التحدي األخالقي -ه 
ال تكرھوا أوالدكم على أثاركم فإنھم " :المتعلقة بحیاتھم المستقبلیة قال سقراط

  ".خلقوا لزمان غیر زمانكم
ویتمثل في قدرة الجامعة على رؤیة نفسھا من خالل عالقاتھا : التحدي السیاقي -و 

  .زء منھمع المجتمع والعالم الذي ھي ج
وبعد ما عرض من بیان لدور للجامعة وما ینتظر منھا أمكنني الخلوص إلى 

  :النتائج التالیة
مفھوم اإلصالح والتغییر االجتماعي ھو عملیة تبدیل لعناصر الفساد السائدة في  -

  .المجتمع، مع اإلبقاء على جوانب الصالح في المجتمع
تماعي ھي عالقة عموم عالقة مصطلح اإلصالح بمصطلح التغییر االج -

وخصوص وخاصة في الفكر اإلسالمي حیث یعبر عن عملیة اإلصالح بالتغییر 
  . االیجابي أي من السلبي إلى االیجابي ومن السیئ إلى الحسن

تتأثر الجامعة بالمجتمع الذي تكون فیھ، و یجب علیھا أیضاً أن تقوده وتؤثر فیھ  -
  . مھمة إصالح المجتمع وال تخضع لھیمنتھ وتتحمل مسؤولیاتھا في

التعلیم العالي یلعب دوراً حیویاً بین األمم ألن التنافس على البقاء بین األمم سیكون  -
مرتكزاً على القوة االقتصادیة والحضاریة القائمة على اإلنتاج الذاتي وأن ھذا 
اإلنتاج ال یمكن تحقیقھ وتصعیده إال باالستناد إلى قاعدة اجتماعیة ومؤسسیة 

  .ة من العلوم والتكنولوجیاعریض
إن نجاح الجامعة في أي مجتمع متوقف على مدى تفاعلھا معھ واالقتراب من  -

  . تطلعاتھ والتحدیات التي یجابھھا
واقع الجامعة في الوطن العربي عموما یعد من أھم مظاھر التخلف، فتحولت كثیر  -

م بواسطة التلقین دون من الجامعات إلى مدارس للتعلیم العالي یمارس فیھا التعلی
  .إبداع
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الوظیفة األساسیة للجامعة إضافة لتقدیم المعرفة تتمثل باالستجابة لالحتیاجات  -
  .الفعالـة واألساسیة لتنمیة المجتمع

ما ینتظره المجتمع من الجامعة ھو إیجاد حلول ناجعة لكل المشكالت والتحدیات  -
  .التي تواجھھ

 : الھوامش
                                                        

ا مادة تركی - المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، المكتبة اإلسالمیة، د ط، استانبول -1
  ".جمع"

، 1مفردات في غریب القرآن، الراغب األصفھاني، دار القلم، الدار الشامیة، دمشق، ط -2
  .490ھـ، ص 1412

  ".جمع"المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مادة -3
  .1311، ص2معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر،ج -4
 ،عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر: حقیقفارس، ت معجم مقاییس اللغة، أحمد بن -5

  ".غیر:"مادة، م1979 -ھـ 1399
  ".غیر: "ھـ، مادة 1414، 3لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت، ط  -6
، 1معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر، عالم الكتب، ط -7

  .1655، ص2م، ج 2008 - ھـ1429
  .یدیا، الموسوعة الحرةویكیب -8
سوسیولوجیا التعلیم الجامعي دراسة في علم االجتماع التربوي، عبد هللا محمد عبد  -9

   .25، ص 1991الرحمان، ، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، د ط، 
، مجلة جامعة القرویین "الجامعات اإلسالمیة وبناء علوم األمة"طھ جابر العلواني،  -10

  .239: ، ص1419/1998، 11العدد 
 20، 1محمد سلیم السید، الجامعة والوظیفة الكبرى للعلم ،مجلة الفكر العربي، العدد -11

  .191، ص1987أفریل 
  .135المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ص -12
  .الـوظیفة الـثالثة للـجـامعات -13
لكتب العلمیة، بیروت، علي عبد الباري عطیة، دار ا: روح المعاني، اآللوسي، تحقیق -14

  .203،  ص4ھـ، ج 1415الطبعة األولى، 
، العدد 23نصار أسعد نصار، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد  -15

  .م 2007-األول



   سى بوعكازعی/ د 
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  .المرجع نفسھ -16
التغییر االجتماعي في الفكر اإلسالمي الحدیث، حنان محمد عبد المجید إبراھیم،المعھد  -17

م، 2011، 1مي للفكر اإلسالمي، ھرندن، فرجینیا الوالیات األمریكیة المتحدة، طالعال
  .36ص

  .120المرجع نفسھ، ص -18
عایدة باكیر، تطور دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء المسؤولیة المجتمعیة .د -19

  .واالتجاھات العالمیة الحدیثة
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  الجامعة الجزائریة بین الرؤى النظریة والواقع
  
  

  وفاء لعریط األستاذة
  سكیكدة  1955أوت  20جامعة 

  
   :ملّخص المداخلة

تعتبر جودة وفعالیة النظام التعلیمي الجامعي بمثابة مقیاس لمدى تطور 
الدول، وذلك لما لھ من قدرة على تقدیم مخرجات مسایرة للتطورات العالمیة 

األصعدة، ومستجیبة الحتیاجات التقدم االجتماعي، فإذا أردت على جمیع 
االطالع على رقي أمة اسأل عن حجم المیزانیة المخصصة للتعلیم ومكانة 

ك البلدان، والترتیب العالمي الذي تحتلھ جامعاتھا ضمن لاألستاذ والطالب في ت
التي  يتصنیف جامعة جایوتونج شانغھاففي . بلدان العالم  یعكس سبب تفوقھا

جامعة في شھر سبتمبر من كل عام تتم  طریقة  500قائمة بأفضل  تنشر
  :التصنیف عبر أربعة معاییر ھي

وتقاس الخریجین الفائزین بجائزة نوبل أو جوائز فیلد : جودة التعلیم - 1
  .للریاضیات

أعضاء ھیئة التدریس الفائزین بجائزة نوبل :نوعیة أعضاء ھیئة التدریس - 2
  .وكثرة الرجوع أو االستشھاد بأبحاثھم د للریاضیاتأو جوائز فیل

بمعنى األبحاث المنشورة في أفضل مجالت  :مخرجات البحث العلمي - 3
واألبحاث المذكورة في كشاف العلوم االجتماعیة والكشاف  الطبیعة والعلوم

  .المرجعي للعلوم الموسع
 .ویقصد بھ أداء الجامعة بالنسبة لحجمھا: حجم الجامعة  - 4

رغم عدم حیادیة وموضوعیة االعتماد على ھذه المعاییر في و
وفي نفس الوقت وبإطاللة سریعة على ترتیب الجامعات التصنیف فإننا 

الجزائریة ضمن الترتیب العالمي نجد أنھ وال جامعة احتلت مكانا ضمن 



   وفاء لعریط/ أ
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الخمسمائة جامعة المصنفة عالمیا، وذلك بالرغم من الكم الھائل للمنتسبین لھا 
خریجیھا كل سنة، وھنا نلحظ الفرق الشاسع بین شعارات جودة التعلیم  وعدد

  .العالي والواقع الملموس الذي یسیطر فیھ  الكم على الكیف
ھذه التناقضات وأخرى دفعتنا إلجراء دراسة میدانیة باستخدام المنھج 
الكیفي حیث نتساءل عن واقع الجامعة الجزائریة قصد محاولة تشخیص 

منة وراء ھذه المعضلة في مسار تحقیق التنمیة البشریة للمجتمع األسباب الكا
بإجراء مقابلة موجھة مع عینة من دكاترة  وذلك من خالل القیام. الجزائري

قسم العلوم االجتماعیة واإلنسانیة بكل من جامعتي سكیكدة وجیجل نستقي من 
للتغیرات خاللھا آرائھم حول واقع الجامعة الجزائریة، وما مدى استجابتھا 

والتطورات العالمیة واستفادتھا من التقدم العلمي؟ وأسباب ضعف مستوى 
المخرجات الجامعیة واإلنتاج العلمي مما جعلھا تصنف في ذیل الترتیب 

 ھي مؤشرات جودة التعلیم العالي في جامعاتنا حسب رأیھم؟ وما العالمي؟
Résumée 

La qualité et l’efficacité du système éducative universitaire est 
considérée comme critère de mesure du développement du pays et 
ceci suite à sa force de présenter Des valeurs ou développement 
international ou toute le niveau et aussi sociale.  
Il existe quatre 04 critères de classification des universités : 
1- Qualité de l’éducatif. 
2- Qualité des membres du conseil scientifique et ou pédagogique : 
leurs recherches et leurs diplômes. 
3- Recherche scientifique. 
4-Rendement de l’université  sur le plan sociale, économique et 
politique. 
  Malgré le membre de ses adhérents, étudiants, enseignants  et 
administrateurs …etc. 
Dans notre université la quantité que la qualité est concernant 
l’université Algérienne, elle n’est pas classée parmi les universités 
du monde. 
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  : مقــــدمـــة
لعالي وتحسین أداء الجامعات في الدول الغربیة یزداد االھتمام بالتعلیم ا

یوما بعد یوم، وھذا یعود إلى مدى وعیھم بالدور الكبیر الذي تؤدیھ الجامعات 
في بناء مجتمع متعلم وقادر على مواجھة مختلف التحدیات، وذلك من أجل 
الحفاظ على تقدمھم وتطورھم، حیث نالحظ سنویا أن الجامعات الغربیة 

إلى حصولھا على أھم  إضافةتویات براءات االختراع تسجل أعلى مس
الجوائز الدولیة المتعلقة بالبحث العلمي،  ولھذا فھي تحتل مراتب متقدمة في 

وإذا ما تحدثنا عن الجامعات الجزائریة فإن األمر . مختلف التصنیفات العالمیة
 یختلف كثیرا، فبالرغم من كونھا تشھد عملیات إصالح وتحول وانتقال من

تزال تتخبط في العدید من المشاكل والعراقیل  نظام إلى نظام آخر إال أنھا ال
، التي مست كل أطراف األسرة الجامعیة من أساتذة وطلبة وإداریین ومسیرین

 ساھمت بشكل أو بآخر في التأثیر على مستوى أداء الجامعات الجزائریة، 
الوقوف عند ھذا الواقع التي تصنف في ذیل الترتیب العالمي، وھنا كان لزاما 

الذي یفرض نفسھ من أجل القیام بعملیة تقییم شاملة لقطاع التعلیم العالي في 
الجزائر، فالدول المتقدمة اعتمدت على وسائل وسیاسات عززت مكانة 
الجامعة في المجمع ، أما نحن فسیاستنا اعتمدت على الكم على حساب الكیف 

ولھذا فان ھذه . لیوم ونتعایش معھا مرغمینمما أدى إلى النتائج التي نعیشھا ا
المداخلة والتي تحمل عنوان الجامعة الجزائریة بین الرؤى النظریة والواقع 
تحاول تشخیص ھذا الواقع من خالل التعرف على أراء بعض الدكاترة من 

  ھي آفاقھا وأھم تحدیاتھا؟  مختلف الجامعات الجزائریة حول واقع الجامعة وما
  النـــظري  راإلطا: أوال

تبرز أھمیة ھذه المداخلة في كونھا تتطرق إلى : أھمیة المداخلة - 1
موضوع مھم وھو واقع الجامعات الجزائریة خصوصا الیوم وفي ظل ازدیاد 
المنافسة العالمیة في مجال البحث والتقدم التكنولوجي فال یخف على أحد أن 

ات ذالجامعات العالمیة النظام التعلیمي الجامعي وقوتھ یعكس تقدم الدول ف
یات الالترتیب المتقدم ھي في الغالب تعود للدول المتقدمة على غرار الو

وألمانیا وبریطانیا، أما الجامعة الجزائریة فإنھا تعاني  األمریكیةالمتحدة 



   وفاء لعریط/ أ
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الضعف وانخفاض مستوى أدائھا حیث ال توجد وال جامعة جزائریة مصنفة 
مادیة  إمكانیاتبالرغم من أنھا تملك  جامعة في الترتیب العالمي 500ضمن 

  .وبشریة تؤھلھا الن تكون من أحسن الجامعات في العالم
  : تھدف ھذه المداخلة إلى ما یلي: أھداف المداخلة - 2

  .تشخیص واقع الجامعات الجزائریة في ظل المعطیات النظریة -
 التعرف على أھم التحدیات والعراقیل التي تقف أمام تطویر الجامعة -

  .الجزائریة وتحسین مستواھا
  .أھمیة التغیرات الحاصلة على مستوى نظام التعلیم العالي -
  .آفاق الجامعة الجزائریة وامكانیاتھا من أجل التقدم والتطور -

قد یخفى على  :الجامعة الجزائریة نشأةلمحة تاریخیة حول  - 3
، أما "ئرسوق أھراس بالجزا"الكثیرین أن أول جامعة في العالم كانت في 

بھدف خدمة المشروع  1909خالل العھد الفرنسي فقد تأسست أول جامعة عام 
طالب جزائري وكانت  800وكان عدد طلبتھا آنذاك ال یتعدى . االستعماري

تلك الجامعة ھي الوحیدة في أفریقیا، وقبل االستقالل وصل عدد طلبتھا إلى 
  .ب واألفارقةطالب بما فیھم الفرنسیین، الطلبة العر 2000حوالي 

لكن بعد االستقالل تم تأسیس جامعات أخرى كانت أوالھا جامعة 
، بعدھا 1969، ثم جامعة قسنطینة عام 1965السابیة بوھران التي تأسست عام 

 1975ثم جامعة عنابة عام ، 1974جامعة ھواري بومدین للعلوم والتقنیة عام 
جامعة فرحات عباس ، بعدھا 1975وجامعة البلیدة وبومرداس وتلمسان عام 

مؤسسة للتعلیم  63وحالیا تضم الشبكة الجامعیة الجزائریة ، 1978بسطیف عام 
،   جامعة 27: والیة عبر التراب الوطني ھي كما یلي 43العالي موزعة على 

  .مدارس علیا لألساتذة 04مدرسة وطنیة علیا و 12، جامعي مركز 20
ى المنشآت، عرفت كما عرفت الجامعة الجزائریة تطورا على مستو

ألف  130إذ بلغ عدد طلبة جامعة الجزائر ھذه السنة  ،ازدیاد عدد الطلبة
ألف  52ملیون و  1طالب، ناھیك عن باقي الجامعات لیصل اإلجمالي إلى 

منھم ذوي الرتب العالیة أي  5205و  29062: طالب، أما عدد األساتذة فقد بلغ
  .من إجمالي األساتذة%  17.91
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 LMDمعة الجزائریة حالیا ببرنامج إصالحات من خالل نظام وتقوم الجا
وتشمل . سنوات المقبلة 05إضافة إلى التحضیر لبرنامج تطویر على مدى 

  : مجاالت 03خطة العمل 
و ذلك من خالل العمل على ضمان تكوین : الجانب البیداغوجي -أ

لھا داخلي لألساتذة وطرح تخصصات جدیدة تستجیب للمحیط االقتصادي وجع
الذي یعد نظاما  LMDتتماشى مع احتیاجات سوق العمل وھذا من خالل نظام 

كذلك ھناك برنامج لفتح . مرنا باعتباره یمكن من تغییر الشھادات باستمرار
  .قانون األعمال وقانون البحار : تخصصات جدیدة مثل 

في بناء  2004حیث شرعت الجامعة الجزائریة منذ : ترقیة الھیاكل -ب
ومعاھد وھیاكل جدیدة، مثل كلیة اإلعالم، الطب، الحقوق، اآلداب في كلیات 

بوزریعة وبناء ھیاكل جدیدة عملیة وعصریة إضافة إلى دعم الكلیات القدیمة 
  .وإعادة ترمیمھا

وذلك من خالل االھتمام بمختلف : تحسین خدمات الطلبة واألساتذة -ج
مكتبة إلكترونیة تكون تحت الخدمات االجتماعیة والعلمیة، والعمل على إنشاء 

 .1تصرف الطلبة واألساتذة
   أدوار الجامعة الجزائریة - 4

 الذي والتطویر البحث یلعب :والتطویر البحث في الجامعة دور -أ 
 منظومة البحث في أساسیًا دوًرا العالي التعلیم ومؤسسات الجامعات تنفذه

 تحدد فالجامعة دم،والتق الرقي تنشد التي البلدان من بلد أي في والتطویر
 بخاصة، اإلنتاجیة والمؤسسات بعامة، المختلفة مؤسسات المجتمع حاجات
 مجتمعاتھا، رقي في تسھم یمكن أن واضحة بحثیة مسارات تحدید بھدف

 األطراف جمیع  على والمنفعة بالفائدة تعود وأھداف غایات لتحقیق وتقدمھم
 برامج المتقدمة الدول في الجامعات أولت ذلك على وبناءً ، 2)العالقة ذات

 التي المناسبة العلمیة البیئة وذلك بتوفیر خاًصا، اھتماًما والتطویر البحث
 تمویل یلزم من ما ووفرت وتزدھر، العلمیة البحوث فیھا تنمو أن یمكن

 ونشرھا، وإثرائھا المعرفة وإنماء العلمي لإلبداع ممتازة بیئة فھي ومعدات،
 تصبح وبدونھا المجتمع، في المختلفة شكالتالم لحل في توظیفھا والسعي



   وفاء لعریط/ أ
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 وأصبحت .آخرون ینتجھا لعلوم ومعارف تعلیمیة وسیلة مجرد الجامعة
 أعضاء مھمات من أساسیًا جزًءا الحاضر الوقت في الجامعیة العلمیة البحوث

 في القیادیة الوظائف وتولیھم لترقیھم أساسیًا وشرطًا الھیئات التدریسیة،
 أعضاء یحفز مما المتقدمة، البلدان في التعلیم العالي ومؤسسات الجامعات

 العلمیة، البحوث جھودھم إلنجاز قصارى بذل واإلداریة التدریسیة الھیئات
 السمعة الدولیة ذات المحكمة العلمیة والدوریات المجالت في لنشرھا والسعي

 0.6 إلى 0.4(حوالي  الكبرى الصناعیة الدول في الجامعات وتنفق المرموقة،
 ألغراض توظفیھا یتم والتطویر البحث على العام اإلنفاق مجمل) بالمائة
 حلّ  في وإسھامھا وإنمائھا إثرائھا للمعرفة عن فضال المختلفة التنمیة

 للشباب، القدرات العلمیة بناء في تسھم كما المنتجات، وتطویر المعضالت
 الدراسات امجبر عبر التنمیة مسیرة لمواصلة الباحثین من أجیاال وتكّون

 3.العلیا
 الجھود ھي المجتمع خدمة إنّ : المجتمع خدمة في الجامعة دور -ب

 المجتمع بعض أفراد أو المنظمات أو الجماعات أو األفراد بھا یقوم التي
 االحتیاجات طریق تحدید عن االقتصادیة، أو االجتماعیة األوضاع لتحسین

التي  والبرامج األنشطة میموتص والمؤسسات، والجماعات لألفراد المجتمعیة
 بحثیة ال ومراكزھا وكلیاتھا الجامعة طریق عن االحتیاجات ھذه تلبي

 الجامعة أن كما فیھا، مرغوب وسلوكیة تغیرات تنمویة إحداث بغیة المختلفة
 المجاالت في الشاملة وتحقیق التنمیة مشكالتھ، حلّ  طریق عن المجتمع تخدم

 من تحقیق وھیئاتھ ومؤسساتھ المجتمع ادأفر تمكین إلى وتھدف المتعددة،
 بوسائل الجامعة ا تقدمھ التي المختلفة الخدمات من ممكنة إفادة أقصى

 نشاط فھي .الفعلیة وحاجاتھ المستفید ظروف مع متنوعة تتناسب وأسالیب
المعرفة  نشر طریق عن ویمكن الجامعة، طالب غیر إلى موجھ تعلیمي ونظام
 في وتنمویة سلوكیة تغییرات إحداث بغرض كوذل الجامعة، جدران خارج
 معرفة فإن المختلفة واالجتماعیة اإلنتاجیة بالجامعة ووحدتھا المحیطة البیئة

 الذي المجتمع في تعلیمي نشاط إلى وترجمتھا العامة للمجتمع االحتیاجات
 العلمي الفكر إشاعة نشر أیًضا إلى الجامعة تسعى كما الجامعة، تخدمھ

 فكًرا، مجال التعلیم في یجري بما العام، الرأي وبتغییر الكلیات ةببیئ المرتبط
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 قضایاه لحل المقترحات وتقدم المجتمع مؤسسات تقیّم كما ممارسة، أو
 .المجتمع داخل تربوًیا فكًرا وتشیع تثیر وبدائل تصورات ومشكالتھ، وتقترح

 اردھامو باستخدام وتقوم تطبیقیة وأبحاث تعلیمیة خدمات تقدم فالجامعة
 لنظر ا بغض واھتماماتھم والكبار الجامعي غیر احتیاجات الشباب لمساعدة

 من الجامعة التعلیمیة السابقة  وتستقطب الخبرات أو الجنس أو العمر عن
 على المجتمع ینعكس على یطرأ تغییر وكل ،وثقافة علًما فئاتھ أعلى المجتمع
 نعیش الذي المجتمع في تغییر یصاحبھ الجامعة یصیب تطور وكل الجامعة،

 الجزء كعالقة بالمجتمع وعالقتھا المجتمع، عن تنفصل ال فالجامعة .4فیھ
سیاسات ال تلبي تطور  نشأتالجزائریة  تعیشھا الجامعات التي واألزمة بالكل،

 یجب ما مع تماًما ینسجم ال بالفعل الجامعة بھ تقوم الذي الجامعة كما أن الدور
  .جامعة كونھا على علیھ لتحافظ تحرص أن

لقد اتخذت الجامعة الجزائریة من  :الجودة في الجامعة الجزائریة - 5
ھذا النظام الذي رأت فیھ أنھ یوفر لھا . مسعى جدیدا نحو الجودة LMDنظام 

مجموعة من المزایا واإلیجابیات، إذ من خالل ھذا النظام یمكن تحقیق التكامل 
یمیة األخرى التي طبقتھا العدید من التعلیمي بین نظامنا وبقیة األنظمة التعل

، ة للشھاداتالبلدان فضال على أنھ یعطي إمكانیة المقروئیة والمقارنة الدولی
كما أن ھذا النظام یسعى إلى ترقیة الكفاءات . التي تمنحھا الجامعة الجزائریة 

و تحقیق التنافس للشھادات على المستوى العالمي، وفي نفس الوقت یعطي 
بمعنى أن تطبیق نظام  . فتاح الجامعة على بیئتھا السوسیو اقتصادیةاألولیة الن

LMD  ال بد أن یؤدي إلى خلق وجعل مسارات التكوین في ترابط و تكامل
وبالتالي فھذا النظام یعتبر . مع احتیاجات القطاع االقتصادي واالجتماعي

جامعة بمثابة مسعى لتحقیق الجودة في التعلیم العالي الجزائري، لذلك فال
  : الجزائریة ترى أنھ ضروري و ال غنى عنھ ألنھ یسمح بما یلي

یساھم في أن یكون التعلیم بكیفیة مختلفة من خالل التركیز على روح  -
  .التحلیل، النقد والتركیب

وأن یكون التكوین بكیفیة أخرى باالعتماد على المقابلة أو المواجھة بین  -
 .خرىاألساتذة و االنفتاح على الفروع األ
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وأن تكون المتابعة بطریقة أخرى تقوم على التوجیھ من خالل الفریق  -
 .البیداغوجي أو مسؤول مصلحة شؤون الطلبة بغرض تحقیق متابعة أفضل 

أن یكون التأطیر بكیفیة أخرى من خالل استخدام المنطق والبیداغوجیا  -
 .العملیة في التعلیم

  . 5وء أسس تشكل أساس التعلمأن یكون التقییم بطریقة موضوعیة في ض -
  : مبررات تطبیق نظام الجودة في الجامعة الجزائریة - 6
  .تطویر قطاع التعلیم العالي - 1
  .توفیر شبكة أكادیمیة ونفسیة واجتماعیة لإلبداع والتمیز واالبتكار - 2
إیجاد ارتباط مؤسسي بین القطاع العام والخاص من جھة وبین مؤسسات  - 3

  .ن جھة أخرىالتعلیم العالي م
  .تحسین نوعیة و كفاءة موائمة التعلیم العالي لمتطلبات المجتمع - 4
مواكبة التطورات في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتوظیفھا في  - 5

  .إدارة البرامج األكادیمیة
التمویل الالزم ووضع اآللیات الالزمة (مراعاة اقتصادیات التعلم  - 6

   .)وفقا لألولویات واستخدامھا بكفاءة و فعالیة
االرتقاء بالممارسات المھنیة بما یضمن االستفادة القصوى من الموارد  - 7

  .6والمصادر وصوال إلى مخرجات عالیة الجودة 
   :العوامل الالزمة لتحسین نوعیة التعلیم بالجامعات الجزائریة - 7
  : المحور األكادیمي -أ

  : البرامج الدراسیة
  .العالمیة لالعتماد العام والخاص ضرورة تحقیق المعاییر - 1
  .الحد من التوسع في التخصصات ذات المحتوى الھامشي - 2
مراجعة الخطط الدراسیة في جمیع التخصصات وتطویرھا واستحداث  - 3

  .مقاییس جدیدة
  .تعزیز المقررات ذات المضامین المتعددة - 4
  .االعتماد على وسائط لتنمیة المھارات - ـ5
  .یس المقاییس على تدریب الطلبة التركیز في تدر - 6
  .تحدیث و تطویر المختبرات العلمیة و تدعیمھا بأفضل األجھزة - 7
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  .إدخال المكون البحثي في مختلف المقاییس - 8
  : الھیئة التدریسیة

  .تنظیم دورات مستمرة لألساتذة لتزویدھم بالمعارف الجدیدة - 1
  .تشجیع التألیف المشترك والتدریس - 2
  .على أھمیة إجادة اللغات األجنبیةالتأكید  - 3
  .حضور وإرسال ھیئات التدریس إلى مؤتمرات جودة التعلیم - 4

  : الطلبة
ضرورة االھتمام بالطلبة المتفوقین و المبدعین و زیادة مخصصات المنح  - 1

  .لھم
إكساب الطلبة مھارات فنیة و تقنیة و تسھیل انخراطھم في سوق العمل بعد  - 2

  .التخرج
  .مشاركة الطلبة في القرارات المتعلقة بشؤونھم زیادة - 3
تطویر خدمات اإلرشاد والتوجیھ فیما یتعلق بالطلبة الذین یتركون الجامعة  - 4

  .ثم یعودون إلیھا في سن متأخرة
  .تسھیل الحراك األكادیمي للطلبة في الجامعات  - ـ5
ھا تعریف الطلبة برؤیة ورسالة الجامعة وكلیاتھا وبرامجھا ومرافق - 6

  .وإرشادھم حول إجراءات التسجیل
ضرورة البحث عن آلیات تقییم جدیدة تساھم  :أسالیب التقییم الجامعي

  .في تحسین وتمیز الجامعة
  : على مستوى البحث العلمي

  .مضاعفة اإلنفاق على البحث العلمي  - 1
  .التركیز على المشاریع البحثیة المتمیزة  - 2
ال العمل واالھتمام بالبحوث ذات الصفة إجراء البحوث ذات العالقة بمج - 3

  .التطبیقیة
  .االعتراف بحریة البحث، النشر و تطویر آلیات االستفادة من األبحاث - 4
  .تعزیز نشر المعارف و نتائج البحوث في المجاالت كافة  - ـ5
  : على مستوى المحور اإلداري  -ب
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  .امعةیجب أن تكون اإلدارة حازمة وملتزمة برؤیة و رسالة الج - 1
توفیر منظومة من القیم مبنیة على اإلخالص في العمل والشفافیة والعدالة  - 2

  .وتكافؤ الفرص
ضرورة قیام الجامعة بدور فعال في تطویر وظائف الجامعة والسعي نحو  - 3

  .اإلبداع والتمیز
تزویدھم إعطاء األولویة للطلبة في الخدمة والعمل على تحقیق رغباتھم و - 4

  .بالمعارف و المھارات الالزمة
  .تطبیق نظام الجودة في جمیع الخدمات والنشاطات التي تقدمھا الجامعة - ـ5
اعتماد سیاسة اإلعالن في الصحف عن الحاجة لموظفین جدد وإجراء  - 6

التعیینات على أساس الخبرة والكفاءة وتشجیع و تحفیز العاملین في الجامعة 
  .م بھدف اكتشاف قدراتھ

  : تمویل الجامعة -جـ
  .إجراء تقییم شامل للمدخالت الجامعیة - 1
مراجعة كیفیة احتساب العبء التدریسي واإلشراف على مشاریع التخرج  - 2

  .والرسائل الجامعیة
وضع أسس للحد من اإلنفاق على المواد المستھلكة لغایات التدریس  - 3

  .والبحث العلمي واألنشطة اإلداریة والطالبیة
  .7تطویر الشراكة مع القطاع الخاص لتأمین تمویل إضافي للجامعة - 4
  : فوائد تطبیق نظام الجودة في الجامعة الجزائریة - 8
  .تحقیق االستمراریة وزیادة الفعالیة و المرونة التنظیمیة الجامعیة -أ

  .القدرة على التمیز وتحسین سمعة الجامعة في المجتمع المحلي والوطني -ب
  .مشاركة العاملینالتمیز وفة جدیدة قوامھا الشفافیة وإنتاج ثقا -ج
  .إحداث تغییر في أدوار القیادة الجامعیة -د

  .رفع القدرة التنافسیة للجامعات في أسواق الشغل - ھـ
منح العاملین في الجامعة المزید من الصالحیات والمسؤولیات والحریة في  - و

  .داریة والتدریسیةتطبیق ما یناسبھم من أسالیب ألداء مھامھم اإل
  :  صعوبات تطبیق نظام الجودة في الجامعة الجزائریة - 9
  .تنقالت المدراء السریعة -أ
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  .عدم إعطاء أھمیة لألھداف قصیرة األجل -ب
  .عدم احترام خصوصیة الجامعة -ج
عدم وجود تشریعات أو قوانین خاصة لتطبیق نظام الجودة في الجامعات  -د

  .الجزائریة
  . 8األفقي الكمي لمؤسسات التعلیم العالي في الجزائر االنتشار - ھـ

  9)01جدول :  (2010ترتیب الجامعات الجزائریة لسنة  - 10
الترتیب   اسم الجامعة 

  المحلي
الترتیب 
  اإلفریقي

الترتیب 
  العالمي

  4132  23  01  تلمسان –أبوبكر بلقاید 
  5559  45  02  جامعة باتنة 

 –عبد الحمید بن بادیس 
  مستغانم

03  56  6306  

  6842  62  04  جامعة الجزائر
  6932  63  05  جامھة ھواري بومدین

  7398  71  06  قسنطینة  –جامعة منتوري 
  7636  79  07  جیاللي الیابس 

  7936  85  08  جامعة بومرداس 
  8034  87  09  جامعة البلیدة 

المدرسة الوطنیة لألشغال 
  العمومیة 

10  89  8076  

  8410  99  11  لي المعھد الوطني لإلعالم اآل
                                                                                           

 :أھم التحدیات التي تواجھ الجامعة الجزائریة - 11
الطلب المتزاید على التعلیم العالي وتزاید أعداد الطلبة حیث قدرب  -أ

صل إلى واحد ملیون العدد لی والمتوقع إزدیاد 2010طالب سنة  1500000
، كما أن الھیاكل المنجزة غیر مواكبة للزیادات العددیة 2016طالب سنھ 

للطلبة بحیث في كل سنة جامعیة یتأخر موعد الدخول الفعلي بسبب الخدمات 
الجامعیة المتأخرة و ذلك بالرغم من المجھودات المبذولة في سبیل احتضان 
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مركز جامعي إضافة  14مدرسة علیا،  16امعة، ج 30(األعداد الھائلة للطلبة 
   .إلى األحیاء الجامعیة والمطاعم ووسائل النقل

أستا  25229: قلة التأطیر حیث یقدر عدد األساتذة المؤطرین للطلبة ب -ب
دائم أغلبھم برتبة أستاذ مساعد كما أن نسبة كبیرة من أساتذة التعلیم العالي 

  .على أبواب التقاعد) بروفسور(
نمطیة التكوین المبنیة على التلقین بحیث ال تفتح المجال لإلبداع  -ج

واالبتكار الفردي وإن وجد ھذا فإنھ یبقى محاوالت فردیة ولیست سیاسة 
   .تعلیمیة

التكوین الكمي على حساب التكوین النوعي وذلك للتكلفة التي أصبح  -د
تغیر منظومة القیم  یتطلبھا التعلیم األمر الذي أثقل كاھل الدولة إضافة إلى

المجتمعیة بحیث لم یبقى للتعلیم نفس المكانة المرموقة التي كان یحظى بھا في 
  .السابق

ھجرة الكفاءات وعدم بقائھا في الداخل للمساھمة في التأطیر وتكوین  - ـھ
  .10وتنمیة البالد

البحوث المنجزة ھي بحوث من أجل نیل الشھادات و لیست بحوث  - و
یق العملي لھا مما أدى إلى الحد من فعالیة البحث العلمي تنجز بھدف التطب

  .وعدم مساھمتھ في تفعیل العملیة التنمویة
 الجزائري األستاذ فقر .11تنامي معدالت البطالة بین خریجي الجامعات - ي

 مراكز عدد قلة إلى باإلضافة لذلك، قابلیتھ عدم وأحیانا التكوینیة للعملیة
 .ةالتدریبی والمعاھد التدریب

 القطاع في العمل لمتطلبات الخریجین وكفاءات قدرات مالئمة عدم -
 .والخاص الحكومي

 .ممیزین أكادیمیین إلى االفتقار -
 .العاملة القوة بتخطیط الصلة ذات الجھات تعاون عدم -
 .العمل سوق احتیاجات عن معلومات قواعد وجود عدم -
 جمیع في الحدیثة تالتطورا مع الجامعیة التخصصات بعض تماشي عدم -
 .إنشاءھا على طویل زمن مضى التي وخاصة العملیة االتلمجا

 .للمستقبل للتخطیط الطالب یساعد الذي واإلرشاد التوجیھ غیاب -
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 إستراتیجیة وغیاب الجامعین والطالبات الطالب عدد في الرھیبة الزیادة -
  .12واألجھزة العلمیة  اإلمكانات لنقص باإلضافة للتدریس، حدیثة
   :التـــطبیقـــــي اإلطار

 منھا الغرض دراسة ھي الحالیة دراستنا أن بما: الــدراسة منھج 1-
الجامعة الجزائریة بین نظر األساتذة الجامعیون حول  وجھات استكشاف

 الدراسة لھذه المالئم المنھج ھو الوصفي المنھج فإنالرؤى النظریة والواقع ، 
لبعض األساتذة بعدة  النظر جھاتو تقصي أجل من استخدامھ تم حیث

 اإلجابة المنھج الوصفي غرضھ من خالل أدى فقد جامعات جزائریة ومنھ
 .نتائجھا على والتعلیق تحلیلھا ثم ومن المقابلة تساؤالت على

 اعتمدنا تساؤالت المداخلة على اإلجابة أجل من :الـــدراسة أدوات 2-
 االستكشافي العمل مع تتالءم یةتقن باعتبارھا الموجھة المقابلة تقنیة على

فقد استخدمنا  الكیفي المنھج بأھمیة منا وإیمانا أكثر، تفاصیل إلى وتصل
 وقد المداخلة ھذه لمثل الالزمة البیانات لجمع المقابلة كإحدى تقنیاتھ كأداة

األسئلة  من مجموعة تضمن تضمن دلیل المقابلة ثالثة محاور وكل محور
للحدیث عن واقع الجامعة الجزائریة  األولور المفتوحة، حیث خصص المح

أما المحور الثاني فتناولنا فیھ آفاق الجامعة الجزائریة، في حین خصص 
  . المحور الثالث للتطرق إلى أھم التحدیات التي تواجھ الجامعة الجزائریة

على  المیدانیة الدراسة إجراء تم :الدراسة ومجاالتھا عیـنة3- 
من عدة جامعات  لجامعین الحاصلین على الدكتوراهمجموعة من األساتذة ا

حیث قمنا بإعداد دلیل مقابلة وتم إرسالھ . جزائریة ومن عدة تخصصات أیضا
وتجدر اإلشارة ھنا إلى أننا " فیس بوك"عن طریق موقع التواصل االجتماعي 

فقط ونتیجة لضیق  )13(دلیل مقابلة لكننا تلقینا الرد من  )15(قمنا بإرسال 
ت لم نستطع االنتظار أكثر من أجل البدء في عملیة التحلیل حیث تم الوق

 .یوما من أجل اإلجابة  )20(منحھم مدة 
   :نتائجھا وتحلیل الدراســة معطیات رضع 4- 

المتعلقة بواقع الجامعة  األسئلةمجموعة من  ھتناولنا فی: األولالمحور 
سائدة في المجتمع الجزائریة حیث كان أول سؤال حول الصورة النمطیة ال
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حول الجامعة، ولقد تراوحت إجابات األساتذة بین الصورة االیجابیة والسلبیة، 
أساتذة أجابوا  8كانت إجاباتھم تعكس الصورة السلبیة حیث أن  األغلبیةلكن 

أن الصورة النمطیة السائدة ھي أن مستوى خریجیھا ضعیف وأنھا غیر منتجة 
مجتمع بات ینظر إلى الجامعة على أنھا مكان وھناك من األساتذة من قال أن ال

فھي مكان لكل شيء إال للعلم،  األخالقيیعكس الواقع بكل تناقضاتھ وفساده 
قال أن الفئة الواعیة والمثقفة لھا نظرة خاصة حول الجامعة  األخروالبعض 

فمثال المثقفون یعتبرون الجامعة : األخرىوعامة الناس لھا نظرة مختلفة عن 
وذلك لكونھا المكان  األممناء مستقبل أفضل وھي أساس رقي وتقدم مكان لب

والرأس مال البشري والمعرفي، أما عامة الناس  اإلطاراتالقادر على تكوین 
فتعتبر الجامعة مكان یضم طلبة غیر مؤھلین وال یملكون مستوى علمي جید 
 وبعبارة أصح ال یستحقون دخول الجامعة فھي أصبحت تعتمد على سیاسة

وفیما یتعلق بسؤال حول . الكم ولیس الكیف، وھذا ما أثر سلبا على سمعنھا
مدى اختالف الصورة النمطیة السائدة عن الواقع الفعلي للجامعة فأن أغلب 

سلمنا بأن مستوى خریجیھا  األساتذة أجابوا أنھا صحیحة جزئیا فحتى لو
الل حاجة ضعیف إال أنھ ال یمكن أن ننكر أنھا منتجة وھذا یتضح من خ

المجتمع بجمیع مؤسساتھ إلى خریجیھا، وھناك من اعتبر ھذه الصورة 
صحیحة إلى حد كبیر وتعكس الواقع المتردي التي تعاني منھ مختلف 
القطاعات، وما التعلیم العالي واحد من تلك القطاعات التي باتت الرداءة 

وحول  ، وضمن نفس المحورواإلداریةمعششة في كل ھیاكلھا البیداغوجیة 
سؤال مفاده إلى أي مدى ترى أن الجامعة قادرة على تلبیة طموحاتك   

غیر قادرة على تلبیة طموحاتھم العلمیة وھذا  بأنھا األغلبیةالعلمیة؟ أجاب 
راجع لغیاب معاییر الموضوعیة والكفاءة وغیاب النزاھة في العلم والتعامل 

التي تؤثر على ) راطیة البیروق(إضافة إلى وجود بعض الممارسات الالمھنیة 
سلبا وتجعلھ غیر مرتاح ال في عملیة البحث وال في عملیة التدریس،  األستاذ

من أقر بأن الجامعة تلبي طموحاتھم العلمیة إلى حد  األساتذةلكن ھناك من 
كذلك حسب طبیعة طموحاتھ ومدى علمیتھا ومقبول لكن كل حسب قدراتھ، 

المنتشرة في المحیط االجتماعي  وابتعادھا عن بعض التصرفات السلبیة
وغیرھا، أما فیما یتعلق بتقییم دور الجامعة الیوم فإن  ....كالجھویة والعشائریة
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أغلب المبحوثین أجابوا أن دورھا بعید عن االستجابة لمتطلبات المجتمع وھو 
  .مغیب عن قصد ولیس غائب

 حول األسئلةتعلق ھذا المحور بطرح مجموعة من : المحور الثاني
آفاق الجامعة الجزائریة وجاء أول سؤال حول مدى قدرة نظام ل م د على 

بین مؤید ومعارض لھذا  اإلجاباتتحقیق جودة التعلیم العالي؟ ولقد اختلفت 
 اإلطالقالنظام فھناك من األساتذة من أجاب بأن ھذا النظام لیس معیار على 

من أساتذة وطلبة ھو رأس المال الفكري والبشري  األصحللجودة، فالمعیار 
وإداریین، وھناك من أجاب أنھ لیس قادر على تحقیق الجودة بالقدر الكافي 
ألنھ لم توفر لھ الوسائل الكفیلة بإنجاحھ ولم تعط للقائمین علیھ فرصة من 

خلیطا بین النظام القدیم  فأصبحالتكوین من أجل تطبیقھ بصورة صحیحة 
الوقت مبكرا للحكم علیھ ، وفي والحالي لكن ھناك أستاذ أجاب أنھ مازال 

سؤال آخر حول تقییم واقع البحث العلمي أتفق معظم األساتذة على أنھ ضعیف 
والسبب في ذلك أن ھو عدم إعطاء نتائجھ األھمیة الالزمة من قبل السلطات 

من تطرق إلى قضیة السرقات العلمیة  األساتذةالسیاسیة في البالد، وھناك من 
مي الیوم یعرف منعرجا خطیرا بسبب ھذه الظاھرة، وأجاب أن البحث العل

على حد سواء، وفي نفس  واألستاذالتي تعكس ضعف التكوین لكل من الطالب 
السیاق وحول مدى قدرة الجامعة الجزائریة على المنافسة فإن أغلب البحوثین 
أجابوا أنھا قادرة على المنافسة لكن إذا وفرت لھا بعض ما توفره الدول 

الذین یملكون نظرة  األخرمن رعایة لجامعاتھا، لكن ھناك البعض  المتقدمة
تشاؤمیة حول الجامعة یرون أن الجامعة الجزائریة غیر قادرة على المنافسة 
إطالقا وھذا بسبب الفساد الذي تعاني منھ نتیجة سیاسة ممنھجة تعمل على 

  .تغییب دورھا الفعلى المتمثل بالنھوض باألمة وتطویرھا
تضمن ھذا المحور ثالث أسئلة وتناول أول سؤال أھم : لثالثالمحور ا

المشاكل التي تعاني منھا الجامعة الجزائریة ویمكن أن نجملھا في النقاط التالیة 
  :األساتذةھ بحسب ما أجاب 

 ھیمنة التكوین النظري على حساب التكوین التطبیقي. 
 عدم التنسیق بین مخرجات الجامعة واحتیاجات السوق. 
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 مام بالكم على حساب الكیفاالھت. 
 غیاب مبدأ التوظیف بناء على الكفاءة. 
 ضعف مستوى الناجحین في الباكالوریا. 
  والطالب األستاذالتي یعاني منھا  اإلداریةالتعقیدات. 

وفي سؤال حول من  األساتذةھذه مجمل المشكالت التي تطرق إلیھا 
المسؤولیة البد أن  یتحمل مسؤولیة وجود ھذه المشكالت أجمع األساتذة أن

  .والطالب وصوال إلى النظام السیاسي األستاذیتحملھا الجمیع بدء من 
قدم األساتذة مجموعة من االقتراحات من أجل تحسین  األخیروفي 

  :صورة الجامعة ومستوى خریجیھا تمثلت فیما یلي 
  إعطاء قیمة للعلم والعلماء  - 1
  .مناھج منفق علیھا العمل على توحید المنظومة الجامعیة وفق - 2
   .توفیر الدعم المادي الالزم للقیام بأبحاث جادة وترقى للمستوى العالمي- 3
  .معاییر موضوعیة للتوظیف اعتماد - 4
ضرورة إصالح المنظومة التعلیمة بدء من المستوى االبتدائي وانتھاء  - 5

  .طلبة الجامعة المستقبلیین األخیربالثانوي فھم في 
  .في صیاغة القوانین التي تخص القطاع األستاذأي ضرورة األخذ بر - 6
  .توفیر البیئة المالئمة للبحث العلمي  - 7
  .إنشاء جوائز وطنیة كتحفیز لألساتذة على البحث والتطویر - 8
د وفق ما تقتضیھ خصوصیة المجمع .م.ضرورة إصالح نظام ل - 9

   .الجزائري
  .  إنشاء جامعات خاصة لخلق روح المنافسة- 10

  :نتــــائـــــجالــــ
  :یمكن أن نستنتج من تحلیل إجابات األساتذة مجموعة من النقاط

ھناك فرق كبیر بین الرؤى النظریة للجامعة الجزائریة والواقع ویتجلى  - 1
  .ھذا من خالل األجوبة التي قدمھا األساتذة

  .ھناك استیاء كبیر من قبل األساتذة حول واقع الجامعة الجزائریة - 2
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ظرة تشاؤمیة حول واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائریة الذي ھناك ن - 3
یعاني من الضعف من جھة وقلة االھتمام من جھة أخري من قبل الدولة التي 

  .ال تعتمد علیھ مطلقا في مختلف برامجھا التنمویة والتطویریة
سیاسة تغلیب الكم على الكیف ھي أحد أھم األسباب وراء واقع الجامعة  - 4

  .ردي المت
  .للسلطة السیاسیة دور كبیر فیما تعانیھ الجامعة الجزائریة - 5

  :خــاتــمــة
إذن ومن خالل كل ما ذكر سابقا حول الجامعة الجزائریة بین الرؤى        

النظریة والواقع یمكن القول أننا لمسنا فرقا كبیرا بین ما ھو كائن وبین ما 
ار الجودة في التعلیم العالي یجب أن یكون، فحتى لو أن الدولة رفعت شع

المادیة والبشریة الالزمة إال أن الواقع بخالف  اإلمكانیاتوخصصت لذلك 
التي قدمھا عینة من األساتذة الجامعیین المنتمین  اإلجاباتذلك، ولعل 

لجامعات وتخصصات مختلفة یوضح واقع الجامعة الجزائریة المصنفة في 
ھم عن مستوى خریجیھا ووضعیة ذیل الترتیب الجامعي، كذلك عدم رضا

البحث العلمي المغیب عمدا من قبل السلطات الحاكمة التي ال تأخذ بأي شكل 
العلمیة في مشاریعھا التنمویة واالقتصادیة  األبحاثمن األشكال بنتائج 

رھینة رفوف المكتبات وبالتالي ال یمكن أن تكون  األبحاثوالعلمیة فتبقى 
ت الجامعة غیر قادرة على قیادة عجلة التقدم ھناك نھضة وتطور، وإذا كان

وھنا البد من إعادة النظر في  والتطور فھذا یعني أن دورھا الفعلي غائب،
  .مكانة الجامعة بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للسلطة الحاكمة
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  الجامعة والمحیط السوسیو اقتصادي في الجزائر
  مقاربة في سوسیولوجیة العالقة

  
  بووشمة الھاديالدكتور 

  جامعة سیدي بلعباس

  

  :تقدیم
یمكن القول بأن الجامعة ھي حقل أساسي في إنتاج الرأسمال المعرفي 

ي للمجتمعات، مثلما یمكن تعریفھا بالبنیة األساسیة والمھمة في النسق المجتمع
 - العام، للدور المنوط بھا كفاعل ینتج شروط التحول والتغیر المعرفي

السلوكي والقیمي، المادي والمجتمعي بصفة عامة، غیر أنھ بمثلما یمكن 
للجامعة أن تؤثر ایجابیا في النسق المجتمعي العام، فإن لھذا األخیر دور مؤثر 

مجتمعیة والتنمویة أیضا سواء منھ االیجابي أو السلبي، ولعل في األزمة ال
الیوم ببالدنا ما یعكس جزءا ھاما من واقع المؤسسة الجامعة كمؤسسة بدورھا 

  .تعرف ھذا التأزم
إن أھمیة الجامعة كبینة أساسیة فاعلة في النسق العام للمجتمع الیوم 
تتطلب ضرورة توفر مناخ وجو محیط یسھل استثمار الرأسمال المعرفي 

لمجتمعاتنا، ...) االقتصادي واالجتماعي(جتمعي واإلبداعي في الرأسمال الم
فسیرورة التفاعل بین البنى المجتمعیة المختلفة والجامعة تدفع إلى ضرورة 
استثمار ھذه السیرورات الرمزیة والمعیاریة والعقلیة المنتجة بین جدران 
ومخابر ومكتبات جامعاتنا، والمنتھیة بحصول على شھادة وحلم ھادف ألنتجة 

  .في الواقع القیمي والمادي للنسق المحیط المعرفة
ومنھ یمكن أن تتحول الجامعة في تصورنا من تلك الشجرة المثمرة إلى 
كینونة تاریخیة واقعیة ومستقبلیة حیة ومبدعة لطرق وسبل التنمیة المستدیمة 
لبقیة أنساق المحیط المجتمعي بھا، تثمر معرفة وعقول بشریة خالقة وفاعلة 

د االستھالل االجتماعي والثقافي والسیاسي واالقتصادي في صناعة موار
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والقیمي لمجتمعاتنا، لكن إذا كان ھذا ھو الدور الحقیقي المنوط بالجامعة في 
أي مجتمع، فھل حققت الجامعة الجزائریة الیوم ھذا الدور؟، وما ھو موقعھا 

  .؟من خریطة التنمیة والتغییر في المحیط السوسیو اقتصادي بجزائر الیوم
  :إشكالیة العالقة بین الجامعة والمحیط: أوال

بدایة یمكننا أن نتساءل عن تأثیرات المحیط الداخلي والخارجي في توجیھ 
دور الجامعة الیوم، خصوصا في ظل محاولة لعولمة المعرفة والتعلیم 

  الجامعي بما یواكب الشروط المجتمعیة العالمیة بصفة عامة؟؟
ا العمل عن الكیفیات التي یمكن بھا من جھة أخرى نتساءل ضمن ھذ

للجامعة الجزائریة الیوم أن تؤدي دور المؤثر في تغییر محیطھا المجتمعي 
العام، والخروج من موقع المؤثر فیھ من الجو السیاسي واالجتماعي المتأزم 
المحیط بھا، والذي كان من نتائجھ استمرار أزمة الجامعة الجزائریة في 

  .لداخلي، ونزیف لكوادرھا نحو مجتمعات خارجیةتفاعلھا مع المحیط ا
إنھ رغم كل التجارب اإلصالحیة البرنامجیة والھیكلیة التي مرت بھا 
الجامعة الجزائریة منذ االستقالل إلى الیوم، فإن واقع الحال یجعل من ھذا 
غیر ذي جدوة فاعلة في تغییر المحیط، نتیجة وجود إرادة معوقة حولت 

ل لتكدیس طالبي الشھادات، وحالت دون التفاعل المنتج الجامعة لمجرد ھیك
  .بین الجامعة ومحیطھا

إن التسارع الحاصل الیوم في تغییر األنظمة التعلیمیة بالجامعة، ونقلھا من 
 –ماستر  –لیسانس "أنظمة كالسیكیة كما تكنى إلى تعلیمیة جدیدة بجامعاتنا 

دوره حقیقة التأثیرات والتخبط ، یعكس لنا ب)1(للحاق بالركب العالمي" دكتوراه
  .المسلط الذي تعیشھ الجامعة الجزائریة

فمنذ أكثر من عشرة سنوات اتجھت اإلرادة السیاسیة للبلد ممثلة في 
توجیھات رئیس الدولة شخصیا للنظام التعلیمي بجامعاتنا، ودعوتھ المباشرة 

خطاباتھ  اعتبارا حسب" L.M.D"إلى تبني النظام التعلیمي العالمي الجدید 
، غیر أن )2(لحجم الفجوة الحاصلة الیوم بین الجامعة الجزائریة ومحیطھا

رؤیة ذلك كإستراتیجیة لتكثیف التفاعل بین الجامعة ومحیطھا والرفع من 
المستوى المعرفي التي تقدمھ الجامعة لطلبتھا وكوادرھا، ال نظنھ مرتبط 

د، ما لم یصاحب بتغییر بتغییر صوري للنظام التعلیمي الكالسیكي بواحد جدی



  لجزائرالجامعة والمحیط السوسیو اقتصادي في ا                                                              
  

 

 229                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

جذري وتنموي لكل مكونات الجامعة والمشرفین على االستثمار فیھا 
وإدارتھا، مع الصھر على تفعیل دورھا التنموي في النسق المجتمعي العام، 

  .بما یكفل لھا االستمرار وتوصیل معارفھا للمیدان الواقعي بنظمھ المختلفة
م أن یكون للمحیط وعي في األخیر نتساءل بالقول ھل یمكن الیو

بإمكانیات تأثیر الجامعة في صناعة وتنمیة النظم المحیطة بھا وتغییرھا نحو 
  .األحسن؟

السوسیو (والمحیط المجتمعي  أال یوحي واقع العالقة الیوم بین الجامعة
  بأزمة تواصل واستثمار بینھما؟) اقتصادي بالخصوص

وماتنا المعرفیة إذن، كیف یمكن تجاوز أزمة الال تواصل بین منظ
؟ وما ھي الكیفیات التي یمكن أن تبنى علیھا ..)المحیط(والمجتمعیة ) الجامعة(

فكري  -معرفي  –العالقة بین الجامعة حاضرا ومستقبال كنسق إبداعي 
  .وحاجیات المحیط المجتمعي ببناه المختلفة؟

  :أھمیة الجامعة وتفاعلھا مع المحیط المجتمعي : ثانیا
رافد أساسي ومھم في التفاعل مع محیطھا المجتمعي العام تمثل الجامعة 

 اإلبداعخصوصا منھ االجتماعي واالقتصادي لالرتباط النسقي من حیث 
بھذین الحقلین، فھي إلى جانب اعتبارھا المؤسسة  واإلنتاجوالتنمیة 

  .االجتماعیة المتمیزة، فھي معول أي تنمیة أو أي تطور ینشده المجتمع
، فھي اإلبداعیةى، الجامعة كانت وال تزال مصدرا للمعرفة إذن بھذا المعن

أھم المؤسسات االجتماعیة، واألداة األساسیة في أي استثمار فاعل في 
الموارد البشریة، التي یمكنھا أن تقود البالد مستقبال إلى التغیر االیجابي 

 ، ومن ھذا تتعاظم الیوم أھمیة والجامعة)3(لمواكبة العصر وتكنولوجیاتھ
وأدورھا في كل المجتمعات العالمیة، والجزائر في ھذا السیاق بذلت جھودا 
منذ االستقالل للربط بین الجامعة ومحیطھا نظیر ما تمثلھ من قاطرة ومعول 

  .   أي تحول ایجابي نحو التنمیة المستدامة والتقدم في جمیع المجاالت
لمتمــیزة علمیا في إذن، تضطلع الیوم الجامعة بدور ھام بطاقاتھا البشریة ا

التفاعل مع المستجدات الحدیثة والمعاصرة ومواكبة التطورات العلمیة 
والعملیة، وكذا لتمیزھا وخصوصیاتھا التنظیمیة واإلداریة، باعتبارھا مصدرا 
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لإلنتاج الفكري ومؤسسة فاعلة ومالئمة من أدوات التغییر والتطویر في 
رجین منھا إلى طاقات إنمائیة المجتمع، ویتحول العاملون ضمنھا والمتخ

 .)4(وقوى مسیرة
وألجل ذلك وحتى تصبح الجامعة منتجة، علیھا أن تربط بین البحث 
العلمي في إطارھا وخدمة المجتمع الذي تنتمي إلیھ، وتؤمن لنفسھا قدرا من 
الحریة األكادیمیة بما یمكنھا من تنفیذ أھدافھا، فالجامعة المنتجة ھي التي تنتج 

من خالل البحث العلمي وتطبقھا في المجتمع ومن ھنا فإن جامعتنا المعارف 
  .)5(مطالبة بتحویل وحداتھا األكادیمیة إلى وحدات إنتاجیة

في ھذا السیاق كان االستحداث التاریخي لمؤسسة الجامعة لتقود قاطرة 
، ومع الزمن تعاظم دورھا في خدمة اإلنسانیةوالتنمیة في المجتمعات  اإلبداع
من طرف التي تقدمھا الجامعة لمجتمعاتھا ع، وقد ُعّرفت ھذه الخدمة المجتم

نشاط ونظام "بأنھا  )SHOEFELD( شوفلیدو )SHANON( شانونكال من 
تعلیمي موجھ إلى الغیر طالب الجامعة ، ویمكن عن طریقھ نشر المعرفة 
خارج جدران الجامعة وذلك بغرض إحداث تغیرات سلوكیة وتنمویة في 

   .)6(حیطة بالجامعة ووحدتھا اإلنتاجیة واالجتماعیة المختلفةالبیئة الم
ال یمكن أن یحصل في بالدنا إال عبر قناطیر تطویر تحقیق ھذه التطلعات 

التعلیم عموما والجامعي خصوصا، ولذلك سنتطرق في ھذا العنصر الذي 
یلحق إلى التحدیات التي تواجھ قطاع التعلیم العالي في الجزائر في نسقھ 

تعلیمي وفي عالقتھ بالمحیط، وسنحاول أن نلتفت إلى المجھودات التي بذلتھا ال
وتبذلھا الدولة الجزائریة ممثلة في مؤسساتھا الرسمیة من أجل إعطاء دفعة 
للتعلیم العالي بھدف مواكبة التطورات العالمیة الحاصلة من جھة ومن جھة 

  .)7(أخرى تطویر وتنمیة المجتمع الجزائري
  :امعة الجزائریة في ظل التغیرات االجتماعیةالج: ثالثا

ھناك عالقة نسقیة بین الجامعة والتغیر، فھذه المؤسسة بقدر ما أسست 
، فإنھا بدورھا واإلبداعلتؤثر في مجرى األحداث والتطورات وتصنع التقدم 

أصبحت تتلقى التأثیر، وفي ھذا السیاق إن التغیرات االجتماعیة المحیطة 
  .تؤثر بدورھا في الجامعة مثلما تلقى التأثیربمؤسسة الجامعة 
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تعلیم عالي، إذن، الجامعة بما تمثلھ من فضاء للمعارف، وما توفره من 
لنظامھا التعلیمي بما یواكب ویتالءم مع   اإلصالحأصبحت أما حتمیة 

االحتیاجات السوسیو اقتصادیة خصوصا، إضافة مختلف القطاعات األخرى، 
 اإلبداعیةطور النسق الجامعي وتنخفض قدراتھا التي تتأثر ایجابیا بت

والتطویریة، بضعف النسق الجامعي ونظامھ التعلیمي، إذن، إن  واإلنتاجیة
مشاركة ھذا النسق في تطویر االقتصاد الوطني، أصبح أمرا ملحا، وھذا لن 

في ھذا النسق  اإلبداعیةیتأتى إال بتجذیر مزیدا من المعارف والقدرات 
  .واه التعلیميخصوصا على مست

في سیاق ھذا عرف المجتمع الجزائري بعد السنوات الثالثة من االستقالل 
خصت  )8(وخصوصا في نھایة الثمانینات وبدایة التسعینات تغیرات عمیقة

جمیع المستویات وكان أھمھا ذلك الذي مّس المستویین السیاسي 
قال من األحادیة واالقتصادي، فالمستوى السیاسي عرفت من خاللھ البالد االنت

الحزبیة إلى التعددیة السیاسیة، أما على المستوى االقتصادي فعرفت إعادة 
ھیكلة االقتصاد الجزائري ومراجعة أسالیبھ في إطار التوجھ الذي كان یسیر 
بخطى نحو اقتصاد السوق، كل ھذا فرض على الجامعة الجزائریة تحدیات 

  .التغیرات المحیطة جدیدة، وأدى إلى ضرورة تفعیلھا بما یواكب
تزال أھم المؤسسات االجتماعیة ذات الدور  فالجامعة في العالم كانت وال 

، ولذلك كان البد أن یلتفت إلیھا مختلف واإلبداعالریادي في التنمیة والتطویر 
الفاعلین في الحقل السیاسي الجزائري، ألجل إعادة تنظیمھا وھیكلتھا 

وافق ودورھا الریادي والنخبوي في وإصالح برامجھا ومضامینھا بما یت
عالقتھا بالمحیط بمختلف أنساقھ وخصوصا منھ النسق السوسیو اقتصادي، 
وألجل أن یتحقق ھذا، فإن على اإلرادة السیاسیة والتسییریة بالبالد ترك 
الجامعة تعمل وتفعل حضورھا العالقاتي بالمحیط، مع توفیر لھا جو الحریة 

، )9(ھیمنة سواء كانت سیاسیة، إیدیولوجیة، ثقافیة األكادیمیة والتخلص من كل
مالي مھم من الدخل  إقطاعمع الدعم الفیزیقي والمالي من خالل تخصیص 

الوطني الخام، على غرار بلدان العالم التي خرجت من التخلف، كل ھذا لو 
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تحقق سیمكن الجامعة من رفع التحدیات وستعود معھ لقاطرة فعل التغییر 
  .تقدمي والتنموي لمختلف القطاعات المحیطة بھااالیجابي وال

في ھذا السیاق وكما ھو معلوم عرفت الجزائر منذ السبعینات إلى الیوم 
تحوالت مست جمیع المستویات واألنساق وبوتیرة سریعة ومكثفة وكان أھم 

التصنیع، التعمیر، الدیمغرافیا والحجم السكاني، " ذلك ھو التحول الذي مس 
، كل ...)نسب التمدرس وعدد المتمدرسین وفي جمیع األطواروكذا ارتفاع 

ھذا أفرز بدوره إشكالیات خطیرة وخلق اختالالت واضطرابات عدیدة 
  . عرفتھا مختلف األصعدة والقطاعات األخرى

كشفت أن المجتمع الجزائر كان وال یزال غیر مھيء بعد  اإلشكالیاتھذا 
ادیة، فرغم توظیف التجارب لمواجھة مثل ھذه الھزات السریعة واالرتد

التنمویة وفي مختلف القطاعات  اإلصالحاتالعالمیة مع القیام بعدد من 
والسیادیة خصوصا ومنھا التعلیم، إال أن الجزائر فشلت فشال ذریعا تطبیق 
ذلك، فبعد سیاسة حرق المراحل اصطدمت السیاسات المنتھجة بظروف 

لمجتمع الجزائري بعقلیتھ وقیمھ جعلت ا )10(تاریخیة وحضاریة وقیمیة مختلفة
ھذه غیر متقبل لنماذجھا في التطبیق، كل ھذا أنتج فشال آخر عّم عدید 
المؤسسات الصناعیة واالقتصادیة المختلفة وكّرس إخفاقھا المطرد نتیجة 
استراد نماذج جاھزة من مجتمعات أخرى، كما اتسع نطاق ھذا التأزم لیمس  

لتربویة والتعلیمیة سواء منھا في األطوار سیاسة األسرة وكذا المنظومة ا
الثالثة األولى أو حتى في الجامعة، التي أصبحت بؤرة ومجال للتأثر بدل 
التأثیر، بعدما أفرغتھا سیاسات التھدیم من الداخل والخارج منذ االستقالل، 
كل ھذا ھو نتیجة منطقیة للسیاسات التنمویة االرتجالیة وغیر المخططة، التي 

  . یھا جمیع قطاعات المجتمع ومنھا الجامعة الجزائریةتتخبط ف
طیع مواكبة التغیرات تإذن، إذا كان الفشل في التنمیة المنتھجة والتي لم تس

المطردة والسریعة التي مست جمیع المستویات، یتحمل جزؤه الھام الفاعل 
 اءاإلخفالسیاسي الذي یدیر آلیاتھا، فإن الجامعة بدورھا تتحمل جزءا من ھذا 

والفشل، ومعھ إن تحقیق تنمیة فاعلة ومستدیمة بالجزائر أو أي بلد یتطلب 
 ضرورة تغلیب البحث العلمي في كل النشاطات الممكنة للتقدم، في ھذا السیاق

تتعاظم أھمیة البحث العلمي في العالم المتقدم مقدار ما أحدثھ من تطور وثورة 
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المجال الصناعي الذي  مست مختلف المستویات واألنساق ومنھا بالخصوص
التي عرفھا  واإلبداعاتم إلى الیوم، وكل تطوراتھ 18شھد تطوره منذ القرن 

  .كان نتیجة وتجسیدا لتقدم البحث العلمي
من ھنا تبرز األھمیة التي حظیت بھا الجامعة كحقل منتج للمعرفة والعلم 

على  وأھمیتھ في صناعة التقدم والتطور، ولذلك سارعت البلدان المتقدمة
عكس الجزائر ومن خاللھا بقیت دول العالم الثالث في الربط المباشر للجامعة 
بمحیطھا المجتمعي العام ومنھ السوسیو اقتصادي خصوصا حتى تساھم من 

، )11(خالل ذلك في إشراك العلم والمعرفة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
من قواعد سـلـیمة  التي ال یمكن أن تقوم على أسس صحیحة إن لم تستمد

ومركزة على الخبرة العلمیة، فالدول التي ال تولي للجـامعة والبحـث العـلمي 
األھـمیة التي تستحقھا في برامجھا التنمویة ومیـزانیاتھا یبقى موقعھا ضعیفا 
في النظام الدولي وتبقى عاجزة عن مواكبة ھذا النظام والقوانیـن التي تحكمھ 

یھ الثروة العلمیة متجددة باستمرار، ومن ھنا وتسیره في عصر أصبحت ف
تبرز أھمیة الجامعة، من خالل وظائفھا المتعارف علیھا من إنتاج العلم 
والمعرفة وتكوین اإلطارات وتأطیر الباحثین، وما ینتج عن ضرورة عالقة 

  .)12(ھذه المؤسسة بالبحث العلمي وانعكاس ھذه العالقة على المجتمع ككل
  :تعلیم العالي في الجزائرإصالح ال: رابعا

كرونولوجیة اإلصالح تبدأ مع لحظة االستقالل، فبعد أن ورثت الجزائر 
وضعا كارثیا في مجال التعلیم، وفي انتشار األمیة بین أبناء الفئة الغالبة من 
الشعب، اتجھت إلى التأسیس لعدید المؤسسات وفي مختلف األطوار، أمال في 

لفھ االستعمار، من خالل استحداث منظومة الخروج من ھذا الوضع الذي خ
تخلص المجتمع من المنظومة الموروثة عن "جامعیة جزائریة حدیثة 

االستعمار، مع العمل على تطویر التعلیم العالي بما یستجیب لمستجدات 
  .  )13("وطموحات المجتمع الجزائري نحو حیاة أفضل

یبي مع نھایة الستینیات بالنسبة للبدایة الفعلیة لإلصالح فقد بدأ بشكل تقر
، حیث اتخذت السلطة حینذاك حزمة 1971وبدایة السبعینات وبالضبط سنة 

إصالحات ھیكلیة وبیداغوجیة، أمال في مواكبة التحوالت التي كانت تعرفھا 
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الجزائر من خالل الثورات الثالث التي أطلقتھا الدولة وتلخصت في الثورة 
، وقد استند )14(لثقافیة، وتلبیة حاجیاتھاالصناعیة والزراعیة واالجتماعیة وا

  :على عدد من المحاور األساسیة وھي اإلصالحھذا 
دیمقراطیة التعلیم العالي بما یسمح ویمّكن ویمنح فرص أكبر لكل أبناء  - 1

إلى  1963و 1962الجزائریین، حیث تطور عدد الطلبة المسجلین بین سنة 
 3600إلى  1972 -1971جامعیة طالب وتطور ھذا العدد خالل السنة ال 2800

، ووصل ھذا )15(طالب 63915إلى ما یقارب  1978 - 1977طالب لیصل سنة 
طالب، كما اتجھ إلى تطبیق  238400مثال من إلى حدود  1995الرقم سنة 

نظام الالمركزیة بالجامعة، ومعھ ظھرت العدید من المراكز والجامعات 
االیجابیة في التطور الكمي إال أن  بالعدید من المدن الجزائریة، إال أنھ رغم

ذلك سرعانما أنتج معھ مشاكل وأزمات مصاحبة منھا انفجار طالبي ضخم 
كان من تبعاتھ االكتظاظ باألقسام مع ضعف في التأطیر وفي التكوین 

  .)16(والمستوى 
من خالل محاولة إخراج الجامعة  )17(واإلطارجزأرة الھیاكل والمناھج  - 2

ھیاكلھا، من خالل إلغاء مثال نظام الشھادات والسنة من عزلتھا وتجدید 
التحضیریة وتوزیع االختصاصات على فروع تجمعھا دوائر، وتأسیس معاھد 
وإنشاء لجان للتنسیق التربوي، وسن طریقة التربصات المیدانیة لربط 
الجامعة بالمحیط وغیرھا، أما من حیث المناھج فأتجھ إلى استحداث أسالیب 

مثل التكوین المندمج والمراقبة المستمرة للمعارف وتدعیم  تربویة جدیدة
، ورغم ھذا إال أن مشاكل )18(الحصص التطبیقیة والموجھة وغیر ذلك

حیث كانت ) 1978و 1977بین سنتي (محتویات البرامج والتأطیر األجنبي 
من مجموع األساتذة بالجامعة الجزائریة   %47نسبة األساتذة األجانب تمثل 

 اإلصالح، كلھا ھذا كرس استمرار األزمة رغم نسق )19()الفترة خالل ھذه
  .الكّمي
، )20(التوجھ نحو التعلیم التقني والتطبیقي وذلك ألجل سد حاجیات البالد - 3

حینذاك إلى وضع نظام للتوجیھ على  اإلصالححیث سعى القائمون على 
عملیة  مستوى الوزارة، ملحة إلى جانب إنشاء تخصصات تقنیة جدیدة لتدعیم

  .التنمیة الجاریة في البالد
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وھو آلیة لجأت إلیھا السلطة حینذاك ومن خاللھا القائمون  )21(التعریب - 4
ألجل االنتقال من تدریس مختلف المواد والتخصصات  اإلصالحعلى 

 38بالجامعة من اللغة الفرنسیة إلى العربیة، حیث وصل تحقیق ذلك في 
، رغم ذلك إال أن نسق 1978سنة  تخصصا لحوالي ثلث الطلبة المسجلین

التعریب تعطل خصوصا مع نھایة الثمانینات خاصة في العلوم التكنولوجیة 
والدقیقة والطب، وانتھت محاوالت تعریب ھذه العلوم إلى الفشل التام، بینما 

  .    )22(واالجتماعیة واآلداب التعریب الكامل لھا اإلنسانیةحققت العلوم 
جامعة العلوم : رى قیام نمطین من الجامعاتھذا أنتج من ناحیة أخ

واالجتماعیة وكلتاھما لھا فلسفة خاصة  اإلنسانیةوالتكنولوجیا وجامعة العلوم 
: متناقضین ومتصارعین إیدیولوجیین اتجاھینبھا، ما عمق الفجوة بین 

واالتجاه التكنوقراطي، فاألول مثلھ المعربون والثاني مثلھ  اإلنسانياالتجاه 
وصراع بین االتجاھین انعكس  إیدیولوجيسون، كل ھذا خلق انقسام المتفرن

  .  على بقیة القطاعات وحتى المجتمع
في ھذه الفترة أنھا كانت مرحلیة ولم  اإلصالحاتعموما إن ما یعاب على 

تكن بالمستوى الذي كان مطلوبا ویسد حاجات البالد ومجتمعھا، حیث 
ة للطلبة الملتحقین بھا، وتستجیب أصبحت الجامعة تسیر فقط األعداد الضخم

فقط للمشاكل الظرفیة بدون تفكیر في وضع سیاسة جامعیة موضوعیة وبعیدة 
  .)23(المدى

، اعترف القائمون 1971التي بدأت سنة  اإلصالحاتبعد تقییم نتائج ھذه 
بفشلھم في تجسید حیثیاتھ في المیدان، وانتھى ھؤالء إلى  اإلصالحعلى ھذا 

وضعیة التي كانت علیھا الجامعة في ھذه الفترة وذلك ضرورة تطھیر ال
بالرجوع إلى المقاییس العالمیة في تنظیم مؤسسات التعلیم العالي، وإرجاع 
الجوانب العلمیة والبیداغوجیة للتعلیم إلى صلب المسعى، وإعطاء 

سلیمة لتطویر  إستراتیجیةللتخصصات األساسیة دورا مركزیا في ظل 
  .     )24(الجامعة

 إصالحیة تطورات أي الثمانینات لم تعرف بدایة حتى السبعینات نھایة ترةف
 الخریطة مشروع وحدھا عرفت ظھور  1983سنة أن إال العالي، في التعلیم
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 على اعتمادا ، 2000آفاق إلى العالي التعلیم تخطیط إلى ،التي ھدفت الجامعیة
 الالمركزیة اعاتبمر وذلك المختلفة، الوطني وقطاعاتھ االقتصاد احتیاجات

 وتحریك على الفوارق القضاء الجھوري،و التوازن تحقیق التكوین، في
 جمیع األطر في لم تنفذ للواقع أنھا إال األھداف ھذه من الرغم على االقتصاد،
، )25(العمل حینذاك مناصب توفر العمل نظرا لعدم عالقتھا بسوق في الجامعیة

لسیاسي الذي عرفتھ البالد بدایة وا األمني واالقتصادي خصوصا مع التأزم
  .الفترة ھذه شاھدتھا التي اإلصالح محاوالت وكذا رغم التسعینیات،

الجامعیة مع نھایة الثمانینات، وعلى  اإلصالحاتاستمر بعد ذلك نسق 
الرغم من التطور الھیكلي للمؤسسات الجامعیة كمیا، إال أن ذلك لم یصاحب 

والبحث بالجامعة الجزائریة، أكثر من  واإلبداعبارتقاء نوعي في المعارف 
ذلك استمر انفصامھا الداخلي والخارجي، ولم تجد آلیات للنفاذ إلى المحیط، 
أمام ھذا الوضع المتأزم عادت الدولة إلى نسق اإلصالحات الھیكلیة 

وذلك من خالل مشروع استقاللیة  1989والبیداغوجیة األخرى ابتداء من سنة 
التي عرفتھا الجزائر بعد أحداث  اإلصالحاتنسق  الجامعة، الذي جاء في

وجاء في  1989، ظھر ھذا المشروع بالضبط في نوفمبر سنة 1988أكتوبر 
شكل سجل للسلبیات السائدة في الجامعة وخاصة فیما یخص تسییرھا 
البیروقراطي وآثار ذلك على جمیع جوانب المؤسسة، وبالتالي جاء لإلصالح 

  .كمؤسسة عمومیة في خدمة المجتمعالعقالني لسیر الجامعة 
لكثیر من اللغط والنقد وأعتبر تنصال  اإلصالحيتعرض ھذا المشروع 

للدولة وھروبا عن مسؤولیاتھا اتجاه الجامعة خصوصا في ظل األزمة 
االقتصادیة حینذاك، كما أنھ أعتبر تمھیدا إلدخال الجامعة الجزائریة في 

د المنتقدین خطوة نحو خوصصة منظومة اقتصاد السوق، أي مثّل ذلك عن
  .الجامعة وسیرھا لقانون العرض والطلب وفي إطار المنافسة االقتصادیة

اعتبرت فئات أخرى من المنتقدین ھذا المشروع أنھ ال یخدم المصالح 
الوطنیة بل ویتراجع عن التعریب وعن الشخصیة الوطنیة، في حین اتجھت 

م أن ھذا المشروع یخدم فقط آراء بعض المنتقدین اآلخرین إلى اعتبارھ
وال یخدم الجامعة، ألن المحیط االقتصادي الجزائري  اإلیدیولوجیةالمصالح 

كان غیر مھیأ المتصاص خریجي الجامعات، ردت السلطة بإعالن عن 
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وزارة خاصة بالجامعات عوضا عن الوزارة المنتدبة للجامعات إلظھار أن ال 
ولتھدئة الوضع المشحون حینذاك، نیة لھا في التخلي عن تمویل الجامعة 

كاستجابة من ) CNES(موازاة مع ذلك تأسس المجلس الوطني للتعلیم العالي 
طرف الدولة، لكن مع ذلك استمرت الدولة في التأسیس لمشروع استقاللیة 
الجامعة، الذي اعتبرتھ خطوة حقیقیة من خطوات االندماج في اقتصاد السوق 

  .  )26(ى العالميومسایرة ما یحدث على المستو
 إصالحات، شرعت السلطة في 1998نھایة التسعینات وبالضبط سنة   

جدیدة مست الجوانب الھیكلیة خصوصا من خالل االنتقال من نظام المعاھد 
إلى الكلیات، أما فیما یخص الجانب البیداغوجي فقد أدخل نظام جدید للتعلیم 

بمقتضى  2005-2004عیة ابتداء من السنة الجام) LMD(الجامعي وھو نظام 
 21الموافق لـ  1425شوال عام  8مؤرخ في  371 - 04مرسوم تنفیذي رقم 

، والذي تضمن تقسیما وتنظیما للتعلیم العالي على ثالثة أطوار 2004نوفمبر 
 8كل ھذا في ) لیسانس ثالثة سنوات وماستر سنتین ودكتوراه ثالثة سنوات(

  .)27(سنة من التعلیم 12دوم سنوات بدال للنظام القدیم الذي كان ی
، وھو موجود 2005-2004ھذا النظام بدأ یعمم في الجزائر ابتداء من سنة  

الیوم بكامل الجامعات والمراكز الجامعیة الجزائریة والمدارس التحضیریة، 
حیث یھدف ھذا النظام إلى التوافق ومتطلبات التنمیة االقتصادیة للمجتمع 

ارات وإعدادھا لمتطلبات سوق العمل أي الجزائري، وكذا  تكوین اإلط
  . )28(متطلبات وحاجیات  المجتمع

ھذا النظام المتبنى في اإلصالحات التي عرفتھا بدایة األلفینات جاء 
استجابة للضغوط الخارجیة للتكیف مع الواقع العالمي الذي تقوده أمریكا 

ھو نتاج  ھو في النھایة) ل م د(وأوروبا، في إطار عولمة التعلیم، فنظام 
للمنظومة التعلیمیة والتربویة األنجلوسكسونیة، التي خلقتھ لیتماشى مع 
متغیرات ومستجدات واقعھا االقتصادي المتطور جدا، في حین نختلف نحن 
في أن اقتصادنا یبقى متخلف وال یتوافق مرحلیا ونوعیا مع مخرجات ھذا 

ع حد كتابة ھذه ، والذي انتقده الجمی)29(النظام القصیر في مداه الزمني
األسطر، والذین أجمعوا في اتفاق على أن الجامعة الجزائریة تعاني من 
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الركود ومشاكل في الھیكلة والتأطیر وغیر ذلك من الصعوبات، التي تجعلھا 
  . )30(غیر مھیأة لتطبیق ھذا النظام

إذا كان ھذا یخص الجامعة، فإن عالقتھا بالمجتمع یبقى األمر األبرز الذي 
في العادة تؤسس  اإلنسانیةفالمجتمعات بد أن یؤخذ في الحسبان، كان ال

جامعاتھا انطالقا من مشاكلھا وتطلعاتھا المختلفة وحاجیاتھا في جمیع 
والمعرفة، وبالتالي ینظر لھا كقاطرة  واإلبداعالمجاالت، فھي مفتاح التطور 

ھا ال یمكن دافعة للمجتمع ومؤسساتھ المختلفة، ولذلك تحدید أھدافھا واتجاھات
 اإلصالحات، وعلى العكس في الجزائر فإنھ رغم أن یكون بمعزل عنھ

العدیدة والمتتالیة منذ االستقالل إلى الیوم للجامعة الجزائریة ولنسق التعلیم 
وفي ربطھا بالمحیط السوسیو اقتصادي، إال أن ذلك فشل وعمت خاللھ 

ة سوى نسق متأزم األزمة جمیع األنساق، وفي خضمھ لم تكن وتصبح الجامع
  .ومریض مثل بقیة األنساق المجتمعیة األخرى

غیر أنھ بمثل نقدنا لإلصالحات التي تعرضت لھا الجامعة الجزائریة فإننا 
من جدید إلخراجھا  اإلصالح إصالحنقر من جھة أخرى أنھ ال ضرورة غیر 

ات من األزمة التي الزمتھا منذ إنشائھا إلى یومنا ھذا، على مختلف المستوی
واألصعدة خصوصا في جانب عالقتھا بالمحیط السوسیو اقتصادي، غیر أن 

البد أن یمس الجامعة في جمیع جوانب التسییر  اإلصالح لإلصالحھذا 
والمردودیة المتعلقة بھا وفي عالقتھا بالمحیط االجتماعي واالقتصادي، 

ي، وعلیھ فإن من شأن تحقیق ھذا أن یؤدي بالجامعة إلى ضمان تكوین نوع
یجیب على الطلب االجتماعي، كما من شأن ذلك أیضا أن یحقق تطابق فعلي 

اقتصادي بتطویر التفاعالت المحتملة والممكنة بین  - مع المحیط السـوسـیو
  .الجامعة والعالم الذي یحیط بھا

من ناحیة أخرى ذلك یمكنھ أن یؤدي إلى تطویر میكانیزمات التكیف 
دعم ویعزز وظیفة الجامعة الثقافیة بترقیة المتواصل في تطور المھن، كما ی

القیم العالمیة التي تعبر عن الفكر الجامعي السیما تلك المتعلقة بالتسامح 
واحترام اآلخر، ویجعلھا أكثر تفتحا على التقدم العالمي، المتعلق خاصة 
بالعلوم والتكنولوجیا، مثلما یشجع وینوع الشراكة الدولیة حسب الصیغ األكثر 

ویُرسي قواعد سلطة جیدة مؤسسة على المساھمة والتساند، وألجل كل  تعمقا،
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ھذا كانت قد تبنت الجامعة الجزائریة إصالحا للتعلیم العالي كما سلف الذكر 
انطوى على محاوالت توفیر تكوین ذو نوعیة من أجل أحسن التكیفات 

حو استقاللیة المھنیة، وكذا توفیر التكوین للجمیع طوال فترة الحیاة، واالتجاه ن
المؤسسات الجامعیة، وكذا انفتاحھا على العالم، خصوصا من خالل تجربة 

، الذي ُعّمم بجمیع مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة، )31()د.م.ل(نظام 
تلبیة عدد من األھداف األساسیة التي یمكن تلخیصھا في تحسین وھدف إلى 

اقتراح  العالي مع بقیة العالم؛مالئمة نظامنا للتعلیم  نوعیة التكوین الجامعي؛
مسالك تكوین متنوعة ومكیفة؛ تسھیل استقبال الطلبة وتوجیھھم من خالل 

تثمین العمل الشخصي للطلبة، تشجیع انفتاح  وضع كل الترتیبات لمرافقتھم،
توفیر تكوین نوعي  الجامعة على عالم التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة،

لیة المؤسسات الجامعیة وفق السیر تحقیق استقال لمسایرة العصر،
  .)32(المساھمة في تنمیة البالد ومن خاللھا المجتمع الحسن؛
  : عالقة الجامعة الجزائریة بالمجتمع: خامسا

فھي ترمي دوما  واإلبداعإن الجامعة بما تمثلھ من فضاء للبحث والمعرفة 
جاه إلى رفاھیة االنسان وتحرص على كرامتھ، وتجري بروح المسؤولیة ات

األجیال الحاضرة والقادمة، ولذلك جاء استحداثھا ألجل أن تلعب دورا في 
قیادة المجتمع، ولذلك  حظیت دوما باالعتراف االجتماعي نظیر ما كانت 

  . تخرجھ من كفاءات وإطارات تقود مسیرة تنمیة مجتمعاتھا
في الجزائر تطرح عالقة الجامعة بالمجتمع من منظور مختلف بعض 

وإن ال یمكن القطع تماما مع دورھا في اقتصاد البالد بعد  الشيء حتى
االستقالل، ولكن نتیجة للظروف التي تأسست في خضمھا ھذه الجامعة وما 
یحیط بھا كل ھذا كبح جھودھا وأفرغھا من أدورھا التي كانت ستكون مھمة 

  .في نقل المجتمع الجزائري إلى مصاف التطور
سیكون عمیقا لو تركت وتمكنت الجامعة من إذن المدلول لھذه العالقة كان 

التأثیر في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع الجزائري في كل ما 
. یخص مشاكلھ ومطامحھ وتوجیھھ السیاسي واالقتصادي واالجتماعي

فالجامعة كانت دوما مؤّسسة للتكوین، تتلقى أھدافھا من المجتمع الذي یمّدھا 



  الھادي بووشمة / د
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                240

ي الحالة الجزائریة المختلف كان تضاربا بین بالمدلول الواقعي، وف
التصورات التنمویة للسلطة والجامعة التي كانت لھا نظریاتھا الخاصة، وھنا 

  .طرحت أزمة العالقة بین الجامعة والسلطة ومن ثمة المجتمع
في السیاق ذاتھ وفي إطار االنفصال بین أبحاث الجامعة والمشروعات 

لمجتمع ومنھا تطویر األریاف وتحسین مستوى التي تبنتھا الدولة لتطویر ا
الحیاة بھا، لم تھتم السلطة السیاسیة حینذاك مثال لتطبیق العلوم البیولوجیة 

، خصوصا أن المجتمع الجزائري )33(وعلوم الفیزیاء لحل مشاكل الزراعة
كان ذا غالبیة ریفیة تمتھن الزراعة في نشاطاتھا االقتصادیة ولكن لألسف أن 

  . لمي في ھذه المجاالت على بساطتھ لم یجد المنفذ للتطبیقالبحث الع
یضاف لذلك المشاكل التي سنتطرق لھا بالتفصیل في ما سیلحق من 
مباحث، حیث الجامعة معزولة في كثیر من نشاطاتھا عن المجتمع وأحوالھ 
وحاجیاتھ، وعوض أن تكون قاطرة لھ ومؤثرة بشكل إیجابي فیھ وفي طرائق 

ه، ھا ھو المجتمع الجزائري یؤثر في الجامعة ولألسف تنمیتھ وتطویر
بسلبیاتھ ومشاكلھ وأزماتھ التي انتقلت إلى الجامعة وجعلتھا مجرد ھیكل مادي 
واجتماعي یجمع بین جدرانھ فئات اجتماعیة غیر مخطط لھا في تعلیمھا 

  .وتخریجھا مع محیطھا الخارجي سواء منھ االقتصادي أو االجتماعي
ائر وبكل موضوعیة تعرف الجامعة قطیعة مع القطاعات إذن، في الجز

االجتماعیة واالقتصادیة المحیطة بھا، كما أن النظام الجامعي في حد ذاتھ ال 
یزال متحّجرا ثقافیا، نظرا لوجود نمط واحد من الجامعات الناتج عن عملیة 

التعلیم  التسویة المطلقة بین جمیع الھیاكل اإلداریة والتربویة التابعة لمؤسسات
العالي والبحث العلمي، مما أّدى إلى ظھور نمط واحد من التنظیم اإلداري 
والتربوي، یھدف إلى التكوین عن طریق التعلیم والتلقین والتقویم بالمراقبة 
المستمّرة الَمفقدة للمرونة والتوزیع في أشكال العمل الجامعي، وانعدمت بذلك 

الذي أّدى إلى الفصل بینھا، منعكسا  المراكز المتخّصصة في التكوین، الشيء
على الفكر العلمي الذي أصبح متجّمدا والجامعة التي أصبحت منغلقة على 
نفسھا، فالطلبة في وقتنا الحاضر منحصرون في معاھدھم، متجاھلین ما 

  .)34(یجري في المعاھد األخرى، وھم بذلك معزولون عنھا
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من حیث طابعھا العلمي  ھذا أثّر على نوع الشھادة التي یتخّرجون بھا
المحدود، ویخلق مفارقة واضحة بین ما تزعم الجامعة القیام بھ وبین ما ھي 

فرغم أّن الجزائر بذلت جھودا جبارة منذ االستقالل إلى "علیھ في الواقع، 
الیوم لتعمیم التعلیم والرفع من مستواه لتلبیة الحاجات المتزایدة والطلب الكبیر 

لذین یعتبرون التعلیم المخرج الوحید من الوضع المتردي من أفراد المجتمع، ا
إال أّن مخطّط التعلیم الجامعي یبیّن أّن المعارف  .)35("اجتماعیا واقتصادیا

المتداولة غالبا ما تكون ترجمة بسیطة لمعارف غربیة نظرا لتأثّره بالمحیط 
عن  الجامعي الغربي، مستعیرا منھ أسس برامجھ وتنظیمھ مما یجعلھ بعیدا

المتغیّرات األصلیة لمجتمعنا، فاقدا لبیداغوجیة جامعیة خاصة، وھذا ما یجعل 
وبھذا "فكرة الجامعة عندنا غیر واضحة السیّما في الجانب البیداغوجي، 

زادت حّدة االنتقادات الموّجھة لجامعتنا بغیة االھتمام بھا وبالطالب الجزائري 
بقائھا كحقل تجارب وكذا فتحھا باعتبارھما خلیّة في نسیج المجتمع، ورفض 

، )36("على محیطھا الخارجي وجعلھا عنصر تأثیر حقیقي في المجتمع
فالمجتمعات التي سبقتنا اعتمدت على جامعاتھا ومخابرھا الجامعیة، فال نرى 
أّي بحث أو اختراع أو دراسة إال وأنجزتھا الجامعة أو بالتعاون مع الجامعة، 

من ھذا الجانب طویال، خاصة أن الوضعیة  لكن مجتمعنا الجزائري عانى"
االقتصادیة لھ صعبة ومازال اقتصاده فتیا في جمیع مجاالتھ، وھو سائر إلى 

 .)37("نظام السوق

وفي إطار الصیغ الھیكلیة المتجّددة، وضمن اإلصالحات التي مّست 
ھذا الطور لربط التعلیم باحتیاجات سوق العمل، عرف التعلیم توّجھا یعمل 

لمددین القصیر والطویل من أجل تكوین إطارات، حیث یعتبر التعلیم على ا
ھنا عامل من عوامل التطور االجتماعي واالقتصادي، كونھ یُعنى بإعداد أھم 
رأس مال في المجتمع وھو اإلنسان، وعلیھ، فإّن نوعیة ھذا األخیر تنعكس 

النسق  على مختلف صوره وظائفھ في المجتمع سلبا أو إیجابا، وبھذا یعدّ 
التعلیمي منطلقا قاعدیا لكل دینامیكیة اجتماعیة فاعلة، كونھ یحّدد الخبرات 
اإلستراتیجیة والمستقبلیة للمجتمع، برسم معالم محّددة ومضبوطة لسیاسة 
تربویة تخضع لرؤیة نقدیة یتّم فیھا مراجعة نتائج الماضي وتشخیص 
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تفرضھ تحّدیات المستقبل من خالل  معطیات الحاضر لمعرفة متطلباتھ، وما
ال تستطیع سیاسة التربیة أن تكون "، ألنّھ )38(رؤیة واضحة البعاد واألھداف

مناسبة إال إذا أخذت في حسبانھا كل الظروف والعوامل االقتصادیة 
  .  )39("سیاسیة والروحیة في عصرنا الحاضرواالجتماعیة وال

تعیشھا الجامعة ومع  ختاما یبدو أن في ظل الظروف الحالیة التي
التحوالت المتسارعة التي یعرفھا مجتمعنا، أصبحت الجامعة غیر ذا كفة في 
میزان القوى مع المحیط االجتماعي، ذلك أن تثمین دورھا ومنتوجاتھا 

ال تحظى باالعتراف " المعرفة والكفاءات التي یحملھا خریجو الجامعات"
تھا على تحقیق منفعة عملیة االجتماعي، خصوصا في ظل عدم فعالیتھا وقدر

مجسدة على مستوى سیطرتھا على المشكالت المجتمعیة التي یتخبط فیھا 
المجتمع الجزائري، فإذا أمعنا النظر في مخرجات ونوعیة المنتوج الذي 

 )40(تقدمھ الجامعة ندرك أسباب الالتوازن مع الحاجیات والطلب االجتماعي
كامل لنظام التعلیم العالي والجامعة ما یكرس االتجاه نحو غیاب كل تصور مت

  .وفق مشروع مجتمعي مستقبلي شمولي
  :عالقة الجامعة بالمحیط االقتصادي -سادسا 

تندرج مقاربتنا لھذا المبحث في تتابع لعالقة الجامعة بالمجتمع، التي رأینا 
من خاللھا أنھ بعد تحلیل تلك العالقة األولیة للجامعة مع المحیط االجتماعي، 

د من إلحاق مقاربة أخرى لعالقة الجامعة بمحیطھا االقتصادي خاصة في الب
  .إطار أن المعرفة أصبحت اقتصاد لھ دوالیبھ وأسواقھ

إذن، الجامعة بما تمثلھ من مؤسسة إلنتاج المعرفة المؤھلة أكثر من غیرھا 
للتبلور داخلھا وفي نفس الوقت النظریات والمقاربات والمناھج العلمیة األكثر 

یوعا، واألفكار والمشاریع واألبحاث األكثر تجدیدا ومغامرة واألقل انتشارا، ذ
المؤسساتي المفتوح الذي تتحاجج فیھ التوجھات  -وباعتبارھا الفضاء المعرفي

الفكریة والمدارس العلمیة المتباینة، وتتولد داخلھ الكفاءات األكثر عطاء 
، فإن ھذه ھي )41(ادة ومبادرة، والعقلیات األكثر عقالنیة ومرونة وإروإبداعا

الجامعة وھذا ھو التأثیر الذي یحتاجھ المحیط االجتماعي واالقتصادي الیوم، 
  .فما محل ذلك من عالقة الجامعة الجزائریة بمحیطھا االقتصادي؟
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بدایة أوّد أن أقارب ھذه العالقة من زاویة عالقة الجامعة بالنمو االقتصادي 
والمؤشر على مدى التأثیر والفعالیة من دونھا، في الجزائر باعتباره المحدد 

واختصار سنبدأ بعالقة الجامعة بالنمو االقتصادي لنقارب من خاللھا عالقة 
الرأسمال البشري بالرأسمال المادي بالمؤسسة الجزائریة، واختصارا دائما 
البحث عن دور التعلیم العالي والبحث العلمي في تحقیق النمو االقتصادي في 

ئر، غیر واضح وملتبس إن لم نقل منعدم، فمن خالل البیانات المتوفرة الجزا
في المتوسط  %2.5عن معدالت النمو االقتصادي في الجزائر والتي سجلت 

) 1998 - 1985(للفترة  %1,2و ) 1984إلى  1962(خالل الفترة الممتدة من 
با للفترة ، ونفس النسبة تقری)42()2007 - 1999(للفترة الممتدة بین  %4وحوالي 

، ندرك تماما بمجال ال یدعو للشك أن األداء )2014- 2008(الممتدة بین 
االقتصادي في الجزائر مرتبط وإلى حد كبیر بالریع البترولي، فكلما ارتفعت 
أسعار البترول ارتفعت معھا موارد البالد وبالتالي ارتفاع النمو االقتصادي 

 -95ول على ما یتراوح بین والعكس، خصوصا في ظل استحواذ مداخیل البتر
  .من مداخیل وإرادات الجزائر من العملة الصعبة 98%

في المقابل لھذا ال یتضح حجم األداء الجامعي ومستواه وتأثیره في ھذا 
النمو االقتصادي، فرغم آالف المتخرجین في مقابل آالف األساتذة والباحثین، 

ط االقتصادي الذي یحیط تبقى الجامعة مجرد بناء ھیكلي غیر مؤثر في المحی
مازال المشكل یطرح بحّدة في عدم تكیف  اتاإلصالحبھ، بل إنھ برغم كل 

الجامعة ومن خاللھا التعلیم العالي مع المحیط السوسیو اقتصادي ومنھ 
بالخصوص سوق العمل، الذي یعتبر مؤشر من مؤشرات النمو االقتصادي أو 

الجامعة والمؤّسسات، وال تتحّمل  انخفاضھ،  فال توجد إلى الیوم العالقة بین
الّدولة ھذه المسؤولیة ویزید مشكل الكفاءة ومخرجات الجامعة الوضع 

، خصوصا في ظل انفصال بین المتلقى النظري للمتخرجین )43(تأزما
   .والحاجیات التطبیقیة للمؤسسات ولسوق العمل

إذا  ھذا یمكن تشخیصھ أكثر من خالل عالقة الجامعة بالطلب االجتماعي،
اإلشكال یُطرح من جانبین، فنجد أن القطیعة القائمة بین النسقین الجامعي 
والمجتمع ومن خاللھا المحیط االقتصادي یؤثر سلبا على تحدید الطلب 
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االجتماعي للمؤسسات االجتماعیة، فالمجتمع حسب الجامعیین لم یحدد طلبھ 
الطلب لتبني  بوضوح، والجامعة حسب المجتمع لم تعمل على البحث عن ھذا

على إثره برامجھا ومنتوجھا، مما انعكس على نوعیة الشھادة التي أصبحت 
نظریة في غیاب االنسجام بین الواقع االجتماعي وما تنتجھ الجامعة، 
فالتخصصات األكادیمیة ال تخدم كلھا المجتمع ومؤسساتھ االقتصادیة 

  .)44(واالنتاجیة بدلیل مؤشر بطالة الخریجین المتزاید كل سنة
یضاف إلى ھذا أن البحث العلمي الموجود في الجامعة الجزائریة لم 
یرق بعد إلى المستوى الذي یعطیھا مكانة أفضل في مجتمعھا وفي محیطھا 
االقتصادي، فرغم أنھ یشكل محورا أساسیا في تطویرھا إال أنھ لم یأخذ 

المجتمع  مكانتھ الحقیقیة داخلھا، كما أن الباحث الجزائري یبقى مھمشا في
الجزائري وال یعتبر كفاعل أساسي فیھ بدلیل استعانة المؤسسات بالباحث 
األجنبي كأول إجراء في حالة االستشارة أو االستفادة من خبراتھ ودراساتھ، 
وھي ال تلجأ إلى الباحث الجامعي الجزائري لتطویر خدماتھا، كما أن 

امھ بالدور المسند إلیھ، الظروف التي یعیشھا الباحث ذاتھا تؤثر سلبا على قی
وتنعكس ھذه الوضعیة على المكانة التي یشغلھا سواء داخل النسق الجامعي 

  .أو خارجھ
وقد زاد انفصال الجامعة الجزائریة عن محیطھا السوسیو اقتصادي عموما 
تبنیھا إلصالحات غیر نابعة من احتیاجات المجتمع الجزائري واقتصاده، 

لدول الغربیة والشراكة معھا وفي إطار عولمة والتي كانت نتاج امالءات ا
التعلیم، والتي عكست وترجمت بوضوح في تبعیة المغلوب للغالب أو 

  .)45(األطراف بالمركز
بالنسبة لعالقة الجامعة بالتنمیة الزراعیة، تطرح ھذه العالقة من زاویة أن 

ھم،  إال الجزائر بلد زراعي، وعلى ضآلة ذلك فإنھ یمثل النشاط االقتصادي الم
أن نفس األمر یطرح في عالقة الجامعة ومن خاللھا التعلیم العالي والبحث 
العلمي بالمیدان الزراعي، فال استفاد ھذا المیدان من الخبرات والمعارف 
العلمیة المكتسبة بالجامعة وال قوة العمل في ھذا المیدان من متخرجي 

ن أغوتھم المكاتب المكیفة الجامعة، فھذا المیدان عرف عزوف للجامعیین، الذی
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والعمل المأجور والمدینة، وھو ما ضیع على الجزائر إمكانیات ومعارف كان 
  .یمكنھا أن تكون مؤثرة في تطور القطاع الزراعي

الصناعي، الذي رغم الوثبة  –األمر نفسھ ینطبق على المحیط االقتصادي 
من خالل ما عرف العمالقة التي قامت بھا الدولة الوطنیة فترة السبعینات 

بالثورة الصناعیة، إال أنھ لألسف لم یتعد حجم العالقة وتأثیرھا بین تعلیم 
مخرجات وأبحاث الجامعة الجزائریة أكثر من تشغیل المصانع وإدارتھا ولم 
یتعدھا إلى تصمیم الصناعة وبناء المصانع وصیانتھا وتطویرھا باإلبداعات 

تي لمسایرة الغیر، بل بقیت في تبعیة واالبتكارات والتحكم التكنولوجي الذا
مطلقة لألجنبي، إلى أن أغلقت أبوابھا وفشل مشروع الثورة الصناعیة وسرح 
العمال وعرضت للبیع، ومن بقي منھا فقد أثقل كاھل الدولة ومثل عبئا مالیا 

  .   )46(لھا
أمام كل ھذا تبرز إخفاقات الجامعة الجزائریة في التأثیر والتفاعل مع 

االجتماعي واالقتصادي، فبغض النظر عن بعض ایجابیاتھا وال سیما  محیطھا
الكمیة منھا، فإنھا مؤسسة استھالكیة للبرامج والمناھج المنتجة بالغرب ولو 

  .بعد انتھاء صالحیة ذلك عند منتجیھا
إذن، ھذا جعل الجامعة الجزائریة تخفق في االندماج وسط المؤسسات 

ا أن تكون مصدرا للتأثیر في محیطھا االجتماعیة واالقتصادیة، وعوض
المجتمعي، أصبحت ھي من یتلقى التأثیر، فانتقلت سلبیات البیروقراطیة والقیم 
االتكالیة واالستھالكیة المفرطة ومظاھر الفساد المختلفة إلى الحرم الجامعي، 
ومعھا تحولت مھمتھا إلى توزیع الشھادات عوضا عن تكوین الخبرات 

لیاس ، ھذا األمر أوصل الباحث الجزائري )47(ن أحوج لھاوالكفاءات التي نح
 faut-il fermer »" ھل یجب غلق الجامعة؟"إلى نشر كتاب عنونھ بـ میري 

l’université » )48( ولكي ال نطیل سنترك بقیة الغسیل لمبحث مشاكل ،
     . الجامعة والتعلیم والبحث العلمي في الجزائر

  :الجامعي والبحث العلمي في الجزائر مشاكل الجامعة والتعلیم: سابعا
باعتبار الجامعة أحد األنساق المجتمعیة فھي حتما تتأثر بالموجود في 
ھذا المجتمع، في ھذا السیاق التطورات وكذا التحوالت التي عرفتھا الجزائر 
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منذ استقالل الدولة الوطنیة إلى الیوم انعكست بشكل أو بآخر على نماذج من 
الجامعة الجزائریة على مستوى عدد الطلبة الملتحقین بھا التحول الذي مّس 

وذلك كان نتاج طبیعي للنمو الدیمغرافي المطرد الذي عرفتھ الجزائر بعد 
االستقالل، والذي أثر الحقا وبشكل سلبي على قدرة استیعاب المنشآت 
القاعدیة المتوفرة،  كما خلق ذلك االكتظاظ وأثر بشكل سلبي على نوعیة 

  .ونتائجھ التأطیر
فرغم كل الجھود التي بذلتھا الدولة الجزائریة والتي ال یمكن أن  

ینكرھا إال جاحد، والتي مكنت الجامعة الجزائریة من تجسید في الواقع جملة 
من األھداف منھا وضع قاعدة قانونیة تسیر وفقھا الجامعة الجزائریة، كما 

جنبي وكذا تخریج دفعات تمكنت من رفع نسبة التأطیر الجزائري في مقابل األ
كثیرة من الطلبة في كافة التخصصات كل ھذا كان نتیجة لإلصـالح الذي 
تبنتھ الجزائر وحققت من خاللھ جزأرة التعلیم ودمقرطتھ وكذا مجانیتھ 

إضافة إلى . وتعریبھ مع تنویع التكوین والتوجھ إلى الجانب العلمي والتقني فیھ
ح االجتماعیة في مختلف المناطق تقلیص الفوارق بین مختلف الشرائ

الجغرافیة وكذا بین الجنسین، في ھذا السیاق عرفت الخریطة الجامعیة توسعا 
  .الخ....)49(كبیرا مس أغلب والیات الوطن

رغم كل ھذه الجھود وھذه االیجابیات إلى أن المؤسف الذي یبقى 
المشكالت یعكر صوفھا ھو أن الجامعة الجزائریة تتخبط الیوم في العدید من 
فإنھا  1909الحادة والمتنوعة، كما أن جامعاتنا رغم مسیرتھا الممتدة إلى سنة 

وبقیت تعیش . لم ترق بعد إلى مستوى أداء الجامعات في العالم المتقدم
مشاكلھا الداخلیة المتعلقة بضغط عدد الطلبة وتدني المستوى وتزاید ظاھرة 

، )50(وحاجیات سوق العملالبطالة في اختالل واضح بین بین مخرجاتھا 
وأمام ھذا تفرض المستجدات والتحدیات المعاصرة والمستقبلیة على الجامعة 
الجزائریة أكثر من أي وقت مضى ضرورة إصالح وتحسین نوعیة 
منتوجاتھا ومخرجاتھا حتى تواكب ذلك وتستجیب بإیجابیة لحاجیات المحیط 

 .  یمة عموماالسوسیو اقتصادي ولشروط التنمیة الشاملة والمستد
في ھذا السیاق یمكننا أن نلخص مشاكل الجامعة الجزائریة في مشاكل 

من تماطل وتأخر انطالق التدریس في الجامعة  متعلقة بالتسییر البیداغوجي
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الجزائریة كل سنة، وكذا استمرار مشاكل التحویالت إلى نھایة السداسي 
زیع المقاییس األول، إضافة إلى مشاكل تغییر األفواج وفوضى في تو

  .وغیرھا
من ناحیة إقبال الطلبة على التعلیم والبحث، فإن ھؤالء ال یبذلون جھدا 
كبیرا في ذلك، فقط ینحصر كل ھمھم في اجتیاز االمتحانات دون التطلع إلى 
الحصول على أكبر قدر من المعلومات وأكبر المعدالت، أما األساتذة فإنھ 

أكثر ویبذلون الجھد المعتبر، مع التأكید تنعدم الحوافز التي تجعلھم یعملون 
على الغیاب التام للدراسات التقییمیة لطریقة تقدیم األستاذ للدروس من جھة 

  . )51(وللمعلومات التي یقدمھا من جھة أخرى
بالنسبة للمشاكل األخرى یمكن تعدیدھا بین مشاكل متعلقة بالتسییر 

العلمي، مما یقف حائال أمام اإلداري من قبیل البیروقراطیة المعرقلة للبحث 
إجراء البحوث وتثمینھا خارج المحیط الجامعي، خصوصا في عالقة الجامعة 
بمحیطھا السوسیو اقتصادي، ھذا ما أبقى البحوث محصورة في أدراج 

  .)52(الجامعة بعیدة عن التطبیق في المؤسسات الخارجة عنھا
علیم الجامعي أیضا من المشاكل التي تتخبط فیھا الجامعة الجزائریة والت

المشاكل المتعلقة بمخرجاتھا منھا المتعلقة بالجانب المعرفي المقدم، والذي 
یؤثر على طبیعة الشھادة الجامعیة، التي یتحصل علیھا الطالب، فلو تساءلنا 
حول ما تقدمھ جامعتنا في مجال المعرفة، فھي بعیدة عن مسایرة تحوالت 

عوض اعتمادھا . یدیولوجیة، نفعیةالمجتمع، خاضعة لمؤثرات سیاسیة، إ
مما أثر على المكانة التي تحتلھا في المجتمع، فقد أصبحت . الجانب العلمي

الجامعة مجرد ھیكل عالي لتجمیع الطلبة لفترة من الزمن، دون المساھمة 
الفعلیة في إنتاج المعرفة وفراد فعالین في مجتمعھم، مما زاد الیوم من 

م في تعمیق ظاھرة البطالة عند المتخرجین اغتراب ھذه المؤسسة وساھ
، ومن ثمة زاد ذلك في أزمتھا وغیابھا الكبیر على الساحة )53(الجامعیین الجدد

االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة، فالجامعة الجزائریة الیوم مجرد بناء، في 
سواء الداخلیة أو في عالقتھا بالمحیط  54حین تغیب وظیفیا عن أدوارھا

 . المجتمعي
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، مشكال مستدیما وحاضرا دائما في من ناحیة أخرى یبقى مشكل التعریب
نسق التعلیم العالي والجامعة بالجزائر، فلم یكتب لھ المساھمة الفاعلة في 
المشروع التنموي للمجتمع الجزائري ككل، كما أنھ لم یطبق بطریقة 

سین سیاسي، وطبق على فئة من المفرن –مدروسة، بل اعتمد كقرار رسمي 
الذین وجد أغلبھم صعوبة في ذلك، كما لم توفر لھ كل الظروف من جھة، مما 
نتج عنھ أزمة في اللسان الجزائري ما أدى إلى أزمة فعلیة بالجامعة 
الجزائریة وجعل منھا مسرحا إلعادة إنتاج مظاھر المجتمع، وبالتالي فإنھ في 

، فكل ما ھو موجود الجزائر المجتمع ھو الذي یؤثر في الجامعة ولیس العكس
في المجتمع من لھجات ومظاھر تفرز داخل أسوار الجامعة وتأخذ شیئا فشیئا 

  .)55(مكانھا
في سیاق تعدید المشاكل دائما تطفوا إلى سطحھا مشاكل أخرى متعلقة 
بغیاب التقییم البیداغوجي لما یقدمھ األستاذ ویستقبلھ الطالب في كافة 

كل أخرى منھا الالتوازن بین مدخالتھا التخصصات، كما تعرف الجامعة مشا
خصوصا بین أعداد الطلبة الوافدین إلیھا والمتخرجین منھا،  ومخرجاتھا

وسوق العمل وحاجیاتھ ومدى استیعابھ لھؤالء، وبالتالي الذي یحصل في 
، وكل ذلك )56(مخرجاتھا ھو الالتوازن الدائم بین العرض والطلب االجتماعي

ة بین الجامعة والمحیط خصوصا منھ سوق العمل، ھو نتاج للعالقة المتأزم
حیث تغیب أي استراتیجیة واضحة للتفاعل بینھما سواء في حاجیات السوق 
من التخصصات أو من حیث العدد الممكن اسقطابھ سنویا في سوق العمل، 
إضافة إلى كل ذلك االنفصال الكبیر بین محتوى التعلیم الجامعي ذي التكوین 

ومقتضیات سوق العمل التطبیقیة، مما أدى إلى عدم قدرة  النظري في معظمھ
الجامعة الجزائریة على التلبیة النوعیة للتخصصات لصالح الطلب 
االجتماعي، كل ھذا جعل من الجامعة الجزائریة نسقا مغلقا غیر منفتح على 
محیطھ بل ومتقوقعا على نفسھ، فكل قسم من أقسامھ یواصل برامجھ التقلیدیة 

فتاح على بقیة األقسام العلمیة وتبادل المعرفة معھا، وقد أمست نتیجة دون االن
لھذا الھوة سحیقة بین مضامین التعلیم العالي وبین متطلبات سوق العمل، 
فانعدم االرتباط إذن، بین تخطیطھ وسوق الشغل وبالمحیط المجتمعي عموما، 

تتماشى مع قطیعة بین الجامعة والمجتمع، فسیاسة التوظیف ال ما كرس ال
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، كما أن مناھج التعلیم العالي ال تواكب التطورات )57(سیاسة التكوین الجامعي
السریعة في میدان العلوم والتقنیات وال المتغیرات المتالحقة في تقانة 
المعلومات واالتصال، ومن ثمة إن عملیة تغییر المناھج في الجامعات أبطأ 

ل، ولھذا فإن جامعاتنا متھمة بكثیر من التحوالت المتالحقة في سوق العم
  . )58(بتخریج أفواج من العاطلین من أنصاف المتعلمین

األمر ال یختلف مع واقع البحث العلمي في الجزائر، فرغم التوسع الكمي 
في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي والتكوین المتخصص، إال أن وضعھ 

عالم النامي في وقت یظل متواضعا مقارنة بإنجازات دول أخرى حتى في ال
تبرز فیھ ثقافة عالمیة جدیدة تتعامل في إطارھا البلدان المنتجة للمعرفة مع 
العلوم والتكنولوجیا بوصفھا سلعا للتبادل التجاري في أسواق البلدان المتخلفة، 

لوضع متخلف  اإلحصائیاتوفي ظل إكراھات الوضع تؤشر العدید من 
نھایة التسعینات ومنتصف األلفینات لم وبائس للبحث العلمي، فالجزائر من 

للبحوث العلمیة بینما  اإلجماليمن نتاجھا  %0,27تخصص إال ما مقداره 
في البلدان المتقدمة، وھكذا لم تتجاوز حصة  %3تجاوزت ھذه النسبة أكثر من 

دوالر في السنة  1,5على البحث والتطویر  اإلنفاقالفرد الجزائري من 
  .الواحدة

وعلى سبیل المثال لم تتجاوز نسبة توزیع الباحثین  في سیاق متصل
المشتغلین بالبحوث والعلوم التطبیقیة بالجزائر في السنوات األخیرة نسبة 

  .)59(لألوربیین  %36,6، مقابل 0,5%
باحث،  4000عن  1996كما لم یزد عدد الباحثین الدائمین بالجزائر سنة 

رقم ضعیف مقارنة  باحث لكل ملیون جزائري، وھو 165وھو ما مثل 
، یضاف إلى كل ھذا مشاكل متعلقة بتدفق المعارف )60(بالمعدل العالمي

والتواصل مع العلم وحركة الترجمة الضعیفة للكتب واألعمال المختلفة، 
إضافة إلى ضعف الروابط بین مؤسسات البحث والتطویر وقطاعات المجتمع 

نتاج ألزمتین یعرفھما نسق وكذا النشاطات االبتكاریة، وكل ھذا ھو  اإلنتاجیة
التعلیم العالي ومن خاللھ البحث العلمي إضافة إلى طبیعة النظام االقتصادي 
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الجزائري ونمط المشروعات التقلیدیة التي تؤطره والتي تتبنى أسالیب إنتاج 
  .)61(قلیلة للمعرفة بالمعنى الحدیث وال تسھم ھي ذاتھا في إنتاج المعرفة

لمشاكل والمعوقات التي یتخبط فیھا البحث عموما یمكن تلخیص أھم ا
  :العلمي وإنتاج المعرفة بالجزائر فیما یلي

البنیة االقتصادیة واالجتماعیة والعقلیة الجزائریة حالت دون إنتاج  -
المعرفة، وھذه األخیرة كثیرا ما ارتبطت في الذھنیة الجزائریة بدور حاسم 

  .للخبرة األجنبیة
حة للبحث العلمي، ومعھا غیاب وجود نظام انعدام وجود منھجیة واض -

مالي واضح وقار خاص بالبحث والعاملین فیھ، فمیزانیات التعلیم العالي 
والبحث العلمي بالجزائر مقارنة ببعض الدول ھي ضعیفة وال ترقى إلى 

  .الضروریة المادیة والرمزیة إلنتاج المعرفة واإلمكانیاتتوفیر الجو 
لمفرطة في مؤسسات البحث العلمي، حیث یتجھ الھرمیة البیروقراطیة ا -

  .الوالء في ھذه األخیرة لإلدارة بدیال عن الكفاءة العلمیة
خضوع المؤسسات العلمیة الستراتیجیات السیاسیة والصراع على  -

السلطة، وھذا یجد تفسیره في كون السلطة ال تشجع من المعرفة إال ما یخدم 
  .مصالحھا

ما عزز التوجھ نحو االعتماد على الخبرة  نمط اقتصاد الریع كثیرا -
األجنبیة، ما انتھى إلى تھمیش الطلب المحلي على المعرفة، وبالتالي غلق 
المجال أمام إنتاجھا محلیا، یضاف لھا غیاب مساعدة المؤسسات العامة 

  .والخاصة االقتصادیة والصناعیة للبحث العلمي
تنعكس مباشرة على مسار طبیعة البحوث والدراسات على قلتھا فھي ال  -

التنمیة، یضاف لھا انخفاض عدد المؤھلین للعمل في مجال البحث العلمي 
   .)62(بالجزائر

كل ھذه العوائق تقف سدا منیعا الیوم أمام إمكانیة تنمیة البحث العلمي 
وإنتاج المعرفة واستغالل ذلك في تنمیة المحیط االجتماعي واالقتصادي 

ھذه المشاكل والسلبیات سواء منھا تلك التي تعلقت  والسیاسي، إذن، وأمام كل
بالجامعة وبالتعلیم العالي أو البحث العلمي فإنھ ال نستغرب لذلك االنفصال 

  .   بین الجامعة والمحیط، وبین العلم والمجتمع في الجزائر
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  ما العمل؟: ثامنا
ترمي إلى تحسین نوعیة  إستراتیجیةبدایة یجب علینا أن ندرك أن أیة 

ماذا نعلم؟ : لتعلیم العالي وجودتھ، البد أن تأخذ في النظر جمیع العناصرا
وكیف نعلّم؟ وما مردودیة ما نعلم؟ وأیة ثقافة تعلیمیة نعتمد؟ كما ینبغي أن ال 
ننظر إلى التعلیم العالي بوصفھ قطاعا معزوال، وإنما بوصفھ نظاما فرعیا في 

  .م الذي یحیط بنانظام أكبر ھو المجتمع الذي نعیش فیھ والعال
وأول األعمال التي یجب أن تكون مفتاحا للحل نحو ایجابیة لعالقة الجامعة 

السیاسي : بمحیطھا ھو أن تتوفر إرادة جماعیة من طرف كل الفاعلین
والسلطوي أوال ثم الجامعة وأطرھا وباحثیھا، وثالثا الفاعلین في المحیط 

لك لن یؤدي بالجامعة إلى االجتماعي واالقتصادي، وإال فإن عدم توفر ذ
  .المعرفة وخدمة المجتمع وإنتاجاالنفتاح 

ثانیا إن القطاعین العام والخاص مطالبین بدعم الجامعة مادیا ومعنویا 
وتوفیر التمویل الالزم لبرامجھا وللبحث العلمي الذي تضطلع بھ، وتمكینھا 

جب على وحریتھا األكادیمیة، وفي مقابل ذلك یتو اإلداريمن استقاللھا 
الجامعة أن تعید النظر في أھدافھا بحیث تضع خدمة المجتمع في مقدمة 
أھدافھا، وتعید النظر في إدارتھا بحیث تختار قیادتھا وفقا لمعاییر مضبوطة، 
وتغیر من ھیاكلھا وأسالیبھا في ضوء التطورات العلمیة والتقنیة المتسارعة، 

تماعین واالقتصادیین خارج وأن تسعى إلى شراكة حقیقیة مع الفاعلین االج
حرمھا الجامعي لخدمتھم، واالستجابة إلى احتیاجاتھم، وترقیة مستواھم 
الثقافي والمھني، وزیادة مردودیتھم االقتصادیة عن طریق البحث العلمي 
والتدریب المستمر والترجمة والتألیف، وأن تعمل على نشر المعرفة العلمیة 

جتمع المتنوعة باللغة الوطنیة التي تفھمھا والتقنیة وإشاعتھا بین شرائح الم
 )63(األغلبیة الساحقة، وھكذا وحده یمكن للجامعة أن تقود عملیة التنمیة الشاملة

والمستدیمة في الجزائریة وتؤثر بشكل ایجابي ودافع للتطور لمحیطھا 
  .   السوسیو اقتصادي والمجتمعي عموما
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  :خالصة
االجتماعي واالقتصادي وعلى  عالقة الجامعة الجزائریة بمحیطھا

صورتھا الحاصلة منذ االستقالل إلى الیوم تعكستھا وتلخصھا تلك النمطیة 
واإلرتجالیة السیاسیة في صیاغة برامج وإصالحات الجامعة، فإذا سلمنا أّن 
الدور األساسي للجامعة یكمن في إعداد اإلطارات الالزمة في جمیع المیادین، 

العلمي المتّصل بالواقع حیث یساھم في مختلف وتنمیة األفكار بالبحث 
نشاطات المجتمع بما یؤدي إلى التغیر المجتمعي من األسوء إلى األحسن، 
لكن في الجزائر العكس، الكفاءات العلمیة والتقنیة الجزائریة غیر مستغلة 
نظرا لألوضاع السائدة في جامعاتنا لسوء التسییر وانعدام الحریات 

ث أنّھا ال تھتم بمتخّرجیھا وال تعمل على ربط البرامج األكادیمیة، من حی
األكادیمیة بالتغیّرات التكنولوجیة والعلمیة، وھذا ما یبقیھا في اإلطار 
التقلیدي، وفي عزلة عن محیطھا االجتماعي واالقتصادي رغم أنّھ من 

  . المفروض أن یكون ھناك اندماج بین إطاراتھا والمجتمع
معزولة عن المجتمع، بل وتمارس فعل العزلة، إذن، جامعتنا ال تزال 

الشيء الذي یجعلھا عبارة عن ھیاكل وبناءات فارغة رغم أن العالم المعاصر 
یفرض علیھا التفتّح على المجتمع والمحیط بھا وممارسة وظیفتھا التطویریة 

ورغم كل ھذا الزمن الذي عاشتھ وتعیشھ الجامعیة . والمعرفیة واإلبداعیة
التي عرفتھا، فتضّخم  واإلصالحاتفإنھا لم تستفد من تجاربھا الجزائریة 

الطلبة وكثرة الطلب االجتماعي وكذا بطالة خریجي الجامعات الحاملین 
لشھادات ال یزال متواصال، بل وبوتیرة كبیرة، ما یحتم علیھا الیوم أكثر من 
أي وقت مضى ضرورة إعادة فرض وجودھا عن طریق مخطّطات إعادة 

وإعادة تعریف ھیاكلھا وأھدافھا انطالقا من إعادة التنظیم المبرمج التنظیم 
والموّجھ نحو المستقبل، ألّن واقع جامعتنا حالیا یبرز النقائص التي تتعلق 
بدورھا من اجل إخراج المعرفة من حیّزھا ونشرھا في المحیط الخارجي مع 

یة، وھذا ما تقلیص المسافة بینھما من أجل إدماج الطالب في الحیاة الوطن
یحول دون إنتاج معرفة تجیب على القضایا االجتماعیة من خالل برامجھا 
التكوینیة، فھناك قطیعة بینھا كمؤّسسة اجتماعیة وبین المجتمع الجزائري، 

داخل "تظھر من خالل وضعیة الطالب الذي یجد نفسھ بین مجالین متباینین 
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لمجتمع لھا باعتبارھا ، وكذا من خالل رؤیة أفراد ا"الجامعة  وخارجھا
  ). 64(مؤّسسة غریبة عنھم وعن اھتماماتھم وتحّوالت المجتمع عموما

ولھذا كلھ، تحتّم الضرورة توجیھ اھتمام المؤسسة الجامعیة إلى ربط 
التكوین وفق طلب المجتمع في مختلف التخّصصات والتكیّف مع التحوالت 

لى جامعة فعالة تتماشى والتغیرات االجتماعیة في الجزائر من أجل الوصول إ
ومتطلبات المجتمع الجزائري فتصبح بذلك مرجعا لحل مشاكلھ ومساھما 

  . فعاال في تغییره نحو األحسن
   :الھوامش

                                                        
دراسة میدانیة لتصورات الطلبة : الجامعة في ظل التحوالت العالمیة"، بلحسین حواء )1(

إصدار كلیة  ،10، مجلة دراسات في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد "والمدرسین
  .177-176، ص 2008العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة الجزائر، 

  .177، ص نفس المرجع )2(
  .179 - 178، نفس المرجع السابق، ص بلحسین حواء )3(
، مداخلة مقدمة في "التمثل االجتماعي للجامعة الجزائریة في ظل العولمة"، مساك أمینة )4(

الجامعة والنقابة بین التحوالت والتطلعات، من تنظیم نقابة : إطار الملتقى الدولي األول
  .  03، ص 2010ماي  27و 26أساتذة التعلیم العالي، الجزائر العاصمة یومي 

  .03، ص نفس المرجع )5(
تصور مقترح لتطویر دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء "، تیایبیة عبد الغاني )6(

الجامعة : اخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي األولمد، "االتجاھات العالمیة الحدیثة
والنقابة بین التحوالت والتطلعات، من تنظیم نقابة أساتذة التعلیم العالي، الجزائر العاصمة 

  .  05، ص 2010ماي  27و 26یومي 
التكوین النقابي و دوره في تفعیل حركیة الجامعة مع المحیط "، بومقورة نعیم )7(

الجامعة والنقابة : مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي األول، "ماعياالقتصادي االجت
بین التحوالت والتطلعات، من تنظیم نقابة أساتذة التعلیم العالي، الجزائر العاصمة یومي 

  .  02، ص 2010ماي  27و 26
(8) GUERID Djamel, « l’Université d’Hier a aujourd’hui »,  

l’Université aujourd’hui (actes de séminaire), coordination et 
présentation GUERID Djamel, Edition CRASC, ORAN, Mai 1998, 
p 12. 

، نفس المرجع "التمثل االجتماعي للجامعة الجزائریة في ظل العولمة"، مساك أمینة )9(
  .04السابق، ص 

  .05، ص نفس المرجع )10(
  .05، ص السابق نفس المرجع )11(
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  .06 - 05، نفس المرجع السابق، ص اك أمینةمس )12(
الجامعة وتنمیة المجتمع في الجزائر بین النجاح الكمي واالخفاق " ، تومي حسین )13(

، إصدار مركز البصیرة للبحوث 05، من مجلة دراسات اجتماعیة، العدد "الكیفي
  .   32 واالستشارات والخدمات التعلیمیة، ، نشر وتوزیع الدار الخلدونیة، القبة، ص

(14) GUERID Djamel, « l’Université entre Etat et Société »,  
l’Université aujourd’hui (actes de séminaire), coordination et 
présentation GUERID Djamel, Edition CRASC, ORAN, Mai 1998, 
p 26. 

الجزائریة، دیوان ، المھام الحضاریة للمدرسة والجامعة ولد خلیفة محمد العربي )15(
  .209، ص 1989المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .   27ص  ،، نفس المرجع السابقتومي حسین )16(
  .213، نفس المرجع، ص ولد خلیفة محمد العربي )17(
  .214ص  نفس المرجع، )18(
  .30 - 29، نفس المرجع، ص تومي حسین )19(

(20) GUERID Djamel, « l’Université d’Hier a aujourd’hui », OP- cit, 
p 11.  

  .222 -220، نفس المرجع، ص ولد خلیفة محمد العربي )21(
 .30، نفس المرجع، ص تومي حسین )22(

- REMAOUN Hassan, « Université, Savoir et Société : le cas des 
disciplines sociales », l’Université aujourd’hui (actes de séminaire), 
coordination et présentation GUERID Djamel, Edition CRASC, 
ORAN, Mai 1998, p 53. 

  .184، نفس المرجع السابق، ص بلحسین حواء )23(
  .32-31، ص نفس المرجع )24(
 لدى وتمثالتھا واقعھا الجزائریة، الجامعة في السوسیولوجیة الممارسة ،صید الطیب )25(

اجتماع، جامعة  علم قسم الماجستیر، ھادةش لنیل مقدمة رسالة االجتماع، علم أساتذة
 .51 ص ، 1992 الجزائر، قسنطینة،

  .186 - 185، نفس المرجع السابق، ص بلحسین حواء )26(
  .202، ص نفس المرجع )27(
  .05، نفس المرجع السابق، ص مساك أمینة )28(
  .34 -33، نفس المرجع السابق، ص تومي حسین )29(
  .203، نفس المرجع، ص بلحسین حواء )30(
  .06 - 05، نفس المرجع السابق، ص مساك أمینة )31(
: د  بالجامــعة الجزائــریــة.م.الوصایــا في ظــل النظــام الجدیــد ل، بودندان عبد هللا )32(

 - كلیة التكنولوجیا أنموذجا -دراسة میدانیة بجامعة الجیاللي لیابس بسیدي بلعباس 
ج لنیل شھادة الماستر في علم االجتماع الدكتور بووشمة الھادي، مذكرة تخر إشراف
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التربوي، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم العلوم االجتماعیة، جامعة سیدي 

  .27، ص 2015-2014بلعباس، 
  .09، نفس المرجع السابق، ص مساك أمینة )33(
  .10 - 09، نفس المرجع السابق، ص مساك أمینة )34(
، المجلة السنویة لمعھد علم االجتماع، "یف الجزائريالتعلیم في الرّ "، كواش حسین )35(

  .34، ص1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 03عدد 
على ھامش المؤتمر العاشر للطلبة، ..." إخراج الجامعة من أزمتھا أوال"، ع. خ )36(

  .6، ص 1998جویلیة  27إلى  20، من 1981الجزائر، المجاھد األسبوعي، العدد 
، أصداء جامعیة، إصدارات المركز "دور الجامعة في المجتمع"، اد الصادق صی )37(

  .7، ص 2002، مارس 3ي تبسة، العددالجامع
  .11، نفس المرجع السابق، ص مساك أمینة )38(
، التربیة والتقّدم االجتماعي واالقتصادي في الدول النامیة، الدار التجیحي محّمد لبیب )39(

  . 101، ص 1981، 2بیروت، طالعربیة للطباعة والنشر، 
، أي غد لعلم االجتماع؟، من ندوة الجامعة الیوم، تنسیق وتقدیم جمال العیاشي عنصر )40(

غرید، منشورات المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجیا االجتماعیة والثقافیة 
)(CRASC 13- 12، ص 1998، وھران، ماي.  

االختیارات الكبرى، : انات الدیمقراطیة، الجامعة المغربیة ورھعمران عبد الرحیم )41(
  .55 - 54، ص 1999، 1منشورات الموجة وطبع بمطبعة دار القرویین، المغرب، ط

  .34، نفس المرجع السابق، ص تومي حسین )42(
  .18، نفس المرجع السابق، ص مساك أمینة )43(
  .19- 18، ص نفس المرجع السابق )44(
  .19 - 18، نفس المرجع السابق، ص مساك أمینة )45(
  .37 -36، نفس المرجع السابق، ص تومي حسین )46(
  .38 - 37، ص نفس المرجع السابق )47(

(48) MAIRI Liès, faut-il fermer l’université؟, ENAL, Alger, 1994.   
الجامعة : ، دفاتر المخبر"قراءة نقدیة ألزمة التعلیم العالي بالجزائر"، معتوق جمال )49(

المسألة التربویة في الجزائر في ظل "لراھنة، منشورات مخبر الجزائریة والتحدیات ا
واالجتماعیة، العدد  اإلنسانیة، جامعة خیضر، كلیة اآلداب والعلوم "التحدیات الراھنة

  .30، ص 2006الثاني، بسكرة، سبتمبر 
  .11، نفس المرجع، ص مساك أمینة )50(
  .11، ص نفس المرجع السابق )51(
  .12 -11، ص نفس المرجع )52(
  .12، ص نفس المرجع )53(
  .31، نفس المرجع السابق، ص معتوق جمال )54(
  .12، نفس المرجع السابق، ص مساك أمینة )55(
  .13، ص نفس المرجع )56(
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  األنشطة الثقافیة الجامعیة ودورھا في الترقیة واإلصالح
 االقامات الجامعیة جامعة باتنة أنموذجا

 
  الدكتورة زغیشي سعاد

  الحاج لخضر باتنةجامعة 
  

 :مقدمة
تعتبر الحیاة الجامعیة صورة مصغرة للحیاة االجتماعیة لبناء شخصیة 

تفاعلة سواء داخل الطالب الشاملة والمتوازنة بواسطة أنشطة مختلفة وم
الجامعة أو داخل االقامات الجامعیة، ھذه األنشطة ال بد أن تراعى فیھا كل 
الجوانب المعرفیة والفكریة واألخالقیة والروحیة من شخصیة الطالب، مع 
ضمان المشاركة الفعلیة والفعالة لكافة الفعالیات لتحقیق تربیة أساسھا تعدد 

كذا تنمیة القیم لتؤھلھم لالندماج في الحیاة في األبعاد واألسالیب والمقاربات، و
كل جوانبھا، وتؤھلھم للبحث عن دور مھم في التغییر ومواكبة كل المستجدات 
في ظل العولمة واالنفتاح الواسع، دون أن تخل ھذه األنشطة بالسیر العام 
للدراسة، وكذا دون میز بین الطلبة والطالبات، إذ الزلنا نعیش أحكاما مسبقة 

  .تقالید مجحفةو
 إسھام مدى ما:  التالیة اإلشكالیة البحثیة الورقة ھذه تتناول أن ارتأیت لذلك

  ؟واإلصالح الترقیة في الجامعیة االقامات
 على الجامعیة االقاماتب االتصال تم اإلشكالیة ھذه عن ولإلجابة

 علمیةالو الثقافیة للنشاطات السنویة البرامج على االطالعو باتنة والیة مستوى
 الدراسةو البحث أثناء نعتمدھا سوف والتي ،توزیعھا وكیفیة الریاضیةو

 إلى الدراسة ھذه قسمتو تحقیقھا، إلى نصبو التي األھداف إلى للوصول
 في الثقافیة نشطةاأل في الثانيو الجامعیة الثقافیة نشطةاأل في األول: محورین
  ).أنموذجا باتنة جامعة( الجامعیة االقامات
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  األنشطة الثقافیة الجامعیة : ر األولالمحو
الجدید فھي قدیمة قدم  يءإن أوجھ النشاطات الطالبیة لیست بالش        

حیث نالحظ من الناحیة التاریخیة أن  تلك األنشطة كانت ، المدارس ذاتھا
تمارس كجزء أساسي من المناھج التعلیمیة في المدارس اإلغریقیة 

وكذا أنواع  ،المدارس باأللعاب الریاضیةحیث اشتھرت ھذه  ،والرومانیة
  ... 1متعددة من الفنون كالموسیقى والخطابة والتمثیل

كما أن العرب قبل وبعد اإلسالم اھتموا بالعدید من النشاطات واأللعاب 
جاء في األثر علموا أوالدكم السباحة .... كالخطابة والشعر والفروسیة

الفرصة  النشءعلى أھمیة إعطاء  والرمایة وركوب الخیل، وقد أكد الغزالي
  .  2لممارسة العدید من النشاطات بعد االنتھاء من التعلیم

إن النشاط الثقافي الیوم أصبح جزءا مھما من المنھج الدراسي بمعناه 
الواسع الذي یترادف فیھ مفھوم المنھج والحیاة المدرسیة الكاملة لتحقیق النمو 

ولھذا سعت الدولة إلى تعمیمھ  3المتوازنةالمتكامل وتحقیق التنشئة والتربیة 
  . على جمیع المؤسسات التعلیمیة سواء كانت مدارس أو جامعات

  مفھوم النشاط الثقافي : أوال
تعرف دائرة المعارف األمریكیة النشاط المدرسي بأنھ تلك البرامج التي 

سیة والتي تتناول كل ما یتصل بالحیاة المدر، تنفذ بإشراف المدرسة وتوجیھھا
وأنشطتھا المختلفة ذات االرتباط بالمواد الدراسیة أو الجوانب االجتماعیة 
والبیئیة أو األندیة ذات االھتمامات الخاصة بالنواحي العملیة والعلمیة أو 

  .... 4الریاضیة أو الموسیقیة أو المسرحیة أو المطبوعات
 وعرفت  األنشطة الثقافیة على أنھا مجموعة من العملیات وأشكال

التدخل البیداغوجي التي یتم بھا تسییر وتوجیھ وضبط التواصل بین أفراد أو 
الثقافیة تصب في حقول  تسییر مھام وأعمال یقومون بھا، بحیث أن األنشطة

  .5بعیدا عن أي تنظیم دیني أو سیاسي..) تنشیطیة، تربویة، ثقافیة (مختلفة 
رج الصف كما عرفت أیضا بأنھا أنواع الممارسات التي تحدث خا

الدراسي، والتي یزاولھا الطالب فرادى أو جماعات وذلك تحت إشراف 
متخصصین، وبتخطیط وتنظیم من قبل األجھزة التربویة مع توفیر اإلمكانیات 

  .6المادیة لتحقیق أھداف تربویة معینة
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ومنھ نقول إن النشاط الطالبي ھو عبارة عن مجموعة من البرامج 
نیة والریاضیة والعلمیة یمارسھا الطالب على الثقافیة واالجتماعیة والف

المستوى العقلي والنفسي والحركي بفاعلیة  في أوقات الفراغ  بعیدا عن 
قاعات الدراسة،  لینموا نموا ایجابیا وفعاال نحو أھداف معینة بغیة تحقیقھا 

 . سواء داخل الجامعة أو خارجھا
  مجاالت األنشطة الجامعیة : ثانیا 

اط الثقافي ألوان من الممارسة العملیة التي یقو م بھا ذكرنا أن النش
الطالب بھدف تنمیة معلوماتھم ومعارفھم وخبراتھم، وتوسیع مداركھم 
مستخدمین في ذلك إنتاجھم األدبي والفكري أو الفني ضمن مجموعات 
منظمة، لذلك نجد الجامعة توفر فضاء متنوعا من خالل األنشطة الدؤوبة 

تساھم  بشكل كبیر في تنشیط الحیاة الجامعیة وترقیتھا  واوراش العمل التي
داخل الفضاء الجامعي كما تساھم في تحقیق االنسجام مع الھدف التربوي، 
وتقوم الجھات المسؤولة على األنشطة الثقافیة برعایة سلوك الطلبة وتعزیز 
 االنتماء لدیھم، إضافة إلى تھیئة مناخ جامعي مناسب لھم من خالل المشاركة

الفعالة في مختلف األنشطة وكذا االھتمام بالتنظیمات الطالبیة وإتاحة الفرصة 
ألكبر عدد ممكن من الطلبة لتحقیق رغباتھم وھوایتھم المختلفة، واكتشاف 
مواھبھم وقدراتھم لبناء شخصیتھم وكثیرا ما تلجا الجامعة إلى وضع اتفاقیات 

تمع المدني التي لھا عالقة عمل مشترك مع المدیریات الوالئیة ومنظمات المج
  : بھذه األنشطة، ویمكن تصنیف األنشطة الجامعیة كاآلتي 

عرف الفن على انھ لغة اتصال وال بد من تعلم رموزھا : النشاط الفني - 1
، فالفن وظیفة اشتراكیة تؤلف بین 7كي نستطیع فھم المعاني المندرجة تحتھا

د  دور الجامعة ال یكمن فقط المشاعر المشتركة فتولد رؤیة موحدة، لذلك نج
في عملیة التدریس والتلقین وإصدار الشھادات، بل ھي تسعى بشكل مستمر 
لخلق جو ثقافي ألبنائھا الطلبة خالل المراحل الدراسیة الجامعیة  ویتمثل 
النشاط الفني في تلك الممارسات العملیة للطالب داخل الجامعة من واقع 

  .ة بھم رؤیتھم الجمالیة للبیئة المحیط
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وتتمیز تلك الممارسة بقدرتھا على إبراز خصائص حسیة وشكلیة تعبر 
عن حاجات الطلبة ومیولھم باإلضافة إلى إظھار قدراتھم وخبراتھم المكتسبة 
في مجاالت الفنون التطبیقیة كالرسم والتصویر والزخرفة والخط العربي 

  ...والنحت والموسیقى والمسرح والغناء والرقص 
ھو ترسیخ للمنھج العلمي الذي یتیح للطالب ممارسة : العلمي النشاط - 2

ھوایاتھ المحببة لدیھ ویعمق مفھوم التفكیر العلمي عنده، ویفسح المجال لھ 
إلبراز قدراتھ ومواھبھ بمزاولة البرامج النظریة والتطبیقیة في مجاالت العلوم 

كالشراكات مع المختلفة بأسالیب مشوقة وممتعة تحقق لھ ولمجتمعھ الفائدة، 
 ،كیانات علمیة، النوادي العلمیة، الرحالت العلمیة، المحاضرات، الملتقیات

أشرطة اللقاءات العلمیة و،األیام الدراسیة، الندوات، ورش العمل، المنافسات
  ...علمیة
حینما نقسم عالم : یقول ادجار ألن بو واصفا الجمال: النشاط األدبي - 3

واضحة المباشرة یكون لدینا العقل الصرف والذوق العقل إلى أقسامھ الثالثة ال
والحس األخالقي، وكما أن العقل یعنى بالحقیقة فان الذوق یدلنا على الجمیل 

    .8في حین أن الحس األخالقي یھتم بالواجب
فاألدب كالفن كالھما یرتبط  بالذوق وكالھما یعبر عن مكنونات النفس، 

تلك الطاقات والتعبیر عن تجاربھ  فالطالب الجامعي في حاجة إلى إخراج 
الفنیة، سواء عن طریق الشعر أو األدب المسرحي أو األدب الروائي، وتعمل 
الجامعة على إبراز مواھب الطلبة من خالل نشر نتاجھم اإلبداعي  والفكري 

غطیة اإلعالمیة في مختلف المجاالت األدبیة وكذا العلمیة والفنیة عن طریق الت
ة، ومن بین األنشطة األدبیة األمسیات الشعریة، مسابقات نشطتم الجامعیأل

مجالت خطیة،  ،القصة القصیرة، مسابقات األدب المسرحي، حوارات
إلى تدریب الطلبة على العمل اإلعالمي والصحفي من خالل تقدیم  باإلضافة

  .وتنشیط العروض المختلفة والمتنوعة
في أوقات الفراغ وتعتبر الترفیھ ھو نشاط نقوم بھ  :النشاط الترفیھي - 4

الحاجة للقیام بأنشطة ترویحیة عنصرا أساسیا في علم النفس وعلم األحیاء 
البشري كما یعتبر الترفیھ حق من حقوق اإلنسان بموجب المواثیق العالمیة 

إن النشاط الترفیھي ھو وسیلة لتفریغ الطاقة البدنیة  ،9لجمعیة حقوق اإلنسان
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ة مقبولة اجتماعیا تلبي االحتیاجات الفردیة الزائدة وتوجیھھا نحو أنشط
واالجتماعیة لإلنسان، وتشعره بالسعادة والرضا دون الشعور باإلكراه 
والملل، وتختلف أشكال األنشطة الترفیھیة  تبعا لالھتمامات الفردیة والتركیبة 
االجتماعیة المحیطة بنا فقد تكون فعالة أو غیر فعالة، مفیدة أو ضارة، صحیة 

یر صحیة  مقبولة أو غیر مقبولة وھكذا، فالتوجیھ الصحیح لھذه األنشطة أو غ
ھو الذي یجعل منھا وسیلة إلخراج الطالب الجامعي من عزلتھ ومن مشاكلھ 
فیندمج مع زمالئھ بعیدا عن بؤر االنحراف  كشرب الخمر أو تناول 

یر من بل إن الترفیھ الموجھ أصبح معالجة لكث. المخدرات أو القمار وغیرھا 
  .  األمراض

 من أمثلة األنشطة الترفیھیة القراءة، سماع الموسیقى، مشاھدة األفالم، 
األشرطة الھادفة، ممارسة الھوایات كالبستنة، المسابقات الثقافیة وكذلك 
الرحالت الطالبیة الداخلیة والخارجیة التي كثیرا ما یدمج فیھا  بین العمل 

رف على النواحي الجغرافیة واألثریة والترفیھ حیث یتم من خاللھا  التع
والزراعیة والتراثیة والجیولوجیة واألماكن المقدسة والمرافق االقتصادیة 

التأمل في خلق : وغیرھا، یقول اإلمام الشافعي رحمھ هللا للسفر ثالث فوائد 
 .هللا، طلب العلم، الترویح عن النفس

جامعة فھي وسیلة لألنشطة الدعویة إسھامات في ال: النشاط الدعوي - 5
 األخوةإلى غرس معاني  باإلضافةاالرتقاء بالشباب المسلم روحیا وتربویا، 

والمحبة في هللا، وإعداد جیل قراني إیماني، وترتبط ھذه النشاطات عادة 
باألعیاد والمواسم الدینیة كالمولد النبوي والھجرة النبویة وحادثة اإلسراء 

  . والمعراج وشھر رمضان وغیرھا
بین ھذه األنشطة الحلقات الدعویة والتربویة، الدروس الخاصة  ومن

لتدارس القران والسیرة والحدیث، دورات في أحكام التالوة وفي التحفیظ، 
المسابقات الدینیة، المحاضرات، الندوات، اللقاءات اإلیمانیة، عرض أفالم 

رض كتابة البحوث إعداد المجالت الحائطیة، إقامة معا ،دینیة، اإلنشاد
وقد تلجا الجامعة لدعم األنشطة الدینیة إلى إشراك الھیئات الفاعلة . وغیرھا

  . في ھذا المجال من علماء ومنشدین ومقرئین وغیرھم
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النشاط االجتماعي ھو نشاط المشاركة  المجتمعیة : النشاط االجتماعي - 6
فھو عملیة تعكس رغبة الطلبة واستعدادھم لالندماج والمساھمة الفعالة 

نھوض بالمجتمع واالرتقاء بھ، والعمل على تحسین مستوى حیاة المواطنین لل
اجتماعیا واقتصادیا، وذلك من خالل إسھاماتھم سواء بالرأي أو بالعمل أو 
بالتمویل، وحث اآلخرین على المشاركة المجتمعیة وجعلھا واقعا ولیس مجرد 

  . شعار یرتبط فقط بالمناسبات
لى ترسیخ الجوانب االجتماعیة بین لقد حرصت الجامعة ومازالت ع

الطلبة وربطھم بعضھم ببعض بروابط أخویة متمسكین بالقیم اإلسالمیة 
الرشیدة ومن بین اآللیات المقترحة في ھذا المجال الزیارات االجتماعیة 
كزیارة المرضى، وزیارة دور المسنین والطفولة المسعفة، وجمع التبرعات 

  . نظیف والتشجیر والتزیینواألعمال التطوعیة كحمالت الت
النشاط الریاضي ھو نشاط تربوي یعمل على تربیة : النشاط الریاضي - 7

النشئ تربیة متزنة ومتكاملة من النواحي الوجدانیة واالجتماعیة والبدنیة 
والعقلیة عن طریق برامج ومجاالت ریاضیة متعددة تحت إشراف قیادة 

یاضي بما یساھم في تحقیق متخصصة تعمل على تحقیق أھداف النشاط الر
األھداف العامة للتربیة البدنیة في مراحل التعلیم العام وینطلق من األسس 
العامة للسیاسة التعلیمیة التي منھا القوة في أسمى صورھا واشمل معانیھا قوة 

المؤمن القوي خیر وأحب إلى " :لقولھ  ،10العقیدة، قوة الخلق وقوة الجسم
     .11"وفي كل خیر  هللا من المؤمن الضعیف

تقوم الجامعة بالتحضیر للمشاركة في البطوالت الجھویة والوطنیة 
والدولیة حسب البرنامج المسطر من طرف الفدرالیة الجزائریة للریاضة 
الجامعیة بعد فتح المجال أمام الطلبة الجامعیین بفئاتھم ومكوناتھم لممارسة 

رق، تسعى الجامعة إلى مختلف الریاضات حسب ھوایاتھم ورغباتھم في ف
إدارة وتنظیم ومتابعة وتطویر المنافسات الریاضیة من خالل إقامة دورات 
ریاضیة وتصفیات یتم اختیار أحسن العناصر في مختلف التخصصات 
الریاضیة لتكوین منتخبات قویة لتمثیل الجامعة على المستوى الجھوي 

  . والوطني
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ة ككرة القدم، كرة الید من بین ھذه الریاضات، الریاضات الجماعیو
وكرة السلة، والریاضات الفردیة كالعدو، كرة التنس، كرة الطاولة، العاب 
القوى، والریاضات القتالیة كالكاراتیھ والجیدو والمالكمة، واأللعاب الفكریة 

  .....كالشطرنج ومسابقات الذاكرة 
و كثیرا ما تربط الجامعة ھذه الدورات الریاضیة بمناسبات دینیة أو

وطنیة أو عالمیة كعید الثورة، ویوم الشھید، وعید العمال أو على شرف 
  . غیرھاالشھداء أو العلماء و

  أھداف األنشطة الثقافیة الجامعیة : ثالثا
لقد ساھمت الجامعة الجزائریة بشكل كبیر في تطویر المشھد الثقافي 

راتھم حیث كانت وال تزال منارة لإللھام لكثیر من الطالب في تطویر قد
ومھاراتھم من خالل تنظیمھا للعدید من الفعالیات الثقافیة على مستوى 

  . المجتمعاألقطاب الجامعیة أو االقامات الجامعیة من اجل طالبھا و
كما تمثل الجامعة جسرا بین الحضارات من خالل التعاون مع الجامعات 

لتعاونیة روح االمحلیة والكیانات الثقافیة والمجتمع المدني، وقد عملت ھذه ال
  . على تشكیل شراكات مثمرة

  : حسب اآلتي 12و یمكن تصنیف ھذه األھداف
تسعى الجامعة من خالل األنشطة الثقافیة إلى  :األھداف الوجدانیة- 1

  : تحقیق أھداف وجدانیة منھا
اإلیثار، المحبة، المشاركة  ،ـ غرس القیم اإلسالمیة كالصبر، األمانة

  ...، االحتراموالتعاون، التسامح، الصدق
ـ تعزیز المواطنة بغرس حب االنتماء للوطن، وحب الرموز الوطنیة والغیرة 

  ....على الوطن والمحافظة على المكتسبات الوطنیة والتعلق بالوطن 
  . ـ تعزیز الثقة في النفس وتحقیق الذات وتحقیق الصحة النفسیة
روج عن العمل ـ الترویح عن النفس، وتجدید النشاط وإشباع الرغبات والخ

   .الروتیني
  . ـ تھذب الذوق وتغذي الوجدان وتنمي اإلبداع
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تكوین الطلبة بأنشطة ثقافیة مختلفة وذلك بھدف إیناسھم بتقنیات التواصل  ـ
  .تسھیل تعاملھم مع الوسط الخارجيو
  . أسرتھ توافقا اجتماعیاالتوافق النفسي للطالب مع نفسھ وأقرانھ و ـ
صیل حیث أشارت بعض الدراسات أن الطلبة الذین دافع التفوق في التح ـ

یمارسون نشاطات ثقافیة تكون لدیھم القدرة على تحقیق النجاح واإلنجاز 
األكادیمي، وایجابیتھم مع المحیط وتمتعھم بروح القیادة والتفاعل االجتماعي 
السوي والمثابرة والجدیة، كما أنھم یمیلون إلى اإلبداع وخوض تجارب جدیدة 

   .لمغامرةوحب ا
تكسب األنشطة الثقافیة الجامعیة الطالب عادات  :األھداف المھاریة- 2

ومھارات وقیم وأسالیب تفكیر الزمة لمواصلة التعلیم، كما أنھا تشكل احد 
العناصر األساسیة والمھمة في بناء شخصیتھم وصقلھا ومن بین ھذه 

  :األھداف
ن، الدقة، تحمل المسؤولیة، التعاو(القیم التربویة المدروسة نظریا ـ ترجمة 

  .....)استغالل الفرص 
  .ــ  تدریبھم على التعلیم الذاتي والمستمر

  . ـ تدریبھم على احترام وتقدیر وإتقان العمل وبث روح المنافسة الشریفة
ـ اكتساب مھارة حل المشكالت وعدم الھروب منھا، وكیفیة التخطیط 

  .واإلنتاج
  .دعون ویبتكرونـ إثارة خیال وفكر الطالب، فیب

  .ـ توظیف األنشطة كوسائل تعلیمیة 
ـ إتاحة الفرصة أمام الطلبة لالنتفاع بأوقات الفراغ وكیفیة تنظیمھا 

  .واستثمارھا
ـ تعتبر األنشطة الثقافیة فرصة عملیة الكتشاف المواھب ورعایتھا وربطھا 

  .بالتغیرات الحاصلة في المجتمع
  .كامنة وبالتالي االبتعاد عن االنحراف ـ وسیلة من وسائل تفریغ الطاقات ال

كما ذكرنا آنفا أن ممارسة األنشطة الثقافیة ھي : ألھداف المعرفیةا - 3
  :عملیة مصاحبة للدراسة ومكملة لھا،و تتمثل أھدافھا المعرفیة في
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توجیھ الطلبة ومساعدتھم على اكتشاف قدراتھم والعمل على تنمیتھا  -
  .وتطویرھا

  .تاجي االستھالكي لدى الطالبتنمیة الوعي اإلن -
والتفاعل مع التطورات  ،إلمام الطالب بالمعلومات والمعارف المستجدة -

  .ومیادین المعرفة اإلنسانیة ،الحضاریة العالمیة
عدم التوقف عند حد الكتاب التخصصي بل یمتد لیشمل كل أنواع األنشطة  -

  .غیرھاالعلمیة والمعرفیة كالمحاضرات والندوات والمسابقات و
رفع قدرة الطالب الجامعي على القراءة واالستیعاب وإثراء حصیلتھ  -

  .والنطق السلیم، اللغویة
  .إنتاج وسائل تعلیمیة جدیدة وخاصة مع عزوف الطالب عن المقروئیة -
  . فاألنشطة الثقافیة وسیلة تعلیمیة حیة,ربط الطالب بالمواد الدراسیة -
  .رأي الناقدإظھار ال: تكوین اتجاھات علمیة -
  .تدریب الطالب على فن االستماع وطرق الحوار الھادف -
التعرف على رجاالت العلم والدین والسیاسة واالقتصاد وغیرھم من  -

  .الفاعلین في المجتمع
تدریب الطالب على التركیز وسرعة االستجابة وتقویة الذاكرة والجرأة في  -

  .مخاطبة المستمعین
  .وب قادر على العطاء والتفوقتكوین طالب متمیز وموھ -
تنشیط قدرات العقل والتفكیر والرقي بمفاھیم الحیاة ودور اإلنسان في  -

  .المجتمع
تدریب الطالب على المنھج العلمي المبني على البحث والتجربة وتعویده  -

  .على التفكیر العلمي
التقدم االستفادة من دراسة العلوم ومعطیات التقنیة للمساھمة في دفع عجلة  -

  .والتطور في بالدنا
تعد المشاركة المجتمعیة إحدى األدوات التي : األھداف االجتماعیة- 4 

یمكن من خاللھا النھوض بالمجتمع وذلك بإطالق القدرات اإلنسانیة وطاقات 
الطالب وتنمیة قیم االنتماء والمواطنة من خالل تحقیق تفاعل أصیل ومستمر 
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األسرة ـ المجتمع، وتتمثل األھداف االجتماعیة بین أطراف المثلث ـ الجامعة ـ 
  :لألنشطة الثقافیة الجامعیة في 

  .إعداد الطالب للمستقبل حتى ال یكون النمو معرفیا فقط -
  .تكوین عضو منتج في المجتمع -
  .تنمیة روح التعاون واألخوة والمحبة -
  . التكیف مع الجماعة ثم مع المجتمع -
یة مساھمة ایجابیة في إنجاح البرامج التعلیمیة تساھم المشاركة  المجتمع -
  . االجتماعیةو
  . تساھم المشاركة المجتمعیة في إشباع الحاجات وحل المشكالت -
قدرة جعل الطالب أكثر انفتاحا وقابلیة لخلق عالقات ودیة مع اآلخرین و -

  .االنخراط في العمل
  .وفر إحساس قوي باالنتماء الجماعيت -
  . ي األداءتحقق الجودة ف -
  .حب العمل التطوعيتنمي لدى الطالب روح العطاء و -
كامل بین الوحدات إنماء روح التعاون داخل وخارج الجامعة وبالتالي الت -

  .المختلفة
إشراك الطالب في عالقات المجتمع وشؤونھ، والتعرف على قضایاه  -

  . احتیاجاتھومشاكلھ و
محلي مع تقدیم منھا المجتمع الـ دراسة الظواھر االجتماعیة التي یعاني 

  .مقترحات لمواجھتھا
  . المساھمة في تحسین الظروف البیئیة داخل الجامعة وخارجھا -
قادرة على التفكیر تكوین شخصیة قیادیة قادرة على التصرف في المواقف و -

  . المتزنو السلیم
اء تعزیز العالقة بین الجامعة والمجتمع عن طریق دعوة األھالي واألولی -

لمشاركة أبنائھم في ندواتھم ومحاضراتھم وحفالتھم كمشاھدین وكمشاركین 
  . الندواتفي إلقاء المحاضرات و

خدمة التنسیق مع الجھات غیر الحكومیة بما یضمن مساھمة فعالة و -
  . مجتمعیة سلیمة
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تحقیق  إلىتصبو الجامعة من خالل أنشطتھا الثقافیة : األھداف الدینیة- 5
  :لجانب المادي والجانب الدیني الروحي ومن جملة األھدافالتكامل بین ا

  .لىـ تحبیب الطالب للقران الكریم وتقربھم من هللا تعا
الطالب على حفظھ  خلق روح المنافسة بینـ التشجیع على حفظ القران و

  .تعلم أحكام تجویدهو
  .ـ المشاركة في المسابقات الدینیة

  . ة القرانى تحسین لغة التواصل بلغـ التدریب عل
اعتزازا بدینھم ولغتھم العربیة،  أكثرـ تنشئة الطلبة تنشئة إسالمیة، تجعلھم 

الیمھ الخالدة في حیاتھم تمسكا بمبادئ الدین اإلسالمي، وتطبیقا لتع وأكثر
  . الیومیة

ـ تطویع المعلومات النظریة وجعل الطلبة یحسون بقیمتھا ویعملون على 
مارسات السلوكیة العملیة داخل الجامعة توظیفھا في مواقف الحیاة والم

  . المستقبلوخارجھا في الحاضر و
ونبذ العنف والتطرف، وفھم الدین اإلسالمي فھما  اإلسالمیةـ التشبع بالقیم 

  . التعصبصحیحا بعیدا عن المذھبیة و
النشاطات الثقافیة تشكل متنفسا للطلبة  إن: األھداف الفنیة والترفیھیة- 6

بعیدا عن ضغط الدروس، كما  وأفكارھما عن مشاعرھم، یعبرون من خاللھ
  : من بین أھدافھایفجرون من خاللھا طاقاتھم اإلبداعیة في شتى الفنون و

  . الثقافة الفنیة لدى الطالبـ تنمیة الوعي و
ـ تنمیة إحساس الطالب بتراثھ وتعمیق روابطھ التاریخیة والحضاریة باألمة 

  . الوطنو
  .  كوادر في مختلف الفنون وإعدادواالبتكار الفني ـ رفع مستوى اإلبداع 

عب ـ إتاحة الفرصة أمام الطالب لتنمیة قدراتھم عن طریق ممارسات فنیة یص
  . ممارستھا داخل الحصة الدراسیة

ـ إثراء خبرات الطالب بالجدید والمثیر في مجال النشاط الفني، وتعریفھم 
  . ستعمالھاتدریبھم على ابالخامات واألدوات واألجھزة و

ـ حث الطالب على الممارسة والتجریب الذاتي الكتشاف المزید من خصائص 
   .الخامات وطرق استخدام األدوات
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ـ الكشف عن أصحاب المواھب الفنیة المتمیزة ومتابعتھم ورفع مستواھم من 
  .نوعیة مواھبھمخالل البرامج الموجھة بما یتفق مع قدراتھم و

خدمة المادة الجامعیة والتوعیة العامة داخل  ـ توظیف المواھب الفنیة في
  . خارجھاالجامعة و

  .   ـ تنمیة الذوق الجمالي وإثارة ملكة الخیال والتخیل
  . العقلیةـ تنمیة المھارات الیدویة والعضلیة و

  . ـ یساعد على بقاء اثر التعلم
  .ـ الترویح عن النفس

  . تشریف الجامعةیة وـ المشاركة في المناسبات الدینیة والوطنیة والدول
مل النشاط یقال العقل السلیم في الجسم السلیم، یع: األھداف الریاضیة- 7

  : الریاضي على
  .  م السلیمـ االھتمام بالصحة والقوا

  .اراتھ الحركیة المتناسبة مع عمرهـ صقل مھ
  . تحقیق الذاتـ إشباع المیول والرغبات في إطار التوجیھ السلیم و

  .ریاضیةـ نشر الثقافة ال
  . التبعیةـ التدریب على القیادة واالنضباط و

  . التدرب على قواعد السالمةـ التعرف على قوانین اللعبة و
ـ غرس وترسیخ المفاھیم الصحیحة للتربیة البدنیة والنشاط الریاضي ومنھا 

تربوي الصحیح للمنافسات العمل بمفھوم  روح الفریق الواحد وإدراك البعد ال
  . الریاضیة

تنمیة االتجاھات االجتماعیة السلیمة والسلوك القویم عن طریق بعض  ـ
تنمیة الروح المواقف في األلعاب الجماعیة والفردیة وإكسابھم الثقة بالنفس و

  .الریاضیة
  .ضبطھا أوـ المساھمة في التخلص من التوتر النفسي وتفریغ االنفعاالت 

  .في بالدناـ التكیف االجتماعي والتعرف على كوادر الریاضة 
  . ببعض النشاطات الریاضیة المفیدة ـ استثمار وقت الفراغ

ـ العنایة واالھتمام بالطالب الموھوبین في األلعاب الریاضیة المختلفة، والعمل 
  .المھاریةعلى االرتقاء بمستویاتھم الفنیة و
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إنما تكون وسیلة ـ توجیھ عنصر المنافسة بحیث ال تكون ھدفا في حد ذاتھا، و
  .یة مشوقةتربو

ـ المساھمة في إعداد القیادات الواعیة من الطالب من خالل إتاحة الفرص 
  .للمشاركة والمنافسة

  . الفوز بجوائز قیمةـ المشاركة في مھرجانات وعروض ریاضیة و
ھذه األھداف ال یمكن تحقیقھا إال من خالل توفیر التدابیر والشروط  إن

رف المكونات والشرائح الجامعیة لھذا الالزمة العتماد المشروع الثقافي من ط
وجب ھیكلة النشاط الثقافي الجامعي من خالل تنفیذ برامج قادرة على التعامل 

تتحمل المسؤولیة في المشاركة  أنمع ھذا المجال وعلى الھیئات المسؤولة 
وتھیئة الظروف الالزمة لبرمجة ثقافة متنوعة وطموحة، وخاصة أننا نالحظ 

ة إقباال كبیرا من طرف الطالب على األنشطة الثقافیة، وقد في اآلونة األخیر
حد ما في ترقیة النشاط الثقافي وھذا ما سوف  إلىوفقت الجامعة الجزائریة 
  . نتناولھ في المحور الموالي

جامعة باتنة (الجامعیة  األنشطة الثقافیة في االقامات: المحور الثاني
  ) أنموذجا
طة الثقافیة الجامعیة سواء داخل الكلیات اھتم المشرع الجزائري باألنش 

االقامات الجامعیة حیث جاء المرسوم التنفیذي رقم  أوالمدارس  أوالمعاھد  أو
ماي  5الموافق ل  ـھ1431عام  األولىجمادى  20المؤرخ في  133ـ10

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفین المنتمین لألسالك  2010
في المادة الثانیة منھ  فذكر أسالك التنشیط الجامعي، الخاصة بالتعلیم العالي 

  . تناول األحكام المطبقة على شعبة التنشیط الجامعي 93 إلى 88وفي المادة 
كما نص المشرع الجزائري على الریاضة الجامعیة من خالل القانون 

 2013یونیو  31الموافق ل  ـھ1434رمضان  14المؤرخ في  05ـ13م رق
األنشطة البدنیة والریاضیة وتطویرھا في الفصل الثاني في المتعلق بتنظیم 

  . 24 ،23، 22المواد 
بالنسبة لألنشطة الثقافیة على مستوى االقامات الجامعیة فقد اھتمت  أما

   .بھا مؤسسة الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة
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   التعریف بالدیوان الوطني للخدمات الجامعیة وھیاكلھ - أوال
 22المؤرخ في  95/84بموجب المرسوم التنفیذي رقم ھو دیوان أنشئ 

المؤرخ  03/312، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 1995مارس 
  . 2003سبتمبر  14في 

  :لوطني للخدمات الجامعیة بمرحلتینحیث مر الدیوان ا
یمكن اعتبار ھذه المرحلة باالنتقالیة حیث  (Cous) :المرحلة األولى

دمات الجامعیة عبارة عن مراكز للخدمات الجامعیة بعد أن كانت الخ
واالجتماعیة تحوي أحیاء جامعیة موزعة عبر الوالیات الجامعیة تحت 
إشراف مدیریة مركزیة بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تحت اسم 

 95/84جاء المرسوم التنفیذي رقم " مدیریة النشاطات االجتماعیة والثقافیة"
لتصبح الخدمات الجامعیة عبارة عن الدیوان الوطني للخدمات المذكور سابقا 

وتعطي االستقاللیة ، الجامعیة ویحل بذلك محل مراكز الخدمات الجامعیة
" االقامات الجامعیة"الكاملة في التسییر لألحیاء الجامعیة التي تصبح تسمى 

ساسیة مھمتھا األ" المندوبیة الجھویة"باإلضافة إلى ھیئة رقابیة أخرى سمیت 
ال عالقة لھا و، الرقابة على تسییر االقامات الجامعیة والتنسیق فیما بینھا

  .بالتسییر
عرفت ھذه المرحلة إعادة ھیكلة الدیوان الوطني  :المرحلة الثانیة

للخدمات الجامعیة وذلك عن طریق تعدیل وإتمام أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
خدمات الجامعیة بموجب المرسوم المتضمن إنشاء الدیوان الوطني لل 84/ 95

لیصبح بذلك للدیوان ، 2003سبتمبر  14المؤرخ في  03/312التنفیذي رقم  
مدیریات الخدمات "الوطني للخدمات الجامعیة مراكز وھیاكل محلیة تسمى 

ولتحل بذلك مدیریات الخدمات الجامعیة " االقامات الجامعیة"و" االجتماعیة
ملیة الرقابة والتسییر على االقامات الجامعیة محل المندوبیات الجھویة في ع

ومن مھام الدیوان الوطني ، وذلك بإعطائھا استقاللیة مالیة أكثر في التسییر
  :للخدمات الجامعیة أنھ

ـ یضع نظاما إعالمیا ووثائقیا لفائدة الطلبة داخل االقامات الجامعیة ویقوم 
  .بترقیتھ
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ات الجامعیة من خالل األنشطة ـ یتعرف على حاجات الطلبة في مجال الخدم
واقتراح عناصر إستراتیجیة للتكفل  ،الثقافیة والعلمیة والریاضیة والترفیھیة

  . بھذه الحاجات والسھر على تطبیق اإلجراءات المقررة
ـ كما یقوم بتطویر وترقیة األنشطة العلمیة والثقافیة والریاضیة والترفیھیة 

  .والھیاكل المعنیة الموجھة للطلبة باالتصال مع الھیئات
  :التي تتكون منیقوم بھذه المھام مدیریة تحسین ظروف معیشة الطالب و

  .ـ المدیریة الفرعیة للخدمات واالجتماعیة
  .ـ المدیریة الفرعیة لإلعالم والتوثیق

  .ـ والمدیریة الفرعیة للنشاطات العلمیة والثقافیة والریاضیة والوقایة الصحیة
  : صلحتینھذه األخیرة تشمل على م

  .الثقافیةـ مصلحة األنشطة العلمیة و
  . الترفیھیةـ مصلحة األنشطة الریاضیة و

  : إلىریة تحسین ظروف معیشة الطالب تسعى مدی
ـ تشجیع وتنظیم وسیر النشاطات الثقافیة والعلمیة والریاضیة والوقائیة 1

  .الصحیة على مستوى االقامات الجامعیة 
نوعیة نشاطات الخدمات الجامعیة واقتراح كل ـ تنفیذ میكانیزمات مراقبة 2

  .المقاییس التي تسمح بتحسین ھذه النشاطات 
والتوثیق على مستوى االقامات  اإلعالمـ تشجیع عملیة إنشاء وخلق خالیا 3

   .الجامعیة لفائدة الطلبة الجامعیین
ـ ترأس جمیع التحقیقات وسبر آراء الطلبة من ناحیة احتیاجاتھم واقتراح كل 4

المقاییس التي من شانھا تحسین ظروف معیشة الطالب داخل االقامات 
  . 13الجامعیة

و قد عملت المدیریة الفرعیة لألنشطة العلمیة والثقافیة والریاضیة على 
جعل االقامات الجامعیة فضاء حیا للنشاطات الثقافیة والعلمیة والریاضیة 

لشریحة الطالبیة وفرصة الكتشاف المواھب واالبداعات التي تزخر بھا ا
خاصة طالب السنة االولى مما یستوجب تشجیعھا وتوفیر ظروف تنمیتھا من 
خالل برامج النشاطات والمنافسات والتبادل التي تشرف على توجیھھا 
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الوزارة الوصیة، وتتولى تنفیذھا مصالح النشاطات على مستوى االقامات 
  .14الجامعیة

    )جامعة باتنة(الجامعیة  االقاماتآلیات تنظیم األنشطة الثقافیة ب :ثانیا
تعمل االقامات الجامعیة في جامعة باتنة على تنفیذ واإلشراف على     

تربویا  إعدادھمنشاطات الطالب المختلفة، حیث یقع على عاتقھا مسؤولیة 
واجتماعیا وثقافیا وریاضیا في بیئة أمنة توفر أسباب الراحة واالستقرار 

على التكیف مع التعلیم الجامعي والحیاة الجامعیة   النفسي للطالب، وتساعدھم
والمجتمع والذي ینعكس إیجابا على تفوقھم العلمي، وكذلك التأكید على ترسیخ 

  .الجزائر عامةوتراث والیة باتنة خاصة و اإلسالمیةالمبادئ 
  توجد على مستوى جامعة باتنة ثالث مدیریات تشمل كل مدیریة ست اقامات 

) ذكور(  1حملة  إقامة: تشملبوعقال ـ و مات الجامعیة باتنة ـمدیریة الخد - 1
سریر  1000 إقامة) إناث(سریر  1500 إقامة ،)إناث(عمار بن فلیس  إقامة

   .)إناث(اوجرة  اإلخوة إقامةو) إناث(نوفمبر   أول إقامة، )إناث(
داودي صالح  إقامة: تشملمدیریة الخدمات الجامعیة باتنة ـ وسط ـ و - 2

 2حملة  إقامة، )إناث(س ف ا  إقامة، )ذكور( 3حملة  إقامة، )إناث(
مغلقة ) ذكور( 1005قامة او) ذكور أجانب(بن بولعید  إقامة، )ذكور(

  .للترمیم
 1فسدیس  إقامة: مدیریة الخدمات الجامعیة باتنة ـ فسدیس ـ وتشمل - 3

 4واقامة فسدیس ) إناث( 3فسدیس  إقامة، )إناث( 2فسدیس  إقامة، )ذكور(
  . مغلقتین 6و 5واالقامتین ) ذكور(

ترتكز أنشطة االقامات الجامعیة لطالب جامعة باتنة المقیمین على المحاور 
  : 15التالیة

وضع اتفاقیات عمل مشترك مع المدیریات الوالئیة ومنظمات  - 1
، "الحاج لخضر" جامعة باتنة :المجتمع المدني التي لھا عالقة بھذه األنشطة

الجامعیة باتنة  بوعقال ووسط وفسدیس، إذاعة باتنة  مدیریات الخدمات
مدیریة الثقافة، مدیریة الشباب والریاضة، مدیریة الصحة، مدیریة الجھویة، 

الحمایة  ،المجاھدین، مدیریة الشؤون الدینیة، الدرك الوطني، األمن الوطني
  . ، أبناء الشھداء، الھالل األحمر الجزائرياإلسالمیةالمدنیة، الكشافة 
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استغالل المرافق التابعة لھذه المدیریات كالمالعب الریاضیة وقاعات 
متعددة الریاضات وقاعات الحفالت والمسرح الجھوي وتزویدنا ببعض 
اإلطارات المختصة في ھذه المجاالت الثقافیة والریاضیة كالمدربین 

ق والمؤطرین  الثقافیین والتنسیق مع جامعة باتنة في مختلف األنشطة والتنسی
مع مدیریة الخدمات الجامعیة باتنة بوعقال ووسط وفسدیس لخلق أنشطة  أیضا

تبادالت ثقافیة وریاضیة مع بعض  إقامةمشتركة ما بین المدیریات، 
  . دمات الجامعیة عبر القطر الوطني المدیریات للخ

الوطنیة  واألیامتحدید تواریخ األنشطة لألعیاد الدینیة والوطنیة  - 2
الوطنیة،  األعیادالدینیة،  األعیاد( ع رزنامة لألنشطة حسبوض: العالمیةو

  .)العالمیة األیامالوطنیة،  األیام
بعد تقدیم وتقییم البرامج السنویة لكل : تسطیر البرنامج السنوي - 3

االقامات الجامعیة الخاص بمصلحة النشاطات والتنظیمات الطالبیة یتم وضع 
معیة  وتسطیر برامج مشتركة بین برنامج موحد ومشترك مع االقامات الجا

بعض األنشطة المحلیة المشتركة،  إلقامةمدیریات الخدمات الجامعیة باتنة 
  .ثقافیة وریاضیة وعلمیة 

فتح االنخراط لكل الطالبات  :ریاضیةنوادي ثقافیة وعلمیة و إقامة - 4
   .المقیمات لالنخراط في كل المجاالت

رح والموسیقى والغناء الفردي اقامة نوادي للمس :النشاطات الثقافیة
والجماعي والشعر والرسم والخط والخیاطة والطرز والحالقة والبستنة 

  . الحلویاتوالطبخ و
إنشاء فرق ریاضیة في الریاضات الفردیة منھا  :النشاطات الریاضیة

  : الجماعیةو
الكاراتیھ والجیدو والفوفیتنام، الشطرنج وتنس الطاولة : الریاضات الفردیة

  .عاب القوى وال
  . الكرة الطائرة كرة القدم، كرة الید، كرة السلة،: الریاضات الجماعیة
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نادي االختراعات الطالبیة، نادي : اقامة نوادي علمیة  :النشاطات العلمیة
علم الفلك والمعلوماتیة، نادي اإلسعافات األولیة، مع تقدیم بطاقات تقنیة لألیام 

  .  الدراسیةالتحسیسیة و
 إقامةبعد : یر للمشاركة في المھرجانات الجھویة والوطنیةالتحض - 5

العناصر في شتى الریاضات لتكوین  أحسندورات ریاضیة یتم اختیار 
  . منتخبات قویة لتمثیل المدیریة على المستوى الجھوي والوطني

مسرحیة وموسیقیة واألمسیات الشعریة محلیة یتم اختیار  أیام إقامةبعد 
  .للمشاركة في المھرجانات الوطنیة روالعناص الفرق أحسن

وفي ھذا الصدد نسعى لتنظیم دورات ریاضیة ومھرجانات مسرحیة 
  .یة أو وطنیة ولما ال دولیةوجھو

عالقات العمل واالقتراحات الخاصة بتنظیم األنشطة مع التنظیمات  - 6
ل األنشطة الثقافیة والریاضیة والعلمیة والترفیھیة التي تنظم من قب: الطالبیة

المنظمات الطالبیة ثم ضبط االقتراحات والتوصیات التي وفق المعطیات 
  : المطروحة على مستوى مدیریات الخدمات الجامعیة باتنة

  :الھیكلیةمن الناحیة التنظیمیة و - أوال
  .واإلقامةیجب تقدیم  الملف اإلداري لمكتب المنظمة على مستوى المدیریة  -
  .المتعلقة بالھیكلة والتنصیب یجب احترام الجوانب التنظیمیة -

  :البرامج السنویة لألنشطة الثقافیة العلمیة والریاضیة والترفیھیة -ثانیا
ممثلي المنظمات الطالبیة  إلىمراسالت رسمیة مضمونة  اإلدارةتوجھ 

لغرض إیداع مشاریع البرامج السنویة لألنشطة العلمیة، الثقافیة، الریاضیة، 
سم، لتقدم في بدایة الموسم الجامعي للدراسة والتكوینیة مع نھایة المو

 . والمناقشة
  :ـ كیفیة التكفل بالتكریمات والھدایا بالنسبة للمصلحة7

یتم التكفل بالتكریمات والھدایا حسب اإلمكانیات المتوفرة : النشاط الداخلي
  .في المیزانیة السنویة لإلقامة

الھدایا كل االقامات یتم التكفل بالتكریمات و: النشاط الخاص بالمدیریات
 .بالتساوي
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  :ـ اإلذاعة اإللكترونیة والموقع اإللكتروني للمدیریة8
على القطر  األولىتعد مدیریة الخدمات الجامعیة بوعقال باتنة  الرائدة 

كل ما الوطني بإقامة إذاعة إلكترونیة تبث على الموقع اإللكتروني للمدیریة  
على الطالب المقیم وتمس كذلك كل ما  ھو متعلق بالحیاة الجامعیة والتركیز

یھم المجتمع الجزائري والعربي وإبراز مواھب طالبیة واألنشطة المقامة 
قصد التعریف بما نقدمھ من خدمات وأنشطة، اما بالنسبة للموقع االلكتروني 

العمل , فاننا نعمل على تجدید الصفحات القدیمة وتثریتھا في الموقع لكل إقامة
وقع في وسط الطلبة، تقدیم ملخصات سمعیة بصریة لكل نشاط على إشھار الم

  .والتكفل بمصاریف الموقع الموزعة على كل االقامات
حصیلة النشاطات الثقافیة والعلمیة والریاضیة على مستوى االقامات  :ثالثا

  : 2015ـ 2014الجامعیة جامعة  باتنة لسنة 
لمدیریة الخدمات لقد أقیمت على مستوى االقامات الجامعیة التابعة 

الجامعیة باتنة بوعقال وباتنة وسط ـ وباتنة فسدیس نشاطات متنوعة تركت 
صدى تمثل في استحسان ھذه المبادرات وحضور متمیز، ویمكن تصنیف ھذه 

  :النشاطات كاآلتي
  :وتمثلت في: ـ النشاطات الفنیة1
حیث شھدت معظم االقامات الجامعیة عروضا  :العروض المسرحیة -أ

من طرف الموظفین  أویة ومونولوج سواء من طرف الطلبة المقیمین مسرح
من  طرف بعض الجمعیات الثقافیة الفاعلة مثل جمعیة أثران آن لوراس،  أو

وجمعیة البدر للثقافة والفنون وتعاونیة الربیع وفرقة القعدة وفرقة الرجاء 
زت وغیرھم وكذا من طرف فكاھیین أمثال الفكاھي طاھر سفیر، وقد تمی

  .ھذه العروض بحضور كثیف أحیانا ومقبول أحیانا أخرى 
المسابقات الفكریة كمسابقة حیث أجریت العدید من : المسابقات الثقافیة -ب

األلعاب االلكترونیة وغیرھا، والمسابقات األدبیة في الشعر والقصة والمجلة 
 أمایر والفیلم القص الحائطیة والمسابقات الفنیة في الرسم والخط والزخرفة

بین طلبة االقامات على مستوى المدیریات  أوبین طلبة اإلقامة الواحدة 
الثالث، كما أجریت مسابقة أحسن غرفة وأحسن طبخة على مستوى اقامات 
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الطالبات كللت ھذه المسابقات بجوائز، وكثیرا ما كانت ھذه المسابقات 
یوم الشھید عالمیة كیوم عاشوراء و أووطنیة  أومرتبطة بمناسبات دینیة 
  ... وعید الطالب وعید المرأة 

اھتمت مصلحة النشاطات بإحیاء حفالت فنیة ذات طبوع : الحفالت الفنیة -ج
وحفالت إنشادیة على مستوى بعض االقامات  أندلسیةمتنوعة منھا حفالت 

الجامعیة، وقد صاحبت بعض الحفالت عروض أزیاء من طرف الطالبات 
لتقلیدي والقت حضورا كثیفا، وقد ارتبطت ھذه المقیمات للتعریف باللباس ا

الحفالت بدورھا بمناسبات دینیة كالمولد النبوي الشریف ومناسبات عالمیة 
كعید المرأة، وبنھایة السنة الجامعیة حیث تم تكریم الطلبة المتفوقین سواء 

  . ذوي االحتیاجات الخاصة في النشاط الثقافي، وتكریم أوفي الدراسة 
  :  وتمثلت في : ت العلمیةـ النشاطا 2

حیث شھدت جمیع االقامات : األیام الدراسیةالمحاضرات والندوات و -أ
دراسیة بمناسبات عدیدة من  وأیامالجامعیة إلقاء محاضرات وتنظیم ندوات 

طرف أساتذة جامعیین من مختلف كلیات جامعة باتنة ورجاالت في الدین 
  : ذلك  أمثلةوالسیاسة والطب ومن 

  .رات تاریخیة ألساتذة من كلیة التاریخ وبعض المجاھدینمحاض -
محاضرات علمیة وقانونیة حول الجرائم االلكترونیة ومحاضرات حول  -

  .ألساتذة كلیة الحقوق اإلنسانالیوم العربي لحقوق 
محاضرات ألطباء متخصصین حول مختلف األمراض كالسكري والسیدا  -

  .وسرطان الثدي
  .وألئمة اإلسالمیةكلیة العلوم  ذةألساتمحاضرات دینیة  -
  .أیام دراسیة مثل األیام الدراسیة حول اإلسعافات األولیة والتبرع بالدم -

حیث أشرفت مصلحة النشاطات  :الموائد المستدیرةاألیام التحسیسیة و -ب
على تنظیم أیام تحسیسیة في شتى المجاالت االجتماعیة منھا والصحیة 

لتحسیسیة حول األمراض المتنقلة السیدا والتھاب واالقتصادیة مثل األیام ا
الكبد الفیروسي، األیام التحسیسیة حول الوقایة من المخدرات والتدخین، 
األیام التحسیسیة حول الوقایة من حوادث المرور، األیام التحسیسیة حول 
الوقایة من مخاطر استعمال قارورات الغاز من طرف متخصصین في 
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االجتماع والحمایة المدنیة وكذلك األیام التحسیسیة  الطب وعلم النفس وعلم
حول استقبال السلع من طرف اقتصادیین حیث تم توزیع مطویات على 

بالنسبة للموائد المستدیرة فكانت كلھا  أماالمقیمین وقد القت إقباال كبیرا، 
، التسمم الغذائي، مھارات األولیةتوعویة وعالجیة في مجال اإلسعافات 

للنجاح في الدراسة، الصحة والتغذیة وصعوبة التأقلم في الوسط  االستذكار
  .الجامعي 

تم تنظیم بعض الدورات التكوینیة في مجاالت مختلفة :  دورات تكوینیة -ج
من طرف الطلبة المقیمین والھیئات المسؤولة كالدورات في مجال التنمیة 

نتاج السمعي البشریة، اإلسعافات األولیة، ودورات في البث اإلذاعي واإل
  .كذا ورشة لتكوین المنشطینالبصري و

أولت مصلحة النشاطات : معارض للصورعروض أشرطة وثائقیة و -د
اھتماما بنادي السینما حیث تم عرض كثیر من األشرطة الوثائقیة على 

العلمیة وكذا  أوالطلبة المقیمین في كثیر من المجاالت سواء التاریخیة 
لك أشرطة طبیة وعرض شریط حول معارض للصور ومن أمثلة ذ

  .عرض أفالم تاریخیةالجمارك الجزائریة و
ساھم الطلبة المقیمون في كثیر من األنشطة  :األنشطة االجتماعیة - 3

االجتماعیة، وقد ساعدھم في ذلك كون معظم االقامات الجامعیة تقع داخل 
ة وكذا النسیج العمراني ومن بین ھذه األنشطة زیارة لدار الطفولة المسعف

بعض الحمالت التطوعیة مثل حمالت تنظیف االقامات الجامعیة من طرف 
  . الطلبة  المقیمین وعمال االقامات، نالت قبوال واستحسانا

ساھم مصلى االقامات الجامعیة في كثیر من األنشطة  :األنشطة الدینیة - 4
ت في الدینیة وخاصة في المناسبات الدینیة ومن بین مساھماتھ تنظیم مسابقا

تجوید وحفظ القران الكریم، وإقامة حفالت إنشادیة شاركت فیھا فرق إنشادیة 
من داخل االقامات ومن خارجھا مثل جمعیة البدر للثقافة والفنون، وكذلك 
محاضرات دینیة، شارك فیھا أساتذة من كلیة العلوم اإلسالمیة جامعة باتنة 

  . نصرة الرسول وأئمة، كما شھدت بعض االقامات األسبوع الدیني ل
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لقد قامت مصلحة النشاطات مع التنظیمات : الترفیھیة األنشطة - 5
الطالبیة بتنظیم زیارات ورحالت ترویحیة ومعرفیة للطلبة المقیمین إلى داخل 

مناطق تاریخیة  إلىزیارة متحف المجاھد وزیارات : وخارج الوالیة مثل 
خارج  أماغوفي السیاحیة، كل من مدینة تیمقاد األثریة ومدینة  إلىورحالت 

بعض والیات الشرق الجزائري منھا  إلىالوالیة فقد تم تنظیم عدة  رحالت 
الساحلیة كمدینة عنابة، بجایة سكیكدة، ومنھا الداخلیة كمدینة قالمة وسطیف، 

إلى إقامة بعض األمسیات الشعریة واأللعاب السحریة، وقد شھدت  باإلضافة
  . خاصة من الطالبات المقیماتھذه النشاطات إقباال كبیرا 

تعتبر األنشطة الریاضیة األكثر رواجا وإقباال في  :الریاضیة األنشطة - 6
وسط طلبة االقامات الجامعیة وخاصة عند الذكور، حیث عملت مصلحة 
النشاطات بالتعاون مع التنظیمات الطالبیة ومدیریات الخدمات االجتماعیة 

في الریاضات الجماعیة أو الفردیة، على وضع برنامج مكثف ومتنوع سواء 
  : الریاضیة كاآلتي فكانت حصیلة األنشطة

مقابالت في كرة القدم وفي كرة الید وفي الكرة : في الریاضات الجماعیةأ ـ 
الطائرة بین طلبة االقامات الجامعیة، وإقامة دورات ریاضیة مثل دورة في 

مختلف الریاضات، كرة القدم للمرحوم عیاش خنشالي، ودورة ربیعیة في 
وكذا تصفیات محلیة في كرة القدم، وتصفیات البطولة الجھویة السابعة 
لمختلف الریاضات ذكور في مدینة المسیلة، وافتتاح البطولة النسویة لمختلف 

  .الریاضات 
كإقامة دورات في الكرة الحدیدیة وفي الشطرنج : في الریاضات الفردیةب ـ 

  .ومسابقة في العدو الریفي
ا اھتمت مصلحة النشاطات بالمقابالت الوطنیة  لكرة القدم حیث تم كم

مقابلة : عرضھا على الطلبة المقیمین في مختلف االقامات الجامعیة مثل
السنغال في الفریق الوطني مع تونس، ومقابلتھ مع جنوب إفریقیا ومقابلتھ مع 

   .إطار كاس أمم إفریقیا
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االقامات الجامعیة جامعة  باتنة  في ظل  تقییم األنشطة الثقافیة لطالب: رابعا
النشاطات الوطنیة المبرمجة من قبل الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة 

   2015ـ2014لسنة 
لقد برمج الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة نشاطات وطنیة      

وفتح باب المشاركة أمام كل مدیریات الخدمات الجامعیة على  ،متنوعة
لتساھم بإنتاجھا الثقافي والعلمي والریاضي وتتنافس على  المستوى الوطني

حیث قام الدیوان بتوفیر الوسائل والمنشئات ,  الرتب وأفضل المشاركات
  :في 16الالزمة لممارسة مختلف النشاطات وتتمثل ھذه النشاطات

  :ـ المھرجانات الوطنیة1
دیسمبر  14إلى  10من  ـ المھرجان الوطني األول للفیلم الجامعي بمدینة باتنة

2014.  
 ـ المھرجان الوطني الجامعي األول للموسیقى واألغنیة الملتزمة بمدینة

  .2015فیفري  11إلى  08مستغانم من
 25إلى  21الوادي من  ـ المھرجان الوطني الجامعي األول للمونولوج بمدینة

  .2015فیفري 
إلى  01رار من نة أدـ المھرجان الوطني الجامعي األول لإلنشاد والمدیح بمدی

  .2015مارس  05
 08ـ المھرجان الوطني الجامعي الثاني للفنون التقلیدیة بمدینة أم البواقي من 

  .2015أفریل  11إلى 
ـ المھرجان الوطني الجامعي األول للفن والثقافة األمازیغیة بمدینة بجایة من 

  .2015أفریل  15إلى  12
الحادیة عشر العربیة بمدینة ـ المھرجان الوطني للمسرح الجامعي الطبعة 

  .2015أفریل  30إلى  22من ) عربیة عاصمة الثقافة ال(قسنطینة 
  :ـ المسابقات الوطنیة2

ـ المسابقة الوطنیة الجامعیة الثانیة لتجوید القرآن وترتیلھ بمدینة تلمسان من 
  .2015جانفي  10إلى  06
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سوق شكیلیة بمدینة ـ المسابقة الوطنیة الجامعیة األولى للرسم والفنون الت
  .2015ماي  05إلى  02أھراس من 

ـ المسابقة الوطنیة الجامعیة األولى في الخط العربي والزخرفة بمدینة البلیدة 
  .2015ماي  10إلى  08من 

ـ المسابقة الوطنیة الجامعیة الثانیة لإلبداع الطالبي ـ دیوان مقرـ أفریل وماي 
2015.  

  :ـ الدورات الریاضیة3
، تصفیات محلیة( لبطولة الوطنیة السابعة لمختلف الریاضاتـ تنظیم ا

  .)تصفیات نھائیة، تصفیات جھویة
ـ اإلشراف على بعض الدورات الجھویة والمحلیة التي تنظمھا مدیریات 

  .الخدمات الجامعیة 
  :وفق البرنامج التالي:  ـ السیاحة الطالبیة4

احلیة ومدن الھضاب العلیا تنقل طلبة المدن الس: 2015الربیع ـ عطلة الشتاء و
  .إلى مدن الجنوب

الھضاب تنقل طلبة الجنوب إلى المدن الساحلیة و: 2015ـ عطلة الصیف 
  .العلیا

  :ـ الملتقیات واألیام الدراسیة5
ـ الملتقى الوطني األول حول ترقیة النشاط الثقافي في الوسط الجامعي بمدینة 

   .2015جانفي  18إلى  15سكیكدة من 
ى الوطني األول حول ترقیة الممارسة الریاضیة في الوسط الجامعي ـ الملتق

  . 2015جانفي  31إلى  28بلعباس من  بمدینة سیدي
ـ األیام الدراسیة األولى حول كیفیة تسییر التظاھرات وتنظیم المھرجانات 

  .2015افریل  03إلى  01ة بسكرة من بمدین
خدمات الجامعیة باتنة فكان تقییم ھذه النشاطات على مستوى مدیریات ال

  : باتنة فسدیس كاآلتيبوعقال، باتنة وسط و
حیث شاركت مدیریة الخدمات الجامعیة باتنة بوعقال : المھرجانات الوطنیة -أ

  : اقاماتھا الجامعیة فحققت اآلتي  ببعض
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سریر على أحسن إخراج عن فیلم الشھیدة العذراء مریم  1500ـ حازت إقامة 
  . طني األول للفیلم الجامعي القصیرالوبوعتورة في المھرجان 

 األولىـ كما احتلت مدیریة الخدمات االجتماعیة باتنة بوعقال على المرتبة 
  .وطنیا في الغناء الفردي

 ـ وكذا تحصلت إقامة أول نوفمبر على أحسن إخراج للمونولوج في المھرجان
  . الوطني الجامعي األول للمونولوج

سریر على جائزة شرفیة في المھرجان الوطني  1500ـ بینما تحصلت إقامة 
  . الثقافة االمازیغیةالجامعي األول للفن و

بالنسبة للمھرجان الوطني الجامعي الثاني لإلنشاد والمدیح فقد شاركت  أماـ 
دون نتائج تذكر، وكذا نفس الشيء بالنسبة لمشاركة إقامة عمار  1إقامة حملة 

  . ي األول للفنون التقلیدیةالجامع بن فلیس في المھرجان الوطني
 ـ حیث تحصلت مدیریة الخدمات االجتماعیة باتنة: المسابقات الوطنیة -ب

في المسابقة الوطنیة الجامعیة  األولىعلى المرتبة  1بوعقال إقامة حملة 
  . الثانیة لتجوید القران وترتیلھ

أي  أما عن المسابقات األخرى فلم تذكر لالقامات الجامعیة لجامعة باتنة
  . مشاركة

حیث تحصلت مدیریة الخدمات الجامعیة ـ بوعقال : الدورات الریاضیة -ج
  : على

  . 4طنیا في كرة القدم إقامة حملة و األولىـ المرتبة 
  . كرة الطائرة إقامة اإلخوة اوجرة ـ المرتبة الثالثة وطنیا في 

  . ي الشطرنجـ المرتبة الثالثة وطنیا ف
و دمات الجامعیة باتنة وسط وفسدیس أي مشاركات أبینما لم تحقق مدیریة الخ

  . نتائج تذكر على المستوى الوطني
لم تقتصر مشاركة مدیریة الخدمات الجامعیة باتنة ـ بوعقال على 
النشاطات الوطنیة فقط، بل شاركت على المستوى الدولي، ومن مشاركاتھا 

فة مشاركة بعض الناشطین من إقامة اإلخوة اوجرة في مھرجان خلی



   زغیشي سعاد/ د
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                282

السطنبولي للمسرح المغاربي المنظم من قبل المندوبیة الجھویة للثقافة لوالیة 
  .201517من شھر افریل  21إلى  15المنستیر التونسیة من 

ھذه إذن أھم النشاطات الثقافیة لالقامات الجامعیة جامعة باتنة 
  . ومشاركاتھا على المستوى المحلي والوطني والدولي

  :  النتائج
  : ذكر أھمھاأإلى النتائج التالیة  اسةتوصلت الدر

  . الزمة لمواصلة التعلیمـ التنشیط الثقافي عملیة مكملة و 1
ـ یعمل النشاط الثقافي على االرتقاء بفكر وثقافة طالب وطالبات الجامعة،  2

ة المجاالت الثقافیة وكذا رعایة وتنمیة وتطویر المواھب الشابة في كاف
  . المختلفة

یط الثقافي على ربط الشباب الجامعي بقضایا مجتمعھم ـ یساعد التنش3
  . یرة الركب الحضاري في ظل العولمةووطنھم، ومسا

ـ أثبتت الدراسات أن ممارسة النشاط الثقافي یساھم في تحقیق التفوق 4
  . االنجاز األكادیميو

ـ تفعیل دور النشاطات الثقافیة في الوسط الجامعي لتحقیق األھداف 5
لمھاریة العلمیة، االجتماعیة، الدینیة، الفنیة، الترفیھیة الوجدانیة، ا

  . الریاضیةو
ـ تغییب األنشطة الثقافیة یؤدي إلى تدني مردودیة المؤسسة وظھور أمراض 6

  . آفات في المجتمع الطالبيو
ـ ال بد من تاطیر وتوجیھ واستثمار األنشطة الثقافیة بمشاركة كل الھیئات 7

ت طالبیة ومنشطین ومصالح ومشاركین ومجتمع الفاعلة من طلبة وتنظیما
  .ي حتى ال تخرج عن مسارھا الحقیقيمدن

  : لتحقیق النتائج السابقة اقترح :االقتراحات
صیاغة، وأول مراحل  افي في جامعاتنا بحاجة إلى إعادةـ النشاط الثق1

ثقفون الصیاغة أن یقوم على رأس القیادات الثقافیة بالجامعات أناس م
  .بین أھل الجامعة فنانون من

نین سواء داخل الجزائر أو ـ فتح المجال الثقافي أمام كل المثقفین والفنا2
  .خارجھا
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ـ غلق الباب في وجھ كل القیادات االجتماعیة واإلداریة التي تتكالب على 3
مالیة الموجھة للنشاطات تحقیق مكاسبھا الشخصیة من خالل األغلفة ال

  .الجامعیة
الثقافیة وعدم جعل الجامعة وخاصة االقامات الجامعیة ـ توجیھ النشاطات 4

فضاء للثقافة المستوردة وذلك للمحافظة على جذور الحضارة العربیة 
واستمراریة سماتھا العریقة لبناء حضارة معاصرة على نفس المفاھیم 
 اإلسالمیة والعربیة العریقة  إلعادة التفوق الحضاري للمنطقة العربیة

  . صوصاعموما والجزائر خ
  .امعیة لتمكین الطلبة من المشاركةـ إیجاد دلیل للنشاطات الج5
ـ توفیر فضاء وجو مریح لتطویر الحیاة الطالبیة من خالل مختلف 6

المجاالت الثقافیة، وتوفیر اوراش عمل تاطیریة لفائدة الطالب مع العمل 
  . جي للمشاریع ذات الصبغة الثقافیةالتقني والبیداغو

  . الوطني لدى الطلبةجاه الدیني وـ تعزیز االت7
  . المحیطـ دعم العالقة بین الجامعة و8
ـ وضع خطط واضحة ودقیقة لمنھج النشاط مع مراعاة مستویات الطالب 9

  . تخصصاتھمو
  . دائمـ ربط النشاطات الجامعیة بوسائل اإلعالم بشكل مستمر و10
 . للمشاركینـ تخصیص جوائز ومكافآت معتبرة للفائزین و11

  . ه  1436رجب  09املوافق ل  2015افريل  28الصادرة  بتاريخ  4721جريدة الشروق العدد : ـ ينظر 
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  الجامعة الجزائریة والمجتمع، جدلیة الفاعلیة واالنفعالیة
  
  

  عبد القادر قسنطینةاألمیر جامعة  -البشیر قالتي الدكتور 

  

  :ملّخص المداخلة
ترتبط المؤسسھ الجامعیة  ارتباطا عضویا بمفھوم النخبة المثقفة،         

جتماعیة  التي فأعضاء ھیأة التدریس في ھذه المؤسسة الھامة من الطبقة  ااال
یُفترض أنھا األكثر وعیا وانخراطا في ھموم المجتمع على المستوى المعرفي 
والمشاعري؛ حیث یواكب معرفتھا بأسباب المعاناة االجتماعیة رغبة شدیدة 

 التي ربما ال تملك شرائطھ، في التصدي لحلھا، لیس من ناحیة عالم األشیاء
بر میدان التخصصات المتاحة لھا فیھ، ولكن من ناحیة عالم األفكار الذي یُعت

فاألستاذ الجامعي وھو یتصدى لمھمتھ في التدریس؛ ال یمكنھ أن یستقیل من 
 كمثقف دوره االجتماعي، وإال اعتبر نقیصة في حقھ وإھماال في أداء  واجبھ

إلى العامة  ممن ال ھم ّ لھم إال ما یشغل الدھماء  -في ذلك  - ولعلّھ یكون أقرب 
  .عادة

ال شك أن الواقع المعیش یشھد بتراجع كبیر وخطیر لھذا الدور الذي        
ان الجامعة دتقوم بھ النخبة الجامعیة، والجمیع في مجتمعنا یشتكي من فق

لدورھا الریادي في التغییر، والذي من المفترض أن  تضطلع بھ  نخبة 
،ویحاول وھو محور ما یھدف إلیھ ھذا الملتقى الموقر... المجتمع المثقفة

  ...القائمون علیھ معالجة إشكالیتھ
كثیرا ما نقرأ عن مكانة الجامعة الغربیة في المجتمع وتأثیرھا على        

توجیھھ، وھو ما یؤكد فعالیة ھذه المؤسسة في التأثیر االقتصادي، االجتماعي 
  .وحتى السیاسي، أي المعنى الحضاري الشامل

عب مثل ھذا الدور الحضاریبل إننا أعتقد أن الجامعة  عندنا بعیدة عن ل
نعتقد بتأّثر الجامعة بالمجتمع تحمل آفاتھ ومظاھر التأزم الحضاري فیھ، وھو 
ما یشیر إلى أزمة عمیقة تسم التوجھ الجامعي بسمة االنفعالیة  ال الفعالیة، وال 
أدّل على ذلك من انسحابھا الجزئي على األقل من الدور الفّعال الذي یُفترض 

وم بھ في التوجیھ ؛ ألننا ال یمكن أن نحصر دورھا في إعطاء الشھادات أن تق
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بعد مناقشات نمطیة قد تفرز أشكاال من حملة أوراق دون محتوى علمي 
  .لشتى االطروحات والرسائل  - .كأساتذه مناقشین - وھو ما نالحظھ ... حقیقي

ال شك أن األزمة لھا مظاھر وتداعیات خطیرة على التوجیھ 
تیجي للمجتمع، وھو ما یدخل في تصوري في إطار األمن القومي االسترا

  .للبلد، وھي قضیة خطیرة ینبغي أخذھا بكل جدیة
نحاول من خالل ھذه الورقة، أن نبحث عن ھذه المظاھر وھذه 

حتى نكشف عن جدلیة التأثر والتأثیر بین ھذه المؤسسة الھامة  التداعیات،
بالمفھوم االجتماعي  - باعتباره مثقفا -وبین المجتمع؛ ربطا بدور األستاذ 

كما نحاول إیجاد صیغة عملیة إلعطاء الجامعة   )....مثقف(الواسع لمفھوم 
فتتجّسر  دورا فعاال في المجتمع لتقوم بدورھا الحضاري في القیادة والریادة،

 العالقة بین المثقف والسیاسي، ألن األزمة لھا عالقة وثیقة بغیاب الثقة بینھما،
  .عاني منھا الجامعة في الجزائرحد أسباب األزمة التي توھو أ
   :تمھید

أزمة تخلف حضاري؛ ) منذ قرون خلت(تعاني المجتمعات االسالمیة 
 ما أغرى بھا قوى خارجیة الحتالل أرضھا ونھب ثرواتھا ودوس كرامتھا،

حیث وقعت ضحیة ألبشع احتالل  وتعتبر الجزائر أنموذجا بارزا في ذلك؛
تعرض فیھا البلد ألقسى محاوالت  على مدى مائة وثالثین سنة، استیطاني،

 .والمجتمع ألشنع عملیات المسخ والفسخ االستغالل المادي والمعنوي،
نتیجة كفاح  م،1962جویلیة  5رغم استقالل البلد المعلن عنھ یوم 

شعبي طویل عبر ثورة تحریریة ساھمت فیھا مختلف القوى اإلصالحیة 
تحدیات  وال یزال یواجھ، إال أن البلد واجھ، وطنیة فاعلة،المثقفة ضمن حركة 
، قعدت بھ عن اللحاق بركب التقدم العالمي، األصعدةكبرى على مختلف 

  .وتحقیق ما رسمتھ الثورة  من أھداف استراتیجیة
 لعل من أھم ھذه التحدیات كان في مجال التعلیم، بكافة أطواره، 

  .ثانوي، وما یسمى بالتعلیم العاليوال) االكمالي(المتوسط  االبتدائي،
مفصال ھاما في تكوین إطارات الدولة وقادة  یُشكل  التعلیم العالي،

المجتمع،مّمن یتولى زمام التوجیھ والقیادة والریادة فیھ لحملھا صورة الھّم 
  .االجتماعي، الذي یحملھا مسؤولیة التربیة والتوجیھ واالصالح
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ا أن نتساءل عن واقع العالقة بین على مدى أكثر من نصف قرن، یمكنن
الجامعة والمجتمع الجزائري؛ ھل ھي عالقة الفاعلیة االیجابیة أم االنفعالیة 

ھل ھدافھا المنوطة بھا في المجتمع؟ ھل حققت الجامعة أ: السلبیة؛ بمعنى آخر
  لھا ؟) عملیة(إیجاد حلول التحمت فعلیا بمشاكلھ ؟ ھل استطاعت 

ذه األوراق أن یجیب عن ھذه التساؤالتمن یحاول الدارس من خالل ھ
خالل تجربتھ الشخصیة وما یراه ویالحظھ واقعا محاوال تحلیل الظواھر 

لرسم معالم مشروع نھضوي یمكن  وتفسیرھا وربط  العالقات بینھا،
  .االستئناس بھ، في فھم الظاھرة أوال وایجاد حل لھا ثانیا

  أھمیة الموضوع
إلى خطورة المشكلة؛ من حیث ارتباطھا تشیر كل الدالئل والدراسات 

بمستقبل األمة، حیث تشّكل الجامعة مركز صنع النُّخب القیادیة،التي تقود 
كما یحدث في الدول المتقدمة، فالجامعة مؤسسة لھا دور  المجتمع وتوّجھھ،

المواطن  ھام في تشكیل الوعي المجتمعي وفي بناء اإلنسان المتحضر،
بناء الوطن والدفاع عنھ والتضحیة في  في البناء؛ الصالح، المؤمن برسالتھ

) رغم أھمیتھ(سبیلھ؛ حیث ال یقتصر دور الجامعة على دور تعلیمي جاف 
ولذا كان ألي خلل یصیب  ...لكن دورھا التربوي التنویري یبقى أساسیا

ویمكن  سیكون لھ انعكاس مباشر على المجتمع،) في األداء الوظیفي(الجامعة 
 سة الجامعة تتحمل جزء كبیرا من مسؤولیة تحّضر المجتمع؛القول أن مؤس

ال ریب أن  ،نظرا لدورھا في مخرجات النخبة التي تتولى التوجیھ والقیادة
وھو ما ، جزء كبیرا مما تعانیھ مجتمعاتنا تتحمل الجامعة جزء من مسؤولیتھ

  .جامعة - مجتمع یقتضي طرح االشكالیة ؛بحث العالقة الجدلیة،
  :راسةمفاھیم الد

، واالجماع ھو االتفاق، والمكان 1المجتمع من جمعوتجّمع ضد تفّرق
الجامع ھو مكان یجتمع فیھ الناس، والجامع ھو ما یجتمع فیھ الناس للصالة 

، أما الجامعة فھي مؤسسة تعلیمیة تربویة  بحثیة تخص )المسجد(المكتوبة 
من مھامھا التعلیم  الطور العالي، وتعتبر مركزا للتطویر والتنمیة في الدولة

  .العالي، تطویر البحث العلمي، المساھمة في التنمیة وتطویر المجتمع
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تقوم على الجامعة، تسییرا وتعلیما، نخبة من األساتذة عالیة التكوین   
من حاملي الشھادات العلیا، لتدریس الطلبة  في مدة زمنیة محددة تتّوج 

في عملیة التطویر والتنمیة  بحصولھم على شھادات تخّرج تؤھلھم للمساھمة
  .في المجتمع

یرجع الى ) SOCIETY(أما في علم االجتماع فالمجتمع 
)SOCIETAS ( كلمة التینیة بمعنى الشراكة أو الصداقة، والمجتمع یعني كتلة

المتشابكة التي تعیش في إطارھا جماعة كبیرة نسبیا من  المؤسسات والعالقات
وعاء لطریقة " وھو  ،2....."لكائنات االنسانیةأو وحدة رفقة فاعلة بین ا.الناس

مشتركة في حیاة سكان یتمیزون بأراضي محددة تستثنیھم عن بقیة 
  .3..."المجتمعات

غیر أن مفھوم المجتمع یتطور مع القرن العشرین لیتوسع لمفھوم 
  .4المجتمع العالمي لالنفتاح االعالمي الذي جمع االنسانیة بأسرھا

: ، فالمراد بھا عملیة فكریة التقابلیة)DIALECTIQUE(أما الجدلیة 
تحمل فكرة التناقض واالزدواجیة وھي ....فن الحوارعبر النقاش"المرتبطة ب

  .5 )جیل فیرون(، كما یقول "من صمیم الحججیة
ایجابیة الفعل والتأثیر، معنى العملیةتحقیق األھداف : نقصد بالفاعلیّة

وفي أقصر زمن،أما االنفعالیة فھي سلبیة المحّددة بالوسائل المتاحة بأقل جھد 
الفعل والتأثر بدل التأثیروترتبط عادة بردود فعل عاطفیة غیر مضبوطة    

تحقیق األھداف ): رحمھ هللا(فالفعالیة في مفھومھا البسیط عند مالك بن نبي 
باالمكانات المتاحة، وترتبط بالحریة واإلرادة، وكلّما زادت ھذه الفعالیة 

  .6التخلف نقصت درجة
ویعرفھا بعض الدارسین لقضایا البعث الحضاري بأنھا قدرة اإلنسان 
على تحویل الطاقات المكدسة فیھ إلى عمل نافع بأمثل الطرق العلمیة المتاحة 
في عصره وإحداث التوتر الالزم لبعث الفعالیة في النفوس یحصل بدافع من 

صر الحضارة اإلنسان الدین أو الفكرة الدینیة التي تحمل قوة تركیب عنا
  .7والتراب والزمن

وترتبط الفعالیة بالّثقافة حیث تمثل مظھر المنطق العملي كمحرك 
للجسم االجتماعي وھو یشكل مصل واقي من مرض الثرثرة ودافع للحركة 
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واإلنجاز، وبقاء الثقافة حیة یقى المجتمع من االندثار؛ ألن إرادة النھوض 
ى لو تعرض  عالم األشیاء في ھذا المجتمع كامنة في جوھر ھذه الثقافة حت

  .8للدمار الكلي كما حدث للمجتمع األلماني بعد الحرب العالمیة
الجامعة كمؤسسة  تقوم: دور الجامعة الجزائریة في توجیھ المجتمع

علمیة اجتماعیة بتحفیز المجتمعات على طریق التفكیر في تنمیة المجتمع من 
یة وتنمیة أخالق وعادات التفكیر الحر خالل بناء وعي وصنع موقف ایجاب

بالمھارات التي تتعلق  كما تھدف الى تسلیح المجتمع الجامعي المبدع،
بالمشاركة في اتخاذ مواقف إیجابیة تجاه االخرین مع ترسیخ قیم التسامح 

  .9والتعاون بین افراد المجتمع
ّن فإ) والبحث العلمي التكوین،(إذا نظرنا إلى حصیلة العمل العلمي 

النتائج تؤكد أن األھداف المتوخاة من ھذه المؤسسة تبدوا غیر 
حیث ال یمكن  مقنعة،فالمؤشرات تشیر إلى واقع جامعي مزري عموما؛

للجامعة عندنا أن تقنع بما تنتجھ ؛إن على المستوى األدبي أو على المستوى 
 المادي، فیما یخدم مسار التطور االنساني،ویكفي أن نتعرف على المواقع
المتأخرة التي تترتب فیھا الجامعات عندناحسب مواقع علمیة إحصائیة ال 

 ،2014، في إحصاء ألكادیمیة  شانغھاي الصینیة لعام -عادة - نتھمھا بالتحیّز
جامعة أمریكیة  146إحتالل  )األفضل في العالم(جامعة  500أثبت  تصنیف 
  .10ولم یرد اسم جامعة جزائریة واحدة..المراتب األولى

المعروف أن ال مجال للمقارنة بین مخرجات الجامعات في الدول المتطورة   
في أوروبا وأمریكا وبین جامعاتنا،وھو ما یمكن ان نعتبره استمرارا لحالة 
التعلیم العامة في البلد، حیث أن العملیة التعلیمیة تتعوضن في منظومة متكاملة 

لى مراحل المنظومةیؤثر وتراتبیة؛ عملیة بناء وھندسة وأي خلل یحث في أو
واألولى النظر إلى حالة المنظومة التربویة  لزوما على المرحلة التالیة،

وإال وقعنا في المأزق  فال نعزل مرحلة عن سابقاتھا، التعلیمیة ككل متكامل،
  .الذریالتجزیئیوھو خطأ منھجي ال یسمح لنا بتشخیص المشكلة بشكل جید

ورغم كثرتھا (من بحوث علمیة أما ما تنتجھ الجامعات ومخابرھا 
ألن منظومة  ؛حبیسة الرفوف، جامدة ال أثر لھا إال أنھا تبقى) وأھمیة بعضھا
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فتبقى في  الحركیة االجتماعیة ال تھتم بھا،وال تشعر أنھا تحتاجھا أصال،
وبھذا تذھب جھود  ....أدراجھا حتى یعفو علیھا الزمن أو تأكلھا األرضة

ما یوحي لدى الكثیر من  دون أي تفعیل واقعي،البحث العلمي الجیدة سدى 
العقول الفّذة في الجامعة أن ال فائدة من اإلجادة في البحثویمكن تحصیل ثمرتھ 
في المقابل المادي الذي تخصصھ الوزارة أو الشھادة التي یحصل علیھا 
الباحث، بما یمكنھ بذلھ لجھد بسیط یكتفي بالنقل واللصق دون إمعان وال 

وبذلك أضحى البحث العلمي وسیلة لتحقیق مآرب  ....یفي بالغرضتعمیق أن 
وھو ما نجده  ....مادیة دون ربط بما یقدمھ للمجتمع بما یسھم في نمائھ وتقدمھ

  .عند بعض من یقومون على البحث العلمي نفسھ
تشیر احدى التحقیقات الصحفیة إلى واقع مزري لمخابر البحث في 

) نور الدین بركاني(قد اعترف الدكتور و ،إحدى الجامعات الوطنیةحیث
بوجود  ،بجامعة قسنطینة رئیس مخبر فیزیاء الریاضیات والجسیمات الدقیقة

فئة كبیرة من األساتذة الباحثین، الذین یرون في مخابر البحث مصدرا لتلقي 
المنحة الشھریة و المكافآة و ال یؤدون العمل المطلوب منھم، بحیث لم یتردد 

بالمائة من األساتذة الباحثین المسجلین في  90م یشكلون حوالي في القول أنھ
، و ھي فئة ال تتمتع، حسبھ، بروح المسؤولیة، و ...!!11جمیع مخابر الجامعة

لتغطیة عجزھا، بالمطالبة " االصطیاد في المیاه العكرة"تحاول أحیانا 
لدكتور ھو نفس ما ذھب إلیھ او   .االنترنت و أجھزة الكمبیوتر بكمالیات مثل

الترجمة، الذي قال مخبر علم اجتماع االتصال للبحث ورئیس ) فضیل دلیو(
منھم من یقترح غائبون تماما عن النشاط البحثي وأن العدید من الباحثین 

یرى البعض أن النظام و مشروع بحث فقط من أجل الحصول على المنحة
نة، التعویضي الجدید لألستاذ الباحثالذي دخل حیز التطبیق قبل س

خصوصا أن وزارة التعلیم العالي انتھجت مؤخرا سیاسیة جدیدة الھدف ....
منھا تطویر البحث العلمي و تحسین ظروف عمل أعضاء المخابر، للخروج 

عربیة، ال تزال جامعات بإنتاج یضاھي الموجود في جامعات أوروبیة و 
كما  ...12"منھا جامعة قسنطینة، تُصنف بعدھا بفارق نقاط كبیرجزائریة و

تشیر بعض الدراسات إلى أن معدل مساھمة البحث العلمي في النمو یشكل 
بالمائة، خالل 0.22بالمائة، بینما یشكل في الجزائر نسبة  45و 25بین
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، 2000بالمائة عام   1، في حین كان یخطط النفاق 2002و1998المخطط 
  .13...وھذا نتیجة ضعف قدرة االمتصاص لألموال المخّصصة

  :لةأصل المشك
من ھنا تتأكد لنا أن اإلشكالیة التي نحددھا في ال فاعلیة الجامعة ترتبط 
أصال بظاھرة التخلف الحضاري؛ حیث أن استقالة الجامعة عن قضایا 

والنظرة الشمولیة تحیلنا  ....ومشاكل المجتمع ھي عرض لھذا التخلف العام
ریخیة لھذه الظاھرة نشیر في ھذا االطار  إلى الجذور التا.... إلى ھذا المفھوم

في حدیثھ عن  األفكار الحیة ) رحمھ هللا(التي أشار الیھا  األستاذ مالك بن نبي 
البن خلدونالتي ضمنھا مقدمتھ،والتي  لم تجد لھا صدى في مجتمع متقھقر،كما 

ھارفي (أن اكتشاف ابن نفیس للدورة الدمویة لم یجد من یقدره، حتى ظھر 
مھما  حیث األفكار ....)14(بعد ذلك بعّدة قرون وفّعل االكتشاف) االنجلیزي

  .تفقد فعالیتھا في مجتمع متقھقركانت حیویتھا فإنھا 
ال ریب أن ذلك یؤثر مباشرة على سیرورة التنمیة البشریة التي تھتم 

حاجیاتھ بتوفیر حاجیات االنسان خاصة في جانب التربیة والتعلیم، إضافة إلى 
المادیة األخرى،والتقاریر العلمیة التي تشرف علیھا ھیأة األمم المتحدة تشیر 

  .15عالمیا 93إلى نتائج ال تسّر العالم العربي احتلت الجزائر فیھ  المرتبة 
إذا اعتبرنا أن أولى أھداف الجامعة البحث في وسائل وآلیات التنمیة 

ملیة وفق برنامج تنموي یشمل االجتماعیة،وتفعیل الفكر وتحویلھ مشاریع ع
شروطھا من عالم (والمادي ) شروط الحضارة المعنویة( الجانبین األدبي

كما یتضمنھ مفھوم الحضارة عند المفكر الجزائري مالك بن نبي )األشیاء
  .16)رحمھ هللا(

تھدف الدراسات العلیا  أساسا إلى تأكید الوظیفة التنمویة للجامعة 
لمجتمع في ضوء الحاضر والمستقبل وضرورة ودورھا في تلبیة حاجات ا

تكاملھا مع المؤسسات التنمویة األخرى،وكذلك تخلق وعي سیاسي واجتماعي 
  .17...ممیز لھویة البلد و مقومات شخصیتھ الحضاریة

وھو ما یضفي  المشكلة أن جامعتنا ولیدة بیئة مجتمع متخلف حضاریا،
بفعالیةأي تقود التغییر  والمفترض أن تلعب الجامعة دورھا علیھا طابعھ،
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 ؛ باعتبار النخبة التي تقودھا،للمجتمع في وضعھ على سّكة تقدمھ االیجابي
ألن المتفق علیھ من علماء الحضارة أن االنسان أساس التقدم، االنسان بكافة 
أبعاده وبناء االنسان الجدید ھو البدایة الصحیحة ألي مشروع نھضوي، تماما 

توفر لھا ما توفر ألمتنا من فرص وإمكانات طبیعیة كما فعلت أمم أخرى لم ی
 ...ومادیة، والمشكلة أساسا ھي في االستثمار االجتماعي قبل االستثمار المالي

وكل مشروع ال یأخذ ھذه . ومحور وموضوع االستثمار االجتماعي االنسان
كالذي یزرع في أرض  الحقیقة بعین االعتبار كأساس مآلھ الفشل الذریع،

  .ملحیة
ومن ھنا نالحظ أن الجامعة الجزائریة عموما أصبحت متأثرة بواقع 
اجتماعي بدل أن تؤثر فیھ ؛أي أنھا أخذت لھا دور المنفعل بدل الفاعل، 

ألنھا فقدت حریة   وكمؤسسةأصبحت تابعةوفقدت حریتھا في انتاج المبدعین؛
ضحیة  الحركة بما تملیھ علیھا ظروف التحدیات الداخلیة والخارجیة، ووقعت 

ضغوط سیاسیة واجتماعیة ما جعلھا رھینة رؤى السلطة من جھة وأھواء 
والمعروف عن النخبة العلمیة  وتوّجھات الواقع االجتماعي من جھة أخرى،

والفكریة واإلصالحیة تصادمھا غالبا مع النخب السیاسیةومن ھنا نشأت حالة 
: ن المفكرینمنھم من عدم الثقة بینھما، وھو إشكال حقیقي كتب عنھ الكثیر م

 ...أبو یعرب المرزوقي، علي حرب إدوارد سعید، محمد سبیالمالك بن نبي،
إلى أن السیاسة دون فكر تصنع لنا مجتمعا أعمى ) مالك بن نبي (وقد أشار 

والفكر دون سیاسة یصنع لنا مجتمعا مشلوال،ألن الفكر یملك التنظیر التنویر  
مثال، )ماركس (مل والتنفیذوقد بقیت أفكار والتوجیھ، بینما للسیاسة آلیات الع

م، 1917، حتى جاء لینین وفّعلھا بثورة البولشفیة عام )رأس مالھ(حبیسة 
لیس المھم أن نفھم التاریخ ولكن المھم أن : "وماركس نفسھ ھو صاحب مقولة

  ...، رغم أنني شخصیا، أعتقد أن تغییر التاریخ ال یحصل دون  فھمھ"نغیّره
األھمیة بمكان أن تسترشد السلطة بالنخبة المثقفةالواعیة  ال ریب أن من

بین السیاسي  تجسیر العالقةالتي تثبت جدارتھا العلمیة والثقافیةویتحقق 
وأن یكون صاحب السلطة نفسھ مثقفاحتى تتمكن الجامعة نفسھا من  والمثقف،

التطور ولتقوم بدورھا االجتماعي الفعال بدل أن تكون وسیلة توجیھ 
  .ولوجي لما ترغب فیھ السلطةیدیا
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فالتكوین الجامعي قد یشكل في مجتمعنا الجزائري تعارضا مع 
والتي تساھم فعلیا في  السیاسیة والثقافیة واالقتصادیة التكوینات األخرى،

وھو ما یؤدي الى تجاذبات مختلفة أو متناقضة احیاناما  التوجیھ والتأثیر،
 - كما أشرنا - ریب أن للنخب السیاسیة  وال ....ینعكس سلبا على مسار التنمیة

دور مھّم في تفعیل دور الجامعة وتحقیق اھدافھا،وأول شرط لتحقیق ذلك أن 
تقتنع بدور النخب الجامعیة خاصة في العلوم االنسانیة وتشركھا في صیاغة 

تُمنح (وتشكل لجنة  القوانین وتعدیلھا واتخاذ القرارات االستراتیجیة،
اسة البحوث الجامعیة الجیدة في معالجة قضایا ومشاكل بدر) صالحیات فعلیة

البطالة، الھجرة غیر الشرعیة، قضایا المرأة، ( المجتمع وخاصة الشباب
، وال یمكن للجامعة أن تختزل نشاطھا  في تنظیم ...)الطفل، ظاھرة العنف

تنفق فیھا مئات المالیین،  - رغم أھمیتھا–) محلیة أو عالمیة(ندوات وملتقیات 
نحن بحاجة  ...تكتب لتوضع في أرشیف الجامعة دون تفعیل توج بتوصیاتلت

ا إلى تحویل التنظیر إلى عمل جدي نافع إذا أردنا أن تقوم الجامعة بدورھ
  .الحقیقي وتحتل موقعھا الفعلي

والذي یبدو علیھ الوضع لحد اآلن ان اإلرادة السیاسیة في اشراك 
مما یثیر الشك في . ..واضحة عندنا الجامعة في قضایا المجتمع وتوجیھھ غیر

انعدام أو ضعف الثقة فیھا كمؤسسة یُفترض فیھا أن تكون قاطرة المجتمع 
  .ال أن تكون إحدى عرباتھ) مة كما ھو الحال في المجتمعات المتقد(

فكرتان تساھمان في سلبیة  ومن المشكالت المعیقة للتطویر الحقیقي للجامعة
ھا فكرة الحّق،وثانیھما فكرة الكّم، وھي في أوال:النخبة الجامعیة عندنا 

أما بالنسبة لفكرة الحق، الذي تقابلھا ..  جوھرھا قیم ثقافیة للمجتمع المتخلف
فكرة الواجب فھي التي  تبدأ بھا ھندسة بناء االنسان المتحضر، كما یقول 

ضعف الوعي من ھنا یمكننا أن نفھم ظاھرة  ،18)رحمھ هللا(مالك بن نبي 
لدى النخبة الجامعیة كأصل لضعف فكرة الواجب، والتي تضمن  ، 19الرسالي

ودون ترسیخ لھذه الفكرة في عقول نخبتنا الجامعیة،  ...لنا رصید التقدم والنمو
والتي قد تحمل معنى التضحیة في سبیل األمة والوطن ال یمكن أن تؤدي 

  .سة علیھا واجب بعث حضارة األمةالجامعة دورھاكمؤس
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ّم، فھي نتاج عقلیة التكدیسأي االعتقاد بأن البناء یتم باقتناء أما فكرة الك
أشیاء الحضارة، في حین أن القضیة مرتبطة ببناء اإلنسانوتوجیھ 
إرادتھ،وترجع  فكرة الكم إلى طغیان المعیار الشیئي،فكل شيء یقاس بالكّم، 
ومن ھنا یظھر التباھي الذي نسمعھ من بعض المسؤولین عندنا  بعدد 

حین في شھادة الباكالوریا، وعدد المتخرجین من الجامعة وعدد حاملي الناج
في حین ال یتم  !!  ..وعدد ما تم بناؤه من جامعات ومعاھد...شھادة الدكتوراه

الحدیث والتساؤل عن قیمة ھذه المخرجات ومدى ما تقوم بھ من وظائف 
) معيونحن في میدان التعلیم الجا(ونرى .....ودورھا في تنمیة المجتمع

  .عف مستوى الطلبة العلمي والفكريض
   :الخالصة

إن أھمیة الجامعة كما یقول أبو الحسن الندوي مثل أھمیة القلب في 
الجسد، إذا صلحت صلح المجتمع والدولة وإذا فسدت فسدا،كما قال الرسول 

: " أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد
وقد حلت الجامعة محل القلب والعقل  ،"ي القلبالجسد كلھ، أال وھ

معا،ودورھا في التوجیھ والتربیة والتعلیم دور خطیر ال یمكن ألحد إھمالھ 
  .20..وإال تعرض البلد للخراب

) كمؤسسة علمیة تربویة عالیة المستوى(ودور الجامعة ومكانتھا 
لمنوط مقیاس تقدم المجتمعات ورقیھا وھذا للدور االجتماعي والحضاري ا

 بھا، ألنھا مصدر تكوین النخبالتي تحمل ھّم قیادة المجتمع تنویرا وتوجیھا،
واجھة وھي التي تضع الخطط االستراتیجیة للتنمیة والنھوض الحضاري، وم

  .مشكالت الحاضر والمستقبل
تعاني الجامعة الجزائریة من مشاكل داخلیة وخارجیةوتواجھ تحدیات 

تّھم بالتقصیر في أداء مھمتھا،لكن دورھا كبیرة تضعھا تارة في موقع الم
الفاعل في االنخراط في مشاكل المجتمع وایجاد حلول حقیقة لھاال تزال 

حتى أن حصیلة نتاجھا العلمي ودورھا في االبداع العلمي العالمي  ضعیفة
كما تشیر إلیھ تصنیفات الجامعات العالمیة ...یبقى دورا ھزیال إن لم نقل بائسا

ذا انحسر دور الجامعةوفقدت دورھا الفاعل فإنھا ستقع ضحیة وإ ،المحایدة
واقع اجتماعي متخلف؛ أي أنھا تصبح في موقف المنفعل بما یعانیھ المجتمع 

  .نفسھ،حیث تصبح أنموذجا یعكس مشاكل المجتمع الذي یُفترض بھا قیادتھ
وھو ما یشیر إلى أن أزمة الجامعة الجزائریة ھي أزمة إنسان قبل كل 

نسان في عقلیتھ التي تدفع بھ إلى حالة من التفكیر في المطالبة بحقوقھ شيءاال
دون أن یكلف نفسھ في القیام بواجبھ مع نزعة كمیة طاغیةتشكل معیارا للحكم 
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یة ویبني مواقفھ تجاه وھو ما یحكم عالقاتھ االجتماع ...على الظواھر
  .األحداث

ة ببقیة المؤسسات ال یمكن أن ترتقي الجامعة إال إذا استعادت الثق
الفاعلیة وخاصة المؤسسات السیاسیة وفي مقدمتھا السلطة التنفیذیة التي تملك 

بینھما وھي  مشروع فاعل لتجسیر العالقةبیدھا آلیات التنفیذ، ولھذا ندعو إلى 
في عمقھا عالقة بین الفكر والسیاسة، العطاء المجتمع دینامكیتھ 

عیة أن تعمل على دورھا الرسالي في تنمیة وعلى النخبة العلمیة الجام..العلمیة
وأن .المجتمع باالنخراط في مشاكلھوالتفكیر العملي في ایجاد حلول حقیقیة لھا

تشكل نسیجا متالحما بین الفاعلین فیھا الثبات وجودھا بما تقدمھ من نتائج 
 ایجابیة علمیا ابداعیابما ینافس ما تقدمھ الجامعات األخرى، وإثبات الحضور

في المیدان العلمي،ھو الذي یؤدي بالمؤسسات األخرى ) مجرد الوجودال (
وعلى نخبة الجامعة وھیأة التدریس بھا أن تحقق القدوةفكرا ..لالعتراف بھا 

وعلما وأخالقا كبدایة الثبات الجدارة الصالح وضع الجامعة ووضعھا في 
  .ود ال المنفعل الذي یُقادموقع الفاعل الذي یق

   :الھوامش
                                                        

  .294م، ص2008دار الحدیث، مجلد واحد، عام : اموس المحیط، القاھرةالفیروزآبادي، الق -1
طوني بینیت وآخرون، مفاتیح اصطالحیة جدیدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة  -2

  595، 594مركز دراسات الوحدة العربیة، ص: ، بیروت1سعید الغانمي،ط
  .596597نفس المرجع، ص -3
  .598المرجع السابق، ص -4
دار : ، بیروت1جیل فیریول، معجم مصطلحات علم االجتماع، ترجمة أنس محمد األسعد، ط -5

  .73، ص2011ومكتبة الھالل، 
دار  :، الجزائر ودمشق1مالك القضایا الكبرى، القضایا الكبرى إشراف ندوة مالك بن نبي ط -6

 .71، 70م ص 1991/ ه1412الفكر
دار آفاق الغد، : ، القاھرة1في الطریق المسدودة، طسید دسوقي حسن، محمد محمود سفر، ثغرة  -7

  .95م، ص1987ه، 1407
  . 71، 70مالك بن نبي، المرجع السابق، ص -8
 بدوي لیلى، دور البحث العلمي في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ،دراسة منشورة ضمن  -9

ة الجزائریة،نیابة مدیریة أعمال الملتقى الوطنیآفاق الدراسات العلیا والبحث العلمي في الجامع
م، ص 2012الجامعة للتكوین العالي فیما بعد التدرج والتأھیل الجامعي والبحث العلمي،أفریل

215216  
  ): CRWU(حسب تصنیف أكادیمیة شانغھاي الصینیة  -10

The Academic Ranking of World Universities (ARWU) is conducted by 
researchers at the Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao 



  البشیر قالتي/ د
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Tong University (CWCU). CWCU has been focusing on the study of 
world-class universities for many years, published the first Chinese-
language book titled world-class universities and co-published the first 
English book titled world-class universities with European Centre for 
Higher Education of UNESCO. CWCU initiated the "First International 
Conference on World-Class Universities" (WCU-1) in 2005 and 
organizes the conference every second year, which attracts a large 
number of participants from all major countries. CWCU endeavors to 
build databases of major research universities in the world and 
clearinghouse of literature on world-class universities, and provide 
consultation for governments and universities. 

http://www.shanghairanking.com/ar/ARWU2014.html   
رئیس المخبر والتي نقلتھا عنھ ) بركاني(على النسبة المقررة من طرف الدكتور نتحفظ  -11

  .الصحفیة المحققة، غیر ان ما یھمنا ھنا ھي الفكرة العامة التي تشیر إلى تردي الوضع فعال
تحقیق خاص حول مخابر البحث العلمي بجامعة منتوري بقسنطینة، یومیة  یاسمین بوالجدري -12

  .   1432رجب  367الموافق ل  2012جوان  3األحد یوم ، 13814: العددالنصر 
  . 220بدوي لیلى، المرجع السابق، ص -13
، الجزائر، دمشق، دار 3مالك بن نبي، فكرة االفریقیة اآلسیویة، ترحمة عبد الصبور شاھین، ط -14

 .159م، ص1992/ه1413الفكر، 
عن برنامج األمم المتحدة  صادر م،2014تقریر التنمیة البشریة  -15

 ,Communications Development Incorporated, Washington DCاالنمائي،
USA، 224ص.  

  .                                       42س، ص .مالك بن نبي، مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي م -16
  .67، ص1997ط، .ھراء الشرق، دز: فاروق عبده أستاذ الجامعة، الدور والممارسة، القاھرة -17
: مالك بن نبي، شروط النھضة ترجمة عبد الصبور شاھین، اصدار ندوة مالك بن نبي، دمشق -18

: ، الجزائر، دمشق5، انظر أیضا كتابھ تأمالت، ط 36، 35، 32م، ص ص 1986دار الفكر، 
  .3031، مص1991/ھـ 1412دار الفكر، 

خبة الجامعیة المثقفة بدورھا في تنمیة المجتمع وتطویره وعي الن: أقصد بالوعي الرسالي ھنا -19
  .وحل مشاكلھ أي دور المثقف العضوي كما یسمیھ  عالم االجتماع االیطالي أنطونیو غرامشي

  .109دار ابن كثیر، ص : أبو الحسن الندوي، أبحاث حول التعلیم والتربیة االسالمیة، دمشق -20
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  دور النخب الجامعیة في النھوض بالمجتمع وتنمیتھ
  
  

  األستاذة لویزة مسعودي –رشید درغال  الدكتور
  الحاج لخضر باتنةجامعة 

  

  مقدمــة

ال یخفى على عاقل ومثقف الیوم ما تتعرض لھ البالد اإلسالمیة راھنا من 
وتراجع وتأخر في العلوم وجمود في البذل والعطاء، ، تدھور لألوضاع

مزق في الصفوف وتفسخ وانحالل في األخالق، تجمعت ھذه المظاھر في وت
قراءة  أخطار أو أزمات أخطبوطیة متشابكة، لعل أسوأھا یتمثل في سوء

  .وتقدیر لتلك األزمات وضعف التحلیل واالستنتاج والتصدي والتنفیذ

 إن أولى إجراءات وتدابیر الخروج من األزمات والفكاك من تأثیراتھا 
تبدأ بحسن قراءة األزمة وتحلیل مختلف جوانبھا وأبعادھا،   ساتھاوانعكا

لفھمھا على الوجھ الصحیح، ثم تصور وتصمیم الحلول الكفیلة باستئصالھا أو 
الصحیحة إلى ھذه  للحد من وطأتھا، في ضوء ھذا الفھم والتحلیل والنظرة

ات المزمنة ما تعانیھ األمة اإلسالمیة في عصرنا الحالي من األزم إذ.األزمة
أو انعدامھ (المتشعبة والمتداخلة، یتمثل في نقص الوقت المخصص للتفكیر 

  .فھي تكاد أن تكون أمة عاجزة عن التفكیر أو ال تحب أن تفكر )أصال

إن الوقت المخصص للتفكیر والتدبر في أجندات الدول اإلسالمیة الیوم ھو 
اب، أبرزھا نقص أدوات األقل في یومیاتھا، وذلك عائد باألساس إلى عدة أسب

ومؤسسات التفكیر، مثل معاھد الدراسات اإلستراتیجیة ومراكز التخطیط 
  .االستراتیجي كما ھو الحال في البلدان الغربیة المتقدمة ھذا من جھة
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االفتقار إلى عمل نخب مثقفة، صادقة، مخلصة، عاملة ومن جھة أخرى 
یناً، لما آلت إلیھ أوضاع البلدان وواعیة بالمسئولیة، تحمل ھّماً أعمقا وألماً مك

  .من تخلُّف وانصھار واندثار وضیاع وتخبط وتیھ اإلسالمیة

وفي ھذا السیاق ال یغیب عن األذھان أن دور الجامعة ومؤسسات التعلیم 
العالي في المجتمع غني عن البیان، فھي التي تقود المجتمع وال تتبعھ، فھي 

لألجیال الحالیة واآلتیة، وذلك لما التي ترسم خارطة الطریق المستقبلیة 
والتكوین والبحث واإلسھام في نھضة  كالتعلیمتضطلع بھ من وظائف وادوار 

األمة وتنمیتھا، إن الجامعة ومن خلفھا األستاذ الجامعي، النخبة والصفوة 
ھي المركز األم المفرز والحاضن لألبحاث العلمیة والتطبیقیة، ....والمثل

  .ل بلوغ أي تقدم معرفي أو اقتصادي أو اجتماعيوبتعطل دورھا یستحی

فالجامعة المنفتحة على واقع البلد ومشكالتھ واحتیاجاتھ تسھم في نھضة    
المجتمع وتنمیتھ، وتقع على كاھلھا مسئولیة المشاركة الفعالة واإلیجابیة في 
خدمة المجتمع، وأال تكتفي بتعلیم الطالب وتكوینھم فحسب، وإنما ھي ملزمة 

القیا بخدمة المجتمع من خالل التأثیر اإلیجابي والبناء المتأتي من إحداث أخ
التغییر والتحیین المستمر في بنیتھا ووظائفھا وأبحاثھا، لتتناسب أھدافھا 
ومرامیھا مع التغیرات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع، واالستجابة إلى 

  .متطلباتھ

یة بالتحدید أن تكون على اطالع لذلك ینبغي على الجامعة والنخب الجامع
دقیق على حیاة أفراد المجتمع ومشكالتھم وتطلعاتھم، لیكون الھدف األسمى 

  .للجامعة ھو النھوض بالمجتمع وتنمینھ في جمیع المجاالت واألصعدة

  :إشكالیة البحث

تأسیسا على ما تقدم تأتي ھذه المداخلة لتسلیط الضوء على شطر من مھام 
التي ) أي الجامعة( مرموقة في إحدى مؤسسات المجتمع ومسئولیات شریحة

حمل ھَم أمة بأكملھا وتكَرس جھودھا وتوجھ انشغاالتھا تیفترض بھا أن 
لخدمة المجتمع والنھوض بھ من خالل المساھمة الفعالة  في إیجاد الحلول 
لمشكالتھ، وھذا لن یتأتى إال من خالل الدور المحوري واالستراتیجي الذي 
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لتكون مرجعا حكما ...) من أساتذة جامعیین وباحثین ومثقفین( لنخبتؤدیھ ا
في األداء واإلبداع واألخالق وفیضا وسیال ینھل منھ كل وطني غیور ودافعا 
وباعثا یحرك عقول الشباب الصاعد والواعد، لعلھا تقدم قطرات من خدمات 

ھذه  قومیة وترد الجمیل لھذا الوطن وتعمل على إعادة بعث وتجدید نھضة
  :األمة، وذلك من خالل طرح اإلشكالیة التالیة

إلى أي مدى تساھم النخب الجامعیة في خدمة المجتمع وتنمیتھ؟ وھل یقتصر 
  دورھا فقط في تعلیم وتكوین وتخریج الطالب؟

  : ولإلجابة عن ھذا اإلشكال فإنھ یتم دراسة المحورین التالیین

  .المجتمعدور النخب الجامعیة في نھضة  :المحور األول

  .دور النخب الجامعیة في المجتمع: المحور الثاني

  .دور النخب الجامعیة في نھضة المجتمع :المحور األول

  :انشغال النھضة ومفھومھا: أوال

یشكل انشغال النھضة في مطلع األلفیة الثالثة، سؤاال  :انشغال النھضة -أ
ختلف یتسرب إلى أذھان ودواخل النُخب العربیة واإلسالمیة في م

التخصصات والعلوم؟ أال یعد أحد الھموم والشواغل والمتطلبات االستعجالیة 
  ؟؟..للمجتمعات العربیة في ظل األوضاع الراھنة

فیم��ا یمك��ن أن نقدم��ھ لھ��ذه  -ك��ل م��ن موض��عھ -أم��ا آن األوان أن یفك��ر جمیعن��ا
  ؟ ..األمة

تط��ور إن األم��ر یتعل��ق بتط��ویر ال��بالد اإلس��المیة ومحاول��ة اللح��اق برك��ب ال
والتق�دم وتض��ییق الفج��وة العلمی��ة واالقتص�ادیة والثقافی��ة والسیاس��یة والعس��كریة 

  .مع الدول المتقدمة

إن إثارة سؤال النھضة سیتشكل عند النُخب الفكریة والسیاسیة في اتجاھات 
متباینة لتصور التدابیر وتصمیم الحلول، التي یجب أن یتبناھ�ا المجتم�ع للفك�اك 
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الم��ادي (التبعی��ة والت��داعي المتع��دد األبع��اد والمج��االت م��ن إف��رازات التخل��ف و
  .الذي تعیشھ البلدان العربیة..) والثقافي

وقب��ل التفكی��ر ف��ي تص��ور وبن��اء الم��نھج النھض��وي وتحدی��د واختی��ار مس��ار     
في أواخ�ر (الحل لأللفیة الثالثة علینا التمعن ملیا في التجارب التاریخیة السابقة 

دی��د واختی��ار مس��ار الح��ل، ألن اختالف��ا ق��د ح��دث ب��ین لتح) الق��رن التاس��ع عش��ر
ی�راه دفع�ا  وث�انیرى في الدین عائقا مانعا للتق�دم،  اتجاه: ثالثة اتجاھات وآراء

  .اختار حیاد الرأي بإمكانیة إحداث التقدم بالدین أو بدونھ وثالثودافعا للتقدم، 

عربی�ة بك�ل ونستطیع أن نلمس الیوم أن المشھد الفكري الحدیث في ال�بالد ال
م��ا یحوی��ھ م��ن تب��این واخ��تالف وص��راع ب��ین تی��ارات تمت��د م��ن أقص��ى التش��دد 
اإلس�المي إل��ى أقص��ى التط��رف العلم��اني، فھ�ي تتف��ق وتُق��ر ب��أن مجتمعاتن��ا ف��ي 
أوض��اع س��یئة للغای��ة، وأن ھ��ذه التی��ارات تس��عى ب��التفكیر إل��ى إح��داث التغیی��ر، 

  .للنھوض بھذه المجتمعات، كل حسب تصوره وفكره

لتذكیر أن ثمة تباین واسع واختالف جذري في تحدید معیار ھذه األوضاع مع ا
المزری��ة والس��یئة وأس��بابھا وس��بل االنف��الت منھ��ا  م��ن تی��ار  علم��اني ی��رى ف��ي 

أھ�م أس��باب ) التغری�ب(أح�د أھ�م أس�باب التخل�ف، وإس��المي ی�رى ف�ي ) الت�دیّن(
   .1التخلف

دد واالنبعاث بعد التج: تعني النھضة بمفھوم بسیط :مفھوم النھضة -ب
  قاوم: تأخر وتعطل وركود وناھض مناھضة

عملی��ة تغیی��ر حض��اري ش��امل یتن��اول كاف��ة أبنی��ة المجتم��ع : والنھض��ة ھ��ي  
وأدواره ویش���مل الجوان���ب المادی���ة واإلنس���انیة فی���ھ، یترت���ب عل���ى ذل���ك أن أي 
نظری��ة ف��ي التنمی��ة االقتص��ادیة أو السیاس��یة م��ثال الب��د أن تنبث��ق عن��ھ، وت��رتبط 

ری��ة عام��ة ف��ي تط��ور المجتم��ع، وأن تأخ��ذ ف��ي اعتبارھ��ا مختل��ف جوان��ب بنظ
لذلك البد م�ن األخ�ذ بم�نھج ینظ�ر إل�ى الظ�اھرة . المجتمع المقصودة في التنمیة

  . 2التنمویة في تكاملھا ویسمح بالنظرة الشاملة للبناء االجتماعي ككل
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ت كما یشمل مفھوم النھضة في مجتمع م�ا ع�دة مح�اور تنطل�ق م�ن المعطی�ا
السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، إلحداث تغییر ج�ذري ف�ي ھ�ذا الواق�ع م�ن 

  . ضمن رؤیة إستراتیجیة للمستقبل وكیفیة بلوغھ وإدارة عملیة التغییر

استنادا إل�ى ذل�ك، ف�إن للواق�ع المع�یش والق�ائم ت�أثیراً بالغ�اً عل�ى مواص�فات      
مجتم��ع آلخ�ر وم��ن زم��ن حرك�ة النھض��ة الت�ي تختل��ف مس��تلزماتھا بالت�الي م��ن 

  . 3آلخر

مما یجعل من محاولة السعي إلى استیراد البرامج التنمویة الغربیة والجري 
وراء استنساخھا وتطبیقھ�ا بص�ورة آلی�ة ومیكانیكی�ة عل�ى المجتمع�ات العربی�ة، 
رھانا خاسرا، وأسلوبا فاشال، أكدتھ التجارب الواقعیة وأثبتھ ودونھ التاریخ في 

لتطبیق االرتجالي لھذه التجارب أو النماذج، دون فھم راس�خ ذلك أن ا. سجالتھ
وق��راءة فاحص��ة وشاخص��ة للواق��ع س��یؤدي حتم��ا إل��ى تعمی��ق التخل��ف وتأص��یل 

  .التبعیة

وعلی�ھ ف�إن أول م�ا یتب��ادر الین�ا ح�ول موض�وع النھض��ة  ق�د یب�دأ بتش��خیص 
 الداء ومعرفة وتشریح أسبابھ، ثم بتحری�ر وص�فة الع�الج الن�اجح المفض�ي إل�ى

الش��فاء، ال��ذي یع��د عنص��را مھم��ا ف��ي عملی��ة النھ��وض، واالنط��الق ف��ي مس��یرة 
النھض��ة الش��املة، الت��ي أعاقتھ��ا ری��اح التعطی��ل والتأجی��ل والتھ��اون والتكاس��ل 

  .والتخاذل

كیف تخدم النخب الوطنیة الجزائر؟ وما السبیل للخروج من حالة : ثانیا
  الوھن والتخلف االقتصادي؟

 غیر علمي وتطور عالیة تكنولوجیا یشھد عالم في: النخب أو النخبة -أ
 عصر في علیھا، والھیمنة حیاتنا الكتساح التقنیات تتسارع حیث مسبوق،
 أي وحیویا،لكن ضروریا اإلنسان دور دائما یبقى والتقنیة والتسارعیة النمطیة
 من تمكنھ ومادیة معرفیة روحیة وخصائص بممیزات یتمتع فاإلنسان إنسان؟
 متصال ومستقبلھ حاضره على والسیطرة المجاالت ختلفم في التحكم

 التغییر، إلى یسعى أو ویغّیر یتفاعل ویؤثر، یتأثر الذي اإلنسان ھذا بماضیھ،
  .النخبة علیھ یطلق ما ھو
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 السمات من بجملة  متمیزة المجتمع في أقلیة الحال بطبیعة والنخبة 
 فیھا یفترض التي المجتمع، صفوة تكون أن تؤھلھا والقدرات، والخصائص

      .4محددة وغایة ومبدأ وھویة ثقافة وفق األمة قیادة

إن الوطني الغیور على وطنھ ھو من یضحي ویقوم بواجب تحریر الوطن      
من كل ھیمنة أو تبعیة أجنبیة، وإخراجھ من الجھل والفقر والتخلف، ومن كل 

 .ما یحول دون تقدمھ ونھوضھ

ة وإخالص ویعمل من أجل تطورھا ورفعتھا إن من یخدم الجزائر بنی     
واستقرارھا، إنما یخدم بذلك الدین والحق، ومن سلك ھذا المسار بفكره وعلمھ 
وعملھ، ُعَد من أخلص األتقیاء وأوفى األوفیاء وأصدق الوطنیین، ألنھ سخر 
جھوده وإمكاناتھ ومؤھالتھ العلمیة والفكریة في خدمة أمتھ ورخائھا، وبذلك 

في ظروف  بن بادیستم تلك الرسالة النبیلة التي بدأھا شیخنا الكبیر یكون قد أ
جد عصیبة، وفي انعدام أبسط وأدنى الشروط مثل االفتقاد إلى الوسائل المادیة 

  .وغیرھا.. واإلنترنت..والھیاكل والمخابر البحثیة

وعلى النقیض من ذلك نصادف فئة قلیلة من المتنكرین لھذا الوطن الغالي 
  ...ن یوصف منھم بالنخب، أو ما یعرف بالنخب المدمرةوخاصة م

عن أسباب التخلف والنكسة .. فلو تساءلنا عن حالة وأوضاع الجزائر
... و..وخیبة األمل والتبعیة وتدھور االقتصاد وتفشي المشكالت االجتماعیة

النخبة التي تعد سفیر وضمیر األمة، . النخبة المدمرة: فالجواب دون تردد إنھا
اسة ومثقفین وإعالمیین واقتصادیین ھي أساس البالء والشقاء، فما الذي من س

  أنجبتھ طلیعة الیوم ونخبة الیأس والعقم والوھن والتخاذل؟ 

إن النخبة البناءة التي ینبغي أن تكون قاطرة النھضة واإلصالح، وطلیعة      
لدواء، التنویر واالنفتاح، والعقل الرشید القادر على تشخیص الداء ووصف ا

دخلت في عطلة االمتناع عن العطاء والجنوح إلى مظاھر الكسل والتھاون 
نخبة بال ضمیر، تعتبر بال شك حمال ثقیال على ... ومنھ إلى غرفة اإلنعاش
دون رصید في غالبیة المجاالت، عدا .. دون إضافة.. موازنة الدولة دون إنتاج

  .الرصید البنكي الخاص والمكاسب الشخصیة
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لنزواتھا  -في مرحلة زمنیة ما  –التي استسلمت ) المدمرة( خبةھذه الن
وانتشرت وانقسمت في الصعید تجمع الریع وتتسابق الكراسي والمناصب، 
وتصادر مستقبل األجیال، عوض السعي إلى النھوض باألمة بالبناء 
وباإلصدارات الفكریة واإلسھام في الفكر العالمي واالندماج في مؤسسات أو 

  .إلصالح السیاسي والتطویر االقتصادي وإحقاق العدالة االجتماعیةبرامج ا

وبالرغم من ھذا الوضع الكارثي توجد نخبة من األساتذة الجامعیین تسعى 
إلى خدمة البلد بأبحاثھا واھتماماتھا، ھي نخبة إیجابیة بناءة، تكترث ألوضاع 

  المجتمع ومشكالتھ وقضایاه ، لیأتي السؤال؟؟  

التخلف ظاھرة  للخروج من حالة الوھن والتخلف؟ ما السبیل -ب
عارضة، ولیست داءا مزمنا وال حكما أبدیا، وال قدرا محتوما وإنھاؤھا 
واستئصالھا مسؤولیة یقع كاھلھا على كل أفراد المجتمع، إذا ما تشدقوا 
وتطلعوا بصدق وعزم إلى تحقیق النھضة، حینھا لن یكون األمر مستحیال، 

ء نظرة ثاقبة وقراءة فاحصة لمفردات ومكونات الواقع وھذا یتطلب ابتدا
االجتماعي للبلد، لتشخیص األمراض والعاھات التي أعاقتھ عن الخروج من 

 .أزماتھ الراھنة ومنھ اختیار وتبني المنھج وتصمیم الحلول

الشك أن التحدي  ما ھي أھم آلیات النھوض التنموي في الجزائر؟ -ج
الیوم كأنموذج للدول العربیة والنامیة، ھو الخروج  الكبیر الذي یواجھ الجزائر

من حالة الوھن الذي أصابھا والفكاك من ربقة التخلف الذي أحاط بھا، 
  .ومحاولة اللحاق بركب العالم المتقدم

إال أن ھذا الھدف یبقى ضربا من ضروب الخیال وھدفا صعب المنال ما لم     
ي وض�ع وتبن�ي مش�روع تنم�وي أفك�ار النخ�ب، ف� یعتمد عل�ى مؤسس�ة الجامع�ة

نھضوي شامل كامل ومتكامل، مدعم ومؤید برؤیة متبص�رة ألھ�داف ومرام�ي 
ھ��ذه النھض��ة المنش��ودة، ذل��ك أن النھض��ة تقتض��ي ابت��داء ت��وافر جامع��ة قوی��ة 
مسنودة بإستراتیجیة ثقافی�ة ش�املة، تتض�افر ف�ي ص�نعھا أط�راف عدی�دة وأبع�اد 

 .متعددة، لبلوغ وتحقیق التنمیة الشاملة
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إن النھض��ة مش��روع تنم��وي یعك��س واق��ع المجتم��ع ورؤیت��ھ لطبیع��ة الی��وم   
والغ��د ل��ذلك ینبغ��ي أن تُك��رس ك��ل االھتمام��ات وتُش��حذ ك��ل الھم��م وتُحش��د ك��ل 
الطاق��ات، لتھیئ��ة األرض��یة واألج��واء وت��وفیر الظ��روف المواتی��ة لقی��ام نھض��ة 

راعی���ة تنموی��ة متوازن��ة وش��املة لجمی��ع من���اح الحی��اة، نھض��ة وطنی��ة ذاتی��ة م
للثواب���ت وللمتغی���رات، وتس���تغل بعقالنی���ة وأمثلی���ة م���ا تح���وزه م���ن إمكان���ات 
ومقومات، وأن تكون ق�ادرة عل�ى إثب�ات ال�ذات ف�ي المعرك�ة العالمی�ة المدجج�ة 
بتح��دیات العولم��ة، الت��ي تس��عى جاھ��دة وبك��ل الوس��ائل والس��بل، قص��د التمك��ین 

  . ھلمشروع عالمي أو كوني، وإخضاع البشریة تحت لوائھ ورایت

وم��ن ھن��ا ب��ات الرھ��ان عل��ى دع��م الطاق��ات الجامعی��ة الوطنی��ة بمختل��ف   
تخصص��اتھا وب��ث روح الفاعلی��ة واإلیجابی��ة فیھ��ا وش��حنھا وتقویتھ��ا والتركی��ز 
علیھ��ا أكث��ر م��ن ض��روري لتك��ون ج��دار الص��د والتص��دي إلف��رازات ال��زمن 

 .المعولم

األمل المفقود أن نعید بعث ) جامعیین أكادیمیین( وعلیھ ینبغي علینا كنخب 
ف��ي نف��وس ش��بابنا عام��ة وطالبن��ا خاص��ة، ون��رمم ج��دارن الثق��ة ف��ي إمكان��اتھم 
ونحسس��ھم ب��دورھم الطالئع��ي والری��ادي وأھمی��ة مس��اھمتھم ف��ي بن��اء وتص��میم 
وتنفیذ المشروعات التنمویة وبذلك نتجھ بخطى واثق�ة نح�و ال�تخلص الت�دریجي 

  .ذھان وتسیطر على العقولمن ظاھرة السلبیة والالمباالة التي تخیم على األ

  : أما عن أھم آلیات ومرتكزات النھوض التنموي في الجزائر فھي

یمث��ل التعل��یم القاع��دة األساس��یة  :إص��الح التعل��یم وإع��ادة بن��اء اإلنس��ان -1
واإلط��ار ال��ذي یس��ھم ف��ي تط��ویر ق��درات المجتم��ع العقلی��ة والفكری��ة، ویھی��ئ 

م العقالني واألمثل للموارد المتاح�ة اإلنسان للنھوض بأعباء التنمیة، واالستخدا
وعل��ى ھ��ذا ف��إن مش��روع التعل��یم "ف��ي تنفی��ذ الب��رامج والمخطط��ات التنموی��ة، 

والتثقی��ف االجتم��اعي، ھ��و ص��میم العملی��ات اإلنتاجی��ة، ألنھ��ا تتج��ھ نح��و بن��اء 
  . 5"اإلنسان الذي یعد المورد الذي ال ینضب  والرأسمال الحقیقي ألي مجتمع
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مساعي وبرامج التنمیة ھو اإلنسان، فھ�و مح�ور التنمی�ة  إن الھدف الرئیس من
ومقصدھا، وعلیھ فإن التعلیم والتدریب من الوسائل الفعالة، التي ال غنى عنھ�ا 

  . 6لتحقیق أھداف التنمیة، ویكون اإلنسان قادرا على استیعاب إنجازاتھا

إن مسیرة النھوض التنموي تتطلب من الجامع�ة إع�داد وتك�وین إنس�ان واع 
تعلم، ذو ق���درات ومع���ارف، ألن الم���ؤھالت والق���درات العلمی���ة والمھ���ارات م���

التقنی��ة والتكنولوجی��ة أص��بحت ھ��ي الرھ��ان ال��ذي یحك��م التن��افس المحت��دم ب��ین 
الدول على مستوى المعمورة، ألن المعرفة بات�ت تش�كل الس�مة األب�رز للعص�ر 

، وذل�ك الكوني الراھن، وھي ھویتھ األساس�یة وال یمك�ن تص�وره بمع�زل عنھ�ا
  . 7لما لھا من عالقة عضویة بالتنمیة اإلنسانیة

إن النھض�ة  :وعي النخبة وإدراكھا بالھدف الحقیقي للنھوض التنموي -2
ص��یرورة ش��املة ومنظوم��ة متكامل��ة متداخل��ة العوام��ل ومتع��ددة األبع��اد ول��ذلك 

ی�تم فھي تحتاج إل�ى فھ�م وإدراك عمیق�ین ألبعادھ�ا وأھ�دافھا ومنطلقاتھ�ا، حت�ى 
تصمیم الخطط وتحدید المعالم استنادا إلى تصور واض�ح ف�ي األذھ�ان، خاص�ة 

وزراء، ( عل��ى مس��توى األس��اتذة الج��امعیین ال��ذین انتقل��وا إل��ى مص��اف الساس��ة
والف���اعلین ف���ي الس���لطة والق���ائمین عل���ى تخط���یط ...) برلم���انیون، مستش���ارون

المش�اركة  شؤونھا، الذین یھیئون أرضیة مشروع النھض�ة، ویروج�ون ألھمی�ة
  . الشعبیة في صنعھا وتحقیقھا

غی�ر أن تحقی�ق النھض�ة یبق�ى ص�عب المن�ال م�ا ل�م ترتك�ز وتس�تند إل�ى بنی��ة 
تحتی��ة اقتص��ادیة وبش��ریة ومعرفی��ة تحتض��ن فك��ر النھض��ة وترس��خھ بالفع��ل ال 
ب���القول، وتثب���ت بنی���ان النھض���ة م���ن خ���الل تأس���یس وإدارة وقی���ادة مؤسس���ات 

تماعی��ة راس��خة یك��ون لھ��ا أث��ر كبی��ر ف��ي حی��اة اقتص��ادیة وتربوی��ة وتنموی��ة واج
  .8المجتمع، وفي المساھمة بإحداث التغییر المنشود والتنمیة المستدامة المأمولة

إن المجتم����ع ال یمكن����ھ تحقی����ق  التط����ور والنم����و ف����ي المج����االت االقتص����ادیة 
واالجتماعیة والثقافیة، دون إعداد وتھیئة لإلط�ارات البش�ریة الكف�أة والمؤھل�ة، 

عتماد علیھا في تنفیذ ومتابعة ومراقب�ة ال�دورة اإلنتاجی�ة ف�ي ال�وطن، وھ�ذا واال
  .من صمیم وظائف الجامعة
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إن النھ���وض ب���المجتمع مس���ئولیة  :تعزی���ز الق���یم واالتجاھ���ات التنموی���ة -3
یتقاسمھا جمیع الفاعلین في المجتمع، وخاصة مؤسسة الجامعة، والبدایة تك�ون  

ف��ي أذھ��ان ال��نشء والط��الب، م��ن خ��الل بغ��رس الق��یم والتوجھ��ات المنش��ودة 
المن��اھج التربوی��ة والمق��ررات والتخصص��ات الجامعی��ة، وعل��ى األخ��ص ح��ب 
العم��ل واحترام��ھ، وتق��دیر قیم��ة الوق��ت وتقدیس��ھ، لض��مان ت��الزم العل��م والعم��ل 

متطلب��ات س��وق العم��ل ف��ي ظ��ل (  وارتب��اط التك��وین بأھ��داف وتطلع��ات البل��د
  ). اقتصاد السوق

 -غف�ل قط�اع اإلع�الم والص�حافة  بمختل�ف آلیات�ھ ووس�ائلھكما ال یجب أن ی 
ع��ن دوره الض��روري والم��ؤثر ف��ي تعزی��ز  -باعتب��اره م��ن مخرج��ات الجامع��ة

وترسیخ ھذه القیم اإلیجابیة وتنمیة االتجاھات النھضویة، من خ�الل نش�ر ثقاف�ة 
ال��وعي النھض��وي والتنم��وي، وتحس��یس الم��واطنین ب��المتغیرات والمس��تجدات 

  .لمتسارعة وبالتحدیات واألخطار المحدقة بالمجتمعالعالمیة ا

  دور النخب الجامعیة في المجتمع : المحور الثاني

  دور النخب في المجتمع: أوال

بالوطنیة ) التعلق( ینبغي على النخب المثقفة والواعیة والجادة والمتعلقة
والمتبوئة لمراكز إستراتیجیة وحساسة أن تؤدي دورا فاعال في المجتمع 

سم خارطة طریقھ عبر المساھمة في بناء المشھد الثقافي والسیاسي ور
  .واالجتماعي واالقتصادي

وباعتبار النخب الجامعیة ضمیر المجتمع الحي والیقظ، فإنھا تتصدر      
الواجھة ویلتصق  دورھا في نشر الوعي بالرھانات والتحدیات، التي تعترض 

مساھمة الفعالة في الرقي بھذا ھذا المجتمع ووضع التصورات لمواجھتھا وال
  .وسیاسیا المجتمع ثقافیا وفكریا واقتصادیا

ھل، تائھ ومتخلف وعلیھ فإن أي مجتمع بال نخبة عاملة ھو مجتمع جا
ال یمكن لھ أبدا وإطالقا أن یتطور أو أن ینھض أو أن یكون حضاریا وفكریا و

  .منتجا ومبدعا لحضارة إنسانیة عمیقة تصمد وتعمر طویال
فالحضارة ال یبنیھا الساسة لوحدھم بل یشیدھا العلماء والمثقفون واألساتذة     
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من خالل اإلبداع الفكري .... واألدباء واالقتصادیون والصحفیون وغیرھم
  .والتفوق العلمي الذي یساھم في تشكیل مالمح ھذا المجتمع داخلیا وخارجیا

ب من حریة ومن دون توفر كل الظروف المالئمة لعمل ھذه النخ    
ودیمقراطیة وإمكانیات واستقرار اجتماعي وسیاسي،  فإنھا تصبح عاجزة عن 

  .القیام بالدور المنوط بھا

إنھ ال یمكن تصور مجتمع دون نخب مؤثرة تقوده وتأخذ بیده إلى بر 
األمان على مستوى كافة األصعدة، وال یمكن إقصاؤھا أو تھمیشھا وتغییب 

مة ومصیرھا، ألن تقییم ثقلھا ال یقارن بوزن دورھا في المشھد الحیاتي لأل
  .باقي شرائح المجتمع

وعلیھ ینبغي أن تعامل النخب معاملة راقیة وان تحظى بعنایة خاصة وأن 
كل االمتیازات، واألولویات في اتخاذ القرارات والخیارات السیاسیة تعطى 

  .واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

في ة أن تكون في مستوى تطلعات الجماھیر وویتعین على النخب أو الصفو
خدمة الصالح العام والتقید بالقیم والمبادئ األصیلة للمجتمع والمحافظة على 
وحدتھا والعمل الجاد والدءوب على اكتساب سلوكیات وتطورات وتصرفات 
مسنودة إلى أفكار وقناعات إیجابیة للنھوض باألمة، وأن تكون دائما في 

مي المتواصل لبناء أفكار مستقبلیة وإثراء الرصید المعرفي مسیرة البحث العل
لمالك بن ) الناتج الحضاري(والفكري حتى یمكن تحقیق المعادلة التاریخیة 

  .نھضة= زمن+ تراب + إنسان : نبي

 :  الجامعة ومسیرة المجتمع:  ثانیا

 یةأھم العالي التعلیم یمثل المتسارعة، العالمیة والتحوالت التغیرات ظل في
تسعى الجامعة كمنظومة ال غنى  إذونموھا  المجتمعات تقدم على صعید كبیرة

عنھا وال بدیل لھا، لتأكید دورھا كمحور أساسي في حیاة الفردالمجتمع حیث 
ال زالت تسعى جاھدة  نحو تقدیم ما ھو أفضل لألمم من خالل جعلھا كأحد 

لتقدم مراكز إشعاع حضاري وكذا كقوة راشدة دافعة نحو ا"أھم 
تبصیر الرأي العام بما یجرى في "، فضال عن جعلھا تتولى 9"واالزدھار
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، من حیث تقویم مؤسسات المجتمع وتقدیم "مجال التعلیم فكر أو ممارسة
المقترحات لحل قضایاه ومشكالتھ وتدلى بتصورات وبدائل وأیضا تثیر 

ھا ، في ضل الفجوات التي قد أفرزت10وتشیع فكرا تربویا داخل المجتمع
تداعیات العولمة وما نتج عنھا من تالشي القیم الثقافیة واألخالقیة والمعرفیة 

  .والتي قد كان لھا األثر الكبیر في جعل قیم االستھالك والتبعیة ھي السائدة 

  : المجتمع وغایات الجامعة: ثالثا

ناصر اإلنسانیة جاءت مساع الجامعة للوصول ألھداف مشتركة لكافة الع
طموحاتھم المستقبلیة من خالل جعل رسالتھا السامیة  تھم ووتلبیة حاجا

ستتمحور حول خدمة المجتمع والتأثر فیھ ایجابیاً من خالل تحقیق جملة من 
  :الغایات ھي كما یلي

حیث تكون في الغالب تتناول كل ما ھو مرتبط بالمعرفة : الغایة المعرفیة
 والثقافي الفكري ىالمستو زیادة تطورا أو تطویرا أو انتشارا من خالل

 .ثقافیة لكافة أفرادھا وعلى جمیع المستویات تنمیة وإحداث

والتي من شأنھا أن تعمل على تطویر اقتصاد المجتمع : لغایة االقتصادیةا
والعمل على تزویده بما یحتاج إلیھ من خامات بشریة وما یحتاج إلیھ من 

میة ما یحتاج إلیھ خبرات في معاونتھ للتغلب على مشكالتھ االقتصادیة وتن
 .من مھارات وقیم اقتصادیة

بمثابة  ھي والتي الجامعة، رسالة من والثقافة العلم نشر یعتبر: الغایة الثقافیة
 العلمیة المھارات الملكات وتنمیة والمعرفي الفكري لإلشعاع مركز

  .11الوطنیة التنمیة لعملیات الحجر األساسي تمثل والتي والمھنیة،

والتي تصب نحو استقرار وتقدم المجتمع وتخطى ما : عیةاالجتماالغایة 
یواجھھ من مشكالت اجتماعیة، وتتمثل وذلك من خالل تلبیة حاجات 

أفضل قادر على  المجتمع من اإلطارات الفنیة والعملیة والتي تؤسس لمجتمع
وتطویر  التكنولوجي الوعي نشرمواكبة المستجدات العلمیة والتقنیة كذا و

العمل على تشجیع في الممارسات االجتماعیة امھ إلى جانب مھارات استخد
بین أفراد المجتمع كنشر الوعي الصحي والتقلیل من المشكالت االجتماعیة 
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والسعي لتقلیل من حدة اغتراب األفراد خصوصا مع إفرازات . كاإلدمان
من خالل السعي لربط البحوث والدراسات . تكنولوجیات اإلعالم واالتصال

  .ومعطیات ومشاكل المجتمع الراھنة الجامعیة

ا ینبغي علیھ أن یكون تعلیم القرن لھذا المطلوب العالي التعلیم ھكذا فإن
راھنا، في ضل الوقت لیتماشى ومعطیات المجتمع  نفس في وتخصصیا شامال

یدعوا للمشاركة الفعالة والنھوض بمختلف قطاعاتھ و مناخ تنظیمي یتیح
جیع ودعم سبل المشاركة واإلسھام في بناء وتحفیز إطاراتھ، من خالل تش

المجتمع وحل مشكالتھ، كما تنمى لدیھم الرغبة الجادة في البحث عن المعرفة 
وتحدى الواقع واستمرار المستقبل في إطار منھج علمي دقیق یراعى 
الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة للمجتمع ، كما أن الجامعة یمكنھا 

طریق اإلسھام في ربط البحث العلمي باحتیاجات قطاعات  خدمة المجتمع عن
  . 12اإلنتاج والخدمات

   :وعموما یمكن القول

مخلوقات هللا تعالى على اإلطالق، وكان فضل النخب  إن اإلنسان أفضل- 1
لذا یجب أن یكون التفكیر أساس حیاة كل عالم وباحث وأكادیمي . في عقلھا
  .بأن یكون مفكرا عاقال... وسیاسي

بإمكان النخب  أن تنھض  بما لدیھا من فكر مستنیر عن الوجود،  - 2
وتؤثر في رقي ورفاھة مجتمعاتھا وفق ما تمتلكھ من مفاھیم عن األمور 

 .وتصور لألحداث وقراءة للمستجدات

ا إن المجتمع بال نخبة ھو مجتمع جاھل، تائھ ومتخلف حضاریا وفكری - 3
أن ینھض أو أن یكون منتجا ومبدعا ال یمكن لھ أبدا وإطالقا أن یتطور أو 

  . لحضارة إنسانیة عمیقة تصمد وتعمر طویال

  :یتأسس على ما یلي أنمشروع النھضة ال بد  إن     

المساھمة في إخراج الجزائر من وھدة التخلف الحضاري والجمود  - 1
  .الفكري
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المحافظة على مقومات الشخصیة اإلسالمیة والوطنیة للشعب  - 2
خطر المخططات الغربیة العدوانیة التي سعت وتسعى إلى الجزائري من 

  .تذویبھا وطمسھا وتغریبھا وإفراغھا من محتواھا

العمل على إحیاء األمل في نفوس الشباب الجزائري وثقتھ بإمكاناتھ  - 3
ومؤھالتھ وغرس الوطنیة في أعماقھ، لتحیا األجیال القادمة حیاة حرة 

  .وكریمة

  : الخاتمة

تقاس بمدى ما حققتھ نخبھا من إنجازات ملموسة على إن عظمة األمم 
أرض الواقع ولیس بالخطابات وبالشعارات وأدبیات التنظیر المختلفة،وتعد 
الجزائر بحق متفردة في ھذا الشأن بین نظیراتھا من الدول الحدیثة، فقد قیض 

ما  هللا سبحانھ وتعالى لھا رجاال أكفاء مخلصین من أبنائھا، أَنجز على أیـدیھم
 - نلمسھ ونعیشھ وننعم بھ من استقرار ورخاء وسكینة وأمان ونھضة تنمویة 

في مناحي حیاتنا االقتصادیة واالجتماعیة  -وإن كانت متعثرة نوعا ما
  .والفكریة

إال أن مساعي التغییر االجتماعي والنھوض باألمة یحتاج راھنا إلى إعادة 
دقة والھادفة إلى إحداث النقلة البوصلة إلى الدعوات التنمویة والثقافیة الصا

المأمولة واالرتقاء المنشود، فللجزائر جامعات متخصصة في شتى المجاالت 
وبإمكانات ووسائل بیداغوجیة حدیثة متطابقة مع المقاییس الدولیة، ولھا قدرة 
بشریة شبانیة ھائلة وإطارات وباحثین وعلماء وإمكانات مادیة وموارد 

دا مھما وثقیال لبناء النھضة والتقدم ولكن تم اقتصادیة ضخمة، تمثل رصی
تعریض تلك القدرات للتجریف، إما لفشل الدولة في تبني سیاسات تدمج 

عقیمة، ..عنصر الشباب داخل منظومة التنمیة، أو بوجود سیاسات صماء
عملت على تآكل الكفاءات واإلبداع وترھل منظومة البحث العلمي، وھجرة 

متواصال لموارد حیویة تضعف من فرص النھضة  العقول، مما أحدث نزیفا
  .والتنمیة
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األمر الذي یستدعي إیالء األھمیة لمؤسسة الجامعة وإعطائھا مكانة 
القاطرة التي تجر شرائح المجتمع إلى الرقي والتطور، وتوفیر المناخ 
المناسب لألستاذ الجامعي كي یعمل على تكوین إطارات المستقبل بما 

ومتطلبات وتحدیات العصر، ویسھم بأبحاثھ العلمیة في  یستجیب لسوق العمل
: حل المشكالت التي تعترض مسیرة المجتمع في محتلف المجاالت

  ....االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

إن الجامعة ھي المحرك األساس للحیاة االجتماعیة برمتھا، وھي الخزان 
ھارات المدربة والمؤھلة التي یحتاج السیال الذي یمد المجتمع باإلطارات والم

إلیھا اقتصاد البلد، ولھا القدرة على تكوین وبناء كوادر المستقبل وتحقیق 
التوازن في مجال األطر المؤھلة بین دالة لطلب االجتماعي ومتطلبات 
وشروط التنمیة، وإعداد طلبة متشبعین بالروح اإلسالمیة والوطنیة وعزة 

الة في النھوض بالمجتمع، ومن ثم أداء الدور المنوط االنتماء والمشاركة الفع
بھا في إحداث التغییر االجتماعي من خالل خلق تولیفة التفاعل بین الفرد 
وبیئتھ االجتماعیة، ألن التعلیم العالي لھ تأثیر بالغ في عملیة الرقي االجتماعي 

 لتعلیم الجامعيا: من خالل ابتكار وھندسة مھن جدیدة أو ما یعرف بـ
، مواكبة الحتیاجات سوق العمل وظروف اقتصاد البلد المتخصص المھني

وتماشیا مع المستجدات الدولیة واإلقلیمیة، وذلك بإیجاد فرص العمل وتحسین 
  .المستوى المعیشي للطلبة المتخرجین

  :النتــائج

  :تؤدي الجامعة تشكیلة من الوظائف المتشعبة والمتعددة األبعاد ھي - 1
التعلیم وإعداد وتكوین الطلبة في شتى التخصصات التي یحتاج  أداء وظیفة -أ

  .إلیھا المجتمع وتتناسب مع خصوصیتھ الحضاریة
توفیر المناخ المناسب والمالئم للبحث العلمي وإنجاز األبحاث األكادیمیة  -ب

 .والتطبیقیة التي تراعي وتعالج قضایا ومشكالت المجتمع
باعتبارھا مركزا لإلشعاع وقاطرة مصیر تقدیم الخدمات العامة للمجتمع  -ج

 .األمة
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تعد الجامعة القاطرة التي تقود المجتمع، تؤثر فیھ وتتبعھ من حیث  - 2
  .مواكبتھا للتغیرات والمستجدات

إن توظیف القیم المادیة والمعنویة في سیاسات الجامعة وبرامجھا یفضي  - 3
لوطن، وإحداث عدد إلى تعزیز الدور اإلیجابي للنخبة الجامعیة في نھضة ا

من المتغیرات والفرص لتنامي تأثیرھما وأدائھا بتفاعل وایجابیة لصناعة 
  .مستقبل الجزائر

بإمكان النخب أن تنھض بما لدیھا من فكر مستنیر عن الوجود،  - 4
وتؤثر في رقي ورفاھة مجتمعاتھا وفق ما تمتلكھ من مفاھیم عن األمور 

  .وتصور لألحداث وقراءة للمستجدات
  :الھوامش

                                                        
 نھضة  مسارات اإلسالمیین نحو ال، نواف القدیمي -1

www.islamtoday.net/files/Nahdah    
    http://www.almaany.comمعجم المعاني  -2
  . آلیات النھضة في زمن العولمةمیالد سبعلي،  -3

http://www.ssnp.info/thenews/daily/makalat/milad%sebaaly/Milad_24-07-05 
: ، المكت��ب العرب��ي الح��دیث، اإلس��كندریةالتربی��ة والمجتم��ععب��د الحمی��د أحم��د رش��وان،  -4

 .60:، ص2002: القاھرة
، وزارة اإلعالم، 545، مجلة العربي، عالمعرفة كضرورة للتنمیةعبد اللطیف الحمد،  -5

 .100:، ص2004الكویت، أفریل
 .26:، ص، مرجع سابقمیالد سبعلي -6

7 - http://www.ibtesamh.com/showthread-t_187063.html  
مستقبل الجامعات العربیة بین قصور واقعھا وتحدیات تركي عبد الفتاح إبراھیم،  -8

 أفاق" ، مؤتمر التعلیم العالي في الوطن العربي الثورة العلمیة ، جدل البني والوظائف
 .135ص، 1990 القاھرة رابطة التربیة الحدیثة المجلد األول،" مستقبلیة 

، المؤتمر السنوي دور كلیات التربیة في خدمة المجتمع وتنمیة البیئةعمار حامد،  -9
 .3ص، 1996 الثالث عشر لقسم أصول التربیة، جامعة المنصورة،

لي، دراسة تحلیلیة التجاھات غربي صباح، دور التعلیم العالي في تنمیة المجتمع المح -10
القیادات اإلداریة في جامعة محمد خیضر ببسكرة، أطروحة دكتوراه في علم االجتماع، 

 .51، ص 2014جامعة بسكرة، 
إبراھیم، مجدي عزیز، المنھج التربوي وتحدیات العصر، عالم الكتب القاھرة، مصر،  -11

 .24، ص 2002
الجامعي العربي، دار النھضة العربیة، لبنان،  عبد الرحمن العیساوي، تطویر التعلیم -12

 .23، ص1981
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 السلطان قابوس في خدمة المجتمع المحلي دور جامعة

 من وجھة نظر بعض شرائح المجتمع 
  

  العاني المجید عبد مھا األستاذ المساعد الدكتورة
  أسعد تقي عبد محمد العطار الباحث

  سلطنة عمان –مسقط  - جامعة السلطان قابوس
  

  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
  :مقدمة

 المؤھلین األفراد إعداد في األساسیة الركیزة الجامعي لیمالتع تعد یُعد
 المعاصر الواقع ولمواكبة العمل، سوق الالزمة لحاجات بالمھارات المزودین

 نھوض خالل من المستقبل، وذلك وصناعة ومؤسساتھ، المجتمع وبناء
 تراعي كبیرة بجدیة بھا المنوطة والمسؤولیات والمھام باألدوار الجامعات

 .األكادیمي واالعتماد للجودة العالمیة ییرالمعا
 والفكري العلمي التراث نقل على تعمل علمیة مؤسسة فالجامعة

 تنمیة على القدرة من الطالب وتمكین ثروة معرفیة، وتكوین وإنتاج والثقافي
 طموحاتھ وصیاغة تحدید أھدافھ وعلى واإلبداع، واالبتكار الذاتي التعلم

 التغییرات المناسبة وإحداث شخصیتھ جوانب تنمیة وعلى تحقیقھا، وأسالیب
مجتمعھ  وتنمیة خدمة في الفاعلة المشاركة وعلى فیھا، وتحكمھ حیاتھ في

  ).24، ص 1993جالل، (
 وتھیئة وتنمیتھ، اإلبداع رعایة على تعمل بحثیة مؤسسة كذلك والجامعة

 لخال من وذلك العلمیة، الثروة وصناعة لالبتكارات المالئمة الظروف
 لھم مالئم بحثي مناخ وتوفیر المیادین، مختلف في متمیزین باحثین استقطاب

 الفنیة والطواقم والمتطورة، الحدیثة والمعامل والمختبرات األجھزة فیھ تتوافر
 المناسب، المالي والدعم المرنة، اإلداریة والنظم الواعیة، المدربة واإلداریة

 الوقت من وتمكینھم التدریس ھیئة أعضاء أمام األكادیمیة الحریة وإتاحة
 إدارة ووجود بتخصصاتھم، الصلة ذات والدراسات البحوث إلجراء الكافي
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 أن كما.والدراسات البحوث ھذه استثمار على تعمل وحیویة متخصصة
 المجتمع في ملحة تغییرات إحداث على تعمل وتنمویة خدمیة مؤسسة الجامعة

 والحضاري،حیث فوضھا القیمي ونسقھ وھویتھ خصوصیتھ على مع الحفاظ
 والمشاركة تطلعاتھ، وتحقیق وھمومھ وحاجاتھ لمتطلباتھ لالستجابة المجتمع

 من تقدمھ ما خالل من وتقدمھ، نھضتھ في ومؤسساتھ أفراده مع اإلمكان قدر
 البشریة المجتمع وإمكانات إمكاناتھا وتوظیف وأنشطة، وبرامج خدمات
 .)469، ص 2003الثبیتي ،(والمالیة  والمادیة

 ومنافسة عالیة جودة ذات مخرجات تضمن الجامعة فإن األدوار وبھذه
 قیم وامتالك والتطویر، واإلنتاج األداء مستویات رفع على بالقدرة تتمیز

 في اإلیجابي والتأثیر المستمر، والتعلم العلم وحب واالنتماء المواطنة
الشاملة  التنمیة افأھد یحقق بما وحاجاتھا متطلباتھا وتلبیة مجتمعاتھا

 ).20ص ،2007المصري ،(
التعلیم  ھي مجاالت، ثالثة في المجتمع خدمة في الجامعات دور ویتمثل

 لتجمیع العلمي والبحث البشریة، القوى من المجتمع احتیاجات لتلبیة والتدریب
 تنمیتھ في لإلسھام التطبیقیة والبحوث علیھ، والمحافظة العلمي وتسجیلھ تراثھ
 ثالث في المجتمع خدمة في الجامعات كما تّصنف أھداف .التھمشك وحل

 تطوًرا بالمعرفة یرتبط ما كل في وتتحدد: أھداف معرفیة: ھي مجموعات،
 المجتمع اقتصاد تطویر وتتحدد في: اقتصادیة وأھداف وانتشاًرا، وتطویًرا
 وحل في تنمیتھ تساعد وخبرات مدربة بشریة قوى من إلیھ یحتاج بما وتزویده

 وحل وتنمیتھ المجتمع استقرار في وتتحدد: اجتماعیة وأھداف مشكالتھ،
 األعمال مارسة على الطلبة فضال عن تدریب .تواجھھ قد التي المشكالت
 المجتمع بمشكالت الواعیة العقلیة وتكوین االجتماعیة، واألنشطة التطوعیة

،ص  2001رماني ،ال(والمجتمع  الجامعة بین التبادلیة العالقة وتفعیل والبیئة،
حیث  علیھا، تعود اقتصادیة مكاسب المجتمع خدمة في الجامعات ولدور ).30
 میزانیات تدعم التي التمویل مصادر من إضافیًا مصدًرا المجتمع خدمة تعد

 وأجھزة مختبرات من العلمي البحث مستلزمات تأمین من وتمكنھا الجامعات،
 إضافیًا مصدًرا المجتمع خدمة كما تعد علمیة، ومصادر ومواد ومعدات

 عند خاصة بالجامعات، التدریس ھیئة ألعضاء والمالي المادي الدعم لتوفیر
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 إضافة .المجتمع مؤسسات تطلبھا التي التطبیقیة والدراسات البحوث إجرائھم
 التطبیقیة التدریس ھیئة أعضاء مھارات تنمیة في المجتمع تسھم خدمة أن إلى

  وزیادة الدراسیة، الخطط تطویر في وقدراتھم مخبراتھ بزیادة تتمثل والتي
 مھارات تنمیة في بفعالیة ومساھمتھم العلمي، والبحث التدریس نحو دافعیتھم
الطلبة ، فطبیعة دور الجامعات في خدمة المجتمع یقوم على أنھا  وخبرات

المؤسسة األكثر تطوًرا وتأثیًرا في حیاة المجتمعات، وأنھا أھم روافد التنمیة 
تیتعنى بمتطلبات ھذه المجتمعات وحاجاتھا المختلفة وتقدمھا في كافة ال

المجاالت، وبالكشف عن مشكالتھا وإیجاد الحلول المناسبة لھا، وبالكشف عن 
  .مواھب وقدرات أفرادھا والعمل على صقلھا وإبرازھا

 إلىم 1986امعة السلطان قابوس ومنذ تأسیسھا عام سعت ج وقد
السعي لتقدیم  أھدافھاة للمجتمع  المحلي إذ كان من بین تطویر خدماتھا الموجھ

مجال القیادة (خدمات للمجتمع المحلي بكافة شرائحھ ومن ضمن تلك الخدمات 
الفكریة للمجتمع، مجال التعلیم المستم، مجال االستشارات والدراسات، مجال 
المحاضرات والمؤتمرات والندوات، مجال االحتفاالت بالمناسبات العامة 

، كما تھدف الجامعة كما نص قانونھا الصادر بالمرسوم السلطاني )وغیرھا
م إلى تحقیق المشاركة في خدمة 2006یولیو  2بتاریخ ) 71/2006(رقم 

المجتمع وتنمیتھ من خالل التفاعل المباشر والمستمر مع مؤسساتھ االقتصادیة 
المؤسسات، بما  واالجتماعیة والثقافیة وتقدیم المشورة العلمیة والفنیة لھذه

یؤدى إلى استفادة المجتمع من طاقات الجامعة وإمكانیاتھا وتنمیة الموارد 
البشریة العمانیة وزیادة كفاءتھا من خالل توفیر برامج التعلیم والتدریب 
المستمر لجمیع مؤسسات المجتمع ونشر الثقافة العلمیة واإلنسانیة بین أبناء 

 ).http://www.squ.edu.om/squ-ar (المجتمع العماني 
دراسة دور جامعة السلطان قابوس في خدمة المجتمع المحلي  إنوعلیھ 

جدیرة باالھتمام والدراسة للتعرف على ذلك الدور من خالل من وجھة نظر 
  .بعض شرائح المجتمع
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  : مشكلة الدراسة
 ومحاولة الواقع فھم على تساعد جامعات إلى بحاجة المجتمعات إن

 ھذه فإن ذلك خالف أما ووظائف، أدوار من بھ تقوم بما األفضل نحو تغییره
 وأمتھم وطنھم عن غرباء یكونون المتعلمین من جیال تعد ستبقى الجامعات
 عن بمعزل تعیش وستبقى ،)2008 بني سالمة،(وحضارتھم  وثقافتھم
 آمال من إلیھ یسعى وما ومشكالت تحدیات من یواجھھ وعما المجتمع

  الظروف تفرضھا تغیرات من بھا یحیط بما تتأثر ولن وأھداف، ىوطموحات
 التي أھدافھا وتنوع المجتمع خدمة في الجامعة دور مجاالت تعدد من وبالرغم

 ومواجھة وحاجاتھ متطلباتھ وتلبیة وتنمیتھ قضایاه مع االندماج لھا تحقق
 الدور ھذا نحو الجامعات اتجاھات في واضًحا تبایًنا ھناك أن إال مشكالتھ،

 وبعضھا علیھ، متحفظ أو الدور لھذا رافض فبعضھا لمتطلباتھ؛ ستجابةواال
 ھذا بلورة على ومتفتح مستجیب وبعضھا المجاالت، بعض في لھ مستجیب

 تحدیات من الجامعات ھذه تواجھھ ما ضوء في وتطویره، وذلك الدور
 والتقدم والسیاسیة االقتصادیة والتحوالت العالمي الواقع یفرضھا خارجیة

 داخلیة تحدیات من تواجھھ وما واالتصاالت، المعلومات وتكنولوجیا لميالع
 بركات،( خدماتھا الجامعات ھذه لھا تقدم التي المحلیة المجتمعات تفرضھا
 أو المجتمع خدمة دور جامعة أي ترفض أن یبرر ال ذلك لكن ،)305، 2009
 .فیھ تقصر أو علیھ تتحفظ
 وألنھا المحلي، المجتمع خدمة أدوارھا أحد جامعة السلطان قابوس التي وألن

، سنة 29منذ  أنشأتوالتي الوحیدة الحكومیة في مسقط بسلطنة عمان  الجامعة
وعلیھ یمكن بلورت مشكلة الدراسة الحالیة ، متنوعة بأقسامولھا كلیات تسع 

  :التالیة األسئلةعلى  باإلجابة
من وجھة نظر  ما دور جامعة السلطان قابوس في خدمة المجتمع المحلي - 1

) مؤسسات أصحاب، ، معلموناألطباء، المھندسون(بعض شرائح المجتمع 
  بسلطنة عمان وفق محاور الخدمة؟

ھل توجد فروق ذات داللة احصائیة في دور جامعة السلطان قابوس في  - 2
محاور خدمة المجتمع المحلي من وجھة نظر بعض شرائح المجتمع وفق 
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، قطاع خاص، قطاع حكومي"ة العمل العمر، طبیع المتغیرات الجنس،
  ؟"ریادة مؤسسة

ما ھي الحلول والتوصیات المقترحة التي تسھم في تفعیل دور الجامعة في  - 3
  خدمة المجتمع العماني؟ 

  :ع أھمیة الدراسة الحالیة من خاللتنب: أھمیة الدراسة 
والتي  –على حد علم الباحثین  - كونھا الدراسة األولى بسلطنة عمان  - 1

تتناول دور جامعة السلطان قابوس في خدمة المجتمع المحلي من وجھة 
  .نظر بعض شرائح المجتمع

عة السلطان قابوس إسھامھا في إستقراء واقع الخدمات المقدمة من جام- 2
  .للمجتمع المحلي

ارتباط ازدھار وتطور الجامعات وكلیاتھا بمدى قدرتھا على االستجابة  - 3
  .بات تنمیتھالحتیاجات المجتمع ومتطل

معرفة وضع الحدمات التي تقدمھا جامعة السلطان قبوس لخدمة المجتمع  - 4
الوقوف على مستوى مالءمتھا ومدى كفاءتھا ودورھا التكاملي في 
االستجابة لمتطلبات التنمیة وذلك بھدف تقویم البرامج والخدمات الحالیة 

كفاءة لمعالجة  ثرواألكالمناسبة  األسالیب وإیجادواستشراف آفاق تطویرھا 
  . التحدیات التي تواجھ نشاط خدمة المجتمع

وضع تصور واضح المعالم حول كیفیة تلبیة حاجات الفرد والمجتمع  - 5
 إلىالمختلفة والذي یقودنا  األقساموالتفكیر في البرامج التي تقدمھا من خالل 

وحاسما من متطلبات  أساسیامتطلبات وحاجات السوق التي تشكل جزءا 
نمیة المجتمع الذي یسعى باستمرار للتفاعل مع عالم یتغیر وتتبدل وت

  .والیاتھ بشكل متسارع وأسالیبھ وأدواتھمتطلباتھ وحاجاتھ 
استحداث برامج جدیدة ومرنة تلبي متطلبات تطویر ومھارات الموارد  -6

البشریة وفقا للظروف االقتصادیة واالجتماعیة وكذلك المتغیرات في سوق 
  .العمل

 :یتوقع الباحثان أن یستفید من نتائج ھذه الدراسة - 7
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في الجامعة للتعرف بطریقة علمیة وجھة نظر  واإلداریةالھئیة التدریسیة   -أ
 .المجتمع تجاه الخدمات المقدمة لھم من الجامعة

  .المراكز الخدمیة في الجامعة -ب
  .الباحثون والمھتمون بالدراسات االجتماعیة والتربویة -ج

  :إلىیستھدف البحث الحالي  :راسةأھداف الد
التعرف على دور جامعة السلطان قابوس في خدمة المجتمع المحلي من  .1

  وجھة نظر بعض شرائح المجتمع 
  ).المھندسون، االطباء، معلمون ، اصحاب مؤسسات( 
بعض شرائح المجتمع في دور جامعة  أراءالتعرف على الفروق في . 2

الجنس، العمر، (مع المحلي وفق المتغیرات السلطان قابوس في خدمة المجت
  ").قطاع حكومي، قطاع خاص، ریادة مؤسسة"طبیعة العمل 

حلول وتوصیات مستقبلیة مقترحة  تسھم في تفعیل دور  إلىالتوصل . 3
  .الجامعة في المجتمع العماني

  :تتضمن حدود الدراسة ما یلي :حدود الدراسة
ان قابوس في خدمة المجتمع المحلي دور جامعة السلط :الحدود الموضوعیة .أ

 .من وجھة نظر بعض شرائح المجتمع
  .والیة مسقط بسلطنة عمان  :الحدود المكانیة .ب
 . 2015المیالدي العام  :الحدود الزمانیة .جـ

   :مصطلحات الدراسة الحالیة كما یليعرف الباحثان : تحدید الـمـصـطلحات
 التي والمھام والمسؤولیات تزاماتاالل إلى تشیر ممارسات ھو: الدور - أوالً 

 خدمة في الجامعات لدور السلطان قابوس وفقًا جامعة عاتق على تقع
 .المحلي المجتمع

لمحافظة مسقط  الجغرافیة المنطقة ھو مكونات: المحلي المجتمع -ثانیاً 
 ومناطق ووالیات وأحیاء وجماعات أفراد من لھا یتبع بسلطنة عمان وما

 .وحیویة تنمویة طقومنا ومؤسسات سكنیة
 للجامعات الثالثة الرئیسة ھو أحد األدوار :المحلي المجتمع خدمة -ثالثاً 

 ھذه توجھ والتي ،)المجتمع وخدمة العلمي، والبحث التدریس،( المعاصرة
 مع المثمر االرتباط لتحقیق نحوه وأنشطتھا وإمكاناتھا طاقاتھا الجامعات
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 ھذا جودة تحدد ممارسات وقد تنمیتھ، في والمساھمة المحلي المجتمع
  .الدور

مجموعة من األفراد والجماعات تعیش في موقع  :شرائح المجتمع - رابعاً 
جغرافي واحد وتربط بینھا عالقات اجتماعیة وثقافیة ودینیة وتم تحدیدھم 

 أصحاب، معلمین، األطباءمن المھندسین،  األفرادفي الدراسة في 
  .مسقط بسلطنة عمانحافظة ممؤسسات والذین یسكنون ویعملون في 

  النظري والدراسات السابقة اإلطار: الفصل الثاني
  المجتمع خدمة في الجامعة دور
 بالجو وتتأثر تؤثر التي االجتماعیة المؤسسات أھم الجامعة تعد

 ھي أخري ناحیة ومن  ناحیة من المجتمع صنع من فھي المحیط، االجتماعي
 لكل كانت ھنا ومن والفكریة، والسیاسیة ةوالمھنی الفنیة قیادتھ صنع في أدائھ

 تختلف الوسطي العصور في فالجامعة تحقیقھا، تتولى التي رسالتھا جامعة
 من نوع لكل وھكذا الحدیث العصر في الجامعة عن وغایتھا رسالتھا

 . تناسبھ التي جامعتھ المجتمعات
 طةواألنش األدوار من مجموعة وتقدیم بمجتمعاتھا الجامعات اتصال إن

 المعاصرة، المتغیرات تفرضھ ضروري أمر أصبح المجتمع لھذا والخدمات
 العالم دول جامعات في كما اختیاریا أمرا مجتمعھا بخدمة الجامعة قیام یعد فلم

 الخدمات تقدیم في حیوي بدور مطالب الجامعي األستاذ أن كما الثالث،
 على الوقوف یمھ،وتقو وإعداده اختیاره عند ذلك یراعى أن ویجب المجتمعیة

 واقتراح األمثل الوجھ على األدوار بھذه قیامھ دون تحول التي المعوقات أھم
 .المجتمع خدمة مجال في بالجامعات دوره تفعیل بھدف المعوقات لتلك الحلول

 أو الجماعات أو األفراد بھا یقوم التي الجھود ھي المجتمع خدمة إنّ 
 أو االجتماعیة األوضاع لتحسین المجتمع أفراد بعض أو المنظمات

 والجماعات لألفراد المجتمعیة االحتیاجات تحدید طریق عن االقتصادیة،
 عن االحتیاجات ھذه تلبي التي والبرامج األنشطة وتصمیم والمؤسسات،

 تغیرات إحداث بغیة المختلفة البحثیة ومراكزھا وكلیاتھا الجامعة طریق
 حلّ  طریق عن المجتمع تخدم عةالجام أن كما فیھا، مرغوب وسلوكیة تنمویة



   أسعد تقي عبد محمد العطار – مھا عبد المجید العاني/ د.أ
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                320

 تمكین إلى وتھدف المتعددة، المجاالت في الشاملة التنمیة وتحقیق مشكالتھ،
 الخدمات من ممكنة إفادة أقصى تحقیق من وھیئاتھ ومؤسساتھ المجتمع أفراد

 ظروف مع تتناسب متنوعة وأسالیب بوسائل الجامعة ا تقدمھ التي المختلفة
  ). 2002مصطفى، (ة الفعلی وحاجاتھ المستفید

 عن ویمكن الجامعة، طالب غیر إلى موجھ تعلیمي ونظام نشاط فھي
 تغییرات إحداث بغرض وذلك الجامعة، جدران خارج المعرفة نشر طریق

 واالجتماعیة اإلنتاجیة ووحدتھا بالجامعة المحیطة البیئة في وتنمویة سلوكیة
 تعلیمي نشاط إلى ترجمتھاو للمجتمع العامة االحتیاجات معرفة فإن  المختلفة

 إشاعة نشر إلى أیًضا الجامعة تسعى كما الجامعة، تخدمھ الذي المجتمع في
 مجال في یجري بما العام، الرأي وبتغییر الكلیات ببیئة المرتبط العلمي الفكر

 لحل المقترحات وتقدم المجتمع مؤسسات تقیّم كما ممارسة، أو فكًرا، التعلیم
 داخل تربویًا فكًرا وتشیع تثیر وبدائل تصورات ترحوتق ومشكالتھ، قضایاه

   .)54،ص 2007عامر، (المجتمع 
 مواردھا باستخدام وتقوم تطبیقیة وأبحاث تعلیمیة خدمات تقدم فالجامعة

 لنظر ا بغض واھتماماتھم والكبار الجامعي غیر احتیاجات الشباب لمساعدة
 .السابقة التعلیمیة الخبرات أو الجنس أو العمر عن

 تغییر وكل ،وثقافة علًما فئاتھ أعلى المجتمع من الجامعة وتستقطب
 یصاحبھ الجامعة یصیب تطور وكل الجامعة، على ینعكس المجتمع على یطرأ
 . فیھ نعیش الذي المجتمع في تغییر

 الجزء كعالقة بالمجتمع وعالقتھا المجتمع، عن تنفصل ال فالجامعة
 :یلي لما نتیجة نشأت العربي الوطن في تالجامعا تعیشھا التي واألزمة بالكل،

 أن یجب ما مع تماًما ینسجم ال بالفعل الجامعة بھ تقوم الذي الدور أن .1
  .جامعة كونھا على لتحافظ علیھ تحرص

 النطاق واسع والمجال الجامعة سیاسة على الدولة سیاسة سیطرة .2
  .للمركزیة

  .والتطبیقیة ةالعلمی لألبحاث الداعمة المالیة الموارد ضعف .3
  .ومشكالتھ حاجاتھ عن والبعد بالفعل، المجتمع یحتاجھ الذي الدور تجاھل. 4
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 الجامعة جدران داخل المعرفة نقل وحصر مجتمعاتھا، عن الجامعة عزل.5
  .وقضایاه بالمجتمع وثیق ارتباط دون

 الجامعة في التدریس ھیئة بین العالقة وضعف التطوعي، العمل ضعف. 6
صناعیة  ومؤسسات وأندیة ومتاحف مكتبات من لمحلیةا والمؤسسات

   .)67، ص2007عواد،(
كان مشروع إنشاء جامعة السلطان قابوس وعدا من حضرة صاحب 
الجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم ألبناء شعبھ في االحتفاالت بالعید 

 واستقبلت 1982بناء الجامعة في عام  أعمالوبدأ ت . م1980الوطني العاشر 
وقد اصدر حضرة صاحب . م 1986الجامعة الدفعة األولى من طالبھا عام

 9/86الجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم مرسوما سلطانیا سامیا رقم 
الجامعة وحدد ھذا المرسوم بدایة الدراسة في الجامعة في  خمس  بإنشاء

ة وكلیة كلیة التربیة وكلیة الھندسة وكلیة الطب والعلوم الصحی: كلیات ھي
وبعد ذلك تم إضافة كلیة اآلداب عام . العلوم الزراعیة والبحریة وكلیة العلوم

م وإلحاق كلیة الحقوق عام 1993م وكلیة التجارة واالقتصاد عام 1987
 م2008م وأخیراً إضافة كلیة التمریض عام 2006

)http://www.squ.edu.om/squ-ar.(/  
لسلطان قابوس للمجتمع المحلي وتعددت الخدمات التي تقدمھا  جامعة ا 

تقدیم تعلیم  إلىمن خالل مركز خدمة المجتمع والتعلیم المستمر والذي یسعى 
جید وخدمات مجتمعیة تنافسیة إلى الطبقة العریضة من المجتمع العماني 
وضمان أن یكون للجامعة دورا مركزیا في تعزیز االقتصاد العماني 

الجامعة والمجتمع من خالل تنفیذ برامج  ومتطلبات المجتمع وتقویة الصلة بین
مشتركة من شأنھا مساندة الجامعة لتحقیق أھدافھا وتأدیة رسالتھا العلمیة 
والبحثیة المجتمعیة على أكمل وجھ لخدمة مجتمعنا وتطویره واإلسھام في 
نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني لمختلف قطاعات وشرائح 

مة الدورات والبرامج التدریبیة المختلفة بالتنسیق مع المجتمع من خالل إقا
جھات االختصاص بالجامعة والمشاركة في إعداد ومتابعة الدراسات 
والبحوث في مختلف مجاالت المعرفة وخاصة تلك المتعلقة بدراسة قضایا 
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المجتمع وإیصال نتائجھا إلى األفراد والمؤسسات ذوي العالقة من خالل 
لمركز كما ویقدم المركز دورات تدریبیة قصیرة وتدریبیات الوسائل المتاحة ل

وبرامج التعلیم المستمر للمجتمع ولموظفي المؤسسات الحكومیة ومؤسسات 
القطاع الخاص وخدمات في تخطیط وتنظیم المؤتمرات والمعارض والندوات 
وحلقات المناقشة في العدید من المجاالت الفنیة وغیر الفنیة  ویقوم المركز 

عیة المجتمع حول البرامج والخدمات التي تقدمھا الجامعة من خالل بتو
الوسائل اإلعالمیة المتاحة والعمل على توطید عالقة الجامعة بالمجتمع من 
خالل التعرف على احتیاجاتھ وذلك لتحقیقھا بالوسائل المتاحة واإلشراف 

بة التي والمشاركة في تخطیط وتنفیذ البرامج واألنشطة المجتمعیة والتدری
والعمل . ینظمھا المركز للمجتمع بالتعاون مع جھات االختصاص بالجامعة

على نشر الوعي العلمي والصحي والبیئي لدى أفراد المجتمع من خالل إقامة 
الملتقیات والمحاضرات والندوات التوعویة والتثقیفیة وورش العمل التدریبیة 

لمختلفة وإصدار النشرات بالتنسیق مع المختصین بكلیات ومراكز الجامعة ا
والكتیبات في ھذا المجال وإعداد ومتابعة الدراسات في مختلف مجاالت 
المعرفة خاصة المتعلقة بدراسة قضایا المجتمع وإیصال نتائجھا إلى أفراد 

  .ومؤسسات المجتمع ذات العالقة
وكون موضوع التواصل بین مؤسسات التعلیم العالي والمجتمع من 

ة بالبحث والدراسة قدمت العدید من الدراسات العالمیة المواضیع الجدیر
 وھي )(Basinger, 2000باسنجر  دراسةومنھا  المجال ھذا والعربیة في

 تقدیم  في میسیسیبي جامعة مساھمة واقع معرفة إلى ھدفت مسحیة دراسة
 الوالیة، في األمیة محاربة مشروع خالل من بھا المحیطة للمدارس خدمات

 على الكبیرة بالفائدة یعود المشاریع ھذه مثل إنشاء أن الدراسة ئجنتا بینت وقد
 أو تتبناھا التي المشاریع ھذه لمثل الخاص القطاع دعم أھمیة وبینت الطلبة،

  .الوالیات بمختلف الجامعات في إنشاؤھا یتم
بدراسة مسحیة  (Tiamiyu & Bailey,2001) وبیلي تیامیو وقام

وكالة للخدمات بأمریكا نحو ) 24(املین في العھدفت إلى معرفة اتجاھات 
الجامعة والمجتمع في ھذه  الخدمات المجتمعیة للجامعات ودور التناغم بین

تصورات  الخدمات، وقد بینت نتائج الدراسة أن أفراد العینة لم یكن لدیھم



  ...  دور جامعة السلطان قابوس في خدمة المجتمع المحلي      
  

 

 323                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

سلبیة بخصوص التعاون بین الجامعة والمجتمع، إال أنھم لم یدركوا آلیات ھذا 
كیف استطاع ھذا التعاون أن یحسن الخدمات في ضوء الطلب والتعاون، 

التنامي والزیادة في السكان، وأن الجامعة  المتزاید الذي یعود إلى اتجاھات
المجتمع مما یشكل  یمكنھا تقدیم الخدمات في ضوء التزاید في عدد سكان

  .خدمة لھذا المجتمع وتحسین أحوالھ
 بدراسة (Schumaker & Woods,2001) وقام شوماخر وود 
 ضوء في المجتمع خدمة في الجامعیة الكلیة تحلیل دور إلى ھدفت مسحیة

 في منھا االستفادة یمكن الدراسة آراء قدمت وقد نبراسكا، جامعة كلیة خبرة
 في أھمیة ذلك وبینت العامة، الشؤون في بالخدمات وتزویده المجتمع تطویر
 في بدورھا وتقوم المجتمع من جزًءا لتكون ومساعدتھا الجامعة دور تفعیل
  .وتطویره خدمتھ

بدراسة ھدفت إلى تقویم واقع وحدات خدمة ) 2002( الجعد وقامت
المجتمع والتعلیم المستمر التابعة للمؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب 
المھني بالسعودیة، ولتحقیق ھذا الھدف طبقت الدراسة استبانة على عینة 

بینت . مدیر وحدة وموظفًا) 47(مدربًا و) 174(بًا ومتدر) 459(تكونت من 
نتائج الدراسة أن معظم برامج وحدات خدمة المجتمع والتعلیم المستمر برامج 
موجھة لفئات محددة، وأن أسلوبھا في تقویم برامجھا ھو أسلوب االستفتاء 
الموجھ للمتدربین، ووجود ضعف في عملیة التسویق، وعدم وجود خطة 

علیھا، وعدم تخطیط البرامج في ضوء تحدید االحتیاجات محددة تسیر 
كما بینت ھذه النتائج وجود صعوبات أمام ھذه .التدریبیة ألفراد المجتمع

الوحدات تعیق تحقیق أھدافھا منھا ضعف التنسیق مع المؤسسات األخرى 
لمعرفة احتیاجاتھم التدریبیة، وعدم كفایة الفترات المخصصة للدورات 

عدم مناسبة وقت التدریب للمتدربین، وافتقار معظم البرامج التدریبیة، و
للجانب التطبیقي، وعدم توافقھا مع المستوى المھني أو العلمي للمتدربین، 

  .وضعف مستوى المدربین
 إلى ھدفت مسحیة بدراسة (Boyd & Rush,2002) ورش بوید وقام

 والیةب سانتاكروز بجامعة التدریس ھیئة إسھامات أعضاء واقع معرفة
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 العینة من ٪80 أن الدراسة نتائج بینت وقد المجتمع، خدمة في كالیفورنیا
 ٪ 17و وترویحیة ثقافیة خدمات ٪ 21منھا المجتمع، خدمة مھام یمارسون

 والشباب، لألطفال ٪ 12و تعلیمیة، ٪ 14و ومجتمعیة، إنسانیة ٪ 15و بیئیة،
 ھیئة أعضاء معةالجا ساعدت وقد دینیة، ٪3و صحیة، ٪7و ریاضیة، ٪ 11و

 أنشطتھم ورعایة لھم، المستمر وتشجیعھا المتاحة، الموارد توفیر في التدریس
  .المجتمع بخدمة مرتبطة دراسیة مقررات وإیجاد المختلفة،

بدراسة ھدفت إلى معرفة وجھة نظر أعضاء ) 2004(وقام السعادات 
برامج مركز  ھیئة التدریس في الكلیة التقنیة باإلحساء السعودیة لمدى تلبیة

خدمة المجتمع والتعلیم المستمر فیھا لحاجات المجتمع المحلي، ولتحقیق ھذا 
بینت نتائج . عضًوا) 30(الھدف طبقت الدراسة استبانة على عینة تكونت من 

الدراسة أن المركز یلبي حاجات المجتمع في مجال تنظیم الدورات التدریبیة، 
التدریب الزراعي التي تناسب خصائص لكنھ ال یبادر بتقدیم برامج التثقیف و

المنطقة، وال یتعاون مع الجامعات والكلیات األخرى في المنطقة في مجال 
كما بینت ھذه النتائج وجود فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات . التخطیط

وجھات النظر تعزى للجنسیة لصالح غیر السعودیة، وعدم وجود فروق دالة 
  .ھل التعلیمي وسنوات الخبرة والقسمإحصائًیا تعزى للعمر والمؤ

بدراسة ھدفت إلى الكشف عن تصورات أعضاء ) 2004( وقام عاشور
ھیئة التدریس في جامعتي الیرموك والعلوم والتكنولوجیا باألردن لدورھم في 
خدمة المجتمع، ولتحقیق ھذا الھدف طبقت الدراسة استبانة على عینة تكونت 

لدراسة أن تصورات أعضاء ھیئة التدریس بینت نتائج ا. عضًوا) 300(من 
لدورھم في خدمة المجتمع كانت بدرجة متوسطة، كما بینت ھذه النتائج وجود 
فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات تقدیراتھم تعزى للخبرة لصالح فئة الخبرة 

 فروق وجود وعدم ،)أستاذ(رتبة  لصالح األكادیمیة وللرتبة سنوات،) 1-5(
  .للجنس عزىت إحصائًیا دالة

 األردنیة الجامعات دور بیان إلى ھدفت بدراسة )2005(د الرشی وقام
 عینة على استبانة الدراسة طبقت الھدف ھذا ولتحقیق المجتمع، خدمة في

 الجامعات في والموظفین التدریسیة الھیئات أعضاء جمیع من تكونت
 والموظفین التدریسیة الھیئات أعضاء أن الدراسة نتائج بینت .األردنیة
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 بدرجة المجتمع خدمة في جامعاتھم دور یقدرون األردنیة بالجامعات
 متوسطات بین إحصائًیا دالة فروق وجود عدم النتائج ھذه بینت كما متوسطة،
 المسمى إلى تعزى المجتمع خدمة في بدورھا الجامعات قیام لدرجة تقدیراتھم
 .الجامعة ونوع الوظیفي

 العلیا الدراسات واقع استقراء إلى  )2007( سمرة أبو دراسة وھدفت
 التنمیة تحقیق حاجات یلبي ما إلى بھا واالرتقاء الفلسطینیة الجامعات في

 المتعلق العلمي واإلنتاج العلمي البحث محدودیة الدراسة نتائج بینت .الشاملة
 تحقیق دون تحول التي المعوقات بعض ووجود فلسطین، في الشاملة بالتنمیة
 المخصصة العالي والتعلیم الجامعات میزانیات تواضع :منھا شاملة،ال التنمیة
 الصلة وانقطاع العلمي، البحث لمستلزمات الجامعات وافتقار العلمي، للبحث

 أسباب بعض إلى الدراسة وأشارت .االقتصادیة والتنمیة العلمي البحث بین
 ومشكالت یة،المحل االقتصادیة والموارد اإلمكانیات قلة :منھا المعوقات ھذه

 ومشكالت المتخصصة، والدوریات المراجع وقلة االتصال، وصعوبة التنقل
 استراتیجیات معرفة إلى )2009( بركات دراسة وھدفت .واإلدخال المراقبة
 طبقت الھدف ھذا ولتحقیق البشریة، التنمیة في المفتوحة القدس جامعة

 نتائج بینت .دریست ھیئة عضو )192(من  تكونت عینة على استبانة الدراسة
 التنمیة أجل من الجامعة الستراتیجیات العینة أفراد تقدیرات أن الدراسة
 في ومرتفعة والمعرفي، الثقافي المجال في جًدا مرتفعة كانت البشریة

 وجود عدم النتائج ھذه بینت كما والسیاسیة، االجتماعیة واالقتصادیة المجاالت
 لمتغیر تبًعا المختلفة الجامعة ستراتیجیاتال تقدیراتھم في إحصائًیا دالة فروق

 والثقافیة االجتماعیة لالستراتیجیات تقدیراتھم في دالة فروق الجنس،ووجود
 لالستراتیجیات تقدیراتھم وفي الدكتوراه، حملة لصالح العلمي للمؤھل تبًعا

 وفي المتفرغین، المدرسین لصالح الوظیفة لنوع تبًعا والسیاسیة االجتماعیة

اتھم لالستراتیجیات االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة تبًعا للتخصص تقدیر
  .لصالح التخصصات التربویة والحاسوب

 البلقاء جامعة دور معرفة إلى ھدفت فقد )2011( الرواشدة دراسة أما
 على استبانة الدراسة طبقت الھدف ھذا ولتحقیق المجتمع، خدمة في التطبیقیة
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 التابعة الجامعیة عجلون كلیة في التدریس ھیئة أعضاء جمیع من تكونت عینة
 متوسط جاء المجتمع خدمة في الجامعة دور أن الدراسة نتائج بینت .للجامعة
 دور نحو آرائھم في إحصائًیا دالة فروق وجود النتائج ھذه بینت كما األھمیة،
 وللخبرة اإلناث، لصالح الجنس لمتغیر تعزى المجتمع خدمة في الجامعة
  .مساعد أستاذ من أقل لصالح األكادیمیة وللرتبة ،(فأكثر سنوات 10  لصالح

التي ھدفت الى دور الجامعات ) 2012(وتوصلت دراسة الزعبي 
السوریة في خدمة المجتمع المحلي وتطویره في ضوء تجارب عربیة وعالمیھ 

وجود فروق للمجموعات العلمیة وال توجد فروق ذات داللة احصائیة في  إلى
، عدد سنوات الخبرة كما بة العلمیةرات الجنس، المركز الوظیفي ، الرتالمتغی

لم تبین من النتائج انھ ال توجد فروق بالنسبة لتقویم خدمة الجامعة للمجتمع 
  ).353، ص 2012الزعبي ، (ومتغیرات الدراسة 

 إلى التعرف إلى الدراسة ھذه ھدفت) 2013(وقدمت دراسة الصرایره 
 ضوء في المحلي خدمة المجتمع في دورھا بجودة مؤتة جامعة اھتمام درجة

 متغیرات أثر عن الكشف وإلى بالجامعة، التدریس ھیئة أعضاء تقدیرات
 أعضاء أن  إلىوتوصلت نتائج الدراسة  التقدیرات ھذه في التصنیفیة الدراسة

 خدمة في دورھا بجودة جامعتھم اھتمام یقدرون مؤتة بجامعة التدریس ھیئة
 متوسطات بین إحصائًیا دالة فروق متوسطة ووجود بدرجة لمحليا المجتمع

 الكلیات الجامعة لصالح سمعة مجال في الكلیة صفة ألثر تعزى التقدیرات ھذه
 الصرایرة،(المجتمع  مع التفاعل" مجالي في األكادیمیة الرتبة وألثر العلمیة،
 ).35، ص2013

  وإجراءاتھامنھجیة الدراسة : الفصل الثالث
 لكونھ الوصفي التحلیلي المنھج الدراسة ھذه استخدمت: الدراسة جمنھ

  .لطبیعتھا مالءمة البحث مناھج أكثر
تكون مجتمع الدراسة الحالیة من العاملین بالمؤسسات  :مجتمع الدراسة

  .م 2014/2015الحكومیة والخاصة بمحافظة مسقط بسلطنة عمان 
، نردا من المھندسیف) 300(تكونت عینة الدراسة من  :عینة الدراسة

 150ذكور و 150(مؤسسات ومن كال الجنسین  أصحابالمعلمین،  ،األطباء
بطریقة عشوائیة من ست والیات في محافظة مسقط  اختیارھمتم ) إناث
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تم استبعاد االستبانات الغیر صالحة ) 221(بسلطنة عمان  واستجاب منھم 
من حجم المجتمع  %1ومثلت العینة ما نسبتھ اقل من  اإلحصائيللتحلیل 

% 25,4سنة نسبتھم ) 30-20(كالتالي  أعمارھمالمحلي الكلي، كما كانت 
، والمؤھل % 28,8نسبتھم ) 50- 41(و%  45,8نسبتھم ) 40-  31(و

ومن شھادتھم %) 7,6(ودبلوم متوسط %) 3,4(الدراسي ثانویة فاقل 
  %).89(بكلوریوس فأعلى نسبتھم 

قام الباحثان تم االطالع  دراسة الحالیةألجل إعداد أداة ال :أداة الدراسة
 إعدادالسابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة وتم  واألدبیاتعلى الدراسات 

فقرة مقرونة بسلم ) 36(عدد من الفقرات  تكونت في صورتھا النھائیة من 
درجة كبیرة جًدا، ودرجة (ذي التدرج الخماسي ) لیكرت(إجابات وفق نموذج 
، حیث یجیب أفراد )طة، ودرجة قلیلة، ودرجة قلیلة جًداكبیرة، ودرجة متوس

العینة عن كل فقرة باختیار درجة موافقة واحدة فقط، وقد توزعت ھذه 
  .)1(الفقرات إلى ثالثة مجاالت كما في الجدول 

  توزیع فقرات االستبانة وفق مجاالت الخدمة: )1(جدول 
  أرقام الفقرات  عدد الفقرات  المجال

   29،33، 27، 22، 19، 12، 11، 8، 6، 1  10   العمل التطوعي
تنظیم وتقدیم االستشارات 
والمحاضرات والدورات 

  التدریبیة 

17  2،5،7 ،13 ،14 ،15،17 ،18 ،21 ،23 ،
25 ،26 ،28 ،31 ،32 ،34 ،35  

البحوث والدراسات 
  التطبیقیة 

9  3 ،4 ،9 ،10 ،16 ،20 ،24 ،30 ،36  

  

درجة مستوى خدمة الجامعة  دیراتتق متوسطات على الحكم معیار أما
درجة كبیرة، ) 4,49- 3,5( فأكثر درجة كبیرة جدا،) 4,5(للمجتمع المحلي 

درجة ) 1,49-1(درجة قلیلة، ) 2.49 - 1,5(درجة متوسطة ، ) 3,49- 2,5(
 .قلیلة جدا
تم عرض االستبانة بصورتھا األولیة على  ):الصدق الظاھري( األداةصدق 

ي الخبرة واالختصاص في العلوم االجتماعیة مجموعة من المحكمین ذو
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فقرات االستبانة  وارتباطوالتربویة  للتأكد من سالمة ووضوح التعلیمات 
وقد تم األخذ بمالحظات المحكمین . بمحاورھا، فضالً عن الصیاغة اللغویة

، إذ أصبحت اإلستبانة بشكلھا م وبذلك تم التحقق من صدق األداةوتوصیاتھ
  .فقرة) 36(ن النھائي مكونة م

عینة عشوائیة مكونة من  اختیرتثبات األداة  الستخراج :ثبات األداة
موظفاً یعمل في محافظة مسقط تمثل وتم توزیع االستبانة على العینة ) 25(

تطبیق االستبانة على نفس العینة، وقد إستخرج ثبات  إعادةتم  أسبوعینوبعد 
وھي قیمة حقیقة ) 0.84( االرتباط األداة بطریقة إعادة االختبار، إذ بلغت قیمة

  .جیدة
شرع ، عداد االستبانة بصورتھا النھائیةبعد إ :تطبیق أداة الدراسة

إذ تم تسلیم نسخ أداة  ،الباحثان في تطبیق أداة الدراسة على عینة الدراسة
الدراسة على العینة، ومن ثم قام أفراد عینة الدراسة بإعادة نَُسخ أداة الدراسة 

جرت عملیة التطبیق بصورة طبیعیة  وقد .واإلجابة عن فقراتھا ،ابعد تعبئتھ
  .دون أي صعوبات تذكر

 اإلحصائیةالدراسة الحالیة الوسائل  استخدمت  :اإلحصائیةالوسائل 
  :التالیة

  .األداةمعامل ارتباط بیرسون الستخراج ثبات . 1
  .واالنحرافات المعیاریة األوساط الحسابیة. 2
  .مجموعة واحدةاالختبار التائي ل.3
  .الختبار داللة فروق) One Way ANOVA(اختبار تحلیل التباین . 4

  نتائج الدراسة ومناقشتھا: الفصل الرابع
  :عرض نتائج الدراسة

  :، والذي ینص على ما یليبالھدف األولعرض النتائج ذات الصلة  - 1
التعرف على دور جامعة السلطان قابوس في محاور خدمة المجتمع 

، معلمون، األطباءالمھندسون، (من وجھة نظر بعض شرائح المجتمع المحلي 
  ).مؤسسات أصحاب

 استخراج تم السؤال ھذا عن لإلجابةلإلجابة عن ھذا السؤال، 
بعض شرائح المجتمع  لتقدیرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
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 األداة تمجاال من مجال كل علىالمحلي  المجتمع خدمة فيالجامعة  في دور
   .)2( جدول في كما النتائج وجاءت ككل، والمجاالت

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات بعض شرائح : )2(جدول 
المجتمع لدرجة دور جامعة السلطان قابوس في خدمة المجتمع المحلي على كل 

  .مجال والمجاالت ككل مرتبة تنازلیًا حسب المتوسطات الحسابیة
رقم 

  المجال
  المجال

  
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  الدرجة  الرتبة

تنظیم وتقدیم االستشارات   1
والمحاضرات والدورات 

  التدریبیة

  كبیرة  1  0.63  41,11

البحوث والدراسات   2
  التطبیقیة

  كبیرة  2  0.67  40,71

  متوسطة  3  0.71  30.84  العمل التطوعي  3
  كبیرة   0.66  37,55  المجاالت ككل

أن المتوسط العام ) 2(یتبین من المتوسطات الحسابیة في جدول 
لتقدیرات بعض شرائح المجتمع لدرجة دور جامعة السلطان قابوس في خدمة 

، مما یشیر إلى )0,66(وبانحراف معیاري ) 37,55(قد بلغ  المجتمع المحلي
جال أن الجامعة تھتم بدورھا في خدمة  المجتمع بدرجة كبیرة ،وقد احتل الم

المرتبة ) تنظیم وتقدیم االستشارات والمحاضرات والدورات التدریبیة(األول 
، ثم تاله المجال )0.63(وبانحراف معیاري ) 41,11(األولى بمتوسط حسابي 

) 40,71(في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي ) البحوث والدراسات التطبیقیة(
بالمرتبة ) مل التطوعيالع(، بینما  جاء المجال )0.67(وبانحراف معیاري 

). 0.71(وبانحراف معیاري ) 30.84(الثالثة واألخیرة بمتوسط حسابي 
) 2004(وتتفق ھذه النتیجة بعامة مع نتائج دراسات كال من دراسة عاشور 

ودراسة بركات  )2005(، ودراسة الرشید )2004(ودراسة السعادات 
دراسة  و) 2012(دراسة الزعبي  و)  2011(ودراسة الرواشدة ) 2009(

في حین تختلف ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الجعد )  2013(الصرایره 
  ).2007(ودراسة أبو سمرة ) 2002(

تنظیم وتقدیم االستشارات والمحاضرات (محور  إن أیضاویتبین لنا 
وھو ) 41,11(بمتوسط حسابي قد أحتل المرتبة األولى ) والدورات التدریبیة
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المجتمع المحلي یدركون الخدمة التي تقدمھا  أنعلى  ویدل ذلك دال إحصائیاً،
الجامعة وتحدیدا ما یتعلق بما تقدمھ من استشارات ومحاضرات متنوعة 

، في التعلیم والتدریب لتلبیة احتیاجات المجتمع ألفرادودورات تدریبیة 
تقدیم دورات تدریبیة قصیرة  إلىالمجتمع من القوى البشریة، فسعي الجامعة 

ت وبرامج التعلیم المستمر للمجتمع ولموظفي المؤسسات الحكومیة وتدریبیا
ومؤسسات القطاع الخاص وخدمات في تخطیط وتنظیم المؤتمرات 
والمعارض والندوات وحلقات المناقشة في العدید من المجاالت الفنیة وغیر 
الفنیة والمشاركة في تخطیط وتنفیذ البرامج واألنشطة المجتمعیة والتدریبة 

ینظمھا المركز للمجتمع مما جعل دورھا فاعال في خدمة المجتمع وجاء التي 
 .لتلك الخدمة أفراده وإدراكذلك من خالل تقییم 
فقد أحتل المرتبة الثانیة ) البحوث والدراسات التطبیقیة(أما محور 

وھو دال إحصائیاً أیضاً، فالبحث العلمي، والبحوث ) 40,71(بمتوسط حسابي 
 بھذا في تنمیتھ وحل مشكالتھ إسھامھاالمجتمع مدى  فرادأ إدراكالتطبیقیة 

واثر  الجانب المعرفي ضمن خدمات الجامعة للمجتمع المحلي أھمیة یكتسب
   .أفراده إجابات واضح من خالل

بالمرتبة الثالثة إذ حصل على ) العمل التطوعي(في حین جاء محور 
الجامعة  أنى وھو دال إحصائیاً،  ویدل ذلك عل) 30.84( متوسط حسابي

رغم تقدیم خدماتھا  ضمن ممارسة األعمال التطوعیة واألنشطة االجتماعیة، 
وتكوین العقلیة الواعیة بمشكالت المجتمع والبیئة، وتفعیل العالقة التبادلیة بین 

  .لم تكن بالمستوى المرتفع أنھا إال. الجامعة والمجتمع
  :ینص على ما یليعرض النتائج ذات الصلة بالھدف الثاني، والذي  - 2

بعض شرائح المجتمع في دور جامعة  آراءالتعرف على الفروق في 
الجنس، (السلطان قابوس في محاور خدمة المجتمع المحلي وفق المتغیرات 

  ").قطاع حكومي ، قطاع خاص، ریادة مؤسسة"العمر، طبیعة العمل 
لغرض تحقیق ھذا الھدف استخرجت المتوسطات الحسابیة 

المعیاریة  لدور جامعة السلطان قابوس في خدمة المجتمع واالنحرافات 
الجنس، العمر، (المحلي من وجھة نظر بعض شرائح المجتمع وفق متغیرات 

ولبیان داللة ") قطاع حكومي، قطاع خاص، ریادة مؤسسة"طبیعة العمل 
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بین المتوسطات الحسابیة استخدام اختبار  التائي للجنس  اإلحصائیةالفروق 
  .بیعة العمل والعمر وط

لمجموعتین ) ت(أشارت نتائج اختبار ) إناث ذكور،(فبالنسبة لمتغیر الجنس 
مستقلتین إلى عدم وجود فروق ذات داللة في دور الجامعة في خدمة المجتمع 

  .یوضح ذلك) 3(متغیر، والجدول رقم المحلي في ھذا ال
تقدیرات بعض شرائح لداللة متغیر الجنس في ) ت(خالصة نتائج اختبار  :)3(الجدول 

 في خدمة المجتمع المحلي المجتمع لدرجة دور جامعة السلطان قابوس

  
، ودراسة بركات )2004(وتتفق النتیجة الحالیة مع دراسة عاشور 

، واختلفت مع )2012(ودراسة الزعبي  )2011( ودراسة باعمر )2009(
متغیر  أن إلىو الدراسة الحالیة ھذه النتیجة وتعز). 2011(دراسة الرواشدة 

لم یكن لھ دور في ظھور مؤشرات مختلفة في  )اإلناث -الذكور(الجنس 
  .ي تقدمھا الجامعة للمجتمع المحلياستجابتھم لتقدیرھم للخدمات الت

 50- 41(، )سنة 40-31( ،)سنة 30-20(أما ما یخص متغیر العمر  
إلى  (One Way ANOVA)یل التباین فقد أشارت نتائج اختبار تحل) سنة

وجود داللة فروق في مستوى تقدیرات بعض شرائح المجتمع لدرجة دور 
یوضح ) 4(جامعة السلطان قابوس في خدمة المجتمع المحلي، والجدول رقم 

  .ذلك
  
  

  الذكور  الجنس
  

  الداللة  )ت(قیمة  اإلناث
  اإلحصائیة

  المتوسط  المجاالت
  الحسابي

المتوسط 
  الحسابي

  0.05  المحسوبة

تنظیم وتقدیم االستشارات 
  والمحاضرات والدورات التدریبیة

 غیر دال  1.537 39,969  42,250

  غیر دال  1.205 39,773 41,653 البحوث والدراسات التطبیقیة
  غیر دال  1.091 30.212 31,461  العمل التطوعي
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لداللة متغیر العمر  األحاديخالصة نتائج اختبار تحلیل التباین : )4(الجـدول 
بعض شرائح المجتمع لدرجة دور جامعة السلطان قابوس لمستوى تقدیرات 

  في خدمة المجتمع المحلي
 مصدر  المتغیر 

  التباین 
 مجـمـوع 
  المربعـات

 متوسط 
  المربعات

القیمة 
 الفائیة 

  )ف(

الداللة 
 اإلحصائیة

)0.05(  
تنظیم وتقدیم 

االستشارات 
والمحاضرات 

  والدورات التدریبیة

  15,873  901,064 1802,129  بین المجموعات
  
  

11,991  
  

10,996  

 
ضمن   دال

  المجموعات
6528,151  56,767  

البحوث والدراسات 
  التطبیقیة

  6530362  1306,724  بین المجموعات
ضمن 

  المجموعات
6266,200  54,489  

  497,183  994,367  بین المجموعات  العمل التطوعي
ضمن 

  المجموعات
5199,744  45,215  

  

داللة الفروق في متغیر العمر ، فقد تم استخراج  وللتعرف على
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ،إذ اتضح ان الفروق تعود 

سنة حیث بلغ متوسطھم الحسابي ) 30-20(لصالح الفئة العمریة من 
واختلفت  األخرىمن بقیة المتوسطات الحسابیة للفئات  أعلىوھو ) 45.36(

الفئة العمریة التي  أن إلى األسبابوربما ترد  ).2004(مع دراسة السعادات 
سنة قد تواصلوا من الخدمات التي قدمت لھم من  )30 إلى 20(تتراوح مابین 

التي تتمثل في التخرج من الدراسة  األعماریمثلون  وأیضاخالل الجامعة 
  .الجامعیة واالنخراط في العمل

" ، ریادة مؤسسةقطاع حكومي، قطاع خاص"متغیر طبیعة العمل  أما
إلى عدم وجود داللة فروق في  األحاديفقد أشارت نتائج اختبار تحلیل التباین 

واتفقت ھذه النتیجة مع دراسة السعادات بسلطنة عمان في ھذا المتغیر، 
، ودراسة )2005(ودراسة الرشید  )2004(، ودراسة عاشور )2004(

، )2011(اشدة ودراسة الرو) 2009(واختلفت مع نتائج دراسة بركات 
، ویعزو الباحثان ھذه النتیجة كون متغیر طبیعة )2012(ودراسة الزعبي 
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ال یؤثر في طبیعة ) قطاع حكومي، قطاع خاص، ریادة مؤسسة(العمل 
تقدیرات بعض شرائح المجتمع لدرجة دور جامعة السلطان قابوس ومستوى 

فراد جامعة ألفي خدمة المجتمع المحلي، الن طبیعة الخدمات التي تقدمھا ال
  .مجال مھني محدد أوتتضمن برامج متنوعة ومتعددة وال تستھدف تخصص 

في ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة : توصیات الدراسة
  :یوصي الباحثان باآلتي

 المجتمع خدمة في دورھا تھتم جامعة السلطان قابوس بجودة أنضرورة  .1
 والتفاعل بالمجتمع العالقة تجاه عةسیاسة الجام ممارسات وتفعیل المحلي

 المعنیة، المراكز والوحدات خالل من الجامعة وسمعة المجتمع مع
 الوجھ المطلوب على المجتمع خدمة عملیات فيالجامعة  أعضاء وإشراك

 ومشروعاتھا برامجھا بتنفیذ وانتھاء اإلستراتیجیة الخطة بناء من بدًءا
 مثل دورھم فاعلیة تحقیق في ثرةالمؤ العوامل تھیئة وعملیة تقییمھا،

 ومعاییر أدائھم تقییم معاییر المحلي المجتمع خدمة في إسھاماتھم تضمین
 .الجامعة في المعتمدة األكادیمیة الترقیة

 آرائھم واقتراحاتھم، إلىالمجتمع واالستماع  أفرادعقد لقاءات مفتوحة مع  .2
 .التواصل معھم أنشطةمع تفعیل 

ة لحل مشكالت المجتمع والتي تخدم المجتمع توجیھ األبحاث الجامعی .3
 .وتعمل على تطویره

علمیة  وأسالیبالتخطیط لبرامج خدمة المجتمع في الجامعة وفق مسارات  .4
  . تتناسب واحتیاجات المجتمع المحلي ومتطلباتھ التنمویة

تشجیع العمل على تقدیم خدمة العمل التطوعي للمجتمع المحلي سواء من  .5
   .موظفي الجامعة أو أساتذة أوطلبة 

یوجد قیاس مستمر من الجامعة لمستوى الرضا للمستفیدین من خدمة  أن .6
 .المجتمع المقدمة لھم واالستفادة من ذلك وتطویرھا

دراسة االحتیاجات التدریبیة الفعلیة لموظفي القطاعین العام والخاص  .7
بل واألفراد وترجمة ھذه االحتیاجات إلى برامج تدریبیة یتم تنفیذھا من ق

  .كلیات ومراكز الجامعة المختلفة
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السعي لتقدیم البرامج واالستشارات المتنوعة لتلبیة متطلبات أفراد المجتمع  .8
  .على اختالف مستویاتھم

استكماالً لمتطلبات ھذه الدراسة، فإن الباحثین یقترحان : البحوث المقترحة
  :إجراء البحوث والدراسات العلمیة اآلتیة

  .ة على عینة أكبر تشمل محافظات ومناطق السلطنة كافةإجراء الدراسة الحالی .1
كالكلیات الخاصة في  أخرىإجراء الدراسة الحالیة على مؤسسات التعلیم العالي  .2

 .سلطنة عمان ودورھا في خدمة المجتمع المحلي
دراسة جودة دور جامعة السلطان قابوس في خدمة المجتمع المحلي من  إجراء .3

 .تمع المحليللمج أخرىوجھة نظر مكونات 
 جامعة في المحلي المجتمع خدمة برامج جودةدراسة للتعرف على  إجراء .4

 .وتنمیتھ المجتمع بمشكالت السلطان قابوس وعالقتھا
دراسة للتعرف على اثر التدریب لبرامج مراكز البرامج التدریبیة وخدمة  إجراء .5

 .المجتمع في جامعة السلطان قابوس

  : المراجــع
 الفلسطینیة الجامعات في العلیا الدراسات واقع استقراء )2007( محمد سمرة، أبو .1

 نقابات التحاد الثالث المؤتمر .الشاملة التنمیة تحقیق حاجات  یلبي ما إلى بھا واالرتقاء
 التعلیم مؤسسات في واالعتماد والتمیز الجودة الفلسطینیة، وموظفي الجامعات أساتذة

  .المفتوحة القدس جامعة ،26/8/2007 – 25 الفترة في العالي،
 من المفتوحة القدس جامعة في البشریة التنمیة استراتیجیات .)2009( زیاد بركات،. 2

  .334-291، )3(2 للتربیة، الفلسطینیة المجلة ."التدریس ھیئة أعضاء نظر وجھة
 الموقع عبر .المحلي المجتمع وتنمیة الجامعات )2008(تركي محمد سالمة، بني. 3

 اإللكتروني
http://www.assawsana.com/portal/ArticlesPrint.aspx?id=1394.  

 التدریس ھیئة وأعضاء اإلداریین األكادیمیین اتجاھات .)2003(معي  ملیحان الثبیتي،. 4
 مجلة ."خلیجیة عربیة جامعات ثالث في والمكافآت والتدریس العلمي البحث نحو

   .519-465، ) 2(15جامعة الملك سعود : العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة
 في المستمر والتعلیم المجتمع خدمة لوحدات تقویمیة دراسة) 2002(حمد  نوال الجعد،. 5

 :الریاض منشورة، غیر دكتوراه رسالة .المھني والتدریب الفني للتعلیم العامة المؤسسة
  .اإلسالمیة سعود بن محمد اإلمام جامعة
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مجلة ". تحدید العملیة التعلیمیة في جامعة المستقبل). " 1993( جالل، عبد الفتاح أحمد  .6
  .29-23، ) 1( 1العلوم التربویة ، معھد الدراسات التربویة بجامعة القاھرة ، 

 الجامعات قیام ومدى معالمجت خدمة في الجامعة دور )2005( أحمد محمد الرشید، .7
 العربیة عمان جامعة :عمان منشورة، غیر دكتوراه رسالة .الدور بھذا األردنیة

  .العلیا للدراسات
 :اإللكتروني الموقع عبر متوافر .الجامعات ودور المجتمع خدمة )2001( زید الرماني، .8

p://www.suhuf.net.as/2001jaz/jun/23/er5.hthtt  
نظر  وجھة من المحلي المجتمع خدمة في الجامعة دور) 2011( زھیر عالء الرواشدة، .9

 جامعة :لدیھم الشخصیة متغیرات ببعض ذلك وعالقة فیھا التدریسیة الھیئة أعضاء
- 174،  االجتماعیة للعلوم القرى أم جامعة مجلة ."نموذًجا التطبیقیة،) 1(3، البلقاء
224 .  

دور الجامعات السوریة الحكومیة في خدمة ) 2012(الزعبي، نادیة عبد الكریم  .10
المجتمع المحلي وتطویره في ضوء تجارب عربیة وعالمیة، رسالة دكتوراه غیر 

  . منشورة ، كلیة التربیة ،جامعة دمشق
 وخدمة المستمر التعلیم مركز برامج تلبیة مدى )2004( إبراھیم خلیل السعادات، .11

 للبحوث مؤتة مجلة ."المحلي المجتمع لحاجات باإلحساء التقنیة بالكلیة المجتمع
  .40- 11،)1(19مؤتة  جامعة :والدراسات

درجة اھتمام جامعة مؤتة بجودة دورھا في خدمة ) . 2013(الصرایره ، خالد احمد . 12
س بالجامعة، مؤتة للبحوث المجتمع المحلي في ضوء تقدیرات أعضاء ھیئة التدری

 .70 - 35، )4(28والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، 
 الیرموك جامعة في التدریس ھیئة أعضاء تصورات )2004( علي محمد عاشور،.13

 للبحوث مؤتة مجلة ."المجتمع خدمة في لدورھم والتكنولوجیا العلوم وجامعة
 .94-67، )1(19جامعة مؤتة  :والدراسات

 في الجامعة دور لتطویر مقترح تصور) 2007( محمد الرؤوف عبد عامر ، طارق. 14
 .الخلیج لدول العربي التربیة كتب، الحدیثة العالمیة االتجاھات ضوء في المجتمع خدمة

 القدس ، جامعة للجامعات المجتمعیة المسؤولیة دلیل )2010( ذیاب یوسف ،عواد. 15
  .نفلسطی-هللا رام ، المفتوحة

 من األقصى جامعة لوظائف التنموي الدور تقییم" .)2007(محمود رفیق المصري،. 16
  .37-1.، ) 1(11األقصى،  جامعة مجلة ."التدریسیة ھیئتھا نظر أعضاء وجھة

 الخدمة منظور من المجتمع خدمة أولویات تحدید) 2002(محمد مصطفى،مجدي. 17
 بمدینة االجتماعیة والشئون والصحة مالتعلی مجاالت على تطبیقیة دراسة االجتماعیة

 یونیھ ، الثاني الجزء )2(109 األزھر جامعة التربیة كلیة – التربیة مجلة ، العین
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  د كمجال لترقیة .م.التكوین الجامعي في ظل نظام ل

  المعرفة العلمیة

  
 2قسنطینة  جامعة -كوثر زیادة الباحثة

  
  :ملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على التكوین الجامعي في ظل النظام 
 طالب 156تكونت عینة الدراسة من و كمجال لترقیة المعرفة العلمیة، د.م.ل الجدید 

باالعتماد على و أستاذة، تم اختیارھم بطریقة عشوائیة بسیطة،و أستاذ 13و ة،طالبو
توصلت الدراسة إلى و المنھج الوصفي التحلیلي، لتشخیص الواقع الفعلي للظاھرة،

لم یحدث تغییرا نوعیا في مجال  د.م.ل إن النظام الجدید : جملة من النتائج من أھمھا
المھني، فعلى الصعید النظري لم یساھم و ريالتكوین الجامعي على الصعیدین النظ

ترقیة المعرفة العلمیة لدى الطلبة، بل زاد كم معلوماتھم على حساب و في تنمیة
اإلبداع، مما أفقد الشھادة العلمیة قیمتھا، أما على الصعید و أبعده عن النقدو نوعھا،

ال یزال  المھني، لم یساھم ھذا النظام في دمج المتخرجین في سوق العمل الذي
 .رافضا ومتخوفا للتغییر

  .المعرفة العلمیة ،التعلیم العالي، د.م.نظام لن، التكوین الجامعی: الكلمات المفتاحیة
  :مقدمة

إن التعلیم العالي ضرورة ملحة في المجتمعات، نظرا لما یقدمھ من 
بما و معارف جدیدة،و دراساتو حلول لمشكالت المجتمع، من خالل أبحاث

رتباطا وثیقا بالتغیرات الحاصلة على جمیع األصعدة االجتماعیة، أنھ مرتبط ا
، كان لزاما على الفاعلین في السیاسات ...السیاسیة، االقتصادیة، الثقافیة

  .مستجدات العصر بتبنیھا لمعاییر الجودةو التعلیمیة تبني استراتیجیات تتماشى
مة من تجارب من ھذا المنطلق تبنت الجزائر إستراتیجیة إصالحیة مستلھو

لیسانس، ماستر، ( L M Dغربیة، متمثلة في منظومة التعلیم العالي الجدیدة 
  ).دكتوراه
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  : اإلشكالیة
یسعى القائمون على مجال تطویر األبحاث إلى االھتمام بنوعیة المنتج 
التعلیمي على حساب الكم، مما استدعى إعادة النظر في بنیة المنظومة 

ذلك بتبني معاییر الجودة و ،)مناھج، أھداف معارف،(جامعیة بوجھ عام ال
من أجل و الھیئات المعنیة باالعتماد األكادیمي،و الصادرة عن المنظمات

مستجدات العصر الجدیدة و تحقیق األھداف كان البد للجامعات أن تتماشى
التي فرضت على الجامعة ضرورة التخلص من الممارسات التقلیدیة التي 

  .ةمیزتھا السنوات الطویل
ھذا األمر دفع بالجامعة الجزائریة أن تفكر في وضع مؤسسات التعلیم 

المسایرة للمتغیرات العالمیة، بتبني سیاسة و الجامعي في مسارھا الطبیعي
، باعتباره مشروع عالمي یدعو L M Dإصالحیة جدیدة متمثلة في نظام 

لجامعة على للمنافسة على امتالك المعرفة بتقدیم تكوین نوعي یسمح بانفتاح ا
ھل یعتبر التكوین : من ھنا یتبلور سؤال اإلشكالیة فیما یليو سوق العمل،

  مجال لترقیة المعرفة العلمیة؟ L M Dالجامعي في ظل نظام 
  أھمیة الدراسة - 2

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في طبیعة الموضوع في حد ذاتھ، حیث یتناول 
الجامعیة، بھدف االنفتاح ، كأحد أھم إصالحات المنظومة L M Dنظام جدید 

تصورات و على العالم في مجال المعرفة العلمیة، إضافة إلى معرفة آراء
  .مدى فاعلیتھو األسرة الجامعیة فیما یخص ھذا النظام

  أھداف الدراسة  - 3
نھدف من خالل ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على التكوین الجامعي 

العالي، باعتباره آلیة لتلبیة احتیاجات  كمجال لتطبیق الجودة الشاملة في التعلیم
تشخیص و خطط اإلنماء الشامل على أسس علمیة مدروسة،و سوق العمل

  .في الجامعة الجزائریة L M Dواقع تطبیق نظام 
  : الجانب النظري للدراسة - أوال

 :تحدید المفاھیم - 1
 یقصد بھ إیجاد الشيء أو تشكیلھ بمعنى إحداث تغیرات من :التكوین -1- 1

، مصطلح جاء من الكلمة الالتینیة Formationالتكوین و وضع إلى آخر،
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Formare  أوForma، تعني إعطاء الفرد الشكل اإلنساني عن طریق تنمیة و
  .1اإلدارةو ملكاتھ الخاصة كالذكاء

علمیة، فھي بمثابة تنظیمات و ھي مؤسسة اجتماعیة، ثقافیة :الجامعة -2- 1
ھي بھذا المعنى و ،2طبیعة البیئة الخارجیةمعقدة تتغیر بصفة مستمرة مع 

  .العالمیةو تمثل تنظیم معقدا قابال للتغییر وفق المتغیرات الملیة
ھبوا و كما عرفھا بعض الباحثین بأنھا عبارة عن مجموعة من الناس

  .3أنفسھم لطلب العلم
ھو الدراسة المتخصصة في الجامعات، ترتبط  :التكوین الجامعي -3- 1

ما یرتبط بھا من مواد على عكس الدراسة في التعلیم العام و بمادة التخصص
  .4الذي یسبق التكوین الجامعي

یقوم ھذا النوع من المعرفة العلمیة على أساس  :المعرفة العلمیة -4- 1
استخدام قواعد البث العلمي في الكشف عن الظواھر، بحیث یعتمد على 

 فرض الفروضو لظواھراألسلوب االستقرائي من خالل المالحظة المنظمة ل
  . تفسیرھاو تحلیلھاو جمع البیاناتو إجراء التجاربو

لیسانس، : تدل على L M Dالحروف الثالثیة :  L M Dنظام  -5- 1
یعتمد ھذا النظام في ھیكلتھ على ثالث مراحل تكوینیة تتوج .ماستر، دكتوراه

  .5كل واحدة منھا بشھادة جامعیة
تتوج بشھادة و سنوات 3+ البكالوریا یقصد بھا شھادة  :المرحلة األولى

  :اللیسانس تتكون من درجتین
متعدد االختصاصات یمتد من سداسي إلى أربع سداسیات، : تكوین قاعدي -أ

التعرف على المنھجیة و یختص الكتساب المبادئ األساسیة للتخصصات
  .الجامعیة

یة مھني، األول یمنح في نھاو أكادیمي: ھو نوعانو :تكوین اختصاصي -ب
 مسار اللیسانس لاللتحاق مباشرة بالدراسات الجامعیة، مدتھا أطول

الثاني یمنح في نھایة و معاییر محددةو تمنح وفق كفاءاتو تخصصھا أدقو
  .المسار اللیسانس لالندماج في سوق العمل



   كوثر زیادة
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                340

تمنح للطالب و تتوج بشھادة الماسترو سنوات 5+ بكالوریا  :المرحلة الثانیة
  :تأھلین

ماستر (تساب اختصاص عال في حقل التخصص یتمیز باك: ھنيتأھیل م -أ
  ).مھني

نشاط البحثي في اإلعداد للو یتمیز بالتحضیر للبحث العلمي :تأھیل البحث -ب
  ).ماستر بحثي(القطاع الجامعي 

یضمن ھذا و سنوات تتوج بشھادة الدكتوراه 8+ بكالوریا  :المرحلة الثالثة
 .صالتكوین تعمیق المعارف ضمن التخص

  :المحلیةو متطلبات التكوین الجامعي في ظل المتغیرات العالمیة - 2
  :إن التكوین الجامعي في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في

  .فروع التخصصات، حیث یجب أن تستجیب لمتطلبات التنمیةو مجاالت - 1
  .األھدافو إعادة تصمیم الغایات - 2
  .البشریةو اصر المادیةتنویع اإلستراتیجیات والسیاسات بتوظیف العن - 3
  .جعلھا أكثر مرونةو طرق التدریسو تغییر أسالیب - 4
نظم التعلیم القدیمة، ھذه العناصر تؤكد و إعادة مراجعة الكثیر من البرامج - 5

  :على أن المؤسسة التي یجب أن تفكر على ثالث مستویات أساسیة
  .یةالتكوینو على مستوى الذھنیات الممارسة للعملیة التعلیمیة -
  .الوسائل التعلیمیةو على مستوى الھیاكل -
 دقة،و اللوائح التنظیمیة بما یجعلھا أكثر مرونةو على مستوى التشریعات -
ما و الشكل التالي یوضح ظاھرة التكوین الجامعي في ظل البیئة المحیطة بھو

  .العالميو تضمنھ من متغیرات على الصعید المحلي
م في تكوین الفرد في كل جوانب الحیاة إن البیئة التعلیمیة التي تساھ

ھذا ما یحدث داخل الجامعة و التي یتم فیھا التفاعل ألطراف العملیة التكوینیة،
المعتقدات، ( تشمل ھذه البیئة النظام الثقافي و قیم،و قوىو من عالقات

  ).التوقعات
  .النظام االجتماعي لطبیعة العالقات -
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النظام االقتصادي، فال شك أن و )المناھجاألسالیب، ( التكوین التكنولوجي  -
قدرة على التأقلم مع و إحساس بوعي مستقبلي،و ھذه البیئة تتطلب إدارة فعالة

  .المتغیرات الجدیدة
  .الدولیةو تكییف التكوین الجامعي مع المتغیرات المحلیة): 1(الشكل رقم 

 
  
 

   
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 تلفةالتحوالت المخ

  متغیرات ثقافیة - التحوالت المختلفة التحوالت المختلفة
  متغیرات اقتصادیة -
  متغیرات اجتماعیة -
  متغیرات تكنولوجیة -
  متغیرات سیاسیة -

 عيالتكوین الجام

 االستجابة للمتغیرات بتوظیف اإلمكانیات

  تصمیم وسائل -
  بنایاتو  صمیم هیاكلت -

 متطورة

 رأس المال البشري رأس المال

  التدریب -
  التعلیم  -
  التقویم -
  تحسین جودة التكوین     -
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  :لة في الجامعة الجزائریةالجودة الشام - 3
  : واقع النظام التعلیمي في الجامعة الجزائریة في ظل إدارة الجودة الشاملة -أ

تطویر منظومة التعلیم الجامعیة بعد و یتجھ التفكیر حالیا نحو اإلصالح
، ووضعھا في )أساسي، متوسط، ثانوي( استكمال موضع التنفیذ في القاعدة 

العالمیة، لیحقق التكوین و المتغیرات المحلیة الصورة التي تتوافق بھا مع
الكفاءات و بیئة العملو مادتھا المعرفیة،و الجامعي ربطا بین بیئة التكوین

  .المھنیة المطلوبة ألدائھ
إن إحدى المشكالت التي ظلت تواجھ التكوین الجامعي بالجزائر، تكمن 

اعدة التكوین في انفصالھ عن محیطھ العام ، األمر الذي جعلھ یؤسس على ق
التنمیة، مما أفقد و النظري البعید في غالب األحیان عن متطلبات المجتمع

قلة و أدى زیادة عدد الطلبة في غیاب اإلمكانیاتو التكوین فعالیتھ العملیة،
 ھدر طاقتھا في العمل الجامد المفتقر لإلبداعو سوء اإلدارةو الموارد

دلیل ذلك فشل و الكیف، ضعف التأطیر في طغیان الكم علىو التحسینو
الخطط التي ترسمھا لغیاب الكفاءات البشریة القادرة و الجامعة في السیاسات

  .6الجھود و على التوظیف الحسن لإلمكانیات
إن الجامعة الجزائریة كغیرھا من جامعات الوطن العربي تعاني أزمة 

  :7متعددة الجوانب تظھر من خالل المظاھر التالیة
  .ى حساب جودة التعلیمازدیاد الطلبة عل - 1
 .عدم مالءمة المخرجات مع متطلبات السوق - 2
 .ازدیاد البطالة عند خریجي الجامعة  - 3
 .ضعف قدرات االستیعاب - 4
 .سوء تسییرھاو ھدر المواردو جمود اإلدارة - 5
 .غیاب نظام یختص بذلكو ضعف تكوین المؤطرین - 6
 .انفصال الجامعة عن محیطھا العام - 7
 .رسم االستراتیجیاتو التخطیطو تصرفتقیید حریة الو مركزیة القرار - 8
 .الموظفینو المتناوب لإلداریینو التكوین المستمرو غیاب أنظمة التدریب - 9

 .العمالو األساتذةو سوء تقدیر الحتیاجات الطلبةو غیاب نظام الحوافز - 10
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متطلبات و عدم انسجامھ مع المجتمعو قلة االھتمام بالبحث العلمي  - 11
 .التنمیة

 .ن في بعض التخصصاتنقص المؤطرین المؤھلی - 12
غیرھا قامت الجامعة الجزائریة بإعادة النظر و لمواجھة ھذه المشاكل

 إعطاء نظرة إستراتیجیة أكثر حركةو األسالیبو الوسائلو في األھداف
االستخدام و تطویر، عن طریق االستفادة من نماذج اإلدارة المعاصرةو

سة المعاصرة، التي أثبتت ألسالیب إدارة المؤسو األنجح للتكنولوجیات الحدیثة
كانت  التجارب المیدانیة شاھدة على كفاءتھا في تحقیق الجودة و نجاعتھا

المطلوبة، فاعتبرت الجامعة الجزائریة أن تطبیق إدارة الجودة الشاملة بمثابة 
المدخل األكثر فعالیة وكفاءة في الوصول إلى التحسین المستمر لعناصر البیئة 

التكوین، إن تطبیق ھذه السیاسة جاء للحد و لیة التعلیممكونات عمو الجامعیة،
لتحقیق مجموعة من و من التدھور المستمر للتعلیم العالي  في الجزائر

  :األھداف یمكن إبرازھا في الشكل التالي
  أھداف تطبیق إدارة الجودة الشاملةو إمكانیات: 2الشكل رقم 

   
  
  
  
  
  
  
 

  .68ره، ص مرجع سبق ذك: غربي صباح: المصدر
  
  
  

 الرسالةو  الرؤیا تعلیم نوعي ومتمیز للطلبة

معدل و العالقة المطردة بین نوعیة المورد البشري 
التقدم االقتصادي للدول یتطلب اهتمام بنظام التعلیم 
الجامعي باعتباره أحد المحركات األساسیة في القرن 

21. 

 لماذا؟
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  :متطلبات تطبیق الجودة الشاملة في الجامعة الجزائریة -ب
 :8المحور اإلداري

  .رسالة الجامعةو ملتزمة برؤیةو إدارة حازمة - 1
  .تكافؤ الفرصو توفر منظومة قیم مبنیة على اإلخالص في العمل - 2
  .قیام اإلدارة الجامعیة بدور فعال في تطویر وظائف الجامعة - 3
المھارات و تزویدھم بالمعارفو في خدمة الطلبة بتحقیق رغباتھم األولویة - 4

  .الالزمة
النشاطات الني تقدمھا و تطبیق إدارة الجودة الشاملة في جمیع الخدمات - 5

  .الجامعة
  .خطط الجامعةو المختصین في وضع سیاساتو مشاركة الخبراء - 6
  .استثمارھاو تشجیع العاملین بھدف اكتشاف قدراتھم - 7

  :تخلیص ھذه المتطلبات في الشكل التاليیمكن 
  .الخصائص الواجب توافرھا في إدارة الجامعة الجزائریة: 3الشكل رقم 

  
  

    
  
  
 
 
 
  
  

  
  

 االتجاهات والممارسات المطلوبة

 رؤیة مشتركة 

رؤیة مشتركة، فھم مشترك بین مدیر 
الجامعة وعمداء الكلیات ورؤساء 

 األقسام 

تمكین األساتذة من بناء فریق عمل 
 قادر على التطویر والتحسین

  .تعزیز ثقافة الجامعة الداعمة للتطویر والتجنید -
  .تنمیة قدرات قیادیة فاعلة -
منح صالحیات أوسع وتعزیز القدرة على اتخاذ  -

  .القرارات
  .مواكبة المستجدات على مستوى سوق العمل -
  . تنمیة كفاءات االتصال والتفاوض وحل المشكالت -
  .م فعال لتقییم األداءبناء نظا -
  .تطویر نظام فاعل للتحفیز واإلبداع -
القدرة على بناء شراكة فاعلة مع البیئة الخارجیة وخاصة  -

 .المستفیدین من المخرجات الجامعیة

االلتزام بجودة األداء وتمیز العمل 
 بمراحلھ ومستویاتھ كافة 

 الخصائص الرئیسیة
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  : البرامج الدراسیة
استحداث و تطویرھاو یجب مراجعة المقررات في جمیع التخصصات - 1

  .مقاییس جدیدة
  .امشيالحد من التوسع في التخصصات ذات المحتوى الھ - 2
المعارف و التحول من المقررات أحادیة المعلومة إلى المقررات البینیة - 3

  .التكاملیة
  .االعتماد على وسائط لتنمیة المھارات - 4
  .الخدمات في كل التخصصاتو سلوكیات إدارة اإلنتاجو إدراج برامج - 5
  .التركیز على تدریس المقاییس على تدریب الطلبة - 6
  .ي في مختلف المقاییسإدخال المكون البحث - 7
  .9التجھیزاتو تطویر المختبرات العلمیة لتظم أفضل األجھزةو تحدیث - 8

الشكل التالي یوضح التحوالت المطلوبة في البرنامج الدراسي في الجامعة 
  .الجزائریة

  .التحوالت المطلوبة لجودة  البرنامج الدراسي الجامعي: 4الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

 إىل من 

  .البرامج ذو المحتوى الھامشي -1
  .مقررات أحادیة المعلومة -2
  .التعلیم وفق مناھج تقلیدیة -3
برامج نھدف إلى تخریج عمال یلتزمون  -4

  .بحرفیة اللوائح
  .التعلیم بالكتب والمحاضرات -5
 عتمد على الحفظ والتلقینبرامج ت -6

  .برنامج یواكب متطلبات السوق -1
  .المقررات ومعارف متكاملة -2
  .التعلیم منفتح على المعرفة العالمیة -3
  .تھیئة عمال مبدعین ومخترعین -4
كتب، ( التعلیم بالوسائط المتعددة  -5

  ).برمجیات، أنشطة علمیة وأشرطة
اكتساب مھارات للتعامل مع الواقع  -6
 .لعمليا

إحداث تغیر في المقررات 
 الدراسیة الجامعیة
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  :یسیةالھیئة التدر
 ،قلیدیةإن األستاذ الجامعي في إدارة الجودة الشاملة، تختلف أدواره عن تلك الت

الشكل التالي یوضح التحول و ھذا من خالل امتالكھ لكفاءات ممیزة،و
  .10الحاصل في دور األستاذ من منظور الجودة الشاملة في الجامعة الجزائریة

  .منظور الجودة الشاملة كفاءات األستاذ الجامعي من: 5الشكل رقم 
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 إىل من   

دور األستاذ كمسیطر 
وملقن ومصدر وحید 

 للمعلومات

 أستاذ منفرد وغیر نمطي

 مسھل ومیسر للتعلیم

 ممارس للتفكیر الناقد

قیاس التحصیل 
 األكادیمي

 استھالك التقنیة

 الجامعة المنفردة

دور األستاذ كقائد مناقش للطلبة 
 بعمل على إطالق طاقاتھم

 المبدع والمبتكر

جزءا رئیسیا  الجامعة باعتبارھا
من شبكة مؤسسات الدولة 

 الداعمة

 إبداع التقنیة وابتكارھا

التقییم الشامل المتكامل 
 لشخصیة الطالب ومعلوماتھ

 المحاور والمناقش للمعلومات

  الصدیق الداعم والقائد 
الخصائص   

  والمواصفات
  التقلیدیة
 لألستاذ

  األدوار
  الحدیثة
  لألستاذ

ي الضوء ف
 الجودة

  الكفاءات والقدرات
 المطلوبة  للتحول

مھارات قیادة 
الطلبة والعدالة       

مھارات التحدي 
 والتمیز واإلبداع 

خصائص 
 وجدانیة راقیة

قدرات ومھارات 
  أكادیمیة عالیة  
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التي و من خالل الممیزات التي حددتھا إدارة الجودة الشاملة لألستاذ الجامعي،
تساعده في تأدیة وظیفتھ یتضح من أنھ البد من توفیر بیئة مناسبة تساعده في 

  :یمكن تلخیصھا فيو ت المطلوبةتنمیة القدرا
  .تنظیم دورات مستمرة لألساتذة لتزویدھم بالمعرف الجدیدة - 1
  .مجاالت العمل التطبیقيو تنظیم برامج لربط األساتذة بقطاعات اإلنتاج - 2
  .الكلیاتو تنمیة فرص البحث المشترك بین األقسام - 3
  .التألیف المشتركو تشجیع التدریس - 4
  .في وضع سیاسات التعدیل أو التغییر مشاركة األستاذ - 5
  .تطبیق نظام متكامل لتقییم األساتذة - 6
  .ضرورة اتفاق اللغاتو الدعوة إلى استخدام الوسائط في التدریس - 7
  .إرسال ھیئات التدریس إلى مؤتمرات الجودة في التعلیمو حضور - 8

 إذا أردنا تحویل الطالب الكالسیكي الذي تعود على الحفظ :الطالب
العالي، فال بد أن  التلقین إلى طالب فعال یشارك في تطویر جودة التعلیمو

  :اتجاھات اجتماعیة من خاللو ، قیممعارف ،نكسبھ مفاھیم
  .زیادة مشاركة الطلبة في القرارات المتعلقة بشؤونھم - 1
  .التوجیھ للطالبو تطویر خدمات اإلرشاد - 2
  .یادة المنح لدیھمزو المبدعینو االھتمام بالطلبة المتفوقین - 3
  . 11تسھیل الحراك األكادیمي للطلبة في الجامعات - 4
تقنیة تسھل انخراطھم في سوق العمل بعد و إكساب الطالب مھارات فنیة - 5

  . التخرج
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  دور الطالب الجزائري من منظور الجودة الشاملة: 6الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :البحث العلمي
  .حثیة المتمیزة في كل المجاالتالتركیز على المشاریع الب - 1
اإلنفاق و مضاعفة اإلنفاق على البحث العلمي بإعادة ھندسة نظام التمویل - 2

  .للبحث
  .االھتمام بالبحوث التطبیقیة - 3
  .النشرو السیما البحثو االعتراف بالحریات األكادیمیة - 4
  .تطویر آلیات االستفادة من األبحاث - 5
  .روري للباحثین داخل الجامعةالدعم الضو تامین الموارد - 6

  :تمویل الجامعة
  .إجراء تقییم شامل للمدخالت الجامعیة - 1
تفعیل االتفاقیات مع جامعات معروفة للحصول على منح دراسیة  - 2

  .للمتفوقین
 وضع أسس للحد من اإلنفاق على المواد المستھلكة لغایات التدریس - 3

  .ةالطالبیو اإلداریةو األنشطةو البحث العلميو
  .البحثیة للمستفیدین منھاو تشجیع الجامعة على طرح خدماتھا التعلیمیة - 4

 إلى من

مشارك من متلقي و
) مشاركة محدودة(

یتلخص دوره في حفظ 
المعلومات الواردة في 

المقررات والمحاضرات 
المعتمدة وتخزینھا في 

الذاكرة واستدعائھا وقت 
 االمتحان

  إلى مشارك فاعل
  .یناقش ویحاور -
  .یعرض أفكاره بحریة -
ینتقد أفكارا قائمة ویعرض أفكارا  -

  .جدیدة
قادرا على التفاعل مع تكنولوجیا  -

  .العصر
قادر على استخدام الحاسوب بمھارة  -

  .فائقة
  .یجید اللغات األجنبیة ویوظفھا -

من خالل 
استثمارات بشریة 

بنیة تحتیة و
 متطورة
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األجھزة و التشغیل بتوسیع عمل صیانة اآلالتو االھتمام بوحدة الصیانة - 5
  . الدقیقة

إقرار مبدأ استقالل الجامعات في جمیع النواحي، بحیث تتاح الفرصة لكل  - 6
  .جامعة لتصرف في شؤونھا المالیة

توفیر المیزانیة و إعادة بناء بعضھا،و المرافق األكادیمیةو ین المبانيتحس - 7
  .12الضروریة لتحقیق ذلك

یجب البحث عن آلیات تقییم جدیدة تساھم في  :أسالیب التقییم الجامعي
  .13تمیز الجامعة الجزائریة منھاو تحسین

  أسالیب التقییم الجامعي: 1الجدول رقم 
  

  تقییم العمل األكادیمي  ةتقییم األساتذ  تقییم الطلبة
  دراسة نتائج الطلبة -
دراسة مشكالت  -

  التحصیل
  تطویر نظام االمتحانات -
امتحان الطالب على  -

 مدى تملكھ للمعرفة
لیس و االستفادة منھاو

  على أساس حفظ المادة
  

  .المتابعة األكادیمیة لألساتذة -
وجود أسس الختیار أستاذ  -

لمقیاس التدریس وفق معاییر 
  .موضوعیة

حث األساتذة على إجراء  -
  .البحوث العلمیة

أسلوب تقییم عادل إلدماج  -
المؤقتین و األساتذة المساعدین

  .في البحث
وجود نظام عادل لتقییم نتائج  -

  . البحوث العلمیة
  . العدل في معاملة الطالب -

إنشاء وحدة الجودة  -
الشاملة عن طریق 

مدیریة خاصة بمراقبة 
لمستوى الجودة على ا

تأسیس و المركزي
وحدات على المستوى 

الجھوي باالعتماد على 
 قیام ھیئات للتقییم

االعتماد على مستوى و
  .الكلیات

  

  :العوامل المتحكمة في اإلصالح - 3
یؤثر العامل االقتصادي على میزانیة اإلصالح ، حیث أنھا تتحدد وفق 

لتنوع المتزاید في أعداد او طرق اإلنتاجو درجة نموه فالتقدم الھائل في أسالیب
  .تخصصاتھا تفرض مستویات متقدمة من التعلیم العاليو الوظائف

لذلك فتمویل اإلصالحات یتطلب مراجعة البنیة العامة للتعلیم العالي في 
 - إطار ما تسمح بھ اإلمكانیات المالیة القادرة على تغطیة متطلبات الجامعة

المركزي أو الالمركزي، یلعب  النمط اإلداري للجامعة یؤثر على اإلصالح
الحكومة دورا و تقالید العالقات القائمة بین التكوین الجامعيو النظام السیاسي



   كوثر زیادة
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                350

كذا تحدید وسائل التنفیذ مع و اتجاه اإلصالح ،و محوریا في تحدید طبیعة
  .14تعاون المجتمع المحليو تشجیع إسھام

دھا بشكل تحدیو مشكالت التكوین الجامعي، حیث وجب االھتمام بھا
  .أدق للوصول لنجاح اإلصالح

الثقافیة، الذي ینعكس و المتمثل في القیم االجتماعیةو العامل االجتماعي
على ما مدى ما توفره من قبول للتغییر ودعم و شكلھو نظمھو على التعلیم

  .اإلصالح أو الجمود وتقبل االختالل
تي تسعى الو في ظل ھذه اإلصالحات التي شھدتھا الجامعة الجزائریة

من خاللھا لتكییف الوسط الجامعي مع المتطلبات الجدیدة التي تفرضھا معاییر 
، الذي L M Dالتي تبلورت في مشروع نظام جدید ھو و جودة التعلیم العالي

  .نشأ في الدول االنجلو سكسونیة لدواعي تحسین نوعیة التعلیم العالي
  :الجانب التطبیقي للدراسة: ثانیا

  اسةمجاالت الدر - 1
  .02جامعة قسنطینة : المجال المكاني -
 تقنیات النشاطات البدنیةو طلبة معھد علومو أساتذة: المجال البشري -
  .الریاضیةو
  .2015جوان : المجال الزمني -
 .منھج الدراسة - 2

فرضت طبیعة الدراسة االستعانة بمنھج المسح بالعینة، الذي یعد من 
حوث باعتباره یساعد في الحصول على أكثر المناھج استخداما في مجال الب

الخصائص التي تتعلق بالظاھرة موضوع الدراسة، التي تحاول و المعلومات
كمجال لترقیة المعرفة  د.م.لاستطالع واقع التكوین الجامعي في ظل نظام 

المعلومات من خالل توزیع و الحصول على مختلف البیاناتوالعلمیة، 
  .محل الدراسةاستمارات االستبیان على العینة 

  عینة الدراسة - 3
 تم االعتماد على العینة العشوائیة البسیطة في اختیار عینة الدراسة ،

  :طلبة كالتاليو المتمثلة في أساتذة جامعیینو
  .67:عدد األساتذة -
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  .أستاذةو أستاذ 13=  20×67: ، تم حسابھا كما یلي% 20حیث تم أخد 
                                                      100  

  .1562 :عدد الطلبة -
  .طالبةو طالب 156= 10×1562: ، تم حسابھا كما یلي%10حیث تم أخد 

                                                       100  
  طریقة اختیار العینة: 2جدول رقم ال
  %النسبة  التكرار  الجنس  العینة
  %67.94  106  ذكور  الطلبة

  %32.05  50  إناث
  %100  156  المجموع
  %69.32  9  ذكور  األساتذة

  %30.76  4  إناث
  %100  13  المجموع
  %100  169  المجموع

  . فرضیات الدراسة - 4
  .تحدیات تقف عائقا أمام األھداف التي اعتمد من أجلھا د.م.ل یواجھ نظام  -
  .                 ال یحقق جودة التكوین الجامعي د.م.ل نظام  -
  .أدوات جمع البیانات - 5
اعتمدنا على المالحظة المباشرة كأداة لجمع البیانات خصوصا : المالحظة -

في عملیة توزیع االستمارات، ومالحظة تعبیرات وجوھھم أثناء اإلجابة عن 
  .األسئلة

یس قسم المعھد، أین تم تقدیم حیث كانت لنا عدة مقابالت مع رئ: المقابلة -
كذا بیانات خاصة بالمعھد ، إضافة إلى و شروحات وافیة حول سیر العمل،

  .طلبةو عدة مقابالت مع أساتذة
 الخاصة باألساتذة،( سؤاال 20اعتمدنا استمارة  تحتوي على : االستمارة -

حة المفتوو بأنواعھا المفتوحة، المغلقة، ذات احتماالت،) الخاصة بالطلبةو
المغلقة، وھي األداة األساسیة التي اعتمدنا علیھا في جمع البیانات 
الضروریة لبحثنا، والتي تساعدنا على معرفة أراء أفراد عینة بحثنا حول 

كمجال لترقیة المعرفة  د.م.ل موضوع التكوین الجامعي في ظل نظام 
  .العلمیة
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  :تحلیل النتائج - 6
  :بةمناقشة النتائج الخاصة بالطلو تحلیل

، أكبر بكثیر من نسبة %67.94تكثف معطیات الدراسة أن نسبة الذكور  -
یعود لطبیعة التخصص في وھذا التفوق العددي  %32.05اإلناث المقدرة بـ 

، حیث أن أغلبیة )الریاضیةو تقنیات النشاطات البدنیةو معھد علوم(حد ذاتھ 
ي یفضلن الذكور یمیلون لھذا النوع من التخصص عكس اإلناث اللوات

  .تخصصات أخرى
ھو  د.م.ل إن المصدر الرئیسي للحصول على المعلومات عن نظام  -

، األمر الذي یدعو للتساؤل حول تأخر %50األصدقاء بنسبة أكثر من 
اإلعالم في التعریف بھذا النظام الجدید، سواء من طرف ھیئة المتابعة أو 

الملصقات أو في  إن وجدت فقد تتمثل في بعضو حتىو األسرة الجامعیة،
أیام إعالمیة محدودة یصعب على الطالب من خاللھا معرفة التفصیل حول 

ھنا تجدر اإلشارة إلى الدور الضئیل لألساتذة في و ھذا النظام الجدید،
توصیل المعلومة، إما لعدم إقبال الطلبة علیھم أو لعدم توفیر المعلومات 

  .لتحاقھالكافیة التي من شأنھا أن تخدم الطالب قبل ا
 من  الطالب بتعرضھم لمشاكل مختلفة منھا الذاتیة% 85صرح أكثر من  -

ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على عدم فھم الطالب لفلسفة و الموضوعیة،و
  .، مما جعلھ یعتبر أن التكوین الجدید صعب د.م.ل قواعد نظام 

الذي من الطلبة عن عمیق استیائھم لضعف الجانب التطبیقي،  %71عبر  -
أن المعھد و یمنح فرصا للطلبة لالحتكاك بالجانب التطبیقي الحقیقي، خاصة

یفتقر إلى فضاء ریاضي مجھز بالوسائل الریاضیة الضروریة، الشيء الذي 
، إلجراء الجانب )3جامعة قسنطینة ( یدفعھم لالنتقال إلى جامعة أخرى 

  .التعبو التطبیقي األمر الذي یؤدي إلى شعورھم باإلرھاق
أن ھناك صعوبة في استیعاب البرامج المقررة في % 78لقد أكدت نسبة -

أرجعوا السبب في ذلك لعدة مبررات منھا ما یتعلق بكثافة و ،د.م.ل نظام 
البعض اآلخر أرجع و عدم مالءمتھا للحجم الساعي المحدد،و تلك البرامج

عدم و الخبرة لدى ھیئة التدریسو السبب في ذلك إلى قلة الكفاءة المھنیة
ھذا ما جعل الطالب یتعرض لمشاكل خالل و توفر اإلمكانیات البیداغوجیة،
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 %22المقدرة نسبتھم بـ و مساره التكویني، في المقابل نجد أن ھناك طلبة
لكنھا تبقى نسبة ضئیلة نوعا ما مقارنة مع النسبة السابقة الذكر یستوعبون 

  .البرامج
البرامج في الوقت الذي تحتاج فیھ یرجع الطلبة صعوبة التكوین إلى كثافة  -

البعض اآلخر یحتاج إلى  وقت كاف إلیصال المعلومة و بعضھا إلى التعمق
 یرجعون صعوبة التكوین %25، في حین أن  %30على أكمل وجھ بـ 

الجم و االستیعاب لضیق الوقت مقارنة بالكم الھائل للمقاییس المدرسةو
عھا أیضا نسبة الطلبة الذین قد تساوى مو الكبیر لكل مقیاس على حدى،

البرامج، مؤكدین  كثافةو أرجعوا صعوبة االستیعاب إلى الحجم الساعي
 ، لیأتي بعدھا من أرجعوا السبب إلى قلة الكفاءة المھنیةالترابط بینھما

  .% 20ھذا بنسبة  و الخبرة العلمیة لھیئة التدریسو
 لمعارف العلمیةمحتوى البرامج في ترقیة او وعن مساھمة مدة التكوین -

من الطلبة أن ھذه المدة القصیرة،  %82المھنیة للطلبة، فقد أكدت نسبة و
كانت على حساب قدرة استیعابھم للبرامج التي تعتبرھا الطلبة مكثفة وعلى 
حساب المدلوالت المعرفیة، كما یذھب بعض الطلبة إلى اعتبار أن ھذه 

داعیة بل ھي تكرار البرامج ال تعمل على تنمیة قدرات الطالب اإلب
في ھذا اإلطار و لمعلومات سابقة لمجرد حفظھا تزول بزوال االمتحان،

یصرحون بأن ھذه البرامج ال تعمل على تقدیم الجدید، بل ھي تكرار 
  .للبرامج المدرسة في النظام الكالسیكي

 ترى أن العدد الھائل للمتخرجین من نظام % 85إن أعلى نسبة من الطلبة  -
إنما و ال القیمة العلمیة للشھادة،و یعكس فعالیة التكوین الجامعي ، الد.م.ل

ھذا ما یدل على أن ھذا النظام ھو و عدم جودتھ،و یعبر عن ضعف التكوین
الكثرة العددیة ال تدل بالضرورة على المستوى و نظام یعكس الكم ال الكیف،

  .المعرفي للمتخرجین
 لمساھمة في فعالیة نظاماو وقد كانت اقتراحاتھم لرفع كفاءة الطلبة

یذھب و متعددة، فالبعض ینادي بضرورة العودة إلى النظام الكالسیكي، د.م.ل
األستاذ، مما قد و آخرون إلى ضرورة توفیر اإلمكانیات البیداغوجیة للطالب
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حجم البرامج المقررة و یساعد في التوفیق بین مدة التكوین القصیرة نسبیا
رورة تكییف ھذا النظام  مع واقع المجتمع الكبیر، وھناك من یذھب إلى ض

  .متطلبات سوق العمل خاصةو الجزائري عامة
  :ساتذةمناقشة النتائج الخاصة باألو  تحليل

من األساتذة لم تكن لدیھم معلومات مسبقة عن  %59أكدت المعطیات أن  -
لو أنھا لم و أقرت بامتالكھا معلومات، % 41ھذا النظام الجدید، بینما نسبة 

 ن واسعة بالقدر الكافي الذي یسمح بالتعرف على كل معطیات ھذا النظام،تك
" كان مصدر الحصول علیھا بالدرجة األولى ھو وسائل التعلم الذاتي و

 ، إضافة إلى األیام اإلعالمیة التي كانت تقام حول النظام"االنترنت
حتى إن وجدت فھي غیر و المنشورات الرسمیة التي كانت محدودة جداو
ھذا إن دل على شيء فإنھ یدل على استبعاد األستاذ أثناء و ضحة المعالم،وا

التخطیط  لتطبیق ھذا النظام في الوقت الذي یعتبر األستاذ و عملیة التحضیر
  .العنصر الفعال في إنجاحھ

 ،د.م.لإن أغلبیة األساتذة قد واجھوا مشاكل أثناء ممارسة النشاط في نظام  -
راجع حسب رأیھم لعدة أسباب، فھناك من یجد أن ھذا و ،% 80ھذا بنسبة و

عدم توفر المعلومات حولھ، كان عامل و نقص التكوین في ھذا النظام
 بالتالي أدى إلى نقص كفاءتھم في ھذا النظام الجدید،و غامض بالنسبة لھم،

 عدم توفر اإلمكانیات أمام كثافة البرامجو یرى البعض أیضا أن نقصو
ضغوطات أثناء إلقاء و تاذ یواجھ مشاكلضیق  الوقت جعل األسو

یذھب آخرون إلى أن العدد الھائل و إنجاز األعمال التطبیقیة،و المحاضرات
ضعف مستواھم كان من أھم العراقیل التي واجھت األستاذ أثناء و للطلبة

  .تأدیة وظیفتھ التكوینیة
ة من األساتذة یقرون باعتمادھم على الطریق %49تبین اإلحصائیات إن  -

 في عرض الدروس، تلیھا نسبة استخدام المطبوعات) اإلمالء( الكالسیكیة
ھذا یدل و ،%11الطباشیر بنسبة و استخدام السبورةو ،%30المقدرة بـ و

عدم التخلي عن و على عدم توفر أدنى إمكانیات التكوین الجامعي من جھة،
وفر طرق التدریس الكالسیكیة من جھة أخرى، في الوقت الذي یجب أن تت
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 أكثرھا تطورا للنظام الجدید المبني أساسا على سرعةو فیھ أحدث الوسائل
  .جودة المعلومةو

من األساتذة یجدون أن الجانب التطبیقي یدعم  %75تؤكد المعطیات أن  -
 الجانب النظري، فھم یرون أن الجانب التطبیقي یطور قدرات الطالب

سب منھجیة تفكیر ترتكز یرقي مستوى مبادراتھ الشخصیة، كما یجعلھ یكتو
  .إبداء الرأيو المناقشةو على الحوار

  .نتائج الدراسة -6
  من الطلبة لم تتوفر لدیھم المعلومات الكافیة حول نظام  %75إن ما یمثل 

قبل االلتحاق بمقاعد الدراسة، وھو ذات الرأي الذي یذھب إلیھ  د.م.ل
 .، حیث أكدوا ضعف اإلعالم بالنظام%67األساتذة بنسبة 

 الھیكلیة المناسبة لتطبیق ھذا النظام الجدید، و عدم توفیر الظروف المادیة
باإلضافة إلى عدم السھر على تحقیق التوازن في نسب تأطیر األساتذة 
 للطلبة، مما ألقى بظاللھ سلبا على قدرات الطالب في االستیعاب من جھة،

 .على أداء األستاذ لمھامھ من جھة أخرىو
 التي تلقت في مجملھا و كل أثناء مسارھم التكویني،تعرض الطلبة لمشا

ھذا بـ و بالحجم المكثف للمعلومات المقدمة في فترات زمنیة جد ضیقة،
، الشيء الذي انعكس سلبا على قدرات الطالب في تنمیة مكتسباتھ 71%

تفجیر طاقاتھ اإلبداعیة التي من المفروض أن تتبلور و المعرفیةو العلمیة
من األساتذة على  %80ظام الجدید، بالموازاة أكد النفي سیاق ھذا 

مواجھتھم لمشاكل أثناء أداء مھامھم، تتصدرھا مشكلة عدم تقبل الطالب 
یعتمد على العمل الشخصي كمطلب أساسي، تلیھا  د.م.ل لفكرة أن نظام 

مشكلة الحشو المكثف للمعلومات في أوقات قیاسیة، التي أثقلت كاھل 
 .یاتھم بشتى األشكالأثرت في معنوو الطلبة

  ،یقر الطلبة بوجود فضاء انترنت خاصة بھم، لكنھا غیر مستغلة فعلیا
فغالبا ما كانت درجات اإلقبال علیھا غیر منتظمة أو نادرة أو معدومة، أما 

ن م %54، فقد أكدت نسبة لفضاء االنترنت الخاص باألساتذة بالنسبة
علیھا كانت في الغالب  ، لكن درجة اإلقبالھؤالء األساتذة عن وجودھا
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كثرة المسؤولیة في و ذلك راجع إلحساس األستاذ بضیق الوقتو متوسطة،
، الشيء الذي أجبرھم ضافة إلى ضعف مردود ھذه الفضاءاتالعمل، باإل

على استخدام الحواسب المنزلیة الخاصة آو االنتقال إلى فضاءات 
 .االنترنت الخاصة

وجیة حدیثة ، ظل األستاذ یلقى في ظل محدودیة أو غیاب وسائل تكنول
قد یلجأ و ، أو الكتابة على السبورة،)اإلمالء( محاضراتھ بالطریقة الكالسیكیة 

  .إلى المطبوعات أحیانا
  من الطلبة أعربوا عن وجود صعوبة في درجة  % 85إن ما یمثل

السبب في ذلك لكثافة أرجعوا و استیعابھم للبرامج المقررة في ھذا النظام،
عدم مالءمة أحجامھا بالفترات الزمنیة الضیقة جدا، و ،رامجتلك الب

عدم توفر و الخبرة لھیئة التدریس،و باإلضافة لنقص الكفاءة المھنیة
 ھذا ما جعل الطالب یلجأ لألسالیب الملتویةو اإلمكانیات البیداغوجیة،

 غیر األخالقیة أثناء االمتحانات أو إلى التغیب عن حضور المحاضراتو
 .لتطبیقیة التي تتصف بالمللالحصص او
 على التوالي، على أن  % 77و %75الطلبة بنسبة و یتفق كل من األساتذة

نقص اإلمكانیات البیداغوجیة سواء المادیة أو البشریة أدى إلى عرقلة 
 بالتالي صعوبة إیصال المعلومة للطالب من جھةو سیرورة ھذا النظام،

ھذا بدوره و جھ من جھة أخرى،صعوبة أداء األستاذ لمھامھ على أكمل وو
أثر سلبا على التحصیل العلمي للطالب الذي أصبح نتاج كمي أكثر منھ 

 .نوعي
  غیر  د.م.لمن الطلبة یقرون بأن مدة التكوین في نظام  %82إن ما یمثل

قد كانت على و المھنیة ألنھا جد قصیرة،و كافیة لترقیة معارفھم العلمیة
قد أیدھم و التي یعتبرھا الطلبة مكثفة،حساب قدرة استیعابھم للبرامج 

حیث أكدوا أن التحصیل المعرفي للطالب أصبح  %79األساتذة بنسبة 
 .لبرامج مكثفة كمیا على حساب النوعیة

  د.م.ل أن العدد الھائل للخریجین من نظام  %85لقد أثبتت النتائج بنسبة ،
لمیة لشھادة ھذا ال القیمة العو ال یعكس بالضرورة فعالیة التكوین الجامعي

قد أقر و النظام التي لم یستطع تغطیة العجز الموجود في النظام الكالسیكي،
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األساتذة بأن المستوى التكویني للطالب في النظام الجدید لیس أفضل من 
ال یعبر عن المستوى التكویني الفعلي مقارنة مع المستوى و النظام القدیم،

 .المفترض
 یحدث تغییرا نوعیا في مجال التكوین الجامعي لم  د.م.ل إن النظام الجدید

 المھني، فعلى الصعید النظري لم یساھم في تنمیةو على الصعیدین النظري
ترقیة المعرفة العلمیة لدى الطلبة، بل زاد كم معلوماتھم على حساب و

اإلبداع، مما أفقد الشھادة العلمیة قیمتھا، أما على و أبعده عن النقدو نوعھا،
ھني، لم یساھم ھذا النظام في دمج المتخرجین في سوق العمل الصعید الم

 .الذي ال یزال رافضا ومتخوفا للتغییر
 د.م.ل األساتذة بضعف المستوى الفعلي لشھادة و اعتراف كل من الطلبة، 

أمام مشكلة عدم قدرة ھذا النظام على التوافق مع متطلبات التغییر الھادفة و
عاییر دولیة ھدفھا خلق كفاءات قادرة على لتغییر جودة التكوین الخاضع لم

التوافق و المساھمة في التطور االقتصاديو االنخراط في سوق العمل
االجتماعي  المنشود، نكون قد توصلنا إلى أنھ ال یمكن أن یستفاد من ھذه 

أوجھ الخلل و التجربة، إال بعد ترسیخھا عن طریق تجاوز الصعوبات
  .البشریةو المادیة
 :توصیات

 فیما یتعلق : مثال د.م.ل قوانین تشریعیة توضح معالم نظام ورة وضعضر
جعل متغیر التمییز لدى الطلبة و الدكتوراه،و بشروط االلتحاق بالماستر

المتفوقین من أھم الشروط لیكون جانب تحفیزي لھم ال متغیر االنتقال 
 .للجمیع الذي یفقد ھذه الشھادة قیمتھا

 رى لیست بالضرورة صالحة في بلدنا،التجارب الناجحة في بلدان أخ 
التنفیذ لن و الموضوعیة في التصورات،و علیھ یجب التحلي بالحذرو

 یتحقق إال بإجراء تقویم لسیاستنا التعلیمیة على أساس إستراتیجي لتطور
 .متطلباتھ التنمویة و تعدل بالشكل الذي یتفق مع احتیاجات مجتمعناو
 باالھتمام بالطرق البیداغوجیة تحدید وسائل الحصول على المعلومات 

 .طرق التكوینو
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 لزیادة و تعزیز الجھات المكلفة بالدورات التكوینیة لضمان تأطیرو خلق
  . د.م.ل تكوین األستاذ في نظام 

  :الھوامش
عالقتھا باتجاھات طلبة المدرسة العلیا نحو و عوامل التكوین :زین الدین مصمودي -1

  .45ص  ،1998 ي علم النفس، جامعة قسنطینة،مھنة التدریس، أطروحة دكتوراه ف
سوسیولوجیا التعلیم الجامعي، دراسة في علم االجتماع : عبد هللا محمد عبد الرحمان -2

  .25ص  ،1991 ط،.التربوي، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، د
، 3ط ،وان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالتعلیم، دیو أصول التربیة: رابح تركي -3

  .73، ص 1990
  .45ص  مرجع سبق ذكره،: زین الدین مصمودي -4
، 2004ملف إصالح التعلیم العالي، الجزائر، : البحث العلميو وزارة التعلیم العالي -5

  .3ص
: ضرورة اإلصالح في التعلیم العالي الجزائري، موجودة على الرابط: مقالة بعنوان -6

 DZ-BATNA-WWW.UNIVعلى 01/06/2015 :، تاریخ زیارة الموقع ،
  . 21:00 :الساعة

تحدیات الجودة و 21إدارة المنظومة الجامعیة بالجزائر في القرن : عبد هللا صحراوي -7
الشاملة، متطلبات الداخل في زمن العولمة، ملتقى حول ضمان جودة التعلیم العالي، 

  .2008 نوفمبر 25/26 جامعة بسكرة، الجزائر،
: تحدیات الجودة الشاملة، موجودة على الرابطو الجامعة الجزائریة: مقالة بعنوان -8

 WWW.BISKRA.DZعلى الساعة05/06/2015 :، تاریخ زیارة الموقع ، :
14:15 .  

  .المرجع السابق -9
  .المرجع السابق -10
یر تطبیق الجودة الشاملة في الجامعة الجزائریة، موجودة على معای:مقالة بعنوان -11

، 05/06/2015: ، تاریخ زیارة الموقعWWW.SHOBATODAY.COM : الرابط
  . 16:00: على الساعة

تحلیل ممارسات : تطبیق ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي: مقالة بعنوان -12 
 :عض الجامعات العربیة، الجزائر، موجودة على الرابطب

WWW.FUIW.ORG/ABOUT ،على الساعة01/06/2015: تاریخ زیارة الموقع ،: 
12:30 .  

 :موجودة على الرابط: نظام تقویم جدید في الجامعة الجزائریة: مقالة بعنوان -13
 WWW.SAWT.ALHRAR.NETعلى 05/06/2015: ، تاریخ زیارة الموقع ،

  .16:30: الساعة
نماذج و نظم التعلیم، دراسة منھجیةو التربیة، المقارنة: أحمد عبد الفتاح التركي -14

  .53، ص 2004 ط،.النشر، مصر، دو تطبیقیة، دار الوفاء للطباعة
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وسد الفجوة بین التعلیم الجامعي وسوق " د .م.ل"نظام 

  التشغیل بالجزائر
  

 الشاذلي بن جدید الطارف جامعة - مھدیــة ھامـــل دكتورة ال
  

  :ملخص
لقد أصبح االستثمار في مجال المعرفة من أھم مجاالت استثمار رأس المال 

ك ھذه األخیرة من في عصر العولمة ، وبات یقاس تقدم المجتمعات من خالل ما تمل
علم وفكر وقدرة على إنتاج المعرفة  ویكون التعلیم الجامعي السلعة التي توظف 
إلنتاج المعرفة، وعلیھ تظھر  الجامعة كوسیلة محوریة یقوم علیھا مجتمع المعرفة 

  .بل إن ھناك عالقة جدلیة بینھما
تمع ومن أھم سمات الجامعة  في المستقبل التركیز على ارتباطھا بالمج

ومواءمة مخرجاتھا بأبعادھا النوعیة والكمیة مع متطلبات التنمیة وسوق التشغیل، 
وھذا یستدعي تغییر جذري في العملیة التربویة والتعلیمیة ككل ویفترض على الفرد 
أن یتعلم كیفیة الحصول على المعلومات ومعالجتھا وتنمیة الفكر اإلبداعي والنقدي 

التوجھ مع مضمون برامج  ومناھج وطرق التدریس  لدیھ؛ ویتوقع أن یتوافق ھذا
لیسانس، ماستر، " "د .م . نظام  ل" لنظام التعلیم الجامعي الحدیث والمسمى بـ 

  .كنظام حدیث یستجیب للمتطلبات العالمیة وسوق العمل" دكتوراه 
وحددت وزارة التعلیم العالي " ل م د"ولقد تبنت الجامعة الجزائریة نظام 

إستراتیجیة لتطویر القطاع وذلك بھدف إدماج الجامعة  2004مي سنة والبحث العل
في العملیة التنمیة وترشید االستثمار في الموارد البشریة ولالستجابة للمعاییر 

  : الدولیة، لھذا تبحث ھذه الورقة في محاولة اإلجابة على التساؤل التالي
د الفجوة بین مخرجات من س" د .م. نظام ل"التعلیم الجامعي  إلصالحكیف یمكن 

  الجامعة الجزائریة وسوق التشغیل؟
وعلیھ سنبحث أوال في تحدید أھم المفاھیم المتعلقة بالدراسة، ثم نقوم 
بعرض أھم مراحل تطور التعلیم الجامعي بالجزائر، إصالح التعلیم الجامعي 

 ھل ھو مطلب عالمي مفروض أم ھو حقا آلیة عملیة لسد" د.م. نظام ل"بالجزائر 
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الفجوة بین مخرجات التعلیم الجامعي ومتطلبات سوق الشغل، ثم نحاول الوقوف 
  . على أھم العراقیل التي تعترض إصالح التعلیم الجامعي بالجزائر

التعلیم الجامعي، نظام ل م د، المورد البشري، سوق العمل، : الكلمات المفتاحیة
  . ترشید االستثمار

  :مقدمة
تحریك دوالیب التنمیة الشاملة وتمثل  تلعب الجامعة دورا مھما في

مركز أساسي النتاج المعرفة وتوظیفھا ونشرھا في ظل اقتصاد المعرفة، 
فالتعلیم العالي یھدف أساسا إلى تكوین الفرد علمیا ومھاریا لیسھم بایجابیة في 
تقدم مجتمعھ ورفاھیتھ، لكن في الوقت الحالي تعیش الجامعات ككل تحدیات 

یع األصعدة وتتضاعف ھذه التحدیات بالنسبة للجامعة ورھانات على جم
الجزائریة  والسیما بالنسبة لتوافق مخرجاتھا  مع احتیاجات سوق العمل؛ 
ویمثل أیضا اإلصالح الجامعي القائم على نظام ل م د تحدي آخر یفرض نفسھ 
على الجامعة الجزائریة  وقد وضع ھذا األخیر كمحاولة تصحیحیة لمسار 

كنھ یحمل بین مبادئھ الكثیر من التناقضات وھذا ما سوف نحاول الجامعة ل
  .توضیحھ في ھذه الورقة البحثیة

  :أوال ـ تحدید المفاھیم
  : ـ الجامعة والتعلیم الجامعي1

لقد تأثرت الجامعة كأي مؤسسة اجتماعیة بطبیعة النظام  :الجامعة
معة منھا  ما االقتصادي والسیاسي للمجتمعات لھذا ظھرت عدة تعریفات للجا

ركز على طبیعة بناء الجامعة وآخرى على وظیفتھا وسوف نضع عدد من 
مؤسسة اجتماعیة، ثقافیة وعلیمة، فھي بمثابة : "التعریفات حیث عرفت بـ

فالجامعة بھذا  1تنظیمات معقدة تتغیر بصفة مستمرة مع طبیعة البیئة الخارجیة
یفرضھا المجتمع المحلي المعنى تعتبر نسق مفتوح تستجیب للتغیرات التي 

والعالمي، بذلك ینفي التعریف بأن الجامعة لھا القدرة على التأثیر على 
المجتمع  وھذا یتعارض مع الواقع ألن  الجامعة بما تقدمھ من خدمات 

  .وأنظمتھ المختلفة للمجتمع باستطاعتھا تغییر المجتمع 
ما تقدمھ من وھناك تعریف آخر یركز على المكونات األساسیة للجامعة و

  .2"فھي مجموعة من الناس وھبوا أنفسھم لطلب العلم دراسة وبحثا: وظائف
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عرف المؤتمر العام للیونسكو في دورتھ السابعة : التعلیم الجامعي
برامج الدراسة والتدریب : "التعلیم الجامعي بأنھ) 1993نوفمبر (والعشرین 

امعات أو المؤسسات على البحوث على مستوى بعد الثانوي التي توفرھا الج
التعلیمیة األخرى المعترف بھا بصفتھا مؤسسات للتعلیم العالي من قبل 

، وتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 3"السلطات المختصة في الدولة
مستوى أو مرحلة من الدراسة تلي التعلیم الثانوي، : "التعلیم العالي على انھ

التعلیم العالي، كالجامعات الحكومیة وتباشر مثل ھذه الدراسة في مؤسسات 
والخاصة، وفي الكلیات والمعاھد وغیرھا من المنشآت التعلیمیة األخرى، 

كالمدارس الثانویة ومواقع العمل ومن خالل البرامج المقدمة عبر الشبكات  
  .4"والمواد االلكترونیة  والھیئات والوكاالت المضیفة العامة والخاصة

سابقان المرحلة التي ینطلق منھا التعلیم الجامعي لقد حدد التعریفان ال
ووھي المرحلة ما بعد التعلیم الثانوي كما حددا المؤسسات التي یتم فیھا التعلیم 
وھي الجامعة، في المقابل أھمال التعریفان الھدف من التعلیم الجامعي لھذا 

: لكمن وراء ھذا التعلیم فھو بذنورد التعریف التالي والذي یوضح الھدف 
تعلیم عالي وتأھیل لقوى بشریة علیا ورفیعة المستوى لكي تقوم بالترشید "

المعرفة وتطبیقاتھا العلمیة المباشرة وتنظیم إدارة  وإنتاجوالبحث العلمي 
   .5"واجتماعیاالمجتمع والدولة سیاسیا واقتصادیا 

  :نظام ل م د - 2
وتعبر عن نظام ل م د ھو  اختصار لكلمات لیسانس وماستر ودكتوراه 

وھو " مختلف مراحل التعلیم الجامعي حیث حدد في ثالث مراحل تكوینیة 
 6(لیسانس : نظام للتكوین العالي  یرمي إلى بناء الدراسة على ثالث رتب

سداسیات  6(، دكتوراه )سداسیات دراسة 4(،  ماستر )سداسیات دراسة
 .6)دراسة وبحث

سنوات  تتوج بشھادة  3+  وھي تمثل شھادة البكالوریا: المرحلة األولى
  :اللیسانس تتكون من تكوینین
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 متعدد االختصاصات یمتد من سداسیین إلى أربع سداسیات : تكوین قاعدي
ویخصص الكتساب المبادئ األساسیة للتخصصات والتعرف على 

 .المنھجیة الجامعیة
 األول یمنح في مسار أكادیمي ومھني  :وھو نوعان  تكوین اختصاصي

لتحاق مباشرة بالدراسات الجامعیة مدتھا أطول وتخصصھا اللیسانس لال
أدق وتمنح وفق كفاءات ومعاییر محددة والثاني یمنح في نھایة مسار 

 .اللیسانس لالندماج في سوق العمل

سنوات تتوج بشھادة الماستر  5+ بكالوریا : )الماستر(المرحلة الثانیة 
  :وتمنح للطالب تأھیلین

 ماستر (اب اختصاص عال في حقل التخصص یتمیز باكتس: تأھیل مھني
 ).مھني

 ي الطور الثالث یسمح للطالب بمواصلة دراستھ ف: تأھیل أكادیمي للبحث
 ).اإلعداد للنشاط البحثي في القطاع الجامعي(لما بعد التدرج 

سنوات یضمن ھذا التكوین تعمیق  8+ بكالوریا : المرحلة الثالثة دكتوراه
 . 7المعارف ضمن التخصص

  :سوق العمل  - 3
في ھذا النوع من السوق المشترون ھم أصحاب األعمال والبائعون ھم 
العمال، وفي الحقیقة تمثل خدمة العمل السلعة محل التبادل في ھذه السوق 

اآللیة تفاعل قوى الطلب والعرض "ویمكن تعریف سوق العمل اقتصادیا بأنھ 
  .  8"على خدمات العمل

ة التنظیمیة االقتصادیة التي یتفاعل فیھا المؤسس"وھناك من یعرفھ بأنھ 
عرض العمل والطلب علیھ أي یتم فیھا بیع خدمات العمل وشراؤھا وبالتالي 

  .9"تسعیر خدمات العمل
  مراحل تطور التعلیم الجامعي في الجزائر: ثانیا

انطلق القطاع الجامعي بالجزائر بعد االستقالل بجامعة واحدة 
نظام جامعي موروث عن العھد االستعماري ،  ومدرستین للتعلیم العالي مع
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لھذا كانت المرحلة األولى بالتفكیر في توسیع المؤسسات الجامعیة والبدء ببناء 
  . 10جامعة قسنطینة وباب الزوار

ویمكن تلمس مسار الجزائر على مستوى التعلیم العالي من خالل 
ى غایة إل 1969مقتضیات مخطط الرباعي األول والثاني على مدى فترتي 

مع تحدید اآلفاق البعیدة التي تتراء إلى  1977إلى سنة  1974وثم من  1973
  :"وكلھا تھدف في مجملھا إلى  1985سنة 

 أولویة ادماج الجامعة في سیاق حركة التنمیة الشاملة. 

 جزأرة المناھج والمكونین. 

 دیمقراطیة التعلیم وتعریبھ. 

 خیار التوجھ العلمي والتكنولوجي 

 طارات المتشبعة بالشخصیة الوطنیة والواعیة باالنشغاالت تكوین اإل
الكبرى للبالد والمصرة على العمل بإخالص وتفاني في إطار المجھود 

 .11"الوطني للخروج من دائرة التخلف والتبعیة
ومع مطلع الثمانینات عربت مختلف التخصصات في مجال العلوم 

إلى غایة ستة  1984متدة من اإلنسانیة واالجتماعیة، وقد تمیزت المرحلة الم
ظھور الخریطة الجامعیة المنظمة للقطاع بغیة التحكم في التوافد : بـ 1990

  . الطالبي وعقلنة توزیعھ في إطار توحید المنظومة الجامعیة
تعزیز دیمقراطیة التعلیم العالي من خالل إنشاء مراكز الجامعیة 

  .تكوین المتواصلالمختلفة والسیما داخل الوطن، مع ظھور جامعة ال
عرفت الجامعة الجزائریة إشكالیات  1997إلى  1990لكن في مرحلة 

مالیة وھیكلیة إلى جانب نقص الخبرة وقد تأزمت ھذه األوضاع نتیجة 
لتراكمات الفترة السابقة وزیادة الضغوط والمطالب االجتماعیة واالقتصادیة 

یر وسیاسات الجدیدة مما سمح بظھور عدم االستقرار في جانب التسی
المؤسسات جعل من الجامعة الجزائریة غیر مواكبة بالقدر الكافي للتحوالت 
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العمیقة التي عرفتھا بالدنا على جمیع األصعدة االقتصادیة واالجتماعیة وكذا 
  . السیاسیة

عجز نظام التعلیم العالي "ن ھذا الوضع عدة اختالالت أظھر نتج ع
تحدیات الكبرى التي یفرضھا التطور غیر الكالسیكي على االستجابة بفاعلیة لل

المسبوق في العلوم والتكنولوجیات وتلك التي نجمت عن عولمة االقتصاد 
وعن بزوغ مجتمع المعلومات وبروز مھن جدیدة فضال عن التحدیات المتمثلة 

  .12"في عولمة منظومات التعلیم الجامعي

ئر عن مواكبة  مطالب عجز  النظام الكالسیكي للتعلیم الجامعي بالجزا:ثالثا 
 المجتمع

یمكن تبیان ھذه االختالالت من خالل ملف إصالح التعلیم العالي 
، إن 200413بالجزائر لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بتاریخ جانفي 

  :النظام الكالسیكي كان یعاني من عدة مشاكل نكرھا
حاق بالجامعة یعتمد االلت: في مجال االستقبال والتوجیھ وانتقال الطلبة

على نظام توجیھ مركزي  عرفت محدودیتھ وتسببت في خیبة األمل وأدت 
  .إلى االنسداد تجسد في النسبة العالیة للراسبین وإقامة مطولة للطلبة

نمط انتقال سنوي یفتقر إلى المرونة أفرز سلبیات معتبرة زادت من حدتھا  -
  .بالرسوباآلثار السلبیة إلعادة التوجیھ التي تنتھي عادة 

  .نظام تقییم أثقل ، وتأخر التحقیق الفعلي للبرامج التعلیمیة -
توفیر تكوین في السنوات األولى من الجامعة ال یتناسب ومختلف شعب  -

  .14"البكالوریا
  :متيز النظام الكالسيكي بـ :في مجال هيكلة التعليم وتسييره

  .ھیكلة أحادیة النمط -
  .لمعابرمسارات تكوین مغلقة ال توفر ا -
سیر غیر عقالني للزمن البیداغوجي بسبب الحجم الساعي المثقل ودورات  -

االمتحانات المضاعفة والمطولة التي تعیق الطالب على العمل الفردي 
  .وتقلیص ساعات التدریس بسبب ھذه األوقات الضائعة

  



  وسد الفجوة بین التعلیم الجامعي وسوق التشغیل بالجزائر" د .م.ل"نظام       
  

 

 365                                                                       السابع     الدولي  ىالملتق

 :في مجال الشھادات والتأطیر والتأھیل المھني
ن مردودیة ضعیفة للتكوین فیما بعد التدرج نسبة تأطیر غیر كافیة نجمت ع -

  .وعن تسري معتبر لھجرة األساتذة  والباحثین
تكوین قصیر المدى غیر جذاب وغیر مرغوب بھ؛ كونھ لم یحقق األھداف  -

التي أنشأ من أجلھا ، فقد بلغت نسبة الطلبة المتوجھین للمدى القصیر بـ 
  .200515و 2001ما بین سنة % 10

وینات األحادیة االختصاص الحصول على ثقافة عامة وتكوین لم تسمح التك -
متنوع تساعد الطالب على إحداث تفتح فكري وقابلیة للتكیف مع الظروف 

   .المھنیة المستجدة
  مشكلة البطالة لدى خریجي الجامعات واختالل سوق الشغل بالجزائر: رابعا

ة قبل الحدیث عن مشكلة البطالة وارتفاعھا لدي خرجي الجامع
  .الجزائریة علینا أوال معرفة خصائص سوق العمل في الجزائر

تمیز سوق الشغل بالجزائر منذ : خصائص سوق العمل في الجزائر - 1
بارتفاع كبیر في نسبة البطالة  1999النصف الثاني للثمانینیات إلى غایة عام 

، بسبب األزمة االقتصادیة %30وصلت في بعض األحیان إلى أكثر من 
لتي عاشتھا البالد خالل ھذه الفترة والتي اتسمت بتراجع كبیر في حجم الحادة ا

االستثمارات وانخفاض أسعار النفط مما أدى إلى تقلیص فرص العمل المتاحة 
بدرجة كبیرة في نفس الوقت الذي سجل فیھ تزاید أكبر لطالبي العمل، إضافة 

وشروعھا في لما ترتب عن اإلصالحات االقتصادیة التي باشرتھا الجزائر 
تطبیق مخطط إعادة الھیكلة الذي كانت أولى نتائجھ غلق مئات المؤسسات 

  ).التسریح الجماعي للعمال. (وتسریح آالف العمال
تفاقم ظاھرة البطالة مس كل الفئات االجتماعیة السیما الشباب وأصحاب  

  : الشھادات العلمیة، وارتفعت نسبة البطالة بشكل كبیر حیث كانت
  . %17في حدود  1987سنة  -
  . %28في حدود  1995سنة  -
  . %30في حدود  1999سنة  -
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معدالت البطالة المرتفعة ھذه دفعت الحكومة للشروع في إجراءات 
استثنائیة للتخفیف من حدتھا وذلك من خالل وضع برامج عدیدة لترقیة الشغل 
وإنشاء ھیاكل متخصصة لتنفیذھا، وقد ساعد على ذلك عودة الھدوء واألمن 

  . االستقرار إلى كامل الترابو
وبالموازاة مع البرامج التي وضعت للتطبیق في مجال التشغیل فإن الفترة 

عرفت انتعاشا اقتصادیا معتبرا حیث تم تجنید إمكانیات  2004إلى  1999من 
مالیة كبیرة سواء عن طریق االستثمار المباشر للدولة أو بمساھمة االستثمار 

، وكانت لكل ھذه المجھودات نتائج إیجابیة في الخاص الوطني و األجنبي
الطلب في سوق دایة إلعادة التوازن بین العرض ومجال التشغیل كما كانت الب

   :الشغل، و یظھر ذلك جلیا من خالل نسبة البطالة التي تراجعت كثیرا حیث 
  .%30في حدود  1999سنة  -
   .16لعملحسب معاییر المكتب الدولي ل 17.7%في حدود  2004سنة  -
  .%21.3في حدود  2007سنة  -
  .%11.3في حدود  2008سنة  -
 300.000وخالل نفس ھذه السنة تم تسجیل % 10.2في حدود  2009سنة  -

طلب من طرف خریجي التعلیم  120.000طلب إضافي سنویا من بینھم 
  .العالي

  :17وتتمیز سوق العمل في الجزائر بالخصائص التالیة
  .المؤھلة و ضعف التطور بالنسبة للحرفعجز في الید العاملة 

 عدم التوافق بین مخرجات التكوین واحتیاجات التشغیل. 
  ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختالالت بالنسبة لتقریب العرض

 .من الطلب في مجال التشغیل
 عدم توفر شبكة وطنیة لجمع المعلومات حول التشغیل. 
 المالي والذي یشكل عائقا أمام انعدام المرونة في المحیط اإلداري و

  .االستثمار
 ضعف قدرة المؤسسات على التكیف مع المستجدات.  
  صعوبة الحصول على القروض البنكیة خاصة بالنسبة للشباب أصحاب

  .المشاریع
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  على حساب ) الذي ال ینشئ مناصب شغل كثیرة(ترجیح النشاط التجاري
 .االستثمار المنتج الُموّلّ◌د لمناصب الشغل

 امل االجتماعي الثقافي الذي یدفع إلى تفضیل العمل المأجورالع. 
 ترجیح المعالجة االجتماعیة للبطالة لمدة عدة سنوات. 
 ضعف التنسیق ما بین القطاعات. 
  ضعف الحركیة الجغرافیة والمھنیة للید العاملة والتي نتج عنھا عدم تلبیة

وب في الجن(بعض عروض العمل، السیما في المناطق المحرومة 
 .18)والھضاب العلیا

   :ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشھادات الجامعیة - 2
أشارت إحدى تقاریر منتدى دافوس االقتصادي العالمي إلى أن معدالت     

البطالة بین األمیین ھي األدنى في غالبیة البلدان العربیة، وأن معدلھا یرتفع 
أضعاف  3معي، لتصل إلى في أوساط ذوي التعلیم المتوسط والثانوي والجا

، ھذا التقریر یعكس من جھة مدى تمتع غیر المتعلمین بحظ 19في الجزائر
ومن جھة أخرى عدم وجود توافق  الحصول على عمل أكثر من المتعلمین،

ولعل الجزائر من  .وموائمة بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العمل
لجامعات والمعاھد على البلدان التي تحظى بتوافد عدد ھائل من خریجي ا

سوق العمل سنویا، في ظل واقع محبط تصطدم بھ ھذه الشریحة لتتأكد مقولة 
  .تكفي للحصول على وظیفة الشھادة ال

ألف  120ویقدر عدد الوافدین سنویا لسوق العمل من الجامعیین ب 
، یمثل بذلك عبء إضافي لبقیة شرائح المجتمع التي 20حامل شھادة جامعیة

بور طالبي العمل، لیبقى أمل الحصول على منصب عمل تصطف في طا
مرھون بالعدید من االعتبارات التي یتطلبھا سوق العمل، والتي من المفترض 

وفما یلي جدول یوضح مستوى البطالة . أن تتوفر في خریجي الجامعات
   .201121بحسب مستوى التعلم والجنس لعام 
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التعلم والجنس  یوضح مستوى البطالة بحسب مستوى 1جدول رقم 
  2011لعام 

  المجموع   إناث  ذكور   مستوى التعلیم 
  1,9  2,7  1,7  دون المستوى

  7,6  8  7,5  ابتدائي
  10,7  12,8   10,5  متوسط

  8,9   17,2  7  ثانوي

  20,3  33,3  10,4  عالي 

  الشھادات المحصل علیھا
  7,3  7,7  7,2  دون شھادة 

  12,5  20,2  10,5  شھادة التكوین المھني

  21,4  33,6  11,1  دة التكوین العالي شھا

  10  19,1  8,1  المجموع
  

إن الحكومة الجزائریة لم تتوانى في البحث عن آلیات لحل ھذه   
المعضلة مبدیة اھتمام كبیر في برامجھا لتشغیل خریجي الجامعات، حیث 
اعتمدت إستراتیجیة تقوم على مقاربة أساسھا الجانب االقتصادي وتكوین قوة 

 2013 بحلول % 9ربة، وكأولویة محاولة تقلیص معدل البطالة إلى عاملة مد
، ومنذ 22"ألف منصب عمل كل عام 450ألف و 350من خالل خلق ما بین 

استحدثت الحكومة الجزائریة لفئة الجامعیین جھاز عقود ما قبل  1998
سنوات تبین ضرورة تطویر ھذه  10التشغیل كآلیة لدعم إدماجھم مھنیا، وبعد 

ة بما یتماشى مع عولمة االقتصاد، لیتم صیاغة جھاز آخر إلدماج حاملي اآللی
الشھادات بربط مسألة تسییر بطالة الجامعیین بالقطاع االقتصادي وتكوینھم 

  .وتحسین معارفھم أثناء فترة اإلدماج
في الحقیقة تضع الجزائر في إطار استراتیجیاتھا التشغیلیة خرجي 

د بشریة وطاقات شابة ینبغي االستثمار فیھا، الجامعات في أولویاتھا كموار
لكن الفجوة بین مخرجات الجامعة واحتیاجات سوق العمل الجزائري جعلت 
من الطالب الجامعي مھبط العزیمة ومسلوب اإلدارة وھو في المرحلة 
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الجامعیة فحسبھ لم تعد الشھادة وحدھا كافیة لتأمین منصب عمل مستقبلي، 
لھذا یكون على . رب اآلخرین الذین عاونوا كثیراوھذا من خالل عیشھ لتجا

الجامعة أن تحاول بكل جدیة ربط التكوین المقدم للطلبة مع ما یحتاج لھ سوق 
  . العمل وھو تحدي مھم یستدعي تجنید كل األطراف المعنیة

إن مواجھة مشكلة البطالة  :التعلیم الجامعي وتحدیات سوق العمل - 3
ومة إلى آلیات لدمج خرجي الجامعات في سوق ال یتوقف عند استحداث الحك

وانما یقع الجزء األكبر من المسؤولیة على عاتق الجامعة على   23العمل،
اعتبار أنھا ھي المتسببة في تخریج ھؤالء البطالین ، لھذا یمكن القول أن 
الجامعة الجزائریة الیوم تعیش رھانات كبیرة فھي أمام مدى موائمة الشھادات 

تحدي كبیر یتمثل في  ا مع احتیاجات سوق العمل ، وأیضا أمامالتي تنتجھ
أعداد الطلبة المتزاید أمام ھیاكل وتجھیزات وامكانیات بشریة غیر متوافقة مع 

ـ سمیرة العابد  4: 24ھذا التزاید المستمر  ویمكن تناول ھذه التحدیات كما یلي
ات مجلة  الباحث البطالة في الجزائر بین الواقع والطموح ظاھرةوزھیة عباز 

  .11عدد 

الطل��ب المتزای��د عل��ى التعل��یم الع��الي وتزای��د أع��داد الطلب��ة حی��ث ق��در س��نة " .1
طال���ب س���نة  1500000طال���ب ووص���ل إل���ى أكث���ر م���ن  750000: ب 2008
، كما أن الھیاكل المنجزة غی�ر مواكب�ة للزی�ادات العددی�ة للطلب�ة، بحی�ث 2010

بس��بب الخ��دمات الجامعی��ة  ف��ي ك��ل س��نة جامعی��ة یت��أخر موع��د ال��دخول الفعل��ي
المتأخرة، وذل�ك ب�الرغم م�ن المجھ�ودات المبذول�ة ف�ي س�بیل احتض�ان األع�داد 

  .الھائلة للطلبة 

أس�تاذ  25229: قلة التأطیر حیث یقدر ع�دد األس�اتذة الم�ؤطرین للطلب�ة ب .2
ة م�ن أس�اتذة التعل�یم الع�الي دائم أغلبھم برتبة أستاذ مس�اعد، كم�ا أن نس�بة كبی�ر

  .على أبواب التقاعد

نمطیة التكوین المبنیة على التلقین بحیث ال تفتح المجال لإلب�داع واالبتك�ار  .3
  .الفردي، وإن وجد ھذا فانھ یبقى محاوالت فردیة، ولیست سیاسة تعلیمیة
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التك��وین الكم��ي عل��ى حس��اب التك��وین الن��وعي، وذل��ك للتكلف��ة الت��ي أص��بح  .4
تعلیم، األمر الذي أثقل كاھ�ل الدول�ة، إض�افة إل�ى تغی�ر منظوم�ة الق�یم یتطلبھا ال

المجتمعیة، بحیث ال یبقى للتعلیم نفس المكانة المرموق�ة الت�ي ك�ان یحض�ى بھ�ا 
  .في السابق

ھج��رة الكف��اءات وع��دم بقائھ��ا ف��ي ال��داخل للمس��اھمة ف��ي الت��أطیر وتك��وین  .5
  . وتنمیة البالد

ی�ل الش�ھادات ولیس�ت بح�وث تنج�ز البحوث المنجزة ھ�ي بح�وث م�ن أج�ل ن .6
بھ��دف التطبی��ق العمل��ي، مم��ا أدى إل��ى الح��د م��ن فعالی��ة البح��ث العلم��ي وع��دم 

  .مساھمتھ في تفعیل العملیة التنمویة

  ".تنامي معدالت البطالة بین خریجي الجامعات .7

لھذا كان البد من العمل على تكییف ما تنتجھ الجامعة الجزائریة مع 
لي والدولي فنتج عن ذلك اإلصالح الجامعي والذي متطلبات سوق العمل المح

  .تجسد في نظام ل م  د
   LMDاإلصالح الجامعي بالجزائر نظام  :خامسا

على ضوء توصیات الجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة 
 30وتوجیھات المخطط التنفیذي الذي صادق علیھ مجلس الوزراء المنعقد في  

عشریة لتطویر  إستراتیجیةلیم والبحث العلمي حددت وزارة التع 2002أفریل 
في  اإلستراتیجیة، وتتضمن ھذه  2013إلى  2004القطاع للفترة الممتدة من 

أحد محاورھا األساسیة إعداد وتطبیق إصالح شامل وعمیق ذات ثالث أطوار 
ھو نظام مستوحى من النظام األوربي ، دكتوراه ،ماستر ،لیسانس :25تكوینیة

وقد تم  1999جوان  19في  "  BOULOGNEه ببولوني   الذي تم إقرار
بلد لتعمیم ھذا النظام في كافة ھذه البلدان في  30إمضاء ھذا البیان من قبل 

  . 26" 2010حدود 
یسمح ھذا النظام بتمكین الطلبة من الحركیة وتثمین مكاسبھم أینما 

بر المعابر حلوا مع إمكانیة تعدیل التكوین الجامعي تدریجیا إن لزم األمر ع
والمسارات سواء للشغل أو للتكوین، مع توحید المنظومة الجامعیة والشھادات 
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وإعطاء الحد األقصى من الشفافیة، اعتماد نظام األرصدة ونظام المصاحبة 
البیداغوجیة، والتركیز على التشغیلیة باإلضافة إلى إرساء مبدأ التنافسیة بین 

  . المؤسسات والجامعات والطلبة
  : اإلصالح یھدف إلى وكان 

  المواءمة بین متطلبات شرعیة دیمقراطیة االلتحاق بالتعلیم الجامعي
 .والمتطلبات الضروریة لضمان تكوین نوعي

 إعطاء مفھومي التنافس واألداء كل مدلوالتھما. 
 إرساء أسس الحوكمة الراشدة للمؤسسات على المشاركة والتشاور. 
 ة للبالدإشراك الجامعة في التنمیة المستدام. 
  تمكین الجامعة الجزائریة من أن تصبح من جدید قطبا لإلشعاع الثقافي

 .27والعلمي على األصعدة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة 
القائمین على تسییر التعلیم العالي في "انطالقا من ھذه التداعیات عمل 

بشكل تدریجي فكان أول تطبیق لھ مع  LMDالجزائر على تطبیق نظام 
  .28" 2005 – 2004ول االجتماعي عام الدخ

یبدو واضحا أن ھذه اإلصالحات كانت ترمي لتحقیق الدور الوظیفي 
خلق عالقة " للجامعة  مع إحداث نوع من التزاوج مع دورھا المعرفي أي 

ترابطیة توافقیة بین الجامعة والمحیط االجتماعي واالقتصادي وبھذا تكون 
لجامعة في خدمة المحیط االمھمة الرئیسیة للجامعة ھي جعل 

  .29...."االجتماعي
كما سیسمح ھذا اإلصالح بتحقیق المیزة التنافسیة من خالل استقطاب 
أفضل الكفاءات واالستفادة من خدماتھ، وتعمل على إنشاء فضاء لجامعي 
إقلیمي ودولي ومغاربي وأورومتوسطي تسھل من حركیة الطلبة واألساتذة 

ومن ثم تشجع التبادالت العلمیة والتكنولوجیة  والباحثین من مختلف األقطار
  .والثقافیة على مستوى التعلیم والبحث

إن : الموائمة بین التكوین القائم على نظام ل م  د وسوق الشغل
المتفحص لمضمون التعلیم الجامعي القائم على نظام ل م د یجد أن مبادئھ ال 

ھو جعل الطالب متعلم  ، فأساسھم للتوجھ النیولبراليالعا اإلطارتخرج عن 
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دائم التعلم یتیح لھ ھامش كبیر من الحریة في اختیار مسارات التعلیم  ویقوم 
والمبادرة واالعتماد على الذات واالبتعاد عن األسلوب  اإلبداععلى روح 

التقلیدي للتلقین، وھي مبادئ تتوافق مع التوجھ نحو الفردانیة وتدعیم القطاع 
عتماد على الذات في العمل عوض انتظار التوظیف الخاص والمقاوالتیة واال

  . الحكومي بعد الحصول على الشھادة كما تعود الطالب في  المراحل السابقة
 بإدماج اإلصالحمن جھة یسمح التكوین المھني المتاح في إطار ھذا 

الطالب بشكل مبكر في سوق العمل حیث یعتمد التكوین المھني على تكثیف  
  .في المؤسسات اقتصادیة التربصات میدانیة

إن تقلیص مدة الدراسة من أربع سنوات إلى ثالث ستسمح للطالب 
بالدخول لسوق العمل  وتشجیعھ على العمل وتحمل المسؤولیة في مدة 

  .وجیزة لكن ھل حقا یستطیع التعلیم وفق نظام ل م د تحقیق ھذه الغایات؟
   LMDح الجامعي مجموعة العراقیل التي تحول دون تحقیق اإلصال: سادسا

 ألھدافھ الفعلیة
على الرغم من  :غیاب النصوص القانونیة المنظمة لھذا اإلصالح - 1

إال أن النصوص  2005 – 2004اإلصالح قد كانت بدایتھ التطبیقیة عام 
والتي  2008القانونیة المنظمة لھا قد بدأت تظھر على الساحة إال سنة 

 2008أوت سنة  19المؤرخ في  265- 08تجسدت في المرسوم التنفیذي رقم 
حول نظام الدراسات للحصول على شھادة اللیسانس وشھادة الماستر 

 2009ینایر سنة  3المؤرخ في  03 -09والدكتوراه، ثم المرسوم التنفیذي رقم 
یوضح مھمة اإلشراف ویحدد كیفیات تنفیذھا ثم تلتھا قرارات ومراسیم أخرى 

 2009جوان  20المؤرخ في  137رار وق 136لتوضیح مسار  ل م د  قرار 
الج القضایا التالیة بشكل والتي تع 2011نوفمبر  3وقرارات الصادرة في 

یحدد القواعد المشتركة للتنظیم والتسییر البیداغوجي  711القرار : تتابعي
یتضمن كیفات :  712للدراسات الجامعیة لنیل شھادتي اللیسانس والماستر، 

. ھ في طور الدراسات لنیل شھادتي اللیسانس والماسترالتقییم والتدرج والتوجی
  .وتسییرھا اإلشرافیحدد تشكیل لجنة   713
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یحدد شروط  715یتضمن كیفیات ترتیب الطلبة وقرار  714قرار 
الحصول على  شھادة الماستر للطلبة المسجلین لنیل شھادة مھندس دولة دبلوم 

  .المھندس المعماري في المدارس خارج الجامعة
ھذه القرارات المتتالیة غالبا ما تحمل الكثیر من الغموض  أنالحقیقة و

وصعبة التطبیق لھذا نرى أن المشكلة تكمن في كیفیة فھم ھذه القوانین وكیفیة 
  .تنفیذھا على أرض الواقع

عدم استشارة : عدم تشریك األطراف المعنیة مباشرة باإلصالح - 2
ل الممثلة لھا مثل المجالس العلمیة وإشراك األطراف المعنیة من خالل الھیاك

والنقابات واتحادات الطلبة، باستثناء بعض االجتماعات اإلخباریة ذات 
  .الصبغة اإلعالمیة التحسیسیة

لقد سبق وأن بینا بدایة انطالق اإلصالح وھي فترة : االرتجال والتسرع - 3
التأخر ال یستھان بھا تطلب اإلعداد المتأني وال تقبل التسرع ودلیلھ ھو 

التشریعي في ھذا الجانب وغیاب السیاسات التنظیمیة في  مختلف الجامعات 
باإلضافة إلى إن إعداد  مشاریع البرامج ودراستھا . التي تبنت ھذا اإلصالح

یحتاج لوقت طویل فحین نجد أن قصر المدة الممنوحة إلعدادھا تدفع القائمین 
ربیة وخاصة الفرنسیة  أمام على اإلعداد إلى استنساخھا من المنظومة األو

غیاب فلسفة محلیة واضحة ونصوص تضبط التوجھات وھذا ما سمح بظھور 
بعض الشھادات والمسارات والتخصصات التي قد ال عالقة بھا بالمجتمع 
الجزائري على الرغم من ھذا اإلصالح جاء من أجل إشراك الجامعة في 

  .التنمیة الشاملة
بحركیة الطالب من جامعة ألخرى یجد یسمح   LMDإن إدعاء أن نظام 

في الغالب حواجز كثیرة نظرا الختالف أسلوب التقییم وأسالیب التنظیم 
  .  والتسییر

لقد تم  :عدم تقییم التجربة السابقة أو االستفادة من تجارب اآلخرین - 4
تبني  ھذا اإلصالح كضرورة حتمیة ولكن ھذا ال یعفینا من الوقوف على 

جھ ومحاولة البحث عن حلول لھا واالستفادة من تجارب سلبیات ھذا التو
الدول التي سبقتنا وكذا من تجارب بعض الجامعات الجزائریة وأقسامھا التي 
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على أن یتم تدعیم إیجابیات   2005- 2004انطلقت في تطبیق ھذا النظام منذ 
  .ھذا النظام

الح ھو لقد كان الھدف من اإلص :فراغ ھذا النظام من روحھ األصلیة - 5
ربط الجامعة الجزائریة بمحیطھا وإعادة االعتبار للشھادات الممنوحة لتجد لھا 
مكان في سوق العمل إال أن المتفحص لمحتوى ھذا اإلصالح والمتمعن في 
تطبیقھ یجد أن الكثیر من التخصصات التي ال عالقة بھا المجتمع الجزائري ، 

ائریة للدول األجنبیة ألن ھذه كما یمكن لھا أن تزید من تبعیة الجامعة الجز
مع مالحظة انھ مؤخرا ھناك محاولة . العملیة التصحیحیة ھي عملیة استنساخ

لتوحید الجذوع المشتركة وكذا التخصصات وتوحید مسمیات الشھادات بین 
الجامعات وھو في الحقیقة یتنافى مع مضمون نظام ل م د والذي یرمي إلى 

  .وعودة إلى النظام القدیم. جامعاتخلق میزة تنافسیة بین ال
والسیما في تشكیل الھیكل اإلداریة : التدخل المتزاید للسلطة المركزیة - 6

واالستشاریة كالمجالس العلمیة وغیرھا ، وإن كانت الغایة منھا ھي ضبط 
كذلك . البروقراطیة العملیة التسییریة إال أنھا تطرح الكثیر من اإلشكالیات

 مسؤول(المھام بین مسؤولي فرق التكوین ات وھناك تضارب  في المسؤولی
ورؤساء األقسام ونوابھم وكذا العماد ) المیدان ورؤساء الشعب والتخصصات

 .وكأنھا إدارة وسط إدارة أخرى
على الرغم من أن البعض یرى بأن نظام  :نقص التجھیزات والتنظیم - 7

LMD  التي یخفف من الحمل المتعلق بالوسائل المادیة والبشریة "سوف
التكوین للتحول إلى  سنوات من 4كانت تحتاج في السابق لمدة طویلة مقدرة بـ 

إال أن برامجھ تحتاج لتجھیزات تتعلق بالمخابر  ،30"سنوات فقط 3
والحواسیب واالنترنت والتجھیزات البیداغوجیة باإلضافة إلى اإلمكانیات 

كبیر في ھذا  البشریة والمالیة ولكن الجامعة الجزائریة تعاني من تأخر 
الجانب مرده إلى اإلرث الثقیل الذي خلفھ لھا النظام القدیم زد على ذلك 
االعتماد على التمویل الحكومي فقط، مع ارتفاع مؤشرات الفساد التي أخذت 

  .تنخر ھیكل ھذا القطاع
األكید أن ھذا  :عدم تعاون القطاع االقتصادي مع تغیرات الجامعة - 8

اقتصادي قوي لضمان المناخ المناسب لتربصات  اإلصالح یحتاج إلى قطاع
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الطلبة وتقدیم المساعدة للجامعات لنقل تجارب ھذا القطاع لھا فیما یتعلق 
بأسلوب اإلدارة والتسییر وكذا تقدیم تحلیل دقیق الحتیاجاتھ من الوظائف، كما 

  .یمكن أن یتدخل كممول لمشاریع الجامعة المعرفیة والبحثیة
التناقضات نجد أن اإلصالح لم یظھر بعد في بعض باإلضافة إلى تلك 

التخصصات وبعض المدارس العلیا المتخصصة مثل الدراسات الطبیة 
والصیدالنیة ، مما یجعل ھذه التخصصات مستبعدة عن المشاكل  التي تتعلق 
بجمود حركیة الطالب وتثمین مكتسباتھا وعملیة التشغیل في الداخل 

خرى أن المسألة ترتبط المحیط أكثر من وھي تؤكد من جھة أ. والخارج
 .ارتباطھا التخصصات التي توفرھا الجامعة

  :الخاتمـــة
إن إصالح التعلیم العالي أمر حتمي لمواكبة التطورات العالمیة إال أن 
الجزائر كعادتھا تلجأ إلى ھذه اإلصالحات دون دراسة مسبقة رصینة بل 

  .تعتمد في الغالب على التسرع واالرتجال
ذا اعتبرنا أن ھذا التوجھ ھو أمر حتمي ال مناص منھ فینبغي توفیر إ

كل الوسائل الكفیلة بإنجاحھ سواء كانت مادیة أو بشریة على أن یتم تدعیم 
المسار اللغوي للطالب الجزائري منذ المرحلة الثانویة مما یسھل على 

الطالب مواصلة دراستھ دون تعثر، كما یتم اختیار مسالك وتخصصات  
تتوافق مع بیئتنا االجتماعیة ال أن تكون عملیة استنساخ لمشاریع أجنبیة 
غریبة عنا، على أن یتم  تعزیز العملیة اإلعالمیة واإلرشادیة في المرحلة 

  .الثانویة والجامعیة
إن الجامعة بمحیطھا الداخلي غیر قادرة لوحدھا مواجھة تحدیات ھذا 

خاص وكذا القطاع المدني یمكن اإلصالح بل أن مؤسسات القطاع العام وال
  .أن یكون لھا الدور التكمیلي لوظائف الجامعة

فنحن عندما نتحدث عن شھادات مھنیة فال نعني التكوین داخل 
القاعات الجامعیة فقط بل تتطلب ھذه الشھادات فترات تكوینیة داخل 
مؤسسات اقتصادیة ، كما ینبغي اشراك المحددات المتحكمة في سوق العمل 

صیاغة البرامج والمعارف والمنھاج التعلیمیة إلى جانب األكادمیین في في 
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الجامعة وھذا لتحقیق التوافق بین سوق العمل ومخرجات الجامعة، لكن یبقى 
اإلشكال المطروح ھل أن القطاع االقتصادي سواء كان العام أو الخاص 

  .  قادر على مساعدة الجامعة إلنجاح مشروعھا اإلصالحي؟
        :الهوامش

  
                                                        

الجامعي دراسة في علم االجتماع التربوي، دار سوسیولوجیا التعلیم : ـ عبد هللا محمد  1
  . 25ص  1991المعرفة، اإلسكندریة، 

،  1990أصول التربیة والتعلیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : رابح تریكي -  2
  . 73ص 

التعلیم العالي في عصر المعرفة، التغیرات والتحدیات : سعید بن  محمد الربیعي  -  3
  .23، ص  2008،  1، دار الشروق ، عمان، طوآفاق المستقبل

  .24، ص  23المرجع نفسھ ، ص  -  4
الشھرة التعلیمیة رؤیة متكاملة للمنظومة التربویة، دار الفكر : على أحمد مذكور -  5

  .47، ص 2000العربي، القاھرة، 
: علمي وزارة التعلیم العالي والبحث ال: الدلیل العلمي لتطبیق ومتابعة ل م د: المصدر -  6

2011.  
  .3، ص 2004اصالح التعلیم العالي ،الجزائر، :وزارة التعلیم والبحث العلمي  -  7
أثر الشركات المتعددة الجنسیات على التشغیل في الدول النامیة، دراسة : طابوش مولود -  8

، ص 2007ـ  2006حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، علوم اقتصادیة جامعة الجزائر 
92.  

  ، الموقع على االنترنت   4، ص  2013ینایر :  مؤشرات سوق العمل دلیل ـ  9
www.topnotch-technology.com/dem/topics/Kilm.pdf1. 

المجلس األعلى للتربیة، وزارة التربیة الوطنیة، المبادئ العامة للسیاسة التربویة  -  10
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تحدیات التعلیم العالي في العالم العربي واالستراتیجیات 

 المناسبة لمواجھتھا

  

  حبیبة روبیبياألستاذة 

  محمد بوضبیاف المسیلةجامعة  

  :الملخص
یعد التعلیم قوة اجتماعی�ة باعتب�اره أھ�م الوس�ائل الت�ي یمك�ن ألي مجتم�ع 

ي ل�ھ قوت�ھ وأھمیت�ھ من إحداث التغیّر السریع المنشود، والتعلیم الجامعي والعال
الخاصة باعتباره المسئول األساسي عن إعداد الش�باب وتھیئ�تھم للحی�اة وس�وق 
العمل في مستوى العص�ر، ورغ�م قوت�ھ الزال التعل�یم الع�الي یواج�ھ جمل�ة م�ن 
التح��دیات منھ��ا المتعل��ق ب��النمو الس��كاني والتح��دي الحض��اري الثق��افي والبح��ث 

تحدي ث�ورة المعلوم�ات والعولم�ة وبن�اء العلمي، ضعف التمویل وقلة الموارد، 
إنسان جدید، تحدي ھجرة األدمغ�ة العربی�ة وض�عف كف�اءة الق�وى البش�ریة ف�ي 
التعلیم العالي، إضافة إل�ى تح�دي الت�دني ف�ي محت�وى وطرائ�ق وتقنی�ات التعل�یم 
الع��الي، إنھ��ا تح��دیات كبی��رة تواج��ھ التعل��یم الع��الي ف��ي ظ��ل االنفج��ار الس��كاني 

الحض�اري والتكنول�وجي مم��ا یتطل�ب م�ن الجامع�ات العربی��ة والتط�ور الس�ریع 
وعل���ى ھ���ذا . تفعی���ل اس���تراتیجیات مناس���بة إلكم���ال الرس���الة عل���ى أكم���ل وج���ھ

التحدیات التي تواجھ التعلیم العالي في الع�الم ) البحث(األساس تتناول المداخلة 
  .العربي واالستراتیجیات المناسبة لمواجھتھا

التعلیم العالي ف�ي ال�وطن العرب�ي، االس�تراتیجیات  تحدیات :الكلمات المفتاحیة
  . المناسبة لمواجھتھا

  :اإلشكالیة
یعد التعلیم أھم وسیلة لبن�اء الف�رد، وتط�ویر المجتم�ع، كم�ا أن�ھ خی�ر أداة 

  .لمواجھة المتغیرات الھائلة والتحدیات الكبیرة التي تتجدد یومیا



  روبیبيحبیبة  / أ
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علیم الع�الي ال�ذي یمث�ل والتعلیم ھو منطلق التقدم وأساس بدایتھ، ویعد الت
قم��ة الھ��رم التعلیم��ي أح��د الق��وى الموجھ��ة للتنمی��ة بعام��ة والتنمی��ة االقتص��ادیة 
بخاص��ة، إذ یحت��ل موقع��ا حیوی��ا ف��ي منظوم��ة التنمی��ة الش��املة وف��ي تس��ییرھا، 
ویقوم بدور فاعل في توجیھھا وتحسینھا وفي رفع مستوى المجتم�ع م�ن جمی�ع 

اری���ة واالجتماعی���ة واالقتص���ادیة والسیاس���یة الن���واحي الثقافی���ة والفكری���ة واإلد
  .والعلمیة والعملیة

ویحتل التعلیم العالي ھذه المنزلة المھمة نتیجة إس�ھامھ ف�ي إع�داد الق�وى 
البش���ریة المدرب���ة والمؤھل���ة بالمع���ارف والمھ���ارات والخب���رات واالتجاھ���ات 
الض��روریة والمحقق��ة ل��ألداء الجی��د، إض��افة إل��ى إس��ھامھ ف��ي دراس��ة أوض��اع 

مجتمع ومعرف�ة احتیاجات�ھ ومعرف�ة مش�كالتھ والعوائ�ق الت�ي تواج�ھ مس�یرتھ، ال
  .تمھیدا لتلبیة االحتیاجات وتذلیل العوائق والتغلب على المشكالت وحلھا

كم�ا  ومؤسسات التعلیم العالي تسھم في صناعة المعرفة ونقلھا لألجی�ال،
مؤسس�ات  -اء تسھم في بن�اء الخب�رة اإلنس�انیة وتطویرھ�ا وتنمیتھ�ا، وج�اء إنش�

وم���ن أبرزھ���ا الجامع���ات، ف���ي األس���اس لخدم���ة المجتم���ع  –التعل���یم الع���الي 
لذلك كان الت�دریس والبح�ث العلم�ي . والمساھمة في التنمیة االجتماعیة الشاملة

راشد بن حمد الكثیري، دون سنة، (وخدمة المجتمع من أھم أھداف الجامعات 
167.(  

الت�ي تحتض�ن الص�فوة م�ن أبن�اء ذلك أن الجامعات تعد البیئ�ة النموذجی�ة 
المجتمع والمؤسسات التي تبني ثقافة اإلبداع واالبتكار ف�ي المج�ال األك�ادیمي، 
م��ن خ��الل اس��تقطاب الخب��راء لتب��ادل التج��ارب والنم��اذج الناجح��ة ف��ي تأس��یس 
ورعایة اإلبداع واالبتكار ألجل التنمیة المستدامة على كافة المستویات المحلیة 

  .لمیةواإلقلیمیة والعا
كم���ا أن للتعل���یم الع���الي دوره ف���ي النھ���وض ب���المجتمع واالرتق���اء بقیم���ھ 
الثقافی��ة، ومنجزات��ھ اإلنس��انیة والحض��اریة، ومواجھ��ة قض��ایا التنمی��ة الش��املة، 
ووض��ع الحل��ول الناجع��ة والمس��تدامة لھ��ا، باإلض��افة إل��ى تنمی��ة ق��درات الف��رد، 

وال ش�ك . بداع واالبتك�اروتقویة ملكاتھ الخاصة في إنتاج المعرفة ومجاالت اإل
أن اإلب��داع واالبتك��ار م��ن أھ��م ط��رق مواجھ��ة قض��ایا التنمی��ة الش��املة، وزی��ادة 
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الراص�د ال�دولي، (اإلنتاج المعرفي واإلس�ھام ف�ي زی�ادة كف�اءة الف�رد والمجتم�ع 
2011 ،1.(  

إن التعلیم الجامعي یعد قوة اجتماعی�ة باعتب�اره أھ�م الوس�ائل الت�ي یمك�ن 
اث التغییر السریع المنش�ود، والتعل�یم الج�امعي والع�الي ل�ھ ألي مجتمع من إحد

قوتھ وأھمیتھ الخاصة باعتباره المسئول األساسي ع�ن إع�داد الش�باب وتھیئ�تھم 
للحی��اة وس��وق العم��ل ف��ي مس��توى العص��ر، ورغ��م قوت��ھ م��ازال التعل��یم الع��الي 
یواج��ھ جمل��ة م��ن التح��دیات وھ��ي تح��دیات كبی��رة ف��ي ظ��ل االنفج��ار الس��كاني 

تطور السریع الحضاري والتكنولوجي تتطلب م�ن الجامع�ات العربی�ة تفعی�ل وال
  .استراتیجیات مناسبة إلكمال الرسالة على أكمل وجھ

وھناك تحدیات عالمیة ومحلیة تواجھ مؤسسات التعلیم العالي في الوطن 
العربي، وإزاء ھذه التحدیات وضعت استراتیجیات عدة لتط�ویر التعل�یم الع�الي 

ى العربي والمستوى المحل�ي، غی�ر أن تفعی�ل اإلج�راءات التنفیذی�ة على المستو
ع��ادل عب��د الفت��اح (لھ��ذه االس��تراتیجیات م��ازال ف��ي حاج��ة إل��ى إدارة متط��ورة 

  ).12، 2011سالمة، 
التح�دیات الت�ي تواج�ھ ) البح�ث(وعلى ھذا األس�اس تن�اول ھ�ذه المداخل�ة 

وذل�ك م�ن . مناسبة لمواجھتھاالتعلیم العالي في العالم العربي واالستراتیجیات ال
  :خالل اإلجابة عن التساؤالت التالیة

م��ا التح��دیات الت��ي تواج��ھ التعل��یم الع��الي ف��ي ال��وطن العرب��ي  :التس��اؤل الع��ام
  واالستراتیجیات المناسبة لھا؟

  :التساؤالت الفرعیة
 ما التحدي الخاص بالنمو السكاني؟  
 ما التحدي الحضاري الثقافي والبحث العلمي؟  
 دي ضعف التمویل وقلة الموارد؟ما تح  
 ما تحدي ثورة المعلومات والعولمة وبناء إنسان جدید؟  
 ما تحدي ھجرة األدمغة العربیة وضعف القوى البشریة في التعلیم العالي؟  
 ما تحدي التدني في محتوى وطرائق وتقنیات التعلیم العالي؟  
   ما االستراتیجیات المناسبة لمواجھة ھذه التحدیات؟ 
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المنھج الوص�في التحلیل�ي، وذل�ك م�ن خ�الل المعلوم�ات  :ج المتبعالمنھ
  . الخاصة بمتغیرات البحث و وصفھا وتحلیلھا

  : أھمیة البحث
التح�دیات  وھ�و یعالج�ھ الذي الموضوع أھمیة من یستمد ھذا البحث أھمیتھ

الت��ي تواج��ھ التعل��یم الع��الي ف��ي الع��الم العرب��ي وض��رورة وض��ع اس��تراتیجیات 
ھ��ذه التح��دیات الت��ي یحتاجھ��ا التعل��یم الع��الي ف��ي ظ��ل العدی��د م��ن فعال��ة لمواج��ھ 

 لتوظیفھ�ا الكامل�ة الفرص�ة إتاح�ة و التغیرات التي تؤثر على الف�رد والمجتم�ع،
 التعل�یم نوعی�ة وتحس�ین وبن�اء لصیاغة وفنیات أدواتمن  تحویھ بما واالنتفاع

ھ��ذه  ف�ي مواجھ�ة العلمی�ة المعرف�ة إث�راء ف�ي مس�اھمتھ وجودت�ھ و الع�الي
  . التحدیات

  :تتمثل أھداف البحث الحالي فیما یلي: أھداف البحث
التح���دیات الت���ي تواج���ھ التعل���یم الع���الي ف���ي ال���وطن العرب���ي  التع��رف عل���ى .1

 .واالستراتیجیات المناسبة لھا
  .التعرف على التحدي الخاص بالنمو السكاني .2
  .التعرف على التحدي الحضاري الثقافي والبحث العلمي .3
  .حدي ضعف التمویل وقلة المواردالتعرف على ت .4
  .التعرف على تحدي ثورة المعلومات والعولمة وبناء إنسان جدید .5
التع��رف عل��ى تح��دي ھج��رة األدمغ��ة العربی��ة وض��عف الق��وى البش��ریة ف��ي  .6

  .التعلیم العالي
  .التعرف على تحدي التدني في محتوى وطرائق وتقنیات التعلیم العالي .7

  :مفاھیم متغیرات البحث: أوال
 یصلح علیھ متفق واحد، تعریف یوجد ال: Challengesالتحدیات  -1

 التعریفات من العدید أن ھناك حیث التحدیات، لمفھوم وجامعا شامال یكون أن
 باح�ث ك�ل ونظ�رة تن�اول اخ�تالف إل�ى ذل�ك ویرج�ع المفھ�وم، لھ�ذا المقدم�ة

 )6، 2013نورة بنت سعود الھزاني، (: التعریفات أھم ھذه ومن للمفھوم،
 أو تھدی�دا وج�وده ع�دم أو وج�وده یمث�ل ال�ذي الوض�ع ذل�ك ھ�و التح�دي" -

 ل�ھ ی�ُراد آخ�ر وض�ع لوج�ود مؤقت�ا، ك�ان أو دائم�ا جزئی�ا،ً أو كلی�ا إض�عافاً،
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 أو خط�را أو تھدی�دا یمث�ل الثقافي التحدي فمثال االستمرار، و والقوة الثبات
 علی�ھ قیطُل� أن فیص�ح معین�ة، ثقافی�ة منظومة أو تشویھا لوضع إضعافا أو

 )".الثقافي التحدي(السبب  لھذا
 أو تط�ورات ھ�ي التح�دیات" :أن مف�اده للتح�دیات آخ�ر تعری�ف وھن�اك -

 أو المحلی�ة البیئ�ة م�ن عوائ�ق نابع�ة أو أو ص�عوبات مش�كالت أو متغی�رات
  ".الدولیة أو اإلقلیمیة

أن التح��دیات تمث��ل : أم��ا التعری��ف اإلجرائ��ي للتح��دیات ف��ي ھ��ذا البح��ث ھ��و -
لت��ي تواج��ھ التعل��یم الع��الي ف��ي الع��الم العرب��ي، والت��ي تك��ون ق��د الص��عوبات ا

أثرت على مكونات ھذا التعلیم م�ن م�دخالت وعملی�ات ومخرج�ات، تحت�اج 
إل��ى وض��ع حل��ول وخط��ط مناس��بة إلیدیولوجی��ة الع��الم العرب��ي وتتف��ق م��ع 

  .المعاییر التي یتبناھا وفق التطورات الحدیثة وتماشیا معھا
ع������ّرف مق������ررات وم������واد إع������الن ب������اریس ت  :التعل������یم الع������الي -2
یش��مل كاف��ة أن��واع : "التعل��یم الع��الي بأن��ھ) 1998" (الرؤی��ة والعم��ل"الع��المي

الدراسات أو التأھیل أو التدریب على البحوث التي تقدم بعد الث�انوي س�واء ف�ي 
الجامعات أو المؤسسات التعلیمیة األخرى التي تعترف السلطات المختصة ف�ي 

، 2005خالد بن محمد حم�دان العتیب�ي، (" ت للتعلیم العاليالدولة بأنھا مؤسسا
38.(  

بعض التعاریف الخاصة ب�التعلیم الع�الي كم�ا  )16، 2008أیمن یوسف، (ذكر 
  : یلي

ھ��و التعل��یم ال��ذي یتعل��ق بموض��وعات معق��دة بالغ��ة األھمی��ة للب��احثین ف��ي "  -
ة حاجة إلى دقة في علم المناھج، وھ�و المس�ئول ع�ن ارتف�اع مس�توى معرف�

  ."الطالب
أداة رئیس��یة لتحقی��ق األم��ن : "عل��ى أن��ھ) س��عید ط��ھ محم��د(عرف��ھ ال��دكتور  -

الق��ومي وتحقی��ق التنمی��ة الش��املة، وأداة لبن��اء الج��یش واألس��طول الق���وي، 
وتحقیق التنمیة الشاملة لمختلف مجاالتھا االقتصادیة واالجتماعی�ة والثقافی�ة 

  ."والتكنولوجیة
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ملھ��ا الج��امعیون عب��ر البح��ث األك��ادیمي ھ��و المس��ئولیة الجامعی��ة الت��ي یتح -
والبحث التخصصي، وأن یكون ھذا البحث ملفتا للطلبة عب�ر التعل�یم الع�الي 
ع��ن طری��ق نش��ر الكت��ب والمق��االت، ول��ذلك یص��ر ویل��زم أن یك��ون مس��توى 
الدروس عالي جدا، ھذا ما یتطلب عمال شاقا وعمیقا، فحسب ھذا ما یساعد 

  ."في تطویر العلوم
عالي في الجزائر ھو المجال من التك�وین المس�ئول عل�ى تھیئ�ة والتعلیم ال

رج���ال یفی���دون التنمی���ة، وھ���و المس���ئول األول عل���ى تك���وین اإلط���ارات لتلبی���ة 
  ).16، 2008أیمن یوسف، (حاجات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

التعل��یم : "أم�ا التعری��ف اإلجرائ��ي للتعل�یم الع��الي ف��ي ھ��ذا البح�ث ھ��و أن��ھ
الذي یتوج�ھ ل�ھ الطلب�ة بع�د إنھ�اء المرحل�ة الثانوی�ة یتلق�ون فی�ھ كاف�ة المق�ررات 
الخاصة بمواد تخصصھم، وتتمیّز ھذه المقررات بكفاءة علمی�ة ومھنی�ة یس�تفید 

  ".منھا الطلبة في حیاتھم العلمیة والعملیة بعد تخرجھم
ل��دول ال یختل��ف الح��ال كثی��را ف��ي ا :التعل��یم الع��الي ف��ي ال��بالد العربی��ة -أ

العربی��ة، إذ یش��یر تقری��ر التنمی��ة ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط وش��مال إفریقی��ا 
إل��ى أن دول الش��رق األوس��ط وش��مال   2007الص��ادر م��ن البن��ك ال��دولي لع��ام 

إفریقیا قد بذلت جھودا حقیقیة لتطویر التعلیم بمستویاتھ المختلف�ة، إذ خصص�ت 
م��ن إجم��الي الن��اتج  )٪5(ھ�ذه ال��دول عل��ى م��دى األربع��ین س�نة الماض��یة نس��بة 

وھ�ذه النس�ب . في المعدل من النفق�ات الحكومی�ة للتعل�یم) ٪20(المحلي، ونسبة 
تفوق النسب الت�ي خصص�تھا ال�دول النامی�ة األخ�رى، ونتیج�ة ل�ذلك فق�د حقق�ت 
ھذه الدول بصورة عامة مستوى االلتحاق الكامل في مرحل�ة التعل�یم االبت�دائي، 

ارس الثانوی���ة ثالث���ة أمث���ال ب���ین ع���امي وازدادت مع���دالت االلتح���اق ف���ي الم���د
داخ�ل حس�ن ( م وازدادت خمسة أمثال ف�ي مرحل�ة التعل�یم الع�الي1970/2003

  ).21جریو، دون سنة، 
 التعل�یم ف�إن متع�ددة، بطرق تنمى أن یمكن البشریة الموارد كانت إذا"و

 م�ا ضوء في وذلك الموارد، ھذه ومتزاید في كبیر بدور یسھم أن یمكن العالي
 مادی�ة وإمكان�ات بش�ریة ق�وى م�ن الع�الي التعل�یم ومؤسس�ات الجامع�ات ھتملك�

 عملی�ة ف�ي المرحل�ة ھ�ذه مخرج�ات تلعب�ھ أن المحتمل الدور ضوء وفي كبیر،
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 أدوارا عام�ة بص�فة الع�الي التعل�یم یلع�ب كما واالجتماعیة، االقتصادیة التنمیة
 اث�ھ الثق�افيعل�ى تر الحف�اظ ع�ن المس�ئول فھو واألمم، الشعوب حیاة في مھمة

 .إلیھ واإلضافة وتطویره
  :تمیّز بما یلي :العربیة الدول في العالي للتعلیم الكمي التطور -ب
 .جامعة) 70(في منتصف الثمانینات بلغ عدد الجامعات  -
 .جامعة) 116(بلغ عدد الجامعات  1990عام  -
ش��ھدت ارتف��اع كبی��ر ف��ي ع��دد الجامع��ات بمع��دل  1996-1990ف��ي الفت��رة  -

 1996حی�ث وص�ل ع�دد الجامع�ات ع��ام . جامع�ات ف�ي الع�ام) ٪10(زی�ادة 
 .جامعة) 175(إلى 

م��ع . 1996كلی��ة ف��ي س��نة ) 140(إل��ى ) 168(انخف��ض ع��دد الكلی��ات م��ن  -
القط���اع (مالحظ���ة التوس���ع ف���ي افتت���اح الكلی���ات الجامعی���ة غی���ر الحكومی���ة 

 ).الخاص
ى الزیادة في ع�دد المعاھ�د العلی�ا الفنی�ة المتخصص�ة حی�ث وص�ل ع�ددھا إل� -

 .1990عام ) 398(بعد أن كان  1996معھدا سنة ) 540(
 طال�ب ملیون 3.08 إلى لیصل العلیا والمعاھد الجامعات طالب عدد ارتفع -

 سنویة زیادة وبمعدل 1991 سنة في علیھ كان عما ٪35یزید بنسبة  بمعدل
٪ س�نة 78.6٪ بدال م�ن 82.4ویتوزع ھذا االرتفاع بنسبة  ٪8.4 إلى یصل

ف�ي طلب�ة  ٪ االرتف�اع72 ھ�ذا وصاحب البكالوریوس، لطلبة بالنسبة 1991
 لمجم�وع العلی�ا المعاھد طلبة في انخفاضا البكالوریوس البكالوریوس طلبة

 س�نة ٪15.3ب بالمقارن�ة 1996٪ ف�ي ع�ام 12.4إل�ى  لیص�ل الط�الب
1985.  

 أن رغم 1996 سنة الدكتوراه والماجستیر  إلى على الحاصلین عدد ارتفع  -
بالمقارن�ة ب  ٪5.2فق�ط  یحت�ل وبق�ى منخفض�ا، ظ�ل س�توىالم ھ�ذا نس�بة
 .1991٪ سنة 5.6

 الملتحقین الطالب فنسبة المختلفة، التخصصات على الطالب توزیع تباین  -
 باألقس�ام الملتحق�ین نس�بة ارتفع�ت بینم�ا ٪35إل�ى  وص�ل العلمی�ة باألقس�ام

 .٪65 إلى اإلنسانیة بالعلوم یسمى ما أو األدبیة
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یالح��ظ أن ھن��اك  :للتعل��یم الع��الي ف��ي ال��دول العربی��ة التط��ور الكیف��ي -ج
مؤش���رات كثی���رة إل���ى ت���دني مس���توى التحص���یل المعرف���ي وض���عف الق���درات 
التحلیلیة واالبتكاریة، والت�دھور المس�تمر والمتزای�د ف�ي ھ�ذا الجان�ب مم�ا یھ�دد 
بالقض��اء عل��ى ج��ودة التعل��یم الع��الي ف��ي الجامع��ات والمعاھ��د العلی��ا ف��ي ال��دول 

  .العربیة
كما اقتصرت طرق التدریس على أسلوب الحفظ والتلق�ین، كم�ا تقلص�ت 

والمش�كلة اآلن تتمث�ل ف�ي . المكتبات وانتشرت ظ�اھرة س�رقة المنتج�ات العلمی�ة
وج��ود أع��داد ض��خمة م��ن حی��ث الك��م، یقاب��ل ذل��ك ت��دني الكف��اءة وقل��ة الفاعلی��ة 

ي اإلنتاجی��ة العلمی��ة والعملی��ة وم��ا ص��احب ذل��ك م��ن ض��عف العائ��د االجتم��اع
  ).   82-81، 2014غربي صباح، (

یوض�ح الش�كل : التحدیات التي تواجھ التعل�یم الع�الي ف�ي الع�الم العرب�ي
  التالي أھم التحدیات الخاصة بالتعلیم العالي في العالم العربي

یوضح أھم التحدیات الخاصة بالتعلیم العالي في العالم ): 01(شكل رقم 
  العربي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

  
  
  
  
تحدیات التعلیم  

 العالي

حضاري التحدي ال
 الثقافي والبحث العلمي

 ضعف التمویل وقلة
 الموارد

التدني في محتوى 
وطرائق وتقنیات التعلیم 

 العالي

ھجرة األدمغة العربیة 
وضعف كفاءة القوى 

 البشریة

ثورة المعلومات والعولمة 
 وبناء إنسان جدید

 النمو
 السكاني
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  :ا یلي شرح لھذه التحدیات بالتفصیلوفیم
 أن إل�ى الس�كانیة اإلحص�ائیة المؤش�رات تش�یر: تح�ـدي النم�و الس�كاني

 ك�ان م�ا وحجم�ھ یف�وق بوت�ائره متس�ارع سكاني نمو بحالة العربي یمر الوطن
 نم�و ضعف یقارب وھو ٪سنویا 2.8 تاریخھ وبمعدل من السابقة المراحل في

   .سنویا ٪1.1  البالغ العالم السكان في
 العمری�ة الفئ�ة ض�من الس�كان أع�داد تنامي اإلحصائیة المؤشرات وتبین

 ع�ام نس�مة ملی�ون 23.4إل�ى 1980نس�مة ع�ام  ملی�ون19.2م�ن   )18-24(
ملی��ون  6.2الع��ام ال��ذي وص��ل فی��ھ ع��دد المس��جلین ف��ي التعل��یم الع��الي   2000

 .ولة٪ من حجم السكان في الفئة العمریة المشم19.1طالب وطالبة یمثلون 
 وسیاس�ات الع�الي التعل�یم یواجھ�ھ ال�ذي التح�دي حج�م یتض�ح ذل�ك م�ن

 خ�الل م�ن معھ�ا للتعام�ل والتھی�ؤ الظ�اھرة ھ�ذه فی�ھ الس�تیعاب المعتمدة القبول
   من المتزایدة األعداد الستیعاب التخطیط

) 24-18( الع��الي  ب��التعلیم العمری��ة المش��مولة الفئ��ة م��ن المتق��دمین
غرب��ي (الجدی�دة  الحض��اریة المرحل�ة ناس�بت  وت�وزیعھم عل�ى تخصص��ات 

  .)98-97، 2014صباح، 
  التحدي الحضاري الثقافي والبحث العلمي

  التحدي الحضاري والثقافي: أوال
 تؤك�د حی�ث الع�الي التعل�یم تعری�ب مس�ألة ف�ي خ�اص بش�كل یتجس�د

 وض�عف العرب�ي واقع�ھ ع�ن الع�الي التعل�یم غرب�ة أن والدراس�ات البح�وث
 م�ن مس�تورد تعل�یم أن�ھ إل�ى باألساس إرجاعھما یمكن نمیة،الت بقضایا ارتباطھ
 األساسیة العالي التعلیم مھام من كان وإذا .معا ولغتھ محتواه في أخرى ثقافات
 ولغ�ة مناھج�ھ محتوی�ات خ�الل م�ن وتأكی�دھا وغرس�ھا الثقافی�ة، الذاتی�ة تنمی�ة

 یمارس�ھا ت�يال التربوی�ة العملیة في مفقودا یكون یكاد الدور ھذا فإن التدریس،
 وطی�دة عالقة ھناك أن الدراسات أثبتت ولقد .العربي الوطن في العالي التعلیم

 الت�دریس ف�ي األجنبی�ة اللغ�ات واس�تخدام العربی�ة األدمغ�ة ھج�رة ظ�اھرة ب�ین
 یكون بشكل وتأھیلھ الخریج إعداد خاللھا من یتم التي المناھج محتوى وكذلك
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 م�ع ول�یس األوربی�ة الص�ناعیة مع�اتالمجت م�ع وتكیف�ا ودرای�ة فھم�ا أكث�ر فی�ھ
  .وبیئتھ مجتمعھ من النابعة المشكالت

  :التحدي المتعلق بالبحث العلمي: ثانیا
 أكث�ر م�ن یع�دّ  العرب�ي ال�وطن ف�ي العلم�ي البح�ث تموی�ل مس�توى إن
 عل�ى اإلنف�اق مع�دل أن إل�ى البیان�ات تش�یر إذ الع�الم، ف�ي انخفاض�ا المستویات

 المحل�ي الن�اتج ٪ م�ن0.35ب�ي یش�كل م�ا نس�بتھ العلمي في ال�وطن العر البحث
غرب�ي (٪ ف�ي كوب�ا 2.9و  ٪ ف�ي إس�رائیل،2.53 مقاب�ل 1999 للع�ام اإلجمالي
  ).98، 2014صباح، 

یعتبر النشر العلمي أحد أركان عملیة البحث العلمي، ذل�ك  :النشر العلمي -
  .ألنھ یجب نشر نتائج األبحاث العلمیة لتستفید منھا الجھات المعنیة

م��ا بالنس��بة إل��ى ت��وفر وس��ائل النش��ر، ف��إن مجم��وع ال��دوریات بح��دود أ
بنس��بة (دوری��ة ) 159(دوری��ة وان أكب��ر ع��دد منھ��ا ف��ي مص��ر إذ یبل��غ ) 541(

، یلیھا ف�ي ذل�ك المغ�رب والجزائ�ر حی�ث تبل�غ النس�بة نح�و )٪ من المجموع30
ة على التوالي، كما تجدر اإلشارة إلى أن دوریات العل�وم الطبی�) ٪8(و) 27٪(

). ٪12(ف�العلوم الزراعی�ة ) ٪18(تلیھا العلوم الھندس�یة ) ٪25(تمثل ما نسبتھ 
من الالفت أن ھذه األعداد تقل كثیرا عن عدد الدوریات التي تصدر في ال�دول 

ف�ي  1993دوری�ة ف�ي ع�ام ) 13883(أص�درت الیاب�ان بح�دود : المتقدمة فمثال
  .مجال العلم التقانة فقط

عربی��ة إل��ى دوری��ات كافی��ة للنش��ر العلم���ي، وتفتق��ر معظ��م الجامع��ات ال
م�ن ع�دم انتظ�ام ص�دورھا، وقل�ة ) على قلتھ�ا(وتعاني معظم الدوریات العربیة 

تغطیتھ�ا لكاف�ة الدعم المادي المخصص لھ�ا، وس�وء الطباع�ة واإلخ�راج وع�دم 
فروع المعرفة، األمر الذي یؤدي إلى لج�وء بع�ض م�ن الب�احثین الع�رب لنش�ر 

  .األجنبیة أبحاثھم في الدوریات
أم��ا فیم��ا یتعل��ق ب��أمر اإلع��الم العلم��ي ال��ذي یھ��دف لتوعی��ة الجم��اھیر 
العربی��ة بأھمی��ة العل��م والبح��ث العلم��ي وأھمی��ة تطبی��ق نتائج��ھ لتس��ریع عملی��ات 
التنمی��ة، ف��رغم اھتم��ام بع��ض ال��دول العربی��ة بھ��ذا المج��ال ك��األردن والجزائ��ر 

ل�یج، إال أن ال�بعض والمغرب وسوریا والعراق ولیبیا ومص�ر وبع�ض دول الخ
  .اآلخر من الدول العربیة ال یعطي اإلعالم االھتمام الالزم
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فیما یتعلق بتوفر مصادر المعلومات المرجعیة التي تعتبر من المقوم�ات 
الرئیس�یة لمش�روعات البح�ث العلم�ي ف�إن معظ�م الجامع�ات العربی�ة تع�اني م��ن 

م�ة العربی�ة منھ�ا ضعف شدید في ھذا المجال وخاصة ال�دوریات العلمی�ة المحك
واألجنبیة، وذلك إما لصعوبة الحصول علیھا لضعف توفیر الم�وارد المالی�ة أو 

  .لعدم إتقان اللغات األجنبیة التي تصدرھا
كما أن عدد وثائق ب�راءات االخت�راع الت�ي تعتب�ر أح�د المص�ادر المھم�ة 

ات للمعلومات العلمیة، فقلی�ل ج�دا ف�ي معظ�م ال�دول العربی�ة إذ أن مكات�ب ب�راء
االخت��راع ف��ي العدی��د م��ن ھ��ذه ال��دول العربی��ة حدیث��ة النش��أة ، كم��ا أن الب��احثین 
الع�رب ال یعی�رون ب�راءات االخت�راع االھتم�ام ال�الزم وال یس�جلون ابتك��اراتھم 
واكتشافاتھم في تل�ك المكات�ب مم�ا یت�یح لل�دول المتقدم�ة االس�تفادة مم�ا ی�رد ف�ي 

    .أبحاثھم المنشورة في الدوریات األجنبیة
 م�ن مجموع�ة م�ن الباح�ث یع�اني :ض�عف خلفی�ات الب�احثین وم�ؤھالتھم -

 وصیاغتھا بش�كل البحث مشكلة فتحدید والرسائل بالبحوث المتعلقة المشكالت
 العلم�ي، البح�ث إج�راءات ف�ي الم�دخل یمث�ل للدراس�ة قاب�ل ودقی�ق واض�ح

 البح�وث ف�ي التك�رار یجع�ل المش�كلة ف�ي اختی�ار عل�ى المش�رف واالعتم�اد
 أمر القائمة حل المشكالت عن بعدھا من یجعل كما منھ المناص أمر وضعفھا

 ش�ھر ك�ل م�رة العلی�ا الدراسات بطالب خاصة ندوات عقد نقترح ،لذلك متوقع
 ط�الب ویحض�رھا بحثھ�ا، ف�ي یرغب�ون الت�ي الموض�وعات یعرض�ون فیھ�ا

 الن�دوة ف�ي المش�ارك الطال�ب الباح�ث لی�زودوا القس�م وأس�اتذة العلی�ا الدراس�ات
  ).04، 2011عواطف بنت أحمد بن ھندي، (ألفكار والمقترحات با

  تحدي ضعف التمویل وقلة المـوارد
یع��د التموی��ل أح��د أھ��م مس��تلزمات البح��ث العلم��ي، والمص��در األساس��ي 
لتمویل البحث العلمي في الوطن العربي سواء في الجامع�ات أو مراك�ز البح�ث 

الستثناءات منھا الجامع�ة العلمي خارجھا ھو المصدر الحكومي ما عدا بعض ا
األمریكی��ة ببی��روت والجامع��ة األمریكی��ة بالق��اھرة، حی��ث أن الوالی��ات المتح��دة 

أما الجمعی�ة العلمی�ة الملكی�ة ب�األردن . األمریكیة ھي المصدر الرئیسي للتمویل
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مب���ارك محم���د عل���ي (٪ م���ن موازنتھ���ا 10ف���ال یزی���د التموی���ل الحك���ومي ع���ن 
  ).2011مجذوب، 

 العرب�ي ال�وطن ف�ي الع�الي التعل�یم عل�ى اإلنفاق مجمل أن من و بالرغم
 م�ن ٪1.25 ح�والي أي  2000  ع�ام دوالر ملی�ارات 7 ح�والي إل�ى وص�ل

 بمتطلب�ات اإلیف�اء لمقابل�ة ك�اف غی�ر ھ�ذا أن إال العربي القومي الدخل إجمالي
 مس�اھمة أن بخاص�ة التعل�یم، م�ن القط�اع ھ�ذا ف�ي والنوعی�ة الكمی�ة التطورات

 ٪7 نس�بة تتع�دى ال الزال�ت مح�دودة الع�الي التعل�یم تمویل في صالخا القطاع
 الكبیرة النسب أن ذلك إلى یضاف .1997عام  في اإلنفاق إجمالي من
 ف�ي للمحدودی�ة آخ�ر س�ببا یش�كل االس�تخدام ف�ي الترش�ید وع�دم اإلھ�دار م�ن

 أج�ور عل�ى تص�رف المیزانی�ات غالبی�ة أن حی�ث الم�وارد، وت�وفیر التموی�ل
 غالب في األكادیمیة للجوانب ،تخصیصھ یتم ما اإلداریة لنشاطاتوا الموظفین

 .)98، 2014غربي صباح، (اإلنفاق  مجمل من ٪30 األحیان
 عل�ى مباش�ر بشكل تؤثر فقد العابرة االقتصادیة األزمات لوجود ونظرا

 بتبن�ي ال�دول م�ن العدی�د قی�ام إل�ى ی�ؤدي ال�ذي األم�ر الع�الي، التعل�یم تموی�ل
 ش�كل ب�أي الحكوم�ات عل�ى الملق�ى الع�بء تخفی�ف إلى تھدف تمویلیة سیاسات

  ).02، 2012موسي نور الدین، ( األشكال من
 ال�دخل م�ن العربی�ة ال�بالد ف�ي الع�الي التعل�یم مخصص�ات متوس�ط وبل�غ

 س�نة علیھ كان عما ٪50بنسبة  یزید المعدل وھذا 1996 سنة ٪1.25 القومي
 عل�ى ٪91 بنس�بة ع�اليال التعل�یم مؤسس�ات عل�ى اإلنف�اق ویت�وزع 1991

 زاد و أخ�رى، مؤسس�ات ٪3و العلی�ا، الفنی�ة المعاھ�د عل�ى ٪6 و الجامع�ات
 واس�تمرت ٪،7 یمث�ل م�ا إل�ى لیص�ل التس�عینات ف�ي الحك�ومي غی�ر التموی�ل

 العربی�ة ال�دول ب�ین كبی�ر تب�این وھن�اك للجامعات، الرئیسي الممول ھي الدولة
، 2014غرب�ي ص�باح، (وبع�ض  بعضھا الدول بین دخلھا من اإلنفاق نسبة في
79.(  

وھناك دعم لبعض البح�وث ف�ي منظم�ات ومؤسس�ات دولی�ة مث�ل مرك�ز 
  .بحوث التنمیة الدولیة بكندا والمجموعة االستشاریة لألبحاث الزراعیة الدولیة

أما المؤسسات العربیة فلم تق�م ب�دور ی�ذكر ف�ي تموی�ل البح�ث العلم�ي م�ا 
لكوی��ت للتق��دم العلم��ي والمرك��ز ع��دا مؤسس��ة عب��د الحمی��د ش��ومان ومؤسس��ة ا
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العرب��ي لدراس��ات المن��اطق الجاف��ة واألراض��ي القاحل��ة وص��ندوق قط��ر للبح��ث 
  .العلمي

مب��ارك محم��د عل��ي (ویتمی��ز تموی��ل البح��ث العلم��ي ف��ي ال��دول العربی��ة ب��اآلتي 
  :)2011مجذوب، 

 .قلة اإلنفاق المادي من قبل الحكومات العربیة بصورة عامة -أ
 .ساھمة القطاع الخاصقلة أو انعدام م -ب
تضاؤل تمویل البحث العلمي من خارج الوطن العربي سواء في ھیئة م�نح  -ج

نقدی��ة أو عینی��ة أو تموی��ل الزی��ارات العلمی��ة والبعث��ات التدریس��یة الرتب��اط ذل��ك 
  .بسیاسة كل دولة

( ویبل��غ متوس��ط اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي ف��ي األقط��ار العربی��ة نح��و 
٪ أي س��بعة 1.4ي اإلجم��الي، بینم��ا المتوس��ط الع��المي م��ن الن��اتج المحل��) 0.2

یوضح بعض نماذج لإلنفاق ) 01(أضعاف إنفاق الدول العربیة، والجدول رقم 
 .في بعض الدول والغربیة وما یقابلھ في الدول العربیة

یوضح متوسط اإلنفاق العالمي وفي الدول العربیة و في ): 01(جدول رقم 
  بعض الدول األجنبیة

المتوسط   الدولة
  العالمي

الدول 
  العربیة

كوریا   الیابانسویسرا  السویدإسرائیل
الجنوبیة

الوالیات 
المتحدة 
األمریكیة

  ألمانیا

نسبة 
اإلنفاق

1.4  0.2  2.4  3.8  2.6  2.8  2.8  2.6  2.4  
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، وما توضحھ التمث�یالت )01(من خالل النسب المدونة في الجدول رقم 
ن البیانی���ة م����ن تف���اوت واض����ح ب����ی

متوسط اإلنفاق عل�ى التعل�یم الع�الي 
ف�����ي  ال�����دول العربی�����ة و متوس�����ط 

فنس����بة اإلنف����اق . اإلنف����اق الع����المي
منخفض��ة ج��دا ف��ي ال��دول العربی��ة، 
مم���ا یعن���ي أن���ھ غی���ر ك���اف لت���وفیر 
متطلب���ات التعل���یم الع���الي ف���ي ھ���ذه 

  . الدول مقارنة بدول العالم األخرى
زی���ن (وف���ي ھ���ذا الص���دد أش���ار     

ف برك����ان، ال����دین ب����روي ویوس����
  تبعا لتزاید عدد طلبة التعلیم العالي وتنوع احتیاجاتھم،"أنھ  )809، 2012

تواج��ھ الحكوم��ات ص��عوبة ف��ي 
ض��مان ھ��ذه الخدم��ة العمومی��ة، 
وتكم��ن ھ��ذه الص��عوبة ف��ي ع��دم 
كفای��ة ال��دعم الم��الي المخص��ص 
لمؤسسات التعلیم الع�الي، وھ�ذا 
ب��دوره یف��رض علیھ��ا مراجع��ة 

سس��ات الب��رامج الت��ي تق��دمھا مؤ
التعل��یم الع��الي ووجھ��ات إنف��اق 
الم���وارد المتاح���ة لترش���ید ھ���ذا 
اإلنف��اق م��ع ت��أمین الح��د األدن��ى 

  ."من الجودة المطلوبة
یوضح نسبة اإلنفاق في الوطن العربي على البح�ث ) 02(والجدول رقم 

وھ�ي نس�بة . 2006العلمي من الناتج اإلجمالي في عدد من الدول العربیة لع�ام 
ذا الوضع ال�ذي تعیش�ھ الجامع�ات العربی�ة یع�ود إل�ى أم�رین ضعیفة جدا كون ھ

براھم�ي ص�باح وع�وفي مص�طفى، (: یتمثل األول في األم�ور التالی�ة: أساسیین
2012 ،251-250.(  
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 .تدين البحث العلمي -
 .إشكالية احملتوى والكيف -
 .التدين املوضوعي يف التعليم العايل واجلامعي -
 .التبعية العلمية للجامعات األجنبية -
 .مجود منهجية التعليم اجلامعي -
 .غياب مفهوم التكامل والتنسيق -

أم��ا األم��ر الث��اني فخ��ارج ع��ن نط��اق إرادتھ��ا وھ��و كونھ��ا حدیث��ة النش��أة 
بالمقارنة بالجامعات الغربیة وال تزال قید اإلنشاء والتجری�ب، وم�ا یزی�د األم�ر 

  .     -العولمة–صعوبة علیھا المتغیرات العالمیة الجدیدة 
یوضح نسبة اإلنفاق في الوطن العربي على البحث العلمي ): 02(جدول رقم 

 2006من الناتج المحلي اإلجمالي في عدد من الدول العربیة لعام 
  

نسبة   الدولة  نسبة اإلنفاق  الدولة
  اإلنفاق

نسبة   الدولة
  اإلنفاق

المعدل 
اإلجمالي 

  للنسب

    0.06  لبنان  0.15  السعودیة  0.31  األردن
  
0.2  

  0.1  لیبیا  0.21  السودان  0.03  ماراتاإل
  0.36  مصر  0.15  سوریة  0.07  البحرین
  0.79  المغرب  0.15  العراق  0.14  تونس

  0.22  الیمن  0.24  الكویت  0.1  الجزائر
 

مرد ھذا القصور یعزى ابتداء إلى قلة الدعم المالي للجامعات، بل قلة "
ن مردود البحث ال تظھر اإلنفاق على البحث العلمي بالجامعات خاصة، لكو

بالسرعة التي یتوقعھا متخذوا قرار التمویل، ففي األغلب یصبح اللجوء 
" إلنقاص مال البحث المتاح ھو المخرج من أزمة ضعف التمویل بالجامعات

  ).2011مبارك محمد علي مجذوب، (
فالجامع��ات العربی��ة تواج��ھ أزم��ات اقتص��ادیة باس��تمرار، وذل��ك بس��بب 

م��وارد المالی���ة لإلنف��اق عل���ى الجامع��ات، وتموی���ل التوس���عات تزای��د الحاج���ة لل
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المختلفة بھا وزیادة عدد طالبھا وتقل�ص م�ا تخصص�ھ المجتمع�ات العربی�ة لھ�ا 
من میزانیاتھا السنویة واإلنمائیة تحت ضغوط التقشف وتش�ید اإلنف�اق وارتف�اع 

ع�ود ھ�ذا الدیون الخارجیة لمعظم المجتمعات العربیة وندرة الموارد المالیة، وی
الوضع لكون أغلب الجامعات العربیة جامعات مستھلكة على عكس الجامع�ات 
الغربیة التي تعد جامعات منتجة تسوق أبحاثھا العلمیة مم�ا ی�در علیھ�ا مص�ادر 

 ).251، 2012براھمي صباح وعوفي مصطفى، ( تمویل إضافیة

 اء إنسان جديدـنـتحدي ثورة المعلومات والعولمة وب

العولم�ة ال�ذي أص�بح واقع�ا ف�ي الق�رن الح�ادي والعش�رین  لقد أثر مفھوم
الواق�ع ال�ذي تش�كل م�ن : "بشكل كبیر في التعلیم العالي، وتع�رف العولم�ة بأنھ�ا

خ����الل اقتص����اد ع����المي یتكام����ل عل����ى نح����و متزای����د، وتقنی����ات المعلوم����ات 
، 2009ن�واف س�مارة، ( "واالتصاالت الحدیثة، وظھ�ور ش�بكة معرفی�ة دولی�ة

03(.  
لتعل��یم الع��الي ف��ي عص��ر العولم��ة ع��ابرا لح��دود ال��دول بفض��ل وأص��بح ا

انتش���ار ش���بكات المعلوم���ات واالتص���االت ومنظوم���ات الحواس���یب المختلف���ة، 
وانتشار أسالیب التعلیم اإللكتروني والتعل�یم ع�ن بع�د، األم�ر ال�ذي نجم�ت عن�ھ 
تحدیات جدی�دة واجھتھ�ا المؤسس�ات التعلیمی�ة، بس�بب اخ�تالف ال�نظم الدراس�یة 

مم��ا تطل��ب اتخ��اذ إج��راءات فاعل��ة . ب��رامج التعلیمی��ة  ف��ي البل��دان المختلف��ةوال
ومؤثرة لضبط جودة برامجھا التعلیمیة وتامین توافقھا على أبعد حد ممك�ن م�ع 

  .المعاییر الدولیة
وش��ھد عص��ر العولم��ة ازدی��اد ع��دد الجامع��ات األھلی��ة، وذل��ك لتخفی��ف 

  .عن كاھل الحكومات أعباء التعلیم العالي المتزایدة عاما بعد آخر
وب���رزت ظ���اھرة العولم���ة كمرحل���ة مھم���ة م���ن تط���ور الع���الم الح���دیث 
بتح��والت ش��دیدة التعقی��د والت��داخل، وتجل��ت كعملی��ة فاعل��ة ت��دفع الع��الم باتج��اه 
التغییر، لتصبح العولمة حقیقة واقعیة، بحیث لم یعد باإلمكان االنعزال عنھا أو 

  .تجنب تأثیراتھا على األصعدة المحلیة
بع�ض اآلراء ) 31، 2005خال�د ب�ن محم�د حم�دان العتیب�ي، (د أورد وق

  :لبعض المفكرین حول العولمة متمثلة فیما یلي
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  ب��أن التح��دي الق��ائم اآلن ھ��و إدراك  (Altbach, 2004)رأى ألتب��اك  -
الصعوبات التي تعت�ري الس�احة العالمی�ة، م�ن حی�ث العولم�ة والتكنولوجی�ا 

جعل��ت م��ن إمكانی��ة اس��تقالل أي نظ��ام  الت��ي" االنترن��ت"الحدیث��ة وش��بكات 
أكادیمي بنفسھ أمرا صعبا في القرن الحادي والعشرین، ولذا یج�ب البح�ث 
عن بیئة أكادیمیة عالمیة تؤصل الحاجة إلى ضمان عالقات أكادیمیة قائمة 
على مبدأ التوازن وإدراك عدم المساواة، ومن ثم إیجاد عالم یق�ّوم م�ن ھ�ذا 

 . اواةالخلل في التوازن والمس
بأن على التعل�یم الع�الي تقی�یم واقع�ھ ورص�د ) 1999(ورأى عمار وبدران  -

ومعرفة متغیرات العولم�ة وم�ا تحمل�ة م�ن وع�د ووعی�د وف�رص ومخ�اطر 
لیك��ون ق��ادرا عل��ى التفاع��ل معھ��ا، م��ن خ��الل تجوی��د المص��ادر البش��ریة 
 ب��التعلیم والت��دریب المتف��وق، وااللت��زام بالمس��تویات العالمی��ة ف��ي اإلنت��اج

 .والخدمات التعلیمیة والبحث والتطویر
رب�ط الظ�واھر االجتماعی�ة : "بأنھ�ا) 2001(عرفھ�ا تورب�ون  :تعری�ف العولم�ة

ببعض���ھا عل���ى مس���تویات النط���اق والت���أثیر والتواص���ل، أي ال���وعي الش���امل 
خال�د ب�ن محم�د (" (بتواصل العوامل االجتماعیة والفاعلة على مس�توى ع�المي

  ).37، 2005حمدان العتیبي، 

وأض�حت العولم�ة ظ�اھرة  تم��س جمی�ع جوان�ب حیاتن��ا بم�ا فیھ�ا التعل��یم، 
ف��ي التس��ریع م��ن وتی��رة  (TIC) وس��اھمت تكنولوجی��ات اإلع��الم واالتص��ال 

العولمة في شكل تب�ادالت تجاری�ة وحرك�ة رؤوس األم�وال وتنق�ل األش�خاص، 
وق��د ك��ان لھ��ذا التط��ور أث��ر كبی��ر واض��ح عل��ى التعل��یم الع��الي بحی��ث تنام��ت 

 « comparabilité »" المقارنی�ات"فاقیات البینیة والدولیة من أج�ل تمك�ین االت
، 2012زی�ن ال�دین ب�روس ویوس�ف برك�ان، (لألنظمة الوطنیة للتعل�یم الع�الي 

809.(  
وھ�ي لیس�ت مج�رد ظ�اھرة اقتص��ادیة تتعل�ق بكس�ر الح�واجز ب�ین ال��دول 

ات ال��دول لتب��ادل الس��لع والخ��دمات، أو عملی��ة إلح��داث التكام��ل ب��ین اقتص��ادی
المختلف�ة، ب��ل امت�دت لتص��بح عملی�ة معق��دة لھ�ا مظاھرھ��ا االجتماعی�ة والثقافی��ة 
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والسیاس��یة وغیرھ��ا، وم��ن التح��دیات الت��ي تفرض��ھا العولم��ة ف��ي مج��ال التعل��یم 
  :)78-76، 2011إیاد علي الدجني، (
المسارعة إلى فرض زیادة التبادل الثقافي بین األمم عبر تس�ھیل التواص�ل   . أ

 .وأعضاء ھیئة التدریسبین الطلبة 
انتشار ظ�اھرة التعل�یم ع�ن بع�د، والتعل�یم اإللكترون�ي، مم�ا أدى إل�ى إنش�اء   . ب

جامع���ات افتراض���یة وإنش���اء ف���روع لجامع���ات افتراض���یة وإنش���اء ف���روع 
 .لجامعات دولیة داخل األقطار العربیة

غیاب الھویة الوطنیة أمام التدفق الھائل من المعلوم�ات واألفك�ار والب�رامج . ج
  .لتي تعبر عن قیم وثقافات أخرىا

فظ��اھرة العولم��ة ارتبط��ت بنش��وء الرأس��مالیة الص��ناعیة وكان��ت نتیج��ة 
طبیعی���ة لتطورھ���ا لتأخ���ذ أش���كاال وأنماط���ا بحس���ب درج���ة تط���ور الرأس���مالیة 
الصناعیة العالمیة بید أن مرحلة العولمة جاءت إلینا مغلفة بإیدیولوجیة الحری�ة 

  .ریة الكونیة وحمایة البیئة ووحدة اإلنسانیةوحقوق اإلنسان والعقالنیة والق
  :انعكاسات ظاھرة العولمة على الجامعات العربیة

لقد تأثرت الجامعات العربیة باعتبارھا تنظیم اجتماعي مفتوح على اآلفاق   
المحلیة والقومیة والدولیة الكبرى بمجریات ھذه الظاھرة الحدیثة وما 

وتكنولوجیة وإعالمیة اتصالیة  تتضمنھ من تحوالت معرفیة واقتصادیة
وثقافیة وما تنطوي علیھ من متغیرات وفوائد جمة ألولئك الذین یحسنون 
التعامل معھا والتھیؤ لھا األمر الذي یجعل المؤسسات التعلیمیة من مدارس 
وجامعات تخضع لمعاییر كونیة واحدة یكون النجاح والتفوق رھنا بمرونة 

عامل مع المستجدات العالمیة وامتالكھا تلك المؤسسات وقدرتھا على الت
ألدوات المراجعة والتطویر وآلیات تحسین القدرة التنافسیة ومن أھم 

براھمي صباح (انعكاسات ظاھرة العولمة على الجامعات العربیة ما یلي 
  ):253، 2012وعوفي مصطفى، 

 .التقدم العلمي والتكنولوجي واالنفجار المعرفي .1
ال��ذي ش��جع عل��ى ظھ��ور أنم��اط التعل��یم الع��الي  التق��دم ف��ي مج��ال االتص��ال .2

 .تعصف بحدود الزمان والمكان
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التك�تالت االقتص��ادیة وظھ��ور م��ا یس�مى بالنظ��ام االقتص��ادي الع��المي ال��ذي  .3
وم���ن أمثل���ة ھ��ذه التك���تالت االقتص���ادیة . تس��وده حری���ة التج���ارة والمنافس��ة

الس���وق األوروبی���ة المش���تركة، تكت���ل أم���م جن���وب ش���رق آس���یا : العمالق���ة
 ".األسیان"

 .دیمقراطیة التعلیم .4
 تحدي ھجرة األدمغة العربیة

تشكل ھجرة أعض�اء ھیئ�ة  :ھجرة أعضاء ھیئة التدریس من الجامعات
الت��دریس م��ن الجامع��ات ف��ي ال��وطن العرب��ي قض��یة مھم��ة تحت��اج إل��ى حل��ول 
جذریة ناجحة لتحد من ھذه الھجرة التي تنعكس آثارھا عل�ى التنمی�ة ف�ي ال�دول 

م الجامع��ات م��ن م��ال فك��ري كبی��ر، وھ��ي مش��كلة تواج��ھ إدارة العربی��ة وتح��ر
مؤسس��ات التعل��یم الع��الي ف��ي ال��وطن العرب��ي، ولع��ل األس��الیب اإلداری��ة الت��ي 
یعام���ل بھ���ا أعض���اء ھیئ���ة الت���دریس لھ���ا دور كبی���ر ف���ي ھج���رتھم م���ن تل���ك 

  .المؤسسات
إن ھجرة العقول من الجامعات، أو ھجرة العلماء، التي الب�د م�ن تناولھ�ا 

كلة حضاریة، من منظور قضیة التنمیة بمعناھا الشامل، وألنھا ال تقتص�ر كمش
على العقول التي ھجرت الوطن العرب�ي، ب�ل ق�د تمت�د إل�ى التعام�ل م�ع العق�ول 

  .الموجودة داخل الوطن العربي
إن ھجرة رأس المال الفك�ري، وترك�ھ لمك�ان عمل�ھ، یمث�ل أكب�ر خس�ارة 

ع��دنان (: ر س��لبیة عدی��دة م��ن أبرزھ��اللمؤسس��ة الجامع��ة، وھ��ذا ی��ؤدي إل��ى آث��ا
  )198 -197، 2011، إبراھیمبدري 

  ضیاع الجھود والطاقات اإلنتاجیة والعلمیة لرأس المال الفك�ري، مم�ا یعن�ي
ع��دم التق��دم والتط��ور للمؤسس��ات، وتبدی��د الم��وارد المادی��ة، والبش��ریة ف��ي 
المؤسس��ات وع��دم مواكب��ة التط��ورات ف��ي مختل��ف مج��االت الحی��اة، وع��دم 

ق���درة عل���ى التكیّ���ف م���ع التح���دیات التكنولوجی���ة، والمعرفی���ة، واإلداری���ة ال
 .وغیرھا

  إن ھج��رة األك��ادیمیین ھ��ي ھج��رة العق��ول المبدع��ة الت��ي تع��د عم��اد التغیی��ر
والتن���ویر والتنمی���ة ف���ي المجتم���ع، وتلح���ق ھ���ذه الھج���رة خس���ائر متع���ددة 
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ق�د الف�رص بالجامعات التي أنفقت مبالغ طائلة على إعداد تلك الكفاءات، وتف
الت��ي ك��ان یمك��ن تحقیقھ��ا ل��و أنھ��ا اس��تقرت وس��اھمت ف��ي مس��یرة الجامع��ات 
وتمیزھا، عالوة على التكلفة المرتفعة لالستعاض�ة ع�ن الخب�رات المھ�اجرة 

 .عن طریق االبتعاث
  أص��بحت ھج��رة األك��ادیمیین للعم��ل ف��ي الخ��ارج ظ��اھرة عام��ة تم��س جمی��ع

ا ف�ي محاول�ة للكش�ف ع�ن الجامعات الرسمیة، وتستدعي التوقف ملی�ا عن�دھ
إذ أن من الواضح أن نتائجھا وخیمة على مس�تقبل التعل�یم . دوافعھا وحلولھا

 .العالي
  ضیاع الجھود الطاقات اإلنتاجیة والعلمیة للعق�ول العربی�ة، الت�ي تص�ب ف�ي

ش��رایین ال��بالد الغربی��ة، وع��دم االس��تفادة م��ن ھ��ذه العق��ول ف��ي االقتص��اد 
والبح��ث العلم�ي، والثقاف��ة وغیرھ�ا، وتبدی��د وال�تعلم، والص��حة، والتخط�یط، 

الموارد اإلنسانیة والمالی�ة العربی�ة الت�ي أنفق�ت ف�ي التعل�یم وإیج�اد الفج�وات 
ب�ین ال��دول العربی�ة وال��دول المتقدم��ة، وت�ؤدي إل��ى خس�ارة اقتص��ادیة كبی��رة 

 ).198، 2011عدنان بدري إبراھیم، ( جدا
 تحدي ضعف كفاءة القوى البشریة

الق��وى البش��ریة العلمی��ة ف��ي األقط��ار العربی��ة بتواض���عھا یتمیّ��ز إع��داد 
نسمة یوجد ھذا  100.000مقارنة بالدول المتقدمة، فأكبر عدد لھذه القوى لكل 

  .على التوالي 460و560مصر حیث یبلغ نحو في كل من تونس و
ف�ي  3676بینما یص�ل إل�ى نح�و  100وفي بعض الدول العربیة أقل من 

 2448ف�ي فرنس�ا، و 2659ف�ي الیاب�ان و 4906كی�ة، والوالیات المتحدة األمری
  .في بریطانیا

وبالرغم من وجود كتلة حرجة من القادرین عل�ى إج�راء البح�ث العلم�ي 
في كثیر من الجامعات العربیة إال أن األبحاث الت�ي تج�رى تتمیّ�ز بالفردی�ة وال 
عالق��ة لھ��ا بخط��ط التنمی��ة ف��الغرض م��ن معظمھ��ا ھ��و الس��عي لتحس��ین الوض��ع 

  .الي واألكادیمي لعضو ھیئة التدریسالم
كم��ا أن ھن��اك ت��أثیرا س��لبیا عل��ى م��ا یج��رى م��ن بح��وث ف��ي الجامع��ات 
ومراك��ز البح��ث العلم��ي لھج��رة األس��اتذة والب��احثین ذوي الخب��رة ف��ي البح��ث 
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العلم��ي إل��ى خ��ارج األقط��ار العربی��ة أو مواق��ع غی��ر بحثی��ة ف��ي القط��ر الواح��د 
  .للحصول على دخل مادي أفضل

لجامع���ات العربی���ة جمیعھ����ا تحص���ر غال���ب اھتمامھ���ا بالعم����ل وتك���اد ا
التدریس��ي ف��ي المق��ام األول، وی��أتي االھتم��ام بالبح��ث العلم��ي بھ��ا ف��ي الدرج��ة 

  .الثانیة، بل قلّما یجد البحث ما یلزم لھ من دعم وتأسیس
كما یع�زى قص�ور البح�ث العلم�ي بالجامع�ات إل�ى التقتی�ر عل�ى األس�اتذة 

الكثی��رون م��نھم إل��ى العم��ل اإلض��افي لمقابل��ة  وش��ح مخصص��اتھم، حی��ث یلج��أ
ض��رورات المع��اش وذل��ك بالت��دریس ال��ذي یتنقل��ون ب��ھ ب��ین الكلی��ات وجامع��ات 
ش�تى، وھ�و أم�ر یس�تنفذ طاق�اتھم ویفن�ي أعم�ارھم ف�ي عم�ل مم�ل ومرھ�ق وق��د 
أھلوا ألفضل منھ، وھكذا تتضاءل حظوظ األس�اتذة ف�ي البح�ث العلم�ي ب�الرغم 

وتضیع س�دى طاق�ات علمی�ة كان�ت ق�ادرة عل�ى أداء . اليمن تأھیلھم العلمي الع
  ).86-84، 2011مبارك محمد علي مجذوب، (البحث والتطویر 

 تحدي التدني في محتوى وطرائق وتقنیات التعلیم العالي
 بطریقة یسمى ما والجامعات، المدارس في شیوعا التدریس طرق أكثر

 اإلج�راءات م�ن مجموع�ة ع�ن عب�ارة وھي التقلیدیة الطرق أو المعتادة التعلیم
لتنفی�ذھا  مح�ددة خط�وات توج�د ال وبالت�الي مخطط�ة، غیر تكون، ما غالبا التي

  .)77، 2013عازة حسن منصور، (
 Teacher’s Pedagogicalوتعتب��ر معرف��ة األس���تاذ التدریس��یة 

Knowledge   ،أح�د أھ�م مكون�ات اإلع�داد والنم�و المھن�ي لألس�تاذ الج�امعي
ریس��یة بتن��وع األف��راد، والم��واد الت��ي یتع��املون معھ��ا ف��ي وتن��وع المعرف��ة التد

ممارس���تھم التعلیمی���ة الیومی���ة، حی���ث یق���ع عل���ى ع���اتق عض���و ھیئ���ة الت���دریس 
بالجامعات العدید من المھام الت�ي یج�ب أن یؤدیھ�ا لتحقی�ق األھ�داف األكادیمی�ة 

  .والبحثیة للجامعة وللطالب
  (Kauchak & Eggen)وف�ي ھ�ذا الس�یاق ی�رى كاوتش�اك وإیج�ن 

المحتوى، فلسفتھ، أھدافھ، (أن على األساتذة أن یعرفوا المحتوى الذي یعلمونھ 
، أي معرف��ة الم��ادة الدراس��یة، ویج���ب أن یعرف��وا كی��ف ینقل��ون ھ���ذا )طبیعت��ھ

أي معرف���ة ) إس���تراتیجیة الت���دریس(المحت���وى إل���ى الط���الب بطریق���ة مفھوم���ة 
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س�اعدوا الط�الب عل�ى محتوى التدریس، كما یجب أن یفھموا كیف یمكنھم أن ی
معرف�ة التعل��یم (، أي )معرف�ة كی�ف ی�تعلم اإلنس��ان وفق�ا لنظری�ات ال�تعلم(ال�تعلم 
  ).732، 2012حمدي أحمد عبد العزیز، () والتعلم

تعد منھجیة التعلیم الجامعي من وس�ائل  :جمود منھجیة التعلیم الجامعي
دا لما ھو متب�ع تعلیمیة محتوى تعلیمي وطرائق وأسالیب التدریس المتبعة امتدا

في التعلیم العام، فاألستاذ یلقي ویلقن والطالب یتلقى ویُدون، وھ�ذه الطرائ�ق ال 
تشجع البحث والتحلیل وال تساعد على اإلبداع واالبتكار واالخت�راع، فالطال�ب 

عام�ا عل�ى  12الجامعي الذي اعتم�د مث�ل ھ�ذه المنھجی�ة ف�ي التعل�یم الع�ام لم�دة 
لتعلیم العالي مطالب بالتفكیر واإلبداع، لذلك فإن مبدأ األقل یجد نفسھ فجأة في ا

التفكیر العلمي واإلبداعي لیس مرتبط فقط بالتعلیم الجامعي، وإنما ھي منھجی�ة 
مرتبطة بكل مراحل التعلیم العام والجامعي، فم�ن المف�روض أن یت�درب علیھ�ا 

التعل��یم الطلب��ة عل��ى األق��ل ف��ي مرحل��ة التعل��یم الث��انوي تمھی��دا العتمادھ��ا ف��ي 
   ).251، 2012براھمي صباح وعوفي مصطفى، (الجامعي 

  التحدیات لمواجھة المناسبة االستراتیجیات
 الراھنة، التحدیات لمواجھة العالي للتعلیم الجدیدة األدوار لتحدید تمھیدا

 وم�ن المج�ال ھ�ذا ف�ي والمس�لمات االس�تراتیجیات م�ن ع�دد ع�رض م�ن الب�د
 )102-101، 2014غربي صباح، (  :أبرزھا

 التعل�یم وبخاص�ة فی�ھ التعل�یم یحت�ل وأن الب�د المس�تقبل ع�ن ح�دیث أي إن -
 وتزوی�دھم البش�ر إع�داد وس�یلة ھ�و ف�التعلیم .أساسیا ومحوریا جزءا العالي

 عملی�ة وتش�غیل تحدیات المس�تقبل، لمواجھة الالزمة والمھارات بالمعارف
 العالم واستثمار تاحتج التي والتقنیة العملیة الثورة في والمشاركة المجتمع،
 المعاص�رة المجتمع�ات تتطل�ع الت�ي األھ�داف لتحقی�ق وإنجازاتھ�ا منتجاتھ�ا
 .لتحقیقھا

 ھ�ي والعش�رین الح�ادي الق�رن س�مات أب�رز من تعد التي التقنیة، الثورة إن -
 للمعلوم�ات األمث�ل واالس�تخدام المتقدم�ة العلمی�ة المعرفة  على تعتمد ثورة

 التنافس فإن الثورة، ھذه في العماد األول ھو يالبشر العقل وألن المتدفقة،
 أو مادی�ة وطبیعی�ة ثروات من تمتلكھ ما مجال في یكون لن العالم دول بین
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 وق�درة البش�ریة، العق�ول ث�روة مج�ال ف�ي وإنم�ا العس�كریة، الق�وة مجال في
 للتعلیم الحاسم الدور یكون وھنا والتمیز واإلبداع على االبتكار العقول ھذه

 ف�ي والمس�اھمة للع�یش البش�ریة، وإع�دادھا الث�روة ھ�ذه تنمی�ة ف�ي الع�الي
 .والتقنیة المعرفة مجتمع

 تق�ع ال العرب�ي ال�وطن في العالي التعلیم الجامعات ومؤسسات بأن اإلیمان  -
 تواج�ھ الت�ي والتح�ّدیات القض�ایا تحلی�ل ف�ي المس�اھمة  مس�ؤولیة علیھ�ا

 تمتدّ  مسؤولیتھا أن بل قط،الواحدة ف الدولة مستوى على العربیة المجتمعات
والتح�ّدیات  القض�ایا تحلی�ل ف�ي المس�اھمة لتش�مل اإلط�ار ھ�ذا م�ن ألبع�د

 اقتراح الحلول في والمساھمة بكاملھا العربیة األّمة تواجھھا التي المشتركة
 .لھا المناسبة

 م�ن إط�ار في العالي التعلیم ومؤسسات الجامعات تعاون أھمیة على التأكید -
 تقوی�ة مج�االت ف�ي وخاص�ة اإلقلیم�ي، المس�توى عل�ى یقوالتنس� التكام�ل
وتب�ادل  الت�دریس ھیئ�ة أعض�اء وت�وفیر العلی�ا، ب�رامج الدراس�ات وت�دعیم

 األنظم�ة ب�ین المشتركة القضایا من وغیرھا التعریب، وقضایا المعلومات،
   .القطریة التعلیمیة

 واالعتماد بكوالتشا والتداخل الترابط من مزید إلى یتجھ المعاصر عالمنا إن -
 ال�ذي األم�ر العرب�ي، ال�وطن عل�ى كبی�رة درج�ة إل�ى ی�ؤثر  وھذا المتبادل،

 تواج�ھ الت�ي والتح�ّدیات المش�كالت لمعالج�ة عرب�ي بع�د وجود علیھ یترتب
 م�ن االنتف�اع إل�ى یفض�ي بم�ا والتكام�ل التع�اون وإحك�ام الع�الي، التعل�یم

 حقق�ت الت�ي لال�دو ف�ي اعتمادھ�ا ی�تم الت�ي واالس�تراتیجیات السیاس�ات
 والتح�دیات المش�كالت مواجھ�ة م�ن وتمكن�ت متقدم�ة تربوی�ة إنج�ازات
 .متطورة إبداعیة وتقنیات وطرق بأسالیب

 وأن البد المجتمعات من مجتمع أي في العالي التعلیم لتطویر محاولة أیة إن -
 م�ن مك�ون كل�ي نظ�ام ألن�ھ كك�ل التعل�یم الع�الي وتحدیث تحسین إلى تتوجھ

  .دینامیكیة بطریقة البعض ببعضھا ترتبط التي جزاءاأل من مجموعة
 النظم منھج تفوق الحدیثة التربویة والتجارب الدراسات نتائج أیدت وقد

 األنظم�ة ف�ي االختن�اق التعلیمی�ة ومواق�ع للمش�كالت التص�دي ف�ي وفعالیت�ھ
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 النظ�ام جوان�ب ألح�د الفرعی�ة أو الجزئی�ة اإلص�الحات م�ع بالمقارن�ة التربوی�ة
 .التربوي

 تغ�دو أن اج�ل وم�ن العربیة، جامعاتنا منھ تعاني الذي الواقع ھذه وإزاء
 مستجیبة یجعلھا الذي وبالقدر والتنمیة، والتقدم للنھوض مراكز الجامعات ھذه

  .المتغیر العالم لظروف
 خالصة

 سیاس�یا المس�تقبل قی�ادات مص�نع تمث�ل العرب�ي ال�وطن ف�ي الجامع�ات إن   
 التكنولوجی�ة و العلمی�ة الث�ورة قی�ادة ف�ي تس�اھم حی�ث ا،وثقافی� واجتماعی�ا واقتص�ادیا

 ظ�ل ف�ي وثقافتھ�ا األم�ة ھوی�ة عل�ى أنھ�ا تح�افظ إلى إضافة سلیم، بشكل والمعلوماتیة
 . والتقدم النھوض في الواقعیة العصر مستجدات تواكب العولمة وكذلك
 یت�أثر األخ�رى المج�االت م�ن الع�الم العرب�ي كغی�ره الج�امعي ف�ي  والتعل�یم

 المرحل�ة ف�ي التعل�یم لمعض�الت الفری�دة الحل�ول أحد تكون وقد الحدیثة، التكنولوجیاب
 والبش�ریة، والمالی�ة المادی�ة اإلمكانیات حیث من حظا، وأوفرھا الجامعیة، وأعرقھا،

 نت�ائج وتؤك�د. والبش�ریة واالقتص�ادیة االجتماعی�ة التنمی�ة خط�ط ف�ي ت�أثیرا وأكثرھ�ا
 ح�ول والمعوق�ات التح�دیات م�ن الكثی�ر وج�ود مالع�ال ح�ول الدراس�ات م�ن العدی�د

 إدارات ف�ي متم�ثال الع�الي والتعل�یم الع�ام التعل�یم ف�ي تكنولوجی�ا المعلوم�ات اس�تخدام
 .الجامعات

  :اقتراحات وتوصیات
من خالل القراءات النظریة لمتغیرات البحث یمكن طرح االقتراحات 

  :والتوصیات التالیة
التعلیم الجامعي في الجامعات  ضرورة تحدید فلسفة واضحة ألنماط  .1

 .العربیة
ضرورة تعدیل طرق التدریس بما یتالءم ومستوى المتخرجین من الجامعة  .2

 .وحسب مقتضیات العصر ومتغیراتھ
استخدام طرائق التدریس المتطورة بالحاسوب لتطویر التعلیم الجامعي،  .3

 .وتحدید رؤیة واضحة الستخدام ھذه الطرائق
تشجیع مؤسسات التعلیم العالي على تنمیة تجدید مصادر التمویل و .4

 .مواردھا الذاتیة
التسلح بتطورات التقدم العلمي والتكنولوجي، والتزود بالمعلومات  .5

 .والمعرفة المعاصرة
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تحدید استراتیجیات لمواجھة االنعكاسات السلبیة لظاھرة العولمة،  .6
 .ھاوالتوجھ نحو التجدید لمواجھة تحدیات. واالستفادة من إیجابیاتھا

الكشف عن مواقع الخلل والقصور في العملیات التعلیمیة والبحثیة وخدمة  .7
 .المجتمع وإیجاد الحلول الممكنة لذلك

 .ضرورة إعادة النظر في ھیكلة العملیة التعلیمیة .8
تجدید المنھجیة التعلیمیة والبحثیة، وذلك بصیغة شاملة ومتخصصة  .9

 .ومرنة
ن معلومات، واالستفادة من دول االستخدام األمثل للتقنیات وما تقدمھ م .10

 .العالم المتقدم
تحدید أھداف العملیة التعلیمیة من خلق مواطن ذو نزعة علمیة  .11

موضوعیة الذي یحسن التفكیر الخالق والمستقل، وان یتعلم فن التسامح 
 .واحترام آراء اآلخرین

االعتماد على استخدام وسائل اإلعالم العقلي والحوار في سبیل نشر  .12
 . الطالب الجامعيأفكار 

ال بد أن یتحلى الطالب الجامعي بقدرات ومھارات التعلم الذاتي والمستمر  .13
 .حتى بعد تخرجھ

استخدام مختلف الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة في استسقاء المعلومات  .14
لالستفادة منھا في حل المشكالت التي تعترض الطالب الجامعي وإیجاد 

 .العالقات في قضایا جدیدة
ورة تحلي الجامعات العربیة بالتمّیز في اكتساب المعرفة وإنتاجھا، ضر .15

 . وھذا ما یبرز الطاقات البشریة المبدعة والمنتجة في مجال المعرفة
ضرورة إكساب الطلبة مھارات التفكیر والفھم والنقد والحوار الفعال بدل  .16

ألن ذلك ال یضیف . االعتماد على أسلوب التلقین والحفظ واالستظھار
 .للبحث العلمي والمعرفة العلمیة شیئا

البد على الجامعة العربیة أن تسعى إلى تخریج أجیال تؤمن بالوطن  .17
وتعلي من قیم االنتماء إلیھ واالعتزاز بخدمتھ والدفاع عن قیمھ العلیا 

 .ومصالحھ القومیة
التركیز على التنمیة المجتمعیة، من أجل الحفاظ على الھویة الثقافیة  .18

  .العربیة
  :قائمة المراجع

، دور التخط���یط االس���تراتیجي ف���ي ج���ودة األداء المؤسس���ي، 2011(إی���اد عل���ي ال���دجني  -1
 .أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة دمشق
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اإلص���الح واآلف���اق السیاس���یة، رس���الة : ، تط���ور التعل���یم الع���الي)2008(أیم���ن یوس���ف  -2
 .ن یوسف بن خدة، الجزائرماجستیر، كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة ب

، نشرة شھریة یص�درھا مرص�د التعل�یم الع�الي، وكال�ة ال�وزارة )2011(الراصد الدولي  -3
 .للتخطیط والمعلومات، وزارة التعلیم العالي، المملكة العربیة السعودیة، العدد التاسع

، الجامع��ات العربی��ة ب��ین الواق��ع وتح��دیات )2012(براھم��ي ص��باح وع��وفي مص��طفى  -4
 .لعولمة، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد التاسع، الجزء األولا

تص���ور : ، الحض���انات البیداغوجی���ة والتكنولوجی���ة)2012(حم���دي أحم���د عب���د العزی���ز  -5
مقترح لضبط جودة التدریس بمؤسس�ات التعل�یم الع�الي، الم�ؤتمر العرب�ي ال�دولي الث�اني 

 .یج العربيلضمان جودة التعلیم العالي، جامعة الخل
، اس��تجابة التعل��یم الع��الي الس��عودي لتح��دیات )2005(خال��د ب��ن محم��د حم��دان العتیب��ي  -6

 .العولمة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة
، التعلیم العالي في عصر العولم�ة، وزارة الق�وى العامل�ة، )دون سنة(داخل حسن جریو  -7

 .سلطنة عمان
: ، برامج التعلیم العالي في المملك�ة العربی�ة الس�عودیة)دون سنة(حمد الكثیري راشد بن  -8

 .رؤیة لإلصالح، ندوة استشراف التعلیم العالي والتقني، جامعة الملك سعود
، مش�روع تطبی�ق نظ�ام ض�مان الج�ودة ف�ي )2012(زی�ن ال�دین ب�روش ویوس�ف برك�ان  -9

ف��اق، الم��ؤتمر العرب��ي الث��اني ال��دولي مؤسس��ات التعل��یم الع��الي ف��ي الجزائ��ر الواق��ع واآل
 .لضمان جودة التعلیم العالي

، واق��ع إدارة مؤسس��ات التعل��یم الع��الي ف��ي ال��وطن )2011(ع��ادل عب��د الفت��اح س��المة  -10
العربي، المؤتمر الثالث عشر للوزراء المسئولین عن التعلیم العالي والبح�ث العلم�ي ف�ي 

 .الوطن العربي، جامعة زاید
، استخدام تقانة التعلیم والتقنی�ة الحدیث�ة )2013(فتح الرحمن حاج منصور عازة حسن  -11

ف�ي الت�دریس الج��امعي كأس�لوب ت�دریس معاص��ر، مجل�ة جامع�ة البح��ر األحم�ر، دوری��ة 
 .علمیة محكمة نصف سنویة، العدد الثالث

، تط��ویر إدارة مؤسس��ات التعل��یم الع��الي ف��ي ال��وطن )2011(ع��دنان ب��دري اإلب��راھیم  -12
ي، المؤتمر الثالث عشر للوزراء المسئولین عن التعلیم العالي والبح�ث العلم�ي ف�ي العرب

 .الوطن العربي، جامعة زاید
، ض��عف إع��داد الرس��ائل العلمی��ة وس��بل الح��د )2011(عواط��ف بن��ت أحم��د ب��ن ھن��دي  -13

منھا، ورقة عمل مقدم إلى جامع�ة ن�ایف العربی�ة للعل�وم األمنی�ة، كلی�ة الدراس�ات العلی�ا، 
 .عة الملك سعودجام

، دور التعلیم الع�الي ف�ي تنمی�ة المجتم�ع المحل�ي دراس�ة تحلیلی�ة )2014(غربي صباح  -14
التجاھات القیادات اإلداریة في جامعة محم�د خیض�ر بس�كرة، أطروح�ة  دكت�وراه، كلی�ة 

 .العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة
لبحث العلمي والتكنولوجي في مؤسسات التعلیم ، ا)2011(مبارك محمد علي مجذوب  -15

العالي العربی�ة الواق�ع والم�أمول، الم�ؤتمر الثال�ث عش�ر لل�وزراء المس�ئولین ع�ن التعل�یم 
   .العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، جامعة زاید
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واقع وتحدیـات األستاذ في الجامعة الجزائریة ومتطلبات 

  تفعیل دوره
  
  

  إیمان عاشوراألستاذة  – نور الدین مزیانيدكتور ال
 سكیكدة 1955أوت  20جامعة 

  
  :ملخص

ھدف ھذا البحث إلى معرفة دور وتأثیر التحدیات التي یواجھھا أساتذة كلیة 
- سكیكدة 1955أوت  20ر بجامعة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیی

والمتعلقة بالوضعیة االجتماعیة، العالقة مع اإلدارة والعالقة مع الطلبة  -الجزائر
على مدى فعالیة وكفاءة الوظیفة األكادیمیة والمتمثلة في وظیفة التدریس ووظیفة 
البحث العلمي، كما ھدف البحث أیضا لمعرفة آفاق ومستقبل الجامعة الجزائریة من 

أشارت نتائج البحث إلى وجود عالقة تأثیر ایجابیة لتحدیات .جھة نظر األساتذةو
األستاذ الجامعي على وظیفتھ األكادیمیة، وأظھرت النتائج أیضا تشاؤم األساتذة 

وفي األخیر تم تقدیم مجموعة من . عموما حول مستقبل الجامعة الجزائریة
جامعي مما یؤدي إلى تفعیل التوصیات من أجل تحسین ظروف وأوضاع األستاذ ال

  .دورة
وظیفة األستاذ الجامعي، تحدیات األستاذ الجامعي، الجامعة  :الكلمات المفتاحیة

  .الجزائریة
  :مقدمة

شھدت الجامعة عبر العصور عدة تطورات أدت إلى تغیر أدوارھا 
الجامعة تعد فضاء المخرجات الخالقة تكّیفا واستجابة مع متطلبات العصر ف

التي تساھم في تحقیق التنمیة المستدامة، فھي بمثابة شریك  والمتمیزة
استراتیجي للمؤسسات الفاعلة في مختلف القطاعات سواء في المیدان 

من خالل اسھامات األساتذة الباحثین  ،االقتصادي واالجتماعي وحتى الثقافي
في مختلف المجاالت عن طریق األبحاث العلمیة إلى جانب مساھمتھم في 
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الطارات والكفاءات المستقبلیة والتي تعد بمثابة محرك التنمیة، تكوین ا
  .فالجامعة إذن تلعب دورا حیویا وبارزا على مستوى جمیع األصعدة

ویعد األستاذ من أھم مدخالتھا، لكن الوضعیة الراھنة والمعاشة من 
قبل األستاذ الجامعي الجزائري سواء داخل الجامعة أو خارجھا حالت دون 

وظائفھ بشكل كفء وفّعال، بل نتیجة لتلك األوضاع أصبح یقوم بدوره تأدیتھ ل
. بشكل روتیني بعیدا عن التجدید واإلبداع اللذان ھما أساسا التقدم واالزدھار

والتي یمكن صیاغتھا في  إشكالیة البحثبناء على ما تقدم عرضھ تبرز 
ي الجامعة ما ھو واقع األستاذ والتحدیات التي یواجھھا ف: السؤال التالي

  الجزائریة ومتطلبات تفعیل دوره؟
من الدور الفّعال للجامعة في تحقیق أھداف التنمیة،  أھمیة البحثتنبع 

ومن األھمیة االستراتیجیة لألستاذ باعتباره المساھم في تنمیة وتنشئة أجیال 
  .المستقبل، وتكوین الكفاءات والكوادر القادرة على بناء مستقبل مشرق

  :البحث إلى ل ھذامن خال نھدفو
  الكشف على الواقع الذي یعیشھ األستاذ الجامعي الجزائري؛ -
  متمیزة؛ إبراز الدور الفعال لألستاذ في تكوین كفاءات وإطارات -
معرفة التحدیات والعراقیل التي تواجھ األستاذ في الجامعة الجزائریة والتي  -

  ة؛من شأنھا أن تحد من أدائھ لوظائفھ واسھاماتھ العلمی
  .الجزائریة حسب رؤیة األستاذ الجزائري معرفة آفاق ومستقبل الجامعة -

ألساتذة كلیة العلوم  بمسح شامل وبغرض تحقیق أھداف البحث قمنا
 - سكیكدة 1955أوت  20االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة 

ل حیث تم االعتماد على المنھج الوصفي في الجانب النظري من خال. الجزائر
االعتماد على المقاالت التي تناولت موضوع البحث باإلضافة إلى مواقع 
األنترنیت وذلك لوصف الخلفیة النظریة للموضوع، أما بالنسبة إلى الجانب 
التطبیقي فقد تم االعتماد على المنھج التحلیلي وذلك باستخدام برنامج الحزم 

لتي یعیشھا األستاذ لتحلیل الوضعیة ا SPSSللعلوم االجتماعیة  اإلحصائیة
الجامعي الجزائري ومدى تأثیرھا على وظیفتھ األكادیمیة بغرض الوصول 

التي من شأنھا تحسین ظروف األستاذ وتوفیر لھ إلى استنتاجات وتوصیات
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البیئة المناسبة لتأدیة مھامھ بشكل فعال وخلق األرضیة المالئمة إلنجاز 
  .البحوث العلمیة بما یدفع بعجلة التنمیة

  :الجانب النظري - الأو
  :وظائف األستاذ الجامعي - 1

 باعتبـاره الجـامعي األسـتاذ دور یبرز الجامعة مسؤولیات خضم في
 وتتبـاین الجامعي البناء قواعد من وقاعدة جامعتھ ركـائز مـن ركیـزة

 حجــم بــاختالف الجــامعي األســتاذ بھــا یقــوم التــي واألدوار الوظــائف
 خالل من تتحدد الجامعي األستاذ ووظیفة ،)1(ومسؤولیاتھا الجامعــات

 المھام تتحدد الوظائف ھذه ضوء في ألنھ الجامعة، بھا تقوم التي الوظائف
 تحقیقھا، حیث یقـوم عن الرئیسي المسؤول باعتباره األستاذ، من المطلوبة

 البحث التـدریس، فـي تتمثـل رئیـسیة وظائف بثالث الجامعة في األستاذ
  .)2(العلمي وخدمـة المجتمع

 ارتبطـت التـي الوظـائف یعد التدریس من أھم: وظیفة التدریس 1- 1
 بھدف الجامعة أستاذ یمارسھ نـشاط فھـو نـشأتھ، منـذ الجـامعي بـالتعلیم
 والخبرات، المعارف نقـل طریقـة التعلـیم، یتمعـن عملیـة لتحقیـق الـسعـي
 المواھـب، واكتـشـاف القیــم، تـسابواك والمیـول المھـارات وتنمیـة

جـدید، مما یساھم في تطویر القوى البشریة، ورفع كفاءتھا  كل على واالطالع
وتنمي قدراتھا لتھیئتھا ألعمال ونشاطات متعددة لمجاالت العمل، ولكي 

 أن علیھ ینبغي األكمل الوجـھ علـى التـدریس یمارس األستاذ الجامعي وظیفـة
یُلم بأحـدث  االطالع، لكـي واسـع تخصـصھ، مجـال يفـ متمكنًا یكون

النظریات والتطبیقات في مجال تخصصھ، یعرض موضوعات الدرس 
 العملیـة لنجـاح المالئـم المناخ توفیر على یعمل بطریقة واضحة ومنطقیة، كما

 اسـتخدام اإلنـسانیة؛ اإلرشاد؛ العالقات التوجیھ؛ یتضمن والـذي التعلیمیـة،
 والنظریـة؛ یلتـزم التطبیقیة الجوانب بین متنوعـة؛ یـربط علیمیـةت وسـائل

 المعارضـة؛ العلمیة اآلراء والحـوار ویتقبل المناقـشة فـي الـشوري باألسـلوب
 الطالب حماس للطـالب؛ ویثیر واالقتـصادیة االجتماعیـة الظـروف ویراعـي
 على تقوم التـدریس يفـ بمتنوعـة أسالــــي باسـتخدام والمناقـشــة للـدرس
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 الـذاتي التعلیـــم علـى والتركیـز الحدیثـة المعلومـات تقنیـات استخدام
فالعملیة التعلیمیة لیس معناھا جمع المعلومات . (3)التحلیلي اإلبداعي والتفكیـر

وفقط، بینما ھي في الواقع ھي عملیة تفاعلیة متكاملة والتي تمّكن الطالب من 
فالنتائج ال تعتمد على أداء . في إعداد المواد التعلیمیة التفاعل مع األستاذ

  .)4(األستاذ فقط بل على مدى استجابة الطالب لمحاضراتھ أیضا
یعد البحث العلمي األداة الرئیسیة إلیجاد : وظیفة البحث العلمي -2- 1

 أسـاتذة اشتغـال خـالل مـن المعرفة وتطویرھا وتطبیقھا في المجتمع، وذلك
  . علیھ طالبھـم وتـدریب البحـثب الجامعـة

 علمیـة كمؤسـسة الجامعـة حیـاة فـي وحیوي ھام عنصر العلمي والبحث
تنـشرھا، وتظھر  التـي باألبحـاث تـرتبط الجامعـة سـمعة إنّ  كمـا .وفكریـة

أھمیة وظیفة البحث العلمي ألساتذة الجامعة لكونھم یمتلكون قدرات عالیة من 
تكار والقدرة على توظیف واستخدام المعرفة في التفكیر المنظم، واالب

 بعكس االبتكاریة، نزعتھ فیھ تضعف للتدریس األستاذ انصراف ، ألن)5(الواقع
 في یساھم وبذلك، فكره ونمو عقلھ تنشیط على یساعده الذي العلمي البحث
  . مجتمعھ خدمة

 دةاألصع مختلف على والتطور للنمو الوحید السبیل ھي البحثیة فالوظیفة
 أساسیة، أبحاثا األبحاث ھذه كانت والسیاسیة، سواء واالجتماعیة االقتصادیة

 التوصل إلى تھدف تطبیقیة، أبحاثا أو الكون خبایا عن الكشف إلى تھدف
  . محددة الستخدامات

 ما أو األبحاث من األول النوع على یركزون جامعاتنا أساتذة وأغلب
 والفكر، ألن والمال والجھد قتللو مضیعة ھذا وفي. الخاص بالبحث یسمى

 النواحي من كثیر في مجتمعنا حاجات تلبیة عن بعیدة األبحاث من النوع ھذا
 المتقدمة الدول بعكس. المجتمع وخدمة التنمیة مشكالت خاصة والمجاالت،

 استطاعت بحثیة، فرق شكل في تتم التي التطبیقیة األبحاث على ركزت التي
 وبینھا بیننا المسافة وجعلت التقدم طریق في ھائلة خطوات قطع طریقھا عن

  .)6(باطراد تتسع
 وظیفة أنھا على المجتمع خدمة إلى النظر إن: وظیفة خدمة المجتمع 3- 1

 الحالیة بفلسفاتھا الوظیفة ھذه أن تؤكد الجامعات وظائف من رئیسیة



  واقع وتحدیات األستاذ في الجامـعة الجـزائـریة ومتطلبات تفعیل دوره      
  

 

 409                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

 من غیرھا مع عالقات من یربطھا وما واإلداریة األكادیمیة وتنظیماتھا
 لتطور نتاج وأنھا الجامعي، العمل على حدیثة وظیفة تعد الجامعة فوظائ
 ومؤسساتھ وثقافتھ المجتمع على وتأثیرھما وتطبیقاتھ والعلم وفلسفاتھ الفكر

 بأن الباحثین بعض یشیر المنطلق ھذا ومجاالتھ، ومن االقتصادي والنشاط
 في ایدمتز باھتمام یحظى أصبح مجتمعاتھا مشكالت حل في الجامعات دور
 قیادات،(منتسبیھا  بجمیع الجامعات على وأن العالمیة الجامعات من عدد

 االجتماعیة المشكالت فحص) طلبة إداریین، التدریس، ھیئة أعضاء
 مع تنخرط وأن لھا حلول عن والبحث على تشخیصھا والعمل ودراساتھا
 واستخدام وفّعالة حیویة تعلیمیة مؤسسات باعتبارھا المجتمع مؤسسات
 مع العالقات لتنسیق الجھود وبذل ذلك في لدیھا المتوفرة والتقنیات المھارات

  . )7(والتقنیة العلمیة المعرفة تطبیق في المجتمع من مؤسسات غیرھا
 في ومشاركتھا جامعاتنا بین فجوة من نشتكي العربي العالم في زلنا وال
دول  قمة مؤتمر شكل ولقد. تنمیتھ في علیھ واإلسھام والتأثیر المجتمع نھضة

 ، نقطة2000عام  البرتغال في لشبونة في عقد الذي ،"األوربي االتحاد"
  . المعرفة مجتمع نحو األوربیة الدول لتحول انطالق

 في الجامعة لدور الطرح یستحق تعریفا التحول ھذا استراتیجیات وتورد
 فعةدا قوة" تكون أن یجب الجامعة بأن التعریف ھذا ویقول. المعرفة مجتمع
 بناء وھو أال األوربي، لالتحاد المركزي الھدف مسیرة تحقیق في رئیسة
وعموما فإن وظیفة األستاذ الجامعي في خدمة المجتمع . )8("المعرفة مجتمع

 فـي مـسئولیتھ وتـتلخص داخل الجامعةوتنمیتھ تتم في جانبین، أولھما من 
 القـسم، فـي اإلداریـة رواألدوا وتوجیھھـا، الطالبیـة األنـشطة فـي المـشاركة

 والجامعة الكلیة القسم، مستویات علـى اللجـان وعـضویة والجامعـة والكلیة،
 ھنا ،الجامعة خارج فمن الثاني الجانب أما آخرین، أساتذة على واإلشراف

 وتـسھم المجتمـع، مـشكالت تعالج التـي التطبیقیـة بـالبحوث لقیـام بـھا ینوط
 الدولـة لمؤسسات والخبـرة المـشورة تقـدیم إلـى باإلضـافة حلھا، فـي

 العامـة، والمحاضـرات النـدوات فـي والمـشاركة الخـاص والقطـاع
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 القیادات من العدید لتأھیل تقدم التي التدریبیة الدورات في والمساھمة
  .)9(والعاملین
 االدعاء ترفض التدریس وجودة بعضاً، بعضھا یكمل الوظائف ھذه إن

 وخدمة العلمي والبحث التدریس في تنحصر األستاذ الجامعي رأدوا بأن
 والتحوالت والتكنولوجیة العلمیة والتطورات التغیرات ألن وذلك المجتمع

 األستاذ الجامعي عامالً  یكون أن تقتضي العالم في والسیاسیة االقتصادیة
 بما رهأدوا وأداء ذاتھ تطویر على المواظبة من البد ولذلك مجتمعھ، في مؤثراً 
  .)10(العصر وروح ینسجم

  :وطائف األستاذ الجامعي في الجزائر معوقات - 2
یواجھ األستاذ الجامعي الجزائري عدة مشكالت حالت دون قدرتھ على 
القیام باألدوار المنوط بھ بفعالیة من تطویر الطاقة االبداعیة للطلبة، قلة 

م ھذه المشاكل فیما العلمي والمساھمة في خدمة المجتمع، وتجلت أھ اإلنتاج
  :یلي

الوضعیة االجتماعیة الھشة التي یعیشھا األساتذة الجامعیین خاصة أمام  -
مشكل السكن الذي بات حاجز بالنسبة لھم  على غرار قضیة األجر الذي 
یتقاضاه األستاذ الجامعي الیوم، فحسبھم ال یعبر عن مكانتھ االجتماعیة وال 

یحملھا والرسالة التي یؤدیھا، فبمقارنة  عن مستواه العلمي والشھادة التي
صغیرة بین أجر األستاذ الجامعي وباقي الدول یجد نفسھ في المؤخرة، لھذا 
البد من رفع أجر األستاذ الجامعي بما یلیق ومكانتھ االجتماعیة من جھة، وكذا 
بما یلبي حاجیاتھ الضروریة للعیش الكریم بالنظر لحجم المسؤولیة الملقاة 

  . )11(قھ في تكوین إطارات المستقبل في جمیع المجاالتعلى عات
یعاني منھا األستاذ الیوم ھو مسألة العدد  من بین المشاكل أیضا التي -

حیث أصبح یقدم محاضراتھ  ھذا األمر یؤثر على مردودیتھ. الھائل للطلبة
بشكل روتیني عوض اإلبداع أي أّن إنتاجھ العلمي أصبح مھددا بفعل سیطرة 

باإلضافة إلى تدني مستوى الطلبة الجامعیین وھذا مرتبط . )12(على الكیفالكم 
بالمنظومة التربویة، فالبكالوریا أصبحت شعبویة وسیاسیة غلب علیھا رھان 
األرقام وھذا لتبریر نجاح سیاسات اإلصالح في المنظومة التربویة بعدد كبیر 

وھذا ما أدى إلى من الحاصلین على البكالوریا وھذا على حساب التكوین، 
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وقد أدى المستوى الضعیف . وجود طلبة جزائریین ذوي مستوى ضعیف جدا
وصار غیر    للطالب الجزائري إلى إقصائھ وتھمیشھ من مختلف النشاطات،

ففي الستینیات أجبر طلبة جامعة . قادر على المشاركة في النشاطات المھمة
ب إلى الجامعة ودخولھا على الذھا" ھواري بومدین"الجزائر الرئیس الراحل 

  . واالستماع إلى انشغاالتھم، وتم حینھا تأسیس االتحاد العام للطلبة الجزائریین
حسب العدید من األساتذة  یعد اإلنتاج العلمي ضعیفا جدا وسبب ذلك -

واضحة للبحث العلمي، حیث إن المیزانیة  إستراتیجیةالجامعیین غیاب 
بالعدید من الدول التي تخصص المخصصة للقطاع ضعیفة جدا مقارنة 

میزانیة ضخمة لذلك حیث ال تتجاوز میزانیة البحث العلمي في الجزائر 
ویرجع بعض األساتذة ضعف اإلنتاج . من الناتج الداخلي الخام للبالد 0.63%

العلمي في الجزائر إضافة إلى نقص میزانیة القطاع إلى المشاكل االجتماعیة 
ع كاألجور والسكن، وھي المشاكل التي نالت من التي یتخبط فیھا عمال القطا

سمعة األستاذ الجامعي والباحث، وجعلتھ یغرق في مشاكلھ االجتماعیة الیومیة 
ویفترض أن یكون األستاذ الجامعي باحثا . بدل أن یتفرغ للبحث العلمي

بالدرجة األولى، حیث انقلبت المعادلة وصارت مھام غالبیة األساتذة 
صورة في جانبھا البیداغوجي، أي التعلیم وتقدیم الدروس في واألكادیمیین مح

ضف إلى ذلك مشكل النشر في الجزائر الذي یتم  .المدرجات وقاعات التدریس
في أغلب األحیان على أساس العالقات والوالءات بدال من أن یتم على أساس 

 .)13(قیمة البحث العلمي
معي والبحث العلمي ھي أكبر عقبة تواجھ جودة التكوین الجا كذلك من -

الجھاز اإلداري الذي تسیطر علیھ عقلیات بیروقراطیة ومصلحیة، ھمھا 
االستفادة من خدمات وامتیازات المنصب اإلداري أكثر ما یھمھا تقدیم خدمات 
والقیام بواجباتھا، اإلدارات الجامعیة عجزت في تسییر شؤونھا لتحقیق جودة 

توظیف الھیاكل والفضاءات والمكاتب بدلیل سوء  التكوین والبحث العلمي
وإھدار الكثیر منھا نتیجة عدم استغاللھا بما یحقق جودة المدخالت الجامعیة 

فال یمكن أن یستقیم التكوین .لتیسیر العمل لألساتذة لتحقیق جودة المخرجات
الجامعي دون أن یكون لإلدارة سلطتھا التنظیمیة والتوجیھیة التحفیزیة 
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ءات العمل البیداغوجي والبحث العلمي وفقا للتشریعات والتیسیریة إلجرا
  .)14(التنظیمیة الرسمیة

  الجانب التطبیقي -ثانیا
  :المنھجیة للبحث اإلجراءات - 1

المنھجیة التي  واإلجراءاتسیتم التطرق في ھذا العنصر إلى الخطوات 
نة تم االعتماد علیھا في الدراسة المیدانیة، وذلك عن طریق تحدید مجتمع وعی

  .البحث وأدوات جمع البیانات
یتمثل مجتمع البحث في كل األساتذة الدائمین  :مجتمع وعینة البحث 1- 1

 1955أوت  20بجامعة  التسییر وعلوم بكلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة
أستاذ دائم، ونظرا لصغر  114الجزائر، والذین یقدر عددھم بـــ  - سكیكدة

نقوم بمسح شامل ألفراد المجتمع لیكون بذلك حجم مجتمع البحث ارتأینا أن 
  .حجم العینة ھو نفسھ حجم مجتمع البحث

وجمیعھا  استبیان 70استبیان، في حین تم استرجاع منھ  114حیث تم توزیع 
  .من االستبیانات الموزعة%61,4صالحة للدراسة والتحلیل أي ما نسبتھ 

الالزمة التي تخدم  الحصول على البیانات لغرض: أدوات جمع البیانات 2- 1
أھداف البحث، تم تصمیم استبیان خصیصا لذلك من أجل معرفة أثر 
الصعوبات والتحدیات التي یواجھھا أساتذة كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 

على وظائفھم،  الجزائر -سكیكدة 1955أوت  20وعلوم التسییر بجامعة 
  :ویتكون االستبیان من أربعة أجزاء والمتمثلة في

  .بالبیانات الشخصیة ألفراد العینة یتعلق :الجزء األول
یتضمن ھذا الجزء البیانات المتعلقة بواقع وتحدیات األستاذ  :الجزء الثاني

األجر، (عبارة تعكس الوضعیة االجتماعیة  25من خالل  وذلك الجامعي،
، في حین 10حتى العبارة رقم  1التي یعیشھا والمرقمة من ) السكن والنقل

تتعلق بالتحدیات التي یواجھھا  18إلى غایة العبارة رقم  11بارة من رقم الع
  .تعكس طبیعة عالقتھ مع الطلبة 25-19األستاذ مع اإلدارة، أما العبارة من 

یتضمن ھذا الجزء بیانات الوظیفة األكادیمیة لألستاذ، حیث  :الجزء الثالث
 29و 28لعبارتین رقم مرتبطة بوظیفة التدریس، أما ا 27و 26العبارتین رقم 

  .تتعلق بوظیفة البحث العلمي
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یتعلق بالصعوبات والمشاكل التي یواجھھا األستاذ سواء داخل  :الجزء الرابع 
الجامعة أو خارجھا والتي تحد من أدائھ لمھامھ بفعالیة، باإلضافة إلى معرفة 

  .مستقبل الجامعة الجزائریة من وجھة نطره
في كل من الجزء الثاني  لیكرت الخماسيولقد تم االعتماد على مقیاس 

غیر  :1غیر موافق،  :2محاید،  :3 موافق، :4موافق بشدة،  :5(  والثالث
  ).موافق بشدة

بصدق أداة البحث أن یقیس االستبیان  یقصد: صدق وثبات أداة البحث 3- 1
إمكانیة الحصول على  الجوانب التي ُوضع لقیاسھا، أما ثبات أداة البحث یعني

لنتائج أو نتائج قریبة منھا لو كرر نفس البحث في ظروف مشابھة نفس ا
لذا فقد تم مراجعة االستبیان قبل صیاغتھ النھائیة . وباستخدام نفس أداة البحث

للتأكد من مالءمتھ لقیاس متغیرات البحث من خالل عرضھ على مجموعة من 
اجراء  األساتذة األكادیمیین ومن ذوي االختصاص لتحكیمھ،لیتم بعد ذلك

) االعتمادیة(بعض التعدیالت وفقا القتراحاتھم، وللتأكد من ثبات أداة البحث 
للتحقق من االتساق  Cronbach Alphaتم استخدام معامل كرونباخ ألفا 

والثبات الداخلي للعبارات المكونة لالستبیان،حیث بلغت قیمة كرونباخ ألفا  
، مما %60ة إحصائیا وھي نسبة تفوق النسبة المقبول% 75.8أي  0.758

  .یعني ثبات أداة البحث المستخدمة
  :نموذج وفرضیات البحث - 2

للبحث تم التوصل إلى بناء  بناء على ما تم عرضھ في الجانب النظري
نموذج البحث، ویبین الشكل الموالي ھذا النموذج الذي یوضح التحدیات التي 

، وتمثل الوظیفة یواجھھا األستاذ الجامعي والتي تمثل المتغیر المستقل
  .األكادیمیة المتغیر التابع
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  :تتمثل فرضیات البحث اعتمادا على نموذج البحث فیما یلي
لتحدیات األستاذ  إحصائیةتوجد عالقة تأثیر ذو داللة  :الفرضیة الرئیسیة

  .الجامعي على وظیفتھ األكادیمیة
  :تتفرع من الفرضیة الرئیسیة الفرضیات الفرعیة التالیة

للوضعیة  إحصائیة داللة توجد عالقة تأثیر ذو :1الفرضیة الفرعیة 
  .االجتماعیة لألستاذ الجامعي على وظیفة التدریس

 للوضعیة إحصائیة داللة ذو تأثیر عالقة توجد :2الفرضیة الفرعیة 
  .على وظیفة البحث العلمي الجامعي لألستاذ االجتماعیة

لعالقة األستاذ  إحصائیة داللة وذ تأثیر عالقة توجد :3الفرضیة الفرعیة 
  .التدریس الجامعي مع اإلدارة على وظیفة

لعالقة األستاذ  إحصائیة داللة ذو تأثیر عالقة توجد :4الفرضیة الفرعیة 
  .الجامعي مع اإلدارة على وظیفة البحث العلمي

لعالقة األستاذ  إحصائیة داللة ذو تأثیر عالقة توجد :5الفرضیة الفرعیة 
  .التدریس مع الطلبة على وظیفةالجامعي 

لعالقة األستاذ  إحصائیة داللة ذو تأثیر عالقة توجد :6الفرضیة الفرعیة 
  .الجامعي مع الطلبة على  وظیفة البحث العلمي

  :تحلیل البیانات واختبار الفرضیات - 3
سنقوم بعرض الخصائص الشخصیة ألفراد : أفراد عینة البحث وصف 1- 3

ة في الجنس، العمر الحالة العائلیة، المؤھل العلمي، عینة البحث، والمتمثل
كما موضحة في . الرتبة العلمیة، الدخل الشھري، المسكن وأخیرا وسیلة النقل

  :الجدول التالي
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  خصائص أفراد العینة): 1(جدول رقم 
  %النسبة المئویة  التكرار    
  

  الجنس
  42.86  30  ذكر
  57.14  40  أنثى

  100  70  المجموع
  
  

  رالعم

25-  >35  47  67.14  
35-  >45  13  18.57  
45-  >55  10  14.29  
  00  0  فما فوق 55

  100  70  المجموع
  
  

  الحالة العائلیة

  51.43  36  متزوج
  48.57  34  أعزب
  00  0  مطلق
  00  0  أرمل

  100  70  المجموع
  

  المؤھل العلمي
  81.43  57  ماجستیر
  18.57  13  دكتوراه

  100  70  المجموع
  

  الرتبة العلمیة
  31.43  22  أستاذ مساعد ب

  50  35  أستاذ مساعد أ
  11.43  8  أستاذ محاضر ب

  7.14  5  أستاذ محاضر أ
  00  0  أستاذ التعلیم العالي

  100  70  المجموع
  
  

  الدخل الشھري

  34.29  24  دج 60000أقل من 
  52.86  37  دج 75000< -دج  60000
  7.14  5  دج90000<-دج 75000

  5.71  4  دج 90000كثر من أ
  100  70  المجموع

  
  امتالك المسكن الخاص

  32.86  23  نعم
  67.14  47  ال

  100  70  المجموع
امتالك وسیلة النقل 

  الخاصة
  30  21  نعم
  70  49  ال

  100  70  المجموع
  

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن غالبیة أفراد العینة ھم من فئة اإلناث بنسبة 
، أما بخصوص متغیر العمر %42.86فئة الذكور تقدر بـــ  أما 57.14%

سنة  35وأقل من  25فمعظم أفراد العینة تتراوح أعمارھم ما بین 
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وھي فئة الشباب، في حین تقدر نسبة األساتذة الحاصلین على  %67.14بنسبة
أما الحاصلین على شھادة الدكتوراه بلغت % 81.43شھادة الماجستیر بـــ

وھذا راجع أساسا إلى أن معظم األساتذة في إطار % 18.57نسبتھم بــــ 
التحضیر لنیل شھادةالدكتوراه، باإلضافة إلى أن نصف أفراد العینة ھم برتبة 

، یظھر كذلك من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة تتراوح "أ"أستاذ مساعد 
دج حیث تقدر نسبتھم بــــ  75000< - دج  60000أجورھم ما بین

كما تقدر نسبة األفراد الذي ال یمتلكون مساكن خاصة  وكذلك  ،52.86%
  %.32.86و% 67.14:وسیلة نقل خاصة على التوالي

  :تحلیل البیانات الخاصة بإجابات أفراد العینة حول متغیرات البحث 2- 3
یوضح الجدول الموالي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات 

الوضعیة االجتماعیة، العالقة : رات البحث والمتمثلة فيأفراد العینة حول متغی
  .مع اإلدارة، العالقة مع الطلبة، وظیفة التدریس ووظیفة البحث العلمي

  تقییم أفراد العینة لمتغیرات البحث): 2(جدول رقم 
رقم 

  العبارة
المتوسط   العبــــــــــــــــــارة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  درجة الموافقة

  متوسطة  0.57  2.70  الوضعیة االجتماعیة: أوال
  متوسطة  1.26  3.29  .یكفي األجر الشھري لسد االحتیاجات الیومیة  1
یتوافق األجر الشھري مع المجھودات   2

  .المبذولة
  منخفضة  1.08  2.43

یكفي األجر الشھري لتغطیة متطلبات القیام   3
  .بالبحوث العلمیة

  منخفضة  0.98  2.36

الشھري في االبداع ألدائك یحفزك األجر   4
  .لمھامك

  منخفضة  1.22  2.43

  متوسطة  0.73  2.86  .یتالءم حجم السكن مع عدد أفراد األسرة  5
یتوفر السكن على متطلبات الراحة   6

  .واالستقرار
  منخفضة  1.22  2.43

  منخفضة  0.55  2.57  .یبعد السكن عن الجامعة بمسافة مقبولة  7
یة المتاحة مع یتناسب عدد السكنات الوظیف  8

  .التعداد الحالي لألساتذة
  منخفضة جدا  0.64  1.43

  مرتفعة  1.02  3.86  .تصل دائما في الوقت المحدد للعمل  9
  مرتفعة  1.08  3.43  .تجد صعوبة في التنقل إلى الجامعة  10
  منخفضة  0.47  2.50  العالقة مع اإلدارة: ثانیا
رام یتمیز موظفو اإلدارة باللطافة وابداء االحت  11

  .عند التعامل
  مرتفعة  1.008  3.64

یسھل لك موظفو اإلدارة االجراءات   12
  .والمعامالت االداریة المختلفة

  متوسطة  1.02  3.14
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  منخفضة  0.92  2.36  .تتسم االدارة بمبدأ الشفافیة في التسییر  13
تتخذ القرارات االداریة المھمة عن طریق   14

المشاركة الجماعیة من خالل الھیئات 
  .لمخولة قانوناا

  منخفضة  0.97  2.21

یتم اطالعكم بكل القوانین والنظم والمسائل   15
  .المتعلقة بالجامعة

  متوسطة  1.3  2.79

توفر االدارة الوسائل التعلیمیة والبحثیة   16
مثال كقاعات دراسیة متكاملة ( الالزمة 

  ).التجھیزات، مكاتب لألساتذة

  منخفضة جدا  0.74  1.64

  منخفضة  1.02  2.14  .رة النشغاالتكمتصغي االدا  17
( یتوفر المناخ االداري المشجع على االبداع   18

  ).النشر، البحث والتكوین
  منخفضة  0.91  2.07

  متوسطة  0.60  2.84  العالقة مع الطلبة: ثالثا
  مرتفعة  1.07  4.07  .تعداد الطلبة مرتفع للغایة  19
یتناسب المستوى التعلیمي الحالي للطلبة مع   20

  .مستوى الجامعة
  منخفضة  0.99  2.07

  مرتفعة  1.09  3.50  .یبدي الطلبة االحترام والتقدیر لك  21
  منخفضة  0.91  2.07  .یتمیز الطلبة باالنضباط وحب العمل  22
  منخفضة  1.08  2.57  .ینجز الطلبة األعمال المطلوبة منھم  23
  متوسطة  0.89  3.21  .یسھل لك الطلبة السیر الحسن للدرس  24
  منخفضة  1.15  2.43  .یحفزك الطلبة على االبداع وتقدیم األفضل  25

  منخفضة  0.78  2.50  وظیفة التدریس: رابعا
  منخفضة  0.92  2.36  .یعد متوسط عالمات الطلبة جیّد  26
یعد عدد الطلبة الناجحین في الدورة العادیة   27

  .كبیر
  منخفضة  0.92  2.64

  وسطةمت  1.08  3.28  وظیفة البحث العلمي: خامسا
شاركت في العدید من الملتقیات الوطنیة   28

  .والدولیة
  مرتفعة  1.08  3.36

قمت بنشر العدید من األبحاث العلمیة في   29
  .المجالت العلمیة المتخصصة

  متوسطة  1.25  3.21

  

یتضح لنا من الجدول أعاله أن كل متغیرات البحث جاءت بدرجة 
وضعیة االجتماعیة لألستاذ موافقة إما منخفضة أو متوسطة، حیث جاءت ال

بانحراف 2.70الجامعي بدرجة موافقة متوسطة فقدر المتوسط الحسابي بـــ 
، ویمكن تفسیر ذلك بانخفاض مستوى األجور حیث بالكاد 0.57معیاري بلغ 

تكفي لسد االحتیاجات الیومیة باإلضافة إلى تغطیة تكالیف القیام بالبحوث 
عینة ال یمتلكون سكنات خاصة كما أنھا ال العلمیة، ناھیك أن معظم أفراد ال

تتوفر على متطلبات الراحة واالستقرار، ھذا باإلضافة إلى أن معظم األساتذة 
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یواجھون صعوبة في التنقل إلى الجامعة وھذا عائد باألساس إلى أنھم ال 
  .یمتلكون وسیلة نقل خاصة

ا حیث أما فیما یخص عالقة األستاذ مع اإلدارة فھي لیست جیدة عموم
، وھذا راجع 0.47مع انحراف معیاري یقدر بــ  2.50بلغ المتوسط الحسابي 

باألساس إلى عدم توفیر اإلدارة الوسائل التعلیمیة والبحثیة الالزمة، باإلضافة 
إلى أن معظم القرارات اإلداریة ال تتخذ عن طریق المشاركة الجماعیة كما ال 

ھو مبدأ عدم الشفافیة  اإلدارةما یمیز النشغاالت األساتذة، كذلك  اإلصغاءیتم 
غیر مشجع على  إداريفي التسییر، كل ھذه العوامل أدت إلى توفیر مناخ 

  .اإلبداع
یتبین لنا أیضا من خالل الجدول أن عالقة األساتذة بالطلبة مقبولة 

مع انحراف معیاري بلغ  2.84عموما حیث یقدر المتوسط الحسابي بـــ 
ة االحترام والتقدیر لھم إال أنھم یتمیزون بعدم ، حیث یبدي الطلب0.60

االنضباط وحب العمل، مما یؤثر على السیر الحسن للدرس وكذلك ال یحفز 
  .األساتذة على تقدیم األفضل

أما فیما یتعلق بقیمة المتوسط الحسابي لكل من وظیفة التدریس والبحث 
مع  3.28و  0.78مع انحراف معیاي  2.50: العلمي فقد بلغتا على التوالي

وكما یبدو لنا من خالل نتائج البحث فإن األساتذة ال . 1.08انحراف معیاري 
یؤدون أدوارھم بشكل كفء خاصة وظیفة التدریس وھذا ما انعكس على 
العالمات المتدنیة للطلبة وعدد الناجحین في الدورة العادیة، ولعل ھذا راجع 

اإلدارة ناھیك عن التعداد الكبیر إلى وضعیتھم االجتماعیة وكذلك عالقاتھم مع 
للطلبة وضعف مستواھم التعلیمي إلى جانب عدم قیامھم عموما بإنجاز 

  . األعمال المطلوبة منھم
  :تحلیل البیانات الخاصة بالصعوبات والمشاكل وآفاق الجامعة الجزائریة 3- 3

بعد االطالع على إجابات أفراد العینة على السؤال المتعلق بأھم 
والمشاكل التي یواجھونھا سواء داخل أو خارج الجامعة والتي تحد  الصعوبات

مشكل السكن : من أدائھم لمھامھم بفعالیة كانت معظم اإلجابات تتمحور حول
واألجر والنقل أي الوضعیة االجتماعیة عموما، باإلضافة إلى التعداد الكبیر 

كذلك التسییر  للطلبة وتدني مستواھم زد على ذلك نقص الوسائل البیداغوجیة،



  واقع وتحدیات األستاذ في الجامـعة الجـزائـریة ومتطلبات تفعیل دوره      
  

 

 419                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

وھذا ما أكدتھ النتائج السالفة الذكر، ناھیك  اإلدارةوعدم التزام  السیئ اإلداري
عن قلة التواصل والتعاون ما بین األساتذة ھذا وباإلضافة إلى عدم توفر 

  . مكاتب وقاعة لألساتذة
أما فیما یتعلق باستشراف مستقبل الجامعة الجزائریة من وجھة نظر 

غالبیة اإلجابات بل كل اإلجابات ماعدا القلة والتي یمكن عدھم  األساتذة فكانت
كانت نظرتھم سلبیة فمستقبل الجامعة الجزائریة یتجھ من سيء  على األصابع

ولعل ھذه . إلى أسوأ ومستقبلھا مظلم وغامض وال یُتوقع أن یتحسن مستواھا
التي الصعوبات والمشاكل  النظرة التشاؤمیة راجعة باألساس إلى الظروف

  .یتخبط بھا األساتذة والتي أدت إلى قتل الروح اإلبداعیة عند معظمھم
سنقوم باختبار فرضیات البحث باستخدام  :اختبار الفرضیات 4 - 3

والجدول التالي یوضح نتائج االختبار الخاصة  .المناسبة اإلحصائیةاألسالیب 
  .بالفرضیات الفرعیة

  فرعیةنتائج اختبار الفرضیات ال): 3(جدول رقم 
  مستوى المعنویة F قیمة  الفرضیات 

  0.862  0.031  1الفرضیة الفرعیة 
  0.910  0.013  2الفرضیة الفرعیة 
  0.965  0.002  3الفرضیة الفرعیة 
  0.215  1.715  4الفرضیة الفرعیة 
  0.095  3.280  5الفرضیة الفرعیة 
   0.721  0.134  6الفرضیة الفرعیة 

  

بالفرضیة الفرعیة األولى نالحظ أن  من خالل نتائج الجدول الخاصة -
وذلك عند  وھي أقل من القیمة الجدولیة 0.031المحسوبة بلغت  Fقیمة 

وھو أكبر من مستوى المعنویة المعتمد  0.862مستوى معنویة قدر بــــ 
للوضعیة  إحصائیةومنھ نقبل الفرضیة أي یوجد عالقة تأثیر ذو داللة ) 0.05(

  . ي على وظیفة التدریساالجتماعیة لألستاذ الجامع
 0.013تقدر بـــ  Fأما بخصوص الفرضیة الفرعیة الثانیة نجد أن قیمة  -

وھي  0.910وھي أقل من قیمتھا الجدولیة، كما أن مستوى المعنویة بلغت 
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أكبر من المستوى المعتمد، ومنھ یمكن القول بأن الفرضیة الثانیة صحیحة 
وضعیة االجتماعیة لألـستاذ الجامعي لل إحصائیةوبذلك توجد عالقة ذو داللة 

  .على وظیفة البحث العلمي
فیما یتعلق بالفرضیة الفرعیة الثالثة،  0.002ھي  Fفي حین أن قیمة  -

وھي تتجاوز مستوى المعنویة المعتمد،  0.965وذلك عند مستوى المعنویة 
اذ لعالقة األست إحصائیةأي صدق الفرضیة القائلة بأنھ توجد عالقة ذو داللة 

  .الجامعي مع اإلدارة على وظیفة التدریس
ومستوى المعنویة لكل الفرضیات الفرعیة  Fونجد أن كل من قیمة  -

عند مستوى ) F )1.715: الرابعة والخامسة والسادسة قد بلغت على التوالي
 F، )0.095(عند مستوى المعنویة ) 3.280( F، )0.215(المعنویة 

، وكما نالحظ أن مستوى المعنویة )0.721(عند مستوى المعنویة ) 0.134(
المتحصل علیھ یتجاوز مستوى المعنویة المعتمد وبذلك نقبل جمیع الفرضیات 

  : السالفة الذكر والمتمثلة فیما یلي على التوالي
لعالقة األستاذ الجامعي مع اإلدارة على  إحصائیةتوجد عالقة تأثیر ذو داللة  -

  وظیفة البحث العلمي؛
الجامعي مع الطلبة على  األستاذ لعالقة إحصائیة داللة ذو تأثیر  توجد عالقة -

  وظیفة التدریس؛
الجامعي مع الطلبة على  األستاذ لعالقة إحصائیة داللة ذو توجد عالقة تأثیر -

  .وظیفة البحث العلمي
أما الجدول التالي یوضح نتائج الفرضیة الرئیسیة للبحث والقائلة 

 على الجامعي األستاذ لتحدیات إحصائیةداللة  توجد عالقة تأثیر ذو :بأنھ
  .األكادیمیة وظیفتھ

 نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة): 4(جدول رقم 
 معامل االرتباط  مستوى المعنویة F قیمة  

 Rالثنائي
معامل التحدید 

R2 
  0.223  0.651  0.218  1.688  الفرضیة الرئیسیة

  

، وبما أن  1.688ساوي المحسوبة ت Fیتبین من الجدول أعاله أن قیمة 
مستوى المعنویة  0.05وھو أكبر من  0.218مستوى المعنویة یساوي 
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المعتمد نقبل الفرضیة أي أنھ توجد عالقة تأثیر ذو داللة احصائیة لتحدیات 
األستاذ الجامعي على وظیفتھ األكادیمیة، كما نالحظ أیضا أن قیمة معامل 

، مما یعني أن 0.223التحدید وأن معامل  0.651االرتباط الثنائي كانت 
من التغیر في الوظیفة األكادیمیة یعود إلى التغیر في تحدیات األستاذ % 22.3

  .    الجامعي
  :خاتمة

احتل األستاذ الجامعي حیزا كبیرا من اھتمام العدید من الدول وخاصة 
 منھا المتقدمة، وأصبح یؤدي العدید من األدوار والمتمثلة أساسا في نقل وتنمیة

المعرفة والقیام بالبحوث العلمیة وخدمة المجتمع بكافة شرائحھ، وحل مشاكلھ 
لكن ونظرا للعدید من . االجتماعیة واالقتصادیة وفق منھجیة علمیة مدروسة

المشاكل والصعوبات التي تواجھ األستاذ الجامعي الجزائري سواء ما تعلق 
العراقیل اإلداریة أو حتى منھا بالوضعیة االجتماعیة أو ما كان منھا عائد إلى 

لذا . طبیعة عالقتھ مع الطلبة، حالت دون تأدیتھ لوظائفھ بشكل فّعال وكفء
ارتأینا تقدیم بعض التوصیات التي من شأنھا تحسین أوضاعھ وظروفھ بما 

  .یؤدي في األخیر  إلى تفعیل دوره
عدد الكافي تحسین الوضعیة االجتماعیة لألساتذة، من خالل رفع األجور وتوفیر ال -

من السكنات الوظیفیة على أن تتوفر على متطلبات الراحة واالستقرار بما یوفر 
  البیئة المناسبة والمساعدة للتحضیر الجید للدروس والقیام بالبحوث العلمیة؛

العمل على تحسین عالقة األساتذة مع اإلدارة من أجل تحقیق الھدف األسمى الذي  -
ل تسھیل اإلجراءات والمعامالت اإلداریة وجدت ألجلھ الجامعة، من خال

المختلفة وكذلك إشراكھم في اتخاذ القرارات اإلداریة المھمة بما یحقق مبدأـ 
  الشفافیة في التسییر؛

توفیر الوسائل التعلیمیة والبحثیة الضروریة والالزمة من أجل تسھیل تأدیتھ  -
  الوظائف كمكاتب مجھزة وقاعة لألساتذة؛

علمیة أخرى من أجل معرفة األسباب الحقیقیة وراء تدني وتدھور القیام ببحوث  -
المستوى التعلیمي للطلبة والذي بدوره أثر وبشكل مباشر على الوظیفة التدریسیة 

  لألساتذة، فأصبحت تقدم الدروس بشكل روتیني بعیدا عن اإلبداع والتجدید؛
ومواكبة مختلف التربوي لألساتذة من أجل تحسین األداء التدریسي  اإلعداد -

  األسالیب الحدیثة في التدریس؛
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توفیر المناخ المناسب للقیام بالبحوث العلمیة بتسھیل اإلجراءات المتعلقة بالنشر  -
  وكذلك تخصیص جزء كافي من األجور الشھریة للقیام بالبحوث العلمیة؛

توفیر االنترنیت على مستوى الكلیة باإلضافة إلى نوادي ومطاعم خاصة  -
  .تذةلألسا

  :الھوامش
 األولى سنوات المبتدئ في الجامعي األستاذ یواجھھا التي عبد الناصر سناني، صعوبات -1

المھنیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص علم النفس العیادي،  مسیرتھ من
كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، جامعة منتوري محمود قسنطینة، الجزائر، 

  . 57ص  ،2012
وریدة براھمي، المعوقات االجتماعیة لألستاذ الجامعي وأثرھا على أھداف المؤسسة  -2

الجامعیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص تنظیم وعمل، كلیة العلوم االجتماعیة 
  .  72، ص 2005والعلوم اإلسالمیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
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المؤسسة الجامعیة الجزائریة وتحدیات ممارسة إدارة 

  الجودة العالیة في إطار تقلید النموذج المعاصر
  

  

  عبد المالك ھمال الباحث – كمال بوقرةدكتور ال
 الحاج لخضر باتنةجامعة 

  

  :مقدمة
تحظى مؤسسات التعلیم العالي باھتمام متزاید في معظم المجتمعات المتقدمة 

سواء باعتبارھا الرصید االستراتیجي الذي یغذي المجتمع بكل  والنامیة على حد
احتیاجاتھ من الطاقات البشریة التي یحتاج إلیھا لتنمیة الحیاة بمختلف مجاالتھا 
وتوفر الرؤیة العلمیة والفنیة المتخصصة حول مختلف القضایا المتعلقة بكافة 

  .مجاالت التطور
رفة وتطویرھا من خالل التدریس إن المؤسسة الجامعیة تساھم في نشر المع

وتطبیق مناھج المعرفة في حل مشاكل المجتمع وذلك بما تقدمھ من أبحاث 
  .ودراسات ومعارف

ومما ال شك فیھ أن المؤسسة الجامعیة نسق مفتوح على البنیة الخارجیة 
مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتغیر االجتماعي وتتأثر بالسلب واإلیجاب وفق المعطیات 

جات الجدیدة في عالم األفكار، فكان واجبا على من یمارس السلطة التنظیمیة والمنت
بالمؤسسة الجامعیة تبني استراتیجیات تتماشى ومستجدات العصر وذلك باالعتماد 
على أسالیب وخبرات ومناھج الجامعات المتقدمة في إطار معاییر الجودة للحصول 

  .ة في سوق العملعلى أكبر قدر من اإلطارات والكفاءات المناسب
وفي ظل ھذا التوجھ تبنت الدولة الجزائریة استراتیجیة إصالحیة جدیدة 
مستقاة من تجارب غربیة وأنجلوسكسونیة من أجل تحقیق أكبر قدر من الجودة في 
التعلیم العالي لضمان جودة في التكوین وتأمین شروط االرتقاء بھ وباستمرار 

  .العلمیة الحاصلة في العالم لمستوى العالمیة استجابة للمتغیرات
  :وعلیھ یمكننا طرح التساؤل الرئیسي التالي

إلى أي مدى یمكن أن تساھم التجارب األجنبیة والعربیة في ترقیة 
  المعرفة العلمیة وتحقیق جودة عالیة بالجامعة الجزائریة؟

  :ولإلجابة عن ھذا التساؤل قمنا بتقسیمھ إلى أربع تساؤالت فرعیة ھي
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بادئ ومتطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة ما ھي م - 1
 الجامعیة؟

 ما ھي آلیات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الغربیة؟ - 2
 ما ھي نماذج تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العربیة؟ - 3
 ما ھي استراتیجیة الجودة الشاملة في المؤسسة الجامعیة الجزائریة؟ - 4

 :سةأھداف الدرا
التفكیر في كیفیة السماح للجامعة القیام بدورھا الحضاري عن طریق  - 1

تجدید تلك اآلراء حول التعلیم الجامعي والجامعة وعن طریق االستفادة من 
تجارب لتكون نقطة النھایة لھم ھي نقطة البدایة لنا، أو على األقل محاولة 

 .تجنب ما صادف ھؤالء من عقبات
ادیمي اإلداري في الجامعة وتوضیح اإلدارة دراسة وتوظیف الوضع األك - 2

الجامعیة وسماتھا اآلنیة ومتطلبات التغیر الحاصل في األنماط اإلداریة عن 
 .طریق توظیف الثقافة التنظیمیة السائدة

االستغالل الكامل والصحیح لإلمكانات المادیة والبشریة المتاحة وبمشاركة  - 3
ق األھداف وھو ما یحقق لنا كل األطراف الفاعلة بالجامعة من أجل تحقی

 .جودة الخدمة الجامعیة
 :أسباب اختیار الدراسة

اإلحساس بضعف المستوى العلمي عند اإلطار الجامعي المتخرج من  - 1
 .المؤسسة الجامعیة

تغلیب القرارات السیاسیة على العلمیة أثناء وضع المخطط التنظیمي لسیر  - 2
 .الجامعة

 .الجامعیة والواقع االختالل الموجود بین أھداف المؤسسة - 3
العقبات التي تحول دون تحقیق األھداف والخطط المسطرة لتنظیم  - 4

 .الجامعة
األھمیة المحوریة لرسالة الجامعة المرتبطة بتنمیة الرصید المعرفي  - 5

 .للمجتمع
 :أھمیة الدراسة

أھمیة نسق الجودة الشاملة دولیا باعتباره وأسلوب في العمل العلمي نظریا  - 1
 .اح على النظام العالمي في مجال المعرفة العلمیةومنھجیا لالنفت
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معالجة التنظیم الجامعي باعتباره وعاء یضم تفاعالت قیم وممارسات  - 2
 .أفراد، طلبة، أساتذة، إداریین، فاعلین في المجتمع

االھتمام بفعالیة التكوین الجامعي في إطار توصیف خریجي الجامعة في  - 3
 .المتحصل علیھاسوق العمل مقارنة بالشھادة العلمیة 

تعتبر ھذه الدراسة مھمة للجامعة والمجتمع معا لالستفادة منھا في ظل عالم  - 4
 .متغیر أفقد البحث العلمي قیمتھ

 .البحث العلمي، الجودة الشاملة، الجامعة :تحدید المصطلحات
مؤسسة اجتماعیة ثقافیة وعلمیة "ھناك من یعرف الجامعة بأنھا  :الجامعة

  .(1)معقدة تتغیر بصفة مستمرة مع طبیعة البیئة الخارجیة فھي بمثابة تنظیمات
كما عرفھا بعض الباحثین بأنھا عبارة عن مجموعة من الناس وھبوا 

  .(2)أنفسھم بطلب العلم دراسة وبحثا
وفي نفس الوقت السیاق عرفت الجامعة بأنھا مؤسسة علمیة تتخذ البحث 

االجتماعیة وترسیخ دعائم العلمي واألمبریقي مثال أعلى في حمایتھا للقیم 
  .(3)النظام االجتماعي القائم

وھناك من ینظر إلیھا على أنھا تنظیم إداري یشرف على توزیع 
االعتمادات المالیة المحددة قانونیا ویتضح ھذا من خالل تعریف الجامعة بأنھا 

  .(4)رابطة أو تجمع خاص ألسلوب إداري وتمویل محددا قانونیا
السابقة یمكن القول أن الجامعة ھي تنظیم یعبر عن  تأسیسا على التعاریف

األستاذ، الطالب، اإلدارة یھدف : تفاعالت مجموعة من العناصر المكونة لھا
إلى إنتاج المعرفة العلمیة وإعادة إنتاجھا وتوزیعھا والمساھمة في ترقیة 

  .وتنمیة وتطویر المجتمع
اص أو شخص یسمى ھو عملیة فكریة منظمة یقوم بھا أشخ :البحث العلمي

الباحث من أجل تقصي الحقائق في مسألة أو مشكلة اجتماعیة تسمى موضوع 
البحث باتباع طریقة علمیة منظمة تسمى منھج البحث بغیة الوصول إلى 
حلول مالئمة أو نتائج صالحة للتعمیم على المشاكل المماثلة تسمى نتائج 

  .(5)البحث
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ملیة فحص للظاھرة وفق منھج إن البحث العلمي وفق ھذا التعریف ھو ع
علمي للوصول إلى نتائج ولكن البحث العلمي ال یقتصر على ھذه الوظیفة فھو 
أداة من األدوات التي تنمي اإلدراك وتكشف غموض الظاھرة وتطور الفرد 
والمجتمع بطریقة منظمة مراعیة في ذلك معطیات الحاضر وحاجات المجتمع 

  .المستقبلیة
تعددت االجتھادات في تحدید مفھوم الجودة  :لجامعةالجودة الشاملة في ا

عملیة "في النظام التعلیمي وعناصره ومعاییره، حیث یرى البعض أنھا 
إداریة استراتیجیة مرتكزة إلى جملة قیم تستمد فعالیتھا من المعطیات التي 
تحقق االستخدام األنجع لقدرات العالمین ومواھبھم بشكل إبداعي یحقق 

  .(6)"تمر للجامعةالتطویر المس
ویعرفھا غراھام غیس بأنھا كل ما یؤدي إلى تطویر القدرات الفكریة 
والخیالیة عند الطالب وتحسن مستوى الفھم واالستیعاب لدیھم في حل القضایا 
والمسائل وقدراتھم على توصیل المعلومة بشكل فعال والنظر في األمور من 

  .(7)یاخالل ما تعلموه في الماضي وما یدرسونھ حال
من خالل ما یبق نرى أن إدارة الجودة الشاملة في الجامعة تسعى لتحقیق 
التفاعل الجید بین مدخالت العملیة التكوینیة من مناھج وآلیات وطالب 
وأساتذة وبرامج، والعملیات اإلداریة تتمثل في التقویم بشكل یوصل إلى 

الجمیع تحقیق أعلى مستویات الجودة التي تأتي في صلب اھتمامات 
وتركیزھم على أعداد الكوادر التي تستفید منھا مؤسسات المجتمع على 

  .اختالف طبیعتھا
  مبادئ ومتطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الجامعیة: أوال

من أبرز تحدیات ھذا العصر موضوع جودة التعلیم العالي الذي أصبح 
ات التعلیم العالي التي أصحت یشكل تحدیا حقیقیا یواجھ القائمین على مؤسس

مطالبة بإنتاج أقصى طاقة ممكنة من االستثمار البشري من خالل تطویر 
المھارات والتكفل الجاد بالمواھب وذلك باستحداث تخصصات جدیدة تناسبا 
ومتطلبات عصر الرقمنة والمتغیرات العالمیة التي تستدعي التطور الفعلي 

بة باستیعاب ھذا التغییر بإیجابیة عن على كل المستویات، فالجامعة مطال
طریق توفیر متطلبات الجودة الشاملة التي تضمن لھا البقاء واالستمرار ضمن 
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دینامیكیة تجعل من النظام التكویني الجامعي عامل انسجام ومنافسة وذلك 
ألسباب تؤدي بالمؤسسة الجامعیة إلى ضرورة تطبیق إدارة الجودة الشاملة 

  : (8)نذكر منھا ما یلي
 .ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتأثیرھا على العملیة التكوینیة -
 .الزیادة المتتالیة والمستمرة في إعداد الطلبة الملتحقین بالتعلیم العالي -
 .الحاجة إلى تحقیق أداء فعال في العملیة التكوینیة -
 .االستمرار في تقدیم الخدمة التعلیمیة بأسلوب ال یحقق الطموحات -
رورة ترشید اإلنفاق ووضع أولویات لھ والمسؤولیة االجتماعیة اتجاه ض -

 .المجتمع
إن مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة التي تسعى لتحقیقھا یمكن 
النظر فیھا من خالل تلك المعاني التي حاول العدید من الباحثین وضعھا ومن 

  .(9)بالدیریج بینھم دیمنجو
الحدیثة بوضع معاییر على قیاس إدارة  كما قامت أغلب االتجاھات

الجودة في الجامعة بنظرة واسعة لتشمل كل الخصائص االتجاھیة والمعرفیة 
  .والمھاریة والسلوكیة للخریجین ولكل العناصر المعینة بتقدیم الخدمة التعلیمیة

تشكیل لجنة دائمة لتقیم  1992وقد قامت وزارة التعلیم العالي والبریطانیة سنة 
تلك العناصر على مستوى الدرجة الجامعیة األولى في الجامعات  جودة

أنشأ مجلس أعلى لتقییم جودة الدراسة في مرحلة  1995البریطانیة وعام 
الدراسات العلیا بالجامعات األمریكیة، ولقد اتفقت اللجنتان على المعاییر 

  .(10)من أجل جودة مثالیة في الجامعة إتباعھاالواجب 
  ییم نظام الجودةتق): 1(جدول 

  نواحي الجودة  العنصر
 .درجة تغطیة الموضوعات األساسیة   المنھج العلمي

 التناسب مع قدرة استیعاب الطالب في ھذه المرحلة. 
 االرتباط بالواقع العملي. 
 اإللمام بالمعارف األساسیة. 
 إعداد الطالب لعصر العولمة من خالل تعلم لغة أجنبیة.  

 .توى العلمي والموثوقیةدرجة المس   المرجع العلمي
 شكل وأسلوب وإخراج المرجع العلمي. 
 توفر المرجع العلمي. 
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 مدى توفر المرجع العلمي. 
 أصالة المادة العلمیة. 
 نوع االتجاھات التي ینمیھا المرجع العلمي.  

 .المستوى العلمي   أعضاء ھیئة التدریس
 إدراك احتیاجات الطلبة. 
 االنتظام في العملیة التعلمیة. 
 تزام بالمنھج العلمياالل. 
 العمل على تنمیة المھارات الفكریة التنافسیة. 
 الوعي بدور القدرة العلمیة والخلقیة.  

 .درجة الموضوعیة   أسلوب التقییم
 درجة الموثوقیة والشمول. 
 عدم التركیز على التلقین. 
 التركیز على القدرة التحلیلیة والتفكیر االنتقادي.  

 .مع طبیعة العملیة التعلیمیة والتكوینیة تناسبھا   التسھیالت المادیة
 تنمیة واتساع الناحیة الجمالیة.  

  
إن أھم آلیات تطبیق : آلیات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة - 1

  :إدارة الجودة تكمن في الفرق المسؤولة عن إدارة ھذا النموذج وھي
اذ القرارات یمثل المستوى التنظیمي األعلى في اتخ :مجلس إدارة الجودة

وإعطاء السلطة الالزمة لتوجیھ ودعم عملیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في 
 :مؤسسات التعلیم العالي ویتولى ھذا المجلس المھام التالیة

 وضع الخطط الالزمة لتنمیة ثقافة الجودة. 
 قیادة عملیة التخطیط الشامل. 
  یق التقییم، المتابعة، فر(إنشاء وتوجیھ أنشطة الفرق القیادیة األخرى للجودة

 )الخ... المراجعة، إعداد المواصفات، التوجیھ، قیاس الجودة 
 تطبیق نظام لقیاس األداء بتوفیر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات. 
 وضع نظام الحوافز والمكافآت للمسؤولین عن تحسین جودة األداء. 
 وضع األھداف السنویة إلدارة الجودة الشاملة ومتابعتھا. 

یعمل تحت سلطة قیادة مجلس الجودة ومھمتھ  :فریق تصمیم إدارة الجودة
 :تطویر نظام الجودة وتتمثل أھم مسؤولیاتھ في  إستراتیجیةاألساسیة وضع 

 دراسة مفاھیم إدارة الجودة الشاملة وتطبیقاتھ. 
 تصمیم البرامج التدریسیة لقیادات الجودة وفرق العمل. 
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 جامعة وتحدید خطوتھا األساسیة وما یتطلبھ من اقتراح خطة مبدئیة للعمل بال
 .تجھیزات وأماكن عمل وغیرھا

تعمل أیضا ھي تحت إدارة مجلس الجودة  :لجنة توجیھ إدارة الجودة
 :وتتمثل أھم مھامھا فیما یلي

 توثیق الصلة بین المؤسسة الجامعیة والمؤسسات األخرى. 
 وضع الخطط الالزمة لتطویر برنامج الجودة. 

تتمثل أھم مسؤولیاتھا في تقویم برنامج الجودة الشاملة : اس الجودةلجنة قی
في مؤسسات التعلیم العالي والتأكید من مدى توافق أھدافھا مع احتیاجات 

 .(11)األفراد سواء تعلق األمر بالطالب أو األستاذ
إن تبني نظام إدارة : متطلبات إدارة الجودة الشاملة في الجامعة - 2

ي المؤسسة الجامعیة یستلزم تحقیق أكبر قدر من التعاون في الجودة الشاملة ف
كافة عناصرھا، ویمكن التعبیر عن تكامل ھذه الرؤیة التي تحقق االنسجام من 

  :خالل المتطلبات التالیة
وجوب فرض مقاییس مضبوطة النتقاء الطلبة وتوجیھھم في تخصصات   ) أ

ن تتاح لھم تناسب قدراتھم مع توزیعھم حسب عدد األساتذة من أجل أ
 .فرص المناقشة والحوار ویستطیع األستاذ متابعتھم

إعداد ھیئة التدریس إعدادا بیداغوجیا ال یشمل فقط معرفة المواد   ) ب
 .(12)الدراسیة بل یتعداھا إلتقان طرق إیصالھا للطالب وأسالیب التقویم

العمل على تكامل مضامین البرامج والمناھج لخطط التنمیة وإعطاء قیمة    ) ج
دة الممنوحة للطالب وذلك بمشاركة كافة عناصر العملیة التكوینیة في للشھا

تصمیمھا توفیر اإلمكانیات المادیة المناسبة فیما یخص المخابر 
والمدرجات ووسائل العمل المختلفة وتوفیر االعتمادات المالیة لتشجیع 

 .مشاركة األساتذة في األنشطة العلمیة والثقافیة
ھا من الضغوط البیروقراطیة والمركزیة استقاللیة الكلیة وتحرر

الخانقة التي تكبل حركتھا وتفرقھا في المشاكل وتبعدھا عن النشاط العلمي 
اإلبداعي وھنا تبرز السلطة اإلداریة الفعالة والتي تتحكم في أسالیب التسییر 

  .(13)الحدیث
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  :لجودة الشاملة بالمؤسسة الجامعیةأھداف إدارة ا - 3
 ري في الجامعة من خالل توصیف األدوار والمسؤولیات تطویر النظام اإلدا

 .لكل فرد بحسب الصفة الوظیفیة التي أسندت إلیھ
 االرتقاء بمستوى الطلبة األكادیمي واالجتماعي والنفسي. 
 تطویر بیئة التفاھم بین جمیع عناصر الطلبة. 
  تحسي كفاءة المشرفین واألساتذة ورفع مستوى األداء اإلداري من خالل

 .ریس المستمرالتد
  رفع مستوى الوعي لدى الطلبة تجاه عملیة التكوین وأھدافھ وإیجاد فرص

 .تحویل الطلبة كأطراف فاعلة في العملیة التكوینیة ولیس متلقى فحسب
  استقصاء حاجة المستفیدین من مخرجات الجامعة والسعي إلى تحقیق

للمخرجین المطلوب كما ونوعا في المخرجات واستخدام التغذیة الراجعة 
 .الذین عملوا في بقیة دوائر الدولة لتحسین مستوى التعلیم والتكوین الجامعي

  السعي لزیادة التقدیر المحلي والوطني بالجامعة من خالل ما تقدمھ الجامعة
 . (14)للمجتمع وكسب االعتراف العالي والعالمي للجامعة

  غربیةآلیات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ال: ثانیا
ھي جامعة : األمریكیة North Missoryنظام الجودة في جامعة  - 1

برنامجا تعلیمیا  12عضو ھیئة التدریس وتقدم  235أمریكیة یدرس بھا 
برنامجا للماجستیر ودرجات التخصص لما بعد التعلیم الجامعي  26جامعیا و

املة عام بدأت تطبق إدارة الجودة الش. وھي مدعمة من قبل الحكومة األمریكیة
وحصلت  1994وتقدمت بطلب للحصول على جائزة الجودة سنة  1989

  :حیث تم تنفیذ إدارة الجودة على عدة خطوات ھي 1997علیھا عام 
التمیز وذلك بإزالة العزلة في األقسام العلمیة والتركیز على العملیات   ) أ

 .وإیجاد فرق متخصصة ومخولة بالصالحیات الالزمة
قتصاد الشدید في الموارد واستخدامھا في أقل عدد االقتصاد ویقصد بھ اال  ) ب

 .من األھداف ولكن األكثر أھمیة
حیث قامت بإشراك عضو ھیئة التدریس ) الطالب(التركیز على الزبون   ) ج

 .في تصمیم وتقویم البرامج التعلیمیة
التدریب حیث ركزت على زیادة برامج التدریب التي تتناول كل السیطرة   ) د

 .اإلحصائیة
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جودة وذلك في القاعات الدراسیة وذلك من خالل نماذج خاصة تحسین ال  ) ه
المھارات الخاصة بالطلبة وھذا ما سنوضحھ في الجدول  أوللتدریب 

 :(15)التالي
  مقارنة بین نموذج التدریب التقلیدي والنموذج الحدیث ):2(جدول رقم 

  
  مقارنة مھارات الطلبة في النموذج التقلیدي والحدیث ):3(جدول رقم 

  
  النموذج الحدیث  النموذج التقلیدي  المعیار

  التفكیر التقلیدي وحل المشكل  الحفظ عن ظھر قلب  فھم المعلومة
  فرق عمل ومھارات جماعیة  فردي  نوع الجھد

  التعلیم كیف یتعلمون  امتحان  قیاس األداء
  معرفة متعددة التخصصات  فردي  المقررات الدراسیة

  یتلقون ویعالجون المعلومات  یتلقون المعلومات  نقل المعلومة
  التكنولوجیا جزء أساسي في التعلیم  استخدام وسائل تكنولوجیة  الوسائل المساعدة

  
م كل من الدكتور قا: الشاملة في الجامعات البریطانیة نظام الجودة - 2

میھوب علي أیمن والدكتور عبد الوھاب عوض كویران من الیمن بزیارة 
نوفمبر  16إلى  11علمیة لستة جامعات بریطانیة في الفترة الممتدة بین 

وھذه الجامعات تتمیز بكونھا تطبیق معاني ضمان الجودة المعتمدة من  2007
خالل ھذه الزیارة بجمع األدبیات  قبل وكالة الجودة البریطانیة وقد قام الباحثان

جامعات وتم تحلیل الوثائق ) 06(التي تم عرضھا ومناقشتھا في الست 
والتوصل ألھم النتائج حول تطبیق نظام الجودة وفقا لمعاییر وكالة الجودة 

  : البریطانیة نلخصھا فیما یلي

  النموذج الحدیث  النموذج التقلیدي  المعیار
منتجة بصورة مشتركة بین الطالب   الطالبمن المدرس إلى   نقل المعرفة

  والمدرس
إعداد فرصة التعلیم وترتیب   ھدف المدرس 

  الطالب
  .تطویر كفاءة الطالب ومھارتھم

  تقدیم مساعدات للمتعلم  افعل كذا وكذا  عالقة الطالب بالمدرس
  تعلیم جماعي قائم على التعاون  تنافس فردي  بیئة قاعة الدراسة

  یحتاج إلى جھد وتدریب مستمر  برة التدریسیحتاج إلى خ  الخبرة
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تتمیز الجامعات : خصائص ضمان الجودة في الجامعات البریطانیة -أ
  :یطانیة بخصائص مشتركة فیما یخص ضمان الجودة منھاالبر
  توجد قواسم مشتركة كبیرة فیما بین مؤسسات التعلیم العالي والبریطانیة فیما

 .یتعلق بالمراحل التي تتبعھا لضمان الجودة
  قاعات اإلدارة العلیا في الجامعات البریطانیة تتبنى أنظمة الجودة الشاملة

قییم لدیھا واستعدادھا لتوفیر التمویل بالمواد وتوفر إرادة التطویر والت
والتجھیزات الالزمة التي كانت من أھم العوامل التي ساعدت في نجاح 

 .مؤسسات التعلیم العالي البریطانیة لتطبق مبادئ إدارة الجودة
  حققت مؤسسات التعلیم العالي البریطانیة معاییر الجودة نتیجة لنجاحھا في

لومات وانسیابھا من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى إیجاد نظام لجمع المع
 .القاعدة

  انتقال مؤسسات التعلیم العالي من مرحلة ضمان الجودة إلى مرحلة تحسین
الجودة مكنتھا من تكوین سمعة أكادیمیة كبیرة تجذب لھا الطلبة األجانب 

 .وتمكنت من استخدام أفضل األساتذة للبحث والتدریس
 الطلبة وتقییمھم لھیئة التدریس والعملیة التعلیمیة بما في  التعرف على موقف

 .ذلك تقییمھم للمقررات الدراسیة
 تعمل الكلیات على : 

 .سنوات 5التقییم الدوري للمقررات الدراسیة والبرامج لكل   -
 .(16)التحسین الشامل للنوعیة  -

: یةآلیات تطبیق إدارة الجودة الشاملة وتنظیمھا في الجامعات البریطان -ب
تشمل  ھناك مجموعة من اآللیات لتطبیق إدارة الجودة بالجامعات البریطانیة

  :ما یلي
  توجد في مؤسسات التعلیم العالي البریطانیة مراكز متخصصة لضمان

الجودة في التعلیم والتعلیم األكادیمي والتنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس 
 .تابعة لھاوكل ھذه المراكز تبنى وفق خصوصیات الجامعة ال

  معظم اإلجراءات المتعلقة بضمان الجودة تتم في الكلیات وھي بذلك تتحمل
 .المسؤولیة المباشرة لتحقیق ضمان جودة التعلیم في الجامعات
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  تتفاوت نوعیة المداخل المستخدمة في ضمان جودة التعلیم في ھذه الكلیات
رتباطھا رغم ذلك فإنھا جمیعا ملزمة بمراعاة تجانس ھذه المداخل وا

بالسیاسات والمبادئ العامة واإلجراءات المعتمدة في اإلطار التنظیمي العام 
 .لضمان الجودة في الجامعة وااللتزام بھا

  .نماذج تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العربیة: ثالثا
إن التحدي الحقیقي الذي تفرضھ علینا العولمة ومجتمع المعرفة وثورة 

لتي دخلھا العالم ھو التحدي العلمي والتكنولوجي الذي یجعل التكنولوجیا ا
الجامعات مطالبة بضرورة قیامھا بوظائف وأدوار جدیدة في ظل ھذه القریة 
الصغیرة، وبشكل أوضح فقد بات على الجامعات إحداث تغییرات كبیرة على 

ضع فلسفتھا وسیاستھا وأھدافھا ومناھجھا، لتجد الجامعات العربیة نفسھا في و
  .مطالبة فیھ بمراجعة نظمھا التعلیمیة بھدف تطویرھا

  :واقع الجامعات العربیة - 1
استراتیجیة النمو الكمي للتعلیم العالي فعلى الرغم من الزیادة في  إتباع  ) أ

م كما ازداد 2000سنة  170أعداد الجامعات العربیة حیث وصلت إلى 
ن وبالرغم من ھذا عدد الطلبة بشكل كبیر باإلضافة إلى عدد األساتذة لك

 .(17)التوسع الكمي إال أن الجامعة لم تستطع الوصول إلى النوعیة والجودة 
أن أغلب أنظمة التعلیم العالي في البالد العربیة تم استیرادھا وتبنیھا نقال   ) ب

عن أنظمة أجنبیة وھذه النماذج العربیة تسیر وفق النموذج البریطاني أو 
ذا ما جعل ھذه النماذج غیر مكیفة النموذج الفرنسي أو األمریكي وھ

 .لحاجات وأھداف ھذه المجتمعات
أصبح عدد الطلبة الراغبین في االلتحاق بمؤسسات التعلیم العالي في البالد   ) ج

العربیة خاضع لسیاسة الدولة من حیث قدرة الجامعة على استیعاب ذلك 
 .التدفق الطالبي

اعات المعتمدة موحدة النمطیة وتتمثل في الخطط والمناھج الدراسیة والس  ) د
لجمیع الطلبة، اعتماد عالمات الطلبة في شھادة الدراسة الثانویة كمعیار 
وحید للقبول وتوزیعھم على الكلیات والبرامج الدراسیة المختلفة، متطلبات 

 .النجاح والتخرج موحدة لجمیع الطلبة في جمیع الكلیات والبرامج
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ذا ما یؤدي إلى عدم تكیف الطلبة انعدام التوجیھ واإلرشاد الفعلي للطلبة ھ  ) ه
 .مع النظام الجامعي ومعرفة المتطلبات والمستلزمات الجامعیة

 :تصلب أنظمة االمتحانات ومن أبرز سلبیات ھذا المجال نجد  ) و
  التركیز على االمتحانات في نھایة الفصل أو نھایة العام وإعطاء الوزن

ا عملیة مستمرة مصاحبة األكبر لھذه االمتحانات النھائیة بدال من اعتباراھ
 .لعملیات التكوین والتقییم

 (18)استخدام االمتحانات كوسیلة تھدید الطلبة. 
إن وضعیة البحث العلمي في الوطن العربي ال تؤھلنا أن نجاري منطق    ) ي

العولمة المبني على التطورات التكنولوجیة والعلمیة المذھلة والتي ھي 
یم والبحث العلمي وإذا أیدنا القول الذي نتیجة الستثمارات ضخمة في التعل

یقول أن عولمة التعلیم ھدف النظام العالمي الجدید فعلى النخبة العربیة 
 .السیاسیة والباحثین والعلماء تجسید ھذه الحقیقة على أرض الواقع

إن االستثمار في التعلیم والبحث العلمي ھو الكفیل بإیجاد حلول لمشاكلنا 
من % 90لمجال االقتصادي حیث نجد أن أكثر من العدیدة وخاصة في ا

بحوث الدراسات العلیا تتجھ نحو معالجة المشاكل الصناعیة التي تواجھھا 
  .(19)الشراكات السیاسیة

إن العدید من الدراسات للجامعات العربیة والبحث العلمي أكدت أن اإلنفاق 
ب على على البحث العلمي ضئیل جدا مقارنة بالدول الفرنسیة لھذا وج

المسؤولین في الوطن العربي أن یرسموا سیاسة واضحة للتعلیم العالي 
والبحث العلمي تأخذ بالحسبان التغیرات التي یشھدھا العالم وھذا من خالل 

  :بعث مقومات البحث العلمي األساسیة والمتمثلة في
 وجود سیاسة علمیة تسیر عمل أجھزة البحث العلمي. 
  توفر الباحثین والمساعدینوجود مؤسسات البحث العلمي. 
الثنائیة في تقسیم الكلیات إلى علمیة تقنیة وأدبیة ویرافق ھذا التقییم النظرة   ) ذ

المتحیزة للكلیات العلمیة والدونیة للكلیات األدبیة مع ما یرافق ذلك من 
 .اختیار الطلبة ذوي المعدالت المرتفعة للكلیات العلمیة
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مركز السلطة في أیدي فئة محدودة المركزیة في صناعة القرارات حیث تت  ) ر
جدا من القیادات اإلداریة العلیا، األمر الذي یترتب علیھ فقدان المشاركة 

 .في صیاغة القرارات أثر ذلك على كفاءة وفعالیة الجامعات
انعدام التناسق بین سیاسات التعلیم والتكوین الجامعي وبین سیاسات   ) ز

لخاصة، وھذا ما أدى إلى التوظیف في األجھزة والمؤسسات العامة وا
 .بروز ظاھرة البطالة المقنعة بین الخریجین

إن نصیب الجامعات العربیة من الثورة التكنولوجیة محدود جدا حیث 
نجد أن نسبة كبیرة من الشباب العربي ال یستخدم اإلعالم اآللي في الجامعات 

  .(20)أو الدراسات الجامعیة
الجامعة  ة في الجامعات العربیةاستراتیجیة تطبیق الجودة الشامل - 2

لضمان جودة الخدمات التعلیمیة في األردن وضعت وزارة : األردنیة نموذجا
التعلیم العالي معاییر اعتماد عام ومعاییر اعتماد خاص وھذا یتناسب مع 

، ومن أھم المعاییر 2002احتیاجات السوق األردني وذلك ابتداًء من سنة 
دور قانون التعلیم العالي والبحث العلمي المطبقة في جامعات األردن ص

والذي تناول أھم النماذج للمعاییر المطبقة في مؤسسات  41المؤقت رقم 
  :التعلیم العالي موضحة في الجدول التالي

وتعتبر جامعة الزرقاء األھلیة من أكبر تجارب األردن نجاحا في تطبیق 
وقد أخذت عدة تسمیات  نظام الجودة الذي كان یستند أساسا إلى وحدة تنظیمھ

ثم لجنة ضمان الجودة  1995لجنة االعتماد الداخلي : منذ نشأتھا
  :ومن أھم مھامھا 2003/2004وحدة االعتماد وضمان الجدوة  2002/2003

  االرتقاء بالجانبین األكادیمي واإلداري في الجامعة ورفع كفائتھا وصوال
م والخاص وتحدد مھامھا فیما للتمیز من خالل االلتزام بمعاییر االعتماد العا

 :یلي
وذلك باالعتماد على وضع آلیة الختیار المدرسین : ضمان جودة المدخالت  ) أ

 .وإجراء تقویم ألدائھم وتطویره
من ) األنشطة األخرى، البحث العلمي، التعلیم(ضمان جودة العملیات   ) ب

  :خالل
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دة من التحسین المستمر في المناھج بوضع قائمة بالكتب المنھجیة لكل ما -
مراجع  07المواد وأن تتضمن الخطط الدراسیة لكل مادة ما ال یقل عن 

 .إضافة إلى اثنین على األقل باللغة اإلنجلیزیة
اعتماد التصحیح المشترك لعدة مدرسین في االمتحانات النھائیة واعتماد  -

 )إخفاء اسم الطالب(نظام ورقة االمتحان المكتومة 
 .والخطة وأسئلة االمتحانات والحلولإعداد ملف لكل فصل یضم المواد  -
 .تحضیر البحث العلمي واألنشطة العلمیة لألساتذة -
 :ضمان جودة المخرجات عن طریق    ) ج
استطالع رأي الطلبة عن طریق استبیان في نھایة كل فصل حول تقویم  -

 .المدرسین والمواد والخدمات
 .استضافة الخریجین من الجامعة وإجراء اللقاءات معھم -
رأي المؤسسات حول مستوى أداء خریجي الجامعة لكل استطالع  -

 .تخصص للوصول للمھارات المطلوبة
تفعیل االتصال باستخدام وسائل عمل متطورة في قسم التسجیل بالجامعة   ) د

مثل نظام التسجیل اإللكتروني للمواد في جمیع الكلیات، وتوفیر 
 .(21)اإلحصائیات الالزمة ألغراض التحلیل

 (22)یر الجودة في الجامعات األردنیةمعای ):4(جدول رقم 

  رقم المادة
التصنیف وفق 
نظام اإلنتاج 

  والعملیات

الموضوع في معیار 
  االعتماد

مؤشرات السیطرة على الجودة في 
  تعلیمات االعتماد

  اإلدارة  8

الھیكل ( التنظیم اإلداري
المھام، الصالحیات، الھیئة 

  )التدریسیة

  .عدد الطالب لكل عضو ھیئة التدریس
نسبة حملة الماجستیر إلى أعضاء 

  .التدریس
  عدد ساعات الدراسة

/ المدخالت  10 – 9
  موارد بشریة

  عدد الطلبة لكل مختبر  الكوادر المساعدة

/ المدخالت  11
  موارد بشریة

مدة الدراسة، المواظبة، 
  تأجیل الدراسة

  .عدد الساعات الدراسیة لكل طالب
  .عدد الفصول الدراسیة ومدتھا

  .یاب للطالبنسبة الغ
  .مواصفات القدر وشروط التأجیل

  المدة القصوى للطالب في الجامعة
  شروط االنتقال والشروط التنظیمیة- ،الساعات الدراسیة، االنتقال/ العملیات  12-13
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 ،البرامج والتخصصات  التعلیم
تنظیم العمل األكادیمي 

  .واإلداري

  عدد الساعات لنیل الدرجة الجامعیة -
  د أنظمة وتعلیمات داخلیةاشتراط وجو -

/ العملیات  14
  التعلیم

مساحة  –مساحة لكل طالب ولكل مدرس   المباني والمرافق
  الدوریات

14  

/ المدخالت
مستلزمات 

/ مادیة اإلدارة
  التخطیط

عدد العناوین للكتب وعددھا لكل طالب   الكتب األجھزة التجھیزات
أنواع وعدد األجھزة لكل طالب وأستاذ 

  و قسمولكل كلیة أ

 

إن ھذه المعاییر التي وضعتھا الجامعة األردنیة لیست خطوة مبدئیة 
صندوق : نحو ضمان الجودة لتدعمھا بممارسات تطبیقیة من خالل تجربة

حیث باشر بتطبیق مشروع تقییم األداء  2000الحسین لإلبداع والتفوق عام 
ردنیة یستفید النوعي لبرامج التعلیم العالي وھذا بالتعاون مع الجامعات األ

الصندوق من نتائج ھذا التقییم بتخصیص جائزة الحسین لإلبداع والتفوق 
ألفضل برنامج تعلیمي خاضع لمعاییر وكالة ضمان الجودة البریطانیة 

)QAA ((23)تكنولوجیا المعلومات وإدارة األعمال: في تخصیصھا بینھما.  
  ة الجزائریةالجودة الشاملة في المؤسسة الجامعی إستراتیجیة: رابعا

  واقع النظام التعلیمي في الجامعة الجزائریة في ظل إدارة الجودة الشاملة
یتجھ تفكیر السلطة حالیا نحو إصالح وتطویر منظومة التعلیم الجامعیة 

ووضعھا ) ثانوي ،متوسط، أساسي(بعد استكمال موضوع التنفیذ في القاعدة 
یة والعالمیة لیحقق التكوین في الصورة التي تتوافق بھا مع المتغیرات المحل

الجامعي ربطا بین بیئة التكوین ومادتھا المعرفیة، وبیئة العمل والكفاءات 
إن إحدى المشكالت التي ظلت تواجھ التكوین . المھنیة المطلوبة ألدائھ

األمر الذي جعلھ . الجامعي بالجزائر تكمن في انفصالھ عن محیطھ العام
البعید في غالب األحیان عن متطلبات  یؤسس على قاعدة التكوین النظري

المجتمع والتنمیة مما أفقد التكوین فعالیتھ العملیة وأدى زیادة عدد الطلبة في 
غیاب اإلمكانیات وقلة الموارد وسوء اإلدارة وإھدار طاقتھا في العمل الجامد 
المفتقر لإلبداع والتحسین وضعف التأطیر إلى طغیان الكم على الكیف ودلیل 

شل الجامعة في السیاسات والخطط التي ترسمھا لغیاب الكفاءات ذلك ف
  .(24)البشریة القادرة على التوظیف الحسن لإلمكانیات والجھود
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إن الجامعة الجزائریة كغیرھا من جامعات الوطن العربي تعاني أزمة متعددة 
  : (25)الجوانب تظھر من خالل المظاھر التالیة

 .علیمازدیاد الطلبة على حساب جودة الت )1
 .عدم مالئمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل )2
 .ازدیاد البطالة عند خریجي الجامعة )3
 .ضعف قدرات االستیعاب )4
 .جمود اإلدارة وھدر الموارد وسوء تسییرھا )5
 .ضعف تكوین المؤطرین وغیاب نظام یختص بذلك )6
 .انفصال الجامعة عن محیطھا العام )7
 .ط ورسم االستراتیجیاتمركزیة القرار وتقیید حریة التصرف والتخطی )8
 .غیاب أنظمة التدریب والتكوین المستمر والمتناوب لإلداریین والموظفین )9

 .غیاب نظام الحوافز وسوء تقدیر الحتیاجات الطلبة واألساتذة والعمال )10
قلة االھتمام بالبحث العلمي وعدم انسجامھ مع المجتمع ومتطلبات  )11

 .التنمیة
 .صصاتنقص المؤطرین المؤھلین في بعض التخ )12

لمواجھة ھذه المشاكل وغیرھا قامت الجامعة الجزائریة بإعادة النظر 
في األھداف والوسائل واألسالیب وإعطائھ نظرة استراتیجیة أكثر حركة 
وتطویر عن طریق االستفادة من نماذج اإلدارة واالستخدام األنجع 

نجاعتھا  للتكنولوجیات الحدیثة وألسالیب إدارة المؤسسة المعاصرة التي أثبتت
وكانت التجارب المیدانیة شاھدة على كفاءتھا في تحقیق الجودة المطلوبة 
فاعتبرت الجامعة الجزائریة أن تطبیق إدارة الجودة الشاملة بمثابة المدخل 
األكثر فعالیة وكفاءة في الوصول إلى التحسین المستمر لعناصر البیئة 

بیق ھذه السیاسة جاء للحد الجامعیة ومكونات عملیة التعلیم والتكوین أن تط
من التدھور المستمر للتعلیم العالي في الجزائر ولتحقیق مجموعة من األھداف 

  .(26)یمكن طرحھا بالشكل التالي
  
  
  



  .... المؤسسة الجامعیة الجزائریة وتحدیات ممارسة إدارة الجودة العالیة      
  

 

 439                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

  إمكانیات وأھداف تطبیق إدارة الجودة في الجامعة الجزائریة ):1(شكل 
  تعلیم نوعي ومتمیز للطلبة    الرؤیا والرسالة

      

    لماذا؟
لمتطردة بین نوعیة المورد البشري العالقة ا

ومعدل التقدم االقتصادي للدول یتطلب اھتمام 
بنظام التعلیم الجامعي باعتباره أحد المحركات 

  21األساسیة للتنمیة في القرن 
  

  آلیات ومتطلبات تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائریة - 2
  :الجانب اإلداري -أ
 مة برؤیة ورسالة الجامعةإدارة حازمة وملتز. 
 توفر منظومة قیم معینة على اإلخالص في العمل وتكافؤ الفرص. 
 قیام اإلدارة الجامعیة بدور فعال في تطویر وظائف الجامعة. 
  األولویة في خدمة الطلبة بتحقیق رغباتھم وتزویدھم بالمعارف والمھارات

 .الالزمة
 والنشاطات التي تقدمھا  تطبیق إدارة الجودة الشاملة في جمیع الخدمات

 .الجامعة
 مشاركة الخبراء والمختصین في وضع سیاسات وخطط الجامعة. 
 (27)تشجیع العاملین بھدف اكتشاف قدراتھم واستثمارھا. 
  :مناھج البرامج الدراسیة -ب
  یجب مراجعة المقررات في جمیع التخصصات وتطویرھا واستحداث

 .مقاییس جدیدة
 ت ذات المحتوى الھامشيالحد من التوسع في التخصصا. 
  التحول من المقررات أحادیة المعلومة إلى المقررات العینیة والمعارف

 .التكاملیة
 االعتماد على وسائط لتنمیة المھارات. 
 إدراج برامج وسلوكیات إدارة اإلنتاج والخدمات في كل التخصصات. 
 التركیز في تدریس المقاییس على تدریب الطلبة. 
 ثي في مختلف المقاییسإدخال المكون البح. 
 (28)تحدیث وتطویر المختبرات العلمیة لتضم أفضل األجھزة والتجھیزات. 
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إن األستاذ الجامعي في إدارة الجودة الشاملة تختلف  :الھیئة التدریسیة -ج
أدواره عن تلك التقلیدیة وھذا من خالل امتالكھ لكفاءات ممیزة تساعده في 

المناسبة لألستاذ تساعده في تنمیة القدرات  تأدیة وظیفتھ وذلك بتھیئة البیئة
  :المطلوبة ویمكن تلخیصھا في

 تنظیم دورات مستمرة لألستاذ لتزویدھم بالمعارف الجدیدة. 
 تنظیم برامج لربط األساتذة بقطاعات اإلنتاج ومجالت العمل التطبیقي. 
 تنمیة فرص البحث المشترك بین األقسام والكلیات. 
 المشترك تشجیع التدریس والتألیف. 
 مشاركة األستاذة في وضع سیاسات التعدیل أو التغییر. 
 تطبیق نظام متكامل لتقییم األساتذة 
 (29)حضور وإرسال ھیئات التدریس إلى مؤتمرات الجودة في التعلیم. 

إذا أردنا تحویل الطالب الكالسیكي الذي تعود على الحفظ  :الطلبة -د
جودة التعلیم العالي فالبد أن نكسبھ والتلقین إلى طالب فعال یشارك في تطویر 

  :مفاھیم ومعارف وقیم واتجاھات اجتماعیة من خالل
 زیادة مشاركة الطلبة في القرارات المتعلقة بشؤونھم. 
 تطویر خدمات اإلرشاد والتوجیھ للطالب. 
 االھتمام بالطلبة المتفوقین والمبدعین وزیادة المنح لھم. 
  الجامعاتتسھیل الحراك األكادیمي للطلبة في. 
  (30)إكساب الطالب مھارات فنیة وتقنیة تسھل انخراطھم في سوق العمل. 
  : البحث العلمي -ـھ
 التركیز على المشاریع البحثیة المتمیزة في كل المجاالت. 
  مضاعفة اإلنفاق على البحث العلمي بإعادة ھندسة نظام التمویل واإلنفاق

 .للبحث
 االھتمام بالبحوث التطبیقیة. 
 ف بالحریات األكادیمیة والسیما البحث والنشراالعترا. 
 تطویر آلیات االستفادة من األبحاث. 
 تأمین الموارد والدعم الضروري للباحثین داخل الجامعة. 
  :تمویل الجامعة - و
 إجراء تقییم شامل للمدخالت الجامعیة. 
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 تفعیل االتفاقیات مع جامعات معروفة للحصول على منح دراسیة للمتفوقین. 
 سس للحد من اإلنفاق على المواد المستھلكة لغایات التدریس والبحث وضع أ

 .العلمي واألنشطة اإلداریة والطالبیة
 تشجیع الجامعة على طرح خدمتھا التعلیمیة والبحثیة للمستفیدین منھا. 
  االھتمام بوحدة الصیانة والتشغیل بتوسیع عمل صیانة اآلالت واألجھزة

 .الدقیقة
  الجامعات في جمیع النواحي بحیث تتاح الفرصة لكل إقرار مبدأ استقالل

 .جامعة التصرف في شؤونھا المالیة
  تحسین المباني والمرافق األكادیمیة وإعادة بناء بعضھا وتوفیر المیزانیة

 .(31)الضروریة لتحقیق ذلك
یجب البحث عن آلیات تقییم جدیدة تساھم في  :أسالیب التقییم الجامعي -ي

  :(32)ة الجزائریة منھاتحسین وتمیز الجامع
  أسالیب التقییم الجامعي ):5(جدول 

  تقییم العمل األكادیمي  تقییم األساتذة  تقییم الطلبة
  دراسة نتائج الطلبة* 
  دراسة مشكالت التحصیل* 
  تطویر نظام االمتحانات* 
امتحان الطالب على مدى تملكھ * 

للمعرفة واالستفادة منھا ولیس 
  على أساس حفظ المادة

  متابعة األكادیمیة لألستاذال* 
وجود أسس الختیار أستاذ لمقیاس * 

  .التدریس وفق معاییر موضوعیة
حث األساتذة على إجراء البحوث * 

  العلمیة
أسلوب تقییم عادل إلدماج األساتذة * 

  المساعدین والمؤقتین في البحث
وجود نظام عادل لتقییم نتائج * 

  البحوث العلمیة
  بةالعدل في معاملة الطل* 

إنشاء وحدة الجودة الشاملة عن * 
طریق مدیریة خاصة بمراقبة 

الجودة على المستوى المركزي 
وتأسیس وحدات على المستوى 

الجھوي باالعتماد على قیام ھیئات 
للتقییم واالعتماد على مستوى 

  الكلیات

  
  معوقات تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجامعیة الجزائریة - 3
 لكوادر البشریة المؤھلة في مجال إدارة الجودة الشاملةقلة ا. 
  سیاسة صنع القرار التي تعتمد المركزیة وتقید حریة الجامعات في التخطیط

 والتصرف
 عدم مشاركة أفراد العملیة التكوینیة بالجامعة في وضع خطط برامج التعلیم. 
  الخ... ضعف نظام الحوافز والدافعیة لدى طالب أساتذة عاملین. 
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  ،ضعف نظام المعلومات ونقص مصادر البیانات الالزمة حول السوق
 .الخ..الطالب

 نقص خبرة التدریس وعدم وجود نظم تكوین وتدریب فعالة. 
  أسالیب التدریس الحدیثة  –طرق التقدیم الحدیثة (عدم قناعة الكل بما یقدم ..

 ).الخ
 ضعف التمویل وجمود أنظمة التقویم. 
  وثقل المعامالت اإلداریة وقدم النصوص التشریعیة عدم التحكم في الوقت

 .(33)وعدم استیعابھا للجدید
وتوصیات لتطویر المؤسسة الجامعیة في ضوء إدارة الجودة  اقتراحات

  :الشاملة
إن قطاع التعلیم العالي من القطاعات الحساسة التي تعتبر مركز علمي 

ا لیس لجعلھا مؤسسة وفكري وإن حتمیة تنیھ إلدارة الجودة الشاملة وتطبیقھ
تجاریة أو صناعیة تسعى لمضاعفة أرباحھا المادیة وإنما لالستفادة منھا 
كمنھجیة لتطویر اإلدارة التعلیمیة بھدف العمل على التحسن الدائم والتطویر 
المستمر لمخرجاتھا لتغطیة االحتیاجات المجتمعیة بالمستویات المعرفیة التي 

  :لعالمیة في شتى المیادین، وعلیھ نقترح ما یليتسمح لھا بمواكبة المستجدات ا
تقدیم التسھیالت للمشرفین على إدارة الجودة الشاملة في الجامعات  - 1

 .الجزائریة بالمشاركة في المؤتمرات المحلیة والدولیة
عقد الندوات واللقاءات الدوریة بین العاملین في الجامعة لالطالع على  - 2

 .الجدید من مجال الجودة
كز البحث العلمي في الجامعات على دراسة ممیزات وعیوب تشجیع مرا - 3

 .الجودة الشاملة مع إمكانیة تطبیقھا في المؤسسة الجامعیة بشكل صحیح
 .االعتماد على اإلطارات العلیا في العمل اإلداري - 4
إنشاء ھیئة لتنمیة المورد البشري تعمل على ضمان الجودة في التعلیم  - 5

 .العالي
 .علیم العالي ومراحلھ السابقة في كل المستویاتتحقیق الروابط بین الت - 6
تعدیل الھیكل التنظیمي الجامعي وذلك بإنشاء وحدة جھاز إدارة الجودة  - 7

الشاملة تقوم بالتطویر والتنفیذ والمتابعة وإمداد الجامعة بالخبرة المطلوبة 
 .لمساعدة المجتمع ومؤسساتھ

أسلوب الكم عن ضرورة الخروج من األسالیب الكالسیكیة التي تتبنى  - 8
 .الكیف والنوع وذلك بإعطاء التعلیم العالي البعد العلمي الفعال
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وجوب االقتناع بضرورة التغییر النوعي في أنظمة التعلیم العالي بالجزائر  - 9
 .بما یتالئم مع اقتصاد السوق والعولمة حتى تكون في مستوى المواجھة

 : الهوامش
                                                        

ي علم االجتماع التربوي، عبد هللا محمد عبد الرحمان، سوسیولوجیا التعلیم الجامعي، دراسة ف - )1(
  .25، ص 1991دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، مصر، 

علي أحمد مذكور، الشھرة التعلیمیة رؤیة متكاملة للمنظومة التربویة، دار الفكر العربي،  - )2(
  .47، ص 2000القاھرة، 

، ص 1987، 20العدد محمد سلیم السید، الجامعة والوظیفة الكبرى للعلم، مجلة الفكر العربي،  - )3(
191.  

(4  ) - DumondPrinborgue, « L’administration scolaire », édition Sieroy, 
Paris, 1993, P13.  

عبد الفتاح خضر، أزمة البحث العلمي في الوطن العربي، معھد اإلدارة العامة السعودیة،  - )5(
  .11، ص 1981

التعلیم لدى المدرسین، دار البیارق، األردن، سالي بروان وفل ریسن، معاییر لتقویم جودة  - )6(
  .18، ص 1997

عصام الدین نوفل، عبد الجواد، ضبط الجودة المفھوم المنھج التطبیقات التربویة، مجلة  - )7(
  .18، ص 2000، 33التربیة،  قطاع البحوث بوزارة التربیة، الكویت، العدد 

شاملة في الجامعات والمعاھد العربیة، دراسة تطبیقات مبادئ إدارة الجودة ال: عدنان األحمد - )8(
  ).38-37(حول الملتقى الوطني سطیف، الجزائر، ص 

  .37، ص 2000نصر حمود، إدارة الجودة الشاملة، دار المسیرة، عمان، األردن،  مكاظ - )9(
محمد علي شھیب وآخرون، تقییم جودة العملیة التعلیمیة في كلیة التجارة، جامعة القاھرة،  - )10(

  .172، ص 2005مصر، 
إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي والمكتبات ومراكز : محمد عوض الترتوري - )11(

  .139، ص 2006المعلومات، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، 
  .18ص  مرجع سابق،: سالي بروان وفل ریسن - )12(
سسات التعلیم العالي، مجلة كلیة التربیة، جامعة الھالل الشرییني، إدارة الجودة الشاملة في مؤ - )13(

  .13، 12، ص ص 1998، 37المنصورة، مصر، العدد 
، ص 1982رابح تركي، مبادئ التخطیط التربویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - )14(

116.  
یطانیة امد، عبد الحق حنان، نظام الجودة في التعلیم العالي الجامعات البرحنور الدین  - )15(

واألمریكیة نموذجا، ملتقى ضمان جودة التعلیم العالي المبررات واألھداف، جامعة محمد خیضر، 
  .243، ص 2008نوفمبر  26-25بسكرة، 

  .243 – 242نان، مرجع سابق، ص حنور الدین حامد، عبد الحق - )16(
یمنیة، المؤتمر میھوب علي أیمن، عبد الوھاب عوض، ضمان الجودة الشاملة في الجامعات ال - )17(

، 2008مارس  13- 12الثاني للتعلیم العالي، مخرجات التعلیم العالي وسوق العمل، صنعاء، الیمن، 
  .16ص 

أحمد الخطیب، البحث العلمي والتعلیم العالي، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  - )18(
  .113، ص 2003
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ا بجامعة الكویت، المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة، أحمد البستان، واقع برامج الدراسات العلی - )19(

  .45، ص 2000، 70الكویت، العدد 
عبد اللطیف صوفي، التعلیم العالي وتحدیات العولمة، فعالیات الملتقى الدولي الجزائر  - )20(

  .190، ص 2000والعولمة، منشورات جامعة قسنطینة، الجزائر، 
عتماد العام الخاص ودورھا في رفع جودة خدمات التعلیم زكریا أحمد محمد عزام، معاییر اال- )21(

العالي، حالة دراسیة جامعة الزرقاء، األھلیة، مجلة علوم إنسانیة، جامعة الزرقاء، األردن، العدد 
  )20،  19(ص ص .2007، 33

  .22، ص نفس المرجعزكریا أحمد محمد عزام،  - )22(
  20-19زكریاء أحمد محمد عزام، ص ص  - )23(
، ص 1982بح تركي، أصول التربیة والتعلیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، را - )24(

216.  
  .78، ص 2002علي غربي وآخرون، تنمیة الموارد البشریة، دار الھدى، الجزائر،  - )25(
  .68غربي صباح، مرجع سابق، ص  - )26(
ث، دیوان عمار بوحوش ومحمد الذینات، مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحو - )27(

  .261، ص 1999المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 
، 1992غیاث بوفلجة، التربیة والتكوین في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - )28(

  .191ص 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "ل م د"عبد الكریم حرز هللا، عمال بداري، نظام  - )29(

  .102، ص 2008
، 1986، 9عبد العزیز وآخرون، التربیة وطرق التدریس، دار المعارف، القاھرة، ط  صالح - )30(

  .312ص 
تحلیل ممارسات بعض الجامعات العربیة، : تطبیق ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي - )31(

  .http://www.fuiw.org/about :من الموقع 23/06/2015الجزائر، مستخرج یوم 
-http://www.sawt 23/06/2015د في الجامعة الجزائریة، مستخرج یوم نظام تقویم جدی - )32(

alahrar.net 
دراسات في فلسفة التربیة والمناھج، دار الھدى للطباعة والنشر، عین : سعدون نجم الحبلوسي - )33(

  .117، ص 2003ملیلة، الجزائر، 
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  السیاسیة األحزابالجامعة في برامج 

دراسة تحلیلیة على برامج المترشحین لالنتخابات  -

  - 2014افریل  17الرئاسیة 

  

  عزابي سمیةاألستاذة   –سعاد بن ققة الدكتورة 

  بسكرةجامعة  

  مقدمة
تعد الجامعات بأنھا المحرك الرئیس للمجتمع خاصة في المجاالت الثقافیة 

تنمیتھ في كل و المسئولة عن تطور المجتمع األولىلمؤسسات والبحثیة فھي من ا
االجتماعیة وھذا ألن الجامعات ھي و االقتصادیةو المجاالت الفكریة والحضاریة

  . االجتماعي والتغیر األصعدةلتطور على جمیع او بوابة االنفتاح
إن الجامعة في أي مجتمع كان ال یمكن أن تؤدي دورھا الكامل في التغییر 

جتماعي بدون تحقیق التفاعل بین الفرد من ناحیة والبیئة االجتماعیة من ناحیة اال
حیث اعترف الكثیر من المربین بعالقة التعلیم المدرسي والجامعي بالتغییر . أخرى

فالتعلیم . االجتماعي ألنھما یقویان المھارات ویذكیان روح االبتكار لدى الفرد
وكما قیل  ،ر كبیر في عملیة الرقي االجتماعيالجامعي في المجتمعات النامیة لھ أث

  .1على الجامعة أنھا تؤدي كل الوظائف التي یفرضھا المجتمع
یعتبر التعلیم العالي بأنھ عملیة صناعة ألجیال المستقبل وإن استثمار ھذا 
النوع من الصناعة ھو أفضل أنواع االستثمار وأكثرھا فائدة ألن المؤسسات 

إذا : "ذیة المجتمع بقیادة مستقبلیة في كافة المجاالت وقد قیلالتعلیمیة تعمل على تغ
وقد اعتبرت " أردت أن تبني لسنة ابن مصنعا وإذا أردت أن تبني للحیاة فاین جامعة

إن الجامعات ال تعبر عن شرف : "حاجة المجتمع للجامعة مبررا لوجودھا حیث قیل
، وھناك من أثنى "تمع لھاأكادیمي أو مادي وإنما الداعي لوجودھا ھو حاجة المج

لیس ھناك إال قلة من األشیاء الدنیویة تعلو في : "على الجامعة ودورھا حیث قال 
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المكانة على الجامعة، فحیثما تقوم الجامعة فإنھا تشع نوراً، وحیثما توجد فإن العقول 
ت إذا فقد: الحرة تندفع إلى البحث العمیق غیر ألمتحیز، بینما یرى البعض اآلخر أنھ

الجامعة قدرتھا على التنافس وقیادة التغییر االجتماعي والتنوع فإنھا تحمل بذور 
  .2دمارھا

تبین اآلراء السابقة أھمیة الجامعة والتعلیم العالي في بناء المجتمع 
وتنمیتھ وھذا لیس في مجال التدریس والبحث العلمي فقط بل التأكید على 

وتطویره وتنمیة مخرجاتھ من أھمیة الجامعة ودورھا في خدمة المجتمع 
وحتى تقوم الجامعة بدور أفضل في خدمة المجتمع ال  ،قیادات وكوادر مؤھلة 

حاجات الفرد بد لھا من وضع تصور واضح المعالم حول كیفیة تلبیة 
وكذا االھتمام بھا من مختلف فئات المجتمع ومؤسساتھ على  والمجتمع،

تمع المدني من جمعیات مختلف تخصصاتھم من مسئولین ومؤسسات المج
  .ةسیاسی وأحزابومنظمات 

حیث تعبر األحزاب السیاسیة في أي مجتمع من المجتمعات عن 
الفئات والطبقات االجتماعیة التي تنتمي إلیھا، ومع تطور المجتمع تطورت 

ة والثقافیة والسیاسیة وسائل التعبیر عن المصالح االجتماعیة واالقتصادی
أصبحت األحزاب  أینت المجتمع المدني، ، وكثرت مؤسساوالتربویة

أفراد  السیاسیة تمثل شكل من األشكال المتفق علیھا في التعبیر عن انشغاالت
، وكما تمثل الوسط بین أفراد المجتمع والسلطة الحاكمة، ھذا على المجتمع

األحزاب السیاسیة، إالّ أن ھناك  أصحابالرغم من اختالف إیدیولوجیة 
ة فوق المصالح الفردیة للحزب السیاسي، حیث یسعى مصالح وطنیة وقومی

الجمیع إلى الحفاظ على ھویة وثقافة وتاریخ وبقاء المجتمع الذي ینتمي إلیھ، 
وكذا العمل على تطویر وتغییر المجتمع مع المستجدات في ظل ثوابت األمة، 
حیث تعّد الجامعة من بین أولویات كل مجتمع وتمّثل الصالح العام ولیست 

صة بحزب أو بطبقة أو فئة معیّنة بل تغییرھا وتجدیدھا یعّد مسؤولیة مخت
واألحزاب السیاسیة كذلك مطالبة بالسعي من أجل النھوض والرقي  ،الجمیع

، منھا بھا والعمل على طرح البدیل والعالج لمختلف المشكالت التي تعاني
ان ال وأن تخصص ضمن خطاباتھا وبرامجھا جانب من االھتمام بالجامعة، و

  . تكون دائماً رسالتھا سیاسیة بل تربویة كذلك
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تحلیل برامج المترشحین النتخابات  إلىوفي دراستنا ھذه نسعى 
على اعتبار  ،ورصد اھتمامھم بالجامعة الجزائریة 2014افریل  17الرئاسیة 

 ،الطبقة السیاسیة الفاعلة في صناعة القرار من اجل تحقیق التنمیة الشاملة أن
برنامج كل مترشح الواقع المستقبلي للجامعة في حالة فوزه  كما یمثل

  .باالنتخابات
  :التالیة النقاط على التعرف إلى الوصول الدراسة تسعى: الدراسة أھداف

  بالجامعة 2014افریل  17التعرف على حجم اھتمام مترشحي انتخابات. 
  رامج المترشحین القضایا المتعلقة بالجامعة والتي نالت اھتمام ب أھمالتعرف على

 .2014افریل  17النتخابات 
  جملة من االقتراحات لتفعیل دور الجامعة في المجتمع الجزائري  إلىالوصول

  .وتنمیتھ
  :التالیة التساؤالت في الدراسة مشكلة تتحدد:  الدراسة مشكلة

  بالجامعة 2014افریل  17ما ھو حجم اھتمام برامج المترشحین النتخابات .  
  قضایا المتعلقة بالجامعة والتي نالت اھتمام برامج المترشحین ال أھمما ھي

  .2014افریل  17النتخابات 
  :المستخدم المنھج

 من العشرینات منذ بدا المحتوى تحلیل استخدام إن :المحتوى تحلیل منھج
 علم مثل األخرى العلوم إلى انتشر ثم اإلعالمو الصحافة في الماضي القرن

 أثار تحدید في االجتماعیة العلوم مجال في استخدم حیث ،السیاسةو االجتماع
  .3اإلعالم مواد مختلفو الخطب تحلیل، واالتصال

كما ذكرنا ھناك اختالف بین تحلیل المحتوى منھج أم أداة إال أن ھذا 
االختالف ال یخل بالقیمة العلمیة لنتائجھ، إن تحلیل المضمون كمنھج علمي عبارة 

  .  4نبغي لكل باحث االلتزام بھاعن جملة من القواعد التي ی
تناول العدید من الباحثین والكتاب في كتاباتھم تعریفات عدیدة ومتعددة وكل 
تعریف یتناسب مع الدراسة التي یدرسھا الباحث، وعلیھ فتحلیل المحتوى یعد بأنھ 
احد األسالیب البحثیة التي تستخدم بھدف التوصل إلى استنتاجات للنص بعد 

  .5تفكیكھ
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  :میم صنافة التحلیلتص
نحاول تحلیل برامج  ،بما أن الدراسة تندرج ضمن الدراسات التحلیلیة

 حیث تمت قراءة البرامج عدة مرات ،2014افریل   17المترشحین لرئاسیات 
 بغرض التعرف على مختلف المعاني ،خاصة الجزء المتعلق بالتعلیم العاليو
خلصنا  ،أسئلة الدراسةو ،تمن خالل ھذه القراءاو االنطباعات الموجودةو

 ،إلى اختیار الفئات التي تسھل عملیة التحلیل للوصول إلى األھداف المنشودة
علیھ تم اعتماد وحدة السیاق التي من خاللھا نتمكن من فھم المعنى و

إدراج و باستخراج العبارات التي تندرج ضمن الفئات التي سیتم تحدیدھا
لك نتمكن من التوصل إلى أھم قضایا بذو ،تكرار العبارات األكثر تكرار

كذا المكانة و ،التعلیم العالي التي یمنحھا المترشحین األھمیة ضمن برنامجھم
  :التي جاءت كالتاليو حیث تم اختیرا فئات التحلیل ،المخصصة لھ

  :اشرنا لھ بثالث مؤشرات ھي): المكانة( االھتمام حجم
یم العالي ضمن برنامج مترشحي لمعرفة موقع االھتمام بمسالة التعل:  الموقع
  )األخیر/ الوسط / البدایة: ( 2014رئاسیات 

لمعرفة ما إذا كانت مسالة التعلیم العالي في برنامج مترشحي رئاسیات :  العنوان
  .تحت عنوان رئیسي أم في السیاق 2014
العمل و ،أما فبما یتعلق بمعرفة مختلف المواضیع التي تطرق إلیھا المترشحین  
تعین المواضیع التي كانت و تحلیلھا  بتحلیل األفكار التي وردت في السیاقعلى 

  .تحتوي على أكثر تكرار لتوضیح مدى االھتمام بفكرة دون غیرھا
رأس المال ، رأس المال البشري( :واشرنا لھا بمؤشرات ھي: قضایا االھتمام

  ).التنظیم، البیداغوجیة، المادي
  :مجتمع الدراسة

الحصر الشامل لجمیع برامج المترشحین لالنتخابات قامت الدراسة ب  
المتمثلة في ستة مترشحین وھم برنامج عبد و ، 2014افریل  17الرئاسیة 

برنامج فوزي  ،علي بن فلیس ،العزیز بلعید برنامج عبد العزیز بوتفلیقة
  .برنامج موسى تواتي وأخیرا ،برنامج لویزة حنون ،رباعین
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  :مناقشة نتائج الدراسة
  :حجم االھتمام /1

  یوضح موقع تواجد الجامعة ضمن برامج المترشحین) 1(جدول رقم 
  المترشحین

  الموقع
عبد 

العزیز 
  بلعید

عبد العزیز 
  بوتفلیقة

علي بن 
  فلیس

فوزي 
  رباعین

لویزة 
  حنون

موسى 
  تواتي

              البدایة
                 الوسط
               االخیر

من برنامج المترشحین موقع تواجد الجامعة ض) 1(یوضح الدول رقم   
ھناك اختالف في مكانة تواجد  أنحیث نالحظ  ، 2014لالنتخابات الرئاسیة 

حیث كان موقع الجامعة في الوسط ضمن  ،الجامعة بالنسبة للمترشحین الستة 
المترشح فوزي و عبد العزیز بوتفلیقةو برنامج كل من المترشحین عبد العزیز بلعید

موسى تواتي فكان و لویزة حنونو ث علي بن فلیسالمترشحین الثال أما ،رباعین
السیاسیة  األحزابھو ما یعكس توجھ اھتمام رؤساء و ،األخیرتواجد الجامعة في 

احد من المترشحین في بدایة  أيفالجامعة لم تظھر عند  ، وأولویاتھم أھدافھمضمن 
اضیع موو أھدافھو ما یوضح وجود و ،األخیر أوفي الوسط  إماظھرت و البرنامج

  .االقتصاديو مثل الجانبین السیاسي أولىنالت مكانة  أخرى
  :یوضح تواجد الجامعة في عنوان مستقل او ضمني ) 2( جدول رقم 
  المترشحین

  العنوان
عبد 

العزیز 
  بلعید

عبد 
العزیز 
  بوتفلیقة

علي بن 
  فلیس

فوزي 
  رباعین

لویزة 
  حنون

موسى 
  تواتي

                  رئیسي
              في السیاق
فرعي  آمظھور الجامعة في عنوان مستقل  2الجدول رقم یوضح   

عبد و الجامعة قد ظھرت عند برنامج كل من عبد العزیز بلعید أنحیث نالحظ 
 إماعلي بن فلیس وكذلك فوزي رباعین ضمن عنوان مستقل و العزیز بوتفلیقة

موسى  تواتي فلقد ظھرت  الجامعة في و في برنامج كل من لویزة حنون
  .الجانب أالجتماعي السیاق ضمن

وھو ما یوضح حجم االھتمام الذي تنالھ الجامعة عند رؤساء  
المتمثلین في  األربع األحزابرؤساء  أنفالمالحظ  یجد  ،السیاسیة األحزاب
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الجامعة في عناوین  أدرجوارباعین فقد و كل من بلعید بوتفلیقة بن فلیس
الجامعة في  جاأدرموسى تواتي الذین و مستقلة على عكس لویزة حنون

تواجد الجامعة  أھمیةفرعي بالرغم من  أولم تدرج في عنوان رئیسي و السیاق
  . في المجتمع

  بالجامعة  2014فریل  17یوضح مجال اھتمام مترشحي انتخابات : 3جدول رقم 
  المتشحین

مجال 
  االھتمام

عبد العزیز 
  بلعید

عبد العزیز 
  بوتفلیقة

علي بن 
  فلیس

موسى   نونلویزة ح  فوزي رباعین
  تواتي

المال  رأس
  المادي

توفیر   
االمكانیات 

لتأطیر 
  الطالب

االھتمام 
 بالتجھیزات

  المنشآتو

تدعیم   
میزانیة 
التعلیم 
  العالي

  

راس المال 
  البشري

االھتمام 
 بفئة الطالب

تنمیة و
  شخصیتھم

تحسین 
وضعیة 
 االستاذ

  االھتمام بھو

النظر  إعادة  
في القانون 

 األساسي
 لألستاذ

احث البو
  الجامعي

تحسین 
الوضعیة 

االجتماعیة 
  ألستاذ

  

ھیكلة  إعادة  التنظیم
  القطاع

 بناء
تطویر و

شامل في 
  القطاع

  
  

ترسیخ 
دیمقراطیة 

  التعلیم
تحسین 

  المخرجات

التركیز على 
المنح 

  الجامعیة 
دیمقراطیة 

 التعلیم
   

جعل التعلیم 
  مرونة  أكثر

تطویر اقطاب 
  البحث
تمكین 

الجامعة من 
مواجھة 

لرھانات ا
  الدولیة

احترام   
حقوق 
  التعلیم

استخدام         البیداغوجیة
التكنولوجیات 

  الحدیثة
تحدید النمط 

  البیداغوجي

    

 یتضح من البرنامج العام لكل من المترشحین الستة انشغاالتھ
 أھدافھمایدیولوجیتھ التي عبر عنھا بجملة و اھتماماتھ التي تعكس توجھھو

التي یسعى كل مترشح من خاللھا و االنتخابي التي سطرھا خالل برنامجھم
حیث استھل كل مترشح ،الظفر بكرسي الرئاسة وفق ما سطر لھ   إلى

تمحورت برامجھم حول برنامجھ وفق ما یراه مناسبا حسب توجھھ  حیث 
تكریس و االجتماعیةو االقتصادیةو اإلصالحات السیاسیةو المشاریع التنمویة
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 قراطیة باإلضافة إلى تحفیز الدبلوماسیة الجزائریةالدیمو الرأيو حریة التعبیر
  .العالقات الخارجیةو
فلقد ارتكز البرنامج االنتخابي للمترشح عبد العزیز بلعید عن حزب     

في " جذریة"إصالحات و جبھة المستقبل على ضرورة القیام بعدة إجراءات
لھا مطالب ك بأنھاالمنظومة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتي یرى 

  .المجتمع الجزائري أفرادتسعى لتحقیقھا كل 
حیث استھل المترشح بلعید برنامجھ بالقیام بتعدیل دستوري من خالل 

في مجال  إصالحاتكذا القیام بعدة و النظر في مھام المجلس الدستوري إعادة
 مجال التربیةو المجال االجتماعيو المجال االقتصاديو الدفاع الوطني

معالجة مختلف المشكالت و االھتمام بفئة الشباب إلى افةباإلضلعالي التعلیم او
العالقات و ،العنف و المخدراتو التي تعاني منھا ھذه الشریحة مثل البطالة

  .الخارجیة للدولة الجزائریة
بخصوص مجال التعلیم العالي فقد تطرق المترشح عبد العزیز  أما

التي یراھا حسب توجھھ انھا ستدفع بالجامعة  األھدافجملة من  إلىبلعید 
االستمراریة في حال حصولھ على كرسي و التنمیةو الجزائریة نحو التقدم

  .الرئاسة
تطویر و حیث ركز المترشح بلعید على جانب التنظیم من خالل بناء

ھیكلة الجامعة الجزائریة فالمترشح بلعید یرى  وإعادة ،شامل في القطاع
ظر في الجامعة الجزائریة حتى تسایر المستجدات من خالل ضرورة اعادة الن

تطور حتى تواكب و مرونة أكثرتكون و األصعدةھیكلتھا على مختلف  إعادة
  .عالم الشغل
في المجال البشري فقد ركز بلعید اھتمامھ بفئة الطلبة من خالل  أما

تنمیة شخصیتھم من خالل معالجتھ لمختلف المشكالت التي یعاني منھا 
  .طالب الجزائريال

كذا و المالحظ لبرنامج بلعید یجد انھ اھتم بالجانب التنظیمي للجامع إن
المادي للجامعة بالرغم و الجانب البیداغوجي أھملالجانب البشري في حین 

  .تطورھا و الجانبین في تنمیة الجامعة الجزائریة أھمیةمن 
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المؤسسة لعقد  عبد العزیز بوتفلیقة فلقد قدم جملة من االقتراحات أما  
حیث استھل برنامجھ االنتخابي  ،التقدم حسب وجھة نظرهو جدید من التنمیة

ترسیخ دیمقراطیة مطمئنة "و تعزیز أالستقرارتمثلت في   أھدافبخمسة 
بناء اقتصاد ناشئ في إطار "كذا و تثمین الرصید البشري بشكل أمثل"و

والتي تندرج " نيتعزیز روابط التضامن ألوط"و" ةمقاربة تنمویة مستدام
العالقات و الثقافيو االجتماعيو االقتصاديو ضمن كل من المجال السیاسي

  .الرق في كل المجاالت و والسعي نحو التطور،الخارجیة 
فلقد ركز المترشح بوتفلیقة في مجال التعلیم العالي على مجموعة من 

 حیث ،تستجیب لسوق العملو المستجداتو النقاط حتى تواكب التطورات
 ،مجال التنظیمو البشري ،ركز على ثالث مجاالت تمثلت في المجال المادي

لتأطیر كل الطلبة  اإلمكانیاتففي المجال المادي ركز على توفیر كل 
تلبیة احتیاجاتھم حتى تتوفر لھم كل الفرص للحصول على تعلیم و الجامعین

لقد ركز فیما یتعلق بالجانب البشري ف أما ،المستجدات العالمیةو یتناسب
الجامعي من خالل العمل على تحسین وضعیتھ  األستاذالمترشح على 

بخصوص جانب  أما ،وجھ أكملمھامھ على  أداءاالجتماعیة حتى یتمكن من 
  .التنظیم فلقد ركز المترشح بوتفلیقة على ترسیخ دیمقراطیة التعلیم العالي

الجوانب اھتم المترشح بوتفلیقة  بجملة من النقاط التي لمست اغلب   
تبقى  أنھا إالالتطلعات و المتعلقة بالجامعة الجزائریة حتى تواكب المستجدات

  .الجامعة الجزائریةو حتى تسایر تطلعات الفرد الجزائري إضافة إلىبحاجة 
التي  األھداففي المقابل قدم المترشح علي بن فلیس جملة من و  

من خالل تخصیصھ ترشید المنظومة القضائیة و تحدیث إلىیسعى من خاللھا 
تعدیل  إلىباإلضافة  ،المتعلقة بجانب القضاء الجزائري األھدافلجملة من 

الجانب  ،كذا االھتمام بالسیاسة الخارجیةو الدفاع الوطنيو الدستور
  .التعلیمو الثقافي لیختم بجانب التربیةو االجتماعيو االقتصادي

نب التنظیم جاو فلقد ركز بن فلیس على جانبین ھما الجانب المادي  
حیث فیما تعلق بالجانب المادي فلق  ،علق باھتمامھ بالجامعة الجزائریةقیما ت

التجھیزات التي تحتاجھا الجامعة الجزائریة  حتى و ركز على توفیر المنشآت
جانب التنظیم الذي ركز فیھ  إلىباإلضافة  ،المستجداتو تواكب التطلعات
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كذا النضر في المنح الجامعیة و المترشح بن  فلیس على دیمقراطیة التعلیم
حتى  أكثرالتطلع و الدراسةو حتى تمكن الطالب الجزائري التمكن البحث

  .یواكب المستجدات العالمیة
العدید  2014افریل  17لقد تناول المترشح بن فلیس خالل انتخابات   

اھتمامھ بالجامعة  أناالقتصادي إال و من الجوانب  خاصة الجانب السیاسي
جانب التنظیم في حین و یة كان ضئیل حیث ركز على الجنب الماديالجزائر

جوانب مھمة في بناء  أنھمالبشري على اعتبار و الجانب البیداغوجي أھمل
  .الجامعة الجزائریة

استھلھا  األھدافالمترشح فوزي رباعین الذي سطر جملة من  أما  
اھا حسب التي یر اإلصالحاتجملة من  إلىدعا  أینبالجانب االقتصادي 

ثم  ،التنمیةو وجھة نضرره بأنھا ستدفع بالوتیرة االقتصادیة نحو التطور
الجانب التربوي والجامعي لیختم  إلىتطرق الجانب السیاسي ثم تطرق 

  . السیاسة الخارجیةو بالجانب االجتماعي
 حیث ركز رباعین على ثالث جوانب تمثلت في الجانب البشري  

ففي الجانب البشري فقد انصب اھتمامھ على  ، البیداغوجیةو جانبي التنظیمو
 األساسيالنظر في القانون  إعادةالباحث الجامعیین من خالل و األستاذ

البحث كل في و ذلك حتى تكون لھم فرص كبیرة لإلطالعو ،المتعلق بھم
لتطویر  أھدافاما في مجال التنظیم فقد سطر .تخصصھو مجال اھتمامھ

االت حتى تتمكن الجامعة من وجھة نظره البحث العلمي في مختلف المج
مواجھة التحدیات الدولیة التي تعد مطلبا ملحا خاصة في العشریة الثانیة من 

في مجال البیداغوجیا فقد ركز المترشح رباعین على تطویر  أما. الثالثة األلفیة
وتنظیم جلسات  ،الجامعة الجزائریة من خالل استعمال التكنولوجیا الحدیثة 

وذلك حتى تكون للجامعة الجزائریة  ،لتحدید نمط بیداغوجي جزائري وطنیة 
  .مكانتھا في مصاف الدول حسب وجھة نظر رباعین

ركز رباعین اھتمامھ على مختلف الجوانب المتعلقة بالجامعة   
 الجزائریة حیث بین ضرورة االھتمام بھا حتى تواكب المستجدات العالمیة

المترشح رباعین بالرغم من انھ  أنالحظ یجد فالم ،تسایر التنمیة و الدولیةو
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انھ قد خصص برنامجا  إالاالقتصادي و استھل برنامجھ  بالجانب السیاسي
  .للجامعة الجزائریة

المترشحة عن حزب العمال لویزة حنون فقد تضمن برنامجھا  أما  
الثاني مؤسساتي حیث استھلت برنامجھا و سیاسي األولاالنتخابي شقین 

في  إصالحات إدراجثانیھا و الدستور إصالح أولھا اإلصالحاتبمجموعة من 
في  إصالحات إدراجثم  ،تصادي الذي تركز علیھ حنون كثیراالمجال االق

  . المجال االجتماعي
 ولقد اھتمت المترشحة لویزة حنون بجانبین ھما الجانب المادي

 ،من الناحیة االجتماعیة أستاذالبشري حیث ركزت على تحسین وضعیة و
 إعادة إلىباإلضافة  ،في الجامعة الجزائریة األساسیةباعتبار انھ الركیزة 

النظر في المیزانیة المخصصة للجامعة الجزائریة حیث بینت حنون بان 
 إعطاءالتحدیات الراھنة بل یجب و التطلعاتو المیزانیة المخصصة ال تتناسب

  .لجامعةالجانب المادي المخصص ل لىإجانب من االھتمام و األولویة
انطالقا من االیدیولوجیة التي تعبر عنھا فقد و وعلیھ فالمترشحة حنون

اھتمامھا و ،الدستور إصالح إلىكان اھتمامھا بالجانب االقتصادي باإلضافة 
بالجامعة كذلك كان من الناحیة المادیة وذلك من خالل االھتمام بالجانب 

وھما جانبین ھامین  ،غوجیاالبیداو جنبي التنظیم أھملتالمادي ألستاذ في حین 
  . تنمیتھاو في بناء الجامعة الجزائریة 

افریل  17بالمقابل ركز المترشح موسى تواتي خالل انتخابات و
حیث یرى  ،المؤسساتي وكذا االقتصاديو على الجانب السیاسي 2014

النظر في ھذه الجوانب الثالث التي تعد  حسب تواتي بأنھا  إعادةضرورة 
  .االھتمام بالجانب االجتماعي إلى أشاركما  ،التنمیةو ركیزة التقدم
فیما یتعلق بالجامعة الجزائریة فقد ادرجھا تواتي ضمن الجانب  أما

االجتماعي حیث ركز على جانب التنظیم فقط وذلك باحترام حقوق التعلیم 
  .العالي

 مختلف الجواب أھملالمالحظ لبرنامج المترشح تواتي یجد انھ  إن
متعلقة بتنظیم مختلف االھتمامات ال إلىنب التنظیم لم یشر حتى في جاو

فالمرشح تواتي كان اھتمامھ  ،كیفیة النھوض بھا أو ،الجامعة الجزائریة
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التي ركز علیھا  األخرىبالجامعة الجزائریة ضعیف جدا مقارنة بالجواب 
ید التي كان التركیز فیھا على الجانب السیاسي بالتأكو خالل حملتھ االنتخابیة

  . الدستور إصالحعلى 
  :خاتمة

   :انطلقت ھذه الدراسة من تساؤلین رئیسیین مفادھما
  . بالجامعة 2014افریل  17ما ھو حجم اھتمام برامج المترشحین النتخابات  -
التي نالت اھتمام برامج المترشحین و القضایا المتعلقة بالجامعة أھمما ھي  -

  .2014افریل  17النتخابات 
على مكانة الجامعة الجزائریة في برامج المترشحین لالنتخابات  ذلك للتعرفو

  :النتائج التالیة  إلىحیث تم التوصل  2014افریل  17الرئاسیة 
بالجامعة  2014افریل  17حجم اھتمام برامج المترشحین لالنتخابات الرئاسیة  إن -

بد الجزائریة متوسط واختلف من مترشح ألخر حیث كان ضمن برنامج كل من ع
على عكس  ،فوزي رباعین في الوسط و عبد العزیز بوتفلیقةو العزیز بلعید

موسى تواتي الذي كان االھتمام و لویزة حنونو المترشحین علي بن فلیس
كما وردت اھتمامات المترشحین بالجامعة  ،البرنامج االنتخابي آخربالجامعة في 

 لویزة حنون ضمن عناوین مستقلة ماعدا ضمن برنامج كل من المترشحین
 .في السیاق ضمن الجانب االجتماعي الجامعة أدرجاموسى تواتي الذین و

في درجة االھتمام  2014افریل  17اختلف المترشحین الست في انتخابات  -
 جانبي التنظیمو البشريو الرئیسیة المتمثلة في الجانبین المادي األربعةبالجوانب 

جانب التنظیم و لى الجانب البشري حیث ركز المترشح بلعید ع ،البیداغوجیاو
ھیكلة الجامعة الجزائریة قصد  وإعادة بتركیزه على زیادة االھتمام بفئة الطالب

 .العالمیةو مسایرة التطورات حتى تواكب المستجدات الدولیة
 البشريو ثالث جواب ھي الجانبین الماديالمترشح بوتفلیقة فقد ركز على  أما

الالزمة للنھوض بالجامعة  اإلمكانیاتتوفیر  جانب التنظیم حیث ركز علىو
تحسین و كذا االھتمام باألستاذ الجامعيو ،جزائریة حتى تستكمل وتیرة التقدمال

االجتماعیة لیختم بضرورة ترسیخ دیمقراطیة التعلیم حتى تكون و وضعیتھ المھنیة
  .ھناك شفافیة في المجال

ذلك باھتمامھ و جانب الماديھما الالمترشح بن فلیس فقد ركز على جانبین  أما
 إلیھحتى تحقق ما تطمح المنشآت الضروریة للجامعة  و بضرورة توفیر التجھیزات
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الجانب الثاني فكان جانب التنظیم الذي ركز فیھ على ضرورة  أما ،من تحدیات
  .وجود  دیمقراطیة التعلیم في الجامعة الجزائریة

یث ركز اھتمامھ في الجانب في حین ركز رباعین اھتمامھ على ثالث جوانب ح
في  أما ،لألستاذ األساسيلنظر في القانون الجامعي من خالل ا األستاذالبشري على 

 أقطاباالھتمام بتطویر و مرونة أكثرجانب التنظیم فقد تجسد ذلك في جعل التعلیم 
 ،ئریة من مواجھة التحدیات الدولیةتمكین الجامعة الجزا إلىالبحث العلمي باإلضافة 

رباعین على ضرورة استخدام التكنولوجیات  أكدفیما یتعلق بالجانب البیداغوجي  اأم
   .كذا تحدید نمط بیداغوجي وطنيو الحدیثة
المترشحة لویزة حنون فكان اھتمامھا بالجامعة الجزائریة یكاد ینعدم اال في  أما

لھدف ھذا ا حیث اندرج ،ضرورة تحسین الوضعیة االجتماعیة لألستاذ  إلى إشارتھا
  .ضمن الجانب االجتماعي

اھتمام كبیر بالجامعة الجزائریة  كذلك لم یعر المترشح موسى تواتي بالمقابلو
  .ق التعلیماحترام حقو إلى اإلشارةإال في 

وعلیھ فان االھتمام الكبیر بالجامعة الجزائریة كان من طرف المترشحین 
لیكون كل من المترشحة  ،بن فلیسو رباعین ثم یلیھما المترشحین بلعیدو بوتفلیقة

  .من حیث درجة االھتمام األخیرةالمترشح موسى تواتي في المرتبة و لویزة حنون
    :الھوامش

                                                        
  : وعد العسكري، دور الجامعة في المجتمع، نقال عن -1

www.ahewar.org/guest/send.asp?aid=113120 
  .المرجع نفسھ - 2
 ، قضایا اجتماعیة معاصرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،حسان الجیالني  -3

 . 233، ص 2014
 الشركة المغربیة للطباعة والنشر، تحلیل المضمون ومنھجیة البحث، احمد أوزي، -4

  .18، ص 1993 المغرب،
تحلیل المحتوى للباحثین والطلبة الجامعین، طاكسیج كوم للدراسات  یوسف تمار، -5

 .6، ص 2007 والنشر، الجزائر،
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نظرة الطلبة إلى تخصص العلوم اإلسالمیة بین الواقع 

  طلبة العلوم اإلسالمیة بجامعة باتنة نموذجا واآلفاق
  

  

  الحاج لخضر باتنةجامعة  – فؤاد بن عبیددكتور ال
 

  :مقدمة
یتناول الموضوع دراسة میدانیة حول نظرة الطلبة إلى دور وآفاق 

ي، من خالل دراسة كمیة تخصص العلوم اإلسالمیة في المجتمع الجزائر
  .تعتمد على التوصیف اإلحصائي ثم التحلیل القیاسي

، 270تناولت ھذه الدراسة عینة من طلبة العلوم اإلسالمیة، حجمھا 
  .شعب عشوائیة، مستواھا لیسانس وماستر، مكانھا جامعة الحاج لخضر، باتنة

طریق تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة الفوارق بین الواقع واآلفاق، عن 
معالجة إشكالیة مدى انطباق وانسجام نظرة طلبة تخصص العلوم اإلسالمیة 
مع آفاق ھذا التخصص، ونظرتھم إلى مدى اسھامھ في تلبیة حاجیات المجتمع 

  .الجزائري وتنمیتھ وتطویر
تعتمد الدراسة على منھجیة القیاس الكمي للعالقات التي تؤثر على 

المیة و األدوار التي یتطلعون إلیھا، بھدف التحصیل العلمي لطلبة العلوم اإلس
تدعیم الطرح النظري للدراسة بأدلة إحصائیة مؤسسة على الطرق الریاضیة 

و على ھذا األساس، نستخدم معطیات جمعت خصیصا لھذا الغرض . العلمیة
من خالل استبیان قدم للطلبة، ثم جمع وصنفت متغیراتھ موضوعیا بحسب 

على ثالثة محاور؛ الدراسة المیدانیة، ثم التوصیف ھذه الدراسة، التي تقوم 
  .اإلحصائي، ثم التحلیل القیاسي
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  الدراسة المیدانیة: أوال
وفیھا اخترنا محاور األسئلة التي تقدم للطلبة في استبیان یتضمن أھم 
المواضیع التي تمثل محل الدراسة لواقع تخصص العلوم اإلسالمیة، وآلفاق 

  .ظر طلبة العلوم اإلسالمیةالتخصص في المجتمع بن
وقد قسمت ھذه المحاور إلى ثالثة؛ یسمح األول بمعرفة نظرة الطلبة 

ویسمح الثاني بمعرفة نظرة الطلیة إلى . إلى دوافع االلتحاق بالعلوم اإلسالمیة
بینما یسمح الثالث بمعرفة نظرة . واقع المسار الدراسي في العلوم اإلسالمیة

  .علوم اإلسالمیة ودوره في المجتمعالطلبة إلى آفاق تخصص ال
  التوصیف اإلحصائي: ثانیا

تقوم ھذه الدراسة على تجمیع المعلومات وتصنیفھا وترتیبھا وفق معالم 
متعامدة ومتجانسة، توضح بحسب موضوعاتھا نسبة تصورات الطلبة بداللة 
الموضوعات المتغیرة؛ فتحدد لنا نسبة الدوافع لاللتحاق بتخصص العلوم 

ونسبة الخیارات التصوریة . ونسبة التجاوب مع المسار الدراسي. میةاإلسال
آلفاق التخصص ودوره في المجتمع، ومدى اسھامھ في تلبیة حاجیات 

  .المجتمع بنظر الطلبة
  التحلیل القیاسي: ثالثا

نستخدم في التحلیل القیاسي لھذه الدراسة نماذج انحداریة؛ بحیث نقیس 
بداللة مجموعة من المتغیرات . yالمحور  تبعیة المؤشرات المھمة على

  .xالمفسرة على المحور 
فمن خالل تحلیل البیانات، نقیس مدى إیجابة نظرة الطلبة إلى تخصص 
العلوم اإلسالمیة، ودوافع االلتحاق بالتخصص، ونقیس أھم محاور الدراسة 
في العلوم اإلسالمیة، ونقف على المشاق التي قد تشكل موانع للتحصیل، 

قیس مدى تأثیر العلوم اإلسالمیة في تطویر شخصیة الطالب، ونقف على ون
أھم األدوار التي ینبغي أن یقوم بھا في المجتمع، ونستشرف اآلفاق التي ینفتح 

  .علیھا طلبة العلوم اإلسالمیة لترقیة مجتمعھم وتلبیة حاجیاتھ
ى لنصل في األخیر إلى أھم نتائج ھذه الدراسة، سیما فیما یتعلق بمد

تطابق وانسجام نظرة طلبة العلوم اإلسالمیة مع واقع وآفاق الجامعة 
  .الجزائریة وعالقتھا بالمجتمع
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  الدراسة المیدانیة: أوال
تم جمع المعطیات عن طریق استبیان قدم لطلبة تخصص العلوم 

 270العینة تضم . اإلسالمیة و طلبة العلوم اإلجتماعیة لغرض المقارنة
تمثل ردود ) طالب علوم إجتماع 12لوم إسالمیة، و طالب ع 258( مشاھدة 

المتغیرات . متغیرا 38سؤاال، األمر الذي أنتج لنا  21الطلبة المشاركین على 
محور المعلومات الشخصیة، : التي تم تجمیعھا تلخص المحاور األربعة التالیة

محور اإللتحاق بتخصص العلوم اإلسالمیة، محور المسار الدراسي و أخیرا 
   .العلوم اإلنسانیة و دورھا في المجتمع. ور آفاق التخصصمح

العینة المستخدمة في ھذه الدراسة جمعت بشكل عشوائي من جھة أنھا 
العلم اإلسالمیة بغض النظر عن عدد المشاركین،  اعطیت لطلبة تخصصات

كما نشیر إلى ان .أعمارھم، خلفیاتھم اإلجتماعیة و الجغرافیة و طور دراستھم
من مجموع الطلبة  %72.76تحوي على طلبة اللیسانس الذین یشكلون العینة 

  .2و الماستر  1المشاركین، في حین النسبة الباقیة تتشكل من طلبة الماستر
و " نوعیة"المتغیرات ھي خلیط بین متغیرات ترتیبیة أو كما تعرف 

الفرق بین المجموعتین ھي في نوع المعلومة التي یعبر ". كمیة"متغیرات 
فالمتغیرات النوعیة أصلھا توصیف لحالة، تحدید لفئة أو   .ھا كل متغیرعن

و لتسھیل إستخدامھا في إستخالص . فئات، أو ترتیب إلختیارات المجیب
وعلیھ فالرقم ال . أرقام إحصائیة مفیدة نقوم بتشفیرھا برقم یمثل ترتیبا أو فئة
. یر لحالة المتغیریمثل بالضرورة قیاس ألثر معین و إنما یمثل ترمیز و تشف

كما تجدر اإلشارة إلى أن المتغیرات النوعیة ھي متغیرات ذات الطبیعة 
المتقطعة أي أن قیمھا تأخذ قیما معرفة على حدود المجال و ھي عادة ما تكون 

و أھمیة ھذا التعریف یحدد لنا الوسائل اإلحصائیة التي . ممثلة بأعداد طبیعیة
في إطار ھذه الدراسة، التوزیعات . غیراتتالؤم طبیعة ھذا النوع من المت

  . البیانیة الممثلة باألعمدة ھي األسلوب األمثل لتمثیل ھذه المتغیرات بیانیا
المجموعة الثانیة من المتغیرات ھي متغیرات كمیة و األرقام تعبر عن 
قوة أو ضعف، قرب أو بعد، أحجام و أوزان و ما إلى ذلك من المقاییس 

عینتنا . الي الرقم لھ داللة تعبر عن شئ مفھوم و ذي مغزىو بالت. المستخدمة
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لسن و تحوي على عدد محدود من المتغیرات الكمیة على سبیل المثال متغیر ا
عدد سنوات وھي تضم متغیري العمر و. عدد سنوات دراسة التخصص

ھذه . و یمكن أن تكون المتغیرات إما متقطعة أو مستمرة. دراسة التخصص
عادة ما یعبر عنھا م في داخل المجال وقی أيغیرات تقبل األخیرة ھي مت

، لما تكون المتغیرات متقطعیة، و بشكل عام. بمجموعة األعداد الصحیحة
أما التركیبة . نوعیة، فإن أفضل أشكال تمثیلھا بیانیا ھي األعمدة البیانیةو

ت من جھة أن المتغیرا: النوعیة للمتغیرات فقد تؤثر على النمذجة من جھتین
من جھة جودة النماذج القیاسیة إذ ، واحتمالالتي تعرف بأنھا تابعة تعبر عن 

ھو ما یعطي مجال ضیق للقیم التي ثر كثیرا بما یعرف بقلة التغیر وأنھا تتأ
  .یمكن أن تأخذھا المتغیرات

  التوصیف اإلحصائي: ثانیا
  التحلیل الوصفي للمعطیات

العامة للعینة، و ھذا یشمل في التحلیل الوصفي نقوم بدراسة التوجھات 
الشق العام و یتضمن التلخیص العام لمقاییس التمركز و التشتت ألھم : شقین

في حین یتضمن الشق الثاني . المتغیرات و المؤشرات المعبرة عن االستبیان
عبر عن التوجھات دراسة العالقات التوزیعیة لعدد من المتغیرات و التي ت

ھذه األخیرة تشتمل . ن ردودھم في االستبیانالمستخلصة مالعامة للطلبة و
نظرة الطلبة إلى دوافع اإللتحاق بالعلوم ) 1( :على المحاور العامة التالیة

نظرة الطلبة إلى واقع المسار الدراسي لتخصص العلوم ) 2(اإلسالمیة، 
  . نظرة الطلبة إلى آفاق العلوم اإلسالمیة و دورھا في المجتمع )3(اإلسالمیة و 

مشاھدة  12كما سلف و ذكرنا أعاله، منھا  270لعینة في األصل ھو حجم ا
و ألن غایة الدراسة التركیز على طلبة . تمثل آراء طلبة العلوم اإلجتماعیة

العلوم اإلسالمیة، فإننا نستخدم فقط العینة التي تشتمل على طلبة العلوم 
ي طور الماستر نسبة الطلبة المشاركین ف. مشاھدة 258اإلسالمیة و التي تبلغ 

تشكل الطالبات و. ة الطلبة ھم من طلبة اللیسانسأي أن اغلبی  %27.91یبلغ 
ما یعكس الحضور القوي   %74.32المشاركات األغلبیة إذ تبلغ نسبة 

شاركین تتراوح أعمار المو .للعنصر األنثوي في تخصصات العلوم اإلسالمیة
ة مایدل على ان فئات سن 23معدل األعمار ھو سنة، و 50سنة و  19مابین 



  .... نظرة الطلبة إلى تخصص العلوم اإلسالمیة بین الواقع واآلفاق       
  

 

 461                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

. سنة 23عمریة واسعة تتواجد في العینة بالرغم من ان متوسط األعمار ھو 
من   %9.02كما صرح " متزوج"من الطلبة ھي  %12.22الحالة المدنیة ل

من الطلبة  %86.84المالحظ ھو أن من ھذه العینة أن . الطلبة بأن لدیھم أوالد
رسون تخصصاتھم، اي بمعنى أنھم صرحوا بأنھم یعلمون في الوقت الذي ید
من الطلبة  %30إضافة إلى ذلك، . لیسوا متفرغیین تماما للتحصیل العلمي

المشاركین سبق لھم و ان درسوا تخصصات أخرى في الجامعة قبل اإللتحاق 
أما فیما یخص بقیة المتغیرات فسندرسھا في الشق الثاني . بالعلوم اإلسالمیة

  .یعات اإلحصائیةعن طریق المنحنیات و التوز
الشق الثاني یتعرض لشرح التوجھات العامة للمتغیرات بداللة  

و ھنا نقوم بدراسة العینة بشكل عام، ثم . التوزیعات التكراریة و النسبیة لھا
نبین محل اإلختالف بین الطلبة في الطور األول الجامعي، و الطلبة الدارسین 

ھذه التوزیعات تشتمل على المحاور . التوزیعات. في الطور الثاني أي الماستر
  .األربعة المحددة أعاله

  بالعلوم اإلسالمیة االلتحاقنظرة الطلبة إلى دوافع : المحور األول
نتطرق في ھذا المحور إلى مدى إیجابیة نظرة الطلبة إلى التخصص 

)Fig 1.1(دوافع اإللتحاق بالتخصص ،)Fig 1.2A-1.2C (و المستوى  
النظرة اإلیجابیة حول ). Fig 1.3A-1.3C( بالتخصصالتحصیلي للملتحقین 

التخصص تختلف على حسب مراحل اإللتحاق، و بحسب الطور الجامعي 
تشیر إلى أن النظرة اإلیجابیة  Fig 1.1التوزیعات المعبر عنھا ب . للطلبة

تتناقص من مرحلة قبل اإللتحاق بالتخصص إلى مرحلة أثناء اإللتحاق 
و ھذه إشارة إلى أن إحتمال أن الواقع الذي . اساتبالتخصص و مزاولة الدر

عایشھ الطلبة في أثناء التخصص لم یكن في مستوى توقعاتھم من قبل 
و تستمر اإلیجابیة في التناقص عند الطلبة الذین أنھوا . اإللتحاق بالتخصص

ما یعكس عدم رضا الطلبة على  %23.44شھادة اللیسانس لتصل إلى مستوى 
  .1ھاء دراسة التخصص و الحصول شھادة اللیسانستجربتھم بعد إن

الدافع الدیني كان ھو  أما فیما یخص دوافع اإللتحاق فھي تشیر إلى أن
و بنسب أقل بكثیر، . األكبر في إلتحاق الطلبة بالتخصص، یلیھ الدافع العلمي
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. من مجموع الطلبة على أن دوافع اإللتحاق كانت إجباریة %6.25عبر 
الدافع األساسي لإللتحاق یختلف بین طلبة اللیسانس و طلبة  الملفت للنظر أن

 %59.75ففي الوقت الذي عبر فیھ ).  Fig 1.2Cو  Fig 1.2B( الماستر
من طلبة  %55.56من طلبة اللیسانس أن دافع إلتحاقھم كان دینیا، عبر 

ووفقا لنتائج اإلستبیان، فإن . الماستر أن دافع إلتحاقھم بالتخصص كان علمیا
ظم الطلبة، سواءا في أقسام اللیسانس أو الماستر، تحصلوا على معدل مع

-Fig 1.3Aكما ھو موضح في المنحنیات  11.99و  10بكالوریا ما بین 
1.3C.  

نظرة الطلبة إلى واقع المسار الدراسي لتخصص العلوم : المحور الثاني
  اإلسالمیة

دى من خالل ھذا المحور، نتعرف على آراء الطلبة فیما یخص م
صعوبة المسار الدراسي، تصوراتھم حول أھم المحاور و أخیرا مدى تأثیر 

  .المسار الدراسي علیھم و شكلھ
تلخص لنا التصورات العامة للطلبة، و  Fig 2.1A-2.1Cالتوزیعات 

 2وي النسب التي تفوق الالتي تركز، بشكل عام، على خمسة محاور من ذ
فیما تظھر لنا . لعقائدم القرآن و اھي الفقھ، الدعوة، األصول، علوبالمئة و

بالخصوص التوزیع الشامل لجمیع الطلبة، الغیاب التام ألي التوزیعات، و
حتى ذات الفكر وتصور حول أھمیة المواد ذات الطابع الفكري كالفلسفة و

تیب المحاور بین طلبة اللیسانس بمقارنة ترو. ع اللغوي و القانونيالطاب
ما یخص المحور الرائد، الفقھ حیث یتفق حوالي الماستر، ال نجد فرقا فیو

من طلبة اللیسانس على أھمیتھ أوال و بنسبة إلى حد ما أقل یتفق  76.99%
أما فیما یخص المحور . من طلبة الماستر على ترتیبھ أوال %62.50حوالي 

من طلبة اللیسانس أن الدعوة ثاني أھم  %9.14الثاني من حیث األھمیة، یرى 
ا التصور من طلبة الماستر مع ھذ %8.33في ھذا التصور یتفق . محور

یضاف إلیھ محور األصول أین یحتل المركز الثاني مع الدعوة من ناحیة و
أما محور علوم القرآن فھو یأتي ثالثا بإتفاق المجموعتین بنسبة . النسبة
الجدیر و. بالنسبة لطلبة الماستر %4.17بالنسبة لطلبة اللیسانس و  2.69%
ر أن المحور الفكري یشترك مع علوم القرآن من حیث األھمیة في بالذك
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أما العقائد، األصول و علوم الحدیث كلھا تشترك في . تصور طلبة الماستر
من طلبة اللیسانس، في حین  %2.15المركز الرابع من ناحیة األھمیة بإتفاق 

ئد یأتي رابعا من حیث من طلبة الماستر أن العقا %2.78یرى حوالي 
الماستر على أھمیة المحاور كل عام ال یختلف طلبة اللیسانس وبشو. ألھمیةا

إن إختلفت إحدى المجموعتین فالمالحظ أن ذلك في ترتیب و .بشكل عام
ام طلبة اللیسانس بعلوم في إھتمألھمیة، والمحاور التي تلي الفقھ من ناحیة ا

 .طلبة الماستر بالمحور الفكريالحدیث و
لطلبة فیما یخص الصعوبات التي یواجھونھا خالل لم تتباین آراء او

فقد إتفق الطلبة بشكل عام أن الصعوبات تتشكل تتلخص في  . تحصیلھم العلمي
. ظروف اإلقامة و الدرسة، التعامل مع اإلدارة و بدرجة أقل برنامج الدراسة

قد سجلت كال المجموعتین، طلبة الماستر واللیسانس، تحفظات على ظروف و
من  Fig 2.2A ،62.65%فبشكل عام، كما ھو مبین في . واإلقامةالدراسة 

. ع اإلدارة إما صعب أو صعب جدامجموع الطلبة إتفقوا على أن التعامل م
، عن النسبة %57.35لم تختلف النسبة بین طلبة الماستر، و التي قدرت ب و

امل یلیھ ثانیا التع. %64.64التي سجلھا طلبة اللیسانس و التي قدرت بحوالي 
، في %60مع اإلدارة و التي سجل طلبة الماستر أعلى النسب بما یقدر ب 

حین أشار طلبة الماستر لصعوبة التعامل مع األساتذة على أساس أنھا أحد 
في الوقت الذي تقاربت اآلراء في مایخص بقیة مصادر . مشقات الدراسة

التحصیل  الصعوبات، إتفق جمیع الطلبة أن أحد أھم األمور المساعدة على
العلمي في العلوم اإلسالمیة ھي التعامل مع الزمالء، إذ إتفق على سھولة 

من طلبة  %45.07من طلبة اللیسانس و  %42.22التعامل مع الزمالء 
  .Fig 2.2B-2.2Cالماستر كما ھو موضح في 

نمیة و تطویر شخصیة الطالب أما من ناحیة تأثیر العلوم اإلسالمیة في ت
، إیجابیة وجیدة Fig 2.3A-2.3Cمن التوزیعات البیانیة، بشكل واضح فھي و

یتقدم األثر الجید للعلوم و. أكبر بكثیر من الخمسین بالمئةبنسب مئویة و
اإلسالمیة على حسن السلوك كل موضوعات التأثیر، یلیھ إكتساب المعرفة، ثم 

الوجاھة اإلطمئنان النفسي ثالثا، یلیھ رابعا اإلنفتاح على اآلخر، ثم التدین، ف
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ھذا األخیر تأثر سلبا بالعلوم اإلسالمیة . في المجتمع و أخیرا كسب المال
و بمقارنة ردود طلبة الماستر و اللیسانس، كال . من الطلبة %43.80بإتفاق 

المجموعتین تتفقان على أن حسن السلوك  أول ما یتأثر إیجابیا بدراسة العلوم 
أما كسب المعرفة حلت . كسب المال اإلسالمیة، في حین أول ما یتأثر سلبا ھو

ثانیا بالنسبة لطلبة اللیسانس و ثالثا بالنسبة لطلبة الماستر في حین قدم طلبة 
الماستر اإلطمئنان النفسي الذي حل ثانیا في الوقت الذي حل ثالثا لدى طلبة 

أما البقیة موضوعات المؤثرة في الشخصیة فقد جاء التدین رابعا . اللیسانس
فتاح اآلخر فالوجاھة في المجتمع بالنسبة لطلبة اللیسانس، أما بالنسبة یلیھ اإلن

لطلبة الماستر فقد حل اإلنفتاح على اآلخر رابعا متبوعا بالوجاھة في المجتمع 
 .و یلیھ التدین

  نظرة الطلبة إلى آفاق العلوم اإلسالمیة و دورھا في المجتمع: المحور الثالث
علوم اإلنسانیة و الدور الذي تلعبھ في تتمیز نظرة الطلبة إلى آفاق ال

. ففي ھذا اإلطار، تركز الدراسة على أربعة زوایا مھمة. المجتمع بالتنوع
األولى تتعلق بإختیارات الطلبة لألدوار التي یقومون بھا في المجتمع، و 

 Figھذه النظرة ملخصة بیانیا بواسطة التوزیعات . بالخصوص بعد التخرج
3.1A- 3.1B .ع الجامع لردود كل الطلبة یشیر إلى أن اإلختیار األول التوزی

یلیھ دور األستاذ الجامعي  %18.18للطلبة ھو دور األستاذ في التعلیم بنسبة 
معلم قرآن بنسب اعیة، فقیھ مجتھد ود: متبوعا بأدوار %15.81بنسبة 
لم یبدي الطلبة إھتماما بالغا و. على التوالي 12.65%، 13.44%، 14.62%

من مجموع الطلبة، كما سجل دور المصلح  %7.11ر البحثي إذ إختاره بالدو
باقي األدوار حصلت على . و اإلمام نسب منخفضة مقارنة باألدوار األخرى

،قاضي النزاعات، %0.4نسب متدنیة بشكل ملحوظ بالخصوص دور المفتي، 
، فیما حصل دوري سیاسي و مقدم طریقة صوفیة على صفر 0 1.58%
  .بالمئة

النتائج التي توصلنا إلیھا من اإلستبیان ھي اإلختالف میوالت طلبة من 
: كما ھو مبین في التوزیعین  اللیسانس و الماستر لإلدوار التي تم إختیارھا

Fig 3.2A-3.2B . من طلبة اللیسانس  %20.22فعلى سبیل المثال، یمیل
متبوعا  %16.94إلى دور المدرس في التعلیم، یلیھ دور الفقیھ المجتھد بنسبة 
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أستاذ جامعي، معلم قرآن و داعیة بنسب متساویة تقدر بحوالي : باألدوار
أما طلبة الماستر فمیولھم إلى دور األستاذ الجامعي بنسبة . 15.30%
، متبوعة %12.86، یلیھا دوري مدرس في التعلیم و داعیة بنسب 17.14%

حظى الدور وبنسب أقل، ی. لكل منھما %11.43مصلح بنسبة بدوري باحث و
الدور الفكري بإھتمام طلبة الماستر في حي باقي األدوار ال یبدو اإلعالمي و

أنھا محل إھتمام طلبة العلوم اإلنسانیة، و نخص بالذكر األدوار التي حظیت 
  . بصفر بالمئة من اإلھتمام مثل الدور السیاسي و مقدم طریقة صوفیة

إلسالمیة نظرة على ضوء ماسلف ذكره، كیف یرى طلبة العلوم او
تلخص لما یعتقده الطلبة  Fig 3.3A-3.3Bالمجمتع إلیھم؟ التوزیعات البیانیة 

أغلب اآلراء، . في نظرة المجتمع إلى مالمح شخصیة طالب العلوم اإلسالمیة
. لب على طالب العلوم اإلسالمیةفي مجموعھا ترجح مظھر التدین كطبع غا

الماستر و طلبة اللیسانس أین یتفق  نفس النتیجة نصل إلیھا عند مقارنة طلبةو
في حین تحتل شخصیة الداعیة المركز . على التوالي %58.15و  48.61%

أما باقي المالمح . الثاني تلیھا شخصیة خادم المجتمع فشخصیة المصلح
اللیسانس المالحظ أن نظرة طلبة الماستر و و. الشخصیة سجلت نسب ضعیفة

  . مرتقبةتتفق على ترتیب مالمح الشخصیة ال
اآلفاق التي یتطلع إلیھا طلبة ھذا وفیما یخص الرغبات المنشودة و

العلوم اإلسالمیة، فقد جاء تكریس األخالق و القیم في المجتمع أوال بما یفوق 
على مستوى مجموعتي طلبتي الماستر على المستوى العام، و %75نسبة ال

 Fig 3.4التوزیع البیانيكما ھو مبین في و. لیسانس إذ یتقاربان في الرؤیةو ال
فإن طلبة الماستر و اللیسانس یتفقان إجماال على ترتیب تطالعاتھم حسب 

أما فیما یخص تخریج فقھاء . األھمیة، إذ حل إحیاء التراث الجزائري ثانیا
لو بنسبة طلبة الماستر إھتماما بھ أكثر، ومجتھدین في فقھ الحضارة فقد أبدى 

ھذا . یھ توجیھ و ترشید المؤسسات اإلقتصادیةقلیلة عن طلبة اللیسانس، یل
التي انس بعد إحیاء السیاحة الدینیة واألخیر إكتسب أھمیة أكبر لدى طلبة اللیس
  .لم تلقى أي إھتمام یذكر من طلبة الماستر
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بشكل عام الطلبة یتصورون نظرة الجامعة ألدوارھم في المجتمع ھو و
أكبر نسبة من الطلبة ترى أن ال إصالح األمة و إحیاء الدین، في حین ثاني 

و بالرغم من أن الغالبیة تمیل . دور لھم في المجتمع من وجھة نظر الجامعة
إلى دور ذو أھمیة في المجتمع، إال أن الملفت أن نسبة الطلبة الذین یؤمنون 
بأن ال دور لھم من وجھة نظر الجامعة تتفوق على باقي موضوع الرغبات 

ین الموضوع المعرفي حل ثالثا یلیھ موضوع على األقل بالضعف، في ح
ھذا األخیر، أي الموضوع التوظیف یمكن تسلیط . التوضیف بنسبة ضئیلة جدا

ي یتطلع إلیھا الطلبة، كما الضوء علیھ أكثر و ذلك من خالل توزیع األدوار الت
، إلى األدوار المھنیة أن أشرنا إلیھا من قبل من خالل التوزیعات أعالهسبق و

یشیر إلى أن جمیع الطلبة  Fig 3.5التوزیع . یفیة و غیر ذلك من األدورالوظو
  .مھنیةیلون إلى إختیار أدوار توظیفیة وبغض النظر عن الطور الجامعي یمو

  التحلیل القیاسي: ثالثا
  تحلیل  النتائج

النموذج القاعدي كما سلف و أن شرحنا أعاله، یفید في حساب إحتمال 
إضافة إلى تحدید المتغیرات المھمة في تحدید . تصدي كل طالب لكل دور

إختیار ھذه األدوار و الدور الذي تلعبھ في رفع أو خفض إحتمال التصدي 
  . لدور معین

األول یخص جمیع الطلبة، : النتائج المعروضة تشمل ثالث أجزاء
كل األجزاء . الثاني یخص طلبة اللیسانس في حین الثالث یشمل طلبة الماستر

الوحدات ) 1(وع المعلومات المحصل علیھا، بحیث نركز على تشترك في ن
) 4(أخیرا إحتماالت األدوار و) 3(الجزئیة، اآلثار ) 2(اإلحتمالیة، 

لھا، نشیر إلى أن و قبل شرح النتائج و تحلی. إحصائیات عامة حول النموذج
ھو الدور السیاسي تم إسقاطھ من النمذجة لعدم وجود أیة الدور األول، و

بالتالي فھو شعاع مساوي دل على إختیاره من قبل الطلبة، وات تمشاھد
و بالتالي یمكن تفسیره بأن إحتمال أي طالب أن یتصدى للدور .للصفر

الدیني، العلمي، القانوني، : و یبقى إذن خمسة أدوار. السیاسي مساوي للصفر
  .الدعوي، و التعلیمي



  .... نظرة الطلبة إلى تخصص العلوم اإلسالمیة بین الواقع واآلفاق       
  

 

 467                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

مي إلى التوزیع الوحدات اإلحتمالیة ھي عبارة نقاط أو عالمات تنت
أما شكل تفسیرھا فھو مرتبط بفھم وحدة القیاس و التي یعبر عنھا ب . الطبیعي

 probit"نسبة إلى المعنى الریاضي للنموذج المستخدم، وھو " وحدة إحتمال"
model ."دیرھا ھي نقاط في داخل التوزیع األرقام، أو المعامالت التي تم تقو

ع في محور لیست بإحتماالت و تعبر عن الموقو  إضافة إلى ذلك، . ,
و یمكن . كلما زاد حجم النقطة، زادت الوحدة اإلحتمالیة للدور قید اإلھتمام

أیضا تحدید ماإذا كان الوحدة اإلحتمالیة للدور قید الدراسة في طور الزیادة، 
إن سن فعلى سبیل المثال و بالتركیز على جزء جمیع الطلبة ، ف. أو النقصان

نقطة، في حین  0.01الطالب یرفع من الوحدة اإلحتمال للدور الذي یختاره ب 
رة إلى ان ھذا كما یجب اإلشا. نقطة 0.05أن معدل البكالوریا یرفعھا ب 

الشكل من التفسیر یقدم معلومة عامة جدا و تمثل التأثیر في المتوسط إذ 
تفترض أن كل األدوار و التي عددھا ستة أدوار تتأثر بشكل متساوي بتغیر 

أما النقطة التي نضیف في ھذا الخصوص أن شكل قراءة . المتغیرات المفسرة
أما الوحدات . ات الكمیةالوحدة اإلحتمالیة أعاله یختص فقط بالمتغیر

التي سبق و أن شرحناھا، فھي المرتبطة بالمتغیرات الصوریة، و اإلحتمالیة
تعبر عن الفرق بین فئتین، الفئیة التي رمزت بالرمز واحد، و الفئة التي 

ھو متغیر صوري  exuniفعلى سبیل المثال المتغیر . رمزت بالرمز صفر
ن درس في الجامعة تخصصا آخر، أ إن كان سبق للطالب و" 1"یأخذ رمز و
و علیھ یكون عندنا فئتین، األولى تمثل فئة . إن كان غیر ذلك" 0"الرمز و

الطلبة الذي درسوا تخصصا جامعا قبل اإللتحاق بالعلوم اإلسالمیة في مقابل 
" 1"و علیھ فلو عوضنا . فئة الطلبة الذین لم یدرسوا من قبل تخصصا جامعیا

، أما )0.37-=1*0.37- ( فإن النتیجة ستكون exuniیر في المعادلة بدل المتغ
و بالتالي الفرق بین الفئة األولى و . إن عوضنا الصفر فالنتیجة ستكون صفرا

ھذه النتیجة تفسر على أن . وحدة إحتمالیة) 0.37- =0-0.37-(الثانیة ھي 
ة وحدة إحتمالیة أقل من الطلب 0.37الطلبة المنتمیین إلى الفئة األولى لدیھم 

كما یمكن مالحظة . المنتمین إلى الفئة الثانیة في إختیار أي دور من األدوار
وحدة  0.31الفرق بین الفئتین بوضوح بالرجوع إلى الثابت و الذي قدر ب 
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في المعادلة، فإنھ یكون عندنا " 1"فلو طبقنا نتیجة تعویض الرمز . إحتمالیة
، و بالتالي لو 0.37-ني ھو الثابت الثا. ثابت ثاني إلى جانب الثابت األصلي

و ھي بمثابة  0.06-، فإننا نحصل على نتیجة 0.37-و  0.31جمعنا الثابتین 
في حین لو نعوض صفر، المتغیر . ثابت الطلبة المنتمین إلى الفئة األولى

exuni  ة المنتمین إلى الفئة الثانیةیمثل الطلب 0.31یحذف وبالتالي الثابت .
  .حدات اإلحتمالیة المتعلقة بالمتغیرات الصوریةھكذا یمكن تفسیر كل الوو

أن كل األدوار متساویة أن أشرنا أن ھذه األرقام تفترض وكما سبق و
المعنى  إضافة إلى صعوبة تصور. ھي في الواقع غیر ذلكالحدوث، و

علیھ قمنا بتحویل ھذه الوحدات إلى إحتماالت و. حقیقي للوحدات اإلحتمالیةال
. لتغیر كل متغیر مفسر على إحتمال التصدي لكل دور تقیس األثار الجزئیة

نتائج التحویالت لكل دور من األدوار الستة معروضة تحت عنوان اآلثار 
أن األرقام،  تجدر اإلشارة إلىو. ة على كل دور في شكل إحتماالتالجزئی

بغض النظر عن اإلشارات السالبة لبعضھا، ھي عبارة عن إحتماالت معبر و
أما اإلشارات السالبة فھي تشیر إلى إتجاه التغیر و ال تعني . ئویةعنھا بنسبة م

أي بمعنى أن . أن اإلحتمال سالب، و الذي ھو منتفي الحدوث من األساس
اإلشارة الموجبة تعني بأن العالقة بین إحتمال إختیار دور معین و المتغیر 

  .البةالمفسر طردیة، في حین العالقة العكسیة یعبر عنھا باإلشارة الس
، عدد السنوات في دراسة التخصص بھذا الخصوص، نجد أن السنو 

ر الطلبة للدور الدیني، العلمي معدل البكالوریا لھا آثار سلبیة على إختیاو
في حین لھذه المتغیرات آثار إیجابیة اي ذات عالقة طردیة مع . القانونيو

فیمكن تلخیص أما فیما یخص المتغیرات الصوریة، . دوري الدعوة و التعلیم
الطلبة ممن درسوا تخصصا جامعیا قبل اإللتحاق بالعلوم : النتائج كما یلي

اإلسالمیة و تحصلوا على بكالوریا شعب علمیة لھم إحتمال أكبر بأن یلتحقوا 
بالدورین الدیني و العلمي من نظرائھم ممن لم یدرسوا تخصصا جامعیا قبل 

ھؤالء . لى بكالویا شعب اآلداباإللتحاق بالعلوم اإلسالمیة و الحاصلین ع
األخیرین، كما تشیر النتائج، إحتمال إلتحاقھم باألدوار القانونیة، الدعویة و 

أما فیما یخص الدوافع، فالدافع المرجع في . التعلیمیة أكبر من الفئة السابقة
حالة الدراسة یمثل فئة الطلبة الذین عبروا عن إجباریة اإللتحاق بتخصص 
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لتصدي ألي دور لھذه الفئة یبدوا من النتائج أن إحتمال او. میةالعلوم اإلسال
. %62.172ھو منتظر كونھ ممثل بالثابت المقدر بثابت وال یتغیر، و

لمقارنة الدوافع األخرى بالدافع المرجع، نقوم فقط بجمع كل إحتمال كل دافع و
اق بدور قید الدراسة و الثابت، و النتیجة ھي أثر كل دافع على إحتمال اإللتح

فعلى سبیل المثال، لو نأخذ الدافع األول، أي العلمي، و نجمع اآلثار , معین
الجزئیة لھذا الدافع على كل دور من األدوار و الثابت فإننا نحصل على ما 

، %67.63الدافع العلمي یعظم إحتمال تصدي أي طالب للدور الدیني ب : یلي
في حین . %62.221ي ب ، و الدور القانون%65.496و الدور العلمي ب 

  %1.021یتسبب ھذا الدافع بخفض إحتمال التصدي للدور الدعوي ب
كمل یتسبب بخفض إحتمال التصدي للدور .  %61.151بإحتمال یقدر ب

و بشكل عام، الدافع  .2%54.363و بإحتمال مقدر ب  %7.809التعلیمي ب 
العلمیة و  الدینیة،المالي یرفعان من إحتمال التصدي لألدوار العلمي و

أما . یخفضان إحتماالت التصدي للدور الدعوي و الدور التعلیميالقانونیة، و
  .الدافع الدیني فآثر عكس الدافعین السابقین

أما خالصة ھذا النموذج فھي تتمثل في إحتمال التصدي لكل دور في 
و النتیجة ھي أن طلبة العلوم اإلسالمیة . ضوء المتغیرات المفسرة المستخدمة

 %31.76یحتمل أن یتصدوا لألدوار التعلیمیة بنسبة  - فقا لھذا اإلستبیانو-
كما أن الدور العلمي یستقطب . ھي األعلى من بین األدوار قید الدراسةو

إھتمام طلبة العلوم اإلنسانیة إذ أن إحتمال أن یتصدى الطلبة المشاركین في 
و الدور الدیني  عوي ، متبوعا بالدور الد%28.54اإلستبیان لھذا الدور بنسبة 

أما الدور القانوني فإحتمال توجھ . على التوالي %15.60و  %21.68بنسبة 
  .%2.42طلبة العلوم اإلسالمیة ضعیف إذ یقدر ب 

من وجھة نظر إحصائیة یبدو مقبوال بالرغم من أن النموذج و
لى أن یشیر إ LRو لكن المعیار . 3المعامالت المقدرة لیست جمیعھا معنویة

ال بد من التذكیر بأن النماذج اإلحتمالیة عادة ما و. النموذج بشكل عام مقبول
 . تعاني من ضعف بسبب قلة التغیر فیھا
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الخطوة التالیة ھي تقدیر إحتماالت التصدي لكل دور آخذین بعین اإلعتبار 
یسانس أم إذا كان الطالب ینتمي إلى فئة طلبة الل ما أيطور دراسة كل طالب، 

زل و في ھذا الخصوص یمكن إما إستخدام متغیر صوري لع. إلى فئة الماستر
إما فصل العینة إلى مجموعتین كل تمثل فئة من آثار الفئتین و إستخالصھما، و

نستخدم في ھذه الدراسة الطریقة الثاني ألنھا أسھل من ناحیة إستنتاج . الطلبة
اني من بعض المشاكل كون العینات اإلحتماالت بالرغم من أن النموذج قد یع

لنتأكد  4و لذلك فإننا من الناحیة اإلحصائیة نعاین الطریقة األولى.تكون أصغر
  .أن الضعف اإلحصائي للنموذج ھو بسبب صغر حجم العینات

طلبة الماستر، و طلبة اللیسانس و: ة إلى مجموعتینیمكن تقسیم الطلب
فیما یخص طلبة . لمؤشراتنعید صیاغة النموذج نفسھ كما نعرض نفس ا

اللیسانس، النتائج ال تشیر إلى إختالفات جوھریة عن النموذج الشامل 
للمجموعتین إما فیما یتعلق باآلثار الجزئیة، أو ما یتعلق بترتیب األدوار 
المحتمل ان یتصدى لھا طلبة اللیسانس، وھذا أمر متوقع آخذین بعین اإلعتبار 

اإلختالف الوحید . یة المشاركین في اإلستبیانأن طلبة اللیسانس یشكلون أغلب
موضع اإلھتمام ھو في اآلثار الجزئیة لمعدل البكالوریا و الدافع الثاني 

التي تظھر أنھا تؤثر على إختیار و - الدافع الدیني –لإللتحاق بالتخصص 
  .األدوار المتوقعة بشكل عكسي عما أظھرتھ نتائج العینة الكلیة

ماستر، فإن النتائج كما كان متوقعا تختلف بشكل أما فیما یخص طلبة ال
أوال المالحظ أن الدورین الدیني و العلمي . الفت عن نتائج طلبة اللیسانس

یتأثران بنفس الشكل عند حدوث تغیر في أحد المتغیرات المفسرة، و بنفس 
قط ثانیا الدافع المالي أس. الشكل، یتأثر بقیة األدوار بإستثناء أثر الدافع الدیني

أي بمعنى أنھ الیوجد في عینة طلبة . من النمذجة بسبب عدم توفر مشاھدات
أما فیما یخص . الماستر من أشار إلى الدافع المالي،و بالتالي یحذف تلقائیا

اآلثار الجزئیة، فإن السن و الخبرة الجامعیة تؤثر إیجابا على اإللتحاق 
معدل . خص باقي األدوارباألدوار الدینیة و العلمیة، و العكس صحیح فیما ی

البكالوریا لھ تأثیر سلبي على اإللتحاق باألدوار الدینیة و العلمیة، ما یمكن 
و  10تفسیره تحیز العینة لمجموع الطلبة الحاصلین على معدل بكالوریا بین 

ووفقا للنتائج، الطلبة الذین درسوا تخصصات من قبل و حاصلین . 13.99



  .... نظرة الطلبة إلى تخصص العلوم اإلسالمیة بین الواقع واآلفاق       
  

 

 471                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

ون إلى األدوار الدینیة و العلمیة، في حین على بكالوریا شعب علمیة یمیل
تلعب لدوافع الدینیة و العلمیة دورا إیجابیا في إحتمال توجھ الطلبة إلى األدوار 

. القانونیة، الدعویة و التعلیمیة، أكثر منھ فیما یتعلق باألدوار الدینیة و العلمیة
. ر بشكل بارزو الالفت لإلنتباه أن إحتماالت التصدي لكل دور و ترتیبھا تغی

للتوجھ نحو الدور العلمي، یلیھ الدور % 46.22فطلبة الماستر لھم إحتمال 
الدیني و القانوني ، متبوعا بالدور التعلیمي و%30.39الدعوي بإحتمال 

المنحنى البیاني ؟؟؟ . على التوالي% 2.05و % 6.38، %15.01بإحتماالت 
بحسب األطوار بة والتي تظھر جلیا میوالت الطل یلخص ھذه الفوارق و
  .الجامعیة التي ینتمي إلیھا

  التوزیعات البیانیة
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Fig 1.1A 

  
Fig 1.2B 
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Fig 1.2C 
  

 

Fig 1.2A 
  



   فؤاد بن عبید/ د
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                474

  

 

Fig 1.3B  
  

 

Fig 1.3C 
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Fig 2.1A 

  
Fig 2.1B 
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Fig 2.1C 

  
Fig 2.2A 
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Fig 2.2B 

  

  
Fig 2.2C 
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Fig 2.3C 

  
  Fig 3.1A 
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Fig 3.1B 

 
Fig 3.2A 
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Fig 3.2B 

 
Fig 3.3A 
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Fig 3.3B 

 
Fig 3.4 
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Fig 3.5 

 
Fig 4 
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  دراسة احتمالیة اآلفاق من خالل نظرة الطلبة
التوزیع البیاني الموالي یلخص اإلحتماالت المقدرة إلختیار أي طالب 

و من التوزیع البیاني، و . كل من األدوار الخمسة المتبقیةمن عینة اإلستبیان ل
على مستوى جمیع الطلبة، فإن الدور التعلیمي یتصدر إختیارات الطلبة إذ أن 
كل طالب وو فقا لمجموعة من  المتغیرات یختار الدور التعلیمي بإحتمال یقدر 

. علیميمن إختیارات الطلبة تتجھ للدور الت %31.76أي بمعنى أن . 31.75%
، ویحل الدور الدعوي ثالثا بإحتمال %28.54یلیھا الدور العلمي بإحتمال 

و  %15.60متبوعا في المركز الرابع بالدور الدیني بإحتمال  21.68%
  . %2.42بإحتمال أقل بكثیر یحل الدور القانوني أخیرا بإحتمال یقدر بحوالي 

نا في ترتیب األدوار بحیث و بالمقارنة بین طلبة الماستر و اللیسانس نجد تباین
، متبوعا %46.22یختار طلبة الماستر الدور العلمي أوال بإحتمال یقدر ب 

بالدور الدعوي ثانیا، و الدور التعلیمي ثالثا، في حین یحل الدول الدیني رابعا 
أما فیما یخص طلبة اللیسانس فالترتیب ھو نفسھ . و الدور القانوني خامسا
لطلبة السالف الذكر، أي أن الدور التعلمي یأتي أوال الترتیب الخاص بجمیع ا

  .من حیث الترتیب
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Fig 4 

و لإللمام بالشكل الذي تتغیر فیھ ھذه اإلحتماالت نقوم بتحلیل اآلثار 
الجزئیة لكل متغیر من المتغیرات المحددة في النموذج المذكور سابقا و كیفیة 

و ما یلي . ا بالزیادة أو النقصانتغیر إحتمال إختیار األدوار من قبل الطلبة إم
األول ھو السن، في . من التوزیعات البیانیة تصور لنا أثر كل من المتغیرات

و ھو یبرز عالقة طردیة مع األدوار الدعویة و  Fig 4.1التوزیع البیاني 
نفس طبیعة . التعلیمیة بالنسبة لجمیع الطلبة، و عالقة عكسیة مع بقیة األدوار

لبة اللیسانس، في حین أن عامل السن لھ تأثیر إیجابي على لما نركز على ط
زیادة إحتمال طلبة الماستر إلى التوجھ لألدوار العلمیة و الدینیة، في حین 

  .یؤثر سلبا على إحتماالت التوجھ لغیرھا من األدوار
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Fig 4.1 

و بنفس الشكل، یمكن وصف عالقة أثر عدد السنوات التي قضاھا  
فطلبة اللیسانس، و بحسب النموذج . االت إختیار األدوارالطلبة على إحتم

الریاضي المقدر، لھم توجھ أكبر نحو إختیار األدوار التعلیمیة و الدعویة، في 
حین اإلستمرار في الدراسة الجامعیة لسنوات أطول و في مستویات أعلى 

ل مع یزید من إحتمال إختیار الطلبة األدوار الدینیة و العلمیة، كما ھو الحا
  .طلبة الماستر
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Fig 4.2 

أما في ما یخص إختیار األدوار بناءا على المعدالت، فاآلثار الجزئیة 
حیث یظھر أنھ بشكل عام معدالت  Fig 4.3مبینة في التوزیع البیاني 

البكالوریا العالیة تشكل حافزا للطلبة، و بالخصوص طلبة الماستر، إلختیار 
في ). %5.5بإحتمال (و األدوار التعلیمیة ) %3.8بإحتمال ( األدوار الدعویة 

حین یجد طلبة اللیسانس الحافز للتوجھ إلى األدوار العلمیة و الدینیة لما تكون 
  .معدالت البكالوریا عالیة رغم أنھا تساھم بنسب جد ضعیفة
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Fig 4.3 

ھي عبارة عن الفرق في  Fig 4.4 اإلحتماالت  المبینة في التوزیع
ت مابین الطلبة الذین درسوا تخصصا في الجامعة قبل األثر على إحتماال

و علیھ فإن النسب الموجبة . إلتحاقھم بالعلوم اإلسالمیة و الذین لم یدرسوا ذلك
تعني أن طلبة الفئة األولى لھم إحتمال أكبر للتصدي لدور معین من طلبة الفئة 

م إحتمال أقل في الثانیة، في حین النسبة السالبة تعني أن طلبة الفئة األولى لھ
و علیھ فإننا و بشكل عام جمیع الطلبة، . إختیار الدور من طلبة الفئة الثانیة

حتى لما نقسمھم إلى مجموعتي اللیسانس و الماستر، إحتمال توجھھم إلى 
األدوار العلمیة و الدینیة بالنسبة للطلبة الذین درسوا تخصصات جامعیة قبل 

بكثیر من نظرائھم ممن لم یدرسوا أي  اإللتحاق بالعلوم اإلسالمیة أكبر
في حین ھذه الفئة إحتماالت . تخصص جامعي قبل اإللتحاق بالعلوم اإلسالمیة

إلتحاقھا باألدور األخرى أقل بفارق ال بأس بھ من نظرائھم ممن لم یدرسوا 
و بتعبیر آخر، الطلبة ذو الخبرة . أي تخصص قبل اإللتحاق بالعلوم اإلسالمیة

الجامعیة یمیلون لألدوار الدینیة أكثر من غیرھا، في حین الطلبة في الدراسات 
  .الحدیثي العھد بالجامعة یمیلون إلى األدوار الدعویة و التعلیمیة
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Fig 4.4 

  
Fig 4.5  
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و من المتغیرات المفسرة لسلوك إختیار األدوار ھو الخلفیة العلمیة في 
الفروق بین آثار الشعب یوضع  Fig 4.5التوزیع . المراحل الثانویة للطلبة

في االعموم النسب و. على إحتماالت إختیار األدوار الشعب األدبیةالعلمیة و
اإلیجابیة تدل على أن الخلفیة العلمیة للطلبة ھي المؤثرة، في حین النسب 

علیھ، فإننا و. فیة األدبیة ھي األكثر تأثیراالسالبة تدل على العكس، أن الخل
مال ذوو الخلفیة العلمیة في المراحل الثانویة إحتنخلص بنتیجة أن الطلبة 

الدینیة أكبر من نظرائھم من أصحاب الخلفیة إلتحاقھم باألدوار العلمیة و
الدعویة أقل من ل إلتحاقھم باألدوار التعلیمیة واألدبیة، في حین إحتما

  .المجموعة السابقة

 

Fig 4.6  

الدوافع المختلفة في ، تعبر عن أثر Fig 4.6- 4.9التوزیعات المتبقیة، 
الدافع العلمي، كما ھو معبر عنھ في . إختیار الطلبة لألدوار التي یتصدون لھا

Fig 4.6 لدعویة بالنسبة لطلبة االتعلیمیة و، تأثیره األكبر على األدوار
. االت إختیارھم لألدوار العلمیة والدینیةیؤثر سلبا على إحتمالماستر، و

نس أین یشكل حافزا إیجابیا لتوجھ طلبة اللیسانس العكس بالنسبة لطلبة اللیساو
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نحو األدوار العلمیة و الدینیة، كما یؤثر سلبا على توجھھم إلى األدوار 
، بسابقھ Fig 4.7ھذا و یتشابھ أثر الدافع الدیني، . التعلیمیة واألدوار الدعویة

سبة لطلبة الدافع العلمي، و الفرق بینھما أن حجم تأثیر الدافع الدیني أكبر بالن
  . الماستر و أقل من أثر الدافع العلمي بالنسبة لطلبة اللیسانس

 

Fig 4.7  

ختصان فقط بطلبة أما فیما یخص الدافعین اإلجباري و المالي، فھما ی
الماستر من ذكر الدافع  یوجد من طلبة إستنادا لإلستبیان، الاللیسانس، إذ، و

فقط من مجموع  %8حوالي ( القلیل جدا من ذكر الدافع اإلجباريالمالي و
یظھر و. على الحدیث عن طلبة اللیسانس علیھ فإننا نقتصرو). طلبة الماستر

أن الدافع المالي یشكل حافزا قویا إلحتمال إختیار الدور الدیني، في حین یقلل 
كما أن الدافع اإلجباري یرفع من . بالدور التعلیمي االلتحاق احتمالمن 

ى األدوار التعلیمیة أكثر من نظیراتھا، في حین لھ، ت توجھ الطلبة إلاحتماال
  .ت التوجھ لألدوار األخرىاحتماالأي الدافع اإلجباري، آثار سلبیة على 



   فؤاد بن عبید/ د
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                492

 

Fig 4.8 

  
Fig 4.9 
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  :أھم النتائج
  :نخلص من الدراسة بالعدید من النتائج أھمھا ما یلي

د منح األمل ـ عموما نالحظ أن تخصص العلوم اإلسالمیة في جامعة باتنة ق 1
لطلبتھ بعد استكمال مسارھم الدراسي،   وقد غیّر ـ إلى حد ما ـ من تصوراتھم 
القاصرة والخاطئة والمتطرفة للدین وللمجتمع، وھیأھم وأھلھم إلصالح المجتمع 

  .وتكریس القیم والمعرفة والتدین فیھ
تصورا سلیما  ـ أن الكثیر من الطلبة إثر التحاقھم بالعلوم اإلسالمیة، ال یملكون 2

وواضحا وشامال حول دور الجامعة في ھذا التخصص، مقتصرین على الدور 
. التدیني التعبدي والتكوین الفقھي كدور المسجد، أكثر من بقیة األدوار األخرى

  .وعلى الدور التعلیمي بحكم الرغبة في التوظیف
وحي لطلبة ـ نالحظ غیاب تام لوعي الطلبة بضرورة الدور السیاسي والدور الر 3

كما نالحظ انعدام االھتمام بالسیاحة الدینیة، كدور . العلوم اإلسالمیة في المجتمع
  .ثقافي وتنموي

ـ نالحظ إخفاق في توقعات الطلبة من مردود التخصص بمرور سنوات الدراسة،  4
، إذ یمكن تفسیره بالصعوبات التي یواجھھا الطلبة في مختلف Fig 1كما في 

لمتعلقة ببظروف الدراسة واإلقامة، و الظروف البیداغوجیة مراحل الدراسة وا
انظر . (األخرى مثل التعامل مع اإلدارة، برنامج الدراسة و التعامل مع األساتذة

Fig 2.2A.(  
ي ومن خالل نظرة الطلبة، الملخصة بالتوزیعات حتمالـ بحسب نتائج النموذج اال 5

یجابات الطلبة واألدوار التي یحتمل البیانیة، فإننا نلحظ ما یشبھ التناقض بین إ
فمثال نالحظ الطلبة الذین اختاروا الدافع الدیني لتبریر التحاقھم بالعلوم . اختیارھا

، Fig 1.1A، كما ھو مبین في %51.56اإلسالمیة یشكلون نسبة معتبرة تقدر بـ 
ھو  توجھ الطلبة إلى األدوار الدینیة كان احتمالإال أن أثر الدافع العلمي على 

و ھناك أمثلة أخرى تبرز ھذا . Fig 4.6األكبر من الدافع الدیني كما ھو مبین في 
التناقض، ما یوحي إلى أن تصور الطلبة لألدوار التي یرغبون فیھا ال یتناغم مع 

و ھذا قد یشیر إلى أن ھناك نقصا في توعیة و توجیھ . المسار الدراسي للجامعة
جامعة، التي قد تكتفي باألداء اإلداري، دون اھتمام الطلبة، أو انعدام نظام تقویم لل

بالتقویم البیداغوجي والعلمي واالستراتیجي عموما، ھذا مایبرره عدم تطابق 
  .أھداف المؤسسة التعلیمیة و توقعات الطلبة و طموحاتھم
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. ماسترـ ھناك تباین واضح بین األدوار التي یطمح إلیھا طلبة اللیسانس و طلبة ال 6
فإن طلبة اللیسانس یطمحون ) Fig 4یمكن الرجوع إلى (ل نتائج الدراسة فمن خال

. إلى التصدي لألدوار التعلیمیة في حین یرغب طلبة الماستر في تقلد أدوار علمیة
وھذا بحسب تصوري أمر منطقي وإیجابي، ینّم عن تمكن البرامج الدراسیة 

إعادة األمل للطلبة  لتخصص العلوم اإلسالمیة ـ في حال استمرارھا أكثر ـ من
  .بالتمسك بخیار البحث العلمي

  :الھوامش
                                                        

یجب اإلشارة ان مرحلتي قبل التخصص و أثناء التخصص تشمل على جمیع الطلبة  1
المشاركین في اإلستبیان، في حین المرحلة األخیرة شملت فقط الطلبة في طور الماستر 

  .كونھم أنھوا دراستھم في الطور األول 2و  1
  : حساب اإلحتماالت تم على الشكل التالي -2

  ، )%67.63=62.172+5.458(: الدور الدیني
  ، )%65.50=62.172+3.324: (الدور العلمي

  ، )%62.22=62.172+0.049(الدور القانوني 
  ) %61.15=62.172+1.021: (الدور الدعوي

  )%54.363=62.172+7.809(وأخیرا الدور التعلیمي 
تخدام و ھذا یحدد بإس. المعنویة ھنا تعني إن كان المعامل بشكل فردي لھ معنى إحصائي -3

منھج إختبار الفرضیات بحیث أن كل معامل یختبر بفرضیة العدم، و التي تنص على أن 
. ة البدیلة و التي تنص غیر ذلكالمعامل الحقیقي یساوي الصفر، في مقابل الفرضی

المعیار في تحدید النتیجة یقوم على أساس اإلختبار اإلحصائي بحیث نستخدم التوزیع و
و نحسب إحتمال قبول أو رفض  -راسة نستخدم التوزیع الطبیعيو في حالة الد -المناسب

. بجنب كل معامل معنوي(*) رمز  و لتسھیل تفسیر النتائج، نضع. إحدى الفرضیتین
و لكن یبقى ھذا . في حالة الدراسة وجدنا معامل واحد فقط تتوفر فیھ شرط المعنویةو

األول إحصائي . دم أسلوبیننستخ و لذا, اإلختبار محدود بكل عامل بمعزل عن الباقي
و الذي  LRھذا یحدد باإلختبار شكل جماعي، وذلك بإختبار معنویة كل المعامالت بو

و ھذا یراعي المشاكل " نوعي"و األسلوب الثاني . یشیر إلى معنویة النموذج بشكل عام
تي قد ترتكب األخطاء الحدودیتھا، إلى نوعیة المتغیرات والتي تعاني منھا العینة من م

نوعیة نجد تمثل أفرادا و بمتغیرات متقطعة وعادة لما تكون العینة و. عند جمع المعطیات
ھذا ما یؤثر التغیر في العینة ذاتھا، وأن المعامالت في األغلب غیر معنویة بسبب قلة 

  .سلبا علیھا
ویة المعامالت جماعیا، قمنا بتقدیر النموذج بإستخدام الشكل األول و كان إختبار معن -  4

LR 5نویة النموذج أقل بكثیر من ، و بإحتمال رفض فرضیة مع37.81، بقیمة% ،
بالنتیجة فإن عدم و. وي وصالح لإلستخدام اإلحصائيبالتالي نخلص أن النموذج معنو

بسبب معنویة أي نموذج للعینات المصغرى یعود بالدرجة األولى لحجم العینة و لیس 
  . نوعیة النموذج من الناحیة النظریة
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  للجامعة في ظل سوق العمل LMDنظرة طلبة نظام 

  
  

  

  2سطیف  –محمد لمین دباغین جامعة  –یمینة غضاب األستاذة 
 

  :مقدمة
بكتسي التعلیم العالي أھمیة كبرى في ارساء قواعد التطور والتقدم من 
خالل وظیفة حساسة وذات فعالیة كبیرة تقوم بھا اطارات الجامعة أال وھي وظیفة 

علمي، ومن خالل ھذه األخیرة یتم التوصل الى حل المشكالت التي تعاني البحث ال
منھا المجتمعات سواء مجتمعات الدول المتقدمة أو المتخلفة، فالجامعة وسیلة ھامة 
لتحقیق التطور العلمي والتكنولوجي والنمو االقتصادي، وبسبب المشاكل التي عانت 

ة الى اصالحات عدیدة منذ استقالل منھا الجامعة الجزائریة، تعرفت ھذه األخیر
الجزائر الى غایة اآلن، فقد عرفت تضخما في عدد الطلبة الملتحقین بھا، وكذا 
ضعف میزانیة تمویل ھذه المؤسسة التكوینیة، وآخر االصالحات التي شھدتھا 

لیسانس، ( LMDالجامعة، ادخال نظام جدید لتكوین الطلبة والمعروف بنظام 
ین یتعلق األمر بھیكلة التعلیم العالي وادخال تعدیالت على أ) ماستر، دكتوراه

محتویات البرامج المقدمة للطالب وكذا طرق التوجیھ أثناء التحاق الطلبة الجدد 
بالجامعة وكیفیة تقویم مسارھم التكویني وانتقالھم عبر سنوات التكوین واألطوار 

دم الجامعة الجزائریة من الموجودة في ھذا النظام حتى یتم بلوغ مجموعة أھداف تخ
جھة واالقتصاد الوطني من جھة أخرى فیتم ربط حلقة التعلیم العالي بسوق العمل 
حیث تتماشى مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل سواء كان ذلك في القطاع 

یجمع بین ماھو نظري  LMDالعام أو القطاع الخاص وبالنظر الى أن نظام 
للجامعة في ظل  LMDدراسة معرفة نظرة طلبة نظام وتطبیقي فقد ارتأت ھذه ال

  .سوق العمل
  :اإلشكالیة

یعد قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي أحد القطاعات الحساسة في المجتمع 
باعتباره مؤسسة اجتماعیة وثقافیة، یجب علیھا أن تفتح أبوابھا أمام الناس، وتوفر 

جونھ، ولیس القراءات الكالسیكیة العقیمة، الذي یحتا) التطبیقي(لھم التعلیم العملي 
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وبالتالي تعمل على تزوید االنسان بالمعارف، والمعلومات، والمھارات، والمبادئ 
التي تزید من طاقاتھ، وقدراتھ على العمل واإلنتاج، فتصقل قدراتھ العقلیة ومھاراتھ 

قتصادیة، من حیث الیدویة، إال أن استجابة الجامعة لمتطلبات التنمیة االجتماعیة واال
المھني  أعداد القوى البشریة المؤھلة تأھیال عالیا، لن یتأثر إال بالتوجیھ واإلرشاد

للطالب، باختیار ما یناسبھم من تخصصات تنتج لھم االستقرار النفسي والتقدم 
المادي، وأیضا بتوفیر االمكانیات الالزمة لبلوغ المستوى المنشود من التقدم 

  .والرقي
كن الدول السائرة في طریق النمو من احتالل مكانة بین دول وحتى تتم

العالم، ألن العالم أصبح الیوم عبارة عن قریة صغیرة، في ظل العولمة بایجابیاتھا 
وسلبیاتھا، علیھا أن تعمل على تطویر وتحسین مؤسساتھا، خاصة مؤسسات التعلیم 

كامل وظیفتھا مع باقي العالي لكي تؤدي ھذه األخیرة دورھا بوجھ فعال، وحتى تت
وظائف المؤسسات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسة األخرى، التي یبنى علیھا 
المجتمع، فتتحقق التنمیة التي لن تكون بتعلیم یخرج عاطلین عن العمل، كما یجب 
أن ال یكون ھذا التعلیم غیر مرتبط بالتنمیة وبمعزل عن سوق العمل مما یؤدي الى 

  .یة عنھ تجعلھ مشروعا تنمویا صعب التنفیذتشكیل نظرة خیال
والجزائر كبلد نامي الیخرج عن ھذا االطار، لذا تسعى البالد من خالل 
مؤسساتھا لاللتحاق بركب الحضارة ومواجھة التحدیات التي یفرضھا العصر بما 
یحملھ من تغیرات على كامل االصعدة، حیث عملت على اعطاء أھمیة للتعلیم، 

لعالي، فمنذ االستقالل عرف القطاع تحوالت عدیدة، ففي مرحلة خاص التعلیم ا
تم انشاء أول وزارة مختصة في التعلیم العالي والبحث العلمي وتم ) 1962-1970(

فتح جامعات في مدن كبرى من الجزائر، ولكن بنظام موروث عن الفرنسیین، ومن 
العالي والبحث كان االصالح األول بوزارة التعلیم ) 1983-1971(خالل مرحلة 

العلمي بھدف القضاء على النظام التقلیدي المأخوذ عن االستعمار الفرنسي، وتوجیھ 
الجامعة لتقدیم االطر الكافیة للنھوض باالقتصاد الوطني المحطم، ومن ثم الغاء نظام 

والتي عرفت ) 1990-1983(القسم لیحل محلھ نظام العھد ومن خالل مرحلة 
ة، أین تركز االھتمام بتحدید احتیاجات سوق العمل بمرحلة الخریطة الجامعی

لتوفیرھا من خالل الطلبة نحو تخصصات تتالءم واالحتیاجات، اضافة الى تركیز 
الجھد على أحداث االندماج التام بین التكوین في الداخل والخارج، أما مرحلة 

ذة التسعینات فتمیزت بعمل محتشم إلثراء البرامج الجامعیة وإلعداد االسات
  .الجامعیین وتم خاللھا الرجوع الى نظام الكلیات بدال من نظام المعاھد السابق
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م 2013م الى آفاق 2004وقد عرفت الجامعة الجزائریة اصالحا شامال منذ 
تمثلت مرحلتھ األولى في ادخال ھیكلة جدیدة للتعلیم العالي، وذلك تطبیقا لتوصیات 

حیث تتوج كل  LMDعرف بنظام اللجنة الوطنیة لإلصالح ضمن نظام جدید 
مرحلة منھ بشھادة جامعیة، وجاء ھذا االصالح لمعالجة بعض االختالالت التي 
عرفھا قطاع التعلیم العالي، والتي مست النظام الجامعي سواء على مستوى التنظیم 
أو على مستوى االداء البیداغوجي حتى یتم ربط الجامعة بمحیطھا الخارجي للقضاء 

لالتطابق بین ما تتجھ الیھ الجامعة، وبین ما یتطلبھ محیطھا، حیث على وضعیة ا
شھدت كل مرحلة من ھذه المراحل تغیر نظرة الطلبة للجامعة حسب التغیرات 

  .الحاصلة في نظام القطاع التعلیمي
  :وفي ظل ھذه المعطیات تطرح الدراسة ھذا التساؤل المحوري

  الى مستقبلھ في سوق العمل؟الى الجامعة و  LMDماھي نظرة طالب نظام  -
  : وتتفرع عن ھذا التساؤل المحوري االسئلة الفرعیة التالیة

 ھل یرى الطالب في الجامعة أن تكوینھ ضمن نظامLMD   یؤھلھ للحصول
  على منصب عمل مالئم؟

 ھل یرى الطالب المكون ضمن نظامLMD   أنھ تم توفیر الظروف الكافیة
 بعد تخرجھ من الجامعة ؟  وشروط العمل لدمجھ في سوق العمل

 :أھمیة الدراسة
تعتبر الجامعة مركز اشعاع علمي وثقافي ذو اھمیة بالغة في تكوین االطارات - 

 لتحقیق التنمیة في المجتمع
 .في سوق العمل  LMDاھمیة معرفة مدى تأثیرھا على شھادة  -
بھ سیتم الغاء كون ھذا النظام محل اھتمام العدید من الفروع العلمیة والذي بموج -

 .النظام الكالسیكي
  : تسعى ھذه الدراسة من خالل شقیھا النظري و المیداني الى :أھداف الدراسة

 LMDالوقوف على الظروف التي ھیأتھا الدولة الجزائریة لدمج خریجي نظام  -
 .في سوق العمل

یضمن  LMDمعرفة ما اذا كان لتخرج الطالب الجامعي بشھادات نظام  -
  .مستقر بحكم ما یحملھ ھذا النظام من تكوین عالي ومتمیزمنصب عمل 

  وھذا بھدف الخروج بنصائح وتوصیات من شأنھا تحسین وتجوید نظرة
الطالب للجامعة ولقطاع التعلیم العالي لتحقیق االنسجام بینھم، وضمان التطبیق 
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ي األمثل لدور الجامعة باعتبارھا مركز اشعاع علمي وثقافي ذو اھمیة بالغة ف
 .تكوین االطارات لتحقیق التنمیة في المجتمع

  :تحدید المفاھیم
  :الطلبة الجامعیین -1

  : تعریف اصطالحي
ھم جماعة أو شریحة من المثقفین في المجتمع بصفة عامة وبحكم السن تنتمي  -

الى فئة الشباب وھي الفترة التي یكتمل فیھا النمو العقلي والجسمي والنفسي 
  .یجعل المرء قادرا على أداء وظائفھ واالجتماعي على نحو

والطالب الجامعي ھو أیضا ذلك الشخص الذي سمحت لھ كفاءاتھ العلمیة  -
باالنتقال من مرحلة الثانویة أو مرحلة التكوین المھني أو الفني العالي الى الجامعة، 
تبعا لتخصصھ الفرعي بواسطة شھادة أو دبلوم یؤھلھ لذلك، ویعتبر الطالب أحد 

  . 1اصر األساسیة والفعالة في العملیة التربویة طیلة التكوین الجامعيالعن
الطلبة الجامعیین ھم فئة الشباب الذبن انتقلوا من الدراسة في  :التعریف االجرائي

المرحلة الثانویة الى التكوین في المرحلة الجامعیة للحصول على شھادة تؤھلھم 
  .وق العملللولوج الى عالم الشغل واكتساب مكانة في س

 :الجامعة -2
بأنھا مؤسسة تنظم مجموعة ": رامون ماسیامنسویعرفھا : تعریف اصطالحي

أشخاص یجمعھا نظام ونسق خاصین، تستعمل وسائل تنسق بین مھام مختلفة 
    . 2"للوصول الى معرفة علیا

الجامعة ھي مؤسسة تعلیمیة تثقیفیة تسعى لتكوین أجیال  :اإلجرائيالتعریف 
في تخصصات متعددة وفق ما یتناسب مع متطلبات سوق العمل بغیة تنمیة المستقبل 

  . وتطویر المجتمع
  ):لیسانس، ماستر، دكتوراه( LMDنظام  -3

 .رصید 180سداسیات، مصادق علیھا ب  6شھادة یدرس للحصول علیھا : لیسانس
  :وھناك نوعین من اللیسانس

 .یسمح بالتحضیر للماستر: لیسانس اكادیمي -
 .لالختصاصات االكثر طلبا في سوق العمل: مھنيلیسانس  -

رصید لكل سداسي،  30سداسیات، بعد اللیسانس، و بوتیرة  4محدد ب : ماستر 
 :وھو اآلخر نوعین

 . یعطي الكفاءة للدخول في الحیاة العملیة: مھني ماستر -
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 .ھو الذي یؤدي الى الدكتوراه: ماستر البحث  -
ات على األقل، بعد الحصول على ماستر سداسی 6مذكرة تحضرفي فترة : دكتوراه

 .  3البحث
  :سوق العمل -4

  : تعریف اصطالحي
تعریفا عملیا لسوق العمل المحلي فیعرفھ بأنھ ) Goodman(یعطي كودمان  -

    .4المنطقة التي تفتش فیھا المؤسسات عن العمال، والتي یشتغل فیھا معظم القاطنین
أن أسواق  HIKSة الحدیثة أمثال ھیكز كما یرى اقتصادیو المدرسة االقتصادی -

العمل تشبھ تماما أسواق المنافسة التامة وأمثلة ھذه األسواق كثیرة منھا سوق 
التحویل الخارجي، سوق التمویل الدولي وسوق السلعة ویفترض االقتصادیون 

عن العمل ویرى  اإلعالنتجانس العمل وانعدام تكالیف النقل وكذلك تكالیف 
أن السوق الطبیعیة للعمل تختلف كلیا عن سوق العمل في ظل  كیراالقتصادي 

 الظروف التامة اذ أن نظرة العامل االعتیادي الى السوق تكون ضیقة كما أنھ ال
  .یعتبر مشاركا یقظا فیھ

وعلى كل حال ال یمكن عملیا تعریف سوق العمل المحلي على أنھ مركب 
عب جدا تعریف سوق العمل المحلي من األعمال ذات األجر الواحد، كما أنھ من الص

على اعتبار انھ سوق شغل، فأرباب العمل ینظرون الیھ على أنھ المنطقة المحدودة 
على أنھ المنطقة  إلیھالتي یستمدون منھا حاجاتھم الى العمل، أما العمال فینظرون 
تغییر مكان سكناه  إلىالتي یكون العامل ضمن حدودھا مستعدا للعمل دون الحاجة 

في  إالیس في ھذا الرأیین ما یدعو الى تحدید المنطقة الجغرافیة من سوق العمل ول
  . 5حالة نادرة مثل وجود مدینة صغیرة محاطة بمئات األمیال من الصحاري

العرض (سوق العمل كأي سوق آخر یخضع لقانون السوق : تعریف اجرائي
أو قوة بدنیة، أو كلیھما،  ، یبیع فیھ الفرد قوة عملھ، سواءا كانت قوة فكریة)و الطلب

 .لمن یحتاج ھذه القوة
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  مقارنة بین النظامین
 LMDنظام   النظام الكالسیكي

  سنوات 4لیسانس في 
 جذوع مشتركة خاصة بكل فرع 
 تخصصات محدودة 
  نظام دراسي سنوي بحجم ساعي

 مكثف
  أسالیب تدریس تقلیدیة

 )محاضرات، تطبیقات(
  نظام تعویض أحادي بین المقاییس

  فقط

  سنوات 3لیسانس في 
  جذع مشترك واحد  یتضمن أربع

 مسارات تكوین
 تخصصات كثیرة 
  نظام دراسي سداسي بحجم

 ساعي غیر مكثف
 أسالیب تدریس متنوعة 
  نظام تعویض ثنائي بین المواد

 والوحدات
 تكوین مدى الحیاة  

  
  :اإلصالحفي الجزائر و دواعي  LMDنظام 

ل نتیجة للتطورات التي عرفتھا والنمو لقد مرت الجامعة الجزائریة بعدة مراح
السریع ھذه األخیرة التي طرحت عدة اختالالت نجمت عنھا أربع مشكالت كبرى 

  :ھي
ویقصد بھ النمو المتزاید لعدد الملتحقین بالتعلیم العالي سنویا : مشكلة التحجیم

بالتدفق "مقارنة بعدد األساتذة وإمكانیات االستیعاب، وھو ما یعرف أیضا 
 ".البيالط

وتعني التكلفة أو المصاریف الجاریة على التعلیم العالي : مشكلة التمویل 
والمقصود بھذه المشكلة ھنا ھو ضعف المیزانیة الموجھة للتعلیم العالي والبحث 
العلمي مقارنة بباقي القطاعات والدول المتقدمة اضافة لسوء توزیعھا وانعدام 

 .لحكوميمصادر جدیدة للتمویل بخالف التمویل ا
ویقصد بھا نقص أعضاء ھیئة التدریس وقلتھم مقارنة بعدد الطلبة : التأطیر 

 .سواء من حیث الكمیة أو النوعیة
ونعني بذلك ما یتكون منھ التعلیم العالي ): البنیة التحتیة(الھیاكل والتجھیزات  

، بمختلف تخصصاتھا وتوزیعاتھا وما تحتویھ من ...من جامعات ومعاھد  وكلیات
 ...قاعد بیداغوجیة وتجھیزات و وسائل ومخابرم
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ھذه المشكالت بتداخلھا وتنوعھا كان لھا األثر البالغ على نوعیة التعلیم 
العالي وكفاءتھ، خاصة في ظل التحدیات الكبرى والتي فرضھا التطور السریع 
للعلوم والمعارف واالقتصاد، ھو في سیاق التكیف مع ھذه التغیرات والتحدیات، 

وضع منظومة التعلیم العالي في دینامیكیة اصالحات جدیدة أمر ال مناص  أصبح
منھ، فعلى ضوء توصیات اللجنة الوطنیة الصالح األنظمة التربویة شرعت 
الجامعة الجزائریة في تطبیق اصالح شامل تمثلت مرحلتھ األولى في وضع ھیكلة 

) س، ماستر، دكتوراهلیسان( L.M.Dجدیدة للتعلیم العالي ومحتویاتھ عرفت بنظام 
الذي شمل ھیكلة التعلیم العالي و البرامج البیداغوجیة وطرق التوجیھ والتقویم 
واالنتقال، بغیة تصحیح االختالالت التي ظھرت من خلق تالؤم بین المتطلبات 
الشرعیة الدیمقراطیة للتعلیم العالي، وضمان تكوین نوعي ودراسة االجراءات 

  . 6ح للتعلیم العاليالعدیدة مع اعطاء االصال
مع اعطاء معنى حقیقي للمناقشة واألداء وھذا وفق جملة من االجراءات 
وتھدف الدراسة التالیة للكشف عن مدى االستجابة لالجراءات الخاصة بھذا 
االصالح للمشكالت األربعة للجامعة الجزائریة المذكورة آنفا، فكل االختالالت 

ج الجامعة الجزائریة من ھذه األزمة التي تمر المشار الیھا تسیر الى ضرورة اخرا
بھا بوضع كل الوسائل البیداغوجیة العلمیة، البشریة، والھیكلة التي تسمح  لھا بتلبیة 

  .متطلبات المجتمع ومواكبة النظام الدولي للتعلیم العالي
ان معالجة ھذه االختالالت المسجلة سواء كان في مجال التسییر أو في مجال 

لجامعة الجزائریة تستدعي المحالة اصالح شامل للتعلیم العالي، ھذا مردودیة ا
االصالح الذي یحافظ على الصفة العمومیة للتعلیم العالي یجب أن یحقق عدة مھام 

  :للجامعة ومن بینھا
 .ضمان التكوین ذو الجودة وتلبیة متطلبات المجتمع -
وھذا بتنمیة كل  تحقیق االنسجام الكامل مع المحیط االجتماعي و االقتصادي -

 .التبادالت الممكنة بین الجامعة والعالم المحیط بھا
 .تطویر میكانیزمات التأھیل المستمر الذي یتماشى مع تطور المھن  -
تدعیم المھمة الثقافیة للجامعة بنشر القیم العالیة للعقل البشري والمتمثل خاصة في   -

 .التسامح واحترام الغیر
 .في المجاالت العلمیة والتكنولوجیة االنفتاح على تطویر العالم  -
 .تشجیع وتنویع المبادالت العلمیة مع دول العالم -
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 .وضع اساس الحكم الراشد مبني على المشاركة والحوار والتشاور  -
 :لذلك شرعت الجامعة في اصالح تعلیمھا العالي المبني على 
 .ضمان تكوین نوعي عالي من أجل اندماج أحسن في الحیاة المھنیة -
 .تكوین للجمیع على مدى الحیاةال -
 . 7استقاللیة المؤسسات الجامعیة وانفتاحھا على العالم -

  وخصائصھ في الجزائر  LMDأھم ممیزات نظام 
في اطار العولمة و وعیا منھا بالمھام المنوطة بالجامعة على المستوى 
الخارجي من أجل ضمان تواجدھا، وبغیة تطویر التبادالت الثقافیة والحركیة 

في ھذا السیاق  2004لبشریة على جمیع المستویات، انخرطت بالدنا منذ سبتمبر ا
Processux العالمي الخاص باصالح أنظمة التعلیم العالي.  

أبرزت بوضوح ) CNRSE(فاللجنة الوطنیة الصالح المنظومة التربویة 
ت في تقریرھا العقبات المتعددة التي تمس النظام التعلیمي الجزائري والتصحیحا

  .التي تسمح للجامعة الجزائریة من مزاولة مھامھا في اطار تطویر البالد
وعلى ضوء توصیات اللجنة المذكورة آنفا وتبعا للمخطط الخاص باصالح 

تم تحدید  2002أفریل  20النظام التربوي المتبني من طرف مجلس الوزراء في 
القطاع في مرحلة استراتیجیة على المدى القصیر، المتوسط، أو الطویل لتطھیر 

تخص استراتیجیة وضع برنامج تطویر عام وعمیق للتعلیم العالي ) 2004-2013(
في المرحلة األولى وضع ھیكلة جدیدة للتعلیم مرفقة بتحدید البرامج البیداغوجیة 
الجدیدة، ھذا الى جانب اعادة تنظیم التسییر البیداغوجي في تنفیذه كما ھو محدد من 

علیم العالي والبحث العلمي یسمح للجامعة الجزائریة بتحسین طرف السید وزیر الت
التكوین من أجل االستجابة للتطورات العالمیة والسماح بادماج المؤسسات الجامعیة 
في محیطھا االجتماعي واالقتصادي وكذا تأسیس التكوین المستمر وتطویر 

  .میكانیزمات التكوین الفردي
ة عبر الوطن على تشجیع البحث حیث تعمل مختلف الجامعات الجزائری

العلمي، باعتباره وسیلة للرقي والتقدم، وھي تتوفر على االمكانیات البشریة من 
الباحثین من ذوي الرتب العلمیة العلیا، ضمن مشاریع ومخابر بحث متعددة، 
مستفیدة من ذلك في الدعم المستمر الذي تولیھ الدولة لمجموع المؤسسات الجامعیة 

اقامة ھیاكل جدیدة لدعم البحث العلمي وتوفیر المعدات والتجھیزات عبر الوطن ب
  .الموجھة للبحث العلمي أیضا
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وبما أن التنمیة المستدامة تقوم أیضا على أساس التسییر الراشد لإلمكانیات 
المادیة والبشریة وانسجاما مع ھذا المسعى تتجھ الجامعات الجزائریة بخطى ثابتة 

د .م.نوعي لطلبتھا، بتطبیق الھیكلة الجدیدة للتعلیم العالي لنحو التكوین العلمي ال
وتشجیع مدارس الدكتوراه ومد جسور التعاون والبناء وترقیتھ الى مستوى الشراكة 
الحقیقیة، باعتبار أن ھذا الشریك االستراتیجي یعد عامال حیویا للتكوین والبحث 

  . 8العلمي
  ):LMD(د .م.ایجابیات وسلبیات نظام ل

  :االیجابیاتأھم 
 .تقدیم تكوین نوعي وفق االختصاصات المفتوحة بمواصفات عالمیة .1
تلبیة حاجات القطاع المشغل و تفعیل العالقة بین الجامعة و المحیط االقتصادي   .2

 .و االجتماعي
الطالب غیر موجود في ھیكل أنبوبي وبإمكانھ ان یندمج في مسلكھ حسب قدراتھ  .3

 .للوصول الى التخصص المراد
ستاذ یدرك عروض العمل ویقیمھا ویكیفھا مع التطورات العلمیة اال .4

 .والتكنولوجیة للبلد
 .تقدیم شھادة معترف بھا دولیا .5
ساعة  25تقلیص الحجم الساعي بحیث تعطى األھمیة للبحث و المطالعة،  .6

  .أسبوعیا فقط
 :أھم السلبیات

شھادة  :التكوین لنیل الشھادات المھنیة یكون متخصص وحسب المنطقة مثال .1
طالب من والیة معینة تختلف عن شھادة طالب من والیة أخرى في نظر قطاع 

 .التشغیل
انعدام العقود مع الشریك االقتصادي وغیاب الخرجات العلمیة والتربصات   .2

 . المیدانیة
قضیة تصنیف الشھادات عند الوظیف العمومي وما یمكن أن تخلقھ من مشاكل  .3

 .مع شھادات النظام القدیم
ل تغییر یحمل ایجابیات وسلبیات وھذا متفق علیھ ولكن یجب مواصلة دعم ان ك .4

  .ھذا االصالح إلزالة كل سوء فھم
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اقامة حكم راشد من اجل التحدید البیداغوجي وضمان جودة التكوین ومقارنة  .5
 .المؤسسات فیما بینھا

       9.وضع أسس ھیكلیة للتنسیق بین جمیع المؤسسات التعلیمیة والعملیة .6
    :ض العمل والطلب علیھعر

یعتبر عرض العمل میزة ذات مشاكل لھا أبعاد متشعبة، وھذه  :عرض العمل -1
  :تتضمناألبعاد 
قرارت األفراد أو العائالت، حول الرغبة لدیھم في البحث عن العمل  :أوال

والقیام بھ، أو عدم توفر الرغبة لدیھم في ایجاد العمل والقیام بھ، وحول الفترة 
في العمل ومداھا بین الطول والقصر، كل أسبوع أو خالل السنة، وھذه  المقضیة

القرارات تحدد عرض العمل في االقتصاد ككل، ویعتبر حصیلة معدل المشاركة، 
أي حصة ذلك الجزء من السكان المشارك في قوة العمل، أو الباحث عن عمل، 

  .وعدد ساعات العمل المنجزة في كل اسبوع أو خالل السنة
فانھ یجب على األفراد أن یحددوا نوع العمل الذي یرغبون بالقیام بھ،  :یاوثان

  .محددین بذلك عرض العمل لحرفة معینة
یجب على االفراد أن یقرروا الجھة التي یرغبون بالعمل لصالحھا،  :وثالثا

  .ومحددین بذلك عرض العمل لمؤسسات معینة
االلزامي یتم استخدامھم بشكل واألكید أنھ لیس جمیع الذین تجاوزوا سن التعلیم 

دائم واستمراري، فھناك البعض یمارسون مھن حرة، والبعض اآلخر باحثین عن 
عمل یمكن أن یتخطوا علیھ في أي لحظة من الزمن وھم غیر مستخدمین، وآخرون 

: ال یمكن اعتبارھم حتى مشاركین في قوة العمل، وذلك إلمكانیة تواجدھم ضمن
، وغیره من األسباب ...تمرار في التحصیل العلمي، العجزالتقاعد، الزواج، االس

التي تبعد األفراد عن میدان العمل، وانجاز وظائف معینة، وھناك بعض األفراد 
یعتبرون مشاركین في قوة عمل اتفاقیة اذ أنھم یبحثون عن العمل أحیانا وأحیانا 

  .10ةأخرى ال یبحثون عنھ، حیث أن ھذه المجموعة تشكل قوة عمل ثانوی
فتحرك أفراد ھذه المجموعة داخل قوة العمل وخارجھا، وضمن قوة العمل  

من بطانة الى استخدام، وقد تكون لھ أھمیة من حیث الكم ال تقل عن أھمیة التحرك 
  .بین أعمال المستخدمین على نحو دائم

ان الطلب على االیدي العاملة على المستوى االجمالي یمثل  :الطلب على العمل -2
رة االقتصاد الوطني على توظیف األیدي العاملة عند أجر حقیقي معین، وذلك قد

یعني تجمیع الطلبات الفردیة ألصحاب األعمال، والطلب على العمل من وجھة نظر 
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یعكس رغبة صاحب العمل في توظیف عنصر ) أي الطلب الفردي(صاحب العمل 
ن معین، مع الحفاظ على العمل عند أجر حقیقي معین، وفي فترة زمنیة معینة ومكا

ثبات بقیة العوامل األخرى، وبذلك فان صاحب العمل ھو الذي یقوم بتحدید كمیة 
العمل المطلوبة حسب ما یستلزم وجود عدد معین من عناصر العمل وذلك یتحدد 
وفقا لقدرة صاحب العمل على توفیر وتأمین أجر حقیقي یفي بمتطلبات العامل 

  .الخاصة، دون التأثیر في مصالح صاحب العمل ویساعده على تحقیق أغراضھ
والطلب على العمل ھو طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات التي 
ینتجھا العامل، وھذا من خالل أن صاحب العمل یستأجر العمال لغرض استخدامھم 

   .11في انتاج السلع والخدمات وال یطلب العمل بحد ذاتھ
  »العمل جامعة من أجل تلبیة حاجات سوقالتكوین في ال«: التعلیم والعمل

تشكو معظم نظم التربیة العربیة وخاصة الجزائر من انفصال نسبي ناتج عن 
التعلیم الرسمي عن مطالب سوق العمل، وغیاب التنسیق بین التخطیط للتعلیم 
وللقوى العاملة وبینما تتطلبھ مشاریع التنمیة وأھدافھا، وعدم التوازن بین 

ریة والعملیة، فنحن نتعلم وفقا لطاقة التعلیم المتاحة ال وفقا التخصصات النظ
لحاجاتنا الفعلیة وتحت ضغوط من الفلسفة االجتماعیة السائدة في ظل فلسفة خاطئة 
تصنع حواجز بین المعارف النظریة والمھارات العملیة، وان قطاعات العمل في 

تدریب غیر الرسمیة وفي البلدان العربیة البد أن تشارك مع مؤسسات التعلیم وال
اعادة تأھیل فائض الخریجین، فعدم مساھمة المؤسسة العلمیة في حل المشكلة التي 
یواجھھا المجتمع یعد عائقا امام أن تحظى ھذه المدرسة بالقدر الكافي من الموارد 
المادیة ودعم القیادات السیاسیة والشعبیة وھي امور ال غنى عنھا في احداث التجدید 

  .12العلمي
 LMDوھنا یتبادر الى أذھاننا ھل أن مھمة التعلیم في الجامعة ضمن نظام 

ھي االستجابة الفوریة لسوق العمل وإذا كان الجواب بنعم فھل اذن انكمش سوق 
  العمل؟ 

وھل سیؤدي ھذا الى انكماش التوسع في التعلیم؟ والعكس صحیح، من ھنا لم 
لدولة لالفراد لكي یسعون من خاللھ الى یعد التعلیم حقا من حقوق االنسان وفرتھ ا

تحسین أحوالھم المعیشیة، ویصبح التعلیم أداة من أدوات النمو االقتصادي وذا عالقة 
ایجابیة بھذا النمو وان المفاھیم الحدیثة لم تعد تنظر الى التعلیم والجامعة تلك النظرة 

  .الضیقة
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ود بعائد أكبر مقارنة ان االستثمار في مجال التعلیم یع" دینسوف"كما یؤكد 
تعود بنفع كبیر على اجمالي االنتاج . باالستثمار المادي وزیادة االنفاق على التعلیم

    .13القومي
كما ان التعلیم الیستجیب بالقدر الكافي لالحتیاجات المتزایدة للعمالة وعندما 

ة یحین الوقت لالستجابة لھذه المتطلبات نجد أن العملیة محددة بعملیات سیاسی
  .واقتصادیة وھذه العملیات تتسم بالبطء مقارنة بتطور احتیاجات السوق

وقد عرفت الجزائر مجموعة من التغیرات الساسیة واالقتصادیة 
واالجتماعیة، دعت الحاجة الى تغیر أھداف المنظومة التكوینیة، وھكذا أصبح لزاما 

وطني المنفتح على علیھا أن تسایر التغیرات وتعمل على تلبیة حاجات االقتصاد ال
اقتصاد السوق، وفي ھذا االطار على التكوین أخذ عدة جوانب بعین االعتبار، 

  :وتتمثل أھمھا في
ھناك توسع وتنوع في : تلبیة حاجات القطاع الوطني من األیدي العاملة المؤھلة .1

المھارات الشيء یتطلبھا االقتصاد الوطني بخاصة بعد التفتح على االقتصاد 
 .جیع االستثمار وظھور القطاع الخاصالعالمي وتش

تلبیة حاجات العمالء األجانب یجب اعتبار حاجات شركات االجنبیة التي ال  .2
یجب انتظار قدومھا الفعلي حتى یتم التعرف على حاجاتھا، والشروع في تكوین 
فنیین لالشتغال بھا بل البد من القیام بدراسات استشرافیة مسبقة عن طبیعة 

 .یة المحتمل قدومھا لالستثمار بالجزائرالشركات األجنب
ى التقنیات ھناك حاجة ملحة للتعرف عل: التفتح على التقنیات المھنیة العالمیة .3

المھنیة المتطورة والسرعة في التكیف معھا، بل التنبؤ بھا واالستعداد لھا وھو 
ما یتطلب اطارات مسیرة ومكونة ذات مستوى عالي من التعلیم والذكاء 

   .14واالبداع
كما ان الجامعة الجزائریة منذ االستقالل تعمل على انشاء نظام جامعي یتماشى  .4

الد والعمل على تلبیة متطلبات التنمیة في البالد، مع والوضعیة السائدة في الب
مراعاة المعاییر المتعارف علیھا في البلدان المتقدمة علمیا وتقنیا، وتكوین 
اطارات تضاھي في كفاءاتھا التقنیة اطارات الدول المتقدمة ایضا توسیع التعلیم 

ات العلیا الجامعي وتوفیره لكل الراغبین في الدراسة من أجل توفیر االطار
 .للبالد في مختلف التخصصات
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ربط التعلیم الجامعي بالواقع عن طریق معالجة المشكالت الوطنیة وتوحید  .5
 .التعلیم العالي نحو الفروع التي یحتاجھا االقتصاد الوطني

اعطاء التعلیم العالي بعده التقني والعلمي باإلضافة الى اعطائھ بعده الوطني  .6
 . 15 )اللغة العربیة(نیة وخاصة في مجال اللغة الوط

 :عوامل تغیر أسواق العمل
ھناك تغیرات جدیدة في أسواق العمل، نذكر منھا التغیرات التي طرأت على 
مدخالت النظام التعلیمي السائد في معظم المجتمعات الحدیثة، حیث یمثل سوق 
العمل ظاھرة اجتماعیة مالزمة لوجود المجتمعات االنسانیة، ویكون لھ اھمیتھ 
وخصوصیتھ في المجتمعات النامیة عند مقارنتھا بما یسود في غیرھا من 
المجتمعات المتقدمة حیث تكون أسواق العمل في الدول المتقدمة أكثر ارتباطا 
بطبیعة النظم السائدة بھا وخصائص مخرجاتھا، فضال عن ارتباطھا بخطط 

سھم بدور كبیر في اعادة واستراتیجیات التنمیة الشاملة بھا وبالتالي مازال التعلیم ی
القوى العاملة والتي یفترض فیھا ان تكون مؤھلة ومدربة،  -أو صناعة–االنتاج 

ومن ثم قادرة على المساھمة أو المشاركة في عملیة االنتاج على مستوى مختلف 
القطاعات االقتصادیة السائدة في ھذه المجتمعات المتقدمة، وذلك نظرا لوجود 

لتعلیم ومخرجاتھ في عالقتھ بسوق العمل في الدول المتقدمة ارتباط بین مدخالت ا
بینما یكون العكس ھو الصحیح بالنسبة لما یحدث في معظم المجتمعات النامیة، وفي 
ھذا الصدد یمكن القول بان ذلك انما یتوقف بالدرجة األولى على خصائص وسمات 

لتكیف واالستجابة مع ھذا النظام التعلیمي أو ذاك، وما یرتبط من مخرجات مؤھلة ل
المتطلبات المعاصرة ألسواق العمل، حیث لم یعد المؤھل الدراسي وحده كافیا 
الیجاد فرص العمل بل ھناك قدرات ومھارات أخرى أصبحت أكثر أھمیة 
وضروریة، ترتبط في معظمھا بتلك التغیرات التي تطرأ على أسواق العمل وما 

تطلبات مدخالت النظام التعلیمي یصاحبھا من ضرورة ادخال تغییرات على م
  .وخصائص مخرجاتھ حالیا او مستقبال

كما تلعب الھجرة الدولیة لألشخاص الباحثین عن عمل دورا أكثر أھمیة في 
أسواق العمل أیضا، فالھجرة من دول الجنوب النامي الى غیرھا من دول الشمال 

أي ھجرة " األدمغة نزیف"المتقدم عرفت بھجرة العقول أو كما یطلق علیھا البعض 
الكفاءات العلمیة الى البلدان الغربیة التي ترفض العودة مرة أخرى ألرض 

   16.الوطن
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حیث أن أسواق العمل الدولیة لھا خصائص تعبر في أحیان كثیرة عن 
خصوصیة ما تتطلبھ أسواق العمل لدى بعض الدول المتقدمة وما یوجد فیھا من 

حددة عند مقارنتھا بغیرھا من أسواق العمل عمالة یكون لھا خصائص مغایرة أو م
في دول أخرى نامیة، كما نجد ان ھناك تغیرات أخرى طرأت على تیارات الھجرة 
حالیا من حیث معدالتھا واتجاھاتھا، وخصائص المھاجرین أنفسھم وذلك تبعا 
للتغبرات االقتصادیة والسیاسیة، كما یتوقع أحیانا في المستقبل القریب أن یعاني 

عمال غیر المھرة في الدول المتقدمة كالوالیات المتحدة من االنخفاض السيء بل ال
والمطلق لدخولھم نظرا للمنافسة التي تحدث بینھم وبین العمالة اآلسیویة وغیرھا 
من أصحاب االجور الرخیصة، في حین قد یعاني العمال المھرة في الدول النامیة 

یالت االخرى الى التاكید على ان ھناك من الخسارة في الدخل، وتذھب بعض التحل
خلیطا من العوامل یرجع مع بعضھا الى تحریر التجارة، وبعضھا اآلخر الى 

أي احالل التكنولوجیا المتطورة محل (التغیرات التكنولوجیة كثورة الحاسوب 
  ).العمالة في بعض المھن

  :النتائج المترتبة على تغیر أسواق العمل
 .رة والعمل الماھر في األسواق العالمیةتزاید الطلب على المھا -
 .حدوث التفاوت المتزاید في األجور بین العاملین نظرا للتفاوت في المھارة بینھم -
حدوث تغیر في ھیكل قوة العمل وخصائص العاملین أنفسھم، وفي متطلبات  -

 .أسواق العمل وأسلوب أدائھا
والسوق، حیث كانت أعداد  تغیر العالقة ما بین االنتاج والعمالة، وبین البطالة  -

العاطلین عن العمل قدیما تتزاد في فترة الركود وتناقص مع االنتعاش في حین 
أصبح اآلن یتم طرد األیدي العاملة في ظل الركود وفي ظل استخدام اآلالت 

 .االوتوماتیكیة
خدوث تحوالت مھمة في انماط التوظیف واسلوب اداء سوق العمل، وبالتالي  -

التركیب المھني والمھارة لقوة العمل، حیث حدث تزاید تدریجي في حدث تغیر في 
الطلب على اصحاب الفئات الفنیة والمھنیة األكثر اتصاال بأسالیب تكنولوجیا 
المعلومات، ومن ثم شھدت البلدان الصناعیة المتقدمة تغیرات في ھیكل المھارات 

، في مقابل تصفیة تحدده في خلق وظائف جدیدة ذات كثافة عالیة في المھارات
 .الوظائف ذات المھارات المنخفضة

 . 17تغیر نمط العالقة التعاقدیة بین العامل وصاحب العمل -
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  :أسواق العمل المحلیة
یقول دیریك روبنسون أن التعبیر عن أسواق العمل المحلیة بكلمتین یكون 

حیث أن ھناك اختالف كبیر بین المؤسسات بخصوص " مضطرب مخزي"
ي یتقاضاھا العمال ذوي الحرفة الواحدة في اسواق العمل المحلیة وھذا المداخیل الت

نتیجة نواقص في السوق، وبالنسبة لمعظم الحرف الیدویة تعتبر حالة شاذة ولیس 
اعتیادیة، بأن تدفع مؤسسة ذات الدفع األعلى في سوق العمل المحلي زیادة تقل عن 

ة الدفع األدنى، وال یعني ھذا عن كل ساعة لتلك الزیادة التي تدفعھا مؤسس% 50
بأن مجال تنقل العمال یكون محدودا بل العكس ھو الصحیح، فكل من معدالت 

، %200التحول االجمالي ومعدالت ترك العمل في الصناعات االنتاجیة تصل الى 
غیر أن مؤسسات الدفع العالي تمیل الى تحقیق ما یتجاوز الفوائد االضافیة لالجور، 

ف األجر الى وجود سوق غیر تامة، وقد أشارت دراسة امریكیة وقد یشیر اختال
حدیثة الى ان اختالف األجر  داخل الحرفة الواحدة قد تقلص، ولكن بشكل قلیل جدا 

، غیر أن السوق التامة في األمد الطویل غیر وارد 1968و  1954خالل السنوات 
بكلمة مضطرب  نظرا للتغیرات الحاصلة، ولذلك فان وصف سوق العمل المحلیة

ھي التعریف المالئم، كما أن التفسیرات البدیلة وراء اختالفات األجر یعتبر مؤشرا 
قطعیا على عدم تعقل من جانب العمال، فاألسلوب نفسھ یمارس من قبل أصحاب 
العمل عند استئجار العمال الذین یقدمون لھا طلبا مباشرا، فأصحاب العمل ال 

الھم ھنا وھناك، فعادة تقدم عروض العمل على یشجعون العمال على تسویق اعم
أخذھا أو تركھا، وبعد قبولھا تتم من األدنى ثم تخضع للترقیة، وبذلك فعملیة : أساس

االستئجار من شأنھا أن تضع ضوابط تنظیمیة على انتقال العمل، غیر أن تجزئة 
یرا أسواق العمل المحلیة تزید، وبذلك تصبح أھمیة وجود فرص العمل تفوق كث

اھمیة اختالفات األجر في توزیع العمل بین المؤسسات والصناعات والحرف، كما 
أن تحقیق أعلى منفعة صافیة الیعني ان تكون المنافع متساویة وذلك أن قانون 
السعر المتساوي لم یتحقق في اسواق العمل المحلیة بشكل مؤكد، ففي الواقع من 

فمن الصعب جدا تحدید العوامل غیر  الصعب معرفة كیف یمكن ان یتحقق التساوي،
   .18النقدیة

كما أن المنافع الصافیة تكون متساویة في جمیع االستخدامات اذا ضاعف 
  .العمال المنفعة الصافیة، وأصحاب العمل یضاعفون االیرادات
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  :تدخل الدولة في تنظیم التشغیل
قرار تدخلت الدولة في تنظیم سوق العمل نظرا لوجود عدة اسباب منھا اال

بأن لھ الحق في العمل، ) الدولیة والدساتیر و القوانین الوطنیة(للمواطن في الواثیق 
وھذا ما دعا الى تدخل الدولة لضمان ھذا الحق لھ لمعالجة مشكلة البطالة و توفیر 
فرص العمل للمحتاجین الیھا لتلبیة حاجاتھم وتمكین كذلك أصحاب العمل للحصول 

النجاز كمیة العمل المطلوبة ألن االتصال المباشر بین من على ما یلزمھم من عمال 
یعرض قوة العمل ومن یطلبھا أصبح من الصعب تحقیقھ، كما ان الدول التي تعتمد 
سیاسة االقتصاد الموجھ یفرض على الدولة التدخل لتخطیط برامج توجیھیة تنفیذیة 

ستثمار األمثل لھذه لسیاسات تخطیط القوى العاملة على المستوى الوطني لضمان اال
القوى وفقا لما تقتضیھ خطط التنمیة القومیة، وبذلك تنامت وظائف ادارة العمل 
لتشمل تخطیط وتنفیذ السیاسات الخاصة بتشغیل القوى العاملة الوطنیة وغیرھا من 
القوى العاملة األجنبیة التي یعد تواجدھا بالدولة لتحقیق مصلحة االقتصاد الوطني، 

وتنفیذ ھذه السیاسات عن طریق انشاء اجھزة متخصصة، باالضافة حیث یتم رسم 
الى وضع احكام وقوانین منظمة لنشاطات ھذه األجھزة ومحدد اللتزامات وواجبات 
العمال وأصحاب العمل، كما تمتلك ادارة العمل الوطنیة وظائف فرعیة تصب في 

التوجیھ المھنیین التدریب و: النھایة في سیاسة التشغیل وھذه الوظائف تتمثل في
العداد القوى العاملة الالزمة التي تتطلبھا حاجات سوق العمل، ثم تقوم بتوجیھھا 
الى قطاعات العمل المختلفة حسب ما تتطلبھ كل منھا، وحسب امكانات وقدرات 
العمال الخاصة التي تؤھلھم لشغل مناصبھم، وكذلك حسب المعلومات المتوفرة 

ستیعابھا من طرف العمال لیتمكنوا من اداء وظائفھم والخاصة بسوق العمل ومدى ا
  . 19مع مراعاة القیام بواجباتھم والتمكن من االستفادة من حقوقھم

  :الدراسة المیدانیة
تم القیام بھذه الدراسة على مجموعة طلبة ماستر في كلیة العلوم االقتصادیة 

الباز، ألنھ لدیھم ، المتواجدة بعین 1والتجاریة و علوم التسییر في بجامعة سطیف
سنوات كما ان لدیھم أفكار 5نظرة واسعة حول ھذا النظام بحكم التكوین فیھ لمدة 

وتصورات حول مستقبلھم في سوق العمل وھم حاملین شھادات ھذا النظام الجدید، 
  .وبالتالي بإمكانھم افادتنا في ھذه الدراسة بأفكارھم

خیص الظاھرة والقاء الضوء وقد تم اعتماد المنھج الوصفي كأنسب منھج لتش
مستوى ماستر في   LMDعلیھا ، نظرا ألن الدراسة تھتم بمعرفة نظرة طلبة نظام

الجامعة نحو سوق العمل فھي دراسة تسعى لكشف و وصف اتجاھات وآراء وأفكار 
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الطلبة بخصوص مستقبلھم في سوق العمل بالنظر الى متطلباتھ وما سیتیحھ ھذا 
ت وكفاءات لدمجھم في سوق العمل، وفد تم االعتماد في النظام الجدید من مؤھال

ذلك على اداة االستمارة لجمع البیانات وذلك لمالئمتھا خصائص العینة المدروسة 
للتمكن من جمع اكبر قدر من المعلومات دون االقتطاع من الوقت الضروري 

طالب موزعین عبر  227للمبحوثین، ونظرا ألن عددھم كبیر نسبیا یبلغ 
أي ما %  20صصات مختلفة فقد تم اعتماد العینة العشوائیة حیث تم اختیار نسبة تخ

  .طالب 45یقدر ب 
حیث كانت االنطالقة من الفرضیات التالیة این تم النزول على أساسھا الى 

  :میدان الدراسة
المعتمد في الجامعة الجزائریة  LMDال یؤھل نظام «: الفرضیة األولى

   :واھم مؤشراتھا مایلي .»الئمللحصول على منصب عمل م
 .مدة التكوین في الجامعة -
 .نوعیة ومحتویات البرامج والمقاییس المعتمدة في الجامعة -
 .محدودیة الخرجات و التربصات المیدانیة المنظمة من طرف الجامعة -

في  LMDشروط العمل غیر متوفرة لدمج خریجي نظام : الفرضیة الثانیة
  :ایليوأھم مؤشراتھا م .سوق العمل

 .LMDمناصب عمل غیر مالئمة لخریجي نظام  -
في الحصول على منصب  LMDال تتوافر قوانین تمنح أحقیة لخریجي نظام  -

 .عمل مناسب وكذا استقرارھم في العمل
القطاع الخاص لیس على درایة بممیزات ھذا النظام الجدید ویتردد في التعامل  -

 .معھ
  :محاور 3وقد تضمنت االستمارة 

  .محور البیانات الشخصیة: ولالمحور األ -
  .نحو الجامعة LMDنظرة طلبة نظام : المحور الثاني -
 .LMDمدى اعتراف سوق العمل بالشباب من خریجي نظام : المحور الثالث -
  :االستنتاجات الجزئیة -1

من خالل تحلیل البیانات الموجودة في المحور المتعلق  :االستنتاج الجزئي األول
 :تج مایليبالفرضیة األولى نستن
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من المبحوثین یتبین أن ھذا النظام جید لكثرة میزاتھ، % 48.88حسب رأي  -
 .والمیزة المھمة فیھ أكثر ھي أنھ یجمع بین النظري والتطبیقي

كما اتضح من خالل أحد األسئلة حول درجة تجسید االساتذة الجامعیین لبرامج  -
النظام أن معظم الطلبة التعلیم المقررة في المناھج البیداغوجیة المخصصة لھذا 

یرون أنھ ال یوجد تجسید من طرف األساتذة، كما نجد نفس % 44.44بنسبة 
النسبة للطلبة ترى أن تجسید األساتذة الجامعیین للبرامج من البعض منھم فقط، 
وذلك راجع الى أن الطالب لم یستوعب بعد أن ھذا النظام یعتمد على قدرات و 

ساتذة، أو أنھم یتكاسلون في االعتماد على أنفسھم مجھودات الطالب أكثر من األ
لزیادة التحصیل المعرفي والتعمق في المعلومات أكثر فینتظرون ذلك من 

 .األساتذة
أما مسألة تغییر المقاییس بین السداسي األول و الثاني لنفس السنة فقد أتاحت  -

لمعلومات الفرصة أمام الطالب الكتساب أكبر قدر من المعلومات، ثم ان ھذه ا
 متنوعة وتنوعھا ھذا یغذي العقل والفكر، خاصة اذا كانت نوعیة ومحتویات

البرامج والمقاییس المتضمنة في التكوین تتناسب ومضمون الوظیفة المطلوبة في 
 .العمل

قد یطمحون الى الدكتوراه كانت  ان نسبة الدافع النتقال الطلبة الى الماستر و -
لمعرفتھم أن بأن شھادة لیسانس غیر كافیة وھي مرتفعة جدا، وذلك % 75.55

للحصول على منصب عمل مستقر ومالئم ویناسب مستواھم نظرا للظروف 
 .االقتصادیة للبالد

كفیلة بالحصول على معلومات كافیة  LMDكما تبین أن مدة التكوین في نظام  -
حول التخصص اذا تم تعزیزھا بالخرجات المیدانیة والتربصات نظرا ألھمیتھا 

لكبرى في تمكین الطالب من االحتكاك بالمؤسسات لالطالع عن قرب على كیفیة ا
 .تطبیق ما یتم تناولھ بطریقة نظریة في مدرجات الجامعة

التطبیقي  غیر أن الخرجات المیدانیة التي ال تساھم في اثراء الجانب المعرفي و -
ئمة األوقات للطالب بالشكل المنتظر منھا فان ھذا یعود لقصر المدة أو عدم مال

المبرمجة للخرجات المیدانیة، اضافة الى امكانیة مواجھة صعوبات وتعقیدات من 
قبل الجھة المستقبلة، وفي المقابل ھناك بعض التخصصات التي ال تستفید من 

 .خرجات میدانیة نھائیا
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 :االستنتاج الجزئي الثاني
ضیة الثانیة نستنتج من خالل تحلیل البیانات الموجودة في المحور المتعلق بالفر -

  :مایلي
نسبة قلیلة من الطلبة توجھوا للبحث عن عمل نظرا لطموح األغلبیة في اكمال  -

الدراسات العلیا ألن ھذا المرور لم یكن محددا بشروط، وألنھ لم یتم استقبالھم من 
 .طرف المؤسسات ولم یتمكنوا من الحصول على منصب عمل مالئم

یودون اعتماد أي وسیلة سواءا الشھادة، أو القرابة وجود نسبة معتبرة من الطلبة  -
أو المسابقات للبحث عن منصب عمل مالئم، في حین أن النسبة العظمى منھم 
یرون أن المسابقات أحسن وأنجع وسیلة للحصول على وظیفة كون أنھا تصل الى 

 .تحدید األشخاص األكفء واألنسب
ن أن مردودیة المؤسسات سوف الغالبیة العظمى من الطلبة المبحوثین یعتقدو -

في مناصب عمل مالئمة ألنھ نظام  LMDتتحسن عند توظیفھا لخریجي نظام  
بمقاییس عالمیة وبالتالي سوف تتحصل على انتاج بمعاییر عالمیة للوصول الى 

  .اقتصاد عالمي وتحقیق التنمیة المستدامة
ستقرار والثبات في العمل بعقود ما قبل التشغیل لیس باألمر الیقین و الرسمي لال -

العمل، كما ال یوجد ما ھو رسمي بخصوص انشاء مشاریع اقتصادیة ومناصب 
 .LMDعمل مستحدثة لخریجي نظام 

الكثیر من طلبة ھذا النظام یعتقدون أنھم األحق بالحصول على منصب عمل مالئم  -
ة ودائم قبل خریجي النظام الكالسیكي ألنھم یملكون كفاءة أعلى خاصة من الناحی

 .التطبیقیة لذا یرون ضرورة سن قوانین تمنحھم تلك األحقیة
عدد مرتفع من الطلبة ال یعرفون ما اذا كانت ھناك قوانین سنت ألجل ضمان عمل  -

مالئم لھم بعد التخرج والحصول على شھادة اللیسانس، في حین عدد معقول منھم 
 .یرى عدم وجود مثل ھذه القوانین في الجزائر

التي تؤكد وجود شراكة مبرمة بین الجامعة وسوق العمل ألجل غیاب الرسمیات  -
ارسال المتكونین في الجامعة للعمل في مؤسسات سوق العمل و حصولھم على 

 .منصب عمل مناسب
نسب متساویة بین الطلبة الذین یرغبون في العمل بالقطاع العام، والذین یرغبون  -

: ي ضمان بعض االمتیازاتبالعمل في القطاع الخاص، فرغبتھم األكبر تكمن ف
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ویبتعدون عن العمل في المھن الحرة لعدم ... كالضمان االجتماعي، التقاعد، 
 .وجود ھذه االمتیازات

القطاع الخاص لیس على درایة كافیة بممیزات وخصائص ھذا النظام الجدید مما  -
 یجعلھ بتردد في التعامل مع المتكونین فیھ، و قد أجاب الطلبة بھذا بناءا على

 .الخرجات المیدانیة التي قاموا بھا في مرحلة اللیسانس
بعد تبویب وتفریغ بیانات االستمارة المتحصل  :االستنتاج العام للدراسة -2

علیھا وتحلیلھا وتفسیرھا، تم التوصل الى استنتاجات من ھذه الدراسة بخصوص 
  :فرضیاتھا

صب عمل یؤھل للحصول على من LMDلم تتحقق، فنظام  الفرضیة األولى
مالئم وذلك بالنظر الى ممیزاتھ الكثیرة التي تساھم في حصول الطالب على رصید 
معرفي كافي في الجانب النظري، وأیضا الجانب التطبیقي خاصة اذا تم األخذ بعین 

  :االعتبار
 .تنظیم مدة و نوعیة التكوین في الجامعة -
 .اییس المعتمدةالعمل على التجوید أكثر في نوعیة ومحتویات البرامج والمق -
  .االكثار من الخرجات و التربصات المیدانیة -

فقد تحققت وبنسبة كبیرة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود ما  الفرضیة الثانیةأما 
كما ال توجد  LMDھو رسمي یؤكد على ضمان مناصب عمل آلیة لخریجي نظام 

تكفل لھؤالء مشاریع اقتصادیة خاصة بھم، اضافة الى عدم توافر قوانین رسمیة 
الخریجین منصب عمل مالئم و مستقر بعد التخرج خاصة في ظل عدم وعي 

  .القطاع الخاص وباقي القطاعات بممیزات ھذا النظام الجدید
في ضوء ما تم التوصل الیھ یمكن الخروج  :االقتراحات والتوصیات -3

من واألھداف المسطرة  LMDبجملة من االقتراحات والتوصیات فیما یخص نظام 
ومطابقة  LMDتطبیق ھذا النظام، لضمان التكوین الجید للشباب خریجي نظام 

  :توجھاتھم نحو سوق العمل مما یجعل نظرتھم جد ایجابیة للجامعة وللتكوین فیھا
وللتجھیزات  LMDتوفیر میزانیة مناسبة للبحث العلمي ضمن مسار نظام  -

 .اسباوالوسائل الالزمة والحرص على استغاللھا استغالال من
مع توفیر التكوین  LMDاألخذ باألسالیب المستحدثة للتدریس والتقویم في نظام  -

والتدریب الكافي ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعة خاصة األساتذة الجدد والذین 
 .تكونوا في النظام الكالسیكي
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في الوقت نفسھ الى أسلوب العمل  LMDوتوجیھ الطالب المتكونین ضمن نظام  -
 .إلرشاد االكادیمي والمھني لمساعدة الطالب على رسم مساره التكوینيالذاتي وا

عقد اتفاقیات استراتیجیة على المستوى البعید لفتح اآلفاق للطلبة للتكوین االكادیمي  -
تزامنا مع التكوین المھني إلعدادھم لشغل مناصب عمل مالئمة في سوق العمل 

 . بعد التخرج من الجامعة
سوق العمل للتخفیف من البطالة وتضخم التخصصات غیر التوقع بما یحدث في  -

 .LMDالمطلوبة في الجامعة خاصة في نظام 
توثیق العالقة بین مؤسسات التعلیم العالي وعالم العمل من خالل عقد اتفاقیات بین  -

الجامعات والمؤسسات على مختلف المجاالت التي تنشط فیھا، وھذا ما أشار الیھ 
خالل حفل أقیم بجامعة الجزائر  الطاھر حجارالبحث العلمي وزیر التعلیم العالي و

ماي  19للیوم الوطني للطالب وذلك یوم الثالثاء  59بمناسبة إحیاء الذكرى الـ  1
حیث أكد على ضرورة مشاركة كل مكونات أسرة التعلیم العالي  2015سنة 

معة لتحدید وفاعلین في المحیط االجتماعي واالقتصادي في المجالس اإلداریة للجا
المواصفات الالزم توفرھا في خریجي الجامعة والرفع من مردود الجامعة، وشدد 
على ضرورة تحیین البرامج والمناھج المستخدمة في الجامعة لتتماشى مع 
التطورات الحاصلة في میادین العلوم من جھة وتطور المجتمع من جھة 

  .20»أخرى
خاصة بممیزات ھذا النظام الجدید تنویر و توعیة مختلف القطاعات السیما ال -

)LMD ( حتى ال یواجھ الطلبة المتكونون فیھ صعوبات في الحصول على
 . مناصب عمل مالئمة ومستقرة عند التوجھ للعمل فیھ

 .للتأقلم مع منصب العمل LMDالعمل على تأھیل الطالب المتكون ضمن نظام  -
 .ياعتماد نظام المراقبة الجادة لمؤسسات التعلیم العال -

  :خاتمة
ومن خالل ھذه الدراسة تم التوصل الى أن إصالح التعلیم الجامعي و 
تطویره یعد خطوة أولى على المدى القصیر لربط التعلیم العالي بالتنمیة االقتصادیة، 
حیث یعد ضرورة ملحة تفرضھا الظروف السائدة في المجتمع سواء كانت 

جامعي الذي یحدث في اطار نظام اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة، واإلصالح ال
LMD )على اعتبار ان ھذا النظام لیس غایة في حد ) لیسانس، ماستر، دكتوراه

ذاتھ بل ھو استجابة لما ینتظره المجتمع فھو یسمح للجامعة الجزائریة بضمان 
تكوین نوعي یستجیب للمقاییس الدولیة ویسھل اندماج مؤسسات التعلیم العالي 

معة من التكیف مع التطورات المستمرة وتطویر اآللیات التي لتمكین خریجي الجا
تتعین على التكوین الذاتي، مما یتطلب وجود امكانیات عدیدة خاصة منھا المادیة من 
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جھة، وتھیئة الظروف المالئمة في سوق العمل والتنسیق بین آلیاتھ ومیكانیزماتھ من 
 تتأثر إال من خالل التكامل جھة أخرى، وھذا لمواكبة تطور عجلة التنمیة وھذه ال

أي من خالل عمل الجامعة على غرس ) الجامعة وسوق العمل(بین العلم والعمل 
نظرة ایجابیة للطلبة اتجاھھا من خالل السعي الجاد لتكوینھم بما یتناسب مع 
متطلبات سوق العمل وتوفیر الظروف المالئمة الحتضانھم في سوق العمل بعد 

  .التخرجالحصول على الشھادة و
  : الھوامش
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  قراءة في السیاق التاریخي للجامعات في العالم اإلسالمي

  ودورھا الحضاري 

  

  جامعة أحمد درایة أدرار  -سلیمان قوراري الدكتور 

  : الملخص
بتأثیر القرآن  ،ارتبطت فكرة نشوء الجامعات في العالم اإلسالمي 

سالة وحمل ر ،الكریم والسنة النبویة الشریفة الداعیان لنشر العلم والمعرفة
وتأسست بذور  ،اإلسالم لإلنسانیة كافة بالحق والكلمة الطیبة والقیم النبیلة

الفكرة مع تأسیس المسجد النبوي الشریف الذي یمكن اعتباره نواة أولى لنشوء 
وقد قامت ھذه  ،أقصاه الجامعات في ربوع العالم اإلسالمي من أقصاه إلى 

الحضارة اإلسالمیة بدورھا  الجامعات التي تّم إنشاؤھا في فترات ازدھار
وصنع اإلنسان المسلم المتكامل الشخصیة  ،التوعوي والتنویري والحضاري

وكان لبعض الحكام العقالء والعلماء  ،والمعتز بدینھ وثقافتھ الرائدة ،السویة
في دعم وإرساء أسس ھذه  ،وبعض أھل البر واإلحسان الید الطولى ،الفضالء

فجامع القرویین بفاس وضعت أساسھ  ،سینواألمر یخص الجن ،الجامعات
في   المتین امرأة فاضلة من ذلك اإلقلیم ضاربة بذلك أروع األمثلة وأصدقھا

مشاركة المرأة العربیة واإلسالمیة في مختلف مظاھر الحیاة العامة للدولة 
جذور الجامعات "أن  ،وتذكر الموسوعة العربیة العالمیة. المسلمة آنذاك 

وجامعة الزیتونة في ) م859ھـ، 245(ن إنشاء جامعة القرویین الحدیثة تبدأ م
وثالثتھا من أقدم ) م970ھـ، 360( شمال إفریقیا وجامعة األزھر في مصر

وكان طبیعًیا أن تبدأ بتدریس العلوم اإلسالمیة، ولكن األمر . جامعات العالم
س فیھا  الزیتونة،  تغیّر فیما بعد فأصبحت معظم العلوم المعاصرة تدرَّ

ھو السیاق ما : نطلق المداخلة من إشكالیة مفادھاوست ...."األزھر؛ القرویین
التاریخي لنشوء الجامعات في العالم اإلسالمي وما ھو الدور الحضاري الذي 
اضطلعت بھ عبر عھودھا التاریخیة ؟ وستتم المعالجة العلمیة عبر مبحثین 



   مان قوراريسلی/ د
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والمبحث . یخصان السیاق التاریخي لنشوء الجامعات في العالم اإلسالمي
ثم الخاتمة الجامعة ألھم  ،الثاني حول أھم األدوار الحضاریة التي قامت بھا

مع االستعانة بأھم المصادر والمراجع المتعلقة  ،األفكار المتصلة بالموضوع
  . ، ھذا وبا� التوفیقبالبحث

  الجامعة في مدلولھا اللغوي واالصطالحي
 ،لمصطلح جامعة ،بدایة تتطرق الدراسة إلى بیان المدلول اللغوي

الذي یزّود  ،اللغة العربیة المعاصرةمعجم سنعود في بیان ھذا التحدید إلى 
المختصة بالمادة  ،القارئ بمجموعة من المعاني اللغویة واالصطالحیة

 1جاِمعة: ج م ع  - 1228تحت رقم ) ج م ع(جاء في مادة :المدروسة 
مجموعة معاھد  - 2. صیغة المؤنَّث لفاعل جَمعَ  -  1: ج جامعات]: مفرد[

فیھا اآلداُب والفنون والعلوم بعد مرحلة الدِّراسة  علمیَّة تَُسمَّى كلیّات تُدرَّس
مجموعة محاضرات : جامعة الھواء" تلقى دراستھ بجامعة القاھرة"الثَّانویَّة 

تُْلقى عن طریق اإلذاعة، وتوّجھ األسئلة للمشتركین الذین یرسلون إجاباتھم 
س: جامعة شعبیَّة -إلى مقّرھا لتصحیحھا وتقییمھا موادَّ  مجموعة معاھد تدرِّ

ة : جامعة الدُّول العربیّة"رابطة أو مؤسَّسة تضمُّ عدًدا من األطراف  -  3. حرَّ
لدعم التعاون االقتصادّي والتجارّي  1945منظمة عربیّة تأسست سنة 

  .1"والعسكريّ 
 - 1228ج م ع : ونستعمل في مخاطباتنا في السیاق العلمي الجامعي 

َمن أو ما لھ عالقة بجامعة : جامعة اسم منسوب إلى]: مفرد[جامعّي . ج م ع 
منھج : أسلوب جامعيّ " مدینة جامعیّة -طالٌب جامعيّ / أستاذ"أو مجمع علمّي 

في البحث یقتضي االستقراء والتَّتبُّع واستخدام طرائق المعرفة العلمیَّة على 
قَّة  - انویَّةیُراد بھ التَّعلیم العالي بعد مرحلة الدِّراسة الثَّ : تعلیم جامعيّ  -وجھ الدِّ

  .2"منحة جامعیّة -ما یثبت إكمال الدراسة الجامعیّة: شھادة جامعیّة
یقصد بالجامعة مؤّسسة للتعلیم " وفي االصطالح العلمي الدقیق فإنھ 

مؤلّفة من عّدة مدارس أو كلیات، یختّص كّل منھا بفرع معیّن من . العالي
ومدارس الخطابة في المعرفة، وقد یُطلق ھذا االسم على المدارس الفلسفیة 
متحف (و) أفالطون(الیونان القدیمة وفي العھد الھلینستي مثل أكادیمیة 

اإلسالمیة مثل جامع  – ، كذلك یمكن وصف المدارس العربیة)اإلسكندریة
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بأنھا جامعات ومن المعروف أّن ) النظامیة(والمدرسة ) األزھر(و) القیروان(
  . 3"13عات األوروبیة حوالي القرن ھذه المدارس كان لھا كبیر في نشأة الجام

في بدایات استعمالھ تقول لنا ) جامعة(وعن بدایات استعمال مصطلح 
وكلمة جامعة إنّما أطلقت في بادئ األمر على " الموسوعة العربیة المیسرة 

مجموع الطالّب والمدّرسین الذین كانوا یؤّلفون رابطة أو جماعة تشبھ 
ومنذ . تتمتّع باستقالل ذاتي وامتیازات خاّصةالنقابات تعترف بھا الّدولة و

وكانت الجامعات . أصبحت الكلمة تطلق على مؤسسة التعلیم فسھا 14القرن 
في الغالب أھلیة وطائفیة تأتیھا األموال الالزمة من األوقاف الكنیسة 

  . والتبّرعات
ولقد لعبت بعض الجامعات مثل باریس وأكسفورد وبولونیا وھیدلبرج 

وأخذ عدد الجامعات . یًرا في الحیاة العامة والّشؤون الّدینیة والّسیاسیةدوًرا كب
یزداد بسرعة في العصور الحدیثة، وشعرت الّدول بخطورتھا في إعداد قادة 
الفكر وتوجیھ الرأي العام، فقامت تتولّى تأسیسھا بنفسھا أو تقّدم إلى األھلیة 

كانت الّدراسة في الجامعات . منھا المساعدات المالیة مقابل اإلشراف علیھا
التي تشمل العلوم والفنون (تتمركز في بادئ األمر حول الالّھوت والفلسفة 

ثّم الحقوق والطّب، أي أنّھا كانت تتألّف عادة من أربع كلیات ولكّن ) واآلداب
تقّدم العلوم وتشّعبھا، في العصور الحدیثة أّدى إلى تأسیس كلیات جدیدة 

ئق التدریس تبّدلت فازدادت العنایة بالمعامل والمكتبات متعّددة كما أّن طرا
وحلقات البحث ولم تعد الجامعات تھدف إلى التعلیم ونشر المعارف البشریة 
فحسب بل إنّھا تسعى إلى البحث العلمّي واإلعداد المھني وتربیة الّشخصیة 

تالشت . بینما ازدادت الجامعات وتكاملت في الغرب خالل العصور الحدیثة
المدارس العربیة القدیمة ولم یبق منھا إالّ القلیل الذي اقتصرت فیھ الّدراسة 

إالّ في  العالم العربيعلى العلوم الّدینیة واللغویة ولم یبدأ تأسیس الجامعات في 
إذ أنشئت في بیروت جامعتان من قبل المبّشرین األجانب  19أواخر القرن 

الكلیة األمریكیة وجامعة القّدیس یوسف، وقد أّسست الجامعة المصریة : ھما
، ثّم تعّددت الجامعات في 1923، وبعدھا الجامعة الّسوریة 1908األھلیة 

  .4"م العربيالعال
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من ھذا العرض الذي قّدمتھ الموسوعة العربیة المیسرة في رصدھا 
والدافع اإلیماني الذي كان  ،لمصادر تمویل الجامعات األوروبیة في بدایاتھا

والتأثیر الكبیر الذي فرضتھ ھذه الجامعات على مستوى الحیاة  ،من ورائھا
في مقابل االنحدار الذي  ،تھوالتطّور الكبیر الذي شھد ،السیاسیة واالجتماعیة

بدأت تشھده المؤسسات العلمیة العربیة واإلسالمیة في عصور الضعف 
وعودة االعتبار  ،حتى بزوغ فجر النھضة العربیة الحدیثة ،واالنحطاط

حیث .وإحاللھا مكانھا الالئق بھا  ،للجامعة العربیة واإلسالمیة المعاصرة
ویرھا إنما بدأ یأخذ مساره الكبیر یمكن للدارس أن یستنبط أن الجامعة وتط

مع استفاقة العرب والمسلمین على التطور الحضاري الكبیر الذي  ،والصحیح
أحرزتھ األمم األوروبیة في اھتمامھا بالصروح الجامعیة لیس في ھیاطلھا 

والكنز  ،الذي یعد رأس المال الحقیقي ،وإنما بالعنصر البشري ،المادیة فحسب
ومحاولة االقتراب من الدول  ،تنشد الخروج من التخلفألیة دولة  ،الثمین

  . الكبیرة والمتطورة في العلوم العصریة 
تمتد جذور : " جاء في موسوعة الزاد حول الجامعات باألمس قولھا 

 ،الجامعات إلى مراكز الحضارة اإلسالمیة في بغداد وقرطبة وصقلیة
ھي من أقد وفي القرن الثالث عشر أسست جامعة باریس و، وغیرھا

الشمولیة العالمیة " إن الشكل النھائي للجامعات واتجاھاتھا . الجامعات الغربیة
universal  إحیاء التقالید القدیمة ،یأتي نتیجة تضافر ثالث مدارس فكریة، 

والمذھب العلمي التجریبي  humanismوالفلسفة أو المذھب اإلنساني 
empricism  م ال تختلف الجامعات الحدیثة والیو" العلم"الذي أوجد مفھوم

حیث  .5"...فما زال للمحاضرات أھمیتھا البالغة ،كثیرا عن نموذجھا األصلي
مستمعین باھتمام إلى ما یلقى علیھم من  ،على المدرجات ،یحتشد الطلبة

 ،سھر المحاضر في إعدادھا من مختلف المصادر والمراجع ،محاضرات
شكل مباشر أو غیر مباشر بموضوع مثیرا للتساؤالت المشروعة المرتبطة ب

لإلدالء بدلوھم عبر بعض  ،محاوال فتح شھیة المستمعین ،المحاضرة
 ،وطرح بعض اإلشكاالت التي یمكن أن تثار في أذھانھم ،التدّخالت

والمحاضر الناجح ھو الذي یستطیع بما حباه هللا من خصائص عقلیة وسمات 
  .م إلى البحث المعّمق ویدفعھ ،أن یشّد انتباه المتلقین ،وجدانیة
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  : أھمیة الجامعة
تبرز األھمیة البالغة ودورھا المركزي في ایة نھضة حقیقیة من خالل 

  : الوقوف على الحقائق التالیة
اكتسبت الجامعات قیمتھا واحترامھا "جاء في الموسوعة العربیة السوریة  - 1

ؤھلھا لقیادة فھذه المركزیة الفكریة ت ،6"...ألنھا مراكز للحیاة الفكریة 
 .المجتمع لو تیّسرت لھا أسباب ذلك 

أنھا تجمع بین المطلب الروحي والمادي للمجتمع وتقیم التوازن الدقیق في  - 2
وإنما  ،فال غلو وال تطرف وال تعصب ،مطالبھما فال یطغى ھذا على ذاك
استلھاما من فلسفة وقیم افسالم الصحیح  ،ھي وسطیة معتدلة في كل شيء

في الفصل الخامس عشر من : بن محمد رئیس وزراء مالیزیا  قال محضیر.
بمناسبة الخطاب ) دور الجامعة اإلسالمیة بمالیزیا(موسوعتھ تحت عنوان 

الذي ألقاه في االحتفال بالذكرى العاشرة إلنشاء الجامعة اإلسالمیة العالمیة 
لدان لقد ساد دائما اعتقاد في الب: "م 1993أغسطس  24بتاریخ  ،في مالیزیا

اإلسالمیة بأن أي جامعة إسالمیة یجب أن تكرس جھودھا لدراسة الدین 
والمرء یمكن أن یتفھم ھذه النظرة الضیقة إذا . اإلسالمي فقط ال لشيء آخر 

. ما كان األمر یتعلق بأدیان أخرى ال تنظر إلى الدین باعتباره منھج حیاة 
و على جانب ذلك منھج وإنما ھ ،أما اإلسالم فھو لیس عقیدة أو إیمانا فقط

وعندما یكون اإلسالم منھج حیاة یغطي كل ما یقول بھ اإلنسان في . حیاة 
فإن المنھج البد من أن یتضمن إتقان جمیع المعارف التي یمكن أن  ،حیاتھ

 .7"تسھم في تلك الحیاة
ألجل تلك المكانة الجلیلة التي أضحت تحتلھا الجامعات في مختلف بقاع  - 3

لزاما على الباحثین أن یبینوا المھام المقّدسة التي ینبغي أن صار  ،العالم
وھذا نظرا لإلمكانیات الضخمة التي تحوزھا  ،تتوالّھا الصروح الجامعیة

وفي ھذا الصدد تحاول موسوعة أكسفورد تلخیص  ،بشریا وعلمیا ومادیا
األول ھو أن : "أھداف الجامعة في أھداف ثالثة موجزة على الشكل التالي

الثاني ھو أن . ي طالبھا المؤھالت التي تساعدھم على كسب العیشتعط
والثالث ھو تعھُّد . تعطیھم فھما أفضل للفنون والعلوم ولتوسع نظرتھم للحیاة 
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وإال فإن جملة  ،طبعا ھذه األھداف العامة الكبرى ،8"رعایة البحوث األصلیة
وھري الھداف األخرى یمكن أن تندرج بشكل أو بآخر تحت ھدف عام ج

 . كبیر منھا
 رؤیة تاریخیة لنشأة الجامعات في العالم العربي واإلسالمي

تذھب بعض الدراسات الموسوعیة المھتمة موضوع تاریخ ومكان نشأة 
مثار جدل؛ ففي حضارة الیونان القدیمة، اشتھر "الجامعات األولى یعد 

لكن معلمون أمثال سقراط وأرسطو ممن قاموا بتعلیم الفلسفة والعلوم، و
ففي تلك األیام، لم یكن الطلبة . تعلیمھم لم یكن ضمن اإلطار الجامعي

یحتاجون النجاح في امتحان القبول أو االنتظام في مقررات محددة، وال 
ومثل ذلك حدث في الھند القدیمة، حیث قام العلماء . یمنحون شھادات أكادیمیة

یم لم تكن تعلیًما جامعًیا بتعلیم الھنود المعارف الدینیة، لكن طریقتھم في التعل
وبالرغم من أن النماذج األولى من التعلیم كان لھا  .بمفھوم العصر الحدیث

تأثیر على طبیعة التعلیم الحالي، فإن جذور الجامعات الحدیثة تبدأ من إنشاء 
وجامعة الزیتونة في شمال إفریقیا وجامعة ) م859ھـ، 245(جامعة القرویین 

وكان . وثالثتھا من أقدم جامعات العالم) م970 ھـ،360(األزھر في مصر 
طبیعیًا أن تبدأ بتدریس العلوم اإلسالمیة، ولكن األمر تغّیر فیما بعد فأصبحت 

س فیھا    .9" معظم العلوم المعاصرة تدرَّ
ھي جامعة الرسول  ،وفي رأینا فإن أقدم جامعة في العالم اإلسالمي

احتھ من دروس ومواعظ التي تضم المسجد وما یجري في س ،األكرم 
وفي  ،وحلقات علمیة مفتوحة لجمیع طبقات الشعب لتلقي العلوم والمعارف

والتي تعتبر األصل الذي تفّرعت منھ سائر الجامعات  ،ھذه الجامعة النموذج
ِل یَْوٍم : نزل قولھ تعالى ،في العالم اإلسالمي َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ لََمْسِجٌد أُسِّ

ُ یُِحبُّ اْلُمطَّھِِّرینَ أََحقُّ أَ  : التوبة[ ْن تَقُوَم فِیِھ فِیِھ ِرَجاٌل یُِحبُّوَن أَْن یَتَطَھَُّروا َوهللاَّ
قال الشیخ محمد الطاھر بن عاشور في بیان المراد بأول مسجد أسس  ].108

َثبََت فِي . "من سورة التوبة] 108[لآلیة الكریمة  هعلى التقوى عند تفسیر
ُسئَِل َعِن اْلُمَراِد ِمَن  النبيَوَغْیِرِه َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ أَنَّ » لِمٍ َصِحیحِ ُمسْ «

یَْعنِي . » ھَُو َمْسِجُدُكْم ھََذا«: اْلَمْسِجِد الَِّذي أُسَِّس َعلَى التَّْقَوى فِي ھَِذِه اْآلیَةِ فَقَالَ 
ِحیحِ أَْیًضا أَنَّ َوثَبََت فِي ال. اْلَمْسِجَد النَّبَِويَّ بِاْلَمِدینَةِ  َجاَل   النبيصَّ بَیََّن الرِّ
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. الَِّذیَن یُِحبُّوَن أَْن یَتَطَھَُّروا بِأَنَّھُْم بَنُو َعْمِرو ْبِن َعْوٍف أَْصَحاِب َمْسِجِد قُبَاءَ 
ِل یَْوٍم ھَُو َمْسجِ  َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ ُدھُْم، َوَذلَِك یَْقتَِضي أَنَّ اْلَمْسِجَد الَِّذي أُسِّ

: َوَوْجھُ اْلَجْمعِ بَْیَن ھََذْیِن ِعْنِدي أَْن یَُكوَن اْلُمَراُد بِقَْولِِھ تََعالَى. فِیِھ ِرجالٌ : لِقَْولِھِ 
ِل یَْوٍم اْلَمْسِجَد الَِّذي ھَِذِه ِصَفتُھُ َال َمْسِجًدا  َس َعلَى التَّْقوى ِمْن أَوَّ لََمْسِجٌد أُسِّ

ُن ھََذا اْلَوْصُف ُكلِّیًّا اْنَحَصَر فِي َفْرَدْیِن اْلَمْسِجِد النَّبَِويِّ َواِحًدا ُمَعیَّنًا، فَیَُكو
 ِ َ◌ فِي اْلَوْقِت الَِّذي َدَعْوهُ فِیھِ َوَمْسِجِد قُبَاَء، فَأَیُّھَُما َصلَّى فِیھِ َرُسوُل هللاَّ

َراِر َكاَن َذلَِك أََحقَّ َوأَْجَدَر، َفیَحْ  َالِة فِي َمْسِجِد الضِّ ُصُل النََّجاُء ِمْن َحظِّ لِلصَّ
َالِة فِي َمْسِجِدِھْم، َوِمْن َمطَاِعنِِھْم أَْیًضا، َویَْحُصُل  الشَّْیطَاِن فِي اِالْمتِنَاعِ ِمَن الصَّ

ِحیَحْینِ     .10"»اْلَجْمُع بَْیَن اْلَحِدیثَْیِن الصَّ
وجاء في تفسیر المراغي بیان للمقصود بالمسجد الذي أسس على 

ِل یَْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم "وم  التقوى من أول ی َس َعلَى التَّْقوى ِمْن أَوَّ لََمْسِجٌد أُسِّ
أي إن مسجدا قصد ببنائھ منذ وضع أساسھ فى أول یوم تقوى هللا  فِیھِ 

بإخالص العبادة لھ وجمع المؤمنین فیھ على ما یرضیھ من التعارف والتعاون 
فیھ أیھا الرسول مصلیا  ھو أحق من غیره أن تقوم - على البر والتقوى

والسیاق یدل على أن المسجد الذي أسس على التقوى ھو مسجد . بالمؤمنین
سئل عنھ فأجاب بأنھ  قباء، ولكن روى أحمد ومسلم والنسائي أن النبي 

 واآلیة ال تمنع إرادة كل من المسجدین، ألن النبي  ،المدینة فيمسجده الذي 
سھ على التقوى من أول یوم شرع فیھ قد بنى كال من المسجدین ووضع أسا

  .11"ببنائھ
عناصر الشخصیة دور الجامعات في العالم اإلسالمي في الحفاظ على  

  :والھویة المتمیزة
في إبراز  ،قامت الجامعات في العالم اإلسالمي بدور كبیر وھام

وذلك بالحفاظ على الطابع  ،مكونات المجتمع اإلسالمي المعتز بعناصر ھویتھ
میّز الذي یسم المعالم المعماریة والمظاھر واألشكال الھندسیة لھذه المت

فیستطیع الزائر أن  ،الجامعات والمظاھر الشخصیة للمنتسبین لھذه الجامعات
یقول في األزھر أحد الكتاب في  ،یمیّز الطابع الزیتوني أو الفاسي أو األزھري

قائًما في مكانھ الذي ما برح ھذا الحصن الشامخ " "الذكرى األلفیة لتأسیسھ 
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وما زالت فیھ بقیة من أبنیتھ الفاطمیة األولى , منذ أكثر من ألف عام ،ُشیَِّد بھ
وھي تكاد تبلغ نصف المسجد , تحتل مكانھا األول داخل الصرح القائم

ویرى الزائر لھذه الصروح العلمیة طلبة العلم  في حركة دؤوبة  ،12"الحالي
 ،ستمّدین قوتھم ونشاطھم من ھدي القرآن الكریمم ،بین حلقة ھذا الشیخ أو ذاك

 ،وعلى إتقان حروفھ وأسرار معانیھ ھم لھ مواظبون ،الذین ھم لھ حافظون
  . على ید شیوخ مھرة كرام بررة

  :السیاق التاریخي والحضاري للجامعات في العالمین العربي واإلسالمي 
یخ وھّاج إن لنشوء الجامعات ونمّوھا في عالم العرب واإلسالم تار

یرتبط بعوامل وعناصر مھمة ساھمت مع بعضھا في بروز ھذه المعالم 
ویمكن أن نذكرھا في  ،العلمیة والحضاریة في مشرق العالم اإلسالمي وغربھ

  : ھذه النقاط التالیة 
وتعمیرھا بشتى  ،تنافس الحكام وحرصھم على بناء مدارس اْلعلم - 1

" جاء في كتاب االستقصا أنھ  ،اءومّدھا بأسباب التواصل والبق ،العمارات
ْلطَان أَبُو سعید َرحَمھ هللا ِببِنَاء  َ◌لما َكاَنت سنة عْشرین َوَسْبعمائة أَمر السُّ
اْلمدرَسة الَّتِي بفاس اْلَجِدید فبنیت أتقن بِنَاء َوأحسنھ ورتب ِفیھَا الطّلبَة لقَِراَءة 

م المرتبات والمؤن فِي كل شھر اْلقُْرآن َواْلفُقََھاء لتدریس اْلعلم وأجرى َعلَْیھِ 
َوبِاْلُجْملَِة ... َوحبس َعلَْیھَا الرباع والضیاع اْبتَِغاء ثََواب هللا ورغبة فِیَما ِعْنده

فقد َكاَن لبني مرین جنوح إِلَى اْلَخْیر ومحبة فِي اْلعلم َوأَھلھ تشھد بذلك 
ا َوفِي مثل َذلِك یحسن أَن آثَارھم اْلبَاقِیَة إِلَى اْآلن فِي مدارسھم العلمیة َوَغیرھَ 

 :ینشد
 من بعدھْم فبألسن اْلبُنیان... ھمم اْلُملُوك إِذا أََرادوا ذكرھَا 

  .13"أضحى یدل على َعِظیم الشان... إِن اْلبناء إِذا تعاظم َشأْنھ 
كانت الجامعات في العالم العربي واإلسالمي تمثل القواعد األساسیة  - 2

واحدا ضد قوات الصلیبیین الذین تكالبوا على  إللھاب الجماھیر للتجنّد صفا
فعلى سبیل المثال ال  ،ممال المسلمین یوسعونھا ضربا وتھجیرا وقتال وسبیا

المغرب،  فيكانت حوادث األندلس المؤسیة تحدث وقعھا العمیق " الحصر
وكانت رسائل األندلس تترى إلى أمراء المغرب وأكابرھم بالصریخ مما 

نصارى واستطالتھم، واالستنصار بأھل العدوة إخوانھم تكابده من عدوان ال
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الدین، وكان علماء المغرب وخطباؤه وشعراؤه یبثون دعوة الغوث  في
ل،  واإلنجاد، ومن ذلك قصیدة مؤثرة وضعھا أبو الحكم مالك بن الُمَرحِّ

ھـ، وبكى  662یوم جمعة من أیام سنة  فيوقرئت فى جامع القرویین بفاس 
 :ماعھا ومما جاء فیھاالناس تأثراً لس

 فإنكم إن تسلموه یسلم... استنصر الدین بكم فاستقدموا 
 برحم الدین ونعم الرحم... الذت بكم أندلس ناشرة 
 ال یرحم الرحمن من ال یرحم... فاسترحمتكم فارحموھا إنھ 

  .وأھلھا منكم وأنتم منھم... إال قطعة من أرضكم  ھيما 
وأن یردھم عن أراضیھ، وبذلك ظھرت  وفدوا من وراء البحر، أن یھزمھم

. میدان الحرب ألول مرة منذ انھیار دولة الموحدین فياألندلس على عدوھا 
، استطاع قائدھم الفارس )ھـ 662(ولما عبرت الكتائب المرینیة بعد ذلك بقلیل 

  . 14..."عامر ابن إدریس أن ینتزع مدینة شریش من ید النصارى
ي الفترات التاریخیة التي اشتّد فیھا التسابق نحو السیما ف ،الدافع المذھبي - 3

وكانت الوسیلة المستعملة  ،التمكین لھذا المذھب العقائدي أو الفقھي على ذاك
واستقدام األساتذة والمشائخ  ،ألجل ذلك تأسیس المدارس العلمیة والجامعات
 وإتقان ،ومجادلة الخصوم ،األكفاء المتضلعین في شتى فنون المعرفة

  .ومحاولة دحض حجتھ ،الخصم معارف
  :نماذج لبعض الجامعات في العالم اإلسالمي ودورھا الحضاري 

نظرا لطبیعة وحجم الورقة المقّدمة سنكتفي فقط بإیراد بعض 
التي أثّرت في  ،المساھمات المختصرة لبعض الجامعات اإلسالمیة العریقة

  .سالمي على مدى القرون المتعاقبةالمجتمع اإل
  القرویین في البناء الحضاريدور : أوال

وھي من مآثر  ،تعد جامعة القرویین من أقدم جامعات العالم العربي
كمساھمة فعالة في  ،عالیا ،رفعت مكانة المرأة المسلمة ،امرأة مغربیة أصیلة

وھذا من خالل عملھا  ،وتشجیع العلم والعلماء ،وصنع المبّرات ،فعل الخیرات
وفي  ،القبول والثناء العطر والشكر الجزیلالذي تلقاه الناس ب ،المبرور

أن ھذا المعلم الجامعي الحضاري والتراثي  ،الموسوعة العربیة العالمیة



   مان قوراريسلی/ د
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                526

في القطاع الغربّي من مدینة فاس حیث كان یسكن  859أنشئ عام "
المھاجرون القیراوانیون، ومیالً مع التخفّف انقلب ھذا االسم إلى القرویین وقد 

یدة فاطمة التي توفّي والدھا محّمد ابن عبد هللا الفھري تبّرعت بالمال السّ 
القیرواني، وترك لھا مع أختھا مریم ثروة طائلة، وقامت األخت ببناء جامع 

ُشیّد جامع القیرویین منذ بدئ األمر لیكون . في الجانب اآلخر من المدینة
لذلك أن مركًزا للتعلیم، وقد ظّل كذلك باستمرار مّدة أحد عشر قرنًا، ویجب 

مّر الجامع في تطّوره بأدوار مختلفة فاتّسعت . یعّد أقدم جامعة إسالمیة
وھو . مساحتھ وتحّسنت أوضاعھ أحیاًنا، وأھمل أمره وتأّخر أحیانًا أخرى

یتكّون الیوم من أبنیة عدیدة تمثّل أسالیب منّوعة من العمارة والزخرفة، وفي 
علوم الّدینیة واللغة بل شملت أیًضا عھد ازدھاره لم تقتصر الّدراسة فیھ على ال

الفلسفة والطّب والصیدلة والطبیعة والفلك والھندسة وظّل الجامع حصنًا لثقافة 
ا یختار األستاذة والطالّب ما یشاءون . اإلسالمیة العربیة وكان التعلیم فیھ حّرً

، من المواّد والكتب إلى أن فّكر الّسلطان محّمد الثالث، في سّن نظام للجامع
مرسوًما یأمر شیخ القرویین بتحدید مواّد الّدراسة والكتب، ) 1789(فأصدر 

وبعد االحتكاك بالحضارة الغربیّة أخذت ترتفع األصوات في انتقاد طرائق 
یقسم التعلیم العالي من ) 1931(وأخیًرا أصدر مرسوم . التدریس الجامدة

فتیات یؤّھل اختصاص دیني واختصاص أدبي ثّم أضیف إلى الجامع معھد لل
وبعد استقالل البالد بدأت إصالحات أساسیة في جامع القرویین . للعالمیة

 -3اآلداب،  - 2الّشریعة،  -1: وتقّرر جعلھ جامعة مؤلّفة من ثالث كلیات
وكانت لجامعة القرویین مكتبة مشھورة تشتمل على عدد كبیر من . العلوم

 1613یھا الیوم سوى ولكّن أكثرھا ضاع ولم یبق ف. المخطوطات النادرة
  .15"مخطوطة

إن السیاق التاریخي الذي ظھرت في ظلّھ جامعة القرویین العریقة ھو 
التي جاءت لتؤكد مفھوم اإلسالم الحقیقي القائم  ،سیاق دولة األدارسة المسلمة

على قیم الحق ومحبّة آل البیت األطھار الذین اذھب هللا عنھم الرجس 
ة السبق في ذلك باحتضانھم لدولة األدارسة وكان للمغارب ،وطھرھم تطھیرا

  . الشریفة 
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یظھر في ھذا السیاق الحضاري بشكل كبیر دور المرأة الفّعال وفق 
والذي  ،ویتجلّى ھذا في السیاق السببي لنشوء ھذا الجامع الكبیر ،منھج القرآن

كما أشارت  ،صار بفضل هللا وصدق معّمریھ أقدم جامعة في العالم اإلسالمي
وإذا تساءلنا عن واضع أساس ھذه  ،ذلك الموسوعة العربیة العالمیةإلى 

الجامعة العریقة التي كانت تجمع وال تزال في تزاوج مدھش بین المادة 
وعلوم الدنیا المتجددة والمتزایدة یوما بعد  ،بین علوم الشریعة الغراء ،والروح

التي ما فتئت  ،بیوم ؟ فسنجد أن وراء ذلك امرأة فاضلة من أبناء بالد المغر
تنجب العلماء واألبطال على مر العصور وھي السیدة الكریمة فاطمة بنت 
محمد الفھریة الملقبة بأم البنین رحمھا هللا وأجزل مثوبتھا مع الصالحین من 

أُّم البَنِین "فمن ھي ھذه المرأة الفاضلة ؟ یقول الزركلي في األعالم ھي  ،عباده
فاطمة بنت محمد بن عبد هللا ) م 880نحو  -  000= ھـ  265نحو  - 000(

انتقلت . بفاس" القرویین " المنشئة األولى لجامع : الفھریة القیروانیة، أم البنین
إلیھا من القیروان، أیام یحیى بن محمد بن إدریس، وسكنت مع أبیھا وأخوات 

ثم ورثت . لھا في عدوة القرویین، قرب أرض بیضاء كان یصنع بھا الجص
أو من زوجھا وأخت لھا ماال، فاشترت ھذه األرض لبناء مسجد  من أبیھا

علیھا وشرعت في حفر أساسھ یوم السبت أول رمضان سنة ) جامع القرویین(
وكان طول المسجد من . وحفرت فیھ بئرا ال تزال إلى اآلن) م 859( 245

ویظھر أنھ زید ) مترا 35نحو (شبرا  150حائطة الغربي إلى الحائط الشرقي 
ھـ ووسع بعد ذلك،  263سنة (بنائھ بأمر داود بن إدریس، فتم في أیامھ في 

إال ما  -صاحب الترجمة  -ھـ ولیس لدینا عن فاطمة  345ابتداء من سنة 
  . 16"تقدم، وأنھا ظلت صائمة طول المدة التي قضتھا في بناء الجامع

ھذا وعلى الرغم من شّح المصادر التاریخیة عن تقدیم تفاصیل أكثر 
فیكفیھا شرفا  ،حیاة ھذه البطلة العظیمة في میدان التسابق نحو الخیراتعن 

التي أسست  ،أن اسمھا بقي مقرونا إلى یوم الناس ھذا بھذه المعلمة الحضاریة
وفي ذلك  ،وھي تؤتي أكلھا كل حین بإذن ربّھا ،على تقوى من هللا ورضوان

وتدعیم ركائز  ،رّد على من ینكر دور المرأة المسلمة في الحیاة العامة
ھذا وإن ارتباط مآثر المرأة . المجتمع المسلم الفاضل المتكامل والمتجانس
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المغربیة بالقرویین ومّده بكل أسباب البقاء وخدمة أھل العلم بقي متواصال عن 
جاء في إتحاف   .طریق سبل الخیرات الكثیرة ومنھا األوقاف اإلسالمیة 

في ترجمة فاطمة الزھراء  ،عشر والرابعالمطالع بوفیات أعالم القرن الثالث 
وفي یوم الثالثاء سابع شعبان توفیت فاطمة الزھراء : "بنت الحسن العلوي

بنت السلطان المقدس المولى الحسن بن سیدي محمد العلوي الحسني، زوجة 
المولى مصطفى العلوي الماّر الذكر عام اثنین وخمسین وثالثمائة وألف، 

ثرھا تحبیسھا لعدة كتب على خزانة جامع القرویین ومن مآ. وھي ولیة نعمتھ
وكان جاللة محمد الخامس یحبّھا ویعتني بھا من بین . التي خلّدت ذكرھا بذلك

وھذا یبیّن لنا مدى االعتناء الذي  .17"توفیت بمراكش مسقط رأسھا. عّماتھ
ه السیما ھذ ،كان یولیھ حكام الدولة العلویة لھذه الجامعة العریقة ومرفقاتھا

 .السیدة الفاضلة جعل هللا الجنة مثواھا
من أھم المساجد الجامعة فى بالد المغرب "ویعد جامع القرویین 

وأكثرھا شھرة لكونھ جامعة إسالمیة عریقة ضاربة بجذورھا فى أعماق 
التاریخ، وكانت ھذه الجامعة تقارع األزھر الشریف فى العلم وتخریج الدعاة 

األول عند تأسیسھ سنة :جامع القرویین بثالثة أدوار ولقد مرَّ .والعلماء والفقھاء
والثالث عندما . ھـ956/ھـ345والثانى عند الزیادة فیھ سنة . م859/ھـ254

وتولَّى مشروع . م1135/ 530زیدت مساحتھ فى عصر على بن یوسف سنة 
د بن داود بسبب  زیادة مسجد القرویین وتوسیعھ القاضى أبو عبد هللا ُمَحمَّ

یوم  فيالشوارع واألسواق  فيواضطرارھم للصالة  ،جد بالنَّاسضیق المس
الجمعة، وحرص على أن یكون المال من أوقاف مساجد المسلمین، وأشرف 
القاضي أبو عبد هللا بنفسھ على ھذا المشروع الحضارى العظیم وكان تمام 

جْت . ھـ538التوسعة عام   جامع القرویین على مرِّ العصور وكرِّ  فيولقد تخرَّ
الدھور أفواج عدیدة من فقھاء األمة وعلماء الملة ودعاة الشریعة والُمَجاِھدین 
األبرار والقادة العظام، وكان لمسجد القرویین عند المرابطین مكانة عظیمة 

  .18"نفوسھم في
: قال الشیخ مخلوف في بیان مكانة القرویین واإلشادة بالمرأة الكریمة الفاضلة 

د بن أما جامع القرویین بفا" س الذي أسستھ أم البنین السیدة فاطمة بنت محمَّ
ھـ ھو إلى 245عبد هللا الفھري القیرواني وكان الشروع فیھ في رمضان سنة 
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اآلن الكلیة الوحیدة تخرج منھ أئمة أعالم والكالم علیھ مبسوط في جذوة 
  .19"االقتباس

اء ومن مساھمات القرویین أنھ أنجب القرویین طائفة كبیرة من العلم
ھذا  ،الفطاحل في شتى الفنون والعلوم السیما العلوم الشرعیة واللغویة

فقد ذكر صاحب كتاب إتحاف . باإلضافة إلى العلوم الدنیویة المزدھرة آنذاك
المطالع بوفیات أعالم القرن الثالث عشر والرابع  من ھذه األسماء الالمعة 

عالمة "ومائتین وألف عام ثالثة وستین  عبد القادر بن عبد الواحد الفاسي
مشارك ولي خطابة جامع القرویین مدة ثم تأخر عنھا ودفن بروضتھم 

   .20"بالقباب
. ومنھم محمد بن محمد الرایس  من أوالد الرایس المعروفین بفاس

العالمة األدیب الشاعر المتفنن، لھ الرحلة المرصعة ببدیع الّآلل في ترجمة 
وفوده على حضرة فاس لزیارة طیّب الشریف المنیف سیدي محمد الخّمال، و

. األنفاس یتمیة الجوھر النفیس أبي العالء إدریس، إلى غیر ذلك من التآلیف
وكان واعظا بكرسّي ظھر الصومعة من جامع القرویین قبل صالة العصر، 

دفن . وكان الناس یزدحمون لسماعھ لما رزقة هللا من حس الصوت
  .21"بالقباب

  قاتھ الحضاریة دور األزھر في سیا: ثانیا
أرّجح  ،بعد مطالعتي لكتاب األزھر وأثره في النھضة األدبیة الحدیثة

أن إنشاء , في دائرة المعارف اإلسالمیة"في سبب تسمیتھ باألزھر ما جاء 
فقد قیل أن األزھر إشارة  ،الفاطمیین لھذا المسجد یفسر االسم الذي أطلق علیھ

َي باسمھا أیًضا مقصورة في وھو لقب فاطمة التي ُسمِّ  ،إلى الزھراء
جامعة األزھر مؤسسة تعلیمیة وضع أساسھا بالقاھرة "وتعد  22."المسجد

قلّي  القائد الفاطمي في الرابع عشر من رمضان ) إلیاس الصقلي(جوھر الصِّ
واستغرق بناء جامعھا األساس نحو العامین، وأُقیمت فیھ . م970ھـ، 359عام 

ھـ، الثاني والعشرین من 360مضان عام الصالة ألول مرة في السابع من ر
م، وھو ما ُعرف بالجامع األزھر الشریف، نسبة إلى فاطمة 971یونیو عام 

   23."الزھراء رضي هللا عنھا
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من ھنا كان األساس الذي انطلقت منھ جامعة األزھر حسب الفاطمیین 
ة في وتوّسل الجامع ،خدمة فقھ ودعوة آل البیت وتحقیق مبدأ الموّدة في القربى

ولعل  ،سبیل نشر الدعوة الفاطمیة تیمنا بالزھراء البتول فاطمة بنت الرسول
 .بقاء األزھر شامخا إنما ھو نفحة من نفحاتھا

 :عنایة الحكام باألزھر
توّجھت عنایة الحكام الفاطمیین إلى االھتمام باألزھر بوصفھ المركز 

الذین یعّدون  ،البیت اإلشعاعي الذي یستمّد أنواره وأسسھ وأھدافھ من علوم آل
في نظر الفاطمیین المؤسسین للكیان الجدید ھم المصدر األساس الثاني بعد 

 ،ومصدر تلقي العلوم كلھا ،لتلقي األحكام والتشریع الدیني ،كتاب هللا تعالى
ومن ثّم فقد أحاطوا  ،فھم الذین أذھب هللا عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا

وأحدثوا بھ  ،فأدخلو علیھ تجدیًدا"تبار األزھر بكل صنفوف الرعایة واالع
أعانوا على نشاط العلم والدراسة فیھ؛ فھیأوا , تعمیًرا في أزمنة مختلفة

وقد ذكر المقریزي أن أول من رتب من الملوك ألھل الجامع . األسباب لذلك
نزار بن الملك المعز لدین هللا، , لھم مسكنًا ھو الملك العزیز با� وبني ،األزھر
ول من رتب لھم من األمراء صلة وزیره أبو الفجر یعقوب ابن وأن أ
وقال المقریزي في موضعٍ آخر من خططھ، وجعل الحاكم بأمر هللا ...یوسف

وشرط أن تعلق فیھ  ،للجامع األزھر تنورین وسبعة وعشرین قندیًال من الفضة
ھـ مع بعض المنشآت 400ثم رتب لھ الحاكم في سنة . في شھر رمضان

فكانت ھذه أول  ،األخرى أوقافًا ینفق من ریعھا على إدارتھ وشئونھ الفاطمیة
فَجدََّد األزھر،  - المستنصر با�-ثم قام الخلیفة . وقفیة رتبت للجامع األزھر

وأنشأ فیھ مما یلي الباب الغربّي  ،الحافظ لدین هللا ،وقام بتجدیده من بعده
 .24"فاطمة الزھراء"مقصورةً عرفت بمقصورة 

من سائر الحكام  ،مّرت العنایة التامة باألزھر المادیة والمعنویةكما است
وبعض سالطینھا  ،السیما في عھد الممالیك ،الذین تعاقبوا على حكم مصر

  . العظام كالظاھر بیبرس
  :الدور الحضاري للجامع األزھر

قام الجامع الزھر بأدوار خطیرة وبالغة األھمیة في السیاق التاریخي 
   :ومن بین ذلك ،ظھر فیھ والحضاري الذي
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 .والحفاظ على كنوز اللغة العربیة وعلومھا ،العنایة بالحركة العلمیة عموما - 1
االھتمام بترجمة علوم وفنون األمم الغربیة المتطورة التي قطعت أشواطا  - 2

والتفّوق الحضاري في عدید المجاالت  ،بعیدة المدى في المضمار العلمي
األول السید محمد علي باشا الید الطولى في ھذا  الحیویة، وكان لحاكم مصر

لما عاد المرحوم رفاعة بك رافع من "االھتمام فحسب محمد كامل الفقي فإنھ 
ھَا 1821بعثھ إلى باریس سنة  وألَمَّ بطائفٍة , كان قد برع في الفرنسیة وجوَّ

 ،بالترجمة في مدرسة الطب" محمد علي باشا"فعھد إلیھ  ،من العلوم الحدیثة
َل علیھ في ترجمة كتب الفنون العسكریة والھندسیة  . 25"وَعوَّ

العنایة بإنشاء المدارس المتخصصة في الترجمة وتخریج المترجمین  - 3
ومن ھنا توّجھ  ،لتنشیط الحركة والنھضة العلمیة الشاملة ،األكفاء المقتدرین

لتخرج "والتي جاءت ". مدرسة األلسن"اھتمام محمد علي باشا بإنشاء 
وظلَّ على شئونھا إلى أن , وولي المرحوم رفاعة بك إدراتھا ،ترجمینم

خرجت طائفة من المترجمین األفذاذ الذین ترجموا بإشراف رفاعة بك 
 .26"ومعاونتھ وتوجییھ جمھرة من كتب العلوم واآلداب

قّدمت  ،كان للجامعة ودورھا العلمي فضل كبیر في ظھور أسماء المعة - 4
المي كنوزا ال تقّدر بثمن في شتى الحقول المعرفیة وھي للعالم العربي واإلس

ومن أبرز  ،من عصارات أھل العلم والفكر الغربیین عن طریق الترجمة
وفي "األستاذ الشھیر رفاعة الطھطاوي  ،ھؤالء األفذاذ الذین أنجبھم األزھر

فھذا رفاعة األزھرّي یعود " :ذلك یقول المرحوم الشیخ عبد العزیز البشري
وإنھ لیقوم في  ،رنسا بعد المقام فیھا مع إحدى البعثات بضع سنینمن ف

وقد راحوا یصبون ألوان الصیغ , جماعٍة من لداتھ وتالمیذه على قلم الترجمة
یتوسلون إلى ھذا بالبحث فیما أُثَِر , والمصطلحات في شتى العلوم والفنون

ر أولئك من وأحیانًا بغی ،وأخرى بالتعریب ،عن األقدمین تارة باالشتقاق
على  ،وتخف في التیار مرةً  ،واللغة تتئد في معاناتھم مرةً  ،وسائل الدالالت

فحقق جھدھم فیھا  ،أنھا في الحالین واتت بقدٍر ما مطالَب العلم الحدیث
 .27"وجھدھا معھم ما كاد یصل الظن بجملة المستحیل
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حركة كان للجھود الترجمیة للجامعیین األزھریین الثر الكبیر على ال - 5
نشرت حركة الترجمة والتألیف ثروة "العلمیة واألدبیة على حّد سواء فقد 

وكانت الترجمة والتألیف , اقتضى التعبیر بھا الكشف عنھا ،عربیة لغویة
حاثًّا للمترجمین والمؤلفین أن یقبلوا في مجفوات الكتب العربیة عن 

رجمة واسلتزمت حركة الت ،مصطلحات وتعبیرات تالئم عملھم الجدید
والتألیف صوغ عباراٍت تتأدى بھا المعاني التي لم یكن في األلفاظ العربیة 

واستدعت ھذه الحركة القویة أن یلتفت المتأدبون إلى . القدیمة ما ینھض بھا
 ،وأن یطیلوا الوقوف عند ما حوتھ من جدة وطرافة, ھذه الثقافة الجدیدة

األدب الغربّي في سھولة  واتجھ األدباء متجھ, وأمرع الفكر ،فاتسع الخیال
وانصرفوا عن  ،وتوخوا الفكرة ،واتجھوا إلى المعنى ،أدائھ ووضوح تعبیره

 ،الصناعة التي كانوا بھا كلفین، وكان ذلك بدء حیاة جدیدة في األدب العربيّ 
على حسب النص الذي نقلناه من كتاب الباحث  28"سار األدباء في طریقھا

 . حول األزھر  يمحمد كامل الفق
أنتج األزھر في عطائھ المغدق تمرات یانعة من الرجال األفذاذ ذكرھم  - 6

ومن أبرزھم . صاحب كتاب األزھر وأثره في النھضة األدبیة الحدیثة 
أبو عبد هللا أبو السعود بن الشیخ  ،أحمد حسن الرشیدي ،إبراھیم النبراوي

 . 29رفاعة بك رافع الطھطاوي ،عبد هللا
 – 1266(یأتي الشیخ محمد عبده " یة العالمیة وفي الموسوعة العرب - 7

في الطلیعة من رواد حركة اإلصالح الشامل ) م1905 – 1850ھـ، 1323
وھو عالم أزھري، رافق جمال الدین األفغاني، وأصدر . على أسس إسالمیة

معھ مجلة العروة الوثقى، في باریس، ونادى بإصالح األزھر، حتى صدر 
وجدد أسالیب الكتابة، ومناھج . م1895ھـ، 1313إصالح األزھر عام  قانون

البحث في العلوم اإلسالمیة والعربیة، وشرح العدید من كتب التراث األدبي 
 .30"مقامات الھمذاني، ونھج البالغة  :مثل

قّدم األزھر شوطا كبیرا في النضال السیاسي، من أجل عّزة اإلسالم  - 8
إلى بعض الدوار  ،حیث عرضت الموسوعة العربیة العالمیة ،والمسلمین

ونشر الوعي  ،الھامة التي اضطلع بھا األزھر في سیاق نضالھ السیاسي
 ،انطالقا من مسؤولیاتھ التاریخیة ،اإلسالمي الصحیح بین جموع الجماھیر



  قراءة في السیاق التاریخي للجامعات في العالم اإلسالمي ودورھا الحضاري      
  

 

 533                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

ومؤمن بقیم الحق والعدل  ،كمنبر إعالمي منفتح على كافة الثقافات
وھي القیم التي كّرسھا ودعمھا الخطاب القرآني  ،والمساواة والحریة

ھناك كثیر من األحداث التي تدل على دور األزھر النضالي عبر " والنبوي 
فمن فوق منبر األزھر، ومن أروقتھ وأبھائھ علت صیحة الجھاد . العصور

ومن داخل األزھر ـ أیًضا ـ انطلقت دعوة الجھاد . لمقاومة الصلیبیین والتتار
لما ظھرت غلبة ": یقول الجبرتي). م1798ھـ، 1213(ضد الحملة الفرنسیة 

الفرنساویین في القرن الثالث الھجري على مصر وملكوا قالعھا أرسل 
بالمدافع  كبیرھم إلى مشایخ األزھر مراسل، فلم یجیبوه، فعند ذلك ضربوا

على البیوت والحارات، وتعمدوا ـ بالخصوص ـ الجامع األزھر، أطلقوا 
علیھ المدافع والبنادق، وعلى ماجاوره من األماكن كالغوریة والفّحامین، 

 .31"یاخفّي األلطاف نّجنا مما نخاف: فضّج أھل تلك الجھة ونادوا
ثورتین "زھر لــكما أشادت الموسوعة العربیة العالمیة بقیادة وتزعم األ - 9

م، 1798ھـ، 1213ثورة أكتوبر عام : متوالیتین ضد حملة نابلیون، وھما
م، مما جعل إقامة الحملة الفرنسیة في 1800ھـ، 1215وثورة مارس عام 
وعن الثورة األولى یقول دي الجونكییر ـ أحد ضباط . مصر فكرة یائسة

ا بأذان المؤّذنین الحملة الفرنسیة ـ كانت الدعوة إلى الثورة تختلط جھارً 
أما المؤرخ اإلنجلیزي . ·یدعون إلیھا خمس مرات في الیوم مع كل صالة

كان األزھریون ھم قادة الوطنیة والفداء، : كریستوفر فرھیرولد، فیقول
وتزعم الثورة یوم نشوبھا عالم أزھري شاب ھو الشیخ بدر القُدسي، فقد نزل 

عیًا كل مؤمٍن با� أن یذھب إلى الشارع وخطب في جمع غفیر من الناس دا
وقد عاثت جیوش الحملة الفرنسیة فسادا في جنبات  ،32"إلى الجامع األزھر

دفاعا عن  ،وسقوط جمع من الشھداء األبرار ،ورحاب األزھر الطاھرة
ھذا دون نسیان مختلف الحركات . العرض والشرف وقیم اإلسالم الحنیف 

 . المقاومة ضد جحافل اإلنكلیز 
مة األزھر الشریف في الحفاظ على المخطوطات العربیة مساھ - 10

لثمرات عقول  ،حصنا أمینا ،فقد شكلت ھذه الجامعات التاریخیة ،واإلسالمیة
 ،علماء مسلمین من مشارق العالم اإلسالمي وغربھ في شتى العلوم والفنون
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إنقاذ اآلالف  ،واستطاعت جھود العارفین بقیمة التراث العربي واإلسالمي
لمخطوطات الثمینة ضد ھجمات الھمجیین والغزاة المتوحشین من من ا

أنشئت مكتبة األزھر في مبنى كان في األصل " المغول والصلیبیین وقد 
مدرسة مستقلة عن األزھر، ثم ألحق بمبنى األزھر، وكانت تلك المدرسة 

 وتُعد مكتبة األزھر من أغنى المكتبات العامة، إذ. تسّمى المدرسة األقنعاویة
عنوان، تصل عدد  15400تضمَّھ خزائنھا من العناوین نحو  بلغ عدد ما

أما . ھذا عن الكتب المطبوعة. یزید على ربع الملیون كتاب مجلداتھا إلى ما
مخطوط، وبعضھا نادر، ال یوجد فیما سواھا من  25000المخطوطات فتبلغ 

كتب وعندما أنشئت دار ال .الخزائن، بما في ذلك دار الكتب المصریة
، نقلت جمیع الكتب التي كانت في )المكتبة الخدیویة سابقًا(المصریة 

المدارس المختلفة إلى تلك المكتبة الجدیدة، ولكن من ُحسن حظ مكتبة 
 .  33"األزھر أن بقیت كما ھي لم تمسّ 

اعلم أن أول من اتخذ : "  قال الشیخ مخلوف في شجرة النور الزكیة  - 11
صحابة منھم جابر بن عبد هللا وأبو ھریرة وابن تعلیم العلوم بالمسجد ال

عباس رضي هللا عنھم ثم التابعون ومنھم أبو أسامة زید بن أسلم وجرى 
العمل بذلك إلى ھذا الوقت وقد جمع جامع الفسطاط الذي أسسھ عمرو بن 
العاص حلقات العلماء الذین أبقوا أكبر اآلثار في االجتھاد واالستنباط والذین 

اس كافة فقھ األئمة المجتھدین على اختالف مذاھبھم من أصحاب أظھروا للن
ھـ صار ھو الكلیة  358مالك والشافعي ثم لما تأسس الجامع األزھر سنة 

الوحیدة في تلك الجھات وتخرج منھ جھابذة أعالم من سائر المذاھب ال 
یمكن حصرھم بحال وھو جار على استقامة لھذا الوقت مقصود من سائر 

شرقیة وشھرتھ تغني عن التعریف بھ ونظراً لتقدم العلوم الجھات ال
والمعارف تقدماً باھراً في ھذا الوقت رأى بعض المفكرین إصالح التعلیم بھ 
وصدرت مذكرة في الغرض من األستاذ الشیخ مصطفى المراغي شیخ 

 .34"األزھر نقلھا األستاذ الشیخ طنطاوي جوھر في تفسیره سورة طھ
منذ عام "دة وذلك كمجلة األزھر وھي تصدر صدور مجالت رائ - 12

م وھي مجلة شھریة، وكان اسمھا نور اإلسالم، ثم غیِّر إلى 1930ھـ، 1349
وفي بعض الفترات رأس تحریرھا رجال غیر أزھریین،  .مجلة األزھر
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محمد فرید وجدي، : فمنھم على سبیل المثال. ولكنھم من أفذاذ أھل الفكر
وما تزال المجلة توالي . الدین الخطیبوعباس محمود العقاد، ومحب 

صدورھا غرة كل شھر ھجري، وتصدر مالحق تعالج موضوعات إسالمیة 
والتعالیم  ،في نشر الوعي الثقافي ،وال ینكر دور المجالت الرائدة .35"مفیدة

وإبراز  ،بعیدا عن خرافات المبطلین ودعاوى الدّجالین ،اإلسالمیة الصحیحة
 ،بإتاحة فرصة الكتابة في صفحاتھا الغّراء ،ةالطاقات العلمیة الصاعد

 . فالمجلة بمثابة المعھد التكویني العملي التطبیقي 
  جامعة الزیتونة: ثالثا

تعد الزیتونة جامعة إسالمیة ساطعة النور في سماء الحضارة اإلسالمیة 
بما أنجبتھ من فطاحل العلماء في شتى فروع المعرفة الشرعیة واللغویة 

) 626/ 1(قد قال صاحب شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة و ،واألدبیة
وأما إفریقیة فالكلیة الوحیدة : "في شأن ھذا الصرح العلمي إبّان وقتھ ما یلي

 50بھا أوالً جامع القیروان الذي أسسھ سیدنا عقبة بن نافع رضي هللا عنھ سنة 
دة جامع الزیتونة ھـ، ثم لما انتقل كرسي المملكة لتونس صارت الكلیة الوحی

وتخرج منھ أئمة أعالم ال یمكن استقصاؤھم، وقد اعتنى بشأن ھذا الجامع 
وبشأن العلوم الملوك واألمراء فجمعوا الكتب العلمیة على اختالف أنواعھا 
وحصل منھم التغالي في اقتنائھا وحفظھا في الخزائن بقصورھم للمطالعة 

وكان في خزائن أبي عبد هللا وبالمدارس وبجامع الزیتونة لنفع العموم، 
المنتصر ستة وثالثون ألف مجلد وما وقع تحبیسھ من أبي فارس وأبي عمرو 
وأبي عبد هللا كثیر جداً وسیأتي شرحھا في التتمة، وفي الرزنامة التونسیة أن 
جامع الزیتونة كان مستبحراً بالعلوم على اختالف أنواعھا عقلیة ونقلیة مقاصد 

ال إن حذاء كل ساریة من سواریھ مدرساً وفي خزائنھ ما ووسائل حتى كان یق
یزید على المائتي ألف مجلد، ولما دخل اإلسبان تونس ربطوا خیلھم بالجامع 
وأستباحوا ما بھ وبالمدارس من الكتب وألقوھا في الطرقات یدوسھا العسكر 
بخیولھم وھذا ھو السبب في قلة وجود تآلیف الفحول الذین تخرجوا من ھذا 

لجامع وكانت للمشیر أحمد باشا عنایة زائدة بالعلم وجمع الكتب فاشترى كتباً ا
كثیرة لھا بال وأضاف لھا كتب آلھ الموضوعة بخزائن أسالفھ ووضعت في 
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خزائنھا العشرین التي زین بھا صدر الجامع على یمین المحراب وشمالھ 
لھا المشیر ورتب بھ ثالثین مدرساً نصفھم حنفیة ونصفھم مالكیة ثم أضاف 

د الصادق باشا ست خزائن مملوءة كتباً وأحیى المكتبة المعروفة بالعبدلیة  محمَّ
بصحن الجنائز من الجامع المذكور ووضع فیھا ما یزید على الثالثة آالف 

قلت في . مجلد من نفائس الكتب وزاد في الجرایة للمدرسین واستنھض ھمتھم
د  وعلى عھد 1973ھذا الوقت بھ من التالمذة  األمیر المنعم المبرور محمَّ

الحبیب باشا باي وقعت الزیادة في الجرایة والمدرسین بین حنفیة ومالكیة في 
واثنان  50والثالثة عددھا  12والثانیة عددھا  30طبقات ثالث األولى عددھا 

من المدرسین في فن القراءات أحدھما في المرتبة األولى واآلخر في الثانیة 
علیم االبتدائي بجامع سیدي یوسف وصیرورة ھذا الجامع وھاتھ خصصت بالت

فرعاً لجامع الزیتونة حیث ضاق بأھلھ وكان ابتداء التعلیم بھ في یوم السبت 
ھـ في احتفال عظیم وموكب فحیم حضره  1345الخامس عشر من شوال سنة 

والخالصة أن ھذا الجامع اعتنى بھ . األمیر المذكور والخاصة والجمھور
وكثیر من فضالء األمة بجعل خزائن كتب علمیة وإقامة مدرسین فیھ األمراء 

یبثون العلم الشریف وروح الشرع العزیز وقواعد الدین الحنیف وقد تخرج 
منھ الكثیر من فحول العلماء األفاضل حاملین لواء العلوم مقاصد ووسائل، لھم 

والدالئل وحل مقدرة عظیمة على التقریر والتألیف والتحریر وإقامة البراھین 
  .36"المشكالت مع التضلع

سنحاول تقدیم تعریف مختصر من بعض المراجع الجامعة في ھذا 
دون التعّمق كثیرا في التفاصیل التي ال تسعھا ھذه الورقة المحدودة  ،الصدد

وخدمة للعلم والعلماء ومحبي الثقافة اإلسالمیة قامت  ،بعدد من الصفحات
تقدیم بطاقة شاملة لھذا المعلم الحضاري ودوره ب ،الموسوعة العربیة العالمیة

وتخریج نخب ممتازة من أولي العلم  ،الریادي في خدمة علوم الدین والدنیا
 ،المتضلعین في مناحي الشریعة واللغة واألدب والعلوم العصریة المتنوعة

جامع الزیتونة مسجد تاریخي  .الزیتونة، جامع: "جاء في الموسوعة ما نصھ
علمي في تونس تدرس فیھ الدراسات اإلسالمیة، وعلوم الطب  شھیر ومركز

. یھدف إلى الحفاظ على تعالیم اإلسالم، ونشر التعلیم. والھندسة والریاضیات
كانت العادة إذا فتح العرب المسلمون أرًضا اختاروا فیھا الموقع المناسب 
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وعلى ھذا  إلنشاء مدینة لھم، وأول ما یختطونھ من األبنیة ھو المسجد الجامع،
یكون جامع الزیتونة قد أُنشئ في مدینة تونس بالذات حین تأسیس المدینة 
نفسھا، أیام قائد فتح ھذه البالد ومؤسس تونس، حسان بن النعمان، نحو سنة 

وكان تأسیسھ في غایة البساطة على ما جرت بھ العادة في ذلك . م699ھـ، 80
قبل القائد األموي اآلخر عبید ثم شرع في إعادة بنائھ بأحسن من ذي . الزمان

م، 758ھـ، 141م، وتمت عمارتھ سنة 734ھـ، 116هللا بن الحبحاب في سنة 
بعد انتھاء والیة ابن الحبحاب على تونس ولذا جنح بعض المؤرخین إلى 

   .37"القول بأن أول من بناه ابن الحبحاب
" أن وأما عن سر تسمیتھ بالزیتونة فتقول الموسوعة العربیة العالمیة 

الراجح نسبة ھذا الجامع إلى شجرة الزیتون التي كانت بجانبھ عند إنشائھ، 
وھناك من قال إن نسبتھ إلى القدیسة زیتونة التي . وھو قول أبناء تونس بالذات

عاشت زمن الواندال؛ وقیل إن المسلمین اختاروا ھذا االسم لیجعلوا من 
: اإلیمان تیمنًا بقولھ تعالى زیتونتھم ھذه زیًتا یضيء الشمال اإلفریقي بنور

 هللا نور السموات واألرض َمثَل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح في
زجاجة، الزجاجة كأنھا كوكب ُدّريٌّ یوقد من شجرة مباركة زیتونة ال شرقیة 
وال غربیة یكاد زیتھا یضيء ولو لم تمسسھ نار، نور على نور یھدي هللا 

: النور( ألمثال للناس وهللا بكل شيء علیملنوره من یشاء ویضرب هللا ا
35("38.  

والحقیقة انھ ال مانع أن تجتمع كل أسرار ھذه التسمیات في الداللة على 
الذي أّدى أدواره المنوطة بھ في سیاقاتھ الحضاریة التي  ،ھذا الجامع العظیم

ویدل   ،وھو أمر یدعو للعجب حقا. حتى في ظل التواجد الفرنسي  ،وجد فیھا
ى منارة علمیة لى قدر التضحیات التي بذلھا القائمون علیھ ورواده لیبقع

 . تھتدي بھا األجیال
األدوار الھامة التي قامت بھا الجامعات العریقة في العالم العربي 

  :واإلسالمي
قّدمت ھذه الجامعات خدمات جلیلة للثقافة العربیة واإلسالمیة فبالنسبة 

األزھر، بدور مماثل لدور األزھر والقرویین،  قام ھذا الجامع" للزیتونة فقد 
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وتولى . في الحفاظ على الفكر اإلسالمي األصیل .جامعة القرویین؛ جامعة
ة حتى غطى ھذا المفھوم سائر علماء ھذا الجامع مكافحة العقائد المخالف

التونسي  المجتمعوأمد . التراب التونسي بكاملھ، مع األخذ باجتھاد اإلمام مالك
زیتوني ھو كاتب عدل القریة الذي فال. بفیض من الحكام والعلماء الصالحین

یبرم العقود ویحل مشاكل الناس، وھو إمام القریة ومدرسھا ومرشدھا 
م 1959في عام  .وواعظھا ومفتیھا وأدیبھا، وھو قمة الھرم التعلیمي في البالد

ألغى الحبیب بورقیبة التعلیم الزیتوني، ومن ثم اقتصر دور الجامع على إقامة 
 . 39 "الشعائر الدینیة فقط

وكانت  ،إن الزیتونة تعد من الجامعات العریقة في العالم اإلسالمي
والجدار الحصین ضد ھجمات أعداء  ،تمثل الحصن المنیع لكل أحرار اإلسالم

ومن مآثره  ،اإلسالم وشبھات المنكرین عظمة اإلسالم وسمو تعالیمھ
ال  ،نورالحضاریة تخریج ثلّة من العلماء الذین حفروا أسماءھم بحروف من 

ومن شمالھ إلى  ،تزال راسخة في أذھان المسلمین في شرق العالم وغربھ
واألئمة  ،جنوبھ ذكر صاحب األعالم للزركلي من ھؤالء األعالم العظام

) م 1973 - 1879= ھـ  1393 -  1296(البررة الكرام الشیخ ابن عاُشور 
: ھر بن عاشورمحمد الطا: " وقّدم لنا ترجمة مختصرة عنھ قال فیھا ما نصھ 

مولده . رئیس المفتین المالكیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة وفروعھ بتونس
وھو من أعضاء . شیخا لإلسالم مالكیا) 1932عام (عین . ووفاتھ ودراستھ بھا

لھ مصنفات مطبوعة، من أشھرھا . المجمعین العربیین في دمشق والقاھرة
و ) الجتماعي في اإلسالمأصول النظام ا(و ) مقاصد الشریعة اإلسالمیة(
الوقف (في تفسیر القرآن، صدر منھ عشرة أجزاء، و ) التحریر والتنویر(

ومما ) موجز البالغة(و ) أصول اإلنشاء والخطابة(و ) وآثاره في اإلسالم
وكتب كثیرا في . أربعة أجزاء) دیوان بشار بن برد(عني بتحقیقھ ونشره 

  .40"والد محمد الفاضل وھو. المجالت
مفاخر الزیتونة عالمة الجزائر عبد الحمید بن محمد المصطفى  ومن

ولد في . رئیس جمعیة العلماء المسلمین بالجزائر. بن مكي بن بادیس
قسنطینة، وأتم دراستھ في جامع الزیتونة بتونس، واصدر مجلة الشھاب، 
واشتغل بالسیاسة وصارع االستعمار الفرنسي، واضطھد وأوذي، وتوفي 
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كما أشاد بذلك مصنف معجم المؤلفین  ،41"تفسیر القرآن الكریملھ  بقسنطینة
 . مخلّدا آلثارھم وأعمالھم في خدمة الثقافة وفنونھا

  : طموحات وآمال ونظرات حول الجامعة ومستقبلھا
ھذه مجموعة من النظرات واآلمال والطموحات لمجموعة من 

رة ومعایشة المفكرین الذین اشتغلوا بالدرس الجامعي درسا وتدریسا وإدا
والمؤمن ھو من یستفید من التجارب ویأخذ الحكمة أینما وجدھا ألنھ  ،مستمّرة

  :حقیق وخلیق باالنتفاع بھا
في مقال یحمل عنوان  ،قال المرحوم أحمد أمین في فیض الخاطر )1

فأستاذیة الجامعة ــ كما أتصورھا ــ نوع من " ":الجامعة كما أتصورھا"
 ،ب للعبادة في دیر ینقطع األستاذ للعلم وخدمتھالرھبنة ؛ فكما ینقطع الراھ

وھذا  ،أو بعبارة أخرى إن الراھب یعبد هللا عن طریق الصوم والصالة
 .42"یعبده عن طریق العلم أیضا

المھام الحضاریة "تحّدث الباحث محمد العربي ولد خلیفة في كتابھ  )2
ة المؤسس"وتحت ھذا العنوان الفرعي " للمدرسة والجامعة الجزائریة

رّكز على الصلة الوثیقة بین المنظومة " التعلیمیة وتوظیف الطاقة البشریة
صارت  ،وبین النھضة االقتصادیة والثقافیة لمجموعة من البلدان ،التعلیمیة

وھي  ،تنعت الیوم بأنھا من الدول الصناعیة الكبرى والشعوب المتطورة
ویضرب  ،التي كانت باألمس تعیش في التخلف في شتى مناحي الحیاة

إن ألمانیا : "ویتوقف عند القوة األلمانیة فیقول ،لذلك مثال بالمعجزة الیابانیة
بم یفت في عضدھا أن  ،التي احتفلت بدفن آخر أمي في عھد بسمارك

وتوزعھا المنتصرون  ،انھزمت في حربین عالمیتین في أقل من ربع قرن
األمس  وتصدر حتى إلى منتصري ،تفرض الیوم ھیبتھا ،أشالء وقطعا

ولكن قوة مؤسساتھا العلمیة  ،لقد انھارت قوتھا المادیة. بعضا من خبرتھا 
فألمانیا ھي أول دولة في العالم  ،ونظمھا التربویة بقیت راسخة الجذور

ووضعت في مستھل القرن الماضي مشروع إصالح  ،بنت الجامعة الحدیثة
 1806نة س Humboldtالتعلیم العالي المعروف باسم مشروع ھامبولدت 

ـــ الربان الذي یقود  Hussenالذي جعل من الجامعة كما یقول ھیشن ـــ 
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والنغمة التي تكسب سیمفونیة الثقافة االنسجام والتكامل كما نجد  ،السفینة
إلى األمة األلمانیة في  Fechteفي األحادیث التي وجھھا الفیلسوف فختھ 

قھر فقد حث فیختھ على ھذه األمة التي لم ت/ أحد أسرار  1806شتاء سنة 
وتزول فیھ  ،یضم كل األلمان بدون أي استثناء(إقامة نظام جدید لتربیة 

وھكذا وبفضل الدور الذي یمكن أن . 43)�الفوارق بین الطبقات االجتماعیة
تلعبھ الجامعة في انفتاحھا على مختلف التطّورات الحاصلة في میادین 

طوحات واآلمال التي كانت تبدو یمكن تحقیق العدید من ال ،العلم والثقافة
والتي ارتقت إلى  ،ومثال ذلك الیابان التي أشرنا إلیھا سابقا ،شبھ مستحیلة

مصاف الدول الكبرى اقتصادیا وعلمیا منذ نھضتھا المعاصرة التي بدأت 
عصر یشكل منعطفا في تاریخ "وھو  ،1869مع عصر المیجي وھذا منذ 

ومستمرة بینھا وبین البالد األوروبیة  الیابان إذ أنھ أقام عالقات مباشرة
الذین اعتادوا اإلقطاع منذ زمن  ،فكان ذلك انقالبا كبیرا للیابانیین ،الحدیثة
وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت الیابان الیابان أن تحافظ على  ،طویل

وبفضل روح قومیة شدیدة  ،بفضل موقعھا الجغرافي من جھة ،استقاللھا
 .44... "اس النظم األجنبیة وصھرھا من جھة ثانیة وأھلیة كبیرة القتب

ضرورة تسخیر كافة اإلمكانیات المادیة والمعنویة لخدمة الجامعة  )3
ومحاولة االستثمار في العنصر البشري  ،واالرتقاء بأساتذتھا وطالبھا

الذي  ،ووضع میزانیة أكبر لھذا القطاع الحیوي ،بشكل كبیر ومدروس
وحسب بعض الدراسات فإن  ،ضة حقیقیةبدونھ ال یمكن بناء أیة نھ

 ،المیزانیة المرصودة للتعلیم العالي في الجزائر ال تمثل االھتمام الحقیقي
وانطالقا من  ،45فھي تحتل مرتبة متأخرة عن بعض القطاعات األخرى 

الذي یستند إلى كلمة الوزیر السابق  ،دراسة الباحث عبد القادر تواتي
. لة من عالمات االستفھام المشروعةیمكن وضع جم ،للتعلیم العالي

الدولة تصرف على الطالب الواحد ما " فتصریحات ھذا الوزیر تقول إن 
ومقارنة مع  ،دوالر 3000ملیون سنتیما سنویا أي ما یعادل  19قیمتھ 

 9000فإننا نجد أن فرنسا تنفق على الطالب الواحد  ،الدول األخرى
ألف  11ا في ألمانیا فیبلغ حوالي أم) . ملیون سنتیما 54أزید من ( دوالر

ألف  12وفي المملكة المتحدة حوالي  ،)ملیون سنتیما 66أزید من (دوالر 
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وتعتبر جامعة ھارفرد األمریكیة )... ملیون سنتیما 72أزید من (دوالر 
التي تخرج منھا سبعة رؤساء للوالیات المتحدة األمریكیة من بینھم جورج 

ملیار  34.9إذ وصلت میزانیتھا إلى  ،عالمأغنى جامعة في ال ،ولكر بوش
مرة من المیزانیة التي تخصص لوزارة التعلیم  12وھو ما یعادل  ،دوالر

وھذا حسب المعلومات التي استقاھا الباحث من ، 46"العالي والبحث العلمي
موقع سفیان االلكتروني الذي استند إلیھ في تطعیم بحثھ بالمعلومات 

 ،الباحث أن قلّة االكتراث بقطاع التعلیم العاليویؤكد ھذا  ،واإلحصائیات
فحسب الباحث فإن  ،ھي على العموم قدر مشترك بین كافة األقطار العربیة

 %0،15ال یتجاوز ) في العالم العربي(اإلنفاق الكلي على البحث العلمي " 
ــ " إسرائیل "مقارنة بـ  ،وھي متدینة جّدا ،من الناتج المحلي اإلجمالي

المثال ــ التي تقتطع من ناتجھا المحلي اإلجمالي ألغراض  على سبیل
ضعفا للنسبة المئویة التي یقتطعھا  17البحث العلمي نسبة مئویة تعادل 

ومن ناحیة أخرى فإن مجمل ما . العالم العربي من ناتجھ المحلي اإلجمالي 
من  1/6تنفقھ الجامعات العربیة بمجملھا على البحث العلمي ال یزید على 

منحة التمویل السنویة التي تحصل علیھا جامعة بیركلي من حكومة والیة 
وھذه األرقام الصریحة .  47"كالیفورنیا مقابل الخدمات التي تقدمھا للوالیة 

وتجیب على كثیر من  ،تعطي داللة قویة مدى اھتمامھم واھتمامنا
 ،ھالتساؤالت حول مسیرة البحث العلمي في العالم العربي وجدیتھ وقیمت

كما أنھا توفر الفرصة لمراجعة  ،ومدى انعكاساتھ المستقبلیة سلبا أو إیجابا
والعمل اإلسالمي المتكامل في ظل التحدیات  ،الذات وبناء االستراتیجیات
 . الراھنة على كافة األصعدة 

ھي التي تمثل الحصن  ،الجامعة الحقیقیة بمكوناتھا الواعیة المثقفة )4
بشرط تمتعھا  ،ألزّمات والملّمات والنكباتلألمة عند وقوع ا ،الحصین

وعدم  ،والحریة العلمیة لخدمة العلم وقضایا األمة الجوھریة ،باالستقاللیة
وغیاب الوجود  ،االنضواء تحت أي لون من ألوان التحّزب والطائفیة

كانت لھ عواقب وخیمة على المستقبل  ،الفعلي للجامعة غداة االحتالل
أبو القاسم سعد هللا في كلمة لھ في : المرحوم  الجزائري كما یالحظ ذلك
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 ،منھ 27وفي المركز الجامعي بالوادي یوم  ،أبریل 17جامعة وھران یوم 
عندما وقع االحتالل لم : " قائال .2005 ،مایو 3وفي جامعة باتنة یوم 

یالحظ الفرنسیون قلة العلم والمتعلمین عندنا ولكنھم الحظوا قلة النخبة 
كما  ،د اعترفوا بانتشار التعلم في الكتاتیب والزوایا والمساجدلق. المركزیة 

فھم قد وجدوا سلطة سیاسیة عسكریة ولم . اعترفوا بقلة األمیة في الجزائر 
نخبة متمركزة في العاصمة ولھا  ،یجدوا نخبة متعلمة متجذرة في المجتمع

جیش فكان من السھل على المحتلین جمع ال: أتباعھا في مختلف األقالیم 
كما كان من السھل علیھم . االنكشاري في عدة سفن ونفیھ إلى مدینة إزمیر 

 ،أو المتعاونة معھم على مضض ،إسكات األصوات القلیلة المعارضة
فالمحتلون لم یجدوا . امثال حمدتن خوجة وابن الكبابطي وابن العنابي 

 جدارا سمیكا من المعارضة وإنما وجدوا حواجز من القصب والخشب لم
 .48"تلبث أن انھارت أمامھم 

ینبّھ المرحوم أبو القاسم سعد هللا إلى بعض األخطاء التي أضّرت بالتعلیم  )5
 ،وجعلتھ ال یتطلّع إلى اآلمال المرجّوة من ورائھ ،العالي في الجزائر

قال  ،السیما فیما یتعلّق في سیاسة التقوقع التي ال تجدي نفعا من ورائھا
بل  ،ولعل أكبر خطأ نرتكبھ في حق الوطن": رحمھ هللا في ھذا الصدد

فیا ھو جعل كل جامعة أو مركز جامعي مكت ،ربما أكبر جنایة نقترفھا نحوه
وبذلك نكون قد ساھمنا في تكریس النزعة . بذاتھ محلیا بأساتذتھ وطالبھ

كما نكون قد حصرنا العلم في مواقع متباعدة  ،اإلقلیمیة والمحلیة الضیقة
فلیس بین أساتذة وطلبة الوطن  ،ء أو جزر المحیطتشبھ واحات الصحرا

فإلى متى  ،الواحد لقاءات دائمة تؤدي إلى تبادل الخبرات وتالقح األفكار
سنستمر في السیر على ھذا المنوال؟ وإلى متى ستظل الجزائر بدون 
مراكز علمیة فاعلة تتمثل فیھا تجارب األجداد وطموحات األحفاد ؟ ذلك 

 .49"أن یحیركم أیضاوأرجو  ،شأن یحیرني
التي تدخل في  ،إن الجامعة الیوم مطالبة بتحقیق جملة من األھداف النبیلة )6

ومنھا تلك التي ذكرھا الباحث الھاللي  ،صمیم جوھر وجودھا وسعیھا
التفاعل المستمر مع : "الشربیني الھاللي نقتصر منھا على الجوھري

الفعال في تبسیط العلوم  اإلسھام، تدعیم القیم الروحیة لدى الشباب، البیئة
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والتكنولوجیا لشرائح المجتمع المختلفة باالستعانة بمختلف أدوات االتصال 
العمل على تحقیق التنسیق والتكامل بین ، المكتوبة والمسموعة والمرئیة

التعلیم الجامعي األكادیمي والتطبیقي وبین التعلیم العالي الفني 
التنسیق والتكامل مع التعلیم قبل  وكذلك ،والتكنولوجي وفقا لخطط مدروسة

الجامعي مما یؤدي إلى إیجاد نوع من التوازن بین مدخالت ومخرجات 
تدریب وإعادة تدریب أصحاب الكفاءات لمواكبة ، مراحل التعلیم المختلفة

حتى ال یتخلفوا عن ركب  ،الجدید والمستحدث في مجال تخصصھم
 .50"الحضارة المعاصرة

زائریة إبّان عھد االستقالل في إرساء معالم لقد ساھمت الجامعة الج )7
 ،التي تسعى بأقدام راسخة لتثبیت وجودھا ،الجزائر المستقلّة المعاصرة

لقیادة قاطرة العلم  ،وتخریج الكوادر العلمیة في شتى الحقول المعرفیة
الموصول الصلة بأسالفھ وماضیھ  ،والتنمیة في جزائر الغد المشرق

ویمكن لقارئ أن یقف  ،منجزات العصر الحدیثدون انغالق عن  ،المجید
ورضعوا من علم  ،على أسماء المعة ممن تخرجوا من الجامعة الجزائریة

لباحث محمد بن اسماعیلي في ذكر بعضھم ا ،علمائھا ومفكریھم وفالسفتھم
 .51أعالم وأمجاد في آفاق الثقافة الجزائریة: كتابھ

قاسم نایت بلقاسم مبلغ  الحظ بعض المفكرین الجزائریین أمثال مولود )8
االنحدار الذي بات یتھدد الجامعة من عّدة نواحي نبّھ علیھا ھذا المفكر 

عن دور اإلسالم في تطویرھا  ،نظرة جامعة على الجامعة" العمالق في 
وبدورھا كما ینبغي  ،وكیف لم تعد شمسھا طالعة. من جامع إلى جامعة 

ولسلطتھا بنفسھا  ،یدھا قالعةولتقال ،بل أصبحت لكل إھانة بالعة ،ضالعة
ومع ما یالحظھ كثیر من الباحثین . 52..."وامام كل شرذمة ھالعة  ،خالعة

 ،فقد آن اآلوان ،من االبتعاد عن الضوابط والتقالید الجامعیة الرصینة
التي جعلت منھا  ،إلعادة تثبیت وترسیخ القیم والتقالید الجامعیة العریقة

 . ات والنكبات وخالل األزماتلمدلھممنارات یھتدى بھا في ا
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  : الخاتمة
كان منبعھ  ،إن ظھور الجامعات في العالمین العربي واإلسالمي

لخدمة علوم القرآن والحدیث  ،منبعا دینیا ،ودافعھ األساسي ،الجوھري
ونشر علوم اللغة العربیة التي تعین على الفھم الصحیح لكتاب هللا  ،الشریف

ة إلى االنفتاح على العلوم التي وردت في كتاب هللا باإلضاف ،وسنة نبیھ الكریم
بفضل توّسع حدود  ،واالنفتاح على الثقافات األخرى ،تعالى والبراعة فیھا

وھكذا وبفضل عوامل سیاسیة  ،واتساع مواردھا ،المملكة اإلسالمیة
نھضت الھمم إلى تأسیس ھذه الجامعات التي  ،واجتماعیة واقتصادیة وعلمیة

 ،مكانا للعبادة والتجّمع ألداء الصلوات وقراءة القرآن الكریمكانت نواتھا 
فتأسست لذلك الحلقات  ،وفقھ مرامیھ ،وفھم معانیھ ،ومحاولة التدبّر فیھا

وتباینت اتجاھاتھا  ،وكثر روادھا ،وما فتئت أن توسعت موضوعاتھا ،العلمیة
اء متباینة والتي كانت لھا رؤى وآر ،نظرا لنشوء الفرق اإلسالمیة المتعّددة

ویأتي في مقّدمتھا مشكلة  ،حول بعض القضایا الشائكة في الثقافة اإلسالمیة
 ،وحدود التأویل ،والعقل والنقل ،والحریة اإلنسانیة ،والقضاء والقدر ،اإلمامة

وبعض القضایا الغیبیة األخرى التي احتدم  ،وما یتعلق بالصفات اإللھیة
بحوث وجدت في ھذه المؤسسات  وھي... النقاش حول طبیعتھا وفلسفتھا 

العلمیة والمجالس الحواریة إّبان ازدھارھا فضاء علمیا لطرحھا ومحاولة 
الفكر اإلسالمي  ،وقد أغنت ھذه الجامعات العتیقة ،اإلجابة عن مشكالتھا
 ،وكان لھا أكبر األثر في الثقافة الغربیة ،وتفسیراتھا ،واإلنساني بتعدد رؤاھا
 ،ى نفسھا وتعكف على المتون والشروحات والتقریراتھذا قبل أن تتقوقع عل

أو  ،وإعادة اجترار ما كتبھ السابقون دون تمحیص أو غربلة أو إعادة نظر
وظھور  ،حتى مطلع النھضة الحدیثة ،وتقاعست األفكار ،ففترت الھمم ،نقد

الذین دعوا إلى إعادة االعتبار للمصادر األصیلة  ،بعض المفكرین األحرار
لتوجیھ الحیاة الفكریة  ،وتقدیس العقل وإحاللھ المحل الالئق بھ ،مفي اإلسال

التي  ،واالنفتاح نحو اآلخر ن على غرار ما یجري في الجامعات الغربیة
وما ذلك إال  ،في مجال البحث العلمي بشتى فروعھ ،قطعت شوطا كبیرا

یة لكونھا استلھمت الروح القرآنیة التي تحث على البحث العلمي بكل موضوع
مع  ،دون قسر أو إكراه أو امالءات من أي جھة كانت ،وحریة واستقاللیة
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تأمینا لعیشھم وبحثھم  ،توفیر كافة اإلمكانیات المادیة والمعنویة للباحثین
 ،وأمنھم الشامل من كل ما یكدر صفو بحثھم وتنقیبھم ي مجاھل البحث العلمي

فعسى أن نعید  ،وینتجون ویخترعون ویصدرون ،فبفضل ذلك سادوا وقادوا
ونستثمر أموالنا  ،الكرة الناجحة والموفقة لنرتقي بجامعاتنا ومراكزنا العلمیة

 ،وخیر األمة اإلسالمیة ،لتعود بالنفع على البالد والعباد ،الطائلة خیر استثمار
  .تحقیقا لعالمیة الرسالة المحمدیة الخاتمة  ،واإلنسانیة  قاطبة

    :الھوامش
                                                        

) ھـ1424: وفىمتال(د أحمد مختار عبد الحمید عمر : معجم اللغة العربیة المعاصرة 1
: ص ،1ج. م 2008 -ھـ  1429األولى، : الطبعة. عالم الكتب. بمساعدة فریق عمل

395.  
 .395، ص 1ج ،معجم اللغة العربیة المعاصرة 2
.  2009.المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، الطبعة الثالثة . الموسوعة العربیة المیّسرة  3

  1130، 1129: ، ص3ج
  .  1130: ، ص3ج. المرجع السابق. رة الموسوعة العربیة المیسّ  4
. بھیج مال حویش / تعریب د. موسوعة الزاد للعلوم والتكنولوجیا بالكتاب والفیدیو   5

 . 423: ، ص2ج.  شركة الزاد، مدرید، إسبانیا 
الموسوعة العربیة، الجمھوریة العربیة السوریة، رئاسة :ھیئة الموسوعة العربیة  6

 .  421: ، ص7م. .  2001یا، الطبعة األولى، الجمھوریة ، دمشق، سور
اإلسالم : المجلد األول . (موسوعة الدكتور َمحِضیر بن محمد رئیس وزراء مالیزیا  7

دار الكتاب المصري، . . عبد الرحمن الشیخ ورفقاؤه / د: ترجمة ) واألمة اإلسالمیة
، 1دار الفكر كوااللمبور،  م/ دار الكتاب، مالیزیا / دار الكتاب اللبناني، بیروت / القاھرة 

 .306، 305: ص
دار الفكر . حسن مرضي حسن . مجلس أكادیمي لرئاسة د. موسوعة أكسفورد العربیة  8

 .  107: ، ص4ج. م 1999/ھــ1419للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، الطبعة األولى 
ھــ 1419یع مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوز. الموسوعة العربیة العالمیة  9

 .  150: ، ص8ج. الریاض، المملكة العربیة السعودیة) م1999(
 «تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر  10

: المتوفى (محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي : المؤلف 
  .32ص 11ھـ ج 1984. نستو –الدار التونسیة للنشر : ھـ1393
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شركة مكتبة ومطبعة ). ھـ1371: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي : تفسیر المراغي 11

، 11م ج 1946 -ھـ  1365األولى، : الطبعة، مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر
  . 26: ص

  .17ص 1ج. األزھر وأثره في النھضة األدبیة الحدیثة 12
شھاب الدین أبو العباس أحمد بن خالد بن : األقصى االستقصا ألخبار دول المغرب  13

/ جعفر الناصري: تحقیق(ھـ1315: المتوفى(محمد الناصري الدرعي الجعفري السالوي 
 .112، 111ص  3الدار البیضاء ج - دار الكتاب . محمد الناصري

) ھـ1406: المتوفى(محمد عبد هللا عنان المؤرخ المصري : دولة اإلسالم في األندلس 14
  . 48، 47: ،ص5ج. م 1997 - ھـ  1417الرابعة،  :الطبعة.كتبة الخانجي، القاھرة م
 .  1129: ، ص3ج. المرجع السابق . الموسوعة العربیة العالمیة  15
خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : األعالم 16
. م 2002مایو / أیار  - ة عشر الخامس: الطبعة.دار العلم للمالیین). ھـ1396: المتوفى(
  .  132: ، ص5ج

عبد السالم بن عبد القادر بن : إتحاف المطالع بوفیات أعالم القرن الثالث عشر والرابع 17
: تحقیق).ھـ1400: المتوفى(ابن سودة  -فتحا- محمد بن عبد القادر بن الطالب بن محمد 

، 2ج.م 1997 -ھـ  1417األولى، : دار الغرب اإلسالمي، بیروت الطبعة. محمد حجي 
  .574:ص

الَّبي: فقھ التمكین عند دولة المرابطین  18 مؤسسة اقرأ للنشر . َعلي محمد محمد الصَّ
 .183: ص.م 2006 -ھـ  1427األولى، : مصر الطبعة –والتوزیع والترجمة، القاھرة 

 محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم: شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة 19
، دار الكتب العلمیة، لبنان. عبد المجید خیالي :علق علیھ.)ھـ1360: المتوفى(مخلوف 

 .625، ص 1ج م 2003 -ھـ  1424األولى،  :الطبعة
. المرجع السابق . ابن سودة :  إتحاف المطالع بوفیات أعالم القرن الثالث عشر والرابع 20

  .186: ، ص1ج
: المتوفى(ابن سودة : الث عشر والرابعإتحاف المطالع بوفیات أعالم القرن الث 21

  .370:، ص1ج.المرجع السابق ).ھـ1400
: األزھر وأثره في النھضة األدبیة الحدیثة  األزھر وأثره في النھضة األدبیة الحدیثة 22

  .17: ،ص1ج) . دون تاریخ.(المطبعة المنیریة باألزھر الشریف. محمد كامل الفقي
  . 588: ، ص1ج. لمرجع السابقا. الموسوعة العربیة العالمیة  23
: األزھر وأثره في النھضة األدبیة الحدیثة  األزھر وأثره في النھضة األدبیة الحدیثة 24

 .18: ، ص1ج) . دون تاریخ.(المطبعة المنیریة باألزھر الشریف. محمد كامل الفقي
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  .82: ص1األزھر وأثره في النھضة األدبیة الحدیثة ج 25
  .82: ص1المرجع نفسھ ج 26
 .85: ،ص1ج.المرجع نفسھ 27
  .86: ، ص1ج. المرجع نفسھ  28
  .وما بعدھا 87: ، ص1ج. المرجع نفسھ  :ینظر  29
  .  590: ، ص1ج. المرجع السابق . الموسوعة العربیة العالمیة  30
  .  591: ، ص1ج. المرجع السابق . الموسوعة العربیة العالمیة  31
  .  591: ، ص1ج. المرجع  نفسھ  32
 .  592: ، ص1ج. .نفسھ المرجع   33
محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم : شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة 34

، دار الكتب العلمیة، لبنان. یاليعبد المجید خ: علق علیھ).ھـ1360: المتوفى(مخلوف 
  .625: ، ص1ج م 2003 -ھـ  1424األولى،  :الطبعة

 .  592: ، ص1ج. السابق  المرجع. الموسوعة العربیة العالمیة  35
 .626: ، ص1ج. شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة  36
  .  693: ، ص11ج.المرجع السابق . الموسوعة العربیة العالمیة  37
 .  693: ، ص11ج. المرجع نفسھ  38
 .  693: ، ص11ج. الموسوعة العربیة العالمیة  39
ي بن فارس، الزركلي الدمشقي خیر الدین بن محمود بن محمد بن عل: األعالم  40
م  2002مایو / أیار  -الخامسة عشر : دار العلم للمالیین، الطبعة).ھـ1396: المتوفى(
  174ص ، 6ج

: المتوفى(عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق : معجم المؤلفین 41
  .105ص 5ج.بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت - مكتبة المثنى ) . ھـ1408

موفم للنشر، طبع المؤسسة الوطنیة . مختار نویوات : تقدیم . أحمد أمین : فیض الخاطر 42
 .  94: ، ص1ج.  1989للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، 

المھام الحضاریة للمدرسة والجامعة الجزائریة مساھمة في تحلیل وتقییم نظام التربیة  43
دیوان المطبوعات الجامعیة، بن . ولد خلیفة محمد العربي: والتكوین والبحث العلمي

 . 179، 178: ص.   1989عكنون، الجزائر، 
ینشو كانا : اصطدام األفكار الوطنیة واألجنبیة وانصھارھا في تطور الثقافة الیابانیة  44

: ترجمة : الثقافة اإلنسانیة وفلسفة التربیة في الشرق والغرب : ضمن كتاب . كورا 
اللجنة الوطنیة اللبنانیة للتربیة والعلم " األونسكو" حثة دولیة نظمتھا مبا. انطوان خوري 

 .  171: ص) . دون تاریخ.  (دار النشر للجامعیین . والثقافة 
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: أ : د في الجزائر .م.تحدیات وعقبات تواجھ إصالح التعلیم العالي ونظام ل: " ینظر  45

الراھن : التعلیم العالي والتعلیم العام  إصالحات: أعمال الیوم الدراسي .عبد القادال تواتي 
مخبر الممارسات . الجزائر . / بجامعة البویرة  2013أفریل 22المنظم یوم . واآلفاق 

جامعةمولود . منشورات مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر . اللغویة في الجزائر 
 .  68: ص.  معمري تیزي وزو كلیة اآلداب واللغات 

: أ : د في الجزائر .م.وعقبات تواجھ إصالح التعلیم العالي ونظام ل تحدیات: "ینظر 46
 .  69: ص.   المرجع السابق .عبد القادر تواتي 

: أ : د في الجزائر .م.تحدیات وعقبات تواجھ إصالح التعلیم العالي ونظام ل: "ینظر 47
 . 70، 69: ص. المرجع السابق .عبد القادر تواتي 

: ص. 2011عالم المعرفة، الجزائر طبعة خاصة . قاسم سعد هللا أبو ال: مجادلة اآلخر 48
201  . 

: ص. 2011عالم المعرفة، الجزائر طبعة خاصة . أبو القاسم سعد هللا : مجادلة اآلخر 49
202 ،203 . 

الھاللي الشربیني / د: التعلیم الجامعي في العالم العربي في القرن الحادي والعشرین  50
 .  23، 22: ص. م 2007. إسكندریة، مصر . ة الجدیدة دار الجامع. الھاللي 

دار الھدى . محمد بن اسماعیلي : أعالم وأمجاد في آفاق الثقافة الجزائریة: ینظر  51
 في عّدة مواضع متفّرقة .2013للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر 

والشؤون  العاليارة التعلیم منشورات وز. مولود قاسم نایب بلقاسم: ؟أصالیة أم انفصالیة 52
 .  285: ، ص2ج . م 1980/ھــ1400الدینیة، دار البعث، قسنطینة 
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 األكادیمیةاالستثمار المعرفي المفتاح الذھبي لتحقیق الریادة 
  لمؤسسات التعلیم العالي

  دراسة تطبیقیة في جامعة الكوفة
 

  

  حامد كریم الحدراوي  األستاذ الدكتور

  جمھوریة العراق - جامعة الكوفة 

  :ملخص
، والتي عصر التغییرات المفاجئة والعوامل البیئیة المتقلبة بأنھیتسم ھذا العصر 

أصبحت تؤثر على جمیع القطاعات وبمختلف االتجاھات، ولعل التعلیم العالي یقع 
الذي یستوجب وجود موارد فكریة قادرة على  األمرفي مقدمة ھذه القطاعات، 

التكیف مع ھذا التغییر، وقادرة على مواكبة التطور الحاصل ورفع الكفاءة العلمیة 
ة األكادیمیة المنشودة، ومن ھنا جاء ھذا البحث والتعلیمیة وبالتالي تحقیق الریاد

تسلیط الضوء على دور االستثمار المعرفي في تحقیق الریادة األكادیمیة  ھدفب
مفاھیمھا وعالقاتھا،  إلىلمؤاالسثمار المعرفیات التعلیم العالي، من خالل التطرق 

سسة وتقدیم انموذج عملي یمكن ان یمثل حال مقبوال یتناسب مع طبیعة المؤ
النمذجة البنائیة  بأسلوبالجامعیة، واختبار ھذا األنموذج ومدى صالحیتھ وجودتھ 

)SEM) (Structural Equation Modeling( ثم اختبار الفرضیات باستخدام ،
مجموعة من  إلى، والتوصل )PSPP For Linux(االنحدار الخطي عبر 

األنموذج المقترح  االستنتاجات والتوصیات التي من شانھا المساھمة في تبني
المال المعرفي في  رأستوظیف مكونات  إن: وتطبیقھ، واھم ھذه االستنتاجات

االیجابي في تحقیق الریادة  تأثیرھایعزز  أننھ أفاعلیة من ش أكثرالجامعة، بشكل 
  .األكادیمیة المنشودة

  منھجیة البحث: األولالمبحث 
  مشكلة البحث/ أوال

  : اآلتیةلتساؤالت تتمثل مشكلة البحث با أنیمكن 
 .ومكوناتھا أھمیتھاھي  ما مفھوم االستثمار المعرفي والریادة وما )1
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 .ھي طبیعة العالقة بین االستثمار المعرفي والریادة األكادیمیة  ما )2
 .ھل یسھم االستثمار المعرفي في تحقیق الریادة األكادیمیة )3
  البحث  أھمیة/ ثانیا

 والریادة، وھذا ما واإلبداع تعد المؤسسات األكادیمیة مصدرا للمعرفة
ضرورة التكیف مع البیئة المتغیرة والمتقلبة،  إلىكثیرة تحتاج  أعباءیحملھا 

واستراتیجیات یمكن ان تساھم في تحقیق  أسالیبومن ھنا بات البحث عن 
مھما وضروریا، ولعل االستثمار المعرفي یقع في  أمراالریادة األكادیمیة 

 أھمیة أعطى، وھذا ما األكادیميشرة بصمیم العمل مقدمتھا، لكونھ یتعلق مبا
  .للبحث ومشكلتھ التي یتناولھا

  البحث أھداف /ثالثا 
  : البحث باالتي أھدافعلى تساؤالت المشكلة، تتمثل  اإلجابةفي ضوء 

  .ومكوناتھا وأھمیتھامفاھیمي حول االستثمار المعرفي والریادة  إطارتقدیم  )1
 .االستثمار المعرفي والریادة األكادیمیة التعرف على طبیعة العالقة بین )2
 .ھیكلي لطبیعة العالقات  أنموذج إلىمحاولة التوصل  )3

  فرضیات البحث/ رابعا
توجد عالقة ارتباط ذات دالل�ة معنوی�ة ب�ین :  الفرضیة الرئیسیة األولى

وتنبث�ق عنھ�ا الفرض�یات الفرعی�ة  .)الریادة األكادیمیة( و) ثمار المعرفيتاالس(
  :اآلتیة

 ).الریادة األكادیمیة(و) رأس المال الھیكلي(وجد عالقة ارتباط معنویة بین ت )1
 ).الریادة األكادیمیة(و) رأس المال البشري(توجد عالقة ارتباط معنویة بین  )2
 ).الریادة األكادیمیة(و) رأس المال الزبوني(توجد عالقة ارتباط معنویة بین  )3

الری��ادة (ف��ي ) المعرف��ي راالس��تثما(ی��ؤثر :  الفرض��یة الرئیس��یة الثانی��ة
  :وتنبثق عنھا الفرضیات الفرعیة اآلتیة). األكادیمیة

 ).الریادة األكادیمیة(معنویا في ) رأس المال الھیكلي(یؤثر  )1
 ).الریادة األكادیمیة(معنویا في ) رأس المال البشري(یؤثر  )2
 ).الریادة األكادیمیة(معنویا في ) رأس المال الزبوني(یؤثر  )3

  البحث الفرضي أنموذج/ خامسا
  :یتضمن المخطط االفتراضي للبحث مجموعتین من المتغیرات وكاالتي
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رأس  رأس المال الھیكلي،(ویشمل ) ثمار المعرفيتاالس(: المتغیر المستقل )1
 .)رأس المال الزبوني  المال البشري،

 ).الریادة األكادیمیة(: المتغیر المعتمد )2
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  يأنموذج البحث الفرض: )1(الشكل 
  

  مجتمع وعینة البحث / سادسا
جامع��ة الكوف��ة ف��ي ع��دد م��ن الكلی��ات  أس��اتذةیتك��ون مجتم��ع البح��ث م��ن 

والمراك��ز التابع��ة لھ��ا، حی��ث ت��م اختی��ار عین��ة عش��وائیة م��ن بی��نھم، ت��م حس��ابھا 
والت�ي تحس�ب م�ن ) Steven K. Thompson,2002 :10(بحس�ب معادل�ة 
  ):2: 2013الحدراوي، (المعادلة التالیة 

  
  
  
  

 
     ppzdN

ppNn





11
1

22

 االستثمار المعرفي

رأس ال�ال 
اله��لي

 الریادة األكادیمیة

أس ال�ال ر 
  ال���� 

رأس ال�ال 
  ال���ني
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وبناءا علیھ ت�م اختی�ار العین�ة عش�وائیا، وبل�غ ع�دد االس�تمارات الموزع�ة 
اس�تمارة، وك�ان ع�دد الص�الح للتحلی�ل منھ�ا ) 72(استمارة، تم اس�ترجاع ) 85(
  ) .n=68(حجم العینة  أصبح، وھنا %)84(استمارة، وبنسبة استرجاع ) 68(
  

  المعرفي راالستثما: المبحث الثاني
  :المعرفي مفھوم  راس المال/ أوال

المعرفي من أكثر الموجودات قیمة ف�ي الق�رن  أوالمال الفكري  رأسیعد 
الح���ادي والعش���رین، ألن���ھ یمث���ل ق���وى علمی���ة ق���ادرة عل���ى إدخ���ال التع���دیالت 
الجوھریة على كل شيء في أعمال المنظمات، فضالً عن ابتكاراتھا المتالحق�ة 

والبح����وث  اتراس����الدالعدی���د م����ن  أوردت، وم����ن ھن����ا )7:  2010ك���ردي، (
بأنھ حزمة مفیدة )  Stewart , 1997( فیعرفھ . تعاریف مختلفة لھذا المفھوم 

م���ن المعرف���ة تتض���من عملی���ات المنظم���ة، التكنولوجی���ا، ب���راءات االخت���راع، 
مھ�ارات الم��وظفین، المعلوم�ات ع��ن العم��الء والم�وردین وأص��حاب المص��لحة 

 العاملین من صفوةال المال الفكري رأسویمثل ) 5: 2009بھجت،. (بالشركة 
 ق�ادرین بحی�ث یكون�ون والمھ�ارات والذھنی�ة المعرفی�ة القدرات یمتلكون الذین
الوض�ع  عل�ى المحافظ�ة عل�ى الق�ادرة الجدی�دة لألفك�ار واالبتك�ار اإلب�داع عل�ى

 2012الغ�نم،  أب�و(اإلنت�اج،  تكالیف وتقلیل إنتاجیتھا، وزیادة للشركة، التنافسي
عرف��ھ ك��ل األف��راد ف��ي المنظم��ة ویحق��ق می��زة وھ��و یمث��ل مجم��وع ك��ل م��ا ی) 9:

  .)4: 2011بلوناس وقذایفة،( تنافسیة في   السوق
 أن، یتض�ح )5: 2009 بھج�ت،(قدمھ  سبق وتماشیا مع ما وفي ضوء ما

الم�ال المعرف�ي  یتمث�ل بالعناص�ر غی�ر الملموس�ة المس�تندة عل�ى العنص�ر  رأس
نافس��یة یترت��ب علیھ��ا البش��رى والت��ي تض��یف قیم��ة للمنظم��ة مم��ا تخل��ق مزای��ا ت

تولید أرباح غیر عادیة بالمقارنة مع المثیل في نف�س طبیع�ة النش�اط، وم�ن ھن�ا 
  .مھما وحیویا أمراالمال المعرفي  رأسبات االستثمار واالھتمام بالمعرفة و

  المال المعرفي رأس أھمیة/ ثانیا
ة الق�درات التنافس�ی إن المعرف�ة ل�م تع�د فق�ط أداة ف�ي عملی�ات بن�اء وتنمی�ة

أن  ومث�ال ذل�ك. للمنظم�ات، ب�ل أص�بحت أیض�اً عنص�راً م�ن عناص�ر المنافس�ة
المعرف��ة متمثل��ة ف��ي تقنی��ات المعلوم��ات واالتص��االت ھ��ي الت��ي أتاح��ت لش��ركة 
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مجال توزیع الكتب وھي أن تن�افس أعت�ى وأق�دم دور النش�ر العالمی�ة  ناشئة في
علوم��ات عل��ى أنھ��ا تن��افس بالمعرف��ة، وبالت��الي ف��إن الم وتتف��وق علیھ��ا، ذل��ك

لكت��ب الت�ي كان��ت وم��ا ت�زال تم��أل مس��تودعات  الحاس�بات ق��د حل�ت مح��ل ت��الل
مخزوناً تتجمد فیھ أمواالً طائلة وتتكلف  وأرفف دور بیع الكتب التقلیدیة وتمثل

السرقة والحریق وغیرھا وتنف�ق األی�ام  نفقات ھائلة للمحافظة علیھا من أخطار
اعتم�اداً عل�ى المعرف�ة  ت األكث�روبش�كل ع�ام ف�إن المنظم�ا. في جرده وحص�ره

 رأس أي[ب�دأت ف�ي التح�ول نح�و ام�تالك المزی�د م�ن األص�ول غی�ر الملموس�ة 
وال��تخلص م��ن أعب��اء ام��تالك األص��ول الملموس��ة، فف��ي تل��ك ] الم��ال الفك��ري

المتعلم��ة ذات المعرف�ة تق��ل االحتیاج�ات إل��ى المب�اني، والتجھی��زات  المنظم�ات
ع�دات النق�ل ومس�تلزمات التخ�زین، وتتح�ول الشاس�عة وم المكتبیة، والمس�احات

ومعرف�ة تخت�زن ف�ي الحاس�بات وعل�ى  كل تل�ك األص�ول إل�ى أرق�ام ومعلوم�ات
، وف��ي ھ��ذا الص��دد )9: 2010، وآخ��رونن��ور (واإلنتران��ت ش��بكات اإلنترن��ت

 للتوظی�ف طریق�ة یجد ال الذي المعرفي المال رأس أن  Stewart,1997یرى
 م�ن فكثی�ر ومھ�در، الفائ�دة ع�دیم ريفك� م�ال رأس ھ�و بمثاب�ة والممارس�ة

 معرفة شكل على تكون اإلفراد المتوفرة لدى الخبرات والمھارات والمعلومات
 شحذ المنظمات یجب على القرار، لذلك لمتخذي متاحة وغیر مادیة غیر ذھنیة

 ،وإب�داعاتھمبأفك�ارھم  للمش�اركة مكان�اَ  وم�نحھم للع�املین الذھنیة القدرات ھذه
األص�ول  أدارة وت�ؤدي بحكمة، مالھم رأس یدیرون الذین ولئكأ حلیف فالنجاح

 أب�و( األرب�اح وزی�ادة اإلنت�اج تك�الیف تخف�یض إل�ى وعقالنی�ھ بحكم�ة المعرفی�ة
وم���ن ھن���ا ب���ات م���ن الض���روري االھتم���ام ب���الموارد غی���ر ) 9: 2012الغ���نم، 

م��ن ب��ین تل��ك  األھ��مالم��ال المعرف��ي یع��د  رأسالملموس��ة ف��ي المنظم��ة، ولع��ل 
حی�زا كبی�را م�ن  تأخ�ذالتي  اإلبداعیة لألفكار األساسي، لكونھ المصدر الموارد

الم�وارد  أنف�ي وقتن�ا الح�الي، وال�ذي تج�اوز فك�رة  األعم�النجاحات منظم�ات 
 . األعمالالمالیة واالقتصادیة ھي السبب الوحید في نجاح وریادة 

  المال المعرفي رأسمكونات / ثانیا
 أقسامالكتاب والباحثون ثالثة  بصورة عامة یورد عدد غیر قلیل من

  ):17: 2010الحدراوي،(المال المعرفي وھي  رأسرئیسیة ل
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المال المادي  رأسإن  ):Structural Capital( المال الھیكلي رأس - 1
ھو الذي یصنع الوجود المادي للشركة وقیمتھا الدفتریة بموجب ) المالي(

ري بالمقابل ھو الذي یصنع المال الفك رأساإلجراءات والقیود المحاسبیة فإن 
  .قیمة الشركة السوقیة ویصنع مكانتھا وسمعتھا

وھو المعرفة التي یمتلكھا  ):Human Capital( المال البشري رأس - 2
ویولدھا العاملون مثل، المھارات والخبرات واالبتكارات وعملیات التحسین 

المال البشري بأنھ  رأس) Edvinson & Malone(والتطویر، وعرف 
وكمثال على ذلك فإن . جموع مھارات، خبرات، ومعرفة العاملین بالشركةم

مثال یتكون من الطرق المنھجیة لتطویر ) IBM(المال البشري لشركة  رأس
البرمجیات، أدوات إدارة المشروعات، قواعد التطویر للمھندسین، المحللین 

اقات والمبرمجین إضافة إلى طرق إدارة المبیعات، مواصفات المنتج، مس
  . التدریب وقواعد بیانات التسویق

ھذا ھو القیمة التي ): Customer Capital( المال الزبوني رأس - 3
یفرزھا مستوى رضا الزبائن ووالؤھم والموردین والجھات الخارجیة 
األخرى وما استطاعت الشركة من بنائھ من عالقات متمیزة مع ھذه 

  . األطراف
  میةالریادة األكادی: المبحث الثالث

  مفھوم الریادة /  أوال
من مائة عام،  أكثرقبل ) Entrepreneurship(استعمل مصطلح الریادة 

 الفردیة المبادرات كلمة أن إذالغموض كان یكتنفھ بعض الشيء،  أن إال
 المبادر فان ولذلك ،)بین(وتعني  فرنسیة كلمات من مشتقة الریادیة واألعمال

 وفي والزبائن، المنتجین أو والزبائن ینالمجھز بین مكانا یأخذ الریادي أو
 Hitt et(ذاتھ یتبنى المخاطر لتحقیق النجاح، ومن ھذا المنطلق عرفھا  الوقت

al.,2008 :5( والزبائن األعمال احتیاجات لتلبیة فریدة بأنشطة القیام تعني بأنھا 
 المخاطرة وتبني استباقیة بعقلیة واستغاللھا الفرص اكتشاف خالل من

 على یؤكد الذي الرئیس الفعل ھي ، والریادةاألرباح لتحقیق ةالمحسوب
  ).5: 2013حسین،( االقتصادي والنمو والعمل، ،واإلنتاجیة ،اإلبداع
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الریادة بأنھا  طرائق، وممارسات،  (Dess etal.,2007:464)ویعرف 
في البحث عن  ياإلستراتیجوأنماط اتخاذ قرار یستخدمھا المدیر 

 أنھا إلى )168: 2007العامري والغالبي، (دة، ویشیر لھا الجدی تاإلستراتیجیا
 لھا والتخطیط األعمال باختیار المتعلقة السلوك وأنواع تمثل جملة الخصائص

  . في إدارتھا واإلبداع مخاطرھا وتحمل وتنظیمھا
  خصائص الریادة / ثانیا

المنظم��ات ف��ي الق��رن الواح��د  أن إل��ى) Don Harvey, Brown(یش��یر 
تتمت��ع بخص�ائص تجع��ل منھ�ا منظم��ات ریادی�ة ف��ي طبیع�ة األعم��ال والعش�رین 

  )3:  2011:شعیب، وعواطف (والخدمات التي تقدمھا، حیث تمتاز بما یلي 
  .أي أنھا تستجیب بسرعة لإلبداع و التغییر: السرعة )1
  .االلتزام األمثل للجودة: أدراك الجودة )2
  .إضافة قیمة من خالل الموارد البشریة: انغمار العاملین )3
   .أألسواقإیجاد : االتجاه للزبائن )4
 .وحدات أكثر استقاللیة: محدودة )5

وھ�ي  أساس�یةص�فات  بأربع�ةالری�ادة تتمی�ز  أن) Peter Drucker(ویرى 
  ):5: 2011عبد الرحمن،(
تولید مستمر  إلىفالمشروعات الصغیرة تھدف : مقدار خلق الثروات )1

ریادة  أماي، من التوظیف التقلید أفضلومرضي لصاحبھ یتجاوز ویكون 
 األحالمثروة مستمرة ودائمة یتجاوز مداھا  إنشاء إلىفتھدف  األعمال
 .بناء الثراء الكبیر إلىالبسیطة 

المشروعات الصغیرة تبني ثروتھا عادة عبر حیاة  إن: سرعة بناء الثروة  )2
الثروة الریادیة یبنیھا رائد  أنصاحبھا وفق وقت زمني طویل، في حین 

 إلىتتجاوز عادة خمس  قیاسي في حیاتھ العملیة الخالل زمن  األعمال
 .عشر سنوات

بالمخاطرة العالیة، وھي الثمن الذي یتوقع  األعمالتتمیز ریادة : المخاطرة  )3
یدفعھ مقابل الثراء، وبغیر المخاطرة فان الریادة تزول  أن األعماللرائد 

 .كون مشروعا صغیراوت
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واالبتكار، وتحویل تلك  باإلبداع األعمالتتصف ریادة : واإلبداعاالبتكار   )4
تتصف  أنبكثیر مما یمكن  أكثرمنتجات وخدمات مربحة وھي  إلى األفكار

المیزة  األعمالیحقق لریادة  واإلبداعبھ المنشات الصغیرة، ھذا االبتكار 
 اإلبداعاتتظھر تلك  أنالتنافسیة المستدیمة التي تخلق الثروة، ویمكن 

 أوو خدمات ذات قیمة مضافة، أدیدة، واالبتكارات بصیغة منتجات ج
  .وعملیة جدیدة إداریة أسالیب

  الریادة  أبعاد /ثالثا
، )Osman et al , 2011(یتفق عدد من الكتاب والباحثین ومنھم 

  :اآلتيالریادة تمثل  أبعاد أن إلى )2012مخیف، (، )2013الحدراوي، والكالبي، (
 احتیاجاتھم وإشباع لمبادرینبا تحیط التي البیئة إثراء إن: المبادرة - 1

 التحدي ھو المجتمع في الموارد المتاحة كافة باستخدام الفرص واستثمار
 الحر لدى العمل مفھوم لتعزیز متكاملة رؤیة لتحقیق یواجھھم الذي الحقیقي

:  2010مراد، (جدیدة  مشروعات نماذج البتكار والتخطیط المجتمع، أفراد
الرائدة، ومحاولة تحقیق  باألعمالرة للقیام المباد أھمیةومن ھنا جائت ) 8

وجعلھا ترى النور، وبھذا فان تبني روح المبادرة یؤثر بشكل كبیر  األفكار
تضیف قیمة تنافسیة للمنظمة،  أنرائدة یمكن  أفكار إلىوفعال في التوصل 
المبادرة باعتبارھا تشكل وتنامي شيء  إلى) Morrison(وبھذا الصدد یشیر 

للفرصة ومن ثم  إدراك أو إنشاءمن  تبدأالشيء تقریبا حیث ذو قیمة من 
وتقدم المنظمات الریادیة فھما عمیقا ) 3:  2010االسرج، (السعي لتحقیقھا 

، فھم یرون ان الفرص األخرىتمتلكھا المنظمات  الفرص التي ال إلىللتسویق 
مجال تكنولوجي، لذلك فھم یحاولون من استغالل  أوسوق  أوضمن منتج 

 األولىتتبع المنظمة  أن األخرى، وتحاول المنظمات أوالفرص النموذجیة ال
، لذلك )Miles & Darroch,2006 :497(وھي اشارة للمنافسین المحتملین 

 الشباب لدى المبادرة روح غرس إلى المبادرین صناعة بیئة فكرة تھدف
 ىعل وتحفیزھم بینھم الحر العمل مفھوم وتعمیق األعمالحقل  في الناشئ
 وتنمیة الصحیح التجاري التفكیر وترویج ثقافة وتنظیم المشروعات، إنشاء

 واالستكشاف المتنوعة في البحث المعلومات مصادر من واالستفادة المھارات
  ).8:  2010مراد، ( الواعدة الفرص عن
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ھو المبادرة التي یبدیھا الفرد بقدرتھ  اإلبداعیرى البعض بان : اإلبداع - 2
في التفكیر، ویحصل التغیر من خالل العملیة التي  المألوف على الخروج عن

یصبح عندھا الفرد حساسا للمشكالت التي یواجھھا والتغیرات التي تحدث في 
نحو متطلبات الحیاة العملیة  اإلبداعيالبیئة المحیطة، فعندھا یوجھ التفكیر 

خفض كما ونوعا، و اإلنتاجتطویر  إلىحیث یؤدي  األعمالوخاصة في مجال 
 بتطویر الفكرة یھتم األول باتجاھین، اإلبداع مفھوم یبرز في التكالیف، وھنا

نافعة  ألشیاء وتحویلھا الفكرة تنفیذ بطریقة یتعلق الثاني أما وبلورتھا، المبدعة
العملیة التي : بقولھ انھ (Mead, 1959: 223)وعرفھ ) 4:  2010مراد، (

 Daft , Note. 2002(جدید ،ویشیر شيء  أویقوم بھا الفرد وینتج عنھا ناتج 
بطرق  المعلومات مشاركة او جمع على القدرة ھو اإلبداع أن إلى) 120

تعكس  التي االبتكاریة األفكار تطویر ھو أخرى وبعبارة جدیدة، أفكار تطویر
  .المنظمة في للفرص وتستجیب المدركة الحاجات

 من أكثر امع بشكل الوضع یدرسون الریادیین إن :تحمل المخاطرة - 3
 غیر مثل المخاطرة من جزء بأخذ األعمال إلى یتجھون ال وإنھمغیرھم، 

 أنكما  ایجابیة، أكثر بصورة األعمال وضع بتمیز التنبؤ یتم ولكن الریادیین،
 تضمن التي والكیفیة الالتاكد، والغموض، حاالت مع تأتي المخاطرة مھارات

 أن البد الریادي یبقى وحتى الفشل، من والخوف األعمال وضمان نجاح بقاء
 العناصر إلى) Charles&Robyn,2004:2( أشار وقد المخاطرة  تحسب

 :ھي المخاطرة تبني مھارات تشكیل في تسھم التي
 لدیھ یصبح بحیث بالتمیز، یتمتع الریادي أن وھو ،لألشیاء االیجابیة الرؤیة  - أ

  االیجابیة المستقبلیة الرؤیة
 تنقلھ بحیث األعمال تنفیذ لدعم ثاقبة نظرة وذو تبصرا أكثر الریادي  - ب

 .الریادي المسار نحو الرؤیة
 . یومیا األھداف وتقییم لرؤیة وقت للریادي یكون أن  - ت
 عدم حالة في العكس وعلى مھمة، كل انجاز بعد األعمال تقییم على العمل  - ث

  .االنجاز
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 إذا ولكن ،األدنى للحد مخاطرھا تقلیل إلى األعمال منظمات وتسعى
 تنتھي فقد ،منھا التھرب أو تجاوزھا بمحاولة موجھا أو محكوما كھاسلو كان
بشيء،  القیام عدم خطر وقبوال وھو معقولیة واقلھا المخاطر اكبر اختیار إلى

 واألعمالالمنظمة،  أرادت إذاعمل  بأيجید یسوغ عدم القیام  سبب فھناك
دراكر، (لفرص التي تقوم بھا المنظمة یجب ان تكون منتقاة ومختارة لزیادة ا

المنظمات  إن) Miles & Darroch,2006 :495(ویضیف ) 317: 1988
تجازف كثیرا لكن  الریادیة لھا القدرة على قیاس المخاطر بعقالنیة، وھي ال

التكنولوجي الفكري، والبنیة  اإلبداع إدراكالریادیین یفھمون المخاطر من 
  .یتطلب العقالنیة  تأكدعدم  أصالاالقتصادیة ھي 

یتحقق من خالل  أنیمكن  الریادةنقول بان  أنفي ھذا الصدد یمكن و
  .)2(جاء بمظلة مفاھیم الریادة والموضحة بالشكل  والتي تحقق ما األبعادھذه 

  
  
  

  
  
  
  
  

  مظلة الریادة: )2(الشكل 
 تعزیز في الحاضنات دور ذیب، محمد والمبیضین، علي، أحمد صالح، :المصدر 

 .6: 2010العاشر لجامعة الزیتونة،  السنوي الدولي العلمي تمرالمشاریع الریادیة، المؤ
  
  
  
  



  االستثمار المعرفي المفتاح الذھبي لتحقیق الریادة األكادیمیة لمؤسسات التعلیم العالي      
  

 

 559                                                                       السابع     الدولي  ىالملتق

  الجانب التطبیقي 
  الصدق البنائي للمقیاس/  أوال

  ) SEM) (Structural Equation Modeling(نمذجة المعادالت الھیكلیة 
من اجل اختبار مدى مالئمة النموذج سیتم استخدام نمذجة المعادالت 

 باستخدام كمیا النماذج الختبار بحثیة منھجیة باعتباره) SEM(الھیكلیة 
 أفضل فھما تحقیق أجل من وذلك الفروض البحثیة الختبار العلمي المنھج

من  والتأكد،  )8:  2007الھنداوي،(اإلداریة  المتغیرات بین المعقدة للعالقات
تقیس فعال ما وضعت  وأنھامدى مالئمة النموذج مع بیانات العینة المستخدمة 

یشیر عدد غیر قلیل من الكتاب  )Hadrawi,2011(جل قیاسھ، وبحسب من ا
، )2012الكبیسي،(، )Bentler,1990(، )Hewitt, et al., 2004(والباحثین ومنھم، 

دقة في االختبار  أكثروضرورة استخدام ھذه الطریقة لكونھا  أھمیة إلى
  .ویوضحون عدد من مؤشراتھ المھمة وكما في الجدول

  
  )SEM(مؤشرات جودة المطابقة بحسب نمذجة المعادالت الھیكلیة : )1(الجدول 

  مطابقة أفضل قیمة  للمؤشر المثالى المدى  المؤشر

  )Chi-square( مربع كاي 

 غیر) Chi-square( تكون أن
  دالة

القیمة المرتفعة تشیر الى تطابق 
 غیر حسن

-Chi(تكون    أن
square (دالة غیر  

القیمة المنخفضة تشیر الى 
 ق حسنتطاب

  )Chi-square(نسبة قیمة   
  )(  df الى درجات الحریة 

1-5  
  قبول وتطابق حسن 5اقل من 

القیم المنخفضة تشیر الى 
  تطابق افضل

  تطابق تام 2اقل من 

 للنموذج الصدق الزائف المتوقع
)ECVI(  

للنموذج الحالي  )ECVI(قیمة 
 اقل من قیمتھا للنموذج المشبع

للنموذج  )ECVI(قیمة 
الحالي اقل من قیمتھا 

 للنموذج المشبع
  :ومنھا ) Absolute Fit Indexes(مؤشرات المطابقة المطلقة 

المطابقة او  مؤشر حسن او جودة
 Goodness ofالموائمة 

Fit(GFI)  

(GFI> 0.90) 
 المدى ھذا بین المرتفعة القیم

  أفضل تطابق

)GFI=1(  
  مطابقة تامة

  مؤشر حسن المطابقة المصحح 
Adjusted Goodness Index  

)AGFI>0.90(  
 المدى ھذا بین المرتفعة القیم

  أفضل تطابق

)AGFI=1( 
  مطابقة تامة

 (RMSEA<0.05) (RMSEA) )0.08-0.05(جذر متوسط مربعات خطا االقتراب 
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القیم المنخفضة تشیر الى     )(RMSEA) التقریبي(
  تطابق افضل

البواقى  بعاتمر متوسط جذر
 SRMRالمعیاریة 

)SRMR<0.05(  
 تشیر الى تطابق المنخفضة القیم

 أفضل

)SRMR=0(  
 مطابقة تامة

  :ومنھا ) Incremental Fit Indexes(مؤشرات المطابقة المتزایدة 

 Normedمؤشر المطابقة المعیاري 
Fit Index (NFI)  

)NFI>0.90(  
 تشیر الى تطابق المرتفعة القیم

  أفضل

)NFI=1( 
  مطابقة تامة

مؤشر المطابقة المقارن 
Comparative Fit Index   

)CFI>0.95(  
 تشیر الى تطابق المرتفعة القیم

  أفضل

)CFI=1( 
  مطابقة تامة

-Tucker(لویس  توكر مؤشر
LewTI Index (TLI)( 

 )TLI>0.95(  
 تشیر الى تطابق المرتفعة القیم

 أفضل

)TLI=1( 
  مطابقة تامة

اید المتز المطابقة مؤشر
)Incremental Fit Index 

(IFI)( 

)IFI>0.95(  
 تشیر الى تطابق المرتفعة القیم

  أفضل

)IFI=1( 
  مطابقة تامة

  25:  2013الحدراوي،  : المصدر 
ومن اجل التحقق من الصدق البنائي للمقیاس، تم استخدم التحلیل 

 ،)Confirmatory Factor Analysis( )CFA(االثباتي  أوالعاملي التوكیدي 
 )Latent Variable(عن طریق تحدید النموذج المفترض المتغیرات الكامنة 

المقیاس المفترضة، والنوع الثاني من  أبعادالتي تمثل ) غیر المشاھدة(
، )Factors(وتمثل فقراتھا بالعوامل )) المشاھدة(المتغیرات التابعة (المتغیرات 

یكون ھنالك قبول ، وعندما )مؤشرات جودة المطابقة(وعن طریق استخراج 
جید طبقا لھذه المؤشرات فان االختبار یكون دقیق جدا، وعكس ذلك یكون 

  . )Byrne ,2010 :3(ضعیف وغیر جید ویمكن رفض النموذج 
 یتكون ھذا المقیاس من ثالثة: االستثمار المعرفي/ المتغیر المستقل

حسن لمؤشرات جودة او ) 3(،  ویتضح من النموذج في الشكل أساسیة أبعاد
المستخرجة بان النموذج قد حاز على قیم جیدة  )Goodness of Fit(المطابقة 

  : لمؤشرات جودة او حسن المطابقة وكاالتي
 الى درجات الحریة )Chi-square(نسبة قیمة  )1
  5>(وتحقق ) 4.42(بلغت قیمتھا  )((  
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 ): AFI(المطابقة المطلقة  مؤشرات )2
   0.92(مؤشر جودة المطابقة  ()GFI >0.90 (  
  0.91(مؤشر جودة المطابقة المعدل ()AGFI >0.90( 
  0.055) (التقریبي(مؤشر جذر متوسط مربع خطا االقتراب (

RMSEA)  0.08-0.05(بین(( 
 )IFI( مؤشرات المطابقة المتزایدة )3
   0.90(مؤشر المطابقة المعیاري  ()NFI >0.90 ( 
  0.95(مؤشر المطابقة المقارن ()CFI >0.95 (  

صدق الفرضیة بان الفقرات تقیس كل بعد، كذلك كانت  إلىوھذا یشیر 
 األسھمالتشبع المتمثلة بالقیم المعیاریة الظاھرة مع  أوقیمة معامالت الصدق 

انھ یمكن الحكم بالقبول  إلىتشیر ) بین المتغیر الكامن وكل فقرة من الفقرات(
بمحك  أي) 0.40(اوي تس أواكبر  بأنھاحققت الشرط  وأنھاوالصدق للفقرات 

كدرجة لقبول تشبع كل فقرة بالعامل الذي ) 0.40(قبول مقداره ال یقل عن 
فھذا یشیر  40كانت اقل من  فإذا )Costello& Osborne,2005 :4(تنتمي إلیھ 

 إضافة إلىتحتاج  أو األخرىال ترتبط مع الفقرات  أماھذه الفقرة  أن إلى
  .أخرىفقرات 

  االستثمار المعرفي أبعادلقیاس ) SEM(ادلة الھیكلیة نموذج المع: )3(الشكل 
  

  

   X1المال الھیكلي رأس     X2 المال البشري رأس    X3المال الزبوني رأس  
  

  )  AMOS V.18(الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  إعداد :المصدر 
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  الریادة األكادیمیة/ المتغیر المعتمد 
 أووبحسب مؤشرات جودة   قرات،یتكون ھذا المقیاس من عدد من الف

، )4(المستخرجة والموضحة في الشكل  )Goodness of Fit(حسن المطابقة 
حسن المطابقة  أوبان النموذج قد حاز على قیم جیدة لمؤشرات جودة یتضح 

  : وكاالتي
 الى درجات الحریة) Chi-square(نسبة قیمة  )1
  5>(وتحقق ) 3.58(بلغت قیمتھ  )((  
 ): AFI(المطابقة المطلقة  شراتمؤ )2
   0.92(مؤشر جودة المطابقة  ()GFI >0.90 (  
  0.92(مؤشر جودة المطابقة المعدل ()AGFI >0.90( 
  0.036) (التقریبي(مؤشر جذر متوسط مربع خطا االقتراب  (

RMSEA)  0.08-0.05(بین(( 
 )IFI( مؤشرات المطابقة المتزایدة )3
  0.91(مؤشر المطابقة المعیاري ( )NFI >0.90 ( 
  0.96(مؤشر المطابقة المقارن ()CFI >0.95 (  

الفقرات الفرعیة تقیس البعد الذي وضعت من اجلھ،  أن إلىوھذا یشیر 
التشبع تتسم بالقبول والصدق للفقرات  أوكذلك كانت قیمة معامالت الصدق 

بمحك قبول مقداره ال  أي) 0.40(تساوي  أواكبر  بأنھاحققت الشرط  وإنھا
  .كدرجة لقبول تشبع كل فقرة بالعامل الذي تنتمي إلیھ) 0.40(عن  یقل
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لقیاس متغیر الریادة  )SEM( نموذج المعادلة الھیكلیة: )4(الشكل 
  األكادیمیة

  
 

     Yالریادة األكادیمیة  
  

  )  AMOS V.18(الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  إعداد :المصدر
  

  عالقات االرتباط/ ثانیا 
ماالً للعملیات الوصفیة والتشخیصیة القائمة على معطیات استك

التحلیل الوصفي، وانسجاماً مع أھداف البحث، واختباراً ألنموذجھا، یھدف 
ھذا المحور إلى اختبار عالقات االرتباط بین المتغیرات، حیث تعكس القیم 

قیم معامالت االرتباط على مستوى المؤشر الكلي ) 2(الواردة في الجدول 
على مستوى العوامل الفرعیة بھدف التعرف على قوة العالقة بین المتغیرات و

ومن اجل إعطاء إجابة دقیقة بشان إثبات صحة الفرضیة الرئیسة وطبیعتھا، 
األولى أو عدم صحتھا، ینبغي أوال اختبار صحة الفرضیات الفرعیة المنبثقة 

  :عنھا أو عدم صحتھا وكما یأتي
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  قات االرتباط بین االستثمار المعرفي والریادة األكادیمیةنتائج عال: )2(الجدول 
  

  المتغیر المعتمد
  المتغیر المستقل

  الریادة األكادیمیة

r T-cal 

 

P-value 

 0.000  8.490  **0.722  المال الھیكلي رأس

 0.001 8.419 **0.720  المال البشري رأس

 0.000 8.970 **0.741  المال الزبوني رأس

 0.000 19.133 **0.920  المعرفياالستثمار 

تعن�ي االرتب�اط )     (**) = 0.05(تعني االرتباط معن�وي عن�د مس�توى الدالل�ة (*) 
 )= 0.01(معنوي عند مستوى الداللة 

  

  :األتي إلى) 2(تشیر النتائج الواردة في الجدول 
المال الھیكلي والریادة  رأس(ن المتغیرین وجود عالقة ارتباط موجبة بی )1

نالحظ ) t(، ومن متابعة قیم )0.722(، حیث بلغت قیمتھا )األكادیمیة
حیث ) t(معنویة عالقة االرتباط بین المتغیرین باالعتماد على معنویة قیمة 

كانت المحسوبة اكبر من الجدولیة، وبالتالي تحقق الفرضیة الفرعیة 
 . األولى

المال البشري والریادة  رأس(رتباط موجبة بین المتغیرین وجود عالقة ا )2
نالحظ ) t(، ومن متابعة قیم )0.741(، حیث بلغت قیمتھا )األكادیمیة

حیث ) t(معنویة عالقة االرتباط بین المتغیرین باالعتماد على معنویة قیمة 
كانت المحسوبة اكبر من الجدولیة، وبالتالي تحقق الفرضیة الفرعیة الثانیة 

. 
المال الزبوني والریادة  رأس(جود عالقة ارتباط موجبة بین المتغیرین  )3

نالحظ ) t(، ومن متابعة قیم )0.885(، حیث بلغت قیمتھا )األكادیمیة
حیث ) t(معنویة عالقة االرتباط بین المتغیرین باالعتماد على معنویة قیمة 

  .فرعیة الثالثةكانت المحسوبة اكبر من الجدولیة، وبالتالي تحقق الفرضیة ال
یتضح تحقق الفرضیة الرئیسیة األولى وذلك ) 2(من معطیات الجدول 

االستثمار المعرفي والریادة (بوجود عالقة ارتباط موجبة بین المتغیرات 
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، ویتضح من خالل المؤشرات التي تشیر إلى وجود ارتباط موجب )األكادیمیة
) t(، ومن متابعة قیم )0.920(بینھا على المستوى الكلي حیث بلغت قیمتھا 

المحسوبة اكبر من ) t(نالحظ معنویة عالقة االرتباط حیث كانت قیمة 
 . الجدولیة 

  التأثیرعالقات / ثالثا 
بین المتغیرات والتي عكستھا  التأثیرسیتم ضمن ھذا المحور اختبار عالقة 

  :وكاالتي ) 3(القیم الواردة في الجدول 
ذو داللة معنویة في بعد الریادة  المال الھیكلي أثرا رأسحقق بعد   )1

 (المحسوبة أكبر من الجدولیة عند مستوى  (F)األكادیمیة، إذ كانت قیمة 
0.05 ( وبلغت قیمة المعلمة ،()  لھذا المتطلب)في حین )0.588 ،

 رأسفي بعد ) 1(، وھذا یعني أن تغییراً مقداره )0.722( ()كانت قیمة
 . في بعد الریادة األكادیمیة ) 0.722(اره المال الھیكلي یحدث تغییراً مقد

من ) %52.2(یفسر ) المال الھیكلي رأس(وان المتغیر المستقل 
بلغت قیمة  إذ) الریادة األكادیمیة(التغیرات الحاصلة في المتغیر المعتمد 

  ) .R2=0.522(معامل التحدید 
 الریادة(المال البشري أثرا ذو داللة معنویة في بعد  رأسأظھر بعد  )2

أكبر من القیمة الجدولیة عند  المحسوبة (F)إذ كانت قیمة ) األكادیمیة
، في حین كانت قیمة )0.561(تعادل  ()، وبقیمة )0.05 (مستوى 

() )0.720( وھذا  یعني ان تغییراً مقداره ،)المال البشري   رأسفي ) 1
یفسر وانھ . في بعد الریادة األكادیمیة) 0.720(یقود إلى تغییر مقداره 

) الریادة األكادیمیة(من التغیرات الحاصلة في المتغیر المعتمد ) %51.8(
 ) .R2=0.518(بلغت قیمة معامل التحدید  إذ

الریادة (المال الزبوني أثرا ذو داللة معنویة في بعد  رأسأظھر بعد  )3
عند ) Ft( أكبر من القیمة الجدولیة المحسوبة (F)إذ كانت قیمة ) األكادیمیة
، في حین كانت قیمة )0.698(تعادل  ()، وبقیمة )0.05 (مستوى 

() )0.741( وھذا  یعني ان تغییراً مقداره ،)المال الزبوني   رأسفي ) 1
وانھ یفسر . في بعد الریادة األكادیمیة) 0.741(یقود إلى تغییر مقداره 
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) الریادة األكادیمیة(من التغیرات الحاصلة في المتغیر المعتمد ) %54.9(
  ) .R2=0.549(بلغت قیمة معامل التحدید  ذإ

الریادة (حقق متغیر االستثمار المعرفي تأثیرات كبیرة ودالة معنویاً في  )4
عند  المحسوبة ھي أكبر من الجدولیة (F)، إذ كانت قیمة )األكادیمیة
، في حین كانت )0.994(()،  وبلغت قیمة المعلمة ) 0.01 (مستوى 

مجتمعة  االبعادفي ) 1(ان تغییراً مقداره  ، وھذا یعني)0.920(()قیم
وان المتغیر المستقل . في الریادة األكادیمیة) 0.920(یحدث تغییراً مقداره 

من التغیرات الحاصلة في المتغیر ) %84.7(یفسر ) االستثمار المعرفي(
  ).R2=0.847(إذ بلغت قیمة معامل التحدید ) الریادة األكادیمیة(المعتمد 

  
  بین المتغیرات التأثیرعالقات  :)3(الجدول 

 الداللة الریادة األكادیمیة المؤشرات المتغیرات

س
رأ

 
المال الھیكلي

 F-Cal 72.074 

دالة على مستوى 
5% 

 

P 0.000 
R2 0.522 

 0.588 

 0.722 

س
رأ

 
المال البشري

 F-Cal 70.886 

دالة على مستوى 
5% 

 

P 0.000 

R2 0.518  

 0.561 

 0.720 

س
رأ

 
المال الزبوني

 F-Cal 80.467 

دالة على مستوى 
5% 

 
P 0.000 

R2 0.549  

 0.698 
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 0.741 
االستثمار المعرفي

 F-Cal 366.091 

دالة على مستوى 
1% 

 
P 0.000 

R2 0.847  

 0.994 

 0.920 

  الحاسوب تائجلن وفقاً  الباحث إعداد من الجدول: المصدر
 

 أبعادالذكر یتضح أن جمیع  أنفةوعلى ضوء المؤشرات التحلیلیة 
االستثمار المعرفي كان لھا أثرا معنویا جوھریا في الریادة األكادیمیة وھذا 
یثبت صحة الفرضیة الرئیسیة الثانیة والفرضیات المنبثقة منھا، ولكن قوة ھذا 

  .التأثیر كانت متفاوتة بین ھذه األبعاد
  ستنتاجات والتوصیاتاال

  االستنتاجات/ أوال
ضمن عین�ة (الھیئات التدریسیة  أعضاءھنالك استعداد كبیر وواسع من قبل  )1

 .لبذل مزید من الجھود في سبیل تحقیق الریادة في العمل ) البحث
 ت�أثیراتضحت الحاجة الماسة للریادة في المؤسسات األكادیمیة، لما لھا م�ن  )2

االھتم�ام والعم��ل بمزی�د م�ن الجھ��د م�ن اج��ل  مباش�ر عل�ى المجتم��ع، یوج�ب
 .تحقیقھا بكافة الوسائل المتاحة

الحلول الجدیدة والمبتكرة ذات المخاطر العالیة لیست س�ھلة  إیجادعملیة  إن )3
والقدرات الحالیة، وخاص�ة سیاس�ة التقش�ف الم�الي الت�ي  اإلمكانیاتفي ظل 

 .میاالنفط عال أسعارتمر بھا مؤسسات الدولة في ظل انخفاض 
 أعالھ�اومكون�ات االس�تثمار المعرف�ي كان�ت متفاوت�ة وكان�ت  أبع�اد تأثیر إن )4

العین�ة ی�دركون ب�ان  أف�راد أن إل�ىالمال الزبوني، ویمكن تفسیر ذل�ك  رأسل
 أكث�ركبیرة باالھتم�ام ب�الزبون المتمث�ل بالطلب�ة  وأھمیةھنالك حاجة متزایدة 

 .علیمیةباعتباره محور العملیة الت األخرى االھتماماتمن 
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وجود تأثیرات ذات دالل�ة معنوی�ة لالس�تثمار المعرف�ي ف�ي  إلىتشیر النتائج  )5
تحقی��ق الری��ادة األكادیمی��ة، عل��ى المس��توى الكل��ي وعل��ى مس��توى العوام��ل 
الفرعیة، وثبتت قوة العالقة والتأثیر ب�ین المتغی�رات الت�ي اعتم�دت ف�ي بن�اء 

لبح��ث قب��والً مخط��ط البح��ث، وبھ��ذا أس��فرت النت��ائج عل��ى قب��ول مخط��ط ا
 .وبنسب متفاوتة 

فرض�ي وف�ق  أنم�وذج إل�ىاجتاز المخطط الفرضي للبحث والذي تم تحویلھ  )6
، اجت����از مؤش����رات ج����ودة )SEM(نمذج����ة المع����ادالت الھیكلی����ة  أس����لوب

المطابقة المطلوبة الختبار الص�دق البن�ائي وتراوح�ت قیم�ة المؤش�رات ب�ین 
من ذلك نستنتج ب�ان النم�وذج للنموذج، و) القبول المثالي  أوحاالت القبول (

 إحص��ائیاالفرض��ي مقب��ول ھیكلی��ا طبق��ا لھ��ذه المؤش��رات، ك��ذلك فھ��و مقب��ول 
 . األنموذج أوطبقا لعالقات االرتباط، ومن ھنا یمكن اعتماد ھذا المخطط 

  التوصیات/ثانیا 
المعرف�ي ال�ذي یس�اھم  لإلب�داعتھیئة بنیة تحتیة تكنولوجی�ة واس�عة ومالئم�ة  )1

 .   المتمیز والریادة األكادیمیة  األداءفي تحقیق 
بالتدریس����یین والب����احثین مم����ن یتمتع����ون بالمعرف����ة وروح  أكث����راالھتم���ام  )2

المتمی�زة الت�ي یق�دمونھا ف�ي المج�ال  األعم�الالمبادرة ودعمھ�م معنوی�ا لق�اء 
 . والفني واإلداريالعلمي 

ش�ركاء  ب�أنھمالتدریسیین في اتخاذ القرارات حتى یش�عروا  إشراكضرورة  )3
، فیتحمل��وا المس��ؤولیة بثق��ة عالی��ة ویب��ذلوا أرائھ��م إھم��الالعم��ل، وع��دم  ف��ي

 . األفضل األداء إلىمزید من الجھود الفكریة التي تؤدي 
فاعلی�ة  م�ن  أكث�رالمال المعرفي في الجامعة، بشكل  رأستوظیف مكونات  )4

  .االیجابي في تحقیق الریادة األكادیمیة المنشودة تأثیرھااجل تعزیز 
الم�ال المعرف�ي بش�كل  رأسوالب�رامج المس�تقبلیة لتفعی�ل دور  وضع الخطط )5

 .فاعلیة، واالھتمام بتدریبھم وتنمیة قدراتھم العلمیة والعملیة أكثریجعلھم 
ف���رق العم��ل لغ���رض تعزی��ز عملی��ة التب���ادل المعرف��ي ب���ین  أس��لوبتفعی��ل  )6

الفریق والذي من شانھ تقلیل الفجوة المعرفیة بینھم وینعكس ایجابیا  أعضاء
 .األكادیمي أدائھمعلى 
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  :والمراجع لمصادرا
  المصادر العربیة/ أوال

 نظم المعلومات فاعلیة في الفكري المال رأس تنمیة الغنم، خالد عبد العزیز، أثر أبو )1
، 5، المجلد إداریة دراساتجدة، مجلة  في الصناعات الغذائیة شركات في اإلستراتیجیة

  .2012، 9العدد 
لب، الریادیة ودورھا في التنمیة العربیة في ظل اقتصاد االسرج، حسین عبد المط )2

في مجتمع المعرفة، بكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة،جامعة   الریادیة المعرفة، مؤتمر
  .2010نیسان  29-26الزیتونة األردنیة،األردن، 

 المال الفكري في تحقیق المیزة التنافسیة رأس، دور أمینةبلوناس، عبد هللا، وقذایفة،  )3
 التحدیات العالمیة: األعمال منظمات إدارة الثالث، العلمي لمنظمات األعمال، المؤتمر

  .2009 التطبیقیة، العلوم جامعة ،اإلداریة والعلوم االقتصاد كلیة المعاصرة،
المال الفكري بمكاتب المحاسبة  رأسبھجت، نوران، نحو إطار مقترح لقیاس  )4

  .2010سبة والمراجـعة، والمراجعة، كلیة التجارة، قسم المحـا
الزبون لجودة  إدراكنعمة، التوجھ الریادي في  أمیرالحدراوي، حامد كریم، والكالبي،  )5

عینة من المنظمات السیاحیة، مجلة القادسیة للعلوم  ألراءتطبیقیة  دراسةالخدمة 
 .2013، 1واالقتصادیة، العدد  اإلداریة

لتجارب بعض الدول،  اإلشارةمع  األعمالحسین، میسون علي، الریادة في منظمات  )6
 . 2013، 2، العدد اإلنسانیةمجلة بابل للعلوم 

بالنتائج الھمم االقتصادیة  إدارةدراكر، بیتر، ترجمة، الكبیسي، عامر، والجلبي، راقیة،  )7
  .1988واالقتصاد،  اإلدارةومخاطر اتخاذ القرار، جامعة بغداد، كلیة 

تكنولوجیا المعلومات في تحقیق ریادة  شعیب، بونوة، وعواطف، خلوط، أثر تطبیق )8
اإلبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات   :الملتقى الدولي بعنوان  المنظمات الحدیثة،

كلیة العلوم  وتحلیل تجارب وطنیة ودولیة،جامعة سعد دحلب البلیدة، دراسةالحدیثة 
  2011االقتصادیة وعلوم التسییر،مایو 

، دائر وائل للنشر، واألعمال اإلدارة، طاھر محسن، العامري، صالح مھدي، والغالبي )9
  .2007عمان، 

، مركز األمیر سلمان لریادة األعمال، جامعة األعمالعبد الرحمن، احمد،  ریادة  )10
  .2011الملك سعود، 

 إدارةاالستراتیجي في استراتیجیات التفكیر  تأثیرالكبیسي، صالح الدین عواد،  )11
عینة من المدیرین في وزارة الصحة،  ألراءمیدانیة تحلیلیة  دراسةالموارد البشریة، 

  .2012، 67، العدد18، جامعة بغداد، المجلد واإلداریةمجلة العلوم االقتصادیة 
 .2010المال الفكري، دار التنمیة،  رأسكردي، احمد السید،  )12
، األعمال إدارةالزبائن، رسالة ماجستیر في  وإدراكھ الریادة ، التوجأمیرمخیف،  )13

  .2012 جامعة الكوفة،
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 الدولي المتوسطة، الملتقى و الصغیرة المشروعات في واإلبداع  مراد، زاید، الریادة )14
 وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم األعمال بكلیة وفرص التكوین المقاولتیة، :حول

 .2010 بسكرة، الجزائر، حزیران، ضرخی محمد التسییر، جامعة
 واإلفصاح، والقیاس، األھمیة: المال الفكري رأس ظاھر،  عبد الناصر، والقشي نور )15

،مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة، )متعددةفكریة، من وجھات نظر  دراسة(
  .2010 بغداد،

 اإلدارة بحوث في طبیقاتھاالبنائیة وت بالمعادلة النمذجة یاسر فتحي، منھجیة  الھنداوي )16
 .40،2007التعلیمیة، مجلة التربیة والتنمیة، العدد

المال الفكري في شركات األعمال، المؤتمر  رأسوتقییم  دراسةیوسف، عبد الستار،  )17
  .2005 العلمي لجامعة الزیتونة،

  األجنبیةالمصادر / ثانیا 
1) Byrne, B. M. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic 

Concepts, Applications, and Programming. Second Edition, 
Taylor and Francis Group, LLC, 2010. 

2) Costello ,Anna B. & Osborne, Jason W., ,Best Practices in 
Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting 
the Most From Your Analysis , Practical Assessment Research & 
Evaluation, Vol. 10 ,No. 7, July 2005. 

3) Daft, R. Noe, Organizational Behavior, Dryden press Sandiego, 
Harcourt College publishers U.S.A, 2002. 

4) Dess, Gregory G.& Lumpkin ,T. Strategic Management :Creating 
Competitive Advantage ,McGraw –Hill , New York,2003.  

5) Hitt ,Charles W.& Jones, G.R. ,Strategic Management theory an 
in Integrated approach,8thed., Houghton Mifflin Co.,2008.  

6) Thompson S. K. Sampling, 3rd Edition, wiley series in 
probability and statistics , 2002. 
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مجال تنمیة البیئة وخدمة  فيمقترح لتطویر دور الجامعة 

  المجتمع ورعایة ذوى االحتیاجات الخاصة

  

  الرؤف محمد عامر ربیع عبد الدكتور

  المملكة العربیة السعودیة -جامعة الملك خالد 

  :ملخص
وھى , المجتمع في التعلیميقمة النظام  فيتعتبر الجامعة مؤسسة تربویة 

الظروف للتفاعل بین الطالب واألساتذة من  فیھتستھدف  فھي ،اتھبذلك من أھم أدو
  .خالل الدراسة والبحث وصوالً إلى تحقیق أھداف المجتمع وقیادتھ التغییر فیھ 

مجال  فيالتعرف على الواقع الحالي لدور الجامعة :حیث ھدفت الدراسة إلى 
التعرف على  تنمیة البیئة وخدمة المجتمع ورعایة ذوى االحتیاجات الخاصة،

ثم  بناء تصور المقترح لتطویر دور  ،االحتیاجات الفعلیة لذوى االحتیاجات الخاصة
خدمة المجتمع ومجال ورعایة ذوى االحتیاجات الخاصة، وتكونت عینة  فيالجامعة 

طالب وطالبة من طالب الجامعة من ذوى االحتیاجات ] 200[الدراسة من 
أن : ، وأسفرت نتائج الدراسة عن)عداد الباحثإ(الخاصة، واستخدم الباحث استبیان 

المكتبات الجامعیة لم تراعى متطلبات الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة و لم یتوافر 
وال تتوفر بالجامعة التقنیات  بالجامعة برامج تعلیمیة مناسبة لذوى اإلعاقة السمعیة،

ولم توفر  لجامعة،تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة من طالب ا فيتسھم  التيالحدیثة 
الجامعة للطالب المعاقون جسدیاً من مقعدین وأقزام ومبتورّي األطراف والمصابین 

خدمات تناسب إعاقتھم، ال تسعى الجامعة   بشلل األطفال والشلل الدماغي وغیرھم
إلزالة العوائق عن طریق ذوى االحتیاجات الخاصة سواء كانت عوائق ھندسیة أو 

وغیرھا مثل تعدیل طرقات مرور ذوى االحتیاجات   تماعیةمادیة أو نفسیة أو اج
   .الخاصة 

  
  



  الرؤف محمد عامر ربیع عبد /د 
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                572

  :مقدمة
تعتبر قضیة التعلیم العالي لذوي االحتیاجات الخاصة من أھم القضایا التي 

،وھنا یمكننا القول أن التعلیم  تخدم أكثر من فئة من فئات االحتیاجات الخاصة
ع بھا األفراد من ذوي العالي ھو حق من أبسط الحقوق التي یجب أن یتمت

االحتیاجات الخاصة ، وتعد الجامعة مؤسسة اجتماعیة تحمل مسئولیة القیادة و 
الریادة  فھي تملك المعرفة والفكر معاً ، وقد أنشأھا المجتمع لتحمل ھذه 
المسئولیة ، ومن ثم فھي مطالبة بتربیة المواطن المؤثر والفعال في الحاضر 

عة تمتلك المعرفة فھذا یعنى دراسة وتعمقاً وتمكناً والمستقبل وإذا كانت الجام
وإذا كانت تمتلك الفكر والمفكرین فھذا یعنى تأصیًال ومنھجیة علمیة في 

ومن خالل ذلك یكون دور الجامعة كقوة مؤثرة في حركة المجتمع .التفكیر 
  ) . 51ص :  1993اللقانى ،( وتطوره  

توجد فیھما ضرورة ملحة  التيویعتبر ارتباط الجامعة بالمجتمع والبیئة 
، حیث أن الجامعة ال توجد في فراغ ، فلكل جامعة إقلیم خاص بھا وتحیط بھا 
ظروف جغرافیة وبیئیة معینة تؤثر بطریقة مباشرة في طبیعتھا وفي نوعیة 

تقوم بھا سواء كانت أنشطة تعلیمیة أم بحثیة أم إرشادیة ، فغایة  التياألنشطة 
، ا ھى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة المحیطة بھاالجامعة ومبرر وجودھ

للتصدى لما یوجد بھا من مشكالت ومحاولة تقدیم األسس العلمیة 
  ).3ص :  1992 عبدالرؤف،(

وحیث أن لكل مجتمع متطلباتھ ومقوماتھ وتحدیاتھ ومشكالتھ النابعة من 
قوماتھ ظروفھ الزمانیة والمكانیة فینبغي أن تلتزم الجامعة بروح العصر وم

وأن یتم ذلك في ضوء نظام متكامل متفاعل دینامیكي لھا مدخالتھا 
ومخرجاتھا وعملیاتھا التشغیلیة ، تأخذ من المجتمع وتعطیھ ، وھكذا تصبح 
العالقة بین الجامعة والمجتمع عالقة أخذ وعطاء وبذلك تعد الجامعة أحد أھم 

في الحاضر تسھم في تكوین المجتمع وبلورة مالمحھ  التيالمؤسسات 
  ) . 2ص :  2002محمد ، (والمستقبل ، وتنمیة البیئة وخدمة المجتمع 

حیث تعتبر خدمة المجتمع ھى الوظیفة الثالثة للجامعة ، وعن طریقھا یتم نقل 
المجتمع من مرحلة إلى مرحلة تالیة في التطور والتنمیة ، وعن طریق ارتباط 

ى المجتمع والتعامل معھ والعمل الجامعة بالمجتمع یمكن أن تقوم باالنتفاع عل
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على تنمیتھ وحل مشكالتھ ، وبذلك تعتبر وظیفة خدمة المجتمع الوسیلة 
الضروریة لتحقیق رسالة الجامعة ، ذلك ألنھا تتضمن الوظیفتین األخرتین ، 
وضعف ارتباط الجامعة بالمجتمع یؤدى إلى العدید من المشكالت االجتماعیة 

  ). 45 - 42ص ص: 1990ب،دیا(واالقتصادیة والنفسیة 
حیث بدأ االھتمام والعنایة بمثل ھذه الفئات بعد أن كان ینظر إلیھم على أنھم    

نوعیة من البشر ال یرجى منھم فائدة وأنھم ال یستطیعون اإلسھام بقدراتھم في 
نمو المجتمع وتطوره ومن أجل ھذا سعى علماء النفس إلى تحدید مفھوم 

عن ابتكار طرق وأسالیب جدیدة لتعلیمھم التربیة الخاصة لھم فضال 
  ). 9ص : 2003نبیھ، ( والنھوض بمستویاتھم واستثمار ما لدیھم من قدرات 

وإن مشكلة اإلعاقة بشكل عام لیست مشكلة مرضیة فحسب بل ھي مشكلة    
اجتماعیة لھا انعكاسات اجتماعیة واقتصادیة تؤثر على عملیة التنمیة بشكل 

قضیة یستلزم االستناد إلى منھج متكامل یعتمد على عام والتصدي لھذه ال
معھد ( إدماج جمیع األبعاد الصحیة االقتصادیة والثقافیة وغیرھا 

  ).1ص: 2000التخطیط،
وتعمل التربیة على تھیئة الفرد اإلنساني لكي یكون عضواً عامالً في مجتمعھ 

والتربیة محققا ألغراضھ وبما یعود على الفرد نفسھ بالسعادة والرفاھیة 
الصحیة تلك التي تسعى بالعنایة والرعایة لجمیع أفراد المجتمع على حد سواء 
ومن ثم یعمل المسؤلون عن التربیة على توفیر عناصر العملیة التعلیمة 

  ). 39ص: 1998الزھیرى، ( والتربیة بكفاءة عالیة لتحقیق أغراضھا 
ساعدة ھذة الفئات لما وتھتم التربیة الخاصة التي قصد إلیھا علماء النفس بم

یمكنھم من اإلحساس بذواتھم وإنسانیتھم في المجتمع الذى یعیشون فیھ والعمل 
على تنمیة ما لدیھم من إمكانیات على أقصى مستوى ممكن وحسن اسثمارھا 
وتوظیفھا في المجال المناسب بما یساعدھم على إدراكھم لما لدیھم من 

یسھم في الحیاه األمر الذى یحقق لھم إمكانیات وقدرات بالقیام بدور مناسب 
احساسھم بذواتھم وشعورھم بإنسانیتھم داخل مجتمعھ كما أنھ البد من مراعاة 
الفروق الفردیة بل منھم من دعى إلى االھتمام بكل فرد على حدة عندما 

  ). 9ص:  2003نبییھ ، ( یتطلب األمر ھذه العنایة 
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ال تمیز بین األفراد سواء والتربیة في سعیھا لتحقیق ذالك ینبغي أن 
كانو أسویاء أو غیر ذلك فالفرد ذوى االحتیاجات الخاصة لھ الحق في أن 
تشملھ التربیة الدیمقراطیة  بالعنایة والرعایة التي تمكنھ من االستمتاع بحیاتھ 
متوازیا في ذلك مع أقرانھ األسویاء في حدود قدراتھ بما یقدم لھ من خدمات 

واذا أغفلت التربیة ھذا الحق اإلنسانى فإن شعار تعلیمیھ أو تأھیلیة 
  ).  12، 11ص:  1998الزھیرى ( الدیمقراطیة یقوم بذلك اسما ال فعالً وعمالً 

حیث تعتبر قضیة اإلعاقة واحدة من القضایا ذات األبعاد االجتماعیة 
أصبحت من األھمیة بمكان لدى المجتمعات المختلفة ، إذ أن  التيواالقتصادیة 

فقط بل أن  ھ، أو أسرتھاإلعاقة نفس يت عبئا على الشخص ذاقة لیساإلع
 التيأثارھا تمتد لتشمل المجتمع بأكملة تنمیة اإلنسان المعاق من أھم المعاییر 

وأن الفئات الخاصة ال  ھنستطیع أن نحكم بھا على مدى تقدم المجتمع أو تخلف
األخرى الموجودة تقل أھمیة بأیة حال من األحوال عن نظائرھا من الفئات 

تنطلق من  التي يالتنمیة والتنمیة الحقیقة ھ بالمجتمع فجمیعھا تسھم في
  .)249ص :  2005، الخولي( باإلنسان ياإلنسان وتنتھ

یجب أن  التيوتعتبر فئة ذوى االحتیاجات الخاصة من أھم الفئات  
  تھتم بھم الجامعة وتسعى لخدمتھم سواء داخل الجامعة أو خارجھا 

  :الدراسة مشكلة
االحتیاجات الخاصة وأجریت  يلقد تزاید االھتمام عالمیا ومحلیا بذو

األبحاث والدراسات العلمیة على أفضل الطرق والوسائل المناسبة لتأھیلھم 
باعتبارھم قوة إنتاجیة یمكن أن یكونوا أعضاء نافعین ألسرھم ومجتمعھم، 

لى توسیع الخیارات وأیضا العمل على تحقیق التنمیة البشریة لھم یؤدى إ
یكونوا مبدعین ومنتجین  يأمامھم للتمتع بالفرص السیاسیة واالقتصادیة ولك

  يحیث بدأ التوسع في تطبیق الدمج التربو .)148ص : 2005، يالخول(
  :يبالمرحلة الجامعیة ویرتكز ھذا التوسع على ثالثة أبعاد ھ

لخاصة في حیث تتم عملیة تعلیم ذوى االحتیاجات ا:البعد الجغرافي
  .جمیع الجامعات

حیث لم یقتصر الدمج على فئة دون غیرھا بل شمل : البعد الفئوى
  .ةتستفید حالیا ًمن خدمات التربیة الخاصة بالجامع التيمعظم الفئات 
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حیث تقدم خدمات التربیة الخاصة للطالب غیر : البعد الخدماتى
  .العادیین بالمرحلة الجامعیة 

الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة بمؤسسات حیث تعتبر مسألة التحاق 
التعلیم العالي من القضایا التي لم تبحث أو تناقش على مستوى األبحاث 

، حدود علم الباحث في ،العلمیة المنشورة في المجالت أو الدوریات العلمیة
ومن ، ناألكادیمییعلما ً بأنھا تشغل بال الكثیر من أولیاء األمور وكذالك بال 

ھمیة الحاجة إلى إثارة العدید من جوانب تلك القضیة التي لم تخضع ھنا تبرز أ
الدراسة للتعرف والوقوف على دور  ھذهوتسعى  للدراسة بشكل كامل،

سبق یمكن أن  الجامعة في رعایة ذوى االحتیاجات الخاصة ،في ضوء ما
  :تصاغ تساؤالت  في األسئلة التالیة

تنمیة البیئة وخدمة المجتمع الواقع الحالى لدور الجامعة في مجال  ما - 1
  ورعایة ذوى االحتیاجات الخاصة؟

 ماھى االحتیاجات الفعلیة لذوى االحتیاجات الخاصة ؟ - 2
ما التصور المقترح لتطویر دور الجامعة في خدمة المجتمع ومجال   - 3

 ورعایة ذوى االحتیاجات الخاصة؟
  :ھدفت الدراسة إلى التعرف على االتى: أھداف الدراسة

الواقع الحالى لدور الجامعة في مجال تنمیة البیئة  التعرف على  - أ
  .وخدمة المجتمع ورعایة ذوى االحتیاجات الخاصة

 .التعرف على االحتیاجات الفعلیة لذوى االحتیاجات الخاصة   - ب
بناء تصور المقترح لتطویر دور الجامعة في خدمة المجتمع ومجال    - ت

  ورعایة ذوى االحتیاجات الخاصة 
  :أھمیة الدراسة

  :ن إبراز أھمیة الدراسة الحالیة على النحو التاليیمك
  :من الناحیة النظریة :ً أوال 

تتبلور أھمیة ھذه الدراسة في الحاجة لدراسات تھتم بالطالب ذوي  
االحتیاجات الخاصة  و االستفادة من كفاءتھم وما توفر لدیھم من قدرات ، كما 
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ئة ھم األحق أن تتجھ ترجع أھمیة دراسة ھذا الموضوع إلى أن ھؤالء الف
  . الدراسات إلى االھتمام بھم 

وأن ھ��ذه الدراس��ة تلق��ي الض��وء عل��ى  دور الجامع��ة ف��ي رعای��ة الط��الب ذوى 
االحتیاج��ات الخاص��ة ومعرف��ة احتیاج��اتھم و التع��رف عل��ى مش��كالتھم وتق��دیم 

  .الحلول لھا 
  :األھمیة التطبیقیة : ثانیاً 

   :تساعد ھذه الدراسة الفئات التالیة
لمخطط���ون ف���ي وزارة التعل���یم لك���ي یمك���نھم وض���ع األس���الیب المناس���بة ا  - أ

و التع��رف عل��ى احتیاج��اتھم ، لرعای��ة الط��الب ذوى االحتیاج��ات الخاص��ة
  . ومشكالتھم والتغلب علیھا 

  . أعضاء ھیئة التدریس  الذین یتعاملون مع ھذه الفئة من  - ب
س�ة و الطالب ذوى االحتیاج�ات الخاص�ة أنفس�ھم یس�تفیدون م�ن ھ�ذه الدرا  - ت

 . الرعایة الكاملة لھم من جانب الجامعة 
المجتمع ككل حیث یستفید من ھذه الطاقات المعطلة على أكمل وج�ھ دون   - ث

  . إھدار وتحویلھا إلى قوه منتجھ تسھم في بناء المجتمع 
  :مصطلحات الدراسة

  :مفھوم الجامعة  
مؤسسة اجتماعیة طورھا المجتمع لخدمتھ بصفة "تعرف الجامعة بأنھا 

ساسیة تجمع في مكان مخصص كلیاتھا ومعاھدھا مجموعة من المدرسین أ
والطالب یجتمعون لتلقى العلم في الفروع العلیا من المعرفة لتأھیلھم وإعدادھم 
وتقوم ببحث مشكالت المجتمع ومحاولة تشخیصھا وعالجھا ووضع جمیع 

ص  :1995،  سعید ، شوق(خدمة المجتمع  إمكاناتھا البشریة والمادیة في
149 . (  

  :مفھوم خدمة المجتمع
تقوم بھا منظمات  التيخدمة المجتمع بأنھا الجھود  [1999[یعرف باركر 

المجتمع المدني والكنائس والجامعات االجتماعیة والمنظمات األھلیة لتحسین 
المجتمع المحلى أو الحي ، وقد تتضمن خدمة المجتمع برامج تعلیم كیفیة 
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رامج الترویح الخاصة بالمعاقین ، وبرامج اللیاقة الوقایة من المخدرات ، وب
  ) .Barker , 1999: p91(البدنیة للمسنین وبرامج تنظیف وتجمیل األحیاء 

بأنھا تطبیق العلم والتكنولوجیا والفنون  ] Rini 2000راین [ كما یعرفھا
واآلداب بطرق علمیة قائمة على احتیاجات المجتمع بحیث تشمل خدمات 

 , Rini( شاریة وبحوث تطبیقیة عملیة لتنمیة المنطقة المحیطةتدریبیة واست
2000: p 52-53    . (  

  :مفھوم خدمة الجامعة للمجتمع
النشاط الذي تقوم بھ الجامعة موجة " تعرف خدمة الجامعة للمجتمع بأنھا 

لخدمة أبناء المجتمع من غیر طالبھا ، ویتضمن تقدیم النصح وتوفیر 
ھیئات وإجراء البحوث التطبیقیة كل ما یواجھ المجتمع المعلومات لألفراد وال

المحلى من مشاكل وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وبرامج التدریب 
 ،الجبر(أجھزة الدولة ومؤسساتھا وألبناء المجتمع المحلى عامة  فيللعاملین 

  ) .118ص : 1993
ائف الجامعة من الترجمة الفعلیة لوظ بانھاكما یعرف خدمة الجامعة للمجتمع 

عالم العلم والتكنولوجیا وأیضا  فيأجل تكیف األفراد مع التغیرات السریعة 
تمت نتیجة اتساع وقت الفراغ والتسھیالت  التيمع الحاجات الثقافیة المتزایدة 

  ).60ص ، 1998: عبد الحلیم عزب(قدمتھا وسائل االتصال الحدیثة  التي
  :مفھوم ذوى االحتیاجات الخاصة

كل فرد " عبد الرحمن سلیمان  ذوى االحتیاجات الخاصة بأنة ویعرف
یحتاج إلى خدمات خاصة لكى ینمو أو یتعلم أو یتدرب أو یتوافق مع متطلبات 

ص : 1998سلیمان، " (حیاتھ الیومیة أو األسریة أو الوظیفیة أو المھنیة
143(.  

   :يتعریف إجرائ
بأنھم الطالب ذوى : ئیاً یعرف الباحث الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة إجرا

یحتاجون مساعدة  نتیجة  الذياالحتیاجات الخاصة بالمرحلة الجامعیة 
لقدراتھم المحدودة سواء  العقلیة أو الجسمیة أو الحسیة أو ذوى االضطرابات 
السلوكیة واالنفعالیة أو إعاقات صحیة أو إعاقات متعددة والذین ھم بحاجة إلى 
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تساعدھم على التعلیم   التيلبرامج واإلمكانات ا المساعدة واإلرشاد وتوفیر
  .بشكل مناسب لقدراتھم

  :للدراسة ياإلطار النظر 
  :ذوى االحتياجات الخاصة واحتياجاتهم

یعد مجال التربیة الخاصة أحد المجاالت التربویة الحدیثة التي تعتنى 
 بتربیة غیر العادیین وھم ذوى االحتیاجات التربویة الخاصة الذین یختلفون
عن أقرانھم العادیین، إما في قدراتھم العقلیة أو الحسیة أو الجسمیة أو 
األكادیمیة أو السلوكیة واالنفعالیة أو التواصلیة، اختالفات توجب إجراء 
تعدیالت ضروریة في المتطلبات التعلیمیة  ویتم ذلك من خالل استخدام 

نھم على اختالف الوسائل والطرق واألسالیب والبرامج التي من شأنھا أن تمك
احتیاجاتھم وخصائصھم من االستفادة من البیئة التربویة الطبیعیة، كما تعنى 
التربیة الخاصة أیضا التعلیم أو التدریس الذي یصمم للطالب ذوى الصعوبات 
أو الذین یحتاجون إلى احتیاجات تعلم خاصة ، وبعض ھؤالء الطالب یجدون 

تربیة خاصة تساعدھم على تحقیق  صعوبة في تعلمھم، ولكنھم یحتاجون إلى
  .مھارات معینھ لتصل بھم إلى أقصى اإلمكانیات

  : أنواع اإلعاقات في مجال التربية الخاصة
یمكن  تقسیمھم إلى مجموعات تتشابھ أو تختلف بناء على خاصیة 
معینة وتساعد على تحدید الطبیعة والمقدار ونوع الخدمة التي تحتاجھا كل 

فات والتسمیات وفقا لمعاییر ذاتیة وطبیة وتربویة فئة، وتتعدد التصنی
واجتماعیة وحسب الظھور في المراحل العمریة المختلفة وحسب طبیعة 

 أحمد محمد الزعبى،(األسباب وعلى أساس المظھر الخارجي للحواس 
2003: 103 - 315.(  

 ،اإلعاقة العقلیة: وقد اجمع العلماء على تصنیفھم على النحو التالي
صعوبات ، )الجسدیة(اإلعاقة الحركیة  ،اإلعاقة البصریة ،السمعیة اإلعاقة

، النشاط التوحد(االضطرابات االنفعالیة ، اضطرابات اللغة الكالم، التعلم
 - 155: 1997عبد الرحمن العیسوي، ) (الزائد المصاحب بضعف االنتباه

165 .(  
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  :احتیاجات األشخاص ذوى االحتیاجات الخاصة
ت الخاصة فیما بینھم من حیث الخصائص أو جوانب تختلف أفراد الفئا

الشخصیة عن المستوى العادى لألفراد عامة، فھناك أنواع متعددة من 
اإلعاقات الحسیة والجسمیة والعقلیة والمعرفیة واالنفعالیة االجتماعیة، 
واضطراب التواصل وصعوبات التعلم، وأن األثار التي تتركھا ھذه اإلعاقة 

حتیاجات التربویة والنفسیة الخاصة التي تترتب علیھا لدى على الشخصیة واال
كل فئة من ذوى االحتیاجات الخاصة لیست واحدة ، وإنما قد تتباین تلك األثار 
وھذه االحتیاجات تبعا لتباین اإلعاقة، أى أن ھناك متطلبات نمو وحاجات 

 ،2002 المسبحى،(تختلف تبعا لھا خاصة ترتبط بكل نوع من ھذه اإلعاقة و
  ).172ص 

وان الشخص  المعاق بغض النظر عن درجة أو نوع إعاقتھ ، ھو قبل 
أن یكون معاقا ، مواطن وإنسان لھ حقوق وعلیة واجبات، شأنة في ذلك شأن 
أى مواطن عادى، وبحاجة الى رعایة من نوع معین تتناسب مع ما لدیة من 

إلعالنات قدرات وإمكانیات، وأن حقوق المعاقین قد نصت علیة كافة ا
والمواثیق واالتفاقات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان حیث وضحت حقوق 

والخدمات الصحیة وتوفیر  االجتماعيالمعاقین في الحریة والكرامة والضمان 
  ).241ص  ،1990: حكیم(التعلیم والتأھیل المناسب لھم 

كما ویعتبر زیادة وعى المجتمعات المختلفة بحقوق الشخص  ذوى 
جات الخاصة على المجتمعات التي ینتمون إلیھا ومن أھم تلك الحقوق االحتیا
  :ما یلى 

   .أن یكون عضواً فعاالً في المجتمع بتوفیر كافة الفرص لھ  -
   .)عضویة  –نفسیة  –اجتماعیة ( توفیر احتیاجاتھ الرئیسیة   -
   .الحصول على قدر مناسب من التعلیم والتأھیل واإلعداد للحیاة  -
  .لھ حیاة زوجیة أسریة خاصة ما لم یتعذر ذلك أن تكون  -
حیاة اجتماعیة تعترف بقدراتھ، وتحترم إنجازاتھ، وتضفي علیة أھمیة   -

   .وتقدیراً في عیون األخریین
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، یة ، یعفیھ من االعتماد على غیرةالحصول على عمل مناسب لقدراتھ المتبق  -
  ).113ص : 2002: قندیل (أو یمنحھ قیمة وأھمیة وسط األخرین 

 :أھمیة تحدید احتیاجات ذوى االحتیاجات الخاصة
إن احتیاجات ذوى االحتیاجات الخاصة یضفي أھمیة ذات أبعاد خاصة 

 :لعدة أسباب من أھمھا
أن المعاق طاقة بشریة معطلة، ومن حقھ علینا أن نوفر لھ كافة أنواع  -

لنظر عن نفس الرعایة الالزمة لھ وأن نشعره بإنسانیتھ وقیمتھ الذاتیة بعض ا
ناسب قدراتھ وإمكاناتھ الخاصة، وبالتالى فھو في أشد الحاجة إلى رعایة ت

، وإن یة كى یستطیع أن یعیش حیاة جدیدة، لدقدراتھ وإمكانیاتھ المتبقیة
وتؤدى إلى أن یعیش  ،عاق تولد لدیة الدافع لبذل الجھدمراعاة احتیاجات الم

ن احتمال النجاح في تحقیق حیاة ناجحة مرضیة بالنسبة لھ والى مزید م
اح لھم فرصة قراءة الكتب ، حیث ال تتاف أعلى في المراحل األكثر تقدماأھد

، واإلطالع على وسائل اإلعالم المختلفة ومن ثم تقل فرصة إكسابھم العلمیة
الذاتى للمعارف الالزمة والضروریة بالنسبة لھم، حیث بتعین ضرورة 

 ج توفیر البرامج التعلیمیة والمناھ
ب المھن المناسبة ، باإلضافة إلى توفیر فرص اكتساالتدریسیة المناسبة -

، والتكامل دائما بین المجاالت المھنیة والمجاالت العلمیة لطبیعة اإلعاقة
والعملیة وتقدیمھا بشكل مناسب لھ ،فقد ال تساعدھم قدراتھم على التكیف مع 

لسلبیة وإحساسھم غیرھم من العادیین باإلضافة إلى اتجاھات األسر ا
نوع خاص من الرعایة  إلىبالتعاسة والعدوانیة ومن ثم فھم یحتاجون 

ص  :2006 ،السعید وآخرون(جاتھم وینبع منھا واالھتمام یتالءم مع احتیا
76.( 

   :أنواع احتیاجات ذوى االحتیاجات الخاصة
تتمث��ل ف��ي األن��واع التالی��ة احتیاج��ات عام��ة یش��تركون فیھ��ا م��ع الع��ادیین 

 –التق��دیر  –األم��ن " ن یم��رون ب��نفس المرحل��ة العمری��ة مث��ل الحاج��ة إل��ى ال��ذی
 –مرافق���ة األق���ران  –احت���رام ال���ذات  –تحقی���ق ال���ذات  –التقب���ل االجتم���اعي 

 –التقب�ل  –التواص�ل  –تكوین األس�رة  –الشراب  –الطعام  –االستقالل الذاتى 
  :ومن أھم االحتیاجات مایلى" وغیرھا  –الحب 
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 لھم المناسبة التعلیم فرص توفیر ینبغى حیث)  ثقافیة(  یةتعلیم احتیاجات  - أ
 إشباع في یساھم بما وقدراتھم وإعاقاتھم احتیاجاتھم تناسب مناھج وإعداد

 تلك عن تختلف تدریس أسالیب واستخدام لھم الالزمة التعلیمیة الحاجات
 .على التغلب على لمساعداتھم وذلك العادیین مع المتبعة األسالیب

 وإمكانیاتة قدراتة وتقیم دراسة بھا ویقصد تأھیلیھ تدریبیة احتاجات  -  ب
 یمكن بحیث واستعداداتھ علیھا المترتبة واألثار إعاقتھ وطبیعة المعاق
 للتدریب لھ الفرصة وإتاحة لقدراتھ المناسبة المھنة اختیار الى توجیھھ

  ).77 ص ،2006 سنة سابق، مرجع وآخرون، السعید( سببھا والعمل علیھا
  :الجامعة لخدمة المجتمع ورعایة ذوى االحتیاجات الخاصة دور

تقدمھا الجامعة للمجتمع ھى  التيیعتبر من أھم مجاالت الخدمات 
البحوث التطبیقیة وتقدیم األسس العلمیة لمواجھھ مشكالت المجتمع والتدریب 

  . والتعلیم المستمر ومراكز الوحدات ذات الطابع الخاص
  :مجتمعمجاالت الجامعة لخدمة ال

تقدمھا الجامعة للمجتمع بتعدد حاجات  التيتتعدد مجاالت الخدمة 
توجھ إلیھا تلك  التيومشكالت تلك المجتمعات كما تتعدد بتعدد الجماعات 

برامج تعلیم  فيتقدمھا الجامعات  التيالخدمات وتتمثل برامج خدمة المجتمع 
المجتمع وتقدیم النقد  فيا الكبار والتعلیم المستمر وتقدیم المشورة للقیادة العلی

  .كل ما یتعلق بالقضایا االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة في
تعد البحوث واالستشارات جانباً مھماً  :البحوث التطبیقیة واالستشارات -أ

من جوانب خدمة المجتمع حیث یمكن للجامعة بما تقوم بھ من أبحاث وما 
، وذلك تواجھ المجتمع التيت تقدمھ من استشارات المساھمة في حل المشكال

  .من خالل ربط ھذه البحوث بواقع المجتمع الذي توجد فیھ 
تقدمھا  التيكما أشارت بعض الدراسات إلى أن االستشارات العلمیة 

، والبحث التطبیقي الذي یسعى إلى دراسة الجامعة لمؤسسات المجتمع
یمكن  التية مشكالت المجتمع ومؤسساتھ والعمل على حلھا من أھم األنشط

  . )18ص : 2005، دونى، أحمدالسما(للجامعة أن تقدمھا لخدمة المجتمع 
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وأن العالقة بین البحث العلمي وخدمة المجتمع مبنیة على مسلمة وھى أن 
    .لتعاون المشترك مفید لدى الطرفینالجامعات لدیھا حاجات ومتطلبات وا

كز ذات الطابع تقوم المرا: المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص -ب
الخاص بإنجاز العدید من المشروعات مجال التدریب والتعلیم المستمر 
 وحمایة البیئة وتصمیم نظم اإلدارة البیئیة وإعداد االستراتیجیات المستقبلیة في

لطبیعیة وترشید استغاللھا ، باإلضافة إلى المحافظة على الموارد االمجاالت
  ). 23ص :  2001،فرغلى(

ما سبق یتمثل دور الجامعة في خدمة المجتمع ورعایة  وتأسیسا على
ذوى االحتیاجات الخاصة داخل الحرم الجامعي وتقدیم خدمات إرشادیة من 

 التيخالل قنوات اتصال الجامعة بالمجتمع والوحدات ذات الطابع الخاص 
  .تكون حلقة الوصل بین الجامعة والمجتمع

  :نماذج تحقیق الجامعة لخدمة المجتمع
من خالل ) خدمة المجتمع(جامعة أن تحقق وظیفتھا الثالثة لل یمكن

  :نموذجین
یتجزأ من وفیھ تكون برامج خدمة المجتمع جزءاً ال : النموذج المتكامل - 1

، حیث یقوم أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة أنشطة الكلیات بالجامعة
  .باإلشراف على ھذه البرامج تخطیطا وتنفیذاً ومتابعة وتقویماً 

وفیھ تكون ھناك وحدات منفصلة داخل الجامعة تتولى : وذج المفصلالنم - 2
تنظیم ھذه البرامج كما في المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بما 
تقدمھ من خدمات تدریبیة واستشاریة وبحثیة مختلفة أو ما تقوم بھ من 

 ).79ص  : 2001أبو النصر وآخرون، (توعیة أو برامج وقائیة أو عالجیة 
الجامعات لتحقیق وظیفة خدمة المجتمع من خالل برامج  وتسعى

  : وأنشطة متنوعة ویمكن حصر ھذه البرامج واألنشطة فیما یلي
برامج عامة لخدمة أفراد المجتمع بغض النظر عن كونھم مؤھلین أو غیر   - أ

مؤھلین وسواء كانوا أصحاب مھن أم حرفیین، شباب أم شیوخ، ومن 
 لمجال برامج اللغات وتعلیم الكمبیوتر ورعایةتقدمھا في ھذا ا التيالبرامج 

األمومة والطفولة والتغذیة والصحة العامة ھذا إلى جانب المعارض العامة 
  .والمعارض العلمیة والفنیة
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البرامج المھنیة، وھى برامج تحظى في عدید من النظم التعلیمیة بأھمیة   - ب
 التيوي خاصة ویكاد ینظر إلیھا على أنھا أحد جوانب النظام الترب

تقدمھا  التيتستھدف النمو والتطور في المھن بالمجتمع ومن البرامج 
الجامعات في ھذا المجال برامج التدریب أثناء الخدمة لألطباء والمھندسین 

 . والمعلمین والمحاسبین وكذا برامج التدریب التحویلي
وتصمم ھذه البرامج خصیصاً لخدمة مؤسسة أو جامعة معینة وذلك 

بینھا وبین الجامعة وقد تأخذ ھذه الخدمة شكل دورات تدریبیة یشارك  باالتفاق
، وقد اإلعداد والتخطیط فیھا الخبراء في تلك المؤسسة مع أساتذة الجامعات في

تأخذ شكل استشارات فنیة أو برامج بحثیة مشتركة بین الجامعات وإحدى 
س لمدة المؤسسات أو االستعانة بخبرة وخدمات أحد أعضاء ھیئة التدری

  ) .109– 108ص  ص : 1983عبد الجواد ، (محددة 
تواجھ الجامعة في  التيكما أن ھناك بعض الصعوبات والمشكالت 

  : تعوق قیامھا بدورھا تجاه المجتمع ومن أھمھا التيخدمة وتنمیة المجتمع و
جامعات وبرامج التعلیم الفجوة الموجودة بین برامج بعض ال - 1

  .ومناھجھ
 .یة ارتفاع نسبة األم - 2
 .من كل خصائص وصفات الدول النامیةمعاناة الدول  - 3
 :ي على البحث العلمي مما ینتج عنھضعف اإلنفاق النسب - 4

  .ضعف المراكز البحثیة  - أ
  .قلة األجھزة   - ب

  .ت تتعلق بأعضاء الھیئة اإلداریةمشكال - 5
 .دریسیةمشكالت تتعلق بأعضاء الھیئة الت - 6
 .بأعضاء الھیئة الفنیة والتجھیزاتمشكالت تتعلق  - 7
 .مشكالت تتعلق بالباحثین والبحث العلمي - 8

  :فلسفة الجامعة لخدمة المجتمع وذوى االحتیاجات الخاصة
تنطلق الفلسفة التربویة لخدمة الجامعة للمجتمع من واجب انتقال الجامعة 
من حیز الحرم الجامعي الضیق إلى خارج أسوارھا التقلیدیة بحیث تصل إلى 
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ھذه الوظیفة تنطلق من مبدأ فلسفي وھى أن ، ومن ال یستطیعون الذھاب إلیھا
حاجة دائمة للتعلیم  فيالتعلیم ال ینتھي بمجرد االنتھاء من الدراسة بل الفرد 

مجال واحد فقط ، كما تستند  فيطوال حیاتھ ، وأن خدمة المجتمع ال تنحصر 
وظیفة خدمة الجامعة للمجتمع إلى مبدأ فلسفي أخر وھو أن التعلیم لیس فقط 

الجانب الذھني والعقلي فقط ، ولكن لربط التعلیم بالحراك والتقدم  من أجل
  ) . word- kellywolf - 2000 p 767(االجتماعي 

وھذا ما یشیر أحد المفكرین التربویین یقولھ أن الجامعة الیوم ھى جامعة 
تذویب  فيالمجتمع تعیش من أجلھ وتعمل على رفاھیتھ ، ولھا دور ھام 

الحراك االجتماعي من خالل دورھا التربوي ، كما البد الفوارق الطبیعیة و
تنشیط بیئتھ  فيللجامعة أن تستجیب لالحتیاجات الثقافیة للمجتمع لتسھم 

 31ص ص : 1992 ،مرسى(ع بمستواه الفكري والثقافي االجتماعیة واالرتفا
–32. (  

وان فلسفة الجامعة المنتجة ال تختلف من جوھر فلسفة الجامعة وھى 
تعلیمیة وحضاریة زائدة فھي تمثل توجھا جدیدا یمكن أن تعزز من مؤسسة 

حركة المجتمع وتطوره وعلى ھذا األساسي فإن  فيخاللھ دورھا الریادي 
 :یتحدد من خالل النشاطات اآلتیة دور الجامعة المنتجة یمكن أن 

  .التعلیم استجابة لحاجات المجتمع توسیع فرص - 1
 .البتكارالتطویر وا المشاركة المباشرة في - 2
 .تواجھھا التيإجراء البحوث المرتبطة بحقل محل المشكالت  - 3
الفسح في المجال لإلفادة من رسائل الدراسات العلیا في معالجة مشكالت  - 4

 .العمل واقتراح الحلول المناسبة لھا
 .تمر والتدریبتوسیع برامج التعلیم المس - 5
 .تعالج مشكالت حقل العمل التيتقدیم مختلف االستشارات  - 6
 .بعض النشاطات الجامعیة ھتمام باإلنتاج المباشر فياال - 7
 .فتح الدراسات المسائیة بتمویل ذاتي  - 8
 .لبحث التطبیقي الذي یخدم المجتمعاالھتمام با - 9

إن اعتماد الجامعة لھذه النشاطات من شأنھ أن یوسع دورھا التقلیدي 
یعنى تحوال ویعزز تنفیذ أھدافھا األساسیة وأن قیام الجامعة بھذه النشاطات ال 
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: 1997، بدر العناء،  الخشاب(عن دورھا وأھدافھا بل ھو تعزیز لھذا الدور 
  ).140 – 139ص ص 

  : دراسات السابقة
ھدفت إلى التعرف على الفروق بین ذوى  :)2000(دراسة الدیب 

صعوبات التعلم والعادیین في بعض السمات الشخصیة من طالب الجامعة ، 
 م مقیاس االستدالل على األشكال إعداد فتحى عبدطالباً واستخد) 500(شملت 

الرحیم واالستبیان الشامل للشخصیة عادل األشول وماھر الھوارى، ومقیاس 
صعوبات التعلم إعداد الباحث، وأظھرت النتائج أن ذوى صعوبات التعلم 
أعلى من العادیین في كل من قصور االنتباه ، والعجز في العملیات اإلدراكیة 

  .بالعجز وضعف الثقة بالنفس ، وصعوبة المھام التعلیمیةواإلحساس 
ھدفت إلى  :)Trainin,Guy : Swanson ,H.Lee )2005دراسة 

طالب الجامعة العادیین وذوى صعوبات التعلم على  التعرف على الفروق بین
، وأظھرت طالباً جامعیاً ) 40(الدراسة من  األداء المعرفي ،وتكونت عینة

، كما كشفت لم سجلوا معدالت أقل من العادیینبات التعالنتائج أن ذوى صعو
، كما كشفت عن سعى ذوى التنظیم الذاتى النتائج فروق بین المجموعتین في

لقدرات صعوبات التعلم على معالجة القصور من خالل االعتماد على ا
  .، واستراتیجیات التعلم وطلب المساعدةاللفظیة

م مستویات القلق لدى عینة من فقد اھتمت بتقیی :)juia  )2006دراسة
، وباستخدام اختبار مستویات اً جامعیاً من ذوى صعوبات التعلمطالب) 60(

سمة القلق، وأظھرت النتائج أن  الطالب ذوى صعوبات التعلم لدیھم مستویات 
  .أقل سرعة القراءة مقارنة بالعادیین واظھروا مستویات اجتماعیة أقل 

ھدفت إلى التحقق  من مدى فاعلیة  ):2009(الرزاق  عبددراسة  زیدان و
برنامج قائم على فنیات تنظیم الذات في تنمیة التحصیل ودافعیة االنجاز لدى 

، طالباً جامعیاً من المتفوقین من ذوى صعوبات التعلم) 60(عینة تكونت من 
، اختبار تنظیم الذات اختبار المصفوفات واستخدم اختبار دافعیة االنجاز

برنامج التدریبى، وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللھ المتابعة وال
  .  یة بین التطبیقین القبلى والبعدىإحصائ
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ھدفت الدراسة إلى تفعیل مشروع كتیب " (Harris2010) :دراسة 
یعتبر أداة تعلیمیة جدیدة تسھم  في مساعدة الطالب الذین یعانون  الذيالجبر 

ة بعض من طالب الجامعة الذین تكونت عینة الدراس ".من صعوبات التعلم
أنھ  ،یعانون  من صعوبات  التعلم الخاصة بمادة  الریاضیات، وأسفرت النتائج

كتیب الریاضیات بدور ایجابي في توصیل المعارف یسھم مشروع 
مھارات التفكیر االستقرائي للتالمیذ عن طریق مجموعة والنظریات وتنمیة 
عانة بھا في تدریس مادة الریاضیات یمكن االست التي من االستراتیجیات

  .لطالب  من ذوى صعوبات التعلم
ھدفت الدراسة إلى تحدید المشكالت النفسیة   (2014) :دراسة  الفواعیر 

یواجھھا الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة  التيواالجتماعیة  واالجتماعیة،  
ثر أنھ أك بجامعة نزوى  واستخدم الباحث استبیان، وأسفرت النتائج،

یواجھھا الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة المشكالت  التيالمشكالت 
األكادیمیة ویلیھا المشكالت االجتماعیة، كما أن أنھم یعانون من مشكالت 

   .مختلفة بشكل عام ویعانون من العدید من المشكالت النفسیة
  :تعلیق على الدراسات السابقة

نیة بموضوع الدراسة قام الباحث بعرض بعض الدراسات السابقة المع
حیث تناولت الدراسات عینة من الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة 

بالمرحلة الجامعیة باعتبارھم أحد فئات ذوى االحتیاجات ) صعوبات التعلم(
الخاصة، وأشارت النتائج إلى أنھ یمكن تنمیة  مھارات التفكیر االستقرائي عن 

االستعانة بھا في تدریس یمكن  التيطریق مجموعة من االستراتیجیات  
الطالب من ذوى صعوبات التعلم، وكشفت الدراسات عن  سعى ذوى 

صعوبات التعلم على معالجة القصور من خالل االعتماد على القدرات اللفظیة  
أن ذوى صعوبات التعلم أعلى من و واستراتیجیات التعلم وطلب المساعدة،

العملیات اإلدراكیة واإلحساس  العادیین في كل من قصور االنتباه، والعجز في
بالعجز وضعف الثقة بالنفس، وصعوبة المھام التعلیمیة، وكما أن لدیھم 
مستویات أقل سرعة القراءة مقارنة بالعادیین واظھروا مستویات اجتماعیة 

یواجھھا الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة  التيأقل، وأن أكثر المشكالت 
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شكالت االجتماعیة، كما أن أنھم یعانون من المشكالت األكادیمیة ویلیھا الم
 يمشكالت مختلفة بشكل عام ویعانون من العدید من المشكالت النفسیة بالتال

فھم بحاجة إلى تفعیل دور الجامعة في االھتمام بھم ورعایتھم  وتلبیة 
  . متطلباتھم وتفعیل دور اإلرشاد األكادیمي

  :إجراءات الدراسة المیدانیة
لمنھج المالئم استخدم الباحث المنھج الوصفي باعتباره ا: منھج الدراسة -

    .لمثل ھذه الدراسات
ى استبیان مكون من ثالث محاور  اعتمدت الدراسة عل: أداة الدراسة -

   ."إعداد الباحث"
صدق ( تم التحقق من االستبانھ عن طریق الصدق الظاھرى :الصدق -

، من ذوى المحكمین من) 10(حیث تم عرض االستبانھ على ) المحكمین
التربیة الصحة النفسیة و ،علم النفسالخبرة واالختصاص في مجال التربیة،

خل ، ومدى مالئمة العبارات دابالحكم على مدى وضوح العبارات، الخاصة
، وذلك باإلضافة أو الحذف، وقامت كل محور ومدى انتمائھا للمحور

إیجابى في ضبط مجموعة المحكمین بالحذف واإلضافة مما كان لھ أثر 
عبارة  ]  50[ االستبانة حیث قدمت االستبانھ في صورتھا األولیة مكونھ من 

  .عبارة] 41[ وبعد إجراءات التعدیل أصحبت
قام الباحث بحساب الثبات بطریقة ألفا كرونباخ لتحدید قیمة االتساق  :الثبات -

بات وھى قیمة مقبولة للثقة في ث) 0,932( الداخلى وأعطت معامل ألفا
  .المقیاس

قاما الباحث بتفریغ نتائج التحكیم، ومراجعة  :إجراءات صیاغة االستبانھ -
االستبانھ، وإجراء التعدیالت وفقاً آلراء المحكمین و أصبحت األداة معدة في 
صورتھا النھائیة صالحة للتطبیق بعد  حذف بعض العبارات نتیجة لتكرارھا 

بعض العبارات لالستبیان حیث وتداخلھا مع بعض العبارات وتم إضافة 
  .عبارة مقسمة على ثالث محاور] 41[أصبح 
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دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع ورعایة ذوى : المحور األول
  .عبارة] 16[ یشمل االحتیاجات الخاصة

    .عبارة] 15[  احتیاجات ذوى االحتیاجات الخاصة یشمل: يالمحور الثان
 عة لرعایة ذوى االحتیاجات الخاصة یشملتطویر دور الجام :المحور الثالث

    .عبارة] 10[ 
  :مجتمع وعینة الدراسة

تكونت عینة الدراسة من عینة عشوائیة طالب الجامعة من ذوى 
] 245[االحتیاجات الخاصة  بجمھوریة مصر العربیة حیث تم تطبیق   

  ] .45[بفاقد  ]  200[استبانھ  وعاد  منھم 
معالج��ة اإلحص��ائیة ع��ن طری��ق برن��امج تم��ت ال: المعالج��ة اإلحص��ائیة

]spss [حس�اب المتوس�ط واالنح�راف : واستخدمت األسالیب اإلحصائیة التالیة
طریقة المدى للحصول على مستوى المتوسطات ومن خالل المدى  -المعیارى

وقس�مة الم�دى ) 4(تم الحصول خمس فئات  فقد تم حساب المدى وھو یس�اوى 
غی��ر / مواف��ق إل�ى ح��د م��ا/مواف��ق / ق بش��دةمواف�( عل�ى ع��دد مس��میات التفس��یر 

وتك��ون ) 0,80( وتس��اوى خمس��ة فیك��ون الن��اتج) غی��ر مواف��ق بش��دة/ مواف��ق 
تناظر غیر موافق بشدة وتعبر عن )  1,8(إلى أقل من ) 1(الفئات كاالتى  من 

)  2,6(إل��ى أق��ل م��ن )   1,8(مس��توى موافق��ة ض��عیف جداً،الفئ��ة الثانی��ة م��ن 
)   2,6(عن مستوى موافقة ضعیف  والفئة الثالثة من تناظر غیر موافق وتعبر 

تن��اظر مواف��ق إل��ى ح��د م��ا  وتعب��ر ع��ن مس��توى موافق��ة )  3,4(إل��ى أق��ل م��ن 
تن���اظر مواف���ق وتعب���ر ع���ن )   4,2(إل���ى )  3,4(متوس���ط والفئ���ة الرابع���ة م���ن

تن��اظر مواف��ق )   5( إل��ى )  4,2(م��ن : مس��توى موافق��ة مرتف��ع الفئ��ة الخامس��ة
ث��م جم��ع البیان��ات وتحلیلھ��ا  مس��توى موافق��ة مرتف��ع ج��داً،بش��دة  وتعب��ر ع��ن 

 .وتفسیرھا
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دور الجامع����ة ف����ي مج����ال خدم����ة المجتم����ع ورعای����ة ذوى : المح����ور األول
  .االحتیاجات الخاصة

یوضح مستوى االستجابة ورتبة مفردات االستبانھ على )  1(جدول رقم 
  .مستوى العینة

  
رتبة   المتوسط  العبارات

  المتوسط
قوة 

  ةاالستجاب
االنحراف 
  المعیارى

تمكن الجامعة  الطالب  ذوى االحتیاجات   1
الخاصة من  المشاركة في األنشطة الجامعیة 

  .بشكل یتالئم مع قدراتھم

منخفض   9  1.2
  جدا

49.0  

توفر الجامعة البرامج الترویحیة للطالب من   2
  .ذوي االحتیاجات الخاصة

منخفض   8  2.2
  جدا

67.0  

من ذوى االحتیاجات  تسمح الجامعة لطالبھا  3
الخاصة بالمشاركة في صناعة واتخاذ 

  .القرارات المرتبطة بخدماتھم 

منخفض   10  2
  جدا

38.0  

توفیر البرامج التعلیمیة التي تتناسب مع   4
  .إمكانات الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة

منخفض   9  1.2
  جدا

65.0  

  47.0  جدا مرتفع  1  4.4  .   توفر الجامعة خدمات التأھیل لطالبھا   5
توفر الجامعة خدمات متنوعة  بشكل مرضى   6

  .   لطالبھا  ذوى االحتیاجات الخاصة
  30.0  منخفض  10  2

توفر الجامعة خدمات التوجھ والحركة لطالبھا   7
  .وخاصة المكفوفین

  49.0 منخفض  10 2

تعمل الجامعة على استقطاب كفاءات مؤھلة   8
ات وأعضاء ھیئة تدریس مؤھلین للتدریس لفئ

  .ذوى االحتیاجات الخاصة

  26.0 منخفض  10 2

توفر الجامعة اإلجراءات والتسھیالت اإلداریة   9
  .لطالبھا ذوى االحتیاجات الخاصة

  24.0  منخفض  9  1.2

تدعم الجامعة الدراسات والبحوث في مجال   10
  .  ذوى االحتیاجات الخاصة مادیاً ومعنویاً 

  98.0  مرتفع  2  4.3

االندماج لطالبھا ذوى  توفر الجامعة فرص  11
  . االحتیاجات الخاصة مع العادیین

  22.0  متوسط  6  3

توفر الجامعة برامج حدیثة إللحاق الفئات ذوى   12
تندرج في نظام  التياالحتیاجات الخاصة 

الشامل الحدیث للتربیة ) الدمج( المفھوم
  .الخاصة

  59.0  منخفض  10  2

تناسب  التيتوفیر الجامعة الوسائل التعلیمیة   13
الطالب ذوى صعوبات التعلم، واإلعاقات 

  .البصریة والحركیة واإلعاقات األخرى

  56.0  مرتفع  4  2.3

تھتم الجامعة باإلرشاد األكادیمي بتوجیھ   14
وإرشاد الطالب نحو البرامج الدراسیة  

  .المناسبة وإعاقتھم

  55.0  متوسط  5  1.3
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ل تھتم الجامعة بتبنى وإقامة مؤتمرات تھتم بمجا  15
  .ذوى االحتیاجات الخاصة

  48.0  متوسط  3  3.3

یتم إشراك ذوى االحتیاجات الخاصة عند وضع   16
واإلجراءات النظامیة الخاصة بھم وذلك 

   .للوقوف على احتیاجاتھم

  46.0  متوسط  7  7.2

  
مفردات في ھذا المحور ]  9[ أن ]  1[ یتضح من نتائج الجدول رقم

ات حصلت على  مستوى مفرد] 4[ حصلت على مستوى  موافقة منخفض، و
] 1[ مفردة حصلت على  مستوى موافقة مرتفع ،و ] 2[ ، و موافقة متوسط

، مما یدل على أنھ بالرغم من موافقة مرتفع جداً مفردة حصلت على  مستوى 
الجھود المبذولة لرعایة ذوى االحتیاجات الخاصة إال أنھم مازالوا باحتیاج إلى 

تھتم برعایتھم، وتوفیر اإلمكانات  التيالدراسات  تكاتف الجھود والمزید من
تسھم في النھوض بقدراتھم لكى نصل بھم إلى الرعایة المثلى وتتفق ھذه  التي

 Trainin,Guy : Swanson ,H.Leeدراسة النتائج مع دراسة  كل من 
)2005(، (Harris2010)،  الفواعیر)2014. (  

األولى في مستوى الموافقة المرتبة ] 5[ ھذا وقد  احتلت المفردة رقم 
مما یؤكد أن الجامعة ] 47,0[وانحراف معیارى ] 4,4[بمتوسط مرتفع قدرة 

تقدم خدمات إرشادیة للطالب ذوى االحتیاجات الخاصة بشكل مناسب إلى حد 
  .ما

وقد تساوت مستویات الموافقة بنفس الدرجات في عدد من المفردات 
المرتبة العاشرة بمتوسط درجات ] 12،8،7،6،3[حیث احتلت المفردات رقم 

احتلت المرتبة التاسعة ] 9، 4، 1[ ، وكذلك المفردات أرقام ]2[ منخفض بلغ 
مما یشیر إلى ضرورة أنھ یجب ]   1,2[  بمتوسط درجات منخفض بلغ 

مشاركة الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة في صناعة واتخاذ القرارات 
التعامل بشكل صحیح ومناسب لھم  المرتبطة بھم ، كما أنھم یحتاجون إلى 

تسھم في تعلیمھم،  التيداخل الحرم الجامعى، ویجب توفیر  التقنیات الحدیثة 
كما یحتاجون خدمات تناسب قدراتھم، وضرورة أن تسعى الجامعة إلزالة 
العوائق عن طریق ذوى االحتیاجات الخاصة سواء كانت عوائق ھندسیة أو 
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وغیرھا ،ویجب أیضا تخصیص  أماكن خاصة    مادیة أو نفسیة أو اجتماعیة
  .لمواقف السیارات الخاصة لذوى االحتیاجات الخاصة 

  احتیاجات ذوى االحتیاجات الخاصة : يالمحور الثان
یوض��ح مس��توى االس��تجابة ورتب��ة مف��ردات االس��تبانھ عل��ى )  2(ج��دول رق��م 

  .مستوى العینة
رتبة   المتوسط  العبارات

  المتوسط
قوة 

  االستجابة
نحراف اال

  المعیارى
المباني الجامعیة  وملحقاتھا غیر مھیأة   1

وغیر مناسبة للطالب من  ذوي 
   . االحتیاجات الخاصة

مرتفع    2  8.4
  جدا

55.0  

یتم التعامل مع ذوى االحتیاجات الخاصة   2
بشكل صحیح ومناسب لھم داخل الحرم 

  . الجامعى

  54.0  مرتفع  4  1.4

متطلبات المكتبات الجامعیة لم تراعى   3
  . الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة

مرتفع    2  8.4
  جدا

36.0  

لم یتوافر بالجامعة برامج تعلیمیة مناسبة   4
  .لذوى اإلعاقة السمعیة

مرتفع    2  8.4
  جدا

63.0  

یوجد مرافق مناسبة  وحمامات  خاصة   5
للمعاقین حركیاً والتي لم تراعي أبسط 

  .حقوق المعاق حركیاً 

  25.0  منخفض  7  2

 التيال تتوفر بالجامعة التقنیات الحدیثة    6
تسھم في تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة 

  .من طالب الجامعة

مرتفع    1  9.4
  جدا

23.0  

لم توفر الجامعة للطالب المعاقون جسدیاً   7
من مقعدین وأقزام ومبتورّي األطراف ( 

والمصابین بشلل األطفال والشلل الدماغي 
  .اقتھمخدمات تناسب إع  وغیرھم

مرتفع    3  7.4
  جدا

56.0  

ال تسعى الجامعة إلزالة العوائق عن    8
طریق ذوى االحتیاجات الخاصة سواء 

كانت عوائق ھندسیة أو مادیة أو نفسیة أو 
وغیرھا مثل تعدیل طرقات    اجتماعیة

  .مرور ذوى االحتیاجات الخاصة

مرتفع    2  8.4
  جدا

44.0  

ناسب لم یتم تكییف البیئة الجامعیة لت   9
الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة مثل 

أو ,وضع أرقام بارزة في المصاعد (
أو وضع لوحات ,ھواتف التلفونات العامة 

إرشادیة قریبة من مستو اللمس بالخط 
  . )داخل الحرم الجامعى البارز لمساعدتھم

مرتفع    1  9.4
  جدا

24.0  

األرصفة  غیر مالئمة في الحرم الجامعى    10
  .جات الخاصة لذوى االحتیا

مرتفع    1  9.4
  جدا

33.0  



  الرؤف محمد عامر ربیع عبد /د 
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                592

لم تتوفر بالجامعة وسائل مواصالت من   11
وإلى الجامعة لطالبھا ذوى االحتیاجات 

   .الخاصة

  14.0  متوسط  6  3

عدم تخصیص مواقف السیارات الخاصة   12
  .لذوى االحتیاجات الخاصة 

مرتفع    3  7.4
  جدا

56.0  

 عدم توفر جھاز ناطق لیخبر الكفیف عن   13
مكان سیره وتحدید طریقھ تماماً  داخل 

الحرم الجامعى لیكون كخریطة توضیحیة 
  .لھ بالصوت

مرتفع    3  7.4
  جدا

54.0  

عدم توفر مقاعد  مخصصة مناسبة   14
  .ومریحة لبعض حاالت اإلعاقة الحركیة 

مرتفع    2  8.4
  جدا

42.0  

تبذل الجامعھ جھود من أجل القضاء على   15
د ذوي االحتیاجات جمیع أشكال التمییز ض

  .الخاصة 

مرتفع    5  9.3
  جدا

42.0  

أن جمیع  مفردات ھذا المحور ]  2[  یتضح من نتائج الجدول رقم
] 15، 2[ حصلت على مستوى  موافقة مرتفع جداً  عدا المفردتین رقمى 
على  ] 5[ حیث  حصلتا على  مستوى موافقة مرتفع، وحصل المفردة رقم  

تشیر إلى وجود مرافق مناسبة  وحمامات   لتيامستوى موافقة  منخفض و
خاصة للمعاقین حركیاً ، ویرجع الباحث ذلك إلى قلة االھتمام بھذه الفئة من 
الطالب وباحتیاجاتھم، قلة الموارد المالیة المخصصة لرعایتھم، التخطیط 

  .للمنشئات الجامعیة لم یراعى احتیاجاتھم  في بعض الجامعات
المباني الجامعیة  :  بقیة المفردات عن االتى فیما عدا ذلك فقد عبرت

/ وملحقاتھا غیر مھیأة و غیر مناسبة للطالب من  ذوي االحتیاجات الخاصة 
لم / المكتبات الجامعیة لم تراعى متطلبات الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة 

ال تتوفر /  یتوافر بالجامعة برامج تعلیمیة مناسبة لذوى اإلعاقة السمعیة 
تسھم في تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة من  التيمعة التقنیات الحدیثة بالجا

من مقعدین ( لم توفر الجامعة للطالب المعاقون جسدیاً / طالب الجامعة 
وأقزام ومبتورّي األطراف والمصابین بشلل األطفال والشلل الدماغي 

 ال تسعى الجامعة إلزالة العوائق عن/ خدمات تناسب إعاقتھم   وغیرھم
طریق ذوى االحتیاجات الخاصة سواء كانت عوائق ھندسیة أو مادیة أو نفسیة 

/  وغیرھا مثل تعدیل طرقات مرور ذوى االحتیاجات الخاصة    أو اجتماعیة
لم یتم تكییف البیئة الجامعیة لتناسب الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة مثل 

أو وضع ,مة أو ھواتف التلفونات العا,وضع أرقام بارزة في المصاعد (
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داخل الحرم  لوحات إرشادیة قریبة من مستو اللمس بالخط البارز لمساعدتھم
ویرجع الباحث ذلك إلى  عدم توفر الموارد المالیة المخصصة  ) الجامعى
، وأن لى مواصلة مرحلة التعلیم الجامعى، من أجل مساعدتھم علرعایتھم

ولم تراعى متطلبات  المبانى والمشئات الجامعیة في بعض الجامعات  قدیمة
ھذه الفئة وال یتوفر بھا عوامل األمان والسالمة لھذه الفئة من الطالب ،وقد 

  .اتفقت تلك النتائج مع  نتائج البحوث والدراسات في ھذا المجال 
  تطویر دور الجامعة لرعایة ذوى االحتیاجات الخاصة : المحور الثالث

  .مفردات االستبانھ على مستوى العینةیوضح مستوى االستجابة ورتبة )  3(جدول رقم 
رتبة   المتوسط  العبارات

  المتوسط
قوة 

  االستجابة
االنحراف 
  المعیارى

التأكید على حق المعوقین وذوي   1
االحتیاجات الخاصة في الحصول على 

  .تعلیم مناسب

مرتفع       1    5
  جدا

2.0  

یتم عمل جوائز تشجیعیة وتقدیریة للطالب   2
ن من ذوى االحتیاجات المتفوقین والموھوبی

  .الخاصة

مرتفع    5  4.4
  جدا

48.0  

تفعیل دور مراكز اإلرشاد النفسي في   3
الجامعات بعقد الندوات الموجھة إلى أفراد 

  .المجتمع، كذلك تقدیم المشورة 

مرتفع    4  7.4
  جدا

5.0  

بناء البرامج اإلرشادیة الموجھة إلى أفراد   4
وى األسرة واألبناء لطرق التعامل  مع ذ

  .االحتیاجات الخاصة

مرتفع    4  7.4
  جدا

55.0  

المساواة وتعزیز اعتماد المعوقین وذوي    5
االحتیاجات الخاصة على ذاتھم 

واستقاللیتھم ومشاركتھم الكاملة في جمیع 
   .مجاالت الحیاة

مرتفع    2  9.4
  جدا

3.0  

توفیر بیئة خالیة من العوائق لدمج المعوقین   6
بصورة طبیعیة  وذوي االحتیاجات الخاصة

  .في الجامعة ، وذلك من أجل حریة التنقل

مرتفع    2  9.4
  جدا

22.0  

توفر الخدمات المجانیة سواء الطبیة أو   7
العالجیة أو التأھیلیة أو الرعایة الصحیة 
وخدمات إعادة التأھیل الصحي للمعاقین 

  .وذوي االحتیاجات الخاصة

مرتفع    6  3.4
  جدا

9.0  

المدني في عملیة  دعم مؤسسات المجتمع  8
التوعیة واإلرشاد األسري واالجتماعي 
بھدف تغییر المفھوم السلبي السائد حول 

  .اإلعاقة

مرتفع    2  9.4
  جدا

12.0  

عقد الندوات وورش العمل الخاصة بقضایا   9
  .ذوي االحتیاجات الخاصة

مرتفع    2  9.4
  جدا

22.0  
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إنشاء وحدات أكادیمیة متخصصة تھتم   10
  .ذوى االحتیاجات الخاصةبرعایة الطالب 

مرتفع    3  8.4
  جدا

66.0  

أن جمیع  بنود المحور الثالث  نالت ] 3[یتضح من نتائج  الجدول رقم
مستوى قبول مرتفع جدا ً بمتوسطات درجات مرتفعھ تساوت في رتبھا 

، على أنھا تعبر عن آلیات تساھم في معظم البنود، مما یدل ومتوسطاتھا في
  .رعایة ذوى االحتیاجات الخاصةتطویر دور الجامعة ل

تص�ور مقت��رح لتط��ویر دور الجامع��ة ف�ي مج��ال تنمی��ة البیئ��ة وخدم��ة  -
تتع���دد األدوار المطلوب���ة م���ن  :المجتم���ع ورعای���ة ذوى االحتیاج���ات الخاص���ة

الجامعة في مجال خدمة المجتمع بتعدد حاجات ونشاطات المجتمع ذاتھ بعد أن 
  .تي تسعى الجامعة إلى تحقیقھاف الأصبح خدمة المجتمع من أھم األھد

كما یعد اھتمام الجامعة بخدمة مجتمعھا عامال مھما م�ن عوام�ل احت�رام 
ال��رأي الع��ام وتق��دیره لجھودھ��ا ونتیج��ة ل��ذلك ب��دأت الجامع��ة ف��ي إنش��اء مراك��ز 
خاصة بخدمة المجتمع وبذلك تبقى الجامعة مركز إشعاع حضاري واجتم�اعي 

وثقافیا وعلمیا م�ن خ�الل وظائفھ�ا األساس�یة یھدف إلى تنمیة المجتمع اقتصادیا 
المتمثل���ة ف���ي التعل���یم العلم���ي وخدم���ة المجتم���ع ، والت���ي تتطل���ب منھ���ا البح���ث 
المستمر في أفضل السبل التي تساعد في تنفیذ تلك الوظائف وتحقی�ق األھ�داف 

  .المطلوبة وعدم االنطواء على نفسھا بعیدا عن مؤسسات المجتمع 
یھدف التصور إلى تفعی�ل دور الجامع�ة ف�ي  :أھداف التصور المقترح -

مج���ال تنمی���ة البیئ���ة وخدم���ة المجتم���ع ورعای���ة ذوى االحتیاج���ات الخاص���ة، 
والتع�رف عل�ى أھ��م متطلب�اتھم واحتیاج�اتھم م��ن أج�ل رع�ایتھم، مم��ا یس�ھم ف��ي 

اس��تغالل وتحوی��ل ط��اقتھم  أفض��لاالھتم��ام بھ��م ورع��ایتھم واس��تغالل ق��دراتھم 
  . یة منتجھ،واالستفادة بما تبقى لدیھم من قدراتالسلبیة إلى طاقات إیجاب

أسفرت عنھا الدراس�ة  التيفي ضوء النتائج  :عناصر التصور المقترح -ب
  :یمكن عرض مالمح ھذا التصور في العناصر التالیة

تفعیل دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع ورعایة ذوى االحتیاجات : أوالً 
  :الخاصة

الب  ذوى االحتیاجات الخاصة من  المشاركة یجب أن تمكن الجامعة  الط -
 .یتالئم مع قدراتھمفي األنشطة الجامعیة بشكل 
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البرامج الترویحیة للطالب من ذوي االحتیاجات یجب أن توفر الجامعة  -
  .الخاصة

تسمح الجامعة لطالبھا من ذوى االحتیاجات الخاصة بالمشاركة في  -
  .خاذ القرارات المرتبطة بخدماتھمصناعة وات

توفیر البرامج التعلیمیة التي تتناسب مع إمكانات الطالب ذوي جب ی -
  .االحتیاجات الخاصة

  .   یجب أن توفر الجامعة خدمات التأھیل لطالبھا  -
یجب أن توفر الجامعة خدمات متنوعة بشكل مرضى لطالبھا ذوى  -

  .   االحتیاجات الخاصة
صة یجب أن توفر الجامعة خدمات التوجھ والحركة لطالبھا وخا -

  .المكفوفین
تعمل الجامعة على استقطاب كفاءات مؤھلة وأعضاء ھیئة تدریس مؤھلین  -

  .للتدریس لفئات ذوى االحتیاجات الخاصة
یجب أن توفر الجامعة اإلجراءات والتسھیالت اإلداریة لطالبھا ذوى  -

  .االحتیاجات الخاصة
یجب أن تدعم الجامعة الدراسات والبحوث في مجال ذوى االحتیاجات  -

  .  لخاصة مادیاً ومعنویاً ا
یجب أن توفر الجامعة فرص االندماج لطالبھا ذوى االحتیاجات الخاصة  -

  . مع العادیین
یجب أن توفر الجامعة برامج حدیثة إللحاق الفئات ذوى االحتیاجات  -

الشامل الحدیث للتربیة ) الدمج( تندرج في نظام المفھوم التيالخاصة 
 .الخاصة

تناسب الطالب ذوى  التيالوسائل التعلیمیة یجب أن توفیر الجامعة  -
  .صعوبات التعلم، واإلعاقات البصریة والحركیة واإلعاقات األخرى

یجب أن تھتم الجامعة باإلرشاد األكادیمي بتوجیھ وإرشاد الطالب نحو  -
  .البرامج الدراسیة المناسبة وإعاقتھم
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یجب أن تھتم الجامعة بتبنى وإقامة مؤتمرات تھتم بمجال ذوى  -
  .االحتیاجات الخاصة

یجب أن یتم إشراك ذوى االحتیاجات الخاصة عند وضع واإلجراءات  -
   .النظامیة الخاصة بھم وذلك للوقوف على احتیاجاتھم

احتیاجات لذوى االحتیاجات الخاصة ویقترح الباحث أن یتم ذلك من  -ثانیاً 
  :خالل اآللیات التالیة

ھیأة ومناسبة للطالب من ذوي یجب أن تكون المباني الجامعیة وملحقاتھا م -
   . االحتیاجات الخاصة

ضرورة أن تساھم الجامعة في تثقیف المجتمع لتغییر االتجاھات نحو ذوى  -
  .االحتیاجات الخاصة

  .یجب أن توفر الجامعة برامج تعلیمیة مناسبة لذوى اإلعاقة السمعیة -
 یجب أن توفر الجامعة وسائل مواصالت من وإلى الجامعة لطالبھا ذوى -

  .االحتیاجات الخاصة
تسھم في تعلیم ذوى  التيیجب أن توفر الجامعة التقنیات الحدیثة  -

  .االحتیاجات الخاصة من طالب الجامعة
من مقعدین وأقزام (لجامعة للطالب المعاقون جسدیاً یجب أن توفر ا -

  ومبتورّي األطراف والمصابین بشلل األطفال والشلل الدماغي وغیرھم
  .ھمخدمات تناسب إعاقت

یجب أن تسعى الجامعة إلزالة العوائق عن طریق ذوى االحتیاجات  -
  الخاصة سواء كانت عوائق ھندسیة أو مادیة أو نفسیة أو اجتماعیة

  .وغیرھا مثل تعدیل طرقات مرور ذوى االحتیاجات الخاصة
یتم تكییف البیئة الجامعیة لتناسب الطالب ذوي االحتیاجات یجب أن  -

أو ھواتف التلفونات ن م بارزة في المصاعدوضع أرقا( مثلالخاصة 
أو وضع لوحات إرشادیة قریبة من مستو اللمس بالخط البارز ، العامة

  .)داخل الحرم الجامعي لمساعدتھم
لذوى االحتیاجات  يیجب تخصیص أرصفة مالئمة في الحرم الجامع -

  .الخاصة
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ي لم یجب أن تكون المرافق مناسبة وحمامات خاصة للمعاقین حركیاً والت -
   .تراعي أبسط حقوق المعاق حركیاً 

یجب تخصیص أماكن خاصة لمواقف السیارات الخاصة لذوى  -
  .االحتیاجات الخاصة

ال یتوفر جھاز ناطق لیخبر الكفیف عن مكان سیره وتحدید طریقھ تماماً  -
  .لیكون كخریطة توضیحیة لھ بالصوت يداخل الحرم الجامع

ة لبعض حاالت اإلعاقة ضرورة توفر مقاعد مخصصة مناسبة ومریح -
  .الحركیة

  تطویر دور الجامعة لرعایة ذوى االحتیاجات الخاصة: ثالثاً 
ضرورة التأكید على حق المعوقین وذوي االحتیاجات الخاصة في  -

 .الحصول على تعلیم مناسب
یجب عمل جوائز تشجیعیة وتقدیریة للطالب المتفوقین والموھوبین من  -

  .ذوى االحتیاجات الخاصة
تفعیل دور مراكز اإلرشاد النفسي في الجامعات بعقد الندوات ضرورة  -

  .الموجھة إلى أفراد المجتمع، كذلك تقدیم المشورة 
بناء البرامج اإلرشادیة الموجھة إلى أفراد األسرة واألبناء لطرق التعامل  -

  .مع ذوى االحتیاجات الخاصة
لى ذاتھم المساواة وتعزیز اعتماد المعوقین وذوي االحتیاجات الخاصة ع -

   .واستقاللیتھم ومشاركتھم الكاملة في جمیع مجاالت الحیاة
 ضرورة توفیر بیئة خالیة من العوائق لدمج المعوقین وذوي االحتیاجات -

  .، وذلك من أجل حریة التنقلالخاصة بصورة طبیعیة في الجامعة
ضرورة توفر الخدمات المجانیة سواء الطبیة أو العالجیة أو التأھیلیة أو  -

عایة الصحیة وخدمات إعادة التأھیل الصحي للمعاقین وذوي الر
  .االحتیاجات الخاصة

یجب دعم مؤسسات المجتمع المدني في عملیة التوعیة واإلرشاد األسري  -
  .واالجتماعي بھدف تغییر المفھوم السلبي السائد حول اإلعاقة
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ضرورة عقد الندوات وورش العمل الخاصة بقضایا ذوي االحتیاجات  -
  .الخاصة

ضرورة إنشاء وحدات أكادیمیة متخصصة تھتم برعایة الطالب  - 
 .ذوى االحتیاجات الخاصة

توجیھ األبحاث الجامعیة لحل مشكالت المجتمع والتي تخدم المجتمع  -
 .وتعمل على تطویره

 .إلى المجتمع المحلى الموجودة فیھتقدیم الخدمات المتنوعة  -
 .ى اختالف مستویاتھماد المجتمع علتقدیم برامج لتلبیة متطلبات أفر -
خدم المجتمع توجیھ األبحاث الجامعیة لحل مشكالت المجتمع والتي ت -

 .وتعمل على تطویره
 .ن طریق تنظیم المحاضرات والندواتضرورة توعیة المواطنین ع -
 .ي المناسبات االجتماعیة المختلفةیجب مشاركة الجامعة ف -

  :التوصیــــات
  :التوصیات اآلتیة في ضوء ما سبق إیضاحھ یمكن وضع بعض 
البناء بین الجامعة والخدمات في  يللتفاعل العلم يبناء إطار تنظیم  - أ

 .مجتمع لتعظیم عالقات الجامعة بھاال
 يإقامة شبكة من العالقات المجتمعیة بین الجامعة ومجتمعھا المدن  - ب

، وانغماسھا في مشكالتھ دة التقارب بین الجامعة والمجتمعزیاومؤسساتھ و
ثم زیادة قدراتھا على التشخیص الدقیق لمشكالتھ، وتجاوز  وقضایاه، ومن

مرحلة اقتراح الحلول، للمشاركة في تطبیق وتقییم نتائج ھذه الحلول من 
على  يجانب آخر، وفي الوقت ذاتھ، تشجیعاً لمؤسسات المجتمع المدن

استرداد ثقتھ في جامعاتھ، والتفاعل البناء معھا على أساس من الشراكة 
 .ة المجتمعیة لكل منھما تجاه اآلخروالمسئولی

توسیع نطاق االنفتاح على، والتواصل مع، الجامعات األجنبیة، وتعزیز   - ت
بقنواتھا المتعددة مع ھذه الجامعات،  يوالبحث يشبكة عالقات التعاون العلم

معھا، وتعزیز لفرص تبادل  يوالبحث يتوفیراً لقنوات التواصل العلم
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یة، مما ینعكس على رعایة الطالب ذوى الخبرات البحثیة والتكنولوج
 .االحتیاجات الخاصة

  .صدى المشكالت التي تواجھ المجتمعتقدیم األسس العلمیة للت  - ث
 .إجراء البحوث العلمیة لصالح المنظمات والھیئات الحكومیة   - ج
إنشاء مجالس استشاریة مشتركة من رجال الجامعة وقیادات المجتمع   - ح

 . لى مشكالتھلتحدید حاجات المجتمع والتعرف ع
 .ت المجتمع للمؤتمرات كل في تخصصھقیام مؤسسا   - خ
إعداد مراكز خدمة المجتمع للقیام ببعض الدورات لتدریب أفراد المجتمع   - د

 . على بعض الحرف والصناعة والمشاریع 
سھیل استفادة أفراد المساھمة في تطویر التكنولوجیا المختلفة ومحاولة ت  - ذ

 .المجتمع منھا
 .لمجاالت المختلفة ألفراد المجتمعالمتنوعة في ا تقدیم االستشارات  - ر
 .إلى المجتمع المحلى الموجودة فیھتقدیم الخدمات المتنوعة   - ز

 .تدعیم قیم المسئولیة االجتماعیة لدى الفرد  - س
  :المراجــــــع

  المراجع العربية: أوال
بلیة إعادة ھندسة منظومة التعل�یم ف�ي مص�ر ، رؤى مس�تق) 1997: ( ،  سمیرأبو الفتوح -1

لموجھ��ات تح��دیات الق��رن إلح��ادي والعش��رین ، م��ؤتمر إدارة الج��ودة الش��املة ف��ي تط��ویر 
  .مایو  12– 11لزقازیق فرع بنھا ، التعلیم الجامعي ، جامعة ا

، ذوى االحتیاجات الخاص�ة بدول�ة قط�رواقع ) 2005: ( ،  محمد أحمد عبد الباقىالخولي-2
  .دیسمبر – 155، ع یة للتربیة والثقافة والعلوملقطرمجلة التربیة قطر ، اللجنة الوطنیة ا

 الت�يالمشكالت النفسیة واالجتماعیة و األكادیمی�ة ) 2014: (الفواعیر، أحمد محمد جالل-3
یعانى منھا الطلبة ذوى االحتیاجات الخاصة  في المرحل�ة الجامعی�ة، الملتق�ى الراب�ع عش�ر 

 .أبریل 17 -14/ ، دبى للجمعیة الخلیجیة لالعاقة ، دولة اإلمارات العربیة
س���یكولوجیة ذوى االحتیاج���ات الخاص���ة ،الق���اھرة ، ) 2003: (إس���ماعیل، نبی���ھ إب���راھیم -4

  . اإلنجلو المصریة 
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 النم��و العلم��ي والمھن��ي للمعل��م الج��امعي ، دراس��ات ف��ي)1993: ( اللق��انى ،أحم��د حس��ین -5
الق��اھرة ، ع��الم  ، جامع��ة ع��ین ش��مس ، مرك��ز تط��ویر التعل��یم الج��امعي ،التعل��یم الج��امعي

  .الكتب
، دراسة لدور كلیة التربی�ة جامع�ة الجامعة والمجتمع) 1993 : (الجبر، سلیمان بن محمد-6

 . 27الملك سعود في خدمة المجتمع ، مجلة التربیة المعاصرة ع 
الجامع�ة المنتج�ة ، مبرراتھ�ا ) 1997: ( العناء،  مجداب بدر/ الخشاب،عبد اإللھ یوسف -8

 في التعلیم العالي في الوطن العربي  المجلة العربیة للتربیة ت�ونس ، جامع�ةوسیل تطبیقھا 
  .دیسمبر 2ع  17مجلد  –الدول العربیة ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 

الفروق بین ذوى صعوبات التعلم والعادیین في بعض الس�مات ) 2000: (الدیب ، محمد -9
  . 34كلیة التربیة ، جامعة الزقازیق، ع  الشخصیة من طالب الجامعة، مجلة

فلس��فة تربی��ة ذوى االحتیاج��ات الخاص��ة ونظ��م )  1998: ( الزھی��رى، إب��راھیم عب��اس-10
  .تعلیمھم ، القاھرة ، زھراء الشرق للنشر والتوزیع

دراسة مقارنة لبعض جوانب التعلیم الجامعي ) 1991: ( النجار،  متولي حسین متولي -11
  .لجامعات اإلقلیمیة ، دكتوراه ، كلیة التربیة جامعة الزقازیققبل وبعد إنشاء ا

تفص�یل دور عض�و ) 2005: ( أحم�د ، س�ھام یس�ن / السمادونى ، إب�راھیم عب�د الراف�ع -12
ھیئة التدریس بالجامعات المصریة في مجال خدمة المجتمع ، مجلة التربیة ، كلیة التربی�ة 

  .جزء أول أكتوبر  127، جامعة األزھر ، ع 
معوقات أداء الجامع�ة لوظیفتھ�ا ف�ي خدم�ة )2000: ( تاج الدین، مریم محمد فؤاد أمین-13 

المجتمع وتنمیة البیئ�ة وس�یل مواجھتھ�ا ، الم�ؤتمر الق�ومي الس�نوي الس�ابع لمرك�ز تط�ویر 
   .نوفمبر 22– 21التعلیم الجامعي ، الجامعة في المجتمع ، جامعة عین شمس 

معھد التخطیط القومى ، إعاقة التنمیة في مص�ر ، ) 2000: ( جمھوریة مصر العربیة -14
 . ، یونیو 134سلسة قضایا التخطیط والتنمیة،ع 

التجدی���دات التربوی���ة ف���ي مج���ال رعی���ة المع���اقین ، )  1990: ( حك���یم ، ثاب���ت كام���ل -15 
الم��ؤتمر الخ��امس التح��اد ھیئ��ات الفئ��ات الخاص��ة والمع��وقین بجمھوری��ة مص��ر العربی��ة ، 

  .دیسمبر  8 -6القاھرة ، 
العائ��د االقتص��ادي المتوق��ع م��ن التعل��یم الج��امعي ، )1990: ( دی��اب، إس��ماعیل محم��د  -16

  .القاھرة ، عالم الكتب
برنامج نقترح باستخدام  فنی�ات تنظ�یم ) : 2009: (زیدان ، حنان، عبدالرازق ، محمد -17 

منخفض�ى ( ال�تعلم   الذات لتنمیة دافعیة االنجاز والتحصیل لدى المتفوقین  ذوى صعوبات
 .3، ع8مجلة دراسات العربیة في علم النفس ، مج .  من طالب الجامعة )  التحصیل

س�یكولوجیة ذوى الحاج�ة الخاص�ة ، الق�اھرة ، )  1998: ( ، عبد الرحمن س�ید سلیمان -18
 .مكتبة زھراء الشرق
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ة البیئ��ة ، جامع��ة الق��اھرة بی��ت خب��رة لخدم��ة المجتم��ع وتنمی��) 2001: ( فرغل��ى، أحم��د -19
مؤتمر جامعة القاھرة الثالث ، الجامعات في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة م�ع بدای�ة األلفی�ة 

  .مایو  7– 5الثالثة من 
اإلرشاد النفسى ألسر الطفل المعوق ، خطوة ایجابیة )  2002: ( قندیل ، شاكر عطیة -20 

لنوعى لھیئات رعای�ة الفئ�ات عن طریق الدمج والتكامل ، المؤتمر القومى الثامن لالتحاد ا
 .أكتوبر   24 – 21الخاصة والمعاقین بجمھوریة مصر العربیة ، القاھرة 

التعل��یم الع���الي ف��ي ال���وطن العرب��ي ، عم���ان ، دار الفك���ر ) 1990: ( ص��بحي القاس���م -21 
 .للطباعة والنشر والتوزیع 

 19الم الفك��ر مجل��د الجامع��ة وتح��دیات المس��تقبل ، مجل��ة ع��) 1998: ( عب��د هللا بطان��ة -22 
 .الكویت 

 . ، الریاض ، دار العلوم الجامعة والتعلیم المستمر)1983( : عبد الجواد، نور الدین-23
دور كلی�ة التربی�ة جامع�ة ) 1998: ( عزب ،  محم�د عل�ى /  عبد الحلیم ،محمد محمد -24 

ب علیھ�ا ، مجل�ة الزقازیق في تنمیة البیئة وخدمة المجتمع الواقع المعوقات وإمكانی�ة التغل�
 .28كلیة التربیة ، جامعة الزقازیق ینایر  ع 

دراس�ة لل�دور البیئ�ي , الجامع�ة والبیئ�ة ) 1992: ( عبد الرؤف ، محمد عب�د ال�رؤوف  -25
 . دكتوراه كلیة التربیة جامعة طنطا , لجامعة طنطا 

دراس��ة دور الجامع��ة ف�ي مج�ال خدم�ة المجتم�ع ، ) 1996: ( عب�د الحمی�د ، أحم�د ربی�ع-26
 .  58مطبقة على جامعة المنصورة ، مجلة التربیة ، كلیة التربیة ، جامعة األزھر ع 

دور بع��ض المراك��ز والوح��دات ذات الط��ابع ) 2002: ( محم��د ، إیھ��اب الس��ید أحم��د -27
الخاص بجامعة األزھر في خدمة المجتم�ع ، دراس�ة تقویمی�ة ، ماجس�تیر ، كلی�ة التربی�ة ، 

 .جامعة األزھر 
تق��ویم جھ��ود الجامع��ات ) 1995: ( حم��ود أحم��د ش��وق ، محم��د مال��ك محم��د س��عید م-28 

الم��ؤتمر الق��ومي " " دراس��ة مقارن��ة  " اإلس�المیة نح��و خدم��ة المجتم��ع والتعل��یم المس�تمر 
الكف���اءة والفاعلی���ة " الس���نوي الث���اني لمرك���ز تط���ویر التعل���یم الج���امعي األداء الج���امعي 

 . 11/ 2 – 10/ 21طویر التعلیم الجامعي والمستقبل ، جامعة عین شمس ، مركز ت
االتجاھ��ات الحدیث��ة ف��ي التعل��یم الج��امعي المعاص��ر ) 1992: ( مرس��ى،  محم��د منی��ر -29 

 .سھ القاھرة ، دار النھضة العربیةوأسالیب تدری
متطلب��ات تط��ویر التعل��یم ) 2001: ( مم��دوح الص��دفي ، محم��د أب��و النص��ر وآخ��رون -30  

 .ن. تحدیات التنمیة الشاملة في المجتمعات اإلسالمیة  د الجامعي األزھري في ضوء 
تط��ویر وتح�دیث التعل�یم الج��امعي ، المع�اییر والمح��اذیر ، )1997: ( منص�ور ،عطی�ة -31 

 . ، یولیو 29ع  8مجلة كلیة التربیة ببنھا ، جامعة الزقازیق ، مجلد 
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معات اإلقلیمیة في دراسة تقویمیة إلحدى الجا) 1986: ( ،  مجدي محمد صابر یونس -32
 . مصر ، دكتوراه ، كلیة التربیة ، جامعة المنصورة 

تط�ویر نظ�ام تك�وین معل�م التعل�یم الث�انوي الع�ام ) 1999: ( ویح ، محمد عبد ال�رازق  -33 
التربی�ة ببنھ�ا ، جامع�ة بكلیات التربیة في ض�وء مع�اییر الج�ودة الش�املة ، دكت�وراه ، كلی�ة 

 .الزقازیق
، المجلس األعلى للجامع�ات) 1999(  :جمھوریة مصر العربیة ،لیم العاليارة التعوز -34 

 13، ورق�ة عم�ل القومی�ة للتعل�یم الج�امعي والع�الياإلطار اإلستراتیجي لتطویر المنظومة 
  .ینایر
  المراجع األجنبیة: ثانیا

  
35- Barker, Robert, THE social work Dictionary, silver spring, 

maryland- Nasw, press 1999.                  
36-Wilim k, cumming, the service university movement in the us : 

searching for momentum Higher Educatiov vol 35 1998.                
37-Rini,wahynningsih,the crisis and impacts of public servic in 
indonesian Higher Education, three case studies, ph, Dstate 
university of new yourk at Buffalo ( D-A-I )VOL 61 nol 200. 

38- word- kellywolf - wendel lisa, community centered learning - 
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    الجامعة ودورھا في تكوین وتنمیة الشخصیة القیادیة
 

 

  شتیح بن یوسف  الدكتور
 األغواطجامعة    

   
 : ملخص

تعد الجامعة و مؤسساتھا العلمیة والتربویة والبحثیة التابعة لھا من 
العناصر األساسیة في قیادة المجتمع  وتوجیھھ التوجیھ الصحیح والفاعل نحو 

جلة التغیر المتسارعة في العالم ، لكي یواكب ھذا المجتمع التطویر واللحاق بع
تلك التطورات ویتعامل معھا ویستجیب إلفرازاتھا في جوانب الحیاة المختلفة 

. ویستثمرھا في عملیة البناء والتنمیة االجتماعیة الشاملة في مختلف المیادین
لتطورات وبذلك أصبح دور الجامعة ینمو ویتعاظم مع تعقد حركة الحیاة وا

، إنما المعارف والمعلومات العلمیة فقط الحاصلة فغدى ال یقتصر على تقدیم
توسع ھذا الدور إلى وظائف كثیرة أصبحت الجامعة مسؤولة عنھا وبشكل 

 . مباشر
لقد كان دور الجامعة في ضوء الفلسفة التربویة القدیمة یقتصر على 

تي تنمي الجانب المعرفي استقبال الطالب  وتزویده بالمعارف والمعلومات ال
دون االھتمام بالجوانب األخرى في شخصیتھ على الرغم من .. لدیھ فقط 

أھمیتھا الكبیرة في بناء الشخصیة المتكاملة لیكون عنصرا فاعال ومؤثرا في 
فال بد على الجامعة الیوم أن تأخذ على عاتقھا . مجتمعھ الذي ینتمي إلیھ

خصیة المنشودة بتوفیر ما أمكن من الفرص مسؤولیة ھذا البناء المتكامل للش
والفضاءات نحو تعزیز الثقة بالذات، وتطویر الكفاءات مدة إقامة الطالب 

 .بالجامعة
فكیف یمكن للجامعة أن تستعید دورھا التربوي؟ وما ھي إسھاماتھا في 
بناء الشخصیة القیادیة من جانبھا المعرفي الوجداني وجانبھا المیداني؟ وما 

، ھارات وتفجیر القدرات واإلبداعاتا في اكتشاف الطاقات والمھو دورھ
 .والدفع بھا في أحضان المجتمع لبنائھ وتنمیتھ؟
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حتى یستعید الطالب بوعي دوره في صناعة األمل، وقیادة المجتمع 
حمایة  للماضي ومكتسباتھ من . نحو االستقرار واألمن واإلنتاج والتفاؤل

ومنجزاتھ من محاوالت الطمس والتشویھ،  عوامل الھدم والنسیان وللحاضر
 .وصناعة مستقبل مشرق واعد

 :مقدمة
إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، 

عبد هللا ورسولھ  وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمداً 
صلى هللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ، والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین، 

 .وسلم تسلیماً كثیراً 
 :أما بعد

إن تقدم المجتمعات وتخلفھا بصفة عامة مرتبط بنظامھا التربوي 
والتعلیمي ارتباطاً وثیقاً، فالمتتبع لتاریخ نھوض األمم وانتكاساتھا یجد وراء 

ماً تربویاً وتعلیمیاً ناجحاً أو فاشال، بل إن السباق بین األمم في الوقت ذلك نظا
الحاضر ھو سباق تربوي تعلیمي بالدرجة األولى، فاألمة التي تعلم وتربي 
بكفاءة أكبر ھي األعلى في السبق الحضاري، والسبب أن النظام التربوي 

انت ھذه والتعلیمي بمؤسساتھ یعد مصانع الرجال واألجیال، فكلما ك
 .المؤسسات جیدة وقویة كلما كان نتاجھا أجود وأقوي

وإن على رأس ھذه المؤسسات وفي مقدمتھا التي تلعب دوراً إیجابیاً أو  
سلبیاً في المجتمعات الجامعات التي تحوي نخب المجتمع وأكثرھم كفاءة، 

جیالً  فبقدر ما تقدمھ ھذه المؤسسات بقدر ما تنتجھ وتحققھ، فإذا أرادت أن تنتج
یقود ركب األمة ویتولى زمام األمور فما علیھا إال أن تقدم جھداً یؤھل لذلك، 
والمناھج الدراسیة الجامعیة القویة والفعالة ھي ما یحقق ذلك، إذ أنھا النواة 

 .واللبنة األساس في الجامعات
من ھذا الدور الذي تلعبھ المناھج الجامعیة، وأھمیتھا في النظم  

ببت أن أسلط الضوء على دورھا في تكوین وتنمیة شخصیات التعلیمیة، أح
قیادیة؛ یكون علیھا المعول والمعتمد بعد هللا عز وجل في الخروج بھذه األمة 
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من سباتھا، واألخذ بیدھا إلى میادین التقدم والرقي واالزدھار، والدفع بھا إلى 
 .األمام، وتحقیق أھداف األمة ورفعة مكانتھا بین األمم األخرى

 :مشكلة البحث 
تعاني األمة اإلسالمیة والعربیة في الوقت الحاضر من تیھ وعجز 
وتقھقر الشيء العظیم، بل إن ناقوس الخطر بین حین وآخر یدق منذرا بكارثة 
ھنا أوھناك، وال تجد األمة من ینقذھا من أبنائھا فتستنجد باألمم األخرى علھا 

ھذه األمم كانت قبل فترة وجیزة أن تجد المخرج والعون، ونسیت وتغافلت أن 
ھي التي تستنجد وتستغیث باألمة اإلسالمیة، ولكنھا صحت من سباتھا 

فالیابان بعد الحرب العالمیة الثانیة (واھتمت بما یحقق لھا الریادة والزعامة 
التي ھزمت فیھا لجأت إلى تكوین نظام تعلیمي خاص بھا فكونت جیالً نقلت 

علمي والتقني بین العالم أجمع، وأمریكا حین سبقھا بلده إلى منصة التقدم ال
االتحاد السوفیتي في تجارب الفضاء في أواخر الخمسینات لجأت إلى استنفار 

، وإن من 1)تعلیمي خاص بھا أیضاً حتى أصبحت أقوى دولة دون منازع
األسباب التي أسھمت في وصول األمة إلى ما ھي علیھ نظمھا التعلیمیة وخیر 

اتھا، وذلك أن ما تتلقاه وتتعلمھ ھذه المخرجات من مناھج دراسیة شاھد مخرج
ال یؤھل لتكوین شخصیات قیادیة فضالً عن تكوین وتنمیة أمة تقود 
المجتمعات، فإذا أرادت الجامعات جیالً قیادیاً فما علیھا إال وضع مناھج تؤھل 

یج القادة، خریجیھا لیكونوا قادة، وإن معرفة أھمیة ودور ھذه المناھج في تخر
 .یساعدنا على العنایة بمناھجنا لتكون صالحة لتحقیق تلك المھمة

 :أھداف البحث
 .معرفة مدى أھمیة الجامعة في تكوین وتنمیة الشخصیة القیادیة  )1
 .بیان دور الجامعة في تكوین وتنمیة الشخصیة القیادیة  )2
یة، ووضع الوقوف على أھم المعوقات في تكوین وتنمیة الشخصیة القیاد  )3

 .الحلول المناسبة لتلك المعوقات
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 :خطة البحث
مفھوم المناھج وأھمیتھا في تكوین وتنمیة الشخصیة : المبحث األول

 .القیادیة
مفھوم المنھج، وأسس بناء وتطویر المنھج، وأھمیة : واشتمل على

 .المناھج الجامعیة في تكوین وتنمیة الشخصیة القیادیة
 .مناھج الجامعیة في تكوین وتنمیة الشخصیة القیادیةدور ال: المبحث الثاني 

طبیعة : واشتمل على دور المناھج الجامعیة فیما یتعلق بكل من
الشخصیة القیادیة، ومكونات الشخصیة القیادیة، ووظیفة الشخصیة القیادیة 
في الحیاة الدنیا، وخصائص المرحلة العمریة للشخصیة القیادیة أثناء تواجده 

 .وعملیة تعلیم الشخصیة القیادیة في الجامعة،
معوقات المناھج الجامعیة في تكوین وتنمیة الشخصیة : المبحث الثالث

 .القیادیة وحلولھا المناسبة
طبیعة المناھج الجامعیة، : واشتمل على المعوقات التي ترتبط بكل من

والجوانب الفنیة لعملیة بناء أو تطویر المناھج والقائمین على المناھج، 
دارة، والمجتمع، والسیاسة، والمال، مع وضع بعض الحلول لھذه واإل

 .المعوقات
مفھوم المناھج وأھمیتھا في تكوین وتنمیة الشخصیة : المبحث األول 

 القیادیة
من األھمیة بمكان قبل الشروع في لبِّ الموضوع، الوقوف على مفھوم 

 المناھج الدراسیة الجامعیة، وأسس بنائھا
خصیات قیادیة تحقق تطلعات األمة وحاجات المجتمعات الكفیلة بتخریج ش

 .اإلسالمیة
 مفھوم المنھج: أوالً 

ھو الطریق الواضح، أو الخطة : المنھج والمنھاج والنھج في اللغة
 .2المرسومة للسیر علیھا

لُِكلٍّ  :في التنزیل العزیز في قولھ تعالى )منھاج( وقد وردت لفظة
قال ابن عباس رضي هللا   ،)48: المائدة(  ِمْنھَاجاً َجَعْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً وَ 
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، وھي في ھذه اآلیة تعني أیضاً 3"شرعةً ومنھاجاً سبیالً وسنةً " :عنھما
 .4الطریق البیّن الواضح

أما في المیدان التربوي وھو الذي یھمنا ھنا فقد اُستخدم ھذا المصطلح 
ھوم الشامل، والمفھوم المفھوم التقلیدي، والمف –للداللة على أكثر من معنى 

لذا رأیت االقتصار على المفھوم الواسع الشامل والمفھوم  - اإلسالمي
 .اإلسالمي

  :المفھوم الواسع للمنھج الدراسي 
ھو مجموع الخبرات التربویة التي تھیئھا الجامعة للتالمیذ داخلھا أو 

العقلیة، -خارجھا بقصد مساعدتھم على النمو الشامل في جمیع الجوانب
نمواً یؤدي إلى تعدیل  - ... لثقافیة، الدینیة، االجتماعیة، الجسمیة، الفنیة، ا

 .5سلوكھم، ویعمل على تحقیق األھداف التربویة المنشودة
   :المفھوم اإلسالمي للمنھج الدراسي

الحقائق الخالدة المستمدة من : الرحمن صالح بأنھ عرفھ الدكتور عبد
الكتاب والسنة والخاصة باإللھ والرسل وبجمیع األمور الغیبیة وجمیع 
المعارف واألنشطة التي تنظمھا المدرسة وتشرف علیھا بقصد إیصال كل 

 .6متعلم إلى كمالھ اإلنساني بإقراره بالعبودیة � سبحانھ وتعالى
نظام من الخبرات التي تقدمھا : أحمد شوق بأنھ وعرفھ الدكتور محمود
ل من عند هللا وأخرى –المؤسسة التربویة للمتعلمین  منھا ما یتعلق بالمنزَّ
لتساعدھم على اكتسابھا تحت إشرافھا، وذلك  -تتعلق بالمكتسب بواسطة البشر

 بھدف تحقیق نموھم نمواً شامالً ومتكامالً ومتوازناً، وتمكینھم من السلوك قوالً 
 .7وعمالً وفق منھج هللا

من مزایاه أنھ یخضع الخبرة  - المفھوم اإلسالمي –وھذا المفھوم 
واألنشطة للحقائق الخالدة في الدین اإلسالمي، كما أنھ یعتبر الخبرة وسیلة 

ال أن الخبرة  -وھو تنمیة ما لدى المتعلم من طاقات-موصلة إلى ھدف ھام 
بل إنھ  8فھوم لم یغفل الجانب اإلیمانيھي الوسیلة والھدف، كما أن ھذا الم

یجعل الدین أساساً الختیار الخبرات وتنظیمھا وتقدیمھا وتقویمھا، كما أنھ 
المنقول والمكتسب (یحقق التكامل بین جمیع جوانب الخبرة ما یتعلق منھا ب
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وھو بھذا . 9)والمغیب والمشھود والقدیم والمستحدث من العلوم والتقنیة
األھداف، والمحتوى، وطرائق : (یع أركان المنھج والتي ھيالمفھوم یشمل جم

 ).التدریس، وتقنیات التعلیم، واألنشطة التربویة، والتقویم
، الكفیلة بتنمیة الشخصیات أسس بناء المناھج وتطویر القائم منھا: ثانیاً 

 :10القیادیة
 :یمكن إجمال أھم األسس لبناء المناھج أو تطویرھا في النقاط التالیة

 .وضع خطة استراتیجیة مدروسة للبناء أو التطویر  )1
 .رسم وتحدید السیاسة التعلیمیة للمنھج بصور واضحة وجلیة  )2
تكوین فریق العمل الكفء والمؤھل لذلك، وإعداد الحاجات والمواد   )3

 .الالزمة للبناء أو التطویر، وتسھیل كل العقبات والصعوبات
ج دراسات سابقة حول الموضوع، كما أن یبنى المنھج أو یطور على نتائ  )4

 .یمكن االستفادة من تجارب اآلخرین
أن یكون البناء أو التطویر شامالً ومتكامالً ومتوازناً وتعاونیاً ھادفاً ومرناً   )5

 .ومستمراً 
أن یراعي المنھج خصائص المتعلم وخبراتھ وقدراتھ والواقع المحیط بھ،   )6

 .لمحلیة ویستثمر إمكاناتھاكما یراعي حاجات المجتمع والبیئة ا
أن یفي المنھج بمتطلبات التربیة اإلسالمیة، ویسھم في إثراء حصیلة   )7

 .المتعلمین في اللغة العربیة الفصیحة
 .أن یضمن مواد برامج وأنشطة كفیلة بتخریج شخصیات قیادیة  )8
ویستثمر كالً من   أن یھتم ویقوم على البحث العلمي والتجریب التربوي،  )9

 .قدم العلمي والتقدم التقني والتقدم التربويالت
 .أن یستشرف حاجات المستقبل ومشكالتھ  )10
 .أن تتوافر اإلمكانات الالزمة إلنجازه على الوجھ الصحیح  )11
األساس الدیني، (أن تراعى األسس العامة في بناء المناھج وھي   )12

واألساس واألساس المعرفي، واألساس األخالقي، واألساس االجتماعي، 
 ).النفسي، واألساس الفلسفي
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 أھمیة المناھج الجامعیة في تكوین وتنمیة الشخصیة القیادیة: ثالثاً 
تعتبر المناھج الدراسیة أحد أركان مسیرة التربیة والتعلیم الرئیسة  -1

المسئولة عن نھوض األجیال وبناء حضارة إسالمیة متفوقة، حیث إن التخلف 
متقدمة متفوقة ھو بسبب تخلف جیلھا وانعدام في بناء حضارة إسالمیة 

القیادات المؤھلة أو قتلھا، وسبب ھذا التخلف ھو تخلف األجیال المعدة في 
المؤسسات التعلیمیة والتربویة وعلى رأسھا وفي مقدمتھا الجامعات التي تعد 
مصانع الرجال، فبقدر نھوض الجامعات بأجیال الیوم، وبقد ما تھیئ من 

ض األمة، وال یتم ذلك إال عن طریق ما تقدمھ الجامعات ألبنائھا قیادات ؛ تنھ
عبر مناھجھا الدراسیة المتنوعة، وصدق ذلك المربي عندما سئل عن مستقبل 

 .11"اعطوني مناھج تعلیمھا ألقول بمستقبلھا"  :أمة ما فقال
تعد المناھج الدراسیة عموماً والجامعیة خصوصاً وسیلة ھامة من  -2

، كما أنھا تعتبر جوھر العملیة التربویة والتعلیمیة؛ لما تحتوي وسائل التربیة
علیھ من القیم والمبادئ و الخبرات والمھارات والعلوم والمعارف، والتي ھي 
أساس بناء وتنمیة وصقل جمیع الطالب عموماً والشخصیات القیادیة 

اف خصوصاً، فمتى تم بناء المناھج أو تطویر الموجود منھا بما یحقق األھد
مخرجات تلك المناھج  –المرجوة منھا، فإنھ یصبح بدور الشخصیات القیادیة 

، كما أن تھیئة الطالب 12اإلمساك بدفة القیادة في مجاالت الحیاة المختلفة –
التي تبرز علیھم سمات الشخصیات القیادیة وتنمیتھم ال بد أن تستند على أسس 

ئھم، وتقدیم البرامج التي موضوعیة رصینة تتدرج من نقطة اكتشافھم وانتقا
إذا كانوا ( :تؤدي إلى تنمیة قدراتھم ومھاراتھم إلى نھایاتھا القصوى كما قیل

وبعد ذلك تحفیزھم وتشجیعھم على  )یستطیعون الطیران فال ندعھم یمشون
 .حسب میولھم واستعداداتھم وقدراتھم ومھاراتھم وحاجات المجتمع لھم

یة یتم في مجال تنمیة الموارد إن أفضل توظیف للمناھج الدراس -3
البشریة، وبما أن الشخصیات القیادیة تمثل ثروة وطنیة في غایة األھمیة فمن 
واجب المؤسسات التعلیمیة وفي مقدمتھا الجامعات أن تسعى لدراسة حاجاتھم 
وطرق تنمیتھم وتحفیزھم ووضع البرامج المناسبة؛ وذلك ألن آمال كبرى 

 .تنعقد علیھم
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معات الیوم تتطلع لتولي مراكز القیادة واإلدارة من تتوافر فیھم إن المجت -4
المؤھالت المناسبة للقیادة واإلدارة، وبما أن أكثر من یتولى ھذه المھام ھم 
أصحاب المؤھالت العلمیة العالیة من خریجي الجامعات والتعلیم العالي، كان 

الجامعات، وذلك عبر البد من تھیئة ھؤالء التھیئة المناسبة أثناء وجودھم في 
ما تقدمة لھم تلك المناھج الدراسیة والتربویة من قیم ومعارف وخبرات 

 .متنوعة تكون كفیلة في تھیئة من تتطلع إلیھم المجتمعات الیوم
تنمیة الشخصیات القیادیة القادرة على اإلسھام في عمارة األرض  -5

تخطیطھا وتنفیذھا وقیادة األمة تتطلب مناھج دراسیة متمیزة في محتواھا و
ومعلماً متمیزاً في مھارتھ التدریسیة، وإدارة تربویة قادرة على االستثمار 
األقصى لإلمكانات البشریة والمادیة المتاحة، وتوجیھاً تربویاً رائداً في أدائھ، 
ونظاماً تعلیمیاً رشیداً، وھذا یحتاج إلى تضافر الجھود في إیجاد ھذه المنظومة 

مشرفین على المناھج تحقیق ذلك، حیث إنھ ال یمكن التوصل التربویة وعلى ال
 .لذلك إال عن طریق المناھج

 دور المناھج الجامعیة في تنمیة الشخصیة القیادیة: المبحث الثاني
إن من أھم میادین السباق بین األمم في الوقت الحاضر ھو میدان 

األمم التي التربیة عموماً وتربیة الشخصیات المؤھلة للقیادة خصوصاً، ف
ركزت على تربیة أبنائھا تربیة تواكب طموحاتھا وتمكینھم من قیادتھا نحو 
تحقیق أھدافھا ھي التي أحرزت قصب السبق بین األمم بل ھي الرائدة و 
الماسكة لزمام المبادرة والتقدم في جوانب الحیاة، وعندما حاولت أقطار أمتنا 

ي، أن تكون جیالً قیادیاً یقیل اإلسالمیة بعد تحررھا من االستعمار العسكر
األمة من عثرتھا ویأخذ بناصیتھا إلى الریادة، أخطأت الطریق كثیر من أقطار 
عالمنا اإلسالمي حین استوردت أنماطاً تربویة ومناھج دراسیة ونظماً تعلیمیة 
ال تتفق مع خصائصھا كأمة إسالمیة، فكانت النتیجة نكسة تربویة وثقافیة 

ة تابعة ال متبوعة ومقلدة ال مجتھدة، تعتقد أنھا ال یمكن أن وفكریة جعلت األم
 .تكون یوماً من األیام ھي رائدة الحضارة وقائدة العالم

وحدیثاً عندما استفاقت األمة من غیبوبتھا واستیقظت من سباتھا أیقنت 
والذي علیھ المعول بعد هللا عز وجل  -بتربیة أبنائھا وباألخص جیلھا القیادي 

تنبثق من خصائصھا ومھماتھا وأھدافھا كأمة إسالمیة، كان على  تربیة –
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مؤسسات التربیة والتعلیم وعلى رأسھا الجامعات أن تضطلع بالدور الرئیس 
ویكون لھا قصب السبق في الدفع بأمتھا إلى السؤدد والقیادة، وال یتم ذلك إال 

ك إال إذا كان ما بإعداد جیل قیادي یحقق لألمة أمالھا وتطلعاتھا، وال یتأتى ذل
تقدمھ الجامعات یحقق ھذه المتطلبات والرغبات لألمة اإلسالمیة عموماً 
وأقطارھا على انفراد، ومن ھنا یبرز دور المناھج الجامعیة في تنمیة 

وفي ھذا المبحث سنتناول تحدید . الشخصیات القیادیة، بل الجیل القیادي بأسره
یة الشخصیة القیادیة، على النحو أھم جوانب دور المناھج الدراسیة في تنم

 :التالي
 دور المناھج الجامعیة فیما یخص طبیعة الشخصیة القیادیة: أوالً 

إن لطبیعة اإلنسان عموماً والقیادي خصوصاً في اإلسالم جوانب مھمة 
ینبغي أن تعنى بھا المناھج الجامعیة حیث تعتبر العناصر األساسیة التي 

ومكانتھ وموقعھ بین الخلق ومسئولیتھ في الحیاة، تساعد المتعلم على فھم ذاتھ 
كما أنھا االعتبارات األصیلة التي ینبغي أن تحتل مكانة خاصة في تخطیط 
المناھج وتنفیذھا وتقویمھا ومتابعتھا وتطویرھا، إذ أنھ بدون تأسیس ھذا كلھ 

ي ال یمكن رسم أطر تعلیمیة مناسبة لتنمیة الشخصیة القیادیة، ومن أھم ما ینبغ
 :13أن تحققھ المناھج الجامعیة بالنسبة لطبیعة الشخصیة القیادیة ما یلي

تعریف ھذه الفئات بطبیعتھا اإلنسانیة وجوانبھا وأصل خلقتھا وبدیع صنع  •
هللا فیھا وأثرھا على حیاة الفرد والمجتمع وعالقتھا بربھا وبخلقھ، وبیان 

قیة مقومات الشخصیة تكامل ھذه الجوانب فیما بینھا، وبینھا من ناحیة وب
 .القیادیة من ناحیة أخرى

تنمیة الفطرة السویة وتلبیة مطالبھا، والعمل على تنقیة المناخ المحیط بھذه  •
الفئة والمحافظة علیھا من االنحراف بشتى صوره وأشكالھ، وذلك بتقدیم 
خبرات تعمل على غرس العقیدة والقیم والمبادئ واألخالق اإلسالمیة 

 .تنمیة الجوانب الخیرة، وتوجیھ االستعداد للشر وجھة الخیرالصحیحة، مع 
تقدیم خبرات تناسب فطرة كالً من الذكر واألنثى، فلیس من التربیة السلیمة  • 

 .أن تقدم خبرات متساویة لمن ھم مختلفون في فطرھم ووظائفھم
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تعریفھ بتكریم هللا لھ وما خصھ هللا بھ بأن ھیئھ لیكون شخصیة قیادیة،  • 
ذلك لیؤدي شكر ھذه النعمة وال یتعالى على خلق هللا حیث إن ذلك محض و

 .فضل ومنة من هللا
 .المحافظة على كرامة الفرد واحترامھ وعدم تعریضھ للقھر والغبن • 
أن یدرك أنھ المسئول وحده عن أعمالھ أمام هللا عز وجل، وتدریبھ على  • 

ھا وبذلك یمكن تزویده تطبیق ذلك في داخل الجامعة وخارجھا تحت إشراف
 .باألسس السلیمة التي یمكن أن یتخذھا معیاراً لسلوكھ وفق منھج اإلسالم

إیضاح أن ھذه الحیاة ھي دار ممر ولیست بمقر وأنھا معبر لآلخرة وأن كل  •
نفس سوف تجد ما عملت وتجازى بما اكتسبت، ومن ثم فإنھ علیھ أن ال 

یحقق العبودیة � تعالى یدخر جھداً في خدمة أمتھ ومجتمعھ بما 
   .واالستخالف في األرض وفق منھج هللا عز وجل

استثمار ما وھبھ هللا عز وجل من قدرات في ھذه الشخصیات وتوجیھھا  •
 .التوجیھ السلیم وإعداد برامج خاصة لتربیة ھذه الشخصیات

 :دور المناھج الجامعیة فیما یتعلق بمكونات الشخصیة القیادیة: ثانیاً 
الروح والجسد : شخصیة اإلنسان ومنھا الشخصیة القیادیة من تتكون

والعقل، وھذه العناصر تكون نظاماً متكامالً ال یمكن أن یعمل أحدھا بدون 
اآلخر وإذا استبعد عنصر منھا أو أھمل اختل النظام كامالً، وفیما یلي أھم ما 

 :14یمكن أن تقوم بھ المناھج الجامعیة تجاه ھذا الجانب
تكامل ھذه العناصر بحیث تخطط المناھج لتنمیة الشخصیة القیادیة  مراعاة •

 .تنمیة متكاملة شاملة
مراعاة التوازن في االھتمام بھذه الجوانب، بحیث ال تبالغ في العنایة بجانب  •

 .على حساب الجوانب األخرى 
تنویع خبرات المناھج بما یغطي جمیع الجوانب اإلنسانیة ویفي  •

 .ا في الوقت المناسببخصوصیات كل منھ
تنمیة جمیع الخصائص الروحیة والجسمیة والعقلیة ووقایة ھذه الخصائص  •

ووظائفھا من جمیع ما یؤثر علیھا تأثیراً ضاراً، والعمل على عالج ما 
 .یتعرض منھا لتأثیر سلبي
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استثمار جمیع ھذه الخصائص إلى أقصى حد ممكن في مساعدة المتعلم على  •
 .تمعھ وفق منھج هللاقیادة حیاتھ ومج

دور المناھج الجامعیة فیما یتعلق بوظیفة الشخصیة القیادیة في الحیاة : ثالثاً 
 الدنیا

إن وظیفة اإلنسان في ھذه الحیاة ھي عبادة هللا وحده، وھذه الوظیفة 
تشمل ما عداھا من وظائف، وھذه الوظیفة ال یمكن أن یؤدیھا اإلنسان على 

دھا منھج دراسي كفء یعمق عبودیة اإلنسان � الوجھ المطلوب ما لم یتعھ
ویذكي قدراتھ واستعداداتھ ومواھبھ في أداء وظیفتھ، وفیما یلي أھم جوانب 

 :15دور المناھج الجامعیة في ھذا المجال
أن یوضح المنھج طبیعة ھذه العبودیة ومداھا وأثرھا على الفرد والمجتمع،  •

لم لیتمثلھا في سره وعالنیتھ ویعمل على ترسیخ ھذه الحقائق لدى المتع
 .وعسره ویسره وجمیع أحوالھ وأوقاتھ وأماكنھ

أن یبین المنھج أن ھذه العبودیة لیست عبودیة جور وظلم، بل عبودیة  •
تشریف وتكریم وانتماء إلى خالق الكون ومدبره، وأنھا عبودیة إیجابیة 

ال یخشى  تعصم اإلنسان وتحرره من عبودیة الغیر، وبذلك یصبح العبد حر
وال یخاف إال هللا، ویصرف جمیع شئون حیاتھ ویوجھھا وفق معیار واحد، 

 .وأیم هللا ھذا ما یمیز الشخصیات القیادیة ویجعلھا تنطلق إلى القمة
أن یرسخ المنھج في النفوس أن العبودیة ال تتوقف عند العبادات فقط بل  •

 .تشمل كل أعمال اإلنسان
ستخلف اإلنسان في ھذه األرض لیعمرھا وفق أن یبین المنھج أن هللا ا •

 .منھجھ، وأن األحق باالستخالف ھو من حقق العبودیة � تعالى
أن یبین المنھج أن هللا تعالى مد اإلنسان وأعانھ في عمارة األرض بأسالیب  •

ووسائل وخبرات كثیرة، ولذا على المناھج أن تزود المتعلم بھذه األسالیب 
 .والوسائل والخبرات

أن یبین المنھج أن عمارة األرض ال تتوقف عند التعامل مع األرض  •
بالمعنى الفیزیائي، ولكنھا تعني التعامل مع عناصر الكون كلھا؛ بغیة تطویر 

 .الحیاة في المجتمع بما یواكب متطلبات العصر
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على المنھج مسئولیة مواكبة التقدم العلمي والتقني، وإكساب المتعلم  •
 .مة لمواكبة ھذا التطورالمھارات الالز

على المنھج أن یكتشف الشخصیات القیادیة من الطالب في كل مجال  •
 .ویتعھدھم بالتربیة المناسبة

تنمیة الشخصیات القیادیة تتطلب مداخل وطرقا مناسبة ووسائل وتقنیة  •
للتعلیم والتعلم وعلى المنھج البحث عن ھذه المداخل والطرق والوسائل 

نیة التي تثیر الدوافع نحو التعلم وتصل بالمتعلم إلى الحد واألدوات والتق
  .األقصى من قدراتھ على التحصیل واإلبداع والمشاركة اإلیجابیة

دور المناھج الجامعیة فیما یتعلق بخصائص المرحلة العمریة : رابعاً 
 تواجده في الجامعة  للشخصیة القیادیة أثناء

رحلة عمریة أو أكثر، ولكل من یمر المتعلم أثناء تواجده بالجامعة بم
ھذه المراحل خصائص جسمیة وعقلیة ونفسیة ینبغي أن تراعى عند تربیتھ 
وتعلیمھ وتوجیھھ، حیث یغلب على الطالب الملتحقین بالجامعة تجاوز سن 
الثامنة عشرة، وھذا العمر یعتبر ضمن إطار مرحلة البلوغ والتي تمتد من سن 

سنة ھي المرحلة التي تغلب ) 40- 21(ضج سنة، كما أن مرحلة الن) 14-21(
على الطالب الجامعیین، وتتصف ھاتان المرحلتان بخصائص متعددة من 

 :16أھمھا
حیث تشھد ھذه الفترة وباألخص مرحلة البلوغ نمواً   :النمو الجسمي -1

جسمانیاً سریعاً، كما تبرز عالمات الرجولة في الرجال واألنوثة في اإلناث 
اھج مراعاة ھذه الخصائص، ودور المناھج في ھذه الحالة مما یوجب على المن

ھو تبصیر الطالب ومساعدتھ على تقبل مشكالتھ والتغیرات التي تطرأ على 
جسده وتھیئة الطالب لھذه التغیرات وتبصیرھم بماھیاتھا ووظیفتھا وتزویدھم 
بالمفاھیم والمھارات الالزمة للتعامل معھا، وتبصیرھم بما یكتنف ھذه 

احل من فروق بین الجنسین ینبغي اإلحاطة بھا، ھذا مع التعریف المر
بمقومات الصحة العامة والتغذیة الصحیة والتربیة الریاضیة المناسبة، ومن 
ناحیة أخرى على المنھج أن یعمل على تنمیة المھارات الحركیة بما یناسب 

لھا كل جنس ومرحلة، كما یجب أن یحتوي المنھج على بیان الحدود التي جع
 .هللا عز وجل فاصالً بین الحالل والحرام في مجال التنمیة الجسمیة للفرد
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الخصائص العقلیة للطالب في ھذه المراحل تغیراً  تشھد :النمو العقلي -2
كبیراً، كما تظھر الفروق بین الجنسین وبین أفراد كل جنس، ودور المناھج 
في ھذه الحالة دقیق للغایة وبقدر تالحق التغیرات في الفرد وتنوعھا تمتد أبعاد 

ك عن ھذه المھمة فیصبح المنھج مسئوالً عن تنمیة الفرد التنمیة السلیمة، وذل
 :طریق تحقیق أمور كثیرة منھا

 .إطالق الطاقات العقلیة )أ
 .توجیھ ھذه التنمیة للوفاء بمتطلبات تنمیة الشخصیات القیادیة )ب
 .مراعاة المجتمع )ج
 .مراعاة متطلبات التربیة اإلسالمیة في جمیع ما سبق )د

حل إن النمو النفسي الذي یمر بھ الطالب في ھذه المرا  :النمو النفسي -3
وباألخص بدایة مرحلة البلوغ من أھم العوامل المؤثرة علیھ فقد یتعرض 
لتخلخل في االستقرار العاطفي وقد یشعر باإلحباط نتیجة للتناقض بینھ وبین 
المجتمع من حولھ، أو التغیرات الجسمیة السریعة، مما یحتم على المناھج 

ذه الحالة أن یساعد القیام بدورھا في ضل ھذه األمور، فمن دور المنھج في ھ
على التخلص من ھذا التذبذب العاطفي والقلق واإلحباط، وأن یعمل على النمو 
العاطفي السلیم، وأن یبصر أبناء ھذه المرحلة باألسس اإلسالمیة لتكوین 

 .األسرة التي ھي أساس الراحة النفسیة والسالمة المجتمعیة
شخصیة القیادیة یثري النمو االجتماعي السلیم لل :النمو االجتماعي -4

حیاتھ ویجعلھ یشعر باألمن والحب والتقدیر، أما إذا لم یھتم المنھج الدراسي 
بذلك فقد یؤدي بھذه الشخصیات إلى االنطواء واالنعزال عن المجتمع فتخسر 
المجتمعات شخصیات تتمنى وجودھا، كما أن دور المناھج في ذلك یتمثل في 

المھارات القیادیة واألخالقیات العلیا، اإلسھام في تحقیق الذات وإكساب 
والعمل على جعلھ یسھم في بناء وتطویر مجتمعھ وحل مشكالتھ، والقیام 

 .بأدواره المتوقعة منھ 
 دور المناھج الجامعیة فیما یتعلق بعملیة تعلیم الشخصیة القیادیة: خامساً  

الروح : من المعروف أن أھم جوانب النمو في شخصیة كل متعلم ھي
لجسم والعقل، والمنھج الدراسي معني في األساس ببناء الشخصیة وا
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المتكاملة، وفیما یلي نتناول أھم ما یمكن أن یقوم بھ المنھج الدراسي الجامعي 
 :17فیما یتعلق بتعلیم الشخصیات القیادیة

إیجاد دافع قوي نحو التعلم عموماً، ونحو اكتساب الخبرات والمھارات  •
 .على وجھ الخصوص واألخالقیات القیادیة

العمل على أن تؤدي ھذه الخبرات والمھارات إلى النمو الشامل للشخصیة  •
 .القیادیة

أن تكون خبرات التعلم مناسبة لخبرات الشخصیة القیادیة السابقة وتفي  •
 .بحاجاتھ الحاضرة والمستقبلیة بقدر اإلمكان

وتغطي جوانب أن تناسب خبرات ومھارات التعلم نضج الشخصیة القیادیة  •
 .التعلم لدیھ ومستویاتھ

  .أن یتوافر لعملیة التعلیم العوامل المساعدة على نجاحھا •
معوقات المناھج الجامعیة في تكوین وتنمیة الشخصیة  :المبحث الثالث

 والحلول المناسبة لھذه المعوقات القیادیة
قف من أھم ما ینبغي مراعاتھ في أي عمل ما، ھو معرفة العوائق التي ت

حجر عثرة في طریقھ ؛ لمحاولة إزالة ھذه العوائق التي تعترض طریق 
تقدمھ، وعالج المشكالت التي تواجھھ أوالً بأول، وطریق إسھام المناھج 
الجامعیة في تنمیة الشخصیات القیادیة وبناء جیل قیادي حافل بالمعوقات، 

 :یليوتعود أھم المعوقات التي تعترض طریق المناھج في ذلك إلى ما 
 معوقات خاصة بطبیعة المناھج الجامعیة: أوال

إن من الخطورة البالغة تدني مستوى التعلیم بصفة عامة، ومستوى 
المناھج على وجھ الخصوص في غالب األقطار العربیة واإلسالمیة، حیث 
أصبحت ھذه المناھج الدراسیة وباألخص الجامعیة منھا ال تواكب تطلعات 

أنھا ال تقدم الخبرات والمھارات الكافیة في مجالھا، األمم والمجتمعات، كما 
  .فضالً عن أن تخرج قیادات تقود المجتمع وتحقق أمالھ وتطلعاتھ

فأھداف ھذه المناھج ال تزال في حاجة إلى مراجعتھا بحیث تضمن أھدافاً  •
 .تتعلق بتكوین وإخراج جیل یقود األمة ویحقق لھا تطلعاتھا

ج ال یزال بعضھا منذ زمن لم تشرق علیھا شمس كما أن محتویات المناھ •
التطویر والتحسین، وبعضھا مأخوذة من دول لھا خصوصیاتھا دون 
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توجیھھا التوجیھ الذي یتماشى مع خصائص ودین ھذه األمة، وبعضھا ال 
یزال بعیداً عن التقدم العلمي والتكنولوجي وھكذا، وكثیر منھا ال یزال یركز 

ي تقدم فحسب دون النظر أو ضعف االھتمام ببقیة على المادة العلمیة الت
  .جوانب المنھج من الخبرات والمھارات والمیول 

كما أن طرائق التعلیم ال تزال تركز على الطرائق التقلیدیة أو الطرائق التي  •
تعتمد اإللقاء دون إشراك المتعلم في العملیة التعلیمیة والتربویة، ھذا 

م طرائق التدریس أو عدم االقتناع بجدوى باإلضافة إلى القصور في فھ
بعض الطرق األخرى التي تشرك المتعلم في التعلیم، حیث ال یزال البعض 
من المعلمین والمربین یفھم عملیة التدریس بأنھا ذا اتجاه واحد من المعلم 

 .إلى المتعلم
افلة كما أن حظ تقنیات التعلیم في خدمة المناھج الدراسیة ال یزال في ذیل الق •

 .إال في بعض التخصصات التطبیقیة
وأما عن األنشطة الطالبیة فال تزال تغط في سبات عمیق حیث ال تلقى  • 

االھتمام والدعم المناسب، كما أن بعضھا ال یزال تغطیھ الضبابیة حول 
أھدافھا وبرامجھا، كما أن الطالب المتفاعلین مع األنشطة ال یجدون التحفیز 

فة إلى أن كثیرا من األنشطة ال تشجع الطالب في الكافي، ھذا باإلضا
االنضمام إلیھا نظراً لما یجدونھ من صعوبة في تطبیقھا أو الحصول على 

 .الموافقة بھا أو الحصول على دعمھا
أما عن التقویم والمتابعة، فقلَّ أن تجرى متابعة وتقویم باستمرار  • 

واستثمارھا، إال في النادر  وبمصداقیة، فضالً عن األخذ بالنتائج من التقویم
القلیل، واعتمادھا في التقویم على االختبارات فقط، بل على طرق معینة من 

 .18االختبارات
 :19من الحلول لھذه المعوقات

إجراء تقویم شامل للمناھج الجامعیة لمعرفة جوانب القصور والضعف  •
 وجوانب القوة، من أجل معالجة وتالفي جوانب النقص والضعف ودعم

 .جوانب القوة، مع االستمرار في عملیة التقویم واإلفادة من التغذیة الراجعة
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تضمین أھداف المناھج الدراسیة أھدافاً خاصة بتكوین وتنمیة جیل قیادي،  •
 .والعمل على تحقیق ھذه األھداف

 .إعداد برامج وأنشطة من شأنھا تسھم في تكوین جیل قیادي •
رات والمھارات واألخالقیات لتكوین وتنمیة تضمین المناھج الدراسیة الخب •

 .جیل قیادي وإعداد شخصیات قیادیة
إقامة دورات تدریبیة وورش عمل للقائمین على العملیة التعلیمیة، الھدف  •

منھا توسیع مداركھم وخبراتھم وتثقیفھم بأھمیة دور المناھج الدراسیة 
 .الجامعیة في تكوین جیل قیادي

التعلیمیة الجامعیة عن دور وأھمیة المناھج الدراسیة  بث الوعي في األوساط •
الجامعیة في اإلسھام في تحقیق الرقي باألمة وتحقیق تطلعاتھا وأمالھا، 

 .وإسھامھا في تنمیة الشخصیات القیادیة وتكوین جیل قیادي
التطویر المستمر للمناھج القائمة، بما یتواكب مع مستجدات العصر  •

م في خدمة المجتمع، ویحقق األھداف المنشودة واحتیاجات األمة، ویسھ
 .والمأمولة

التوجیھ اإلسالمي لجمیع العلوم والفنون بما یتوافق مع الدین اإلسالمي  •
 .وخصائص األمة اإلسالمیة والمجتمعات العربیة

اإلفادة من تجارب وخبرات األمم األخرى لكن بما یتماشى مع دیننا  •
 .اإلسالمي

العوالق والشوائب التي لحقتھا جراء أخذ بعضھا أو  تصفیة المناھج من •
 .اقتباسھا من األمم األخرى

اإلفادة من جمیع مجاالت التقدم العلمي والتقني بما یحقق األھداف ویخدم  •
 .العملیة التعلیمیة التي تسعى لتخریج جیل قیادي في جمیع المجاالت 

لیھم وإطالعھم على تزوید المعلمین وإرشادھم بأھمیة دورھم والواجب ع •
كل ما ھو جدید ومفید في مجالھم وتأھیلھم لمواكبة التقدم العلمي والتقني 
وطرائق التعلیم المتعددة والمتنوعة والجدیدة، وكل ما من شأنھ أن یسھم في 

 .تحقیق ھذا الھدف
 .توفیر كافة الوسائل والتقنیات التعلیمیة للجامعات •
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میة جیل قیادي، مع توفیر الدعم الكافي إعداد برامج وأنشطة تسھم في تن •
 .والمسؤولین المؤھلین للقیام بالدور المطلوب

توفیر كافة االحتیاجات والدعم المادي والمعنوي للمناھج الدراسیة الجامعیة  •
 .حتى تحقق أھدافھا

معوقات خاصة بالجوانب الفنیة لعملیة بناء أو تطویر المناھج : ثانیاً 
 الجامعیة

جمیع ما یتعلق بالخبرات غیر اإلجرائیة التي : جوانب الفنیةالمقصود بال
 .تخص عملیة البناء أو تطویر المناھج

 :20ھناك جوانب فنیة كثیرة تؤثر على عملیة البناء أو التطویر، منھا
عدم إدراك القائمین على المناھج لمفھوم المنھج الدراسي، فالشائع بین  •

صنو للمحتوى؛ ویترتب على ھذا أن  الكثیرین من التقلیدین أن المنھج ھو
یكون البناء أو التطویر أو االھتمام بالمناھج منقوصاً وجزئیاً ال یشمل جمیع 

 .جوانب المنھج
ومنھا عدم رسم خطة كاملة لعملیة البناء أو التطویر تستوعب جمیع  •

النشاطات المطلوبة وتستثمر اإلمكانات المتاحة وتنسق بین المراحل 
 .تشرف المعوقات والمشكالتوالخطوات وتس

ومنھا عدم تدریب المشتركین في عملیة البناء أو التطویر التدریب المناسب،  •
 .وعدم إعداد الكتب والمراجع التي سوف تستخدم في اإلعداد المناسب

ومنھا عدم العنایة بالتجریب والمتابعة بالتقویم ومن ثم عدم استثمار التغذیة  •
 .العائدة

عدم تحدید أھداف واضحة أو النقص في األھداف لعملیة البناء  ومنھا أیضاً  •
 .أو التطویر، وعدم مراعاة التوازن والتكامل بین عناصر المنھج

 .ومن أخطرھا عدم مراعاتھا لمتطلبات التربیة اإلسالمیة •
 :من الحلول لھذه المعوقات ما یلي

ائمین على نشر الوعي بین جمیع المنتسبین للجامعات وعلى رأسھم الق •
المناھج بشتى الوسائل واألسالیب المناسبة بمفھوم المنھج الواسع والتوجیھ 

 .اإلسالمي لھ
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رسم خطة كاملة لعملیة البناء أو التطویر تستوعب جمیع النشاطات  •
المطلوبة وتستثمر اإلمكانات المتاحة وتنسق بین المراحل والخطوات 

 .وتستشرف المعوقات والمشكالت
ائمین على المناھج التدریب المناسب، لیقوموا بواجبھم على أتم تدریب الق •

 .وجھ 
 .العنایة بالتجریب والمتابعة بالتقویم و استثمار التغذیة العائدة •
تحدید أھداف واضحة للمناھج أثناء البناء أو التطویر، مع ضرورة مراعاة  •

 .التوازن والتكامل بین عناصر المنھج
 .یة مراعیة لمتطلبات التربیة اإلسالمیةجعل ھذه الجوانب الفن •

 معوقات خاصة بالقائمین على المناھج: ثالثاً 
من المسلم بھ أن القائمین على المناھج الجامعیة ھم األساس األول 
لنجاحھا، و إلنجاح ھذا األمر ال بد من توقي المعوقات التي ترتبط بھم، ومن 

 :21ھذه المعوقات
ناھج أو بعضھم ألھداف البناء أو التطویر، ومفھوم عدم إدراك القائمین على الم •

 .وأبعاد عملیة البناء أو التطویر
ومنھا عدم إدراك القائمین على المناھج لمفھوم المنھج الدراسي وأھمیتھ ودوره  •

 .وفق التصور اإلسالمي
ومنھا عدم التعاون بین العاملین في المناھج، وتمسك بعض العاملین في مجال  •

 .سابق خبراتھم ومحاولة تطبیقھاالمناھج ب
ومنھا عدم شعور العاملین في مجال المناھج باألمان، وعدم توفر الحوافز 

 .المناسبة لھم، وعدم قدرتھم على إقناع اآلخرین بأھمیة دور المناھج
 :من الحلول لھذه المعوقات

ق تثقیف القائمین على المناھج وتأھیلھم، وتزویدھم بما ھو مفید وجدید یتعل •
بالمناھج الجامعیة وتذلیل كافة الصعوبات، وتوفیر الدعم المناسب لھم لكي یقوموا 

 .بالمطلوب منھم على أتم وجھ، مع تذكیرھم بالمسئولیة الملقاة على عواتقھم
إشاعة روح التعاون بین العاملین في المناھج، وحثھم على اإلفادة من بعضھم  •

 .البعض
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ن على المناھج، وعدم تمكین المتسلطین في نفوذھم توفیر الجانب األمني للقائمی •
 .للتدخل في أمر القائمین على بناء أو تطویر أو اِإلشراف على المناھج

 .تذكیر القائمین على المناھج بأھمیة التوجیھ اإلسالمي للمناھج الدراسیة •
 .توفیر الحوافز المشجعة والمناسبة •

 معوقات إداریة: رابعاً 
تم التعاون والتنسیق بین العاملین وتحل المشكالت بكفاءة اإلدارة ی

وتذلل العقبات ویرتفع مستوى اإلنتاج، وبنقص الكفاءة اإلداریة تظھر العقبات 
: وتوجد المشكالت في طریق التقدم، وھذه المعوقات اإلداریة قد یكون سببھا

من ھذه إدارة التعلیم، أو إدارة الجامعة، أو إدارة عملیة التخطیط، أو غیرھا، و
 :22المعوقات اإلداریة

التمسك الحاد بالروتین، إذ في كثیر من األحیان یحتاج األمر إلى حلول غیر  •
 .تقلیدیة

 .ومنھا عدم تنفیذ الجھاز اإلداري أو التأخر في تنفیذ قرارات الجھاز الفني •
 .ومنھا طغیان العاملین في الجوانب اإلداریة على العاملین في الجوانب الفنیة •
تكبیل التعلیم، : ومنھا مركزیة اإلدارة، والتي ینتج بسببھا معوقات عدیدة منھا •

وعزل المجتمع عن العملیة التعلیمیة بعامة وعن البناء أو التطویر خاصة، بالتقادم 
تتعود قیادات المجتمع عدم االھتمام بالتعلیم ومشكالتھ مما یكرس عزلة الجامعة 

دیرین وغیرھم من أعضاء المجتمع الجامعي عن المجتمع، عزل المدرسین والم
 .عن اتخاذ القرارات الخاصة بالمناھج

 :من الحلول لھذه المعوقات ما یلي
حصر كل المعوقات اإلداریة، ومعرفة الجھات المختصة بھا، لوضع الحلول  •

 .المناسبة لكل معوق وتزوید الجھات المختلفة بما یلزمھا من حلول
للجھات المختصة من أجل تالفي المعوقات اإلداریة  تفویض السلطة اإلداریة •

 .الناتجة عن مركزیة اإلدارة
 .تدریب اإلداریین وإعدادھم اإلعداد الجید •
 معوقات اجتماعیة: خامساً  

 :23المعوقات التي یمكن أن یتسبب فیھا المجتمع كثیرة من أھمھا
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أن یفرض آراءه على أن كل فرد في المجتمع یتصور أنھ یفھم في التعلیم، ویحاول  •
القائمین في مجال المناھج، وتكون المشكلة أكثر حدة وأشد أثراً إذا كان أحد 

 .الداعین من رجال اإلعالم، أو الشخصیات البارزة، أو المتسلطة
ومنھا ما قد یضعھ اإلعالم من عقبات أمام المناھج، خصوصاً إذا خضع اإلعالم  •

 .في المجتمعلرأي شخصیة أو أشخاص أو ھیئة مؤثرة 
ومنھا ما تقوم بھ بعض المؤسسات االجتماعیة كنقابات المعلمین وجمعیاتھم، فإذا  •

ما شعروا أن ھذه المناھج قد تمس بتفوقھم المھني أو مركزھم األدبي أو نموھم 
 .االقتصادي، فإنھم یلجأون إلى تحریك نقاباتھم للعمل ضد ذلك

بة في توجیھ عملیة التعلیم وفق كالرغ: ومنھا ما یصدر عن أولیاء األمور •
منظورھم الخاص، أو الخوف من احتمال زیادة التكلفة المادیة التي سوف یتكلفھا 

 .التلمیذ في حال تغیر المناھج أو تطویرھا
ومنھا المشكالت االجتماعیة في المجتمع، كالمشكالت االقتصادیة التي تجعل  •

یرون أن االھتمام ببناء أو تطویر الناس ینشغلون بحل مشكالت حیاتھم األساسیة و
مناھج تعمل على تخریج جیل قیادي مشكلة آجلة، وكمشكلة األمیة التي تجعل 
المجتمع غیر قادر على اإلحساس بأھمیة المناھج في ذلك، وكمشكلة البطالة التي 
تنتظر خریجي الجامعات والتي تجعل كثیراً من الطالب یعزف عن الدراسة 

 .شؤونھ االقتصادیة على حساب الدراسةالجامعیة أو یھتم ب
 :من الحلول لھذه المعوقات ما یلي 
دراسة كافة المعوقات المجتمعیة الموجودة والمتوقعة وإعداد الخطط والبرامج  •

 .الكفیلة في مواجھتا وتقدیمھا لمن في أیدیھم التنفیذ، مع متابعة تنفیذھا
ا عموماً والمناھج الجامعیة نشر الوعي بین المجتمع بأھمیة الجامعات ودورھ •

 .خصوصاً 
تجنیب الجامعات الخضوع لإلعالم أو الجھات أو الشخصیات المتسلطة، وبیان  •

 .موقفھا لمن في أیدیھم القرار في البلد حتى یضعوا حالً لمثل ھذه التدخالت
العمل على إشراك فئات المجتمع واإلفادة من خبراتھم فیما یخص المناھج   • 

 .ن بما یحقق المقصودالدراسیة لك
بث الوعي في المجتمع بضرورة العمل على إیجاد جیل قیادي ودور الجامعات   • 

 .في ذلك، من أجل حل كل مشاكل المجتمع
 .اكتشاف الطالب المؤھلین قیادیاً والعنایة بھم وتوفیر كل ما یحتاجونھ  • 
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لھ وإیجاد العمل على إشراك الشخصیات القیادیة في مؤسسات المجتمع لتأھی  • 
 .المكان المناسب لھ بعد التخرج

 معوقات سیاسیة: سادساً 
المعوقات السیاسیة إن وجدت تكون بالغة األثر على المناھج بل على 

 :24العملیة التعلیمیة برمتھا، ومن أھم ھذه المعوقات السیاسیة
 .عدم وجود خطة طویلة األمد ال تتغیر بتغیر المسئول عن التعلیم •
 .ذ القرارات الخاصة بالتعلیم لتحقیق أھداف سیاسیةومنھا اتخا •
ومنھا أن یتخذ المسئول السیاسي قراراً بتغییر نظام التعلیم أو خطة نقالً عن دولة  •

متقدمة، دون دراسة علمیة تجریبیة تكشف مدى مناسبة ھذا النظام لقیم المجتمع 
 .وحاجاتھ ومالئمتھ لقدرات المتعلمین ومتطلبات نموھم

 :لول لھذه المعوقات ما یليمن الح
 .إعداد خطة طویلة األمد ال تتغیر بتغیر المسئول عن التعلیم •
 .النأي بالجامعات ومناھجھا عن المھاترات والتقلبات السیاسیة  •
إقناع المسئولین الذین یصدرون األوامر بتبدیل وتغییر النظم الجامعیة بما  •

 .الب والقدرات واإلمكاناتھو مناسب ومتوافق مع المجتمع ومالئم للط
 :معوقات مالیة: سابعاً 

 :25المعوقات الناجمة عن القصور في النواحي المالیة كثیرة منھا
 .عدم توافر المیزانیة الكافیة للعملیة التعلیمیة عموماً وما یتعلق بالمناھج خصوصاً  •
ساسیة، عدم توافر حوافز للمشتركین في مجال المناھج، بل قد تتأخر رواتبھم األ •

 .وقد یحتال على جزء منھا كما في بعض الدول العربیة واإلسالمیة
عدم توافر المیزانیة الالزمة لعمل التعدیالت المطلوبة في المباني وتوفیر األثاث  •

والمواد واألجھزة واألدوات والكتب واألنشطة ووسائل تقنیة التعلیم لالزمة للعملیة 
 .التعلیمیة

ي الصرف من االعتمادات المالیة، ففي غالب األحیان یكون الروتین الذي یتبع ف •
تبویب المیزانیة المرصودة وقیود الصرف منھا من التعقید بحیث تقف حائالً دون 
تصریف األمور في الوقت المناسب بالصورة المطلوبة؛ فتضطرب األمور 

 .ویتعطل تنفیذ البرامج المرسومة للمناھج
 :26يمن الحلول لھذه المعوقات ما یل

 .توفیر المیزانیة الكافیة للعملیة التعلیمیة عموماً وما یتعلق بالمناھج خصوصاً  •
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توفیر حوافز للمشتركین في مجال المناھج، وعدم تأخیر رواتبھم األساسیة، وعدم  •
 .االحتیال أو التالعب برواتبھم

ة في المباني توفیر المیزانیة الالزمة لبناء مباني جدیدة أو لعمل التعدیالت المطلوب •
القدیمة وتوفیر األثاث والمواد واألجھزة واألدوات والكتب واألنشطة ووسائل 

مع سرعة صرف االعتمادات المالیة، وعدم . تقنیة التعلیم لالزمة للعملیة التعلیمیة
 .تأخیرھا باإلجراءات الروتینیة

 خاتمة
 :نتائج البحث

ذي یناسب ھذه األمة ویتوافق مع إن مفھوم المناھج وفق التوجیھ اإلسالمي ھو ال -1
 .خصوصیاتھا، ولذا البد من توجیھ المناھج التوجیھ اإلسالمي

لكي یكون لدینا منھج جامعي قادر على تخریج جیل قیادي البد من بناء المناھج  -2
 .وتطویر القائم منھا لیحقق الھدف المقصود

القیام بالمسئولیة  إن الجامعات ھي المفصل الرئیس في المجتمعات ولذا علیھا -3
 .على أكمل وجھ

إن مھمة المناھج الدراسیة الجامعیة مھمة عظیمة في تكوین وتنمیة جیل قیادي،  -4
 .لكونھا السبیل الوحید الذي یقدم من خاللھ الخبرات والمعارف والعلوم والمھارات

مما یسھم بصورة فعالة في تحقیق الھدف المنشود من ھذه المناھج ھو معرفة  -5
افة المعوقات التي تعیق دور المناھج، ثم وضح دراسات كافیة لحلول ھذه ك

  .المعوقات
 :التوصیات والمقترحات

والمؤسسات والمنظمات الرسمیة وغیر الرسمیة لطرح دعوة الجامعات  -1
المشروعات البحثیة المدعومة عن دور المناھج الدراسیة عموماً والجامعیة 

 .یادیة وانتقاء الباحثین المدربین إلجرائھاخصوصاً في تنمیة الشخصیات الق
إجراء البحوث العلمیة والمیدانیة عن دور المناھج الدراسیة في تنمیة  -2

 .الشخصیات القیادیة من خالل فرق العمل المتكاملة والباحثین المؤھلین
حث الجامعات والمؤسسات والباحثین إلجراء البحوث التي تستخدم المنھج  -3

ك من أجل ابتكار البرامج التربویة للطالب المؤھلین قیادیاً وتطبیقھا التجریبي وذل
 .وتقویمھا
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رسم أھدف للمناھج الدراسیة تھتم بتخریج جیل قیادي، وتوفیر كل ما یلزم  -4
 لتحقیق ذلك وتسھیل كافة الصعوبات

تقویم مخرجات المناھج التعلیمیة الجامعیة، ورسم الخطط لتفعیل دور المناھج  -5
 .معیة القادرة على تخریج القیادات الشخصیةالجا

مراجعة جمیع المناھج الجامعیة غیر الشرعیة بھدف تنقیتھا مما یتعارض مع  -6
 .دیننا اإلسالمي وتوجیھھا التوجیھ اإلسالمي

إقامة دورات تدریبیة تأھیلیة لكافة القوى الجامعیة من أجل تعریفھم بدور الجیل  -7
 .ره في المساھمة في حل مشاكل وقضایا المجتمعالقیادي وأھمیة وجوده ودو

تدریس مادة الثقافة اإلسالمیة مع العنایة باللغة العربیة في كلیات العلوم اإلنسانیة  -8
 .والعلوم التطبیقیة البحتة

 .العمل على كشف الشخصیات القیادیة وتأھیلھا والعنایة بھا عنایة خاصة -9
الخبراء، الفنیین، الموجھین، المشرفین، : عیةإعداد كل ما یلزم للمناھج الجام -10

 ...المراقبین، الكتب، البرامج، األنشطة، التقنیات، المال 
 .التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع بما یحقق األھداف، ویلبي المقصود -11
إجراء دراسات لكافة المعوقات والمشاكل التي تواجھ المناھج ووضع الحلول  -12

 .ذلك ومتابعة تطبیقھاالمناسبة لمعالجة 
العمل على إشراك الشخصیات القیادیة في مؤسسات المجتمع لتأھیلھ وإیجاد  -13

 .المكان المناسب لھ بعد التخرج
  :الھوامش

                                                        
 .4أساسیات المنھج الدراسي ومھماتھ، ص -1
 ).2/957(المعجم الوسیط  -2
 ).2/92(تفسیر القرآن العظیم البن كثیر  -3
 ).1/346(صفوة التفاسیر  -4
 .19أسس بناء المناھج وتنظیمھا، ص  -5
 .23سسھ وصلتھ بالنظریة التربویة اإلسالمیة، ص المنھاج الدراسي أ -6
 .38أساسیات المنھج الدراسي ومھماتھ، ص -7
 .24-23المنھاج الدراسي أسسھ وصلتھ بالنظریة التربویة اإلسالمیة، ص -8
 .42أساسیات المنھج الدراسي ومھماتھ، ص -9

ھ بالنظریة ، والمنھاج الدراسي أسسھ وصلت287، 113تطویر المناھج الدراسیة، ص -10
 .وما بعدھا 117التربویة اإلسالمیة، ص
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المستشرقون وتوجیھ السیاسة التعلیمیة في العالم العربي، دراسة تطبیقیة على دول  -11

 .269الخلیج العربي، ص
تطویر المناھج الدراسیة في التعلیم العام للبنین بالمملكة العربیة السعودیة  عملیات تقویم -12

 .4-3ربویة الحدیثة والخبرات العالمیة المعاصرة، صفي ضوء االتجاھات الت
 .107- 104أساسیات المنھج الدراسي ومھماتھ، ص  -13
 .112أساسیات المنھج الدراسي ومھماتھ، ص  -14
، أساسیات المنھج الدراسي ومھماتھ، 47-30أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبھا، ص  -15

 .167ریة التربویة اإلسالمیة، ص، المنھاج الدراسي أسسھ وصلتھ بالنظ127-124ص
فما بعدھا، أساسیات المنھج الدراسي ومھماتھ،  125نحو تربیة إسالمیة راشدة، ص -16

وما بعدھا، المنھاج الدراسي أسسھ وصلتھ بالنظریة التربویة اإلسالمیة، ص  138ص
 .وما بعدھا 119

أسسھ وصلتھ ، المنھاج الدراسي 177- 166أساسیات المنھج الدراسي ومھماتھ، ص -17
 .162-153بالنظریة التربویة اإلسالمیة، ص

، العوامل 45-41دور جامعات العالم اإلسالمي في مواجھة التحدیات المعاصرة، ص  -18
 .325، تطویر المناھج الدراسیة، ص 89-  88الفعالة في النظم التربویة ، ص

خلقیاً وعلمیاً إلى ، سبل النھوض بالطالب 88العوامل الفعالة في النظم التربویة، ص -19
 .85- 81مستوى أھداف األمة، ص

 .332-328تطویر المناھج الدراسیة، ص  -20
 .337-333تطویر المناھج الدراسیة، ص  -21
، تطویر 94و  38سبل النھوض بالطالب خلقیاً وعلمیاً إلى مستوى أھداف األمة، ص  -22

 .342-337المناھج الدراسیة، ص 
- 342، تطویر المناھج الدراسیة، ص 69- 66التربویة، صالعوامل الفعالة في النظم  -23

 .99-96، سبل النھوض بالطالب خلقیاً وعلمیاً إلى مستوى أھداف األمة، 346
 347-346تطویر المناھج الدراسیة، ص  -24
 .350-348تطویر المناھج الدراسیة، ص  -25
 .90العوامل الفعالة في النظم التربویة، ص -26



  ...الجامعة والمجتمع تصور مقترح لتبني المسؤولیة االجتماعیة كوظیفة معاصرة      
  

 

 627                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

  
  الجامعة والمجتمع

تصور مقترح  لتبني المسؤولیة االجتماعیة كوظیفة  
  معاصرة للجامعة الجزائریة

  

  

  إسحاق خرشي األستاذ  - محمد فالقالدكتور األستاذ 

  جامعة الشلف

  : الملخص
تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل مفھوم المسؤولیة االجتماعیة وإدماجھا  كوظیفة  

معة، وتوصلت الدراسة إلى نتیجة مفادھا أن أھم وظیفة من الوظائف العصریة للجا
للمسؤولیة االجتماعیة بالجامعة ھي خدمة الجامعة بحد ذاتھا، المجتمع المحیط 
بالجامعة، وتحقیق التنمیة المستدامة، باإلضافة إلى ذلك تم تقدیم رؤیة لتطبیق وظیفة 

  . المسؤولیة االجتماعیة بالجامعة الجزائریة
المسؤولیة االجتماعیة، وظیفة الجامعة،المسؤولیة االجتماعیة : فتاحیةالكلمات الم 

  .للجامعة
Abstract 
  This study aim to analyze the concept of social responsibility and 
incorporate it as a modern function among the university functions. 
The study concluded that the most important task for the university 
social responsibility is to service the university itself, the 
surrounding community, and to achieve sustainable development, in 
addition to that we provided a vision to apply the university social 
responsibility at the Algerian universities. 
Key words: social responsibility, the function of university, 
university Social responsibility USR. 
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  : مقدمة
یعتبر التعلیم وإنتاج المعرفة من بین أھم وظائف الجامعة، وقد لقت ھذه 
الوظائف االھتمام الكافي بالدراسة والتحلیل من طرف الباحثین واألكادیمیین 
قصد تحسین نوعیة التعلیم ورفع جودة المعرفة العلمیة المنتجة، لكن مع تزاید 

برامج وتخصصات التكوین مع  حجم األبحاث وعدد المتخرجین، عدم مالئمة
سوق العمل من جھة وتزاید حاجیات المجتمع المحیط بالجامعة، وضرورة 
تحقیق التنمیة المستدامة من جھة أخرى، أصبحت الجامعة بحاجة إلى سلوك 
مسؤول اجتماعیا وعلیھ ظھرت المسؤولیة االجتماعیة كضرورة لالستجابة 

لوظائف للجامعة مكون من وظیفة لھذه التغیرات والمتغیرات وأصبح مثلث ا
 التعلیم، وظیفة إنتاج المعرفة، باإلضافة إلى وظیفة المسؤولیة االجتماعیة، فلم

 بل المجردة، العلمیة الرسالة على مقتصًرا العالي التعلیم یبقى دور مؤسسات
 الرسالة كانت وإن فیھا، الیومیة ویؤثر الحیاة من مختلفة جوانب لیطال تعداه

 تلك أجلھ من أوجدت الذي والرئیسي الھدف الحقیقي ھي لمعرفیةا العلمیة
 مسؤولیة التعلیم العالي مؤسسات على یقع فالیوم والكلیات، الجامعات

.                                               المجتمع عن معزولة غیر ھي طالما مضى، وقت أي من أكثر جتماعیةا
دراسة یمكن طرحھا في األسئلة الجوھریة بعد ھذا التمھید إلشكالیة ال

  :التالیة
ما ھي فلسفة المسؤولیة االجتماعیة؟ وفیما تتمثل وظیفة المسؤولیة 
االجتماعیة للجامعة؟ وكیف یمكن إنشاء وظیفة للمسؤولیة االجتماعیة 

  بالجامعة الجزائریة؟                                     
تسلیط الضوء على موضوع في غایة في  أھمیة ھذه الدراسةوتتمثل 

األھمیة، أال وھو وظیفة  االجتماعیة للجامعة، فالتحدیات التي یواجھھا 
الخریجین، صعوبة الحصول على عمل، حاجات المجتمع المحیط بالجامعة، 

لى وضرورة التنمیة المستدامة كلھا تقودنا إلى التطرق لوظیفة الجامعة ع
  .ضوء المسؤولیة االجتماعیة لھا

إلى تحلیل مفھوم المسؤولیة االجتماعیة من خالل  تھدف الدراسةبینما 
التعریف بھذا المفھوم، وعرض مراحل تطوره وتبیان أبعاده، ثم تسلیط 
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الضوء على وظیفة المسؤولیة االجتماعیة بالجامعة، وأخیرا یتم تقدیم رؤیة 
  .ة االجتماعیة بالجامعة الجزائریةإلدراج  وظیفة المسؤولی

   نشأة المسؤولیة االجتماعیة ومفھومھا وأھمیتھا - 1
لقد ظھر مفھوم المسؤولیة االجتماعیة : مصطلح المسؤولیة االجتماعیة

في الدراسات السابقة بعدة مسمیات، حیث سمي مواطنة الشركات 
(Mason,1960)كما عرف بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات ،(Ackerman 

and Bauer, 1976) مسمى األداء االجتماعي للشركات ، كذلك ظھر تحت
(Wood, 1991) كما عرف بإدارة أصحاب المصالح(Jones, 1995)  . إن

القاسم المشترك بین ھذه المفاھیم ھو الفكرة القائلة أن الشركات یجب أن ال 
تكون فقط معینة بتحقیق الربح، بل أیضا بالمشاركة في أعمال اجتماعیة جیدة 

 .ضیھ القانونوراء مصالح الشركة وما یقت
لقد  :نشأة وتطور مفھوم المسؤولیة االجتماعیة في الفكر الغربي   

شاع في وقتنا الحالي مفھوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات في العالم بأسره 
إذ أصبحت الشركات مطالبة بإدراج ھذا المفھوم ضمن سیاساتھا بھدف توجیھ 

بید أن ھذا . لتنمیة المستدامةاھتمامھا صوب قضایا المجتمع والبیئة وتحقیق ا
المفھوم لیس بالجدید، فقد ظھر وتطور في الفكر الغربي مع تطور النشاط 

فھناك من یرجع تاریخ أول شرارة للمسؤولیة االجتماعیة إلى . االقتصادي
القرن الثامن عشر الذي شھد تزاید النقابات العمالیة المطالبة بتحسین أوضاع 

ت سببا في زرع أول بذرة للمسؤولیة االجتماعیة في ھذه الحركات كان. العمال
وعموما یمكن القول أن تطور مفھوم المسؤولیة االجتماعیة . النظام الرأسمالي

جاء مرافقا لتطور مفھوم المنظمة وازدیاد حجمھا والذي مر بثالث مراحل 
 : أساسیة، وھي

إلى  ھذه المرحلة امتدت من القرن الثامن عشر :مرحلة تعظیم الربح -
نھایة العشرینیات من القرن الماضي، حیث سادت وجھت نظر النیوكالسیك 

وأن السعي . التي ترى أن الھدف الوحید لمنظمات األعمال ھو تعظیم الربح
إال أنھ . وراء تحقیق المصلحة الخاصة یؤدي إلى تحقیق المنفعة العامة

ولیة االجتماعیة وبموازاة ذلك خالل ھذه الفترة كانت ھناك بوادر لبعث المسؤ
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في بعض األعمال ذات الصلة باألخالق الدینیة  كما ھو الحال في أعمال 
)Max Weber (و)J.M Clark ( إن : "1916الذي یرى في مقال نشر سنة

یمكن وصفھ بأنھ اقتصاد " دعھ یعمل دعھ یمر"االقتصاد المبني على مبدأ 
النشاط االقتصادي خارجة عن  غیر مسؤول فھو یجرد الفرد من أیة مسؤولیة

ویضیف أن ھناك حاجة إلى اقتصاد مسؤول، متطور ضمن أخالقیات 
  .LAPERCHE and( )UZINIDIS, 2001األعمال التجاریة 

امتدت ھذه : )Sharholder( أو ما یسمى بنموذج: مرحلة تعدد األھداف -
المرحلة من أواخر العشرینیات إلى بدایة الستینیات من القرن الماضي إذ 

العدید من النظریات الحدیثة بناء على االنتقادات الموجھة لمبدأ الھدف  جاءت
التي ترى أن تحقیق  )E. Penrose) (1959: (الوحید كنظریة المھارات لـ

فاالنتقاد یخص عملیة (الربح ھو ضروري للمنشأة لكنھ لیس الھدف الوحید 
ادت بتعدد غیر أن ھذه النظریات التي ن). تعظیم الربح ولیس تحقیق الربح

األھداف انصب اھتمامھا على األھداف الداخلیة للمنشأة كزیادة المبیعات، 
زیادة حجم المؤسسة، تحسین األجور وغیرھا ولم تولي اھتماما بالدور 

 االجتماعي والبیئي للمنشأة ولعلى السبب في ذلك ھو بروز ھذه النظریات في
اج واالستھالك الواسعین وباإلنت" التنمیة الفوریة"مرحلة تمیزت بما یسمي 

وكذا سھولة الحصول على المواد الطبیعیة وأیضا بنوع من اإلباحیة في ما 
ومن أھم مؤیدي ھذا التوجھ . یتعلق بالمخلفات الصناعیة وآثارھا على المحیط

)Milton( و )Friedmen ( الذي یرى أن المسؤولیة االجتماعیة للشركة ال
جھة لتحسین المردودیة الربحیة لفائدة تمارس إال من خالل القرارات المو

 Max(إال أنھ وخالل ھذه المرحلة أیضا وامتدادا ألفكار . المساھمین
Weber (و)J.M Clark ( توالت األعمال المطالبة بمسؤولیة منظمات

بدافع من ( (1953) (Bowen)األعمال اتجاه المجتمع ولعال من أھمھا كتاب 
ھ جعل المسؤولیة االجتماعیة وسیلة لتنظیم والذي أراد من خالل) منظمة دینیة

 .(Bowen,1953)االقتصاد األمریكي
مرحلة إدارة نوعیة الحیاة أو ما سمي بنموذج  :مرحلة إدارة نوعیة الحیاة -

)Stakeholders ( والتي تمتد من نھایة الستینیات إلى حد الیوم وتمیزت
العمل القاسیة  أوال بازدیاد حجم منظمات األعمال ورفض العمال لظروف 
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فازدادت المناداة بالمسؤولیة االجتماعیة لرأس المال ونذكر على سبیل 
 :تحت شعار 1972عام  المثال المؤتمر المنعقد في جامعة كالیفورنیا

والذي طالب بضرورة إلزام " المسؤولیة االجتماعیة لمنظمات األعمال"
لتخلي عن فلسفة كافة المنظمات برعایة الجوانب االجتماعیة والبیئیة وا

وفي الثمانینات جاءت نظریة  .(Ivana,2007) تعظیم الربح كھدف وحید
التي لھا وجھة نظر اجتماعیة ) Stakeholders(أصحاب المصالح 

اقتصادیة تعتبر منظمات األعمال مسؤولة على تحقیق الرفاھیة االجتماعیة 
أن ) "Paul Samuelson(على مستوى واسع إذ یقول االقتصادي 

منظمة الكبیرة ھذه األیام لیس فقط علیھا االھتمام بالمسؤولیة االجتماعیة ال
وھذه النظریة  وإنما التأكد من أنھا تعمل أفضل ما بوسعھا من أجل ذلك

تعتبر صاحب المصلحة كل طرف داخلي أو خارجي عن المنظمة 
ومسؤول عن اإلدارة الجیدة لكل األطراف سواء كانوا مساھمین، موردین، 

وأیضا العاملین وأسرھم والبیئة المحیطة والمجتمع المحلي . ینموزع
ثم جاء مفھوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات كنظریة . والمجتمع الكلي

جدیدة تأخذ بعین االعتبار المساھمة في اإلنتاج والحفاظ على الموارد 
. وضمان الشروط المالئمة في حیاة المجتمعات البشریة العالمیة المشتركة

رسمیا یؤرخ لظھور مفھوم نظریة المسؤولیة االجتماعیة للشركات في و
واكتسب المفھوم شھرة عالمیة في . منتصف التسعینیات من القرن الماضي

) كوفي عنان(عندما األمین العام لألمم المتحدة  1999منتدى دافوس عام 
مة دعا رجال األعمال إلى مبادرة عالمیة تھدف إلى تعزیز التنمیة المستدا

والمواطنة الصالحة للشركات وتم الشروع في تنفیذ تلك المبادرة عام 
 (Laperche and Vzunidis, 2011) .بنیویورك   2000

یصادف كل من یبحث في :  مفھوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات
مجال المسؤولیة االجتماعیة للشركات العشرات من التعاریف صادرة من 

فاالتجاه األول وھو ما . لیة االجتماعیة للشركاتاتجاھین في تعریف المسؤو
أما التوجھ الثاني وھو ما اجتمعت حولھ . تتفق حولھ التعارف األكادیمیة
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التعاریف الصادرة من المنظمات والھیئات المحلیة والدولیة، وبطبیعة الحال 
  . من قام بتقدیمھا نظر وجھات باختالفمعظمھا مختلف إن 

اقترحھا األكادیمیون الممثلون في علماء  بالنسبة للتعاریف التي
االقتصاد واإلدارة، فقد صدر للمنظر األول للمسؤولیة االجتماعیة 

تم "یؤكد فیھ أنھ لحد ھذه السنة  2010بحثا سنة   (CAROLL)للشركات
تعریف أكادیمي قدم للمسؤولیة االجتماعیة للشركات  37إحصاء أكثر من 

(CAROLL and SHABANA,2010) .دأ بعرض التعاریف األكادیمیة ثم سنب
  .ننتقل بعدھا بتقدیم التعاریف الصادرة عن المنظمات والھیئات ذات الشأن

بالنسبة للتعاریف األكادیمیة، فقد كان أول من عرف المسؤولیة 
 Peter)اإلداري المعروف بیتر دروكر  االجتماعیة للشركات ھو الباحث

DRUCKER) التزام "ر عام على أنھا الذي عرفھا باختصار ومن منظو
ودقق في . (CAROLL,1999)منظمة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فیھ 
سنة ) Milton FRIEDMAN(تعریفھا االقتصادي اللیبرالي میلتون فریدمان 

استعمال المؤسسة "في مقال صدر بجریدة نیویورك تایمز على أنھا  1970
احھا شریطة أن تحترم قواعد لمواردھا والقیام بأنشطة موجھة لتعظیم أرب

اللعبة أي باالعتماد على التنافس الحر في السوق دون اللجوء إلى الطرق 
 أخرى وجھة نظر ومن. (FRIEDMAN,1970) المغشوشة وإلى التحایل

االقتصاد الحائز على جائزة نوبل  رجل أنصارھا ابرز من یعد والتي
 المسؤولیةمفھوم  أن" یرى الذي) Paul SAMUELSON(سامیولسن 
 أن إلى یشیر كما  .معا واالجتماعي االقتصادي البعدین یمثل االجتماعیة

بالمسؤولیة   باالرتباط تكتفي أال الیوم یجب عالم في األعمال منظمات
 في نحو اإلبداع تسعى وأن أعماقھا، في تغوص أن یجب بل االجتماعیة،

 على أرباحا للمنظمة یحقق أن شأنھ من المجال ھذا في إبداعھا إذ أن .تبنیھا
 على یساعدھا كما أصحاب المصالح، لدى ویعزز مركزھا الطویل، المدى
  دافیس ویرى كیث . (DAVIS, 1973) كبیر بشكل الحكومیة الضغوط تجنب

(Keith Davis)  تتمثل في تحقیق التوازن بین "المسؤولیة االجتماعیة أنھا
من خالل مواجھة التحدیات  األھداف االجتماعیة واألھداف االقتصادیة وذلك

  (Carroll)وأثار الباحث   كارول . (CAROLL, 1999) االجتماعیة المختلفة
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في تعریفھ  للمسؤولیة االجتماعیة مسالة المنفعة المجتمعیة  للشركات معتبرا  
ما یتوقعھ المجتمع من المنظمات في النواحي االقتصادیة، التشریعیة، "إیاھا 

نعتھا وأخیرا ولیس باآلخر  ).2000الغالبي والعامري، ( ةاألخالقیة والتقدیری
بالتنمیة  منظمات األعمالاألكادیمي الفرنسي المختص في مجاالت عالقة 

األخذ "على أنھا  Christian BRODHAG) ( المستدامة كریستیان برودھاق
بعین االعتبار بصفة طوعیة لالھتمامات االجتماعیة والبیئیة من طرف 

ناء أدائھم ألنشطتھم التجاریة وكذلك في عالقاتھم مع أصحاب المنظمات أث
فالمسؤولیة االجتماعیة ال تعني فقط المطابقة لكل ما ھو التزامات . المصالح

قانونیة ساریة المفعول ولكن أیضا الذھاب إلى ما ھو أبعد من ذلك ویكون 
ب باالستثمار في الرأسمال البشري وفي البیئة وفي العالقات بین أصحا

 .(BRODHAG, 2002) المصالح
أما التعاریف المقدمة من طرف المنظمات والھیئات الدولیة، فیمكن 

  : تقدیم جملة منھا وھي كما یلي
الطریقة التي یجب أن تعمل بھا منظمات "ھي  :تعریف االتحاد األوربي - 1

األعمال لدمج االھتمامات والقضایا االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة في 
القرار واستراتیجیات وسیاسات وقیم وثقافة المنظمة والعملیات صنع 

. واألنشطة داخل الشركة وبشفافیة ومحاسبة لیتم تطبیق أحسن الممارسات
وتعمل على تطبیق القوانین والتعلیمات التي لھا عالقة بمكافحة الفساد 

وتلتزم بالحفاظ على الصحة والسالمة وحمایة البیئة وحقوق  ،والرشوة
مصطلح المسؤولیة "كما قدم تعریفا آخر مفاده أن  .سان والعمالاإلن

االجتماعیة للشركات یعني أن تقرر ھذه الشركات طواعیة بأن تكون طرفا 
فاعال في المجتمع وذلك بأن تساھم في حمایة والحفاظ على البیئة الطبیعیة 

اه التي تنشط فیھا وبأن تتحمل مسؤولیاتھا اتجاه عمالھا وبصفة عامة اتج
كل أصحاب المصالح المرتبطین بالمنظمة والذین قد یؤثرون في توفیر 

 .)2008نجم، ( المتطلبات التي تساھم في نجاحھا
تجنید "ھي : تعریف المرصد الفرنسي للمسؤولیة االجتماعیة للشركات - 2

كل طاقات المنظمة كي تساھم بشكل ایجابي إلى جانب كل الفاعلین 



   إسحاق خرشي/ أ –محمد فالق / د.أ
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                634

ستدامة ویكون ذلك بإدماج األبعاد االقتصادیة العمومیین في التنمیة الم
واالجتماعیة والبیئیة في أنشطتھم وھذا حتى تصبح متوائمة مع أھداف 

 . (ORSE, 2003)التنمیة المستدامة 
االجتماعیة  المسؤولیة" المستدامة العالمي للتنمیة األعمال مجلستعریف  - 3

أخالقیاً  رفبالتص األعمال منظمات قبل من المستمر ھي االلتزام
 نوعیة تحسین على والعمل االقتصادیة التنمیة تحقیق في والمساھمة

 والمجتمع المحلي والمجتمع وعائالتھم، العاملة  للقوى المعیشیة الظروف
 .)2004روبنز، ( ككل

 قطاع التزام"المسؤولیة االجتماعیة للشركات ھي  :الدولي تعریف البنك - 4
 الموظفین، مع المستدامة، وبالعمل القتصادیةا التنمیة في باإلسھام األعمال

 م،تھحیا نوعیة تحسین أجل من عامة تمعلمجوا المحلي تمعلمجوا وأسرھم،
 .)2004روبنز، ( السواء على والتنمیة األعمال قطاع تفید بأسالیب 

من دراسة التعاریف األكادیمیة وتعاریف المنظمات والھیئات 
حظ أن الذي یمیزھا ھو محاولة إعطاء للمسؤولیة االجتماعیة للشركات یال

إطار عام یمكن لمنظمات األعمال أن تستنبط منھ توجھھا وتحدد على أساسھا 
إن . أھدافھا اإلستراتیجیة التي تسمح لھا بتبني المسؤولیة االجتماعیة للشركات

  .ھذه المالحظة ساریة المفعول على كل التعاریف قدیمھا وحدیثھا
إن قیام المنظمات بدورھا : تماعیة للشركاتأھمیة  المسؤولیة االج

اتجاه المسؤولیة االجتماعیة یضمن إلى حد ما دعم جمیع أفراد المجتمع 
ألھدافھا ورسالتھا التنمویة واالعتراف بممارساتھا والمساھمة في إنجاح 
خططھا وأھدافھا، عالوة على المساھمة في سد احتیاجات المجتمع المتغیرة 

ة، إضافة إلى خلق مناصب عمل جدیدة من خالل إقامة ومتطلباتھ الضروری
، )1997عبد الرحمن، ( المشاریع الخیریة واالجتماعیة ذات الطابع التنموي

وقد أظھرت معظم الدراسات التي أجریت على المنظمات التي تتبنى 
المسؤولیة االجتماعیة وجود صلة حقیقیة بین الممارسات االجتماعیة للمنظمة 

 1999فقد الحظت إحدى الدراسات التي أجریت عام لي االیجابي؛ واألداء الما
أن المنظمات التي  قامت بااللتزام بصورة معلنة بقواعد أخالقیة محددة قد 
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 3- 2فاقت في أدائھا المنظمات المثیلة التي لم تعلن مثل ھذا االلتزام بمقدار 
 ).2009رقیة، (مرات وذلك بالمقارنة مع قیمة أسھمھا السوقیة 

تتركب كفاءة المنظمة من اجتماع الكفاءات  (Reynaud, 2003)حسب 
االقتصادیة والكفاءات البیئیة والكفاءة االجتماعیة ویذھب إلى غایة وضع 

  مجموعة من المؤشرات لھذه األخیرة
والحظت دراسات أخرى أن المنظمات التي تبنت برامج موجھة 

تسھیالت المختلفة قد لتحسین ظروف معیشة المستخدمین، كالتأمینات وال
أسھمت في خفض مدة الغیاب عن العمل، وحسنت القدرة على االحتفاظ 
بالموظفین األكفاء، وساھمت في زیادة اإلنتاجیة المتوسطة للعاملین، وقلصت 
بالتالي تكلفة التوظیف الجدید والتكوین؛ ولقد برھنت دراسات أخرى على أن 

ل  وإشراك العاملین في عملیة جھود المنظمات في مجال تحسین ظروف العم
صنع القرار تؤدي  في الغالب  إلى زیادة اإلنتاجیة وتقلیل األخطاء؛ كما 
وجدت دراسة أخرى أن برامج الرعایة الصحیة تزید إنتاجیة العاملین 
وتخفض تكلفة التغیب عن العمل أو تركھ، وتقلل دعاوى اإلصابة باإلعاقة، أو 

  %. 30یة بنسبة الدعاوى الخاصة بالرعایة الصح
ومع تعاظم تأثیر اإلعالم وازدیاد تدفق المعلومات وسھولة الحصول 
علیھا في الوقت الحاضر فإن المستھلكین باتوا أقدر على تمییز المنظمات ذات 
السمعة الجیدة في مجال المسؤولیة االجتماعیة، وھو ما یعنى أن المنظمات 

مثل ظروف ( مستجیبة اجتماعیا ذات االسم التجاري الجذاب بفعل السیاسات ال
وشروط العمل في المنظمة ومدى مالئمتھا وعدالتھا للعاملین، وعدم استغالل 
األطفال أو النساء كعمالة رخیصة، وعدم اإلضرار بالبیئة، عدم وجود مواد 

تستفید من سمعتھا الحسنة من أجل تنمیة ) الخ...أو مكونات معدلة جینیا
لدى العمالء بسلعھا وخدماتھا؛ وإلى جانب  مبیعاتھا وخلق التزام أقوى

المستھلكین الذین تتأثر مواقفھم من المنظمات تبعا لممارساتھا، فإن منظمات 
األعمال المعروفة  بسمعتھا الجیدة واستجابتھا لمسؤولیتھا االجتماعیة تكون 
أقدر على كسب بقیة مجتمع األعمال إلى جانبھا، وعلى اجتذاب رؤوس أموال 

ھذا إضافة إلى أنھا تفلح في الحصول على معاملة أفضل من جانب . جدیدة
الحكومات فاألخیرة تكون أكثر استعدادا لمنحھا مزایا وأفضلیات إضافیة مثل 
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اإلعفاءات والتخفیضات على الرسوم والضرائب بدال من إخضاعھا للرقابة 
  )2004األمم المتحدة، ( الصارمة

المنظمات بدورھا في المسؤولیة وعلیھ یمكن القول أن نجاح قیام    
االحترام والمسؤولیة : االجتماعیة یعتمد أساسا على التزامھا بثالثة معاییر ھي

أفراد "والبیئة الخارجیة " العاملین"بمعنى احترام المؤسسة للبیئة الداخلیة (
  .؛ دعم المجتمع ومساندتھ وحمایة البیئة")المجتمع

للمسؤولیة االجتماعیة أربعة  : تاالجتماعیة للشركاأبعاد المسؤولیة 
 :أبعاد یمكن تلخیصھا في الجدول التالي 

  أبعاد المسؤولیة االجتماعیة: )1(الجدول رقم 
  الـعـنـاصر الـفرعیـة  الـعـنـاصـر الرئیـسیـة  الــبـعـد

  
  االقتصادي 

  
  المنافسة العادلة

  .منع االحتكار وعدم األضرار بالمستھلكین  -
  منافسة وعدم إلحاق األذى بالمنافسین احترام قواعد ال -

  
  التكنولوجي 

  .استفادة المجتمع من التقدم التكنولوجي  -
استخدام التكنولوجیا في معالجة األضرار التي تلحق  -

  .بالمجتمع والبیئة
  .حمایة المستھلك من المواد الضارة -  قوانین حمایة المستھلك   القـانـونـي

  .فیاحمایة األطفال صحیا وثقا -
  
  

  البیئي

  
  حمـایة البیـئـة 

  .منع التلوث بشتى أنواعھ  -
  .صیانة الموارد وتنمیتھا  -
  .التخلص من المنتجات بعد استھالكھا  -

  
  

  الـسـالمـة والـعدالـة 

  .التقلیل من إصابات العمل  -
صغار تحسین ظروف العمل ومنع عمل المسنین و -

  .السن
  .أو الدینمنع التمییز على أساس الجنس  -
  .توظیف المعاقین -

  
  االجـتمـاعي

  
المعاییر األخالقیة والقیم 

  االجتماعیة 

  .مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في التوظیف  -
  .مراعاة حقوق اإلنسان -
احترام العادات والتقالید ومراعاة الجوانب األخالقیة  -

  في االستھالك 
  

  نوعیة الحیاة 
  .قدمةنوعیة المنتجات والخدمات الم -
  المساھمة في تقدیم الحاجات األساسیة للمجتمع -

  )2010 الغالبي والعامري،: ( المصدر
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إن األبعاد سابقة الذكر یمكن ترتیبھا بصیغة تشكل التزامات الشركة تجاه       
  : )2005سرمد، (مجتمعھا، وقد تمحورت تلك االلتزامات كما أوردھا 

التزامات الشركة تجاه المجتمع الذي تعمل  یقصد بھا: االلتزامات التنمویة     
فیھ، وذلك بتحقیق األھداف التنمویة والسیاسات التي تتبناھا الدول وتعمل بھا 
نحو تحقیق النمو والتنمیة، لھذا البد من أن تسھم المنظمة مھما كانت طبیعة 
نشاطھا، في تحقیق تقدم اقتصادي واجتماعي وبیئي كعمل مساند للتنمیة 

  . ةالمستدام
إن حمایة البیئة، تقدیم الخدمات العامة، نقل التكنولوجیا، مع العمل على 
ممارسة التقالید المتعارف علیھا في قطاع األعمال كلھا تمثل دلیال یمكن أن 

  .یساھم في تحقیق المزید من التنمیة والتقدم
إن مسؤولیة المؤسسة تجاه مجتمعھا :االلتزامات السیاسیة واالجتماعیة     

نبع من العالقة بینھا وبین المجتمع الذي یضیفھا، ویقصد بااللتزامات ت
السیاسیة واالجتماعیة احترام النظم والقوانین واإلجراءات والتقالید اإلداریة 
واحترام القیم العلیا والثقافیة واألھداف وعدم التدخل في األنشطة السیاسیة 

  .والحكومیة 
نتشار الكبیر لألعمال في العالم إن اال: االلتزام بحمایة المستھلك  

وفرض ظاھرة تخطي الحدود بھدف التوسع والبحث عن األسواق والزبائن 
  :فرض قیدا والتزاما على المؤسسة تمثل في

والتي تتضمن االلتزام واألمان وحمایة المنافع  –مسؤولیة حمایة المستھلك    -
الحمایة  ت األسعار،الحمایة من تضلیل اإلعالن، مؤشرا(االقتصادیة للزبون 

  .والخدمات المالیة وتوفیر المعلومات والحد األدنى من الثقافة ) في التعاقدات
لقد أفرزت التغیرات  :االلتزام بالممارسات الجدیدة والناشئة

والتطورات عناوین جدیدة في ممارسات المؤسسات والحكومة، ھي أساسا في 
وطنیة أم أجنبیة، ومنھا  صلب المسؤولیة االجتماعیة للشركات أیا كانت

  .حوكمة الشركات ومعاییر أخالقیات األعمال وحقوق العمال
سنتطرق إلى الحجج المؤیدة والحجج : إلزامیة المسؤولیة االجتماعیة

 : المعارضة لنستطیع معرفة إلزامیة المسؤولیة االجتماعیة
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یمكن حصر حجج  :الحجج المؤیدة للقیام بمھام المسؤولیة االجتماعیة
  .)2010الغالبي والعامري، (: لمسؤولیة االجتماعیة فیما یليلمؤیدین لتبني اا
  المنظمة جزء ال یتجزأ من المجتمع الذي تتواجد فیھ لذا علیھا أن تلعب

 .دورا كبیرا في تحقیق أھدافھ المختلفة
 تزداد األرباح على المدى البعید إذا تبنت المنظمة دورا اجتماعیا. 
  الدور االجتماعي ھو رد فعل على النقد الموجھ للمنظمة وھو اھتمامھا

 .باألرباح وإھمال المتطلبات االجتماعیة
  تحسین (الصورة العامة للمنظمة ستكون أفضل حینما تلعب دورا اجتماعیا

 ). السمعة
  التقلیل من إجراءات الحكومة وقوانینھا المتعلقة بالتدخل في شؤون

 .المنظمات
 یة االجتماعیة شكل من التدابیر الوقائیة لتجنب المشاكل االجتماعیة المسؤول

  .   المعقدة التي ستحدث عاجال أم آجال
تنطلق الحجج : الحجج المعارضة للقیام بمھام المسؤولیة االجتماعیة

المعارضة من اعتبار أن االلتزام االجتماعي یتعارض مع الھدف الرئیسي 
البكري، (: الحجج األخرى فھي كالتالي للمنظمة وھو تحقیق الربح، أما

2008(.  
  االلتزام بمھام المسؤولیة االجتماعیة یحول المنظمة إلى شكل ال یختلف

 .عما ھو سائد في المنظمات الحكومیة
  ،إذا انفردت المنظمة بإنفاق المبالغ على تنفیذ برامج المسؤولیة االجتماعیة

زیادة أسعار السلع التي  فان ذلك یعني تحملھا كلفا إضافیة تنعكس على
 .تتعامل بھا، وبالتالي تنعكس سلبا على موقفھا  وقوتھا التنافسیة في السوق

  محدودیة الخبرة والمھارة المتاحة لدى منظمات األعمال في معالجة
 .المشكالت االجتماعیة التي تعترض عملھا

تضعف األھداف الرئیسیة األخرى لمنظمة األعمال لكونھا تستنزف 
لیست بالقلیلة من جھد المنظمة،كما أن المشكالت االجتماعیة ھي من  طاقة

 .مسؤولیة الدولة فقط
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  :      وظیفة المسؤولیة االجتماعیة للجامعة - 2
 االجتماعیة المسؤولیة تعرف :مفھوم المسؤولیة االجتماعیة للجامعة

   من مجتمع الجامعة ألداء أخالقي إطار ذات سیاسة باعتبارھا للجامعات
التعلیمیة  اآلثار تجاه مسؤولیاتھم ) وموظفین إداریین، تدریس، طلبة،طاقم(

 لتعزیز المجتمع مع تفاعلي حوار في الجامعة، تنتجھا التي والبیئیة والمعرفیة
  .Jossey & Jossey, 2008) (إنسانیة مستدامة  تنمیة

لوظیفة المسؤولیة : فة المسؤولیة االجتماعیة للجامعةمھام وظی
 :عیة بالجامعة العدید من المھام نذكر البعض منھا على النحو التالياالجتما

ربط التعلیم الجامعي بحاجات المجتمع التعلیمیة والثقافیة والمھنیة  •
  .والتنمویة ومده بأفضل األسالیب التكنولوجیة الحدیثة

تنویع البرامج واألنشطة والتخصصات التي تطرحھا الجامعة بحیث  •
  .لبي احتیاجات سوق العملتواكب روح العصر وت

تشجیع برامج التعلیم المستمر للكبار والتعلیم المسائي لإلفراد الذین ال  •
 .تسمح ظروفھم االلتحاق بالبرامج النظامیة الصباحیة

 .تشجیع األفراد على استخدام المنشات الجامعیة في غیر أوقات الدراسة •
یكون الطالب  استضافة المسئولین وصناع القرار داخل الجامعة بحیث •

  .الجامعي أكثر وعیا وإدراكا لما یدور من حولھ من أحداث وتطورات
إنشاء مجالس استشاریة مشتركة من رجال الجامعة وقیادات المجتمع  •

 .ورجال الصناعة لتحدید حاجات المجتمع والتعرف على مشكالتھ
االھتمام بخریجي الجامعة من خالل توظیفھم وتقدیم خدمات تدریب  •

وظیفي وتخطیط مسار وظیفي وتقدیم دورات تدریبیة وورش عمل  وتأھیل
  .وندوات وذلك الستكمال ما یستحدث في مجاالت تخصصھم

تبني تعلیم األفراد في المجتمع من ذوي االحتیاجات الخاصة من خالل  •
إنشاء مراكز متخصصة وخدمات للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة وذلك 

 .مجتمعلتأھیلھم وجعلھم فعالین في ال
استخدام التكنولوجیا الحدیثة في تطویر المناھج التعلیمیة وتطویر أسالیب  •

 .التعلم وتبسیط إجراءات العمل
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لتطبیق  :المسؤولیة االجتماعیة في الجامعةخطوات تطبیق وظیفة 
وظیفة المسؤولیة االجتماعیة في الجامعة یتوجب علینا تحدید المراحل 

  :التالیة  (Octavianus Digdo Hartomo,2011)األساسیة 
   .ـ تعریف حدود تأثیر وظیفة المسؤولیة االجتماعیة للجامعة1
    .ـ تطویر تنفیذ  عملیات التأثیر لوظیفة المسؤولیة االجتماعیة للجامعة2

یوضح الشكل  :ـ تعریف حدود تأثیر المسؤولیة االجتماعیة للجامعة 1
األثر ، األثر االجتماعي :يیل المتمثلة في ماالبیاني حدود تأثیر الجامعة و

   .األثر المنظمي، األثر البیئي، التعلیمي
  :التطبیق المفاھیمي لوظیفة المسؤولیة االجتماعیة لكل أثر

من خالل المشاركة في المجتمعات المحلیة لتحقیق منافع  :األثر االجتماعي
  . التعاون المشتركة

ولین اجتماعیا عن إعداد الطالب لیصبحوا مواطنین مسؤ :األثر التعلیمي
  . التنمیة والتطویر المستدام

ویتضمن المسؤولیة االجتماعیة عن أثار  النشاطات  ):اإلدراكي(األثر البیئي 
  . التقنیة والعلمیة التي تقوم بھا الجامعة

  .المجتمعویتضمن نشاطات الجامعة المسؤولة عن البیئة و: األثر المنظمي
  لجامعةحدود تأثیر المسؤولیة االجتماعیة ل

  
  
  
  
  
  
  
  

  Octavianus Digdo Hartomo, 2011, P 4 : المصدر

 األثر التعليمي

 األثر البيئي

األثر 
 الجتماعيا

نشاطات 
 الجامعة

 األثر المنظمي
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ـ تطویر تنفیذ عملیات التأثیر لوظیفة المسؤولیة االجتماعیة 2
بعد تعریف حدود تأثیر المسؤولیة االجتماعیة للجامعة نوضح كیفیة  :للجامعة

 : معة كمایليتطویر تنفیذ عملیات التأثیر لوظیفة المسؤولیة االجتماعیة للجا
(Octavianus Digdo Hartomo,2011)  

یظھر ھذا من و: األثر االجتماعي وتطبیق المسؤولیة االجتماعیة للجامعة
  : خالل النقاط الرئیسیة التالیة

دعم وتشجیع األعمال الصغیرة والمتوسطة التي یقوم بھا األفراد داخل  - 
  .الحرم الجامعي

اكل األساسیة للمجتمع المحیط بالحرم توفیر المرافق االجتماعیة والھی -
  .الجامعي

  .توفیر الرعایة الصحیة والتعلیم للمجتمع المحیط بالحرم الجامعي -
تقدیم مساھمات مباشرة في شكل ھبات للمحتاجین، مثل ضحایا الكوارث  -

  .الطبیعیة
  ).جعل محیط الحرم الجامعي صدیقا للبیئة(تخضیر الحرم الجامعي  -

یظھر ھذا من خالل و: وتطبیق المسؤولیة االجتماعیة للجامعة األثر التعلیمي
  :النقاط الرئیسیة التالیة

  . تقدیم منح دراسیة للطالب -
القیام بحمالت توعیة لسلوك الطالب حول قضایا الفساد، الصحة العامة،  -

  . المحافظة على البیئة، تعاطي المخدرات
ا النساء الذین یریدون مزاولة تثقیف األقلیات الضعفاء والمھمشین، والسیم -

  . األعمال الحرة
یظھر ھذا و: تطبیق المسؤولیة االجتماعیة للجامعةو )اإلدراكي(البیئي  األثر

  :من خالل النقاط الرئیسیة التالیة
  .البیئیةایالء اھتمام اكبر للقضایا األخالقیة، االجتماعیة، و -
  .الجامعیة الشفافیة  في ممارسات اإلدارة -
  .بیئةیام بأعمال ومشاریع صدیقة للالق -
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ویظھر ھذا من  :األثر المنظمي وتطبیق المسؤولیة االجتماعیة للجامعة
  :خالل النقاط الرئیسیة التالیة

  . للمنشورات واألعمالتدویر وإعادة استخدام األوراق  -
إعادة تدویر الورق والكارتون والبالستیك، والزجاج التي ینتجھا مكتب  -

   .الجامعة
   .الحفاظ على الطاقة، واستخدام الطاقة البدیلة الصدیقة للبیئة -
نحو  أولىتطبیق التعامل بالبرید االلكتروني كوسیلة لالتصال كخطوة  -

  .)بعید عن أثر استخدام األوراق(مجتمع غیر ورقي 
: المزایا المحققة من ممارسة وظیفة المسؤولیة االجتماعیة للجامعة

لیة االجتماعیة تحقق الجامعة العدید من المزایا ممارسة وظیفة المسؤوب
مھا شوقي (: والفوائد، والتي یمكن ذكر البعض منھا على النحو التالي

 )2013بدر،
تشـجیع عملیة اتخاذ القرارات داخل الجامعة على شكل یحقق طموحات  -

 .المجتمع وتطلعاتھ
ضح بأھداف تعزیز موقعھا وسمعتھا داخل المجتمع وزیادة اإلحساس الوا -

 .الجامعة ورسالتھا وتحسین الصورة الذھنیة عن الجامعة
 .تحقیق عوائد طویلة األجل في االستثمار االجتماعي داخل المجتمع  -
تعزیز والء العاملین ورفع روحھم المعنویة وتحسین سالمة العامین  -

وصحتھم والحصول على حقوقھم من خالل تبني الجامعة مفھوم المسئولیة 
 .ماعیة تجاه الموارد البشریة العاملة بھااالجت

 .تحسین تنظیم العالقة مع كافة أفراد المجتمع  -
 .تحسین نزاھة وشفافیة المعامالت داخل الجامعة  -
المساھمة في المصلحة العامة وتعزیز المجتمع المدني ومؤسساتھ من خالل  -

 .قوق اإلنسانالتزام المؤسسة باألنظمة واللوائح والقوانین التي تراعي ح
یواجھ تطبیق : معوقات تطبیق وظیفة المسؤولیة االجتماعیة بالجامعة

وظیفة المسؤولیة االجتماعیة على مستوى الجامعة العدید الصعوبات 
  )2013مھا شوقي بدر،(:  والمعوقات نذكر البعض منھا على النحو التالي
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والسیاسیة ال ینظر لموضوع االندماج في القضایا المدنیة واالجتماعیة  -
دائماً كقضایا  تقع في صلب إستراتیجیات  الجامعات في انجاز رسالتھا 

 .ورؤیتھا
 .عدم كفایة اإلحتاجیات التمویلیة الالزمة لدعم المسئولیة االجتماعیة -
إغفال مؤسسات التعلیم العالي لخبرات الشركاء المجتمعیین والدارسین  -

 .ومعارفھم
ین ألعباء متعددة تتنافس جمیعھا على الوقت مواجھة الدارسین واألكادیمی -

  .المتاح ألنشطة المسئولیة االجتماعیة
  :رؤیة إلنشاء وظیفة للمسؤولیة االجتماعیة بالجامعة الجزائریة - 3

من أجل إنشاء وظیفة للمسؤولیة االجتماعیة بالجامعة الجزائریة نقدم 
  : المقترحات التالیة

حیث : ن على مستوى كل جامعةإنشاء نظام أو وحدة لمتابعة الخرجی
 تدریبھم من خالل للخریجین، والمتابعات الخدمات یقوم ھذا النظام بتقدیم

المؤسسات  مع وربطھم لھم عمل فرص عن البحث في لمساعدتھم وتأھیلھم
 عملیة في العمل سوق احتیاجات ذاتھ الوقت في یلبي مما بالتشغیل، المعنیة

وحدة بالعدید من المھام نذكر البعض نمھا الجمیع، وتقوم ھذه ال من تشاركیة
  : على النحو التالي

  .ومع مؤسسات المجتمع المختلفة: االقتصادیة عقد اتفاقیات مع المؤسسات -
وھذا ما یسمح : القیام بأیام توظیف بمشاركة المؤسسات االقتصادیة -

 بمؤھالت المؤسسات واحتیاجاتھ، وتعریف العمل بسوق الخریجین بتعریف
 التواصل والتعبیر وسائل وتعزیز بالنفس الثقة وبناء وقدراتھم، یجینالخر
 فرص على الحصول في الخریجین ومساعدة الخریجین، لدى الذات عن

 على الحصول إلى إضافة ومیولھم، مؤھالتھم مع یتناسب وتدریب بما عمل
 األداء تطویر في إسھاما الخریجین والمؤسسات خالل من الراجعة التغذیة

 بین والتواصل جسور الثقة بناء في ذلك كل أھمیة إلى اإلشارة مع فین،للطر
ثانیة،  جھة من العمل وسوق الجامعة وبین جھة، من والخریجین الجامعة

  .ثالثة جھة من العمل وسوق الخریجین وبین
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 یقتصر ال :الذین تحصلوا على فرص عمل الخریجین الطلبة مع التفاعل -
 بنفس یركز بل الخریجین، من عمل صةفر عن یبحث من مع التواصل

 مكان كان مھما أصال یعملون الذین الخریجین مع التواصل المستوى على
 والتواصل الخریجین مع التفاعل مساحة بھدف زیادة وذلك مجالھ، أو عملھم

 الحتیاجات مباشر إلى قیاس الوصول على وعمال المجتمع، مؤسسات مع
ومعارف  مھارات من السوق ھذا یتطلبھ وما العمل، وسوق الخریجین

 لینعكس سریع، باطراد المتنامي والمعرفة التكنولوجیا عصر ظل في متجددة
 من الجامعة في األكادیمیة للبرامج والتطویر مراحل التخطیط على ذلك

  .الجامعة في القرار أصحاب والتوصیات أمام الراجعة التغذیة وضع خالل
 لھذه والتنظیم اإلعداد في الجامعة ةمسؤولی تتمثل :اإلرشادیة األمسیات

 أو المحاضرات وإلقاء وإدارة األمسیات الدعوات وتوزیع األمسیات،
 المجتمع مؤسسات مع لشراكة الجامعة تجسیًدا إذ یمثل ھذا النشاط  التجارب،

 في النفسیة اإلرشاد والصحة ثقافة تعزیز في منھا إسھاما المحلي، ویعد
 .مجتمعنا

 للمؤسسات الجامعة تقدمھا التي والمساعدات المنح /المقاعد
 التفوق على طلبتھا تشجیع على الجامعة یجب أن تحرص :والجمعیات

 المتفوقین، للطلبة دراسیة كاملة منح تقدیم خالل من وذلك العلمي والتمیز
االجتماعیة  المؤسسات من لمجموعة كاملة دراسیة لمنح لتقدیمھا إضافة

  .المجتمع خدمة في بدورھا للقیام لھا تحفیًزا ضیةوالریا الثقافیة والنوادي
یتوجب على الجامعة أن تقوم  :للمكفوفین الحاسوب مختبرات مشروع

 من لتمكینھم التعلیمیة، الجامعة مناطق جمیع في للمكفوفین مختبرات بتوفیر
 لطباعة بریل طابعة وأیًضا الحاسوب، شاشة على الظاھرة النصوص قراءة

 حاسوبیة دورات على أن یقوم المختبر بإقامة .ثائقو من ما یحتاجونھ
 بریل طابعة على التعیینات بطباعة یقوم كما المعوقین بصرًیا، للدارسین
 المختبر، في األكادیمیة عبر البوابة تعییناتھم تسلیم في الدارسین ومساعدة

 كنسخة وتزویدھم بھا یحتاجونھا التي الكتب معظم باإلضافة إلى طباعة
 مثل على قادرة خاصة طابعة توفیر خالل من المكتبة في متوافرة مطبوعة

 یجب أن تلبي  المختبرات ھذه فإن أخرى ناحیة ومن .الطباعة الحجم من ھذا
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 الخدمة ھذه على أن تكون المعوقین بصریًا، لفئة المحلي المجتمع احتیاجات
 لمعوقینكافة ا لتمكین االجتماعیة الجامعة مسؤولیة من انطالقا غیر ربحیة

 اكتساب في حقوقھم من وكحق أمامھم، العلمیة البصیرة باب فتح من بصرًیا
 المقدمة الخدمات من واالستفادة والتعلیم الحاسوب مجال في كل المعارف

  .والمتاحة
 للمسؤولیة شاملة وطنیة مبادرة ھناك تكون بأن نقترح سبق مما انطالقًا

 لھا، التابعة المؤسسات مع بالشراكة  العالي التعلیم تقودھا وزارة االجتماعیة 
 أھمیة لھم توضح المجتمع شرائح كافة تثقیفیة إلى وندوات برامج تشمل

 والتكافل تحقیق التعاون في تلعبھ الذي والدور االجتماعیة  المسؤولیة
 معیاًرا المفھوم ھذا یصبح بحیث المجتمع، وأفراد مؤسساتھا بین االجتماعي
 المضافة والقیمة لھا التابعة المؤسسات ھذه أداء لىع خاللھ من یحكم الفرد

ومن أجل الحرص على تطبیق المھام الخاصة  المجتمع، على تعود التي
  :بوظیفة المسؤولیة االجتماعیة بالجامعة  نقترح الھیكل التنظیمي التالي 

   
  ھیكل تنظیمي لتطبیق وظیفة المسؤولیة االجتماعیة بالجامعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحث: لمصدرا
  
  

  المجلس األعلى للمسؤولیة
  

مركز 
للمسؤولیة 
 االجتماعیة

قسم األبحاث 
 والدراسات

قسم التوعیة  صندوق المسؤولیة
 واإلعالم
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 أنشطة لدعم المرجعیة المجلس ھذا یعد :المجتمعیة المسؤولیة مجلس
 وتلبیة المجتمع، المؤسسة لتنمیة تتبناھا التي وبرامجھا المجتمعیة المسؤولیة
المستدامة  التنمیة لبرامج والمساعدة الدعم حشد إلى ویسعى احتیاجاتھ،

 تتوالھا التي االجتماعیة لبرامجوا األنشطة باقتراح المجلس ویختص
 تحفیز برامج ووضع أھدافھ، لتحقیق الخطط المؤدیة ودفع المؤسسة،
 على والموافقة للتطبیق، وأنظمة وقوانین معاییر وإیجاد المجتمعیة، للمسؤولیة

 المسؤولیة تخدم ثقافة التي التدریب ودورات العمل وورش المؤتمرات تنظیم
 .المجتمعیة

 حول واألبحاث الدراسات إعداد القسم یتولى :الدراساتو األبحاث قسم
 المسؤولیة برامج تنفیذ بھا في لیستعان مستدامة واجتماعیة اقتصادیة برامج

 المجتمع الفعلیة باحتیاجات إرشادي دلیل وإعداد للمؤسسة، المجتمعیة
 في إسھامھا ومدى المجتمعیة المسؤولیة أداء مستوى تقییم إلى باإلضافة

  .ة المستدامةالتنمی
 وورش المؤتمرات تنظیم القسم ھذا یتولى :واإلعالم التوعیة قسم 

 كتیبات من المحاضرات،وإصدار سلسلة وتنظیم التدریبیة والدورات العمل
 مع المحلي بالتعاون المجتمع وتوعیة المجتمعیة المسؤولیة ثقافة لترسیخ
 وتنمویة خالقیةوأ إنسانیة اجتماعیة أھداف نحو لتوجیھھ اإلعالم أجھزة

  .الناجحة النماذج واضحة، وعرض
 تعاون اتفاقیات إعداد القسم ھذا یتولى :المجتمعیة المسؤولیة صندوق

 لتنظیم للتمویل وإعداد مشاریع األفكار وتطویر الخبرات تبادل إطار في
 وتمویل جوائز المجتمع، احتیاجات تلبي ومتطورة مشتركة وأنشطة برامج
  .الفنیة االستشارات تقدیم إلى باإلضافة دیرالتق وأوسمة التمیز

  :الخاتمـة
تتضمن خاتمة ھذه الدراسة مجموعة من االستنتاجات والتوصیات 

  :نلخصھا فیما یلي
المسئولیة االجتماعیة ضمن المحاور األساسیة للخطة اإلستراتیجیة  تضمین -

البعد : للجامعة وتحدید مجاالت اإلسھام مع مراعاة األبعاد الثالثة اآلتیة
 .االجتماعي والبعد االقتصادي والبعد البیئي
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إصدار الجامعة دلیل لألنشطة االجتماعیة التي یمكن أن یشارك فیھا الطالب  -
 .ویتم توزیعھ على الطالب فور التحاقھ بالجامعة

زیادة اھتمام أعضاء ھیئة التدریس بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمسئولیة  -
 .قضایا المجتمع المجتمعیة وذلك لحل

نشر ثقافة المسئولیة المجتمعیة بأبعادھا المختلفة لدى كافة العاملین داخل  -
الجامعة من خالل الندوات وورش العمل والدورات التدریبیة وإصدار كتیب 

 .یوزع على العاملین أو تخصیص جزء من الموقع االلكتروني للجامعة لذلك
لیة االجتماعیة على نطاق الجامعة تشكیل فریق عمل مكلف بتحقیق المسئو -

  .وتعمیم فكرتھا على مختلف المؤسسات والجامعات التي تتعامل مع الجامعة
تحدید إطار عام لمساھمة العاملین والطالب في تحقیق المسئولیة االجتماعیة  -

وذلك من خالل تحدید أیام عمل تطوعیة واحتسابھا من ضمن ساعات العمل 
 مات مالیة بسیطةالرسمیة أو تقدیم مساھ

زیز دور الجامعة في خدمة المجتمع من خالل البرامج والدورات التي تع -
 .تعقدھا الجامعة

عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات واللقاءات الداعمة للمجتمع من  -
خالل دعوة رجال األدب والفن والصناعة وإشراك الطالب في حضور ھذه 

 .الندوات للمشاركة في الحوار
عزیز روح االبتكار واإلبداع من خالل اإلعالن عن مسابقات بحثیة ت -

 .واختراعات تدعم مفھوم المسئولیة المجتمعیة
تفعیل دور اإلرشاد األكادیمي في تعزیز وغرس قیمة التفوق لدى الطالب  -

 .والوقوف على أسباب الفشل الدراسي والعمل على تقلیلھا
في لدى العاملین داخل الجامعة من تحقیق مستویات علیا من الرضا الوظی -

خالل إشاعة جو دیمقراطي یسمح بالحوار بین اإلدارة العلیا والطالب 
 .والعاملین

إنشاء صندوق مالي من خالل مساھمات العاملین والطالب المخصومة من  -
األقساط الدراسیة التي یسددھا الطالب وذلك لتغطیة فعالیات وبرامج 

 .نشطتھاالمسئولیة االجتماعیة وأ
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إشراك الطالب والعاملین في تحدید أنشطة وفعالیات المسئولیة االجتماعیة  -
التي تقبل اإلدارة على تنفیذھا واإلعالن عنھا بوقت كاف لضمان مشاركة 

 .اكبر عدد من الطالب والعاملین
  : المراجع

 : باللغة العربیة -1
   ،دار وائ��ل للنش��ر : ، عم��ان، التس��ویق والمس��ؤولیة االجتماعی��ة)2008(ث��امر، البك��ري
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مقاربة : إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائریة

  معرفیة

  
  

  نجیبة بولوبر األستاذة   – مراد بن سعید الدكتور
  باتنة - الحاج لخضرجامعة 

  
  :الملخص

تحتل الجامعة مكانة كبیرة وتحظى بأھمیة بالغة في حیاة الشعوب، كونھا قمة 
ماعي، االقتصادي والسیاسي الھرم المعرفي وكذا العمود الفقري للتقدم االجت

وطریق الوصول إلى مجتمع المعرفة ویتأتى ذلك من خالل الربط بین حّدي 
ولّما كانت . متالزمة التعلیم الجامعي ومتطلبات التنمیة وتطلعات وحاجات المجتمع

الجامعة ھي حاملة لواء العلم والمعرفة وذات الدور الریادي في الدولة المجتمع 
إطارات البالد، فقد كان لِزاما علیھا االھتمام بقضایا الشأن العام كونھا محل تكوین 

التي تشغل مجتمعھا ومحیطھا من خالل االنفتاح على ما یشھده عالم الیوم من 
  .تغیرات وتحوالت أفرزتھا العولمة منِبئة بضرورة االندماج والتكامل البیني

ومي الجدید، تطبیقاتھما في إدارة الجودة الشاملة، التسییر العم :الكلمات المفتاح
 .الجامعة الجزائریة

Abstract: 
University occupies an important place given of great importance 

in people's lives, being the top of the pyramid of knowledge as well 
as the backbone of social progress, economic, political and road 
access to the knowledge society and this be possible through the 
linkage between the requirements of development, the aspirations 
and needs of the community, college education. 

Since the university is carrying the banner of science and 
knowledge and relevant the leading role in the state of society as a 
place of formation of the country's leaders, has had to concern public 
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affairs issues which operates its society and its environs through 
openness to the changes taking place in today’s world and changes 
created by globalization, the need to integrateinter connection and 
complementarily. 
Keywords: Total Quality Management, The New Public 
Management, Their Applications in the Algerian University. 

  :مقدمة
خبھ إّن الجامعة باعتبارھا مؤسسة صناعة العقول وقیادیي المجتمع ون

فھي مطالبة باالنخراط فیھ وتحقیق مطالبھ وھذا ما یتطلب من جھة أخرى 
إصالحات ضروریة على ھیكلتھا وبنیتھا وخصوصا طرق تسییرھا، بما 
یساعد على ضمان جودة التكوین التي تتالءم واحتیاجات سوق العمل حتى ال 

تأتى وذلك ال ی. یكون الفضاء الجامعي في عزلة عن نسقھ المجتمعي عموما
إالّ بضمان الجودة في التعلیم العالي بتطبیق مفاھیم على غرار إدارة الجودة 
الشاملة والتسییر العمومي الجدید وكلھا ذات مسعى واحد ھو تحسین المردود 
العام للمنظومة الجامعیة وتحقیق الكفاءة النوعیة لخریجي الجامعات أي تخرج 

  .طلبة في مقدورھم خدمة المجتمع
سیاق تبحث ھذه الورقة في مقاربة معرفیة ألسالیب رفع في ھذا ال

مستوى األداء الجامعي بما یكسبھا قوة على مواجھة تحدیات الیوم ومناعة 
تحّصنھا من تحدیات المستقبل، وعلیھ تحسین أداء مؤسسات التعلیم الجامعي 

ا تسییریة مستحدثة في علم اإلدارة العامة تقوم فلسفتھ -یستوجب أسالیب إداریة
على البحث عن أكبر مردودیة للقطاع العمومي وأوسع رضا من جانب 

وإشكالیة ھذه . أال وھو الطالب) المرتفق أو العمیل بمفاھیم تسییریة(الزبون 
  الورقة باحثة في ماھیة ھذه المقاربة المعرفیة؟

وفق ھندسة منھجیة تفرضھا اإلجابة عن اإلشكالیة أعاله، ھذه الورقة تعالج 
  :سا تتركز حولنقاطا أسا

 إبراز مفھوم إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي؛ -
 تحدید أھداف ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة؛ -
 تتبّع محاور إدارة الجودة الشاملة وتطبیقاتھا في مؤسسات التعلیم العالي؛ -
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 .اإلشارة إلى فلسفة التسییر العمومي الجدید ومحاكاتھا للمحیط الجامعي -
عرف عالم الیوم تحدیات كبیرة وضغطا مضطرد التسارع على ی

والخدماتیة على حد سواء السیما مع تزاید التدفق  اإلنتاجیةالمنظمات 
المعلوماتي والمنافسة الشرسة قصد ضمان البقاء أوال وتحسین األداء 
والمخرجات ثانیا وھذا ال یتأتى إالّ عند انتھاج جملة تدابیر وإجراءات أساسھا 

ّصي أفضل ما من شأنھ استثمار الطاقات اإلنسانیة وترصین أدائھا بما یكفل تق
ومن أشھر األسالیب اإلداریة التي . تكیّفھا، بقاءھا، نموھا ولما ال تمیزھا

 Total Qualityتصب في ھذا المسعى نجد مفھوم إدارة الجودة الشاملة
Management وھو أھم سمات اإلدارة العلمیة المعاصرة.  

  :ي مفھوم إدارة الجودة الشاملةف. 1
من مفاھیم اإلدارة الحدیثة وإرھاصات ظھوره تعود إلى اشتداد 

أمیریكیة من  -الیابانیة من جھة واألورو اإلنتاجیةالمنافسة بین المؤسسات 
جھة ثانیة حیث تمكنت الیابان بفضل جودة منتجاتھا من اكتساح السوق 

یخفى التدخل الكبیر لـ ادوارد دیمینج كما وال . العالمیة وكسب قلوب الزبائن
 اإلحصائیةتطبیق الطرق : "الذي یؤمن بأن الجودة الشاملة ال تخرج عن إطار

، 1"قصد تحسین المنتج وتقدیمھ إلى السوق بأقل تكلفة اإلنتاجفي كل مراحل 
ھذا من جھة ومن جھة ثانیة فإّن كل من تجمعھ من قریب أو من بعید عالقة 

وألّن الجودة  .أو الخدمات علیھ أن یسھم في تحقیق رضا العمیل اإلنتاجبعملیة 
الشاملة ھي الورقة الرابحة في ذلك فقد بدأ االھتمام بتوظیف ھذا المبدأ في 

على غرار الخدماتیة منھا وخصوصا التي تُعنى  اإلنتاجیةالمؤسسات غیر 
ي بالتعلیم والتكوین خصوصا بعد أن تضاعف عدد المؤسسات التربویة الت

تتبنى إدارة الجودة الشاملة كمبدأ لعملھا، وفي ھذا السیاق ال یزال التساؤل 
الباحث عن موقع مؤسسات التعلیم العالي في الوطن العربي والجزائر ضمنھ 

  من العالم؟ 
بالعودة إل�مفھوم الجودة نجد أنّھ قد واكب ذلك التطور المعرفي 

إرضاء العمیل في المقام األول والتكنولوجي الھائل إلى أن أصبح یُعنى أكثر ب
القیام باألمور الصحیحة من خالل األسلوب : "وفق جملة من التعریفات، منھا
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والتعددیّة التي یعرفھا ھذا المفھوم ال . 2"الصحیح للوصول إلى الھدف المنشود
تنفي عنھ وحدة اإلطار المفاھیمي الذي صاغھ المتخصصون والذي یتمایز 

 :3يبین خمسة مداخل أال وھ
 مدخل یستند إلى أساس التفوق؛  
 مدخل یستند إلى أساس المستفید؛  
 مدخل یستند إلى أساس القیمة؛  
  مدخل یستند إلى أساس المنتج؛  
 مدخل یستند إلى أساس التصنیع .  

عملیة بنائیة تھدف إلى : "أّما عن الجودة في التعلیم فھي تشیر إلى
مجموعة : "ن منطلق أنّھاكما ویعرفھا البوھي م. 4"تحسین المنتج النھائي

السمات أو الخصائص التي تعبر عن وضعیة المدخالت والمخرجات 
  .  5"المدرسیة ومدى إسھام جمیع العاملین فیھا إلنجاز األھداف بأفضل ما یمكن

تصب التعاریف أعاله وغیرھا في بوتقة شرطین أساسیین ألداء العمل، أولھما 
بمنتج أو خدمة وثانیھما یرتبط بإرضاء  ھي النوعیة والكفاءة سواء تعلق األمر

بمصطلح  6المستفید كمؤشر لقیاس الجودة، ویعّبر عنھا جوزیف جوران
أي مدى مطابقة المنتج للمواصفات القیاسیة المحددة " المواءمة لالستخدام"

: مسبقا ھذا من جھة ومن جھة ثانیة مواكبة احتیاجات السوق وفق ثالوث
  .الجودة وتحسین الجودة ضمانا لالستدامة تخطیط الجودة، الرقابة على

یلقي منطق الجودة الشاملة بظاللھ على العمومیة وتوافر الجودة في كل 
عناصر ومكونات المؤسسة وقد ُعرفت على أنّھا نظام یدمج كل المجھودات 
لتحسین جودة مختلف مصالح وأقسام المنظمة للوصول بشكل عقالني إلى 

ت التي ترضي العمیل، ولم تخرج إسھامات أحسن صور الخدمات والمنتجا
ستیفن كوھین ورونالد براند عن ھذا السیاق، والشمولیة تتبیّن من البحث عن 
تمضھرات الجودة بدء من التعرف على احتیاجات المستفید وصوال إلى تقییم 

وفي ذلك إذن إشارة إلى الدینامیة . مدى رضاه عن الخدمة أو المنتج الُمقدم لھ
غ بھا إدارة الجودة الشاملة كونھا تحسین مستمر تشھده العملیات التي تصطب

اإلداریة ومراجعة دوریة بحثا عن وسائل وطرق لرفع مستوى األداء وتقلیص 
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دونما  اإلنتاجیةوقت اإلنجاز وتخفیض التكلفة كل ذلك لصالح كفة الجودة 
  .إغفال لحاجة العمیل ورضاه أوال

ت اإلداریة الحدیثة التي تتجاوز إدارة الجودة الشاملة من الفلسفا
المعنى القریب للجودة التي یتّم ضمانھا في المنتج أو الخدمة الُمقَدمة للعمیل 
لتشیر إلى اإلسھام الفعلي للنظام اإلداري بكل مكوناتھ وتحقیق الكفاءة 
االستثماریة للموارد الُمتاحة من مواد أولیة، قوة بشریة، نظم ومعلومات 

ل وكذا وقت، وعلیھ یمكن إجمال الخطوط العریضة لھذه واستراتیجیات عم
  7:الفلسفة في نقطتین محوریتین ھما

 Conformance to specificationsمطابقة المواصفات  -
 Meeting market requiementsإشباع وتحقیق متطلبات السوق  -

والنظرة الشمولیة التي تصطبغ بھا ھذه الفلسفة یمكن التعبیر عنھا وفق 
  :اآلتيالمخطط 

  الخاصیّة الشمولیة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة: یوضح 01مخطط رقم 

  
متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم "راضیة بوزیان، : المصدر

  .25. ، ص)2012، 32(التواصل ، "العالي ومعوقاتھا
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تعلیم انتقلت تطبیقات مفاھیم إدارة الجودة الشاملة من الصناعة إلى ال
التربویة، وكان  اإلصالحاتباقتراح من التربویین وخصوصا المسؤولین عن 

، W.Edward Deming 8ادوارد دیمینغ: من رّواد ھذه الدعوات كل من
، Philip Crosby 10، فیلیب كروسبيJoseph Jouran 9جوزیف جوران
من منطلق أّن اعتماد  وغیرھم ،Armod Feigenbaum 11أرموند فیغنباوم

إدارة الجودة الشاملة من شأنھ أن یحل المشاكل التي یتخبط فیھا الفضاء  مبادئ
التعلیمي حین أجمعوا على ذلك، في حین جزئیات اختالفھم فتتراوح بین 
استحداث مجلس أعلى للجودة الجامعیة وھذا كان من اقتراح جوران وبین 

المصنع  جملة نقاط كتلك التي قدمھا كروسبي والتي تھدف لتحقیق الجودة في
أو نقلھا إلى الجامعة، غیر أّن ھذا االختالف حول الجزئیات یزول عند اتفاقھم 

  12:حول ضرورات اعتماد إدارة الجودة الشاملة والتي تنبئ بجملة فوائد منھا
تحسین نوعیة الخدمات والسلع ورفع مستوى أداء العاملین والقائمین  -

 علیھا؛
أسالیب وطرق العمل بما تخفیض تكالیف الخدمة والعمل على تحسین  -

 یضمن زیادة تركیز والء العاملین وتنمیة انتمائھم ورضاھم؛ 
توفیر المناخ التنظیمي والتسییري الذي یجعل التنظیم یتكیف وأھدافھ التي  -

  .تدور باألساس حول رضا جمھوره
  :متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي. 2

الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي یتطلب جملة إّن تطبیق إدارة الجودة 
من األسس والشروط والتي من خاللھا یمكن تطویع مبادئ ھذه الفلسفة بما 
یتماشى و خصوصیة التعلیم العالي، وھذه األساسیات التي سیتم التعرض لھا 
في ھذه الجزئیة إنّما ھي تلك المتعارف علیھا في األدبیات العربیة والغربیة 

وضرورة األخذ بھذه الفلسفة إنّما ھي ُمستمدة باألساس من .سواء على حد
تزاید االھتمامین الدولي واإلقلیمي حول إدماج الجودة في مؤسسات التعلیم 

 التعلیم حول عالمیاً  مؤتمًرا الیونسكو نظمت الدولي المستوى فعلىالعالي 
 على فیھ التركیز وقد تمّ  ، 1998أكتوبر في باریس في والذي ُعقد العالي
 ھذا عن الصادر اإلعالن من عشر الحادیة المادة أكدتھ وھذا ما الجودة ضمان



  مقاربة معرفیة: ئریةإدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزا      
  

 

 657                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

 وأنشطة وظائف كافة یتناول الذي النوعي التقییم أھمیة والتي تناولت المؤتمر
 ھیئات جوھر ذلك ھو تأسیس إلیھا المشار المادة واعتبرت العالي، التعلیم
 أكد كما الجودة، لضمان لیةدو ومستویات معاییر ووضع مستقلة، وطنیة

 وضع عند واإلقلیمي والوطني المؤسسي السیاق مراعاة أھمیة على اإلعالن
  .13والمستویات المعاییر تلك

 عدة إلیھ المشار العالمي المؤتمر سبق فقد اإلقلیمي، المستوى على أّما
 المؤتمر الیونسكو نظمت - المثال سبیل على - بیروت ففي إقلیمیة، أنشطة

 في الجودة أھمیة على أكد بدوره وھذا العالي، التعلیم حول العربي یمياإلقل
 لتقییم آلیة إنشاء على العربیة الدول المؤتمر ھذا حثّ  ولقد العالي، التعلیم
 والبرامج والمؤسسیة التنظیمیة: المستویات كافة على العالي التعلیم نوعیة

 فقد أشرفت  2003 العام من األخیر الشھر وفي والمخرجات والعاملون
 أكد وقد دمشق في مؤتمر على العربیة الجامعات اتحاد مع بالتعاون الیونسكو

  .14التقویم ثقافة ونشر الجودة ضبط آلیات إنشاء ضرورة على توصیاتھ ضمن
من السیاق أعاله یمكن إجمال ضرورات األخذ بفلسفة الجودة الشاملة في 

  :التعلیم العالي في النقاط التالیة
الجودة بمتغیرات ُمستحدثة على غرار الشمولیة، اإلنتاجیة وعالمیة  ارتباط -

 ھذه المعاییر؛
 15التنافسیة كسمة للبقاء؛ -
 اإلیدیولوجیةنجاح تطبیق أبجدیات الجودة في التعلیم العالي یحكمھ  -

والعوامل السوسیوثقافیة للبیئة المحیطة، أي أنّھ لكل بیئة معنیة منھجیات 
 وآلیات تتناسب وظروفھا؛

بما 16ضعف حتى ال نقول فشل اإلصالحیات الھیكلیة الكبرى التي تّم تبنیھا -
قاد إلى تفشي ظاھرة العجز التعلیمي والمقصود بھ تحقیق مخرجات ال 
تواكب الطلب في السوق العمل وبعبارة أخرى االستثمار في عوائد 

 مفرغة؛ 
فة النوع ومن تفعیل البحث العلمي وتبعاتھ عند التحول من ثقافة الكم إلى ثقا -

 . 17ثقافة الذاكرة والحفظ إلى ثقافة الفھم اإلبداع
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إّن استعراض األدبیات، على اختالف مشاربھا، لمبادئ وأھداف اعتماد 
الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعیة یختلف في جزئیاتھ لكنھ ال یتناقض في 

في  أربعة معاییر تضمن الجودة وھي 18منطلقاتھ، وقد حّدد فیلیب كروزبي
  :19األساس منتقاة من مبادئ ھذه الفلسفة وھي

التكیّف مع متطلبات الجودة من خالل وضع تعریف محّدد، جامع ومانع  .1
 حول المفھوم ال یختلف فیھ إثنان؛

توصیف نظام تحقیق الجودة على أنّھ نظام وقائي من خالل االلتزام  .2
 بمعاییر محددة مسبقا؛

 منع الوقوع في الخطأ من أول تطبیق؛  .3
تقییم الجودة من خالل عملیة المقایسة الكیفیة والنوعیة بناء على ما ُضبط  .4

 .من معاییر
إن إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعلیمیة العلیا إنما تسعى 
لضمان اإلتقان في العمل بمفھوم بسیط ، وعلیھ فالفروقات بین مؤسسة ذات 

ھو أسلوب اإلدارة والتسییر  أداء جیّد وأخرى ضعیفة األداء إنّما یكون مرّده
وعلیھ فقد ارتأت مؤسسات التعلیم العالي في العالم . الذي تنتھجھ ھذه األخیرة

المتقدم المسارعة إلى ھذا اإلصالح كونھ صمام األمان لخدمة تعلیمیة غیر 
متذبذبة، انضباط إداري یسمح بالثبات والتوسع، وعلیھ یمكن تلخیص العوائد 

ا اإلصالح في المضامین اآلتي ذكرھا والتي ال تخرج المرجوة من تطبیق ھذ
  :20عن جوھر التعریفات الُمقدمة أعاله

تعظیم حجم اإلنتاجیة الكلیة بما تضمھ من إنتاجیة خریجي الجامعات،  .1
 إنتاجیة البحث العلمي و إنتاجیة المؤسسة التعلیمیة؛ 

 تبني منطق العمل الجماعي والعمل وفقھ .2
حسین والتطویع المستدام آللیات العمل الحرص على استمراریة الت .3

 ومنھجیاتھ؛
الحّد من ھامش الخطأ عند األداء وھذا ما یعود باالدخار في التكلفة دون  .4

 .الحلول ومسعى تحقیق رضا العمیل
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  :الجزائریة التعلیم العالي وإدارة الجودة الشاملة في الجامعة. 3
ع التعلیم العالي في شھدت نھایة الثمانینیات وبدایة التسعینات تأثر قطا

الوالیات المتحدة األمریكیة بنجاح تطبیقات الجودة والنوعیة في الحقل 
الصناعي، فانعكس ذلك على توسع تطبیق حركة الجودة الشاملة في قطاع 

ودول  التعلیم العالي خصوصا في الجامعات األمریكیة، البریطانیة، نیوزیالندا
جامعة ومعھد فقط مع  200لفلسفة شرق آسیا حیث تجاوز عدد متبنیي ھذه ا

بدایات التسعینات وتزامن ذلك وظھور أولى المواصفات القیاسیة المقّننة 
، المواصفة BS 55750للجودة في التكوین على غرار المواصفة البریطانیة 

في السیاق ذاتھ ُسجل تعالي االھتمام الدولي والعالمي . ISOO 9000الدولیة 
  .بھذه الفلسفة

العالي كما ھو معلوم أحد أھم القطاعات الحساسة والذي یضّم والتعلیم 
جملة المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري والتي تُعرف بالمؤسسات 
الجامعیة، ھدفھا األسمى ھو نشر المعارف وتعمیم نطاقھا ومن ثّم تكوین 

ما تتألف الشبكة الجامعیة عمو. إطارات البالد وإعدادھا لقیادة مسیرة التنمیة
الجامعات، المراكز الجامعیة، معاھد التعلیم : من أربع تكوینات رئیسة ھي

وقبل توصیف مالمح فلسفة .والتكوین العالي والمعاھد الوطنیة والمعاھد العلیا
الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر نعرج فیما یلي على 

  21:نُظم جودة التعلیم العالي عبر العالم، وأشھرھا
نظام إداري : B55750المقاربة البریطانیة لنظام الجودة الشاملة . 1

یضم عددا من المجاالت، العملیات والمخرجات حیث تشتمل المجاالت على 
كل من التصمیم، التطویر، استراتیجیة التنفیذ، الرقابة على العملیات، الفحص 

الشاملة والتي ویعتبر ھذا النظام خطوة في مسار إدارة الجودة . والتمحیص
  .تستوجب تغییرا تشھده ثقافة وتوجھات التنظیم الكالسیكیة

 العالي التعلیم مؤسسات واجھت: المقاربة األمریكیة للجودة الشاملة. 2
 وبخاصة 1999 عام منذ التحدیات من العدید األمریكیة المتحدة الوالیات في
ومراجعة  تقییمال إعادة من البد فكان بھا، الخاصة المیزانیة تخفیض منذ

ونظم  التقییم أن وحیث االقتصادي التطویر برنامج في المناھج قصد اإلسھام
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الطالب  بتعلیم یتعلق فیما المؤسسات تأثیر لتقیس أسست قد المتعددة الجودة
 التغیر، دائمة العمل التي ھي ومتطلبات لتكییفھا الجامعات على والتركیز

 في الشركات نجاح أن كما فة،والمعر بالمھارات الطالب تزوید وكذلك
 في العالي یملالتع مؤسسات من العدید شجع قد الشاملة الجودة إدارة استعمال
  .على تبنیھا األمریكیة المتحدة الوالیات

 رضا زیادة یمكن التنظیمیة وأسالیبھا وعناصرھا الجودة مبادئ وباستخدام
 Totalة الشاملة ھندسة الجود أنموذجالزبون وھو الطالب، حین یتم اعتماد 

Quality Engineering  وتُقّدم جائزة مالكومMalcolm Baldrige  كمعیار
 اإلدارة التخطیط، الزبون،عملیة: لنجاح تطبیقات ھذه الفلسفة القائمة على

  .العلمیة والتحسین
مجموعة مواصفات تحدد الخصائص : 9000مواصفات االیزو . 3

عمول بھا، ویتم إصدارھا من قبل الواجب توافرھا في النظم اإلداریة الم
في التعلیم العالي  ISO 9000المنظمة العالمیة للمواصفات وتضم مواصفات 

  :كل من
خریطة عامة لسلسة المواصفات التي تساعد المستخدم  9000المواصفة  -

وھذه األخیرة ھي 9004، 9003، 9002، 9001على تطبیق المواصفات 
  :ى النحو التالينماذج لتوكید الجودة الخارجیة عل

- ISO 9001 : تشمل تصمیم التعلیم الجامعي وإدراج البرامج واألقسام في
  ذلك؛

- ISO 9002 : الخدمات التعلیمیة؛ وإنتاجتشمل تشغیل  
- ISO 9003 :یقدمھا التي والخدمات النھائیة واالختبارات الفحوصات تشمل 

  والطباعة؛  كالمنح للجامعة الغیر
- ISO 9004 :المنظومة ومراجعة لتطبیق الالزمة شاداتاإلر تضع 

  .الشاملة الجودة إلدارة التطبیقیة
الواقع الذي تعایشھ الجامعة الجزائریة الیوم مرّده نشأتھا االستعماریة 

وما ھي إال  1877فمن المعلوم أن أول جامعة أنشأھا المستعمر عام  األولى
تسلم الھندسة الجامعیة من ، وحتى بعد االستقالل لم 22امتداد لنظیرتھا الفرنسیة

النكھة الفرنسیة حیث أن فكرھا، منھجھا، نظامھا البیداغوجي وأسلوب 
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التكوین فیھا كلھا مستوحاة من النظام الذي حكم الجزائر خالل عقود طویلة، 
ھو الذي شھد میالد الجامعة  1980إلى  1970واألدبیات تعتبر العقد من 

مختصة بشؤون التعلیم العالي  الجزائریة حیث عرف إنشاء أول وزارة
الھادف باألساس إلى  1971 23والبحث العلمي وأعقب ذلك مباشرة إصالح

إعادة النظر في نظم التكوین على ضوء المتطلبات المعیشیة الراھنة للدولة 
  .24المستقلة

 فیھا ما الجامعة شھدتالمرحلة الثالثة ھي عشریة الثمانینیات التي 
 واتضحت ، 1983عام ظھرت والتي نظیمیة،الت الخریطة بمرحلة یعرف

الھادفة إلى تسطیر التخطیط الجامعي  1984 عام مالمح ھذه الخریطة أكثر
معتمدة في تخطیطھا على احتیاجات السوق الوطنیة بمختلف  2000إلى آفاق 

قطاعاتھ والتي یتم تحدیدھا مسبقا وبذلك یكون توجیھ تكوین الطلبة نحو ما 
، إضافة إلى بعض الترقیات التي شھدتھا المراكز یخدم ھذه االحتیاجات

ولعل . 25الجامعیة إلى معاھد وطنیة والسھر على تطویر الخدمات الجامعیة
أھم سمة یتم التركیز علیھا عند الحدیث عن ھذه المرحلة ھو تعالي النقاشات 
حول ضرورة استقاللیة الجامعة من الناحیتین اإلداریة المالیة والبیداغوجیة 

  .البحثیة
آخر مراحل التطور الكالسیكي التي شھدتھا تسعینیات القرن الماضي 

الھیاكل، المناھج فجاءت إلصالح المنظومة الجامعیة سواء من ناحیة 
ھذا . والبرامج واألھداف سعیا لتكوین قیادات كفؤة تنھض بمتطلبات الراھن

االھتمام بالتكوین  إلى اإلصالحاتمن جھة ومن جھة ثانیة عمدت ھذه 
البیداغوجي لألستاذ كونھ عصب المنظومة الجامعیة من خالل ضمان 

ت الوطنیة منھا استفادتھ من ورشات التكوین ودورات التدریب والملتقیا
والدولیة التي أسھمت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وباقي ھیئاتھا 

في بناء عالقة وطیدة بین  اإلسھاموكل ھذا من شأنھ . إیجادھاوملحقاتھا في 
  . 26الحیزین الجامعي التعلیمي والمجتمعي المھني

 لواحدا قرن ظالل في الجزائر عرفتھا التي العمیقة تغیرات ظالل وفي
 والثقافیة، والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة المستویات على والعشرین
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 دفع الذي األمر الطارئة، التغیرات مع تتالءم ال الجزائریة الجامعة أصبحت
 التعلیم إلصالح توصیة بإصدار الجامعیة المنظومة إلصالح الوطنیة اللجنة

 ومن ، 2002أفریل  20في المنعقد الوزراء مجلس علیھ صادق والذي ،يالعال
 التعلیم قطاع تطویر إستراتیجیة إطار في برمجت التي األساسیة المحاور

 شامل إصالح وتطبیق إعداد خالل من  2013إلى  2002بین ما لفترة العالي
 .LMD 27نظام في وتتمثل العالي، للتعلیم وعمیق

زیعھا التعرض إلى واقع مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر من خالل تو
  :وھیكلتھا یبین جلیّا معاناتھا من جملة صعوبات منھا

 ألفیة ظالل في المخاطر منھا كأكبر الجزائریة الجامعة تعاني :المعلوماتیة -
 والنمو المتسارع واإلعالم واالتصال اإلعالم تكنولوجیا وخاصة الثالثة،

 كل الجامعي التعلیم محتوى في النظر إعادة یفرض ما ھذا للمعارف،
 بإمكانات التغیرات ھذه الجزائریة الجامعة ستواجھ كما األقل، على تینسن

 المعلوماتیة سوق كون إلى تشیر من 28المتوفرة األرقام أن حیث محدودة
 %99 التجھیزات تشكل حیث دینار،ب ملیار 12 إلى 10بحوالي  مقدرة

ضعیف  جد یزال ال اإلنترنت دخول وأن البحثي، للجانب %1ویبقى 
 .دول العالممقارنة ب

 قاعدة توسیع في نجحت الجزائر یشیر إلى أنّ  الواقع :التدفق الطالبي -
 عدد وقلة األساتذة عدد كفایة عدم من فبالرغم الجامعات، في التدریس

 والبحث العالي بالتعلیم العالقة ذات واإلمكانیات والوسائل الجامعات
 رفع أجل نم بمجھودات االستقالل، غیر أنھا قامت بدایة مع العلمي

 منذ أنھ إذ ذلك، على دلیل لخیر واإلحصائیات .الجامعي التسجیل معدالت
 على طالبا، والمالحظ ھو أّن الطلب 3718 لم تتجاوز االستقالل بدایة

 الطلبة ألعداد المتصاعد التزاید ذلك على والدلیل مستمر تزاید في التعلیم
 یقارب ما إلىالعدد  تضاعف سنوات عشر في حیث -نظرا لمجانیتھ –

 سیقارب 2017 عام بحلول فإن ثابتة النسبة افتراض فمع أضعاف، الثالثة
 .ملیون 2.5حوالي  الطلبة عدد
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 أصبحت الجزائریة الجامعات في التأطیر نقص ظاھرة إن :مشكلة التأطیر -
 لإلطارات المتوازن غیر التوزیع على النظر بغض الرئیسیة، السمة ھي

 أعلى محاضر أستاذ أو عالي تعلیم أستاذ لكل بالنسبة الطلبة عدد فإن العلیا،
 والشعب التخصصات توزیع واقع إلى العالمي، بالنظر المعدل من بكثیر
 فروع حساب على الفروع بعض في كبیر واكتظاظ تجمع ھناك أن نجد

 ینبئنا بحالة وھذا اإلنسانیة، العلوم فروع في خاصة أخرى وتخصصات
 على المتوافدة البشریة للطاقات لبیداغوجيا التوجیھ في التوازن عدم

 .الجامعة
 النشاطات أھم یعتبر العالي التعلیم على اإلنفاق إن :میزانیة التعلیم العالي -

 على اإلنفاق معدالت ازدادت فلقد استثناء، دون الدول جمیع في الحكومیة
 ھذا من وبالرغم الجزائر، في والثمانینات السبعینات سنوات خالل التعلیم

 مقارنة یظھر یكاد ال الدولة میزانیة من اإلنفاق معدل فإن االرتفاع
 المخصصات وعلیھ ھذه. األخرى خصوصا العسكریة منھا بالقطاعات

 عن جدا بعیدة مستویات في الجزائر تجعل الوطني الدخل من المالیة
 .%0.7وھو النامیة للدول المتحدة األمم حددتھ الذي المعدل

 مستواه تدني من الجزائر في العلمي البحث یعاني: يمخرجات البحث العلم -
ذلك، لعل  على الدالالت من العدید وتوجد یكون أن ینبغي عما كثیرا

أصدقھا حصیلة البحوث ومشاریع البحوث حسب اللجنة الوطنیة لتقییم 
  .مشاریع البحوث الجامعیة

آلن بعد التعرف على واقع مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر یمكننا ا
التطلع إلى آفاق تطویر ھذا الھیكل الحساس وفق إدارة الجودة الشاملة، فمن 
جانبھا تنتھج وزارة التعلیم العالي سلسلة من اإلصالحات لھذا القطاع وجملة 
من تدابیر في مسعى االنتقال إلى طور مستجد تتوطد فیھ سمات الحكامة 

. والبحث عن الجودة والكفاءةوالرشادة في التكوین المستنبتة من ثقافة التقویم 
  :وفي ھذا السیاق نذكر

 2008الجلسات الوطنیة للتعلیم العالي والبحث العلمي، ُعقدت في ماي  -
ولتّؤم لقاءات جھویة حول البحث العلمي  باإلصالحاتلتتوج مسارا حافال 
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والتطویر االلكتروني التي شاركت فیھا وحدات البحث ومخابره وقد 
 :األھداف التالیةخرجت ھذه الجلسات ب

 نظام تطبیق تقویمLMD ؛ 
 وتعمیقھ؛ نطاقھ وتوسیع اإلصالح توطید 
 العالي؛ التعلیم في الجودة إلدارة نظام وإرساء التقویم آلیات تفعیل 
 والمؤسسة؛ الجامعة بین العالقة ترقیة 
 للبحث؛ الوطنیة البرامج لتنفیذ مالئمة منھجیة وضع 
 والتطویر العلمي البحث منتجات لنقل تحفیزیة تدابیر ترقیة 

 االقتصادي؛  الفضاء نحو التكنولوجي
 البحث وھیئات الجامعیة للمؤسسات الراشدة الحكامة إرساء.  

الملتقیات الوطنیة والدولیة الباحثة في إدارة الجودة الشاملة في التعلیم 
العالي بین المبررات والمتطلبات قصد ضمان الجودة في الجامعة الجزائریة 

اقع واآلفاق، وقد تعددت ھذه األخیرة ونذكر منھا على سبیل المثال ال بین الو
 2008جوان  2و 1یومي  -بن عكنون -ملتقى دولي بجامعة الجزائر: الحصر

 االستفادة من الجزائریة الجامعیة المؤسسات تمكین بغرض الثانیة طبعتھ في
 خبراء نبی الملتقى ھذا وجمع الجودة میدان ضمان في الدولیة الخبرة من

 ومدراء والیونیسكو، الدولي للبنك المنتمین العالي التعلیم في الجودة ضمان
 ضمان نظام ببناء المكلفین األساتذة وكذا الجزائریة الجامعیة المؤسسات

 26و 25وكذا ملتقى وطني بجامعة بسكرة یومي . العالي التعلیم في الجودة
 الجامعیة المؤسسات تمكین بغرض الملتقىوقد جاء ھذا  2008نوفمبر 

 إدارة مدخل تطبیق ومتطلبات االطالع على مبررات من الجزائریة
محاور  أربع الملتقى ھذا تناول بالتبني، وقد جدیر كأسلوب الشاملة الجودة

  :رئیسة ھي
 متطلبات ضمان جودة التعلیم العالي في الجزائر؛ 
 معوقات الوصول إلى جودة للتعلیم العالي في الجزائر؛ 
 ودة التعلیم العالي في الجزائر بین الخصوصیة المحلیة وعولمة ضمان ج

 التعلیم،
 معاییر تطبیق ضمان الجودة في التعلیم العالي في الجزائر. 
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إن استمرار التدھور الذي یالزم المحیط الجامعي من مخرجات طالبیة 
وأداء لألساتذة واإلداریین انعكس ال محالة على عدم قدرة ھذه المؤسسة على 

أكثر من ضرورة  اإلصالحقیق متطلبات العملیة التنمویة، وبذلك أضحى تح
أن یكون  اإلصالحفي األلفیة الجدیدة والیوم قبل الغد وعلیھ یشترط في ھذا 

 اإلستراتیجیةشمولیا مستمرا حتى یضمن االستدامة على غرار تبني نقاط 
ا منح إنشاء وحدة جودة لكل جامعة ومركز جامعي جزائري مھمتھ:التالیة

االعتماد الجامعي وھو شھادة تمنح لمؤسسة التعلیم العالي نظیر تأمینھا 
لمعاییر محددة لجودة التعلیم العالي، وتختلف ھذه المعاییر من بیئة إلى أخرى 
على حسب المتطلبات والخصوصیات الذاتیة لكل مؤسسة جامعیة وعموما 

التعلیم العالي، السھر المساھمة الفاعلة في تعزیز النوعیة في : تتراوح بین
على سالسة وصول المعلومة لكل األطراف والشركاء من طلبة و أھل 

معاییر معیاریة للتقییم والتقویم الذاتي داخل كل مؤسسة،  إیجادوأرباب عمل، 
تدعیم الالمركزیة والتي تضمن فاعلیة أكثر في العمل على المستویات 

نات األفقیة والعمودیة، تعدیل القاعدیة وبذلك تشیع روح الرضا بین التكوی
الھیكل التنظیمي للجامعة بما یُحّدد مسؤولیات جھاز إدارة الجودة الشاملة 
ونوعیة آلیات التدریب المطلوب للفریق والمستوحاة أصال من مبادئ اإلبداع 
والتجدید، التركیز على النوعیة أكثر منھ على الكمیة وبذلك تكون التنافسیة 

م العالي أساسھا النوع، االعتماد على كادر إداري كفؤ بین مؤسسات التعلی
یعتمد أسالیب مستحدثة للتواصل وأخیرا العمل ضمن إطار تشابكي حوكمي 

  .یجمع األطراف ذات الصلة على اختالف مشاربھا
فقد كان  29في السیاق أعاله ومما جاء في ھذه الورقة وغیرھا من الدراسات

مقتربات التي تُسّخر مبادئھا لتحقیق أھداف مقترب التسییر العمومي من أھم ال
الجامعة، ومنطق التسییر العمومي الجدید القائم على فعالیة التسییر خصوصا 

  :في جزئیتي
تخفیض التكالیف وبلوغ الحد األقصى من النتائج واألھداف من خالل  .1

التركیز على مدخالت النظام الجامعي بمحوریھا المالي أي المیزانیة 
. الطلبة، ومخرجاتھا المتمثلة أساسا في الطلبة المتخرجین والبشري أي
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وبصیغة أدق یُعنى ھذا المبدأ بالسعي للوصول إلى مخرجات أفضل بتكلفة 
 أقل؛

مدى اھتمام الجامعة بالطالب الذي یُعتبر زبونا وفقا للفلسفة التسییریة  .2
ة وبذلك تُراعى رغباتھ في المقام األول وھي مؤشر لقیاس كفاءة وفعالی

 .الجامعة، وبذلك یمثل تكوین ھذا األخیر الھدف األساسي لنشاط الجامعة
االستجابة اآلنیة وتغطیة االحتیاجات األساسیة تحت الضغط الكمي ومدى  .3

تأثیره على نوعیة المخرجات وقیمة التكوین، وكمثال على ذلك فإّن أّي 
ب ومواد عجز في الموارد المالیة سینعكس ال محالة على المقتنیات من كت

مخابر مقابل ال تأثر سلبي لباب المیزانیة المتعلق بالتجھیز والنفقات 
 .اإلداریة األخرى

طابع المنافسة ودراسة السوق وإقحامھما في نشاط الجامعة بما یربط بین  .4
تزاید عدد الطلبة، تكوین األساتذة وترقیة مستوى : متغیرات مھمة ھي

عصر نظرا ألن ھذه المخرجات الدراسات العلیا بما یواكب مستجدات ال
  .جدیدة للجامعة) أساتذة(ستمثل في الغد القریب مدخالت ) طلبة(

  
  :الخاتمة

 المؤسسة تبني أن مفادھا حقیقة عرضنا لھذه الورقة نستخلص خالل من
 الشاملة الجودة لنظام الجامعیة

 المستوى والرقیب النجاح على والمحافظة ھدفھا لتحقیق مھما عنصرا یعتبر
 على بالتركیز التفكیر من البد العطاء مسیرة ولمواصلة للجامعة، علميال

 تقوم أن الجامعیة المؤسسة إدارة على لھذا الكم، مع جنب إلى جانبا النوع
 وذلك واألكادیمیة، اإلداریة عملیاتھا جمیع لتشمل الشاملة الجودة نظام بتطبیق
 باإلضافة عالمیة میةعل أسس على استنادا تقدمھا التي الخدمات جودة لضبط

  .الجامعة في العاملین لدى الجودة ثقافة ترسیخ إلى
 من للرفع الحقیقیة الضمانة ھو العالي التعلیم جودة تأمین أن إلى إضافة
 مواھبھم وتطویر الالّزمة بالمھارات وتزویدھم للطّالب النوعیة الكفاءة

 ومن المعرفة، على ىالمبن االقتصاد بناء في للمساھمة واستعداداتھم وقدراتھم
 التموقع على قدرتھا تدعم عالیة كفاءات من االقتصادیة المؤسسات تمكین ثّمة
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 سمتھ معلوم اقتصادي مناخ وفي متغیر ودولي إقلیمي محیط في والمنافسة
  .المتسارعة والتكنولوجیة العلمیة التغیرات

 من استعرضتھا ھذه الورقة التي النظریة الحقائق ھذه ضوء وفي
 تكون قد التي الحقیقیة المبررات وبعد أن استطلعنا األدبیات، من وعةمجم

 للتطبیق األساسیة المتطلبات تقصي وكذا المدخل، ھذا لتبني وداعمة محفزة
 مدخل إدارة الجودة الشاملة خالل من بالجزائر، العالي التعلیم مؤسسات في

 ھذا یومنا إلى قاللاالست منذ الجزائریة الجامعة في حصل الذي إال أّن التطور
مؤسساتھا خصوصا  تسییر في مثیل لھ یسبق لم تدھور من ما تعانیھ ال ینفي

 قادرة غیر جعلھا مما في اآلونة األخیرة مع تصاعد الكم على حساب الكیف،
 من تملیھ وما العالمیة مستجدات ظالل في وخاصة بوظیفتھا القیام على

  .متطلبات
انفتاح النظام الجامعي اإلداري والورقة الرابحة حسب رأینا ھي 

واألكادیمي على مدخالتھ واعتبارھم زبائن وفقا للمنطق التسییري في العلوم 
االقتصادیة وبذلك البد من االستجابة لتطلعاتھم بكفاءة وجودة عالیة من جھة 
مع تقلیل التكلفة من جھة ثانیة تحسبا للمنافسة المرتقبة وفق آلیة السوق 

، وكذا التوجھ نحو التكمیم بمعنى تحدید أھداف قابلة )قوىفالبقاء یكون لأل(
للقیاس وإن كانت نوعیة وذلك قصد التمكن من متابعة مستویات األداء وتعدیل 
اختالالتھا مرحلیا وتقییم مدى رشادة استغالل الموارد المتاحة وتسخیرھا 

صر لخدمة ھذه األھداف وقد تكون مؤشرات القیاس على سبیل المثال ال الح
نسبة الطلبة إلى أجھزة الحاسوب وتدفق األنترنت، نسبة الطلبة إلى : ھنا

األساتذة، نسبة الطلبة إلى اإلداریین، نسبة الطلبة إلى الكتب ومقاعد المكتبة، 
  .وغیرھا
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  : الھوامش
                                                        

، قام بتعلیم الیابانین كیفیة تحویل السلع الرخیصة إلى "أبو الجودة"األمریكي الذي یسمى  1
فضلیة للسلع الیابانیة على السلع منتجات ذات قیمة وجودة عالیة، وبفضلھ تّم تسجیل أ

  . األمریكیة واألوروبیة
، 243(، مجلة االقتصاد السیاسي "مفھوم إدارة الجودة الشاملة"محمد عادل الشعار،  2

  .38 ، ص)2001
متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي "راضیة بوزیان،  3

، 32(واالجتماعیة  اإلنسانیةالتواصل في العلوم ، "- مقاربة سوسیولوجیة -ومعوقاتھا 
  .25ص، )2012

، دار الوفاء للطباعة الجودة الشاملة في اإلدارة التعلیمیة والمدرسیةأحمد إبراھیم، 4
  .17ص، 2003والنشر، 

، داء قباء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، اإلدارة التعلیمیة والمدرسیةفاروق البوھي، 5
  .24ص، 2001

  .م وباحث أمریكي األصل ومدیر معھد جوران للجودةعال 6
  .25صراضیة بوزیان، مرجع سابق،  7
على  اإلحصائیةالرقابة "صاحب نظریة اإلدارة على مستوى المصنع والتي سماھا أنذاك  8

نظیر مساھماتھ في حركة إدارة الجودة  اإلمبراطوري، والتي نال عنھا الوسام "الجودة
الزدھار االقتصاد الیاباني، فھذه البیئة استنبت فیھا دیمینج  والتي كانت سببا رئیسا

وعرفانا بما قدمھ للیابان فقد تأسست جائزة باسمھ تضاھي شھرتھا شھرة " دوائر الجودة"
  . جائزة نوبل في العالم

ممن أسھموا في تطویر مفھوم الجودة خالل الحرب العالمیة الثانیة وعلى ذلك ُمنح وساما  9
الیاباني حین قام بدورات تدریبیة لصالح الیابانیین خصوصا  اإلمبراطورتقدیریا من 

تمیّز جوران بدعوتھ للرقابة على الجودة أكثر من . خالل خمسینیات القرن الماضي
تركیزه على إدارة الجودة في حّد ذاتھا ومنطلقھ في ذلك ھو أّن الجودة توحي بالنوعیة 

ویرى جوران . شبع حاجة المستھلك وترضیھوالتي تركز على مواصفات المنتج التي ت
  :أّن التخطیط للجودة یمر بمراحل ھي

 تحدید المستھلكین الحالیین والمرتقبین؛ -
 تحدید حاجاتھم وتطلعاتھم؛  -
 تطویر حاجات المنتج إلشباع الحاجات أعاله المسجلة منھا والمرتقبة؛ و -
  .  اریةتطویر العملیات التي من شأنھا الوصول إلى المواصفات المعی -
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على خطى جوران الذي ركز على ضرورة تطویر المنتج لضمان جوھر اإلدارة  10

الشاملة فإّن كروسبي ھو اآلخر في برنامجھ إلدارة الجودة الشاملة ركّز على المخرجات 
من خالل مفھوم العیوب الصفریة والتي تُعنى أساسا بالحّد قدر اإلمكان من عیوب األداء 

  .ذا عند قیاس الخلل والتكلفة اإلجمالیة للجودةوالسعي إلى الكمال وھ
 جھود تكامل على یقوم فعال نظام وھي للجودة الشاملة الرقابة فیغنباوم بمفھوم عرف11

 تسمح بحیث المنظمة في المتنوعة المجموعات وتحسینھ علیھا والمحافظة الجودة تطور
 الكامل الرضا بتحقیق االقتصادیة في المستویات والخدمة واإلنتاج والھندسة للتسویق
 أكد حیث واضح بشكل حدده الذي التنافسیة الصناعة ھدف في فیغنباوم نظر فقد. للزبون

 وتبنى وتسوق تصمم جودة أي إلى والخدمة السلعة تقدیم ھو التنافسیة الصناعة ھدف أن
  .للزبون الكامل الرضا بتحقیق تسمح التي االقتصادیة التكالیف في علیھا ویحافظ

عائد الجودة لقیاس النتائج المالیة لبرنامج الجودة في شركتك،  ند راست وآخرون،روال 12
  .1996، "شعاع"الشركة العربیة لإلعالم العلمي 

13Look at this website : www.higherdu.gov.ly 
14 Look at this website : www.acc4arab.com/acc//archive/index.php 

عبد الحكیم أحمد الحزامي، ثالثیة إدارة الجودة : فرانسیس ماھوني وكارل جي ثور، تر 15
  .24 ص، 2000دار الفجر للنشر والتوزیع،  الشاملة،

، 2000ار المصریة اللبنانیة، علم اقتصادیات التعلیم الحدیث، الد محمود عباس عابدین، 16
  .320 ص

المقاربة  - المدخل المنظومي والجودة الشاملة في منظومة التعلیم"أمین فاروق فھمي، 17
، مجلة المبرز، عدد خاص بالملتقى العربي "-المنظومیة في مقاربة التعلیم والتكوین

  .88 ص، 2004األول، الجزائر، 
  :لمي، لمزید من المعلومات انظرأحد مستشاري الجودة على المستوى العا 18

Crosby, ph. B,« Quality is free: the Art of Making Quality certain », 
Mc Graw-Hill Book Co.New York: 1979, p 19. 

دار صفاء للنشر،  ،الجودة في المنظمات الحدیثةمأمون الدراكة وطارق آل الشبلي، 19
  .50ص، 2002األردن، 

  .28 ع سابق، صراضیة بوزیان، مرج20
، مكتبة زھراء الشرق، مصر، بحوث ودراسات في نظم التعلیم سعاد بسیوني عبد النبي، 21

  .142- 138 ص، 2001
تقییم العملیة التكوینیة ، دراسة میدانیة لجامعات الشرق "لحسن بوعبد هللا ومحمد مقداد،  22

  .02 ص، 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "الجزائري
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  :باألساس إلى اإلصالحدف ھذا ھ 23
 .الجزائر في التنمیة لمتطلبات االستجابة على قادرة إطارات تكوین -
 .القطاعات جمیع متطلبات لتلبیة االختصاصات تعدد سیاسة تبني -

 من ممكن قدر أكبر لتحقیق الممكنة التكالیف بأقل اإلطارات من عدد أكبر تكوین -
 كثیرة، اختصاصات الجزائریة ظھور الجامعة شھدت اإلصالح لھذا ونتیجة، المردودیة

 المشاكل لتشمل التكنولوجیة، في العلوم أو واالجتماعیة، اإلنسانیة العلوم في سواء
  .السبعینیات في الجزائر عاشتھا التي التنمیة حركة عن الناجمة المختلفة

24 Mahfoud Bennoune, Education Culture et Développement en 
Algérie Marinier ENAG, Algérie, 2000, p 365. 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التربیة والتكوین في الجزائربوفلجة غیاث، 25
  .65 - 64 ص، 1992

  .5 صلحسن بوعبد هللا ومحمد مقداد، مرجع سابق،  26
27For more informations look at : www.mesrs.dz 

 –آفاق التعلیم العالي في ظل األلفیة الثالثة "الرزاق،  عبد وفوزي بوخاوة إسماعیل28
، سلسلة إصدارات مخبر الموارد "والعالم العربي إفریقیاالتعلیم والتكوین في  إشكالیة

  .126ص،2004البشریة، جامعة سطیف، الجزائر، 
، 16( واإلنسانیةاالجتماعیة  ، مجلة العلوم"التسییر العمومي الجدید"لیلى بن عیسى،  29

  .23-18ص، )2007
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  أثر مخرجات الجامعة في تحقیق التنمیة المستدامة ومتطلباتھا
 مع اإلشارة إلى حالة الجامعة الجزائریة

  
 

   عروف راضیةاألستاذة   -بن دعاس جمال  الدكتور

  جامعة العربي التبسي تبسة -باتنةالحاج لخضر جامعة  

  :ملخص
 من لمستفیدا العنصر باعتباره التنمیة، ركائز أحد البشري العنصر یمثل

 الرعایة الفقر، محاربة التعلیم، مستوى( معین معیشة مستوى تحسین
 عجلة تحریك في األھم اإلنتاجي العامل وباعتباره جھة ، من) ...الصحیة
 ولكي .أخرى جھة من المنفذ والعامل المسیر كالمقاول االقتصادي النشاط
 وتنمیة لتطویر جیةإستراتی تصنع أن علیھا التنمیة، ھذه تحقیق للدول یتسنى

 بالمنافسة، المتمیز االقتصادي االنفتاح مع یتماشى وجعلھ البشري العنصر
 االقتصادیة، المؤسسة احتیاجات یغطي لجعلھ العمل سوق تطویر ثم ومن

 على الحفاظ من تمكنھا وكفاءة، بمھارة یتمیزون ومسیرین عاملة یدا باكتسابھا
 تحقیق ثمة ومن المداخیل وتوزیع الثروة خلق في دورھا تلعب حتى نفسھا

  .للمجتمع والرفاھیة التنمیة
 أن المفروض من الذي الدور مضمون عن للكشف الدراسة ھذه تسعى

 للقیام مرشحة تجعلھا التي والبشریة، العلمیة إمكانیاتھا ظل في الجامعة تؤدیھ
جامعة ال من الدراسة وتتخذ .المستدامة والتنمیة تحقیق في منھا المتوقع بالدور

 التكوین مستوى على الملحوظ تطورھا بحكم للدراسة نموذجا الجزائریة
 تواجھھا، التي العقبات على للوقوف القاعدیة والھیاكل العلمي والبحث

  .التنمیة مجال في حققتھا التي واإلنجازات
  .الجامعة، التكوین، البحث العلمي، التنمیة المستدامة: الكلمات المفتاحیة
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  : مقدمة
 البشري بالعنصر البحثیة العلمیة للمؤسسات ممول أكبر الجامعة تبرتع
 لھذه تقدم أن الجامعة تستطیع ولن العلمي، العمل على القادر المؤھل

 بھذه وثیقة صلة على تكن لم إن بالتحدید حاجتھا العلمیة المؤسسات
 احتیاجات من بینة على الجامعة تجعل علمیة سیاسة یتطلب وھذا .المؤسسات

 إمكانات من بینة على القطاعات تلك تجعل والخدمات،كما اإلنتاج طاعق
 تتم التي العلمیة األعمال تنسیق أیضا األمر ویتطلب خدمتھا، في الجامعة

 وإھدار لالزدواجیة منعا خارجھا تتم التي األعمال تلك مع الجامعة داخل
 .الطاقات

 بمستوى إلى االرتقاء الوصول یمكن العلمیة البحوث خالل فمن
 األرض، في االستخالف أھلیة فیھ تتحقق بحیث ومدنیاً  وثقافیاً  فكریاً  اإلنسان،

 تشریفاً  الكائنات، من غیره دون اإلنسان بھ َشرف الذي االستخالف ذلك
 على التغلبكما تمكنھ من  وتعالى، سبحانھ الخالق قبل من وتكریماً 

 اجتماعیة، اقتصادیة، ،بیئیة سیاسیة، كانت سواء یواجھھا قد التي الصعوبات
 القائمة، المواد الستبدال جدیدة مواد عن ذلك؛ و كذا البحث غیر أو ثقافیة

 المواد، استخدام وتقلیل المنتج كفاءة لزیادة الجدیدة األجھزة في والتغییرات
 من الجدیدة الطاقة تخزین وطرق المتجددة غیر الموارد على الطلب وتخفیض

  .المستقبلیة األجیال أجل
 :الدراسة لھذه الرئیسي التساؤل طرح یمكن ھنا ومن

كیف تساھم مخرجات الجامعة في تحقیق التنمیة المستدامة؟ و ماھي متطلباتھا 
  و معوقاتھا بالجامعة الجزائریة؟

  :و سنحاول اإلجابة على ھذه اإلشكالیة من خالل المحاور التالیة
  .المستدامة للتنمیة لعلميا والبحث الجامعي التكوین تحقیق سبل: المحور األول

 لتحقیق العمل سوق في الجامعة مخرجات دمج متطلبات: المحور الثاني
  .المستدامة التنمیة

  .والمحیط الجزائریة الجامعة بین الشراكة تفعیل: المحور الثالث
 دورھا لتحقیق الجزائریة الجامعة معوقات تأھیلو متطلبات: المحور الرابع

  .المستدامة التنمیة في
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  مصطلحات الدراسة: أوال
 معیشي ومستوى اقتصادیة تنمیة" :یقصد بھا و: المستدامة التنمیة - 1

 الالزم الحیاة وعماد الغذاء توفیر على المستقبل في البیئة قدرة یضعف ال
 حاجات استنزاف دون الحالي الجیل احتیاجات تلبیة إلى وتسعى للسكان
 نفسھ سولو المنظور روبرت تصادياالق الخبیر و قد قدم، 1"القادمة األجیال

 أن بل معینا، شیئا المقبلة األجیال نورث أال: "ھو االستدامة واجب أن ورأى
 الذي المستوى عن جودة یقل ال معیشیا مستوى لتعیش یلزم ما بكل نزودھا

  .2"ستلیھا التي األجیال إلى ولتتطلع بھ، ننعم
 البشري الرأسمال إعداد ھدفھا منشأة،"تعتبر الجامعة  :الجامعة - 2

الممكنة،  التكالیف بأقل ما، بلد في االقتصادیة التنمیة لقیادة الضروري
 تعریف و حسب. 3"أكادیمیة مؤسسة تكون أن قبل وطنیة مؤسسة إذا فالجامعة

 المعرفة تنمیة عملیة بین االحتكاك فیھ یتحقق لقاء مكان" فھي توران أالن
 دور التعریف ھذا ویبرز، 4"یجینالخر إلى والحاجة التعلیم، ھدف وخدمة

 مھمة بھم یناط والذي الخریجین من البشري المال رأس إعداد في الجامعة
 بل اجتماعي، إداري نظام مجرد لیست إذن فالجامعة. وتنمیتھ المجتمع خدمة

 والتنمیة ونھایتھا منطلقھا من ألنھ المجتمع مع التوازن تحقق متكاملة منظومة
  .ھدفھا المستدامة

 الدراسة أھداف: نیاثا
 :إلى الدراسة ھذه تھدف

 تنویر شأنھ من وحساس ھام علمي كصرح الجامعة على الضوء تسلیط -
 الجامعة تلعبھ أن یجب الذي بالدور ككل والمجتمع القرار أصحاب

  المنشودة؛ المستدامة التنمیة لتحقیق الدور ھذا تفعیل في والمساھمة
 المستدامة التنمیة تحقیق في المساھمة في الجامعة دور أھمیة توضیح إن -

 على والمحافظة واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة مجاالت في للمسؤولین
 بین الفعال اإلیجابي للتفاعل إستراتیجیة وضع في یسھم والجامعات، البیئة

 والجامعات؛ المختلفة التنمیة قطاعات
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 الجامعات بین ھادفةو مثمرة روابط نسج دون تحول التي العراقیل تحدید إن -
 ھذه على للتغلب أسالیب واقتراح المختلفة التنمیة وقطاعات الجزائریة
 المشكالت على التغلب في الجزائریة الجامعات مساعدة في یسھم العراقیل،

 التنمیة تحقیق في للمساھمة مخرجاتھا من االستفادة عملیة تعترض التي
  .المستدامة

 للتنمیة العلمي والبحث الجامعي ینالتكو تحقیق سبل: المحور األول
  المستدامة

 التنمیة أجل من للعمل تقدیمھ تستطیع مما الكثیر الجامعات لدى یوجد
 طویلة رؤى أجل من التخطیط على ومعتادة مستقرة مؤسسات فھي المستدامة،

 الجوانب باعتبارھما والبحوث الجامعي التكوین تمتلك أنھا كما األجل،
 ھي الجامعات أن شك فال .الجدیدة األفكار تتقبل ألن وتمیل ،لعملیاتھا الرئیسیة

 مراكز كونھا إلى إضافة الواسعة، المحلیة للمجتمعات مصغرة نماذج
 وتطویر المستدامة الممارسات في للشروع مثالیة أمكنة فھي لذا للبحوث؛
 .أوسع نطاق على المشاریع

 المستدامة والتنمیة الجامعة: أوال
 مؤسسة باعتبارھا المستدامة التنمیة تحقیق في تساھم أن للجامعة یمكن

 5:التالیة بالنشاطات قیامھا خالل من بھا وتتأثر البیئة في تؤثر
 للبیئة؛ الصدیق البدیل للوقود الجامعة استخدام  
 والعمل الحراري، لالحتباس والمسببة الجامعة من المنبعثة الغازات مراقبة 

 بالجامعة؛ المحیطة بیئةال على للحفاظ منھا التقلیل على
 الماء، الكھرباء، استخدام في الجامعي الحرم في االستدامة ممارسة 

 للورق؛ أقل واستخدام
 خالل من المستدامة، بالتنمیة بالجامعة عالقة لھم الذین األفراد جمیع التزام 

 مبادرات على للعمل والموظفین التدریس ھیئة وأعضاء الطالب تشجیع
 الدراجات التدویر وركوب إعادة مثل لجامعي،ا الحرم تخص بیئیة

 الطاقة؛ على والمحافظة
 ھیاكلھا؛ تخص التي للمشروعات البیئي األثر تقییم في الجامعة مشاركة  
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 الجامعة داخل والتشجیر النظافة مشروعات في الجامعة طالب مشاركة 
  وخارجھا؛

 صحة على اظللحف نظیفة بیئة وتوفیر الجامعة، داخل الصحیة البیئة توفیر 
 الطالب وحمایة والمعاھد الكلیات في والسالمة األمن وتوفیر الطالب،
 الحوادث؛ من والعاملین

 دراسة خالل من بالجامعة المحیطة البیئیة المشكالت حل في المساھمة 
 .الطبیعیة الثروات على للحفاظ علمیة حلول وإیجاد البیئیة، المشاكل

 المستدامة والتنمیة الجامعي التكوین :ثانیا
 وعامال اإلنسان، حقوق من حقا المتحدة األمم ھیئة حسب التعلیم یعتبر

 في المشاركة الجامعات على ینبغي لذا المستدامة، التنمیة نحو للتحول إنسانیا
 باستقاللیة صالحیاتھا لكامل ممارستھا خالل من المستدامة، التنمیة تعزیز

 األرض، كوكب تواجھ يالت المشاكل تشخیص في والمشاركة وفعالیة،
 6.معالجتھا طرق إیجاد في والمساھمة والبشر،

 كافیة غیر تتبعھا التي الحالیة النماذج أن الحدیثة الجامعات وتدرك
 الالزم من وأنھ مستدام، مستقبل أجل من األجل طویلة االحتیاجات لتلبیة

 ماعیةواالجت االقتصادیة التغیرات مع للتكیف وإجراءات استراتیجیات تحدیث
 یتعلق جدید فكر تطبیق الجامعات على ینبغي لذا .والبیئیة والتكنولوجیة

 بمبادئ درایة لھ البشري المال رأس إنتاج خاللھ من یتم الجامعي بالتكوین
 المستدامة التنمیة مبادئ مع الجامعي التكوین تكییف ویمكن .المستدامة التنمیة

 :یلي ما خالل من
: المستدامة التنمیة مع تتفق االقتصادي موللن جدیدة نماذج إیجاد - 1

 ندرتھا، إلى أدى المتجددة غیر الطبیعیة للموارد المتوازن غیر االستغالل إن
 :في الجامعي التكوین دور یأتي لذا بالبیئة بلیغة أضرارا ألحق كما
 دراسات خالل من االقتصاد مناھج في المستدامة والتنمیة البیئة بین الربط 

 وغیر المتجددة الموارد البیئي، االقتصاد الندرة، كقضایا القضایا، بعض
 االقتصادیة؛ للمشاریع البیئي األثر تقییم المتجددة،
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 بالنشاط العالقة ذات التخصصات جمیع في المستدامة التنمیة مبادئ وضع 
  االقتصادي؛

 ومشكالت وقضایا التجارة قضایا في وإدماجھ األخضر االقتصاد تدریس 
 ؛السوق اقتصاد

 العملیة في المستدامة التنمیة أبعاد وتداخل الترابط على التركیز - 2
 بلیغة أضرار إلى أدت المفرطة واالستھالك اإلنتاج أنماط إن: التكوینیة

 ما وھذا العالم، من أخرى مناطق في الفقر حدة من زادت أنھا كما بالبیئة،
 .والبیئیة االجتماعیة األوضاع على االقتصادیة األنشطة انعكاس یبین

 بیئي نظام لتأسیس األھمیة بالغ أمر ھو الترابط لھذا الطالب فھم إن
 الموارد استخدام عند أكثر الحذر إلى یؤدي الترابط ھذا فھم ألن استدامة، أكثر

 باالستدامة الوعي نشر أن كما .البیئة على الحفاظ إلى یؤدي كما الطبیعیة،
 االیكولوجیة، النظم على البشر شطةأن أثر على التركیز خالل من الطالب لدى

 االستھالك وأنماط للطاقة المفرط واالستھالك الحراري االحتباس ونتائج
 كما .المستدامة التنمیة أجل من بالتعلیم صلة لھا مواضیع كلھا والنقل، والتلوث

 القیم بناء في یساھم الجامعیة، التكوینیة العملیة في الترابط ھذا ترسیخ أن
 في المواقف اتخاذ على تساعدھم والتي الطالب، عند المھماتو والمواقف

 تأثیر وكذلك والمستقبل الحاضر في ومسئولة واعیة المستدامة، التنمیة سیاق
 .المستقبلیة األجیال على القرارات ھذه

: المستدامة للطاقة جدیدة أسالیب تطبیق أجل من الجامعي التكوین - 3
 في اإلفراط عدم فقط یقتضي ال المتجددة یرغ والموارد الطاقة على الحفاظ إن

 یطلب االستدامة لھا، فعلم البدائل توفیر یتطلب وإنما الموارد، ھذه استغالل
 نصیب على الحفاظ أجل من الطبیعیة للموارد البدیلة الطاقات في البحث

 ویمكن. المتجددة غیر والموارد الطاقة ھذه من بعد تولد لم التي األجیال
 وتشجیع وتثقیف تدریب طریق عن المستدامة التنمیة دعم امعيالج للتكوین
 المائیة كالطاقة للطاقة، جدیدة ومصادر بدائل عن البحث ضرورة على الطلبة

 مع الجوفیة، والحرارة الشمسیة والطاقة المحیط وأمواج الریاح، وتوربینات
 .7المقبلة األجیال من النشئ إلى المعارف ھذه نقل
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: الجامعیة التخصصات جمیع في المستدامة لتنمیةا مبادئ إدراج - 4
 مفتاح ھي المختلفة التخصصات عبر الجامعیة المناھج في التحدیثات إن

 والتخطیط المناخي، التكیف في مناھج كتدریس المستدامة، التنمیة مع التعامل
 الجامعي التكوین یقدمھ أن یمكن ما على وكأمثلة المؤسسات، وبناء المستدام،

 تساھم أن یمكن المعماریة الھندسة كلیة فإن المختلفة، التخصصات لخال من
 وتعزیز الحضریة، استدامة للتنمیة أكثر أنماط تعزیز على طالبھا تكوین في

 التنمیة مبادئ تدریس عن وكأمثلة .والمدن للمباني البیئیة واالستدامة الطاقة،
 التنمیة" عن اأتالنت جورجیا معھد في دراسي برنامج فھناك المستدامة،
 خطة وضع ثم المشكلة، تحدید كیفیة الطالب یدرس ،8"المستدامة الحضریة
 كما ومتنوعة، عدیدة تخصصات إلى الطالب ویجذب لھا، للتصدي االستدامة

 المستدامة، بالتنمیة المتعلقة المشاریع من مجموعة المعھد ھذا في تطرح
 ومنع النقل، مخاطر من لحدا التسمید، التدویر، إعادة المستدامة، كالمباني
 المشاریع تصمیم في الحریة الطلبة إعطاء مع والتوعیة والتعلیم التلوث،

 تصمیم عند یواجھونھا التي العراقیل على التغلب على ومساعدتھم وتنفیذھا،
 .مشاریعھ

 لتحقیق العمل سوق في الجامعة مخرجات دمج متطلبات: المحور الثاني
 المستدامة التنمیة

 تتمثل الجزائریة، الجامعة منھا تعاني التي الكبرى اإلشكاالت ىإحد إن
 أن حیث .الشغل وسوق الجامعي، التعلیم بین الموجود االنفصال ذلك في

 األنساق مختلف في الحاصلة التطورات مسایرة تستطع لم جامعاتنا
 بطیئة تطورھا سرعة جعل مما تطویرھا، في تسھم لم أنھا أو االجتماعیة،

 ربما الخارج في حصل الذي فالقصور خارجھا، الحاصل لتطورا كسرعة
 الجامعة وظیفة تطویر أجل ومن .الوقت نفس في بھ ومتأثرة فیھ متسببة تكون

 الشغل، سوق مع التكیف على قدرة أكثر البشریة مخرجاتھا وجعل الجزائریة
 :التالیة الجوانب تحقیق یتعین فإنھ
 الجامعي التعلیم مخرجات بین افقالتو تحقق إستراتیجیة سیاسة وضع -أ

 عملیة حلول تقدیم إلى یھدف واضح عمل برنامج من البد :الشغل وسوق
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 یغلب بأسلوب الموضوع ھذا مع التعامل ویمكن السیاسة، موضوع للمشكلة
 واألزمات االضطرابات جمیع أن القول یمكن حیث العقالني، االتجاه علیھ

 غیاب من أساسا تنبع الجزائر في الجامعي والتعلیم والتشغیل البطالة ومشاكل
 :الشغل بعالم الجامعي التعلیم عالقة في للدولة اإلستراتیجیة السیاسات

 9:إلى تھدف العمل وقطاعات الجامعة بین القطاعیة اللجان تشكیل -ب
 المختلفة؛ العمل قطاعات احتیاجات على التعرف  
 ن؛الخریجی عند المطلوبة والكفاءات المھارات تحدید 
 السوق؛ الحتیاجات وفقا التعلیمیة البرامج صیاغة في المساھمة  
 الدقیقة والمعلومات البیانات وتوفیر المیدانیة والبحوث الدراسات إعداد 

 المستقبلیة؛ والبرامج الخطط وضع في تساعد التي
 القیام على والمواھب الخاصة المبادرات ذوي من الخریجین ودعم مساعدة 

 ؛بھم خاصة بمشاریع
  والتخصصات المھن جمیع بإحصاء خاص معلومات بنك استحداث 

 والتحوالت تتماشى دوریة بصفھ وتحیینھ الشغل سوق على المسیطرة
 مختلف الفاعلین مع بالتنسیق وذلك للمجتمع، والدیموغرافیة االقتصادیة

 واالجتماعي االقتصادي الوطني المجلس لإلحصاء، الوطني كالدیوان
 .وغیرھا

 لمخرجات المستمر والتدریب الجامعي التكوین جودة تحسین -ج
 وضرورة الجامعة على المتزاید اإلقبال بین التوفیق تحقیق قضیة إن: الجامعة

 تزال ال والتجارة االقتصاد متطلبات لتواكب عال مستوى ذات جامعات وجود
 المشكل لھذا كحل یتوقع وما تقدما، األكثر الدول جامعات على حتى مطروحة

 والثاني االصطفائیة، الجامعات في یتمثل األول :الجامعات من نوعین رظھو
 التكوین بین التوفیق استحالة نستنتج وعلیھ .الشاملة الجامعات في یتمثل

 سوى الحل ھذا ولیس واحدة، جامعة إطار في العالي التعلیم وتعمیم النوعي،
 تحققھ األول عالنو منفصلین، شطرین إلى المتكامل المثالي للنموذج تفكیك

 تحققھ الكمي والشطر العلیا، والمعاھد والمدارس االصطفائیة الجامعات
 خالل من العمل سوق مع التوافق تحقیق یمكن كما ؛10الشاملة الجامعات

  :11طریق عن الجامعة مخرجات متابعة
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 اإلنماء في للمساھمة والموظفین للخریجین خاصة تدریبیة برامج وضع 
  عاملین؛ال قدرات ورفد المھني

 وخطط العمل سوق یحتاجھا التي والكفاءات القدرات بناء في المساھمة 
 التنمیة؛

 لاللتحاق لتأھیلھم عمل عن الباحثین للخریجین نوعیة برامج تصمیم 
  المطلوبة؛ بالتخصصات

 دول مختلف في نظرائھم مع والدارسین الباحثین تواصل عملیة تسھیل 
 .المختلفة المجاالت في الخبرات وتبادل لالستفادة العالم

 مبدأ على التركیز إلى التوظیف على التركیز من الجامعة دور تحویل -د
 مخرجاتھا توافق عن البحث إلى التقلیدیة الجامعات تسعى :العمل فرص خلق

 تبني الریادیة الجامعة أن حین في العمل، سوق في التوظیف متطلبات مع
 العمل فرص خلق على ادرینق طالب لتخریج وتخصصاتھا مناھجھا وتصمم

 السبعینیات عقدي اعتبرت حین أوروبا، أدركتھ الذي التوجھ وھو السوق، في
 ھي سنین من تالھا وما التسعینیات أن حین في التوظیف، عقدي والثمانینیات

 وثقافة العمل، فرص خلق مبادئ على لتركز العالي، التعلیم سیاسة تغیر حقبة
 تتمحور أن یعني الجدید الدور وھذا .القادمة لاألجیا بناء في الحر العمل
 لتمكن والمخترعات واألفكار األبحاث استثمار حول التدریس وطرق مناھج

 حیاة إلى خریجھا وتُعد للدولة، العالمیة التنافسیة في تسھم أن من الجامعة
 وعقد المؤقتة، الوظیفة طبیعة مع تتوافق استقرارا، وأقل تعقیدا أكثر عملیة
 واالنتماء الثقافي، والتواصل الدولي، والتنقل الجدارة، على المبني العمل

 وبھذا الذات، توظیف على األعظم واالعتماد الجنسیات، متعددة للشركات
 كونھا إلى المستدیم التوظیف وثیقة كونھا من الجامعیة الشھادة تتحول المعنى
 .العمل عالم إلى دخول بطاقة مجرد
 العامة القطاعات من المصلحة أصحاب عم الحقیقیة الشراكة -ـھ

 المحیطین المصالح أصحاب مع بالشراكة فالمناداة :والخریجین والخاصة
 تطبیق على الحرص إلى الجامعات من كثیر تسعى قدیم مطلب بالجامعة،

 للجامعة تتیح التي المتوازنة الشراكة ھو المطلوب لكن .مالمحھ بعض
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 على یأتي والتي المحلي، المجتمع في مختلفةال الشرائح مع والتفاعل االستفادة
 تحسن حین ضخمة استثماریة أصوال یعتبرون الذین الخریجون رأسھا

 أھمیة إلى إضافة ھذا العمیل، حول التمحور بمفھوم معھم التواصل الجامعة
 غیر والجمعیات األعمال، ورواد الصغیرة، المنشآت شراكة على التركیز
 الصغیرة، والمنشآت المشتركة، المشاریع إنشاء يف والتوسع للربح، الھادفة

 المجتمع على التركیز یتطلب للجامعة التنظیمي والسلوك المنظمة ثقافة بناء
 مع الوثیق بالتواصل ذلك ویتم والمعرفة التقنیة نقل  .المحلیین والرواد المحیط

 اكزومر العلمیة، الواحات إقامة التقنیة، نقل وسائل من المختلفة الجامعات
 تلك والحقیقیة، االفتراضیة والحاضنات الفكریة الملكیة وبرامج االبتكار

 الجامعة داخل الصغیرة الحرة األعمال تشجیع من دورھا یمتد التي الحاضنات
 استضافة وحتى المكتبیة والتجھیزات االستشاریة الخدمات بتقدیم مرورا

 یسمى ما تجسید یتم خاللھا ومن الجامعة، من تتخرج حتى ورعایتھا المشاریع
 األعمال وقطاعات الجامعات على المرتكز الثالثي الحلزون بنظریة

 المجاالت في المتقدمة الجامعات مع المدروسة بالتوأمة والمعزز والحكومة
 .المنشودة

 القائم للتعلیم التقلیدیة األسالیب: واالبتكار اإلبداع على القائم التعلیم -ز
 تحتاج فالجامعة الحدیث، الجامعي التعلیم تناسب دتع لم والحفظ التلقین على
 العنان وإطالق واالبتكار، والتأمل األفكار تولید على یعمل تعلیم إلى الیوم

 مع الرتیب، المنطقي والتدرج المؤطر، والتفكیر النمطیة، من المتحرر لإلبداع
 ىعل الطالب تدریب یعني والذي الریادي التفكیر على الطالب تدریب ضرورة

 التفكیر یوجھ الذي المفھوم ھذا ،"الجامعیة الدراسة أثناء "المنشأة" :مفھوم
 التعلیم ویصبح ،"المنشأة" بناء ومھارات وأنشطة مكونات إلى واإلبداع
 من كثیرا أوروبا سبقت وقد الجامعي، التعلیم ألسالیب الشائع المجال التطبیقي

 البرامج من كبیرا عدًدا 1988 عام منذ استحدثت حیث المجال، ھذا في الدول
 شركات من ودعم بشراكة العالي التعلیم في "المنشأة" لمفھوم التشجیعیة

 جیال أعدت أن ثمرتھ وكانت واإلقلیمي، المحلي المستوى على الخاص القطاع
 اإلبداع على القائم أالبتكاري التعلیم أن كما الریادیة، الروح یمتلك الشباب من

 للطالب یتیح الذي التخصص، متعدد التعلیمي النظام تبني یتطلب واالبتكار
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 سعة ینمي مما المتنوعة التخصصات بین من واالختیار التأھیل تعدد فرصة
 األبعاد متعدد یا تعلیم مناًخا ویوجد األفكار، وربط التفكیر، ورحابة األفق،

 .منتج مشروع إلى تحویلھا یمكن فكرة إلى الوصول في یسھم التخصصیة
 الواعیة اإلدارة وجود :الطلبة أوساط في األعمال ریادة قافةث نشر -ح

. المعرفة جیل بناء بآلیات والمقتنعة األعمال، ریادة نحو التوجھ بأھمیة
 الریادیة، الجامعة بناء عناصر أھم أحد ھو المعرفي االقتصاد نحو والتحول

 مستمرا، اوتعھد متنوعة وبرامج طویال وقتًا یتطلب األعمال ریادة ثقافة فنشر
 لمفھوم الجاد والتبني بالفكرة، العمیق باإلیمان تتمیز أن یجب القیادة ھذه

 التنفیذیة والبرامج لھا، اإلستراتیجیة الخطط ووضع الریادیة، الجامعة
 التعلیم في األعمال رواد لبناء الداعمة البرامج استحداث ذلك ومن لمراحلھا،
 الطالبیة، والشركات واألندیة ال،األعم لریادة التمیز مراكز مثل الجامعي

  .12األعمال ریادة مشاریع ومسابقات األعمال وزمالة العمل، خطة ومنافسات
 والمحیط الجزائریة الجامعة بین الشراكة تفعیل: المحور الثالث

 البد واالجتماعي، االقتصادي ومحیطھا الجامعة بین الشراكة لتفعیل
 مع العالقة توطید في المحوري الدور تلعب أن الجزائریة الجامعة على

 على یجب ثانیة جھة ومن جھة، من واالجتماعین االقتصادیین شركائھا
 في تدخل أن الجزائر في الخاص والقطاع والصناعیة االقتصادیة المؤسسات

 والتطویر البحث أنشطة تدعیم في دورھا تفعیل في والمشاركة الحلقة ھذه
   .المعرفة اقتصاد في والمشاركة

 سبل التفعیل: أوال
 البحث ومخابر لمراكز فبالنسبة: الجامعیة البحث ومخابر مراكز دور -1

 13:باآلتي تقوم أن علیھا یجب الجامعیة
 المختلفة؛ المحلیة بالمؤسسات للعاملین والخدمات االستشارات تقدیم  
 والخاصة؛ الحكومیة والھیئات المنظمات لصالح العلمیة البحوث إجراء 
 المؤسسات، وقیادات الجامعة رجال من مشتركة تشاریةاس مجالس إنشاء 

 على والتعرف المحلیة التنمیة حاجات لتحدید والصناعیة االقتصادیة
 مشكالتھا؛
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 المؤسسات عمال لتدریب الدورات ببعض للقیام البحث مخابر إعداد 
 والمشاریع؛ والصناعة الحرف بعض على الصناعیة

 رد ا أف استفادة تسھیل ومحاولة تلفةالمخ التكنولوجیا تطویر في المساھمة 
 .منھا المختلفة المؤسسات

 إیجاد في الشروع یجب الصدد ھذا وفي :التكنولوجیة الحاضنات إنشاء -2
 جھة من الجامعیة الھیاكل بین شراكة اتفاقیة، إطار في الحاضنات ھذه

 .ثانیة جھة من والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات الصناعة ووزارتي
 إن :والتطویر البحث أنشطة دعم في الخاص القطاع ورد تفعیل - 3

 البحث بمجال كبیرا اھتماما تعط لم الجزائریة الصناعیة المؤسسات
 متغیرات من حولھا یحصل لما المتفرج دور على دورھا واقتصر والتطویر،
 على قادرة غیر جعلھا مما والتجدید، والتصنیع البحوث عالم في ومستجدات

 التطور فرص خلق في كبیر دور الخاص القطاع من روینتظ .االنطالق
 التكنولوجي والتطویر للبحث إستراتیجیة بناء في إشراكھ یؤدي حیث والنمو،

 ویساھم فیھا والتحكم واكتسابھا، التكنولوجیا نقل مجال في ھام تقدم تحقیق إلى
 على یجب وعلیھ .الصناعیة المجاالت شتى في المعارف دائرة توسیع في

 تكنولوجیة ومشاریع بحوث برامج في الصناعیین إشراك الجزائریة ةالدول
 االقتصادي النمو ودفع الصناعیة بالمنتجات النھوض في لرغباتھم تلبیة وطنیة
 14:التالیة العملیة اإلجراءات باتخاذ ھذا ویتم عام، بشكل
 قصد التكنولوجي للتطویر المالیة والتشجیعات التحفیزات من جملة وضع 

 اإلنتاج؛ ومؤسسات البحث مؤسسات بین لشراكةا تفعیل
 مجھود في الصناعیة المؤسسات مساھمة على للتعرف عمل خطة وضع 

 في المؤسسات ھذه تمتلكھا التي التنموي والقدرات العلمي البحث تمویل
 المجال؛ ھذا

 ھیاكل لدى المتوفرة المعلوماتیة القواعد من واالستفادة المعلومات تبادل 
 الصناعیة؛ الفنیة والمراكز الجامعیة ساتوالمؤس البحث

 الداخل في اختراعاتھم براءات ترسیم على والصناعیین الباحثین مساعدة 
 االختراع براءات في المتوفرة المعلومات على استغالل وكذلك والخارج،
 األجنبیة؛



  ....تحقیق التنمیة المستدامة ومتطلباتھامعة في الجا أثر مخرجات      
  

 

 683                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

 الشھادات منح في وكذا التكوین رمج ا ب وضع في المؤسسات إشراك 
  المھنیة؛

 یمكن ما بعرض الجامعة خاللھا من تقوم مفتوحة وأبواب یاتملتق عقد 
 تقدیم وكذا للموظفین، مستمر تكوین خبرات علمیة، من للمؤسسات تقدیمھ
 .المؤسسات منھا تعاني التي للمشكالت حلول

 المجتمع مؤسسات مع الوثیقة العالقة إقامة: ثانیا
 وطیدة عالقة لھا تكون أن بد فال اجتماعیة، مؤسسة الجامعة أن باعتبار

 البعض بعضھا یكمل مؤسسات ألنھا األخرى، المجتمع مؤسسات بباقي
 والمؤسسات الجامعة بین تعاونیة عالقة بناء في التفكیر وعند اآلخر،

 من العالقة لھذه یكون أن یمكن فیما التفكیر الضروري من یكون األخرى،
 الدعم تقدم رىاألخ المؤسسات دامت فما .العلمي البحث على واضحة آثار

 العلمي، البحث برامج في للتأثیر الكافیة القوة لدیھا تصبح للجامعة، المالي
 كبیرا تأثیرا یؤثر أن شأنھ من والمجتمع الجامعة بین العالقة فقدان أن واألكید

 أي إلیھ تسعى ما یعیق بل المستدامة، التنمیة ومشاریع أھداف تحقیق على
 جھة، من وتخطیھا التخلف، عتبة عن التخلي تستھدف طموحات من دولة

 .أخرى جھة من المنشود التقدم وتحقیق
 وتنمیتھ، المجتمع تقدم في الفاعل دورھا تأخذ لكي الجامعات دعوة إن

 على تؤكد الماضیة العشر السنوات إلى ترجع أدبیات وثمة جدیدة، لیست
 نتاجیةاإل والمشاریع الدولة ومؤسسات الجامعات بین التعاون تعمیق ضرورة
 مناسبا، صدى لھا تجد لم الدعوات ھذه أن إال الخاص، والقطاع والخدمیة

 لم أخص وجھ على الجزائریة والجامعة عموما، العربیة البلدان في فالجامعات
 .المجتمع حاجات تلبي ذاتیة بنیة ذات أصیلة مؤسسات تصبح أن بعد لھا یتسن

 من تتعلق العوامل ھذهو. خارجیة وأخرى داخلیة، عوامل إلى ذلك ویعزى
 القوى ونوعیة الجامعات، تسییر على المھنیة اإلداریة القیادات بنوعیة ناحیة

 العوامل أما .أخرى ناحیة من الجامعات داخل التعلیم عن المسئولة البشریة
 ھذه فیھ توجد الذي المجتمع یعیشھا التي الحیاة بنوعیة فترتبط الخارجیة،
 .واالجتماعیة سیة، االقتصادیةالسیا جوانبھا في الجامعات



   راضیة عروف/أ –جمال بن دعاس / د
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                684

 والمجتمع الدولة ومؤسسات جھة من الجامعات بین وكبیرة واسعة فجوة وثمة
 أن كما .الجامعات ھذه خریجي من المستفیدة المؤسسات ھذه أخرى، جھة من

 دور من یقلص المؤسسات وتلك الجامعات، بین االتصال قنوات انعدام
 :من البد بالمجتمع الجزائریة لجامعةا ولربط والخدمي، التنموي الجامعات

 الجامعات بین ارتباطا یحقق واضح نظام استحداث باتجاه السعي 
 تستھدف مشتركة عمل برامج وضع على یقوم والدولة المجتمع ومؤسسات

 تنمیة إحداث أو غیرھا أو فنیة لمشاكل حلول تھیئة أو دراسات إجراء
 بین للتعاون آلیة النظام ھذا یحدد أن ویمكن تكنولوجیا، تطویر بحوث

 أو الصناعیة والمشاریع العلیا الدراسات وطلبة األساتذة من الباحثین
 الحكومیة؛ غیر المجتمع ومنظمات مؤسسات أو الشركات

 الخاصة والمؤسسات المدني المجتمع ومنظمات الدولة مؤسسات دعوة 
 والخدمي اإلنتاجي عملھم تعترض التي ومشاكلھم احتیاجاتھم لطرح

 المتقدم العالم في جار ھو وكما الجامعات، وأساتذة الباحثین أمام المعرفيو
 للتطویر؛ بدائل اقتراح أو العمل لمشاكل حلول وضع یمكن حتى

 وتقلیص العلیا، الدراسات وطلبة والباحثین، األساتذة حركة تسھیل 
 والتي والمالیة اإلداریة العراقیل المنغصات ووضع عن واالبتعاد الروتین،

 .والبحثي العلمي عملھم على سلبیة انعكاسات لھا
 التنمیة تحقیق یمكنھا ال الجزائریة الجامعة أن القول یمكن وأخیرا

 دون الوصایة، من وتحریرھا استقاللیتھا مسألة تحقیق خالل من إال المستدامة
 وإلغاء العالي؛ التعلیم وتجوید نشر عن مسؤولیاتھا عن الدولة تتخلى أن

 من تحد التي والتشریعات العقیمة واإلجراءات والمحبطات ودالقی مختلف
 توفیر مع والباحثین، والطلبة األساتذة ومشاركة وإبداع وتحمس نشاط

 مجال في أفكارھم تجسید من والطلبة للباحث تسمح التي البیئة مستلزمات
 في كل بسیطة ولو تحسینات أو إضافات إدخال أو اقتراح أو واالبتكار اإلبداع

 فردي، كعمل ھكذا والدراسات األبحاث نتائج تترك ال وأن تخصصھ؛ جالم
 من للخواص المجال وفتح .للجامعة الرسمیة األطر وفق مجھود كل یثمن بل

 التمویل في المشاركة األقل على أو الجامعي، التعلیم في االستثمار أجل
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 لمجال مالئمة عمل مناصب وضمان المتفوقین الطلبة بنفقات بالتكفل
  .تخصصھم

 دورھا لتحقیق الجزائریة الجامعة و معوقات تأھیل متطلبات: المحور الرابع
  المستدامة  التنمیة في

 المتطلبات: أوال
 في المستدامة التنمیة مفاھیم تدرج أن الجزائریة للجامعة األوان آن لقد

 تحقیق في أساسیا یلعب دورا أن الجامعي للتعلیم یمكن وھنا وظائفھا، جمیع
 بتطبیق وذلك األجیال، ضمن المساواة تحقیق خالل من المستدامة نمیةالت

 المستقبلي العضو البشري، المال رأس بناء في تسھم التي التربویة العملیات
 :على والقادر المجتمع، في الفاعل

 واالجتماعیة االقتصادیة التنمویة للبرامج البنّاء التقییم. 
 اآلخرین برأي واألخذ للمجتمع عامةال بالمصلحة یتعلق فیما الرأي إبداء. 
 االجتماعي والتكافل االقتصادیة التنمیة بتحقیق كفیلة بناءة حلول تقدیم 

 .البیئة وحمایة
 خالل من المستدامة التنمیة في دورھا تحقیق الجزائریة للجامعة ویمكن

 المال رأس وتنمیة الجامعي التكوین بین التوافق تحقیق :یلي بما قیامھا
 .البشري

 من دولة أي في المستدامة للتنمیة مشروع أي أن قلنا إذا نبالغ ال إننا
 ویحقق صحیحة قواعد على یؤسس أن یمكن ال الجزائر، فیھا بما العالم دول

 ومدربة عالیا، تكوینا ومتكونة متعلمة بشریة عناصر تتواله لم إذا أھدافا،
 بالتعلیم المستدامة نمیةللت الدارسون و الباحثون ُعني وقد .تنفیذه على ومؤھلة

 المستدامة، التنمیة برامج علیھا تقوم التي ومخرجاتھ وأسسھ وأھدافھ الجامعي
 وأھدافھ وسیاساتھ والجامعي العام التعلیم فلسفة صیاغة تتم ما فبمقدار

 البشري المال رأس من المستقبل احتیاجات تراعي جیدة صیاغة وبرامجھ
 لتحقیق وجیدة إیجابیة بصورة نتائجھ من االستفادة تتم والمدرب، المؤھل
 دون التعلیمیة والبرامج األھداف ھذه ُوضعت إذا أما المستدامة، التنمیة برامج

 برامج مسیرة یؤّخر ذلك فإن المستقبلیة، وتوقعاتھ المجتمع لحاجة مراعاة
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 و البرامج تلك أمام تقف معّوقات إلى ذلك یتحّول قد بل المستدامة، التنمیة
 .معالجتھ تصعب المشكالت من تراكماً  األیام مرور مع تشّكل

 البشري المال رأس وتنمیة الجامعي التعلیم بین التام التوافق تحقیق إن
 في منفردة الجامعة على مستعصیا أمرا یكون وربما الیسیر، باألمر لیس

 الجامعة بین والتضامن التعاون خالل من ذلك تحقیق باإلمكان أنھ إال تحقیقھ،
 للعمل صیغة بوضع األخرى المجتمع ومؤسسات اإلنتاجیة مؤسساتوال

 وخطط المجتمع ومتطلبات المتاحة التعلیمیة الفرص بین للمواءمة المشترك
 :اآلتي بعمل ذلك إلى الوصول ویمكن المستدامة، التنمیة

 :15القبول سیاسة تطویر - 1
 العمل، طاعق یحتاجھا ال التي والبرامج التخصصات في القبول فرص تقلیل -

 عمل؛ عن الباحثین عدد بھا ویكثر
 خریجیھا؛ على الطلب یضعف التي التخصصات في النظر إعادة -
 لقطاعات المطلوبة التخصصات في التسجیل في الطالب و إرشاد توجیھ -

 العمل؛
 أن على فیھا یرغبون التي التخصصات في للتسجیل للطالب المجال إتاحة -

 العمل؛ وقس احتیاجات إطار في تكون
 التي والتطبیقیة العلمیة التخصصات في للقبول االستیعابیة الطاقة رفع -

 العمل؛ سوق یحتاجھا
 الجوانب لربط للعمل، الفعلي بالمیدان الطالب یدرسھا التي المقررات ربط -

 بالعملیة؛ النظریة
 القبول تنسیق لجنة خالل من تنافسي أساس على للطلبة بالنسبة القبول -

 للجامعات؛ دالموح
 المجال إلتاحة الجامعة، في آخر إلى تخصص من باالنتقال للطلبة السماح -

 الشروط وفق وذلك فیھا، یبدعون التي التخصصات لدراسة للطلبة
 األكادیمي المستوى أخذ مع الغرض، لھذا الجامعات تضعھا التي والضوابط

  االعتبار؛ بعین للطلبة
 .تدریجي بشكل المتشبعة والتخصصات امجالبر في المقبولین أعداد تخفیض -
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 :الجامعة مخرجات تطویر - 2
 كافة في الجامعي التعلیم ووسائل آلیات لتحسین شامل تصور وضع في البدء -

 متمیزة؛ مخرجات لضمان مؤسساتھ
 وبما الجامعات، في والنوعیة الجودة وضبط تقویم تتولى مستقلة ھیئة إنشاء -

 المعاییر؛ مع یتماشى
 للخریجین؛ موحد كفاءة امتحان اداعتم -
 جزائري؛ جامعي ومركز جامعة كل في للجودة وحدة إنشاء -
 التنمیة وخطط السوق الحتیاجات وفقا األكادیمیة البرامج تصمیم إعادة -

 العالمیة؛ والتوجھات المستدامة
 الجامعة؛ في المقدمة والبرامج للتخصصات قیاسھا یمكن معاییر وضع -
 المجتمع ومؤسسات الخاص للقطاع ممثلین وجود االعتبار بعین األخذ -

 البرامج؛ إعداد ولجان والكلیات الجامعات مجالس في األخرى
 بالمیدان؛ وثیق ارتباط ذات للتخرج مشاریع إعداد على الطالب تشجیع -
 والقطاعات الجامعة بین المشتركة والبحوث بالدراسات القیام تشجیع -

 في للمساعدة للطالب الفعلیة المشاركة ضمانو والصناعیة، اإلنتاجیة
 اآلخرین؛ خبرات من واالستفادة المھارات اكتساب

 العمل؛ على للطالب تدریبیة فرص لتوفیر الخاص القطاع مع التعاون -
 المؤسسات وحث الطالبیة لإلبداعات واإلنتاجیة العلمیة المعارض إقامة -

 تطویرھا؛ على والعمل جادةال المشاریع تبني على الخاص القطاع وشركات
 لتعزیزھا القوة جوانب على للتعرف الجامعة مخرجات ومتابعة تقییم -

  ؛ لمعالجتھ الضعف وجوانب
 التعلیم نمط نحو والتحول ككل العالي التعلیم نسق في النمطي التكرار تفادي -

 المستدامة؛ التنمیة الحتیاجات والمواكب المرن الجامعي
 الجامعات، في والباحثین التدریس ھیئات قدرات ترقیةل فعالة برامج وضع -

  المناسب؛ األكادیمي العلمي المناخ وتوفیر
 حركة من العالم، في حولھم یدور بما األساتذة اتصال تسھیل وأخیرا

 حضور على وتشجیعھم الحیاة، جوانب كل مظاھرھا في تشمل متسارعة
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 واإلجازات التدریبیة توالدورا والبرامج العمل وورش والندوات المؤتمرات
 .العلمیة

 الدراسیة والبرامج الخطط في النظر إعادة یجب :الدراسیة البرامج - 3
 والعمل سنوات، أربع كل مرة بمعدل مستمر بشكل لتحدیثھا الجامعات في

 النظر و إعادة جامعة، كل في محددة تخصصات في تمیز مراكز إنشاء على
 الجیدة النوعیة على للحفاظ الكافیة تالمقوما تمتلك ال التي التخصصات في
 16:بمایلي كذلك والقیام .الخریجین من

 الجامعات؛ في التدریسیة الھیئة أعضاء أداء تطویر مراكز إنشاء -
 إلى الخبرات واكتساب لالحتكاك واإلداریین األساتذة من مبعوثین إیفاد -

 ؛ الرائدة الجامعات
 االقتصادیة المنعكسات ذات بالمواضیع والتقنیة العلمیة المواد محتوى إغناء -

 والبیئیة؛ واالجتماعیة
 واالحترام المفتوحة والمناقشة البناء النقد على تشجع تعلیمیة منھجیة إتباع -

 التدریسیة؛ الھیئة وأعضاء الطالب بین المتبادل
 االقتصادیة األبعاد االعتبار بعین تأخذ التي البحثیة المشاریع تشجیع -

 االختصاصات؛ جمیع وفي والبیئیة، واالجتماعیة
 مبدأ لتفسیر طریقة أفضل فإن األجیال، بین بالمساواة یتعلق ما في أما -

دورا  یلعب أن الجامعي للتعلیم یمكن وھنا بالتعبیر ھو األجیال بین المساواة
 :خالل من المستدامة، التنمیة تحقیق في أساسیاً 

 ضمن تدخل التي الفّنیة عالمواضی في االحترازي المبدأ مفھوم إدخال 
 الدراسیة؛ المناھج

 بحسب معھ التعامل یجب المناھج الدراسیة كمورد في البیئة مفھوم إدخال 
 المادیة؛ قیمتھ

 لتحسین فقط الدراسیة لیس المناھج في بالمسؤولیة اإلحساس مفھوم إدخال 
  أیضاً  المستقبلیة لألجیال بل الحالیة، لألجیال الحیاة نوعیة
 تكنولوجیا باستخدام :واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا اماستخد - 4

 الواقع ألن .القیود كل من التعلیم عملیة تحریر یتم واالتصال، المعلومات
 والتحكم التعلیم مجال في القدرات بناء زیادة على یعتمد الجدید العالمي
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 تقلیديال التعلیم إطار في یتحقق لن وھذا .المعرفة مجتمع وبناء التكنولوجي،
 خالل من مكانا التعلیم عملیة تتحرر أن یجب بل ومكانیا، زمانیا المقید

 والتعلیم بعد عن التعلیم وتحقیق واالتصال، اإلعالم تكنولوجیا استغالل
 الجامعات وبعث .الفضائیة والقنوات االلكترونیة والمكتبة االلكتروني،
 نقل المحتوى في صالواالت اإلعالم تكنولوجیا على تعتمد التي االفتراضیة

 بین االختیار من الطالب وتحریر مختلفة، أماكن في طالبھا إلى التعلیمي
 17:من البد لذا .والعمل الدراسة

 التعلیم وزارة فیھ شرعت الذي بعد عن للتعلیم الوطني المشروع تفعیل -
 مراحلھ في ھذا یومنا إلى یزال ال والذي 2006 في  العلمي والبحث العالي
 ؛األولى

 حیث من البرامج جمیع في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا استخدام -
 التقویم؛ وأسالیب التدریس وأسالیب المحتوى

 التدریس؛ في التكنولوجیا استخدام في التدریس ھیئة أعضاء قدرات تطویر -
 التدریس ھیئة أعضاء لتمكین الالزمة األساسیة و البنى التجھیزات توفیر -

 والتعلم؛ التعلیم في التكنولوجیا ستخداما من والطلبة
 :متمیز عال لتكوین الالزمة والمالیة المادیة المستلزمات توفیر - 5
 التجھیز جیدة والمختبرات الحدیثة المكتبات یوفر الذي الكافي التمویل -

 المختلفة؛ واالتصال المعلومات وتقنیات
 التأھیل فرص سھیلوت والتدریس، البحث لھیئات المادیة الوضعیة تحسین -

 المعرفیة للقدرات الذاتي التطویر من یمكن بما المستمر والتربوي األكادیمي
 النقدي التفكیر على والمساعدة والتقویم، التدریس وأسالیب والبحثیة
 .18واإلبداع

 ھجرة إن: المھاجرة الجزائریة الكفاءات من االستفادة محاولة -6 
 وھو أال التنمیة عناصر من ھام صرعن من تحرمھا الجزائر من الكفاءات

 المھاجرة الكفاءات من االستفادة ویمكن رقیا، األكثر البشرى المال رأس
 :مختلفتین بطریقتین الجزائریة
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 ھجرة ظاھرة تخفیف ویمكن: الكفاءات ھجرة حدة من التخفیف -أ
 :یلي بما القیام خالل من الجزائریة الكفاءات

 تجعل التي الحوافز وزیادة لھم، الكریمة ةالحیا وتوفیر العلماء أجور رفع 
 العلمي؛ إلنتاجھم یتفرغوا لكي وذلك اقتصادیا، مطمئنین والباحثین العلماء

 المناصب وتولیتھم بمنحھم وإغراؤھم المناسب، المكان في العلماء وضع 
 ھذه منھم؛ لالستفادة الدولة ومؤسسات العلمي البحث أجھزة في المرموقة
 عنھ؛ یصعب التخلي المجتمع من ھاما جزءا لھمتجع التي المراكز

 لدفع العلمي، البحث الزدھار الالزم واألكادیمي السیاسي المناخ إتاحة 
 والكفاءات؛ الباحثین وتشجیع العلمي البحث حركة

 جھدھم؛ یعیق الذي الخوف ترفع بحیث للعلماء الفكریة الحریة توفیر 
 والروتین؛ اإلداریة البیروقراطیة من التخلص  
 وتنظیم وتدریبھم، األساتذة بعثات تنظم التي والقوانین اللوائح تطبیق 

 الدولة في العلمي الوضع حساب على تكون ال بصورة الھجرة
 المختلفة؛ بتخصصاتھ

 ومراكز الجزائریة الجامعة تقوم حتى العلمي للبحث أكبر میزانیات اعتماد 
 وجھ؛ أكمل على بمھامھا العلمي البحث

 واالبتكار اإلبداع على العلمیة المواھب وتشجیع ایجابي علمي مناخ نشر. 
 ھجرة أصبحت :19المھجر في الجزائریة الكفاءات من االستفادة -ب

 القضاء أو إیقافھا یمكن وال یوم كل تحدث واقعیة ظاھرة البشریة العقول
 االستفادة على العمل األفضل من یكون لذلك الحالي، الوقت في خاصة علیھا،

 كانت والتي الماضي في الدعوات كانت كما بعودتھا المطالبة من دالب منھا
 فاآلن البناء، في لتشارك وطنھا إلى المھاجرة الجزائریة العقول بعودة تطالب

 عقالنیة األكثر الرأي محلھا وحل لقصورھا، قابلیة أقل الدعوات ھذه أصبحت
 فالعلماء اجرةالمھ الجزائریة العقول مع شراكة بناء إلى یدعو الذي وھو

 والبحثیة والجامعیة العلمیة المراكز أعرق في یتواجدون الیوم الجزائریون
 صادقة دعوة تقدیم عند بإمكانھم فانھ لذلك منھا كثیرا ویطورون والصناعیة

 البحث مراكز في ھنا القائمة البرامج بعض في مواقعھم من للمشاركة لھم
 تركیز أن كما .االختیار أحسن إذا عون خیر یكونوا أن الجزائریة، والجامعات



  ....تحقیق التنمیة المستدامة ومتطلباتھامعة في الجا أثر مخرجات      
  

 

 691                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

 اتصال قناة إلى یحتاج الجزائر إلى ونقلھا المتقدمة الدول في التكنولوجیات
 خبرات ذات جزائریة عقول وجود فان لذلك البشرى، العنصر أساسھا

 النقل، عملیة في اإلسراع في یساعد المتقدمة الدول في متمیزة وكفاءات
  .والخارج الداخل في الجزائریین لعلماءا بین علمي تكامل یحدث وبذلك

 الجامعة في العلمي البحث ومعوقات الجامعي التكوین مشاكل: ثانیا
 :الجزائریة

 تخریج في الجزائریة الجامعة حققتھا التي اإلنجازات من بالرغم
 ھناك أن إال المختلفة، الحیاة میادین في المؤھلة والتخصصیة العلمیة الكوادر
 عدم أدى حیث التكوین، جودة صعید على والسیما ،كبیرة خلل مواطن
 العمل سوق واحتیاجات جھة، من الجامعي التكوین مخرجات بین االتساق
 والمعلومات المعرفة عن الجزائر إلى انعزال أخرى، جھة من والتنمیة
 .العالمیة والتقانة

 وتدني زئر، ا الج في التكوین نوعیة في المطرد التدھور استمرار إن
 وخیمة بعواقب ینذران التنمیة، متطلبات توفیر على التربویة المنظومة ةقدر
 ال الیوم غایة وإلى الثالثة، األلفیة جزائر في المستدامة التنمیة صعید على
 مشاكل تشابھ ورغم. تقریبا المشاكل نفس في تتخبط الجزائریة الجامعة تزال

 الدول في الجامعي لیمالتع مشاكل أن إال العالم، دول في الجامعي التعلیم
من أھم ھذه المشاكل و تعقیدا، أشد الجزائر وباألخص والعربیة النامیة
  :20نذكر
 للطلبة؛ المتزایدة األعداد 
 في الجامعي التكوین أنظمة في القصور جوانب أبرز النمطیة و ھي من 

 الدراسیة والمناھج للخطط في النمطیة وتتجلى النمطیة، خاصیة الجزائر
 الطلبة؛ لجمیع موحدة المعتمدة الساعاتو والسنوات

 في محتوى أو التنظیمیة، الھیاكل في والشكلیة سواء والجمود التصلب 
 تعتمدھا؛ التي واإلجراءات والوسائل الطرق في أو ومناھجھا، برامجھا

 الجامعیة؛ التعلیمیة المناھج في المستدامة التنمیة مفاھیم إدماج عدم 
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 التنمیة خطط واحتیاجات الجامعي التعلیم مخرجات بین المواءمة انعدام 
 الوطنیة؛

  القرار؛ صناعة المركزیة في 
  الجامعة الجامعة حیث تركز وظائف في التوازن وعدم االختالل 

 إھماال ھناك أن یالحظ حین في الجامعي، التكوین وظیفة على الجزائریة
 وتنمیتھ؛ المجتمع وخدمة العلمي البحث في وظیفتي مخال

 الظاھرة ھذه الكیفیة و تتمثل والجوانب الكمیة الجوانب بین ازنالتو عدم 
 بالجامعات، الملتحقین الطالب ألعداد الكمي النمو بین التوازن انعدام في

 الجامعي؛ التعلیم وجودة وبین نوعیة
 التوظیف؛ وسیاسات التعلیم سیاسات بین ما الترابط أو التناسق عدم 
 الجامعي التعلیم على اإلنفاق حجم مع المخرجات نوعیة تناسب عدم. 

 خاتمة
 خالل من بھ القیام الجامعة تستطیع الذي الدور الدراسة في لنا تبین

 الجامعة لواقع وبدراسة المستدامة، التنمیة تحقیق في للمساھمة وظائفھا
 مجال في الجزائر تبذلھا التي المعتبرة الجھود رغم أنھ وجدنا الجزائریة

 الوطن، مستوى على الجامعات أعداد في الكمي رتفاعواال الجامعي، التكوین
 العلمي البحث نشاطات على اإلنفاق وزیادة الملیون؛ أعتاب الطلبة وتجاوز

 والقیام .البحث ومخابر الباحثین بأعداد مسطرة أھداف ووضع ترقیتھ، بھدف
 الجامعات في بھ المعمول نظام كتبني الجامعي التكوین مجال في باإلصالحات

 الجزائریة الجامعة فإن المبذولة، الجھود ھذه كل رغم أنھ إال ،LMD لمیةالعا
 في نلمسھ ما وھذا الطلبة، تكوین وظیفة أداء على تركز الساعة لحد تزال ال

 ومدى المخرجات، بنوعیة االھتمام دون سنة، بعد سنة المتخرجین أعداد تزاید
 توجیھ في قصورا ھناك أن كما .الشغل سوق بمتطلبات التخصصات ارتباط
 والتي األساسیة، األبحاث على واالقتصار التنمیة أھداف لخدمة العلمي البحث
 األدراج، حبیسة تبقى أنھا إال معتبرة، مالیة مبالغ عنھا یصرف أنھ من بالرغم

 عند أما .إلیھا الجزائریة الكفاءات ھجرة عند المتقدمة الدول منھا تستفید أو
 جدیدة محاوالت شھدت فقد الجزائریة للجامعة ةالثالث الوظیفة عن الحدیث

 - االقتصادیة المؤسسات باستعداد والمحیط، الجامعة بین وطیدة عالقات لبناء
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 عالیة كفاءة ذات إطارات توفیر ومعھ  -السوق اقتصاد لدخول - خاصة
 االقتصاد، ھذا ظل في للعمل الجدیدة بالمتطلبات للوفاء جیدا تكوینا ومتكونة

 والتخصصات البرامج إثراء إلى الجزائریة الجامعة اتجھت اإلطار ھذا وفي
 أن یكشف الیوم الجامعة واقع أن إال الحاصلة، التغیرات لمواكبة المختلفة
 وھذا العملي، بالواقع الصلة ضعیفة أصبحت وبرامجھا أھدافھا تخطیط طریقة

 العمل أو ،البطالة ویالت یعانون الذین المتخرجین من الھائل الكم یجسده ما
 الحاصلة للمتغیرات بفعالیة تستجیب ال الجامعة أن كما مقنعة، بطالة إطار في
 التنمیة في لتساھم الجزائریة الجامعة تطویر في التفكیر فعند لذلك المحیط، في

 الذي الجید الجامعي التكوین توفیر االعتبار بعین یؤخذ وأن البد المستدامة،
 المستدامة، التنمیة ومتطلبات والنوعیة لكمیةا المخرجات بین التوافق یحقق

 من المحیط تنمیة في والمساھمة وتسویقھا التطبیقیة البحوث على والتركیز
  .الجامعة خدمات من لالستفادة المجتمع مؤسسات أمام األبواب فتح خالل

 
  :الھوامش

                                                        
 الجامعیة، المؤسسة الثالث، األلف في الجامعة ورسالة التنمیة مصطفى، محمد األسعد -1

  ..30، ص 2000 لبنان،
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  دور الجامعة في ترسیخ األمن الفكري

  

  

  تبسةجامعة  – لخذاري عبدالحقاألستاذ 
  

  :قدمةم
الشك أن للجامعة دورا مھما في بناء منظومة فكریة سلیمة لدى 

تعینھ على بناء فكر سوي ومتین بعید عن االختالالت الفكریة التي قد  ،الطالب
لفكریة المتباینة التوجھ تعتریھ جراء العوامل المختلفة وتعدد التیارات ا

 ،فالجامعة ھي المصدر الذي یكتسب منھ اإلنسان العلم والمعرفة ،واألھداف
ولتقوم بھذا  ،وینمي فیھا مھاراتھ الفكریة والتربویة والمعرفیة واألخالقیة

الدور الفعال یجب على المؤسسات الجامعیة والقائمین علیھا توفیر الضمانات 
یساھم في بناء المجتمع  ،فكریا وعلمیا وأخالقیا الكفیلة بتخرج طالب مؤھل

فیاترى ماھي  ،وتطوره كما یساھم في بناء الدولة التي سیصبح أحد أفرادھا
اآللیات التي من خاللھا ستقوم الجامعة بھذا الدور؟ وكیف لھا أن تساھم في 

  .بناء منظومة فكریة معتدلة للطالب الجامعي بعیدة عن التطرف واالنحراف؟
الذي حاولنا دراستھ في ھذه المداخلة والتي تضمنت العناصر ھذا 

 : التالیة
  مفھوم األمن الفكري  :أوال

ولكنھا في النھایة تصب في معین  ،لقد تعددت مفاھیم األمن الفكري
نات  ،فھو یعني العیش في مجتَمعِ آمن مطمئنّ  :واحد مع الحفاظ على مكوِّ

والمنظوَمة الفكریّة منبثقِة من  ،لثقافةالشخصیّة اإلسالمیة والھویة العربیة وا
الھویة اإلسالمیة التي ال تخالف الواقع والمعقول والعادات والتقالید الموروثة 

  .المتماشیة مع ھذا الشرع
على مستوى  ،واألمن الفكري ھو االستقرار والتوازن الفكري لإلنسان
ماشى واألحكام العقل والتفكیر والسیر في الحیاة وفق خطى آمنة ومتوازنة تت
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 :یقول تعالى مبینا دور نعمة األمن في قریش ،الشرعیة ومتطلبات العقل
الذي أطعمھم من جوع واءمنھم من خوف )5-4: قریش( .  

فاألمن مطلب ضروري من مطالب اإلنسان، وھو جزٌء عظیم أیضاً، 
باألمن، ال یتجّزأ من اإلسالم، فاألمُن من تمام الدین، وال یتحقَّق اإلسالم إالّ 

وال یُعمل بشعائر الدین إال في ظلِّ األمن، ولھذا كان من موعود هللا لعباده 
الَِحاِت : المؤمنین، قال هللا تعالى ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ

نَنَّ لَھُْم ِدینَھُُم الَِّذي لَیَْستَْخلِفَنَّھُم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمن قَْبلِِھْم َولَ  یَُمكِّ
ن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً یَْعبُُدونَنِي َال یُْشِرُكوَن بِي َشْیئاً  لَنَّھُم مِّ اْرتََضى لَھُْم َولَیُبَدِّ

وقد امتّن هللا تعالى  ،)55: النور( َوَمن َكفََر بَْعَد َذلَِك فَأُْولَئَِك ھُُم اْلَفاِسقُونَ 
أََولَْم یََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا َحَرًما آِمنًا : َحَرمھ فقال تعالى باألمن على أھل

  .)55: العنكبوت( َویُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِِھمْ 
بل یمكن القول بأنھ األساس ألي أمن  ،واألمن الفكري أحد فروع األمن

من على اعتبار أن الفرد إذا امتلك فكرا سلیما راشدا استطاع أن ینعم باأل
  .1واالستقرار الشامل الذي ینشده المجتمع من حولھ

وھو یعني كذلك قدرة المجتمع وجمیع مؤسساتھ على تقدیم تعریفات 
 أندقیقة وواضحة وغیر متناقضة للثقافة االجتماعیة، وھذه التعریفات علیھا 

تحقق التوازن مع االتجاھات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة للمجتمع 
لتعرف وبسھولة على كل المظاھر غیر المقبولة للمجتمع وتحدیدھا بحیث یتم ا

  .2والقضاء علیھا
وإعداد جیل قادر  ،واستقرار األمن الفكري یعتمد على بناء المعرفة

على مواجھة تحدیات العصر ألنھ من المؤكد أن المجتمع اآلمن ھو الذي 
  .3یئة مستجیبة یتمكن من تطویر المعرفة والمھارات الخاصة بأفراده في ظل ب

ویعني الحفاظ على المكونات الثقافیة األصیلة في مواجھة التیارات 
فھو یصب في صالح الدعوة لتقویة ھذا  ،أو األجنبیة المشبوھة ،الثقافیة الوافدة

وھو بھذا یعني حمایة وصیانة الھویة الثقافیة . البعد من أبعاد األمن الوطني
ویعني أیضا الحفاظ على العقل من  ،من االختراق او االحتواء من الخارج

  . االحتواء الخارجي وصیانة المؤسسات الثقافیة في الداخل من االنحراف
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اطمئنان الناس على مكونات أصالتھم وثقافتھم النوعیة ومنظومتھم  وھو
السكینة واالستقرار واالطمئنان القلبي واختفاء مشاعر الخوف  ویعني ،الفكریة

اعة في جمیع المجاالت النفسیة واالجتماعیة والجم على مستوى الفرد
  .واالقتصادیة

 ویعني صیانة عقول أفراد المجتمع ضد أیة انحرافات فكریة أو عقدیة
  .وتقالیده مخالفة لما تنص علیھ تعالیم اإلسالم الحنیف أو أنظمة المجتمع

  األمن الفكري   أھمیة :ثانیا
اة الشعوب على مر یعتبر الفكر البشرى ركیزة ھامة وأساسیة في حی

وتحتل قضیة األمن الفكري مكانھ  ،العصور ومقیاساً لتقدم األمم وحضارتھا
مھمة وعظیمة في أولویات المجتمع الذي تتكاتف وتتآزر جھود أجھزتھ 
الحكومیة والمجتمعیة لتحقیق مفھوم األمن الفكري تجنباً لتشتت الشعور 

وبذلك تكون الحاجة إلى تحقیق  ،الوطني أو تغلغل التیارات الفكریة المنحرفة
، فھو ق األمن واالستقرار االجتماعياألمن الفكري ھي حاجة ماسة لتحقی

لة الوثیقِة بھویّة األّمة وشخصّیتِھا  بمثابِة الرأس من الجَسد لِما لھ من الصِّ
حیث ال ِغنى لھا عنھ، وال قیمةَ للحیاة بدونھ، فھو لُّب األمِن  ،الحضاریة

فإذا اطمأنَّ الناس على ما عندھم . ذلكم ھو األمُن الفكريّ  ،ىوَركیزتُھ الكبر
من أصوٍل وثواِبت وأِمنوا على ما لَدیھم من قِیَم ومثٍُل ومبادئ فقد تحقَّق لھم 

  .األمُن في أَسمى صَوِره وأجلَى معانیھ وأَنبِل َمرامیھ
 ،فاألمن الفكري یأتي في الدرجة األولى من حیث األھمیة والخطورة

ات الناس تنطلق من قناعاتھم التي تستند إلى أرصدتھم الفكریة وتصرف
وبھذا یكون منطلق كل عمل یمارسھ اإلنسان ویظھر في سلوكھ  ،واالعتقادیة

من خیر أو شر  مستوطن في كیانھ الفكري واالعتقادي ومستكناً في داخل 
  .النفس وأعماقھا

أمام مصطلح  یجعلنا) األمن الفكري(إن ربط الفكر باألمن في مفھوم 
من المصطلحات المھمة في ھذا العصر خاصة مع ما یشھده العالم من 
تطور وتقدم، كان لھ األثر اإلیجابي والسلبي في بناء العالقات والتواصل 

 . مع األفكار والمعارف المختلفة
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فاألمن الفكري تعبیر دقیق یصّور لنا غایة االھتمام بفكر اإلنسان، 
اط والتفریط، أو قُل الغلو واالنحراف، فاألمن وحمایتھ من منھجي اإلفر

الفكري كفیل بإذن هللا بحفظ فكر الفرد المسلم وحمایتھ، وجعلھ في جادة 
  . الوسطیة واالعتدال

وفي المقابل فالخلل في األمِن الفكرّي طریٌق إلى الخلِل في الجانب 
واإلرھاب  السلوكّي واالجتماعّي، وما سلَكت فئاٌم في األّمة مسالَِك العنفِ 

والقتِل واإلرعاب والتدمیر والتفجیر إالَّ تشبَّعت أفكاُرھا وغِسلَت أدِمغتھا بما 
غ لھا تنفیَذ قناعاتھا وتحسیَن تصّرفاتھا، وذلك راجٌع إلى رصیٍد فكرّي  یسوِّ

  . 4ومخزون ثقافّي أفَرَز عمالً إجرامیًّا وسلوًكا عدوانیًّا
  ألمن الفكري دور الجامعة في تعزیز ثقافة ا: ثالثا

من خالل االھتمام  ،للجامعة دور كبیر في تحقیق األمن الفكري للمجتمع
ولتحقیق ھذه الغایة  ،بالعنصر البشري المتمثل أساسا في الطالب الجامعیة

  :یجب على الجامعة االھتمام باألمور التالیة
شحذ القیم الفكریة الصحیحة وتصحیح المفاھیم وغرس القواعد  - 1

وفق نھج علمي یرتكز على ضوابط  :المنطلقات الفكریة للطالب الصحیحة في
علمیة وعقلیة بعیدة عن االنحرافات الفكریة التي تخضع لألھواء والمصالح 

فھي تساعد على بناء فكر خال من الضالالت  ،الذاتیة أو العواطف الجیاشة
واألھواء التي تصیب الطالب سواء بسبب انتھاج فكر مضلل ومنحرف كما 

أو للذین ینتھجون  ،حاصل لدى المنتمین لعقائد وأفكار دینیة متطرفة ھو
مناھج خارجة عن الفكر السوي المعتدل والوسطي كالفكر العلماني 

  . الخ...واالشتراكي واللیبرالي 
  ومن أھم المبادئ التي یجب غرسھا في الفكر السوي للطالب

من المترادفات ما  والوسطیة خصلة محمودة ونفیسة، لھا :مبدأ الوسطیة -أ
 :قال تعالى ،العدل واالعتدال، والتوازن، والمساواة: یماثلھا ویحاكیھا مثل

وكذلك جعلناكم أمة وسطا )134: البقرة.(  
الزمت مسیرتھا  ،أن الوسطیة تعد من خصائص تمیز األمة اإلسالمیة

ج واستمدتھا من منھ ،بمفھومھا الشامل المرتكز على معنى الخیریة والعدالة
الذي اختاره هللا  ،5وھو منھج الوسط واالعتدال والتوازن ،اإلسالم ونظامھ
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وللرسالة التي ختمت بھا  ،األمم أخرشعارا ممیزا لھذه األمة التي ھي 
إن الحمل علي " :وعن ذلك قال الشاطبي،فحملتھ بتوفیق هللا ،الرساالت

      .6"لصالحوھو الذي كان علیھ السلف ا ،التوسط ھو الموافق لقصد الشارع
ویجب على الجامعة  أن تربي خلق الوسطیة كصفة وخصلة في نفسیة 

ذلك أن تربیة الفرد على مفھوم  ،الطلبة الجامعیین  على جمیع المناحي
الوسطیة في جمیع مناحي حیاتھ بدًءا من االعتقادات والعبادات مروًرا 

التي تقي الفرد  باألخالق والسلوكیات والمعامالت، یعتبر من القواعد الثابتة
  .بإذن هللا من االنحراف  والتطرف 

فمن خصائص الشریعة اإلسالمیة أن جعل هللا تعالى لألمة وسطًا في 
جمیع شؤونھا الحیاتیة، فھذه األمة وسط بین جمیع الفرق واألدیان في 
تصوراتھا ومعتقداتھا، فھم وسط بین المرجئة والخوارج في مرتكب الكبیرة، 

ي عباداتھم فلم تتحول عباداتھم إلى رھبانیة وتكلیف بما ال وكذلك ھم وسط ف
یطاق، وال إلى عبادات شكلیة من دون أثر وعمل، وھذه األمة كذلك ھي وسط 
في سلوكیاتھا وأخالقھا فلم تبالغ في تعظیم القیم واألخالق إلى حد المثالیة ولم 

عامالت تسلب مبدأ األخالق في الجوانب الحیاتیة، وقل مثل ذلك في الم
 ..وغیرھا... والتربیة والحیاة األسریة

وال شك أن الجانب النظري في الوسطیة جانب مقبول وفیھ نوع من 
السھولة والیسر إذا اقتصرنا علیھ في الجانب النظري، لكن األھم ھو تطبیق 
الوسطیة في شؤون الحیاة ومستجداتھا، ذلك أن الفرد في المؤسسات التربویة 

ون متأثًرا بطرف على حساب الطرف اآلخر، لكن الواجب والتعلیمیة قد یك
على المؤسسات التربویة والتعلیمیة إبراز جانب الوسطیة كمبدأ في الحیاة، 
كشأن وسلوك ینبغي أال ینفك عنھ الفرد في جمیع أفكاره وتوجھاتھ، وكذلك 

  .7یطبق ھذا المنھج في قراراتھ، ویعرض علیھ جمیع النوازل التي تطرأ
بعض الشباب أن الدعوة إلى الوسطیة ھي دعوة إلى الضعف،  وقد یظن

والتوسع في المباحات، والبحث عن األعذار والتبریرات، وھذا ال ریب أنھ 
فھي على عكس ذلك فھي تعني تعوید الطالب  ،تصور خاطئ لمفھوم الوسطیة
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 الجامعي على النظر إلى جمیع األشیاء بنظرة معتدلة وسویة دون إفراط وال
  .طتفری

إن ما ینبغي أن یتم ترسیخھ في أذھان الطلبة في المؤسسات الجامعیة 
ھو أن مفھوم الوسطیة من خصائص الشریعة اإلسالمیة، لذلك قال الشاطبي 
رحمھ هللا الشریعة جاریة في التكلیف بمقتضاھا على طریق الوسط األعدل، 

ألجل انجراف  إلى أن قال فإن كان التشریع.. اآلخذ الطرفین بقسط ال میل فیھ
المكلف، أو وجود مظنة انحرافھ عن الوسط إلى أحد الطرفین، كان التشریع 

  .راًدا إلى الوسط األعدل
فعندما ینشأ الطلبة في الجامعات على منھج الوسط، ویطبقون ذلك في 
حیاتھم وأفكارھم وتصرفاتھم، ویضعون ھذا المعیار الھام في أولویات 

كید لن یصدر من ھؤالء األفراد تصرفات ضبطھم لتصرفاتھم، فإنھ بالتأ
  .وأفكار، وممارسات بعیدة عن الصواب واالعتدال

إن من أھم األدوار التي تقوم بھا  :تعزیز المواطنة واألمن الوطني -ب
المؤسسات التربویة والتعلیمیة في تعزیز األمن الفكري، ھو اإلعداد 

التي یتم إعداد  التربوي الصحیح للطالب الجامعي، ومن أھم المرتكزات
  .الفرد فیھا إعداًدا صحیًحا، ھو اعتزازه وانتماؤه الوطني

فمن أساسیات بناء الفكر السوي لدى الطالب الجامعي  حب الوطن 
واالنتماء لھ، والعمل من أجل رقیھ وتقدمھ، وحب العمل من أجل الوطن ودفع 

التنمیة الضرر عنھ، والحفاظ على مكتسباتھ، والمشاركة الفاعلة في خطط 
  .االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة 

ذلك أن االنتماء الوطني، كان محور تحد كبیر عند كثیر ممن أراد أن 
یعبث باألمن في ھذا الوطن فلذلك لن یستطیع أن یسوغ أو یبرر ألفكاره 
المنحرفة ومعتقداتھ الباطلة، إال من خالل زعزعة ھذا المبدأ الھام، لذلك من 

لتي تقع على المؤسسة التربویة والتعلیمیة، ھو تعزیز االنتماء أھم األدوار ا
إن التعلیم الذي یفتقد ترسیخ . الوطني لدى األفراد بشتى األسالیب والوسائل

مثل ھذا المفھوم الھام ھو تعلیم محدود، بل ھو تعلیم ال یمایز بین الداء والدواء 
لعلم یدرب العقل على ذلك أن التعلیم الذي یھتم باإلنتاج ولیس فیھ مكان «

التفكیر، أو یرتقي إلى المعرفة النظریة، أو ینمي الشعور بالمواطنة أو 
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بالحقوق والواجبات لھو تعلیم یحمل بین طیاتھ ردة إلى التخلف ولن یأتي 
 .8"بجدید

» مبدأ االنتماء الوطني«لقد حاول كثیر ممن أراد العبث بھذا المبدأ 
ات والمحاولة بلي أعناق النصوص الشرعیة، تمریر كثیر من اآلراء والسلوكی

وإثارة كثیر من الشبھ التي تدعو إلى إقصاء الوطنیة في نفوس األفراد سواء 
 .كان داخل المؤسسات التربویة والتعلیمیة أو خارجھا

فلذلك من أھم القواعد التربویة والتعلیمیة التي ینبغي أن یحرص علیھا 
و ترسیخ ھذه القاعدة وتطبیقھا، ویكون القائمون على المؤسسات الجامعیة ھ

 ،ذلك من خالل إحیاء المناسبات الوطنیة وإشراك الطلبة الجامعیة في إحیائھا
 ،وبث روح الوطنیة وحب الوطن والقیم الوطنیة وغرھا في نفسیتھم وعقولھم

  .وھذا ممن خالل عقد المؤتمرات والملتقیات التي تفعل ذلك 
اتجاه دولتھ یضعف لدیھم جانب االنتماء  إن إغفال الحس الوطني للطلبة

الوطني، وبالتالي یستطیع من یرید أن یخترق ھذا الجانب ببث األفكار، 
وإضعاف ھذا الجانب لدیھم، ولھذا یتعین على الجامعة ترسیخ مفھوم المواطنة 
لدى األفراد، وتطبق ھذه األفكار داخل مؤسساتھا من خالل سلوكیات القائمین 

.. التربویة والتعلیمیة، أو من خالل، المناھج، واألنشطةعلى المؤسسات 
  .وغیرھا

 ،وتأصیل حب الوطن واالنتماء لھ في نفوس الطلبة الجامعیین أمر مھم
ویتم ذلك من خالل تعزیز الشعور بشرف االنتماء للوطن، والعمل من أجل 
رقیھ وتقدمھ، والدعوة إلى إعداد النفس للعمل من أجل خدمة الوطن ودفع 

لضرر عنھ، والحفاظ على ممتلكات الوطن ومكتسباتھ، والمشاركة الفاعلة في ا
  .خطط تنمیتھ االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة

فمن أھم مسؤولیات المؤسسات التربویة والتعلیمیة في ھذا الزمن 
في جمیع مجاالتھا، انتماء، ووالء، » الھویة الوطنیة«خصوًصا ھو العنایة بـــ 

جمیع ما یتعلق بإعداد المواطن الصالح الذي ینشأ على حب وإخالًصا، و
  .وطنھ، والعمل على بناء مستقبل بالده
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ولما كان األمن الوطني في مفھومھ الشامل یعني تأمین الدولة والحفاظ 
على مصادر قوتھا السیاسیة والعسكریة واالقتصادیة واالجتماعیة، وإیجاد 

یبرز ھنا البعد الفكري  ،كفل تحقیق ذلكاالستراتیجیات والخطط الشاملة التي ت
حفظ الفكر السلیم والمعتقدات والقیم  إلىوالمعنوي لألمن الوطني الذي یھدف 

ھذا البعد من وجھة نظرنا یمثل بعدا استراتیجیا لألمن . والتقالید الكریمة
الوطني ألنھ مرتبط بھویة األمة واستقرار قیمھا التي تدعو إلى أمن األفراد 

وطن والترابط والتواصل االجتماعي، ومواجھة كل ما یھدد تلك وأمن ال
الھویة وتبني أفكار ھدامة تنعكس سلبا على جمیع مناحي الحیاة السیاسیة 

الن الھویة تمثل ثوابت األمة من قیم ومعتقدات  ،واالقتصادیة واالجتماعیة
وھذا ما یحرص األعداء على مھاجمتھ لتحقیق أھدافھم العدوانیة  ،وعادات

والترویج ألفكارھم الھدامة وخاصة بین شریحة الشباب، والتشویش على 
أفكارھم ودعوتھم للتطرف، كما یشیر إلى ذلك الدكتور صالح المالك في 

  . 9دراسة حول دور األمن الفكري في الحمایة من الغزو الفكري
من أھم األدوار التي تقع على عاتق  :الفكري االیجابي  بناء الوعي -ج

وبناء  ،المؤسسات الجامعیة ھو بناء عقل سوي وفكر نیر ومتزن ومعتدل
وھذا  بھدف بناء  ،منظومة فكریة لدى الطالب تتسم باإلیجابیة والفعالیة

اجتماعي وال نھضة بدون  أوسیاسي  أوفال تطور اقتصادي  ،األمة لمستقب
  .إال من خالل بناء عقل اإلنسان یتأتى وھذا ال ،ریة متینة وعلمیةمنظومة فك

مھارة  فھي تنمي في الطالب ،والجامعة تقود بدور فعال في ھذا المجال
وھي من أھم المھارات الھامة في تمییز الحقائق  ،التفكیر الناقد واالیجابي

ن التفكیر وھي من أھم مھارات التفكیر العلیا، ذلك أ"والوصول إلى الصواب، 
الناقد عملیة عقلیة مركبة، من أھم خصائصھا وفوائدھا، أنھا تقوم على فحص 

التفكیر «الحقائق وتشتمل على تصحیح المسائل والمواقف، وقد نال مفھوم 
دمج «اھتمام التربویین والمفكرین، الذین صنفوا وبحثوا في مجال » الناقد

الناقد بتعاریف كثیرة  لذلك عرف التفكیر» مھارات التفكیر في التعلیم
ھو فحص وتقییم الحلول «ومتقاربة في مضامینھا، منھا أن التفكیر الناقد 

المعروضة، وعرف بأنھ حل المشكالت أو التحقق من الشيء وتقییمھ 
باالستناد إلى معاییر متفق علیھا مسبقًا، وكذلك عرف بأن تفكیر یتصف 
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ة ذاتیة، باعتماده على بالحساسیة للموقف وباشتمالھ على ضوابط تصحیحی
  .10"محكات في الوصول إلى األحكام

البرھان  وإتباعالفھم والنظر  ویكون ذلك من خالل االھتمام باستقاللیة
غیر القائم على الحجة والدلیل العلمي القاطع الذي ال یقبل الظن ونبذ التقلید 

یقوي الجسم مادیا بالغذاء الجید الذي  :وتنمیة العقل مادیا ومعنویا ،وال الشك
وتكون معنویا  ،ومن ھنا كره للقاضي أن یقضي وھو جائع ،وینشط الذھن

 ،بالتأكید على طلب العلم والحث على نشره واعتباره أساس تطور المجتمعات
كما یتعین على المؤسسات الجامعیة أن تقوم بدور تحریر العقل من سلطان 

سالم السحر والكھانة ومن ھنا حرم اإل ،الخرافة وإطالقھ من إسار األوھام
  .والشعوذة وغیرھا من أسالیب الدجل والخرافة

 ،لذلك عندما یكتسب الفرد في المؤسسات الجامعیة التفكیر السوي
ویتعلمھا من خالل المناھج الدراسیة، ومن خالل الحوار في قاعة الدرس، 
 ومن خالل التطبیقات في الحیاة، فإنھ سیتكون لدیھ الحس النقدي الذي یمكنھ

من فحص األفكار، وعرضھا والتأكد من مدى سالمتھا، وبالتالي تقبلھا 
 ..واالستفادة منھا إن كانت نافعة، أو رفضھا وردھا إن كانت منحرفة وشاذة

فتتكون لدى الطالب الجامعي  القدرة على التمییز بین المعلومات 
وجھ الصحیحة والمعلومات الخاطئة، وتتكون لدیھ القدرة على التعرف على أ

التناقض في األفكار التي تقدم لھ، وكذلك یمتلك التمییز والفحص لألفكار 
الطارئة، فال شك أن الفرد في ھذه الحالة ستكون قراراتھ ناضجة واعیة بعیدة 

 ...عن الحماسة والسطحیة في آرائھ وأفكاره
فالمؤسسات الجامعیة تقوم بدور اجتماعي  :الدور االجتماعي للجامعة - 2    

یساھم في تطور  ،ألنھا جزء من واقع المجتمع وشریك اجتماعي فعال ،مؤثر
غي على ھذه المؤسسات أن فینب ،المجتمعات من جمیع النواحي وبخاصة فكریا

تضطلع بمھمة  التعلیم السوي والوسطي المعتدل وتعمل على صیاغة 
  .الشخصیة الفكریة السویة

طلبة من خالل عدة وتلعب الجامعة في تغلیب الحس االجتماعي لدى ال
تتضمن الدعوة  ،أنشطة وبرامج ثقافیة وعلمیة وترفیھیة ذات نشاط اجتماعي



   عبدالحق لخذاري/ أ
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                704

 ،إلى غرس ثقافة حب اآلخرین واالھتمام بمشاعرھم وقضایاھم وحل مشاكلھم
خاصة فیما یتعلق بمشاكل بعض الفئات المحرومة من الطلبة كاألیتام 

  .والمرضى وذوي الحاجات الخاصة
 ،في الطالب الحس االجتماعي وثقافة االھتمام بالغیر وھذا الدور ینمي

وھذا  ،وال یجعل من دور  الجامعة مقتصرا في جانبھ العلمي البیداغوجي  فقط
  . من شأنھ المساھمة في بناء وعي أمني قوي للفكر وتحقیق ثقافة األمن الفكري

كما تلعب  :دور المناھج العلمیة الجامعیة في تكوین الفكر السوي - 3
 ،لمناھج الدراسیة الجامعیة دورا في غایة األھمیة في ترسیخ ثقافة فكریة آمنةا

إدراج مواد ومناھج دراسیة تسھم في تنمیة التفكیر وأسالیب الحوار إذ یجب 
أن تحتوي على مواد معرفیة ترتقي بمستوى اإلدراك بما یمكن و ،اإلیجابي

  .لعلمیة السلیمةالطلبة من القدرة على اإلحاطة بالمعارف الفكریة وا
كما یجب تطبیق استراتیجیات التفكیر المنھجي الذي یعتمد على أسس 

وفي ھذا ،علمیة خالیة من االختالالت والفوضى في التعامل مع المواد العلمیة
اإلطار ینبغي أن تتمتع المناھج الجامعیة بأدوات البحث العلمي 

ستنتاج والمقارنة ومن ذلك تنمیة مھارات التحلیل والتركیب واال،الصحیحة
  .11حتى یتمكن الطالب من الفھم العمیق لما یجري من حولھ

كما ینبغي التركیز على نقطة في غایة األھمیة وھي عدم إغفال الجانب 
فالبعد اإلسالمي لھ دور كبیر في أسلمة  ،الدیني في تركیبة المناھج الجامعیة

حتى ال  ،الصحیحةاألفكار وتقویمھا وتصویبھا وفق المعتقدات اإلسالمیة 
وإذا  ،یتخرج الطالب بفكر علماني یفصل الدین عن جوانب الحیاة العملیة

 ،تجسدت ھذه الشروط فإنھ یستطیع بذلك التمییز بین األفكار السلیمة والعلیلة
ویكون في دائرة فكریة آمنة لیتخرج من الجامعة برصید فكري متین ومناعة 

وافدة والتي تخالف المعتقدات الدینیة فكریة یواجھ بھا التیارات الفكریة ال
  .والمنھج العلمي الصحیح

ولذلك تساھم الجامعة في بناء الفكر المعتدل ومحاربة التعصب 
وعدم قبولھ  ،الذي یعني رفض وإقصاء فكر اآلخر وإیدیولوجیتھ ،الفكري

واالبتعاد عن التجرد واإلنصاف  ،واالستماع إلیھ وغلق أبواب الحوار معھ
ي الحكم علیھ والتشدد في التعامل معھ ونقده بألذع الصور وتكوین والحكمة ف
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صورة وإطار معین لفكر المخالف مشوبة بكثیر من األخطاء والمغالطات 
أو بسبب  ،والتھكم، وھو ینجم عن عدة أسباب كتضخم الذات وتقدیس األنا

الجھل والتخلف المعرفي وعدم توسیع المدارك بمعرفتھ واإلطالع على ما 
 ،الفكریة من بھ، أو بسبب تقدیس البشر والغلو فیھم إما لمكانتھم الدینیة أویؤ

كما ینجم بسبب االنغالق وضیق األفق، كما ینتج أیضا بسبب التنشئة 
فبعض البیئات تساعد على نمو التعصب الفكري واإلیدیولوجي  ،االجتماعیة

فھي تغذي  ،ةأو التعصب إلى اللون أو الجنس أو القبیلة والجماع ،كاألسرة
كما أن الفھم الدیني الخاطئ والقراءة السلبیة  ،روح التعصب واإلقصاء لآلخر

للدین تساھم في االنحراف الفكري كالتعصب الصلیبي ضد المسلمین كان 
نتیجة للفھم الخاطئ لمبادئ الدین النصراني، باإلضافة إلى غیاب أخالقیات 

الجاد بالحسنى یعتبر سبب التعامل مع المخالف أو اآلخر وغیاب الحوار 
رئیسي في تغذیة التعصب الفكري واإلیدیولوجي الواقع في عالمنا العربي 

  .المعاصر
والجامعة بالضمانات التي توفرھا  تقضي على التعصب والتطرف 

والحوار البناء  ،الفكري ألنھ یؤدي إلى انھیار منظومة الفكر السوي والوسطي
الكراھیة واإلقصاء وإلغاء اآلخر ونبذه وظھور الحقد و ،والجاد والمعتدل

ویؤدي إلى  زعزعة وانھیار األمن الوطني  ،وظھور األنا والعلو على الغیر
وال تزال  ،ویھدد األمن والسلم الدولیین، باإلضافة إلى انھیار األمن الفكري

تبذل جھوداً كبیرة وجبارة على المستوى الدولي واإلقلیمي لمكافحة ظاھرة 
 ،ني التي تولد عنھا ظھور اإلرھاب الفكري والدیني واألمنيالتطرف الدی

األمر الذي ساھم في تنامي ظاھرة اإلرھاب وظھور الجماعات المتطرفة في 
وھذا بسبب الفھم الخاطئ  ،شتى بقاع العالم العربي باسم الدین اإلسالمي

  .لمنظومة الدین والفكر المعتدل
لفكري واالجتماعي كما أن االنحراف الفكري خطر على األمن ا

فاستھداف أصحاب الفكر المنحرف في الدین للشباب  ،عامة واإلنساني
واستغالل حماسھم وطاقتھم في تحقیق مآرب غیر شرعیة،  ألنھ في الغالب 
أن كثیراً من الذین یقومون ببعض أعمال العنف واإلرھاب ھم شباب صغار 
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و تجاربھم،وكل ما السن، لم تنضج عقولھم ولم تكتمل ملكاتھم الفكریة أ
یمتلكونھ من رصید ھو مجرد عواطف جیاشة، وحماسة واندفاع لخدمة الدین، 
فال یوفقون للتعبیر عن ذلك، أو السیر بھ في المسار الصحیح، إذ تصبح 
حماستھ متقدمھ كثیرا على تحصیلھ العلمي والشرعي فیقع في أخطاء فكریة 

علمھم، فیتترس بھم، ویقامر ومنھجیة وقد یجدون من یغرر بھم، ویستغل قلة 
 ...بحیاتھم

وھذا التعصب قد یكون تعصبا دینیا أو مذھبیا أو سیاسیا أو طائفیا أو 
عنصریاً، وھو سلوك خطیر قد ینحدر نحو األسوأ ثم یؤدي إلى التطرف 
والھالك والخراب بسبب التشدد وعدم االنفتاح وعدم التسامح أیا كان نوع 

  .مصدرهالتعصب ومھما كان شكلھ أو 
ولعالج ھذه الظاھرة الخطیرة یجب اللجوء إلى العدید من الوسائل 

من أھمھا نشر روح الحوار البناء وبالتي ھي  ،واإلجراءات الوقائیة والعالجیة
 ،أحسن والتسامح بین األفراد والتنازل عن الرأي من أجل المصلحة العامة

یولوجیتھ وفكره ونشر الفكر الوسطي الذي ال یلغي اآلخر مھما كانت إید
 .وثقافتھ

       في المناھج التعلیمیة: إنشاء مراكز علمیة بحثیة داخل الجامعة - 4
في ھذا اإلطار یجب إنشاء مراكز علمیة جامعیة  تھتم بدراسة الفكر المنحرف 

االستفادة من تجارب الدول السابقة في مواجھتھا و ،وآثاره وكیفیة مواجھتھ
  .ةلألفكار المتطرفة والمتعصب

وھذه المراكز تھتم بدراسة الفكر المنحرف وآثاره وكیفیة مواجھتھ في   
االستفادة من تجارب الدول السابقة في مواجھتھا لألفكار و ،المناھج التعلیمیة

  .المتطرفة والمتعصبة
فالعنصر البشري أھم  :تسخیر جمیع اإلمكانیات البشریة والمادیة  - 5

ل دینامیكي یؤثر في جمیع عملیات وھو عام ،مورد  للمؤسسة الجامعیة
الجامعي، ولذلك یجب االھتمام بھذا العنصر اھتماما بالغا  واإلبداع اإلنتاج

  .دون تفریط
وحتى تقوم الجامعة بتحقیق ھذا الھدف یجب االھتمام بالموارد البشریة 

المتمثلة أساسا في  وھذا من خالل مواردھا البشریة ،التي تسیر الجامعة 
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وبتضافر  ،أو من خالل المناھج الدراسیة المعمول بھا،التدریسأعضاء ھیئة 
الجمیع نصل إلى بناء أمن فكري للطالب الجامعي یحمیھ من العوامل السلبیة 
الدخیلة المحیطة بھ أثناء دراستھ الجامعیة أو بعد تخرجھ منھا في میدان الحیاة 

  . االجتماعیة
ة وعقالنیة، تخاطب فیتعین على األستاذ اعتماد مناھج تدریس فعال

بعیدة عن المثالیات والعواطف االنفعالیة التي ال تخدم  ،العقل بصورة واقعیة
كما ینبغي علیھ استخدام الطرائق التربویة والتعلیمیة الحدیثة التي تنمي  ،الفكر

وتكون متماشیة مع فقھ ،الفكر المستنیر لدى الطالب وتنمي مھاراتھ الذھنیة
یة واإلقلیمیة والمحلیة المحیطة بھ  للوصول بھ إلى الواقع والظروف العالم

وفي ھذا اإلطار ینبغي التركیز على التكوین الذاتي لألستاذ من  ،أمن فكري
جمیع الجوانب خاصة الجانب العقائدي فاألستاذ الذي یؤمن بالعلمانیة التي 
تفصل الدین عن الحیاة یساھم في تكوین فكر علماني لدى الطالب وھذا ال 

األمن الفكري المنشود والمجتمع اإلسالمي العربي المتمیز بالدین  یخدم
  .اإلسالمي والحضارة العقالنیة 

یجب أن ال نغفل أحد العوامل التي تساھم  :االھتمام بالنشاط الطالبي - 6
في بناء منظومة فكریة آمنة وھي تشجیع النشاط الطالبي اإلیجابي الذي 

كما یجب على الجامعة االھتمام بھذا  ،القیستھدف خدمة الفكر والثقافة واألخ
الجانب من خالل إدراج برامج سنویة تعنى بتنشیط الحیاة الفكریة والثقافیة 

من خالل تنشیط الندوات والملتقیات والبرامج  ،والدینیة للطالب الجامعي
واالبتعاد عن كل نشاط ال یحقق  ،التكوینیة الفكریة والثقافیة اإلیجابیة السویة

  .لھدفھذا ا
تقوم بھ الجامعات إذ أفردت لھذا الھدف مؤسسات خاصة  وھذا ما

التي  ،وفروع ومدیریات تعنى بشؤون النشاطات الطالبیة والثقافیة والعلمیة
وتخفف من حدة النشاط العلمي  ،تساھم في بناء الفكر المعتدل للطلبة

  .البیداغوجي الذي یرھق الطلبة طوال مشوارھم الدراسي
وال یجب  ،ذه النشاطات أن تكون إیجابیة وفعالة بناءةویشترط في ھ

االقتصار على النشاطات الترفیھیة التافھة التي تقتل روح الفكر والعقل 
  .والدین
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  :خاتمة
مما سبق یتضح لنا بان الجامعة تلعب دورا مھما في بناء األمن الفكري 

وھي تساھم  ،ةفھي منارة للعلم والفكر النیر واألخالق السامیة الرفیع ،للفرد
في بناء منظومة فكریة معتدلة للطالب الجامعي تحمیھ من االنحرافات 

وتتحقق ھذه  ،والضالالت التي قد تمس الطبقات غیر المثقفة وغیر الواعیة
الغایة بتسخیر كافة الموارد الجامعیة وعلى رأسھا الموارد البشریة المتمثلة 

واالھتمام بالمناھج ، الكفاءأساسا في تكوین وتأطیر األساتذة الجامعیین 
باإلضافة إلى توظیف الحوافز والنشاطات الثقافیة  ،الجامعیة الفعالة والناجعة

وبتضافر ھذه العوامل وغیرھا  تستطیع   ،والعلمیة للطالب الجامعي
المؤسسات الجامعیة الوصول إلى أمن فكري یساھم بدوره في تحقیق األمن 

    .اإلنساني الشامل
  : الهوامش

                                                        
تھا وسبل دور كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في األمن الفكري لدى طلب ،فایز شلدان -1

 ،العدد األول ،المجلد الحادي عشرون ،مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة،تفعیلھا
  .   35ص  ،2013ینایر 

ثقافة الصورة ودورھا في تحقیق األمن الفكري في الدول المواكبة  ،محمد صالح اإلمام -2
جمادى  25 ،22األردن،  ،عمان ،بحث مقدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري ،للتحضر

 .14ص  ،ھـ1430 ،األول
  . 2ص  ،الممرجع نفسھ ،محمد صالح اإلمام -3
   :بحث منشور بموقع ،الوسطیة واألمن الفكري ،محمد بن عدنان السمان -4

http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?article_no=4431 
  . 127ص  ،ت.د ،ط.د ،دار قرطبة ،الخصائص العامة لإلسالم ،یوسف القرضاوي -5
  . 258ص  ،4ج ،ت.د  ،ط.د ،دار الكتب العلمیة ،الموافقات في الشریعة اإلسالمیة ،الشاطبي -6
، 18ص ،مجلة المعرفة ،قواعد تربویة وتعلیمیة في تعزیز األمن الفكر ،مروان صالح الصقعبي  -7

 ،المجلة الجزائریة للتربیة ،ي تفتحھاالت األفاق ،موضوعھا مفاھیمھا،التعلیمیة ،حمروش إبراھیم
  .63ص  ،2005،السنة األولى ،الثاني العدد ،الجزائر

 .مرجع سابق  ،الوسطیة واألمن الفكري  ،محمد بن عدنان -  8
 .المرجع نفسھ -  9

  .المرجع نفسھ -  10
الملك  المھارات التدریسیة الفعلیة والمثالیة كما یراھا الطلبة في جامعة ،الخثیلة ھند ماجد -11

العدد ،المجلد الثاني عشر ،واإلنسانیةمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة واالجتماعیة  ،سعود
  .9 ،8ص  ،الثاني
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  دور الجامعة في تعزیز األمن الفكري لدي الشباب المسلم
The role of the university in strenghthing the 

intellectual safety of the youth 
 

 

  باتنةجامعة  - الویفي سمیر
  

  :ملخص
مما ال شك فیھ أن مرحلة الشباب ھي المرحلة الذھبیة من عمر اإلنسان الن 

والتصاف الشباب فیھا بالحماسة، والقوة  قبل الفرد وتحدده،فیھا ترسم مالمح مست
والنشاط والشعور بالذات واالعتداد بالرأي واالستعداد للتضحیة في سبیل تثبیت 
المعتقدات، وتحقیق المبادئ واألفكار التي یحملھا، وعلى ھذا األساس نرید من 

ن االنحراف الفكري خالل ھذه  المداخلة أن نبرز دور الجامعة في حمایة الشباب م
  .وتعزیز أمنھ الفكري ما یجعلھ مؤھال فكریا لبناء مجتمعھ والمساھمة في تنمیتھ

فالشباب یمثل الفئة الغالبة داخل الجامعة وھذا ما یجعل منھا منارة لتأھیل 
الشباب فكریا ولیس فقط إلمداده بمفاتیح العلوم، خصوصا أمام التحدیات المعاصرة 

  .العربي المسلم والتي اغلبھا تحدیات فكریةالتي تواجھ الشباب 
  .األمن الفكري، الجامعة، الشباب:  الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Undoutedly, adolescence is the golden age in The life of humans 

because it paves the way to depict the future of the individual and 
this does not mean that enthusiasm and the presence of those 
characteristics such as: power,personal emotions,self-sacrifice, 
principles and ideas that any youth can hold in his mind can take part 
in shaping his lifelong.On this basis, we would like to show the 
important role of the university in protecting the youth from the 
intellectual disintegration by helping him to build up his own society 
and contibute in developing it.Since they form the majority of the 
university. therefore, we should aknowledge of the big challenge that 
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the Arabic Muslims are facing  , which is most of the time ,a purely 
intellectual challenges. 

  :مقدمة
ال یخفى على احد أن كل المجتمعات اإلنسانیة المعاصرة تسعى إلى 
تحقیق االستقرار والرقي لجمیع أفرادھا ،فالكل أدرك أھمیة األمن في حیاة 

الزما أن یشكل إحدى اھتماماتھا، وتبذل من  األمم والمجتمعات ،ومنھ كان
اجل تحقیق ھذه الغایة النبیلة  كل الجھود وتوفر كل الموارد سواء كانت مادیة 

وقد ازدادت وتیرة االھتمام بھ أكثر فأكثر في عصرنا خصوصا مع  أو بشریة،
تزاید معدالت الجریمة، وانتشار الكثیر من الظواھر السلبیة التي نستھدف 

ع عامة وفئة الشباب بصفة خاصة، ھذه الظواھر التي نجم عنھا اتجاه المجتم
 وإتباع التیارات الفكریة المنحرفة، بعضھم نحو السلبیة في التعامل مع الواقع،

  .وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على انحراف فكري
ولذلك تجلت أھمیة األمن بصفة عامة واألمن الفكري بالخصوص، 

  .الھاجس الرئیسي للمجتمعاتالذي یمكن اعتباره 
فالمجتمع من خالل مؤسساتھ المختلفة التعلیمیة أو السیاسة أو األسریة   

وغیرھا تبقى مجندة من اجل حفظ فكر المجتمع وعقائده من كل  ..أو الدینیة
عدوان وتحریف، ومن ھنا یبرز دور الجامعة كمؤسسة مواطنة تسعى إلى 

یل الشباب فكریا بما یؤھلھ بان یكوم توحید أفراد المجتمع وتطویره وتأھ
  .عنصرا فعاال في تنمیة وتطویر مجتمعھ

على ھذا األساس تأتي ھذه الدراسة التي نحاول من خاللھا إبراز أھمیة 
مرحلة الشباب والتحدیات التي تواجھھ من خالل المحور األول ،أما في 

وأھمیتھ واھم  المحور الثاني فتطرقت فیھ إلى األمن الفكري من خالل مفھومھ
مقوماتھ، أما في المحو الثالث فتطرقت إلى الجامعة وأدوارھا وأھدافھا وكذا 

  .   دورھا في تعزیز األمن الفكري
تلعب الجامعة دورا بارزا في تأھیل الشباب  :إشكالیة الدراسة - 1

معرفیا وفكریا من خالل تزویدھم بمختلف المھارات المعرفیة، التي تجعل 
ارزین داخل المجتمع بما یمكنھم من الحفاظ على قیم وثوابت منھم  أعضاء ب

  .مجتمعھم، ویساھمون في نفس الوقت في الرقي بھ
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وعلى ھذا األساس یمكن اعتبار الجامعة ركیزة أساسیة من ركائز 
التنمیة المستدامة داخل المجتمع، ما یمكنھا من الحفاظ على المجتمع من كل ما 

وقیمھ وثوابتھ ومنھ المساھمة في تعزیز األمن یھدد أفراده خصوصا في فكره 
  .واالستقرار ما یضمن االزدھار والرقي

وبما أن األمن مطلب رئیسي لكل المجتمعات ویعد ضرورة من 
فانھ نعتقد أن أھم  ضروراتھا األساسیة، إذ یعد أساس استقرارھا وازدھارھا،
الن الفكر  فكري؛أنواع األمن التي یجب أن تتحقق للمجتمع أال وھو األمن ال

جزء ال یتجزأ من العقیدة والثوابت الثقافیة والقیم وحمایتھ حمایة  لتلك العقیدة 
بل یمكن اعتباره الطریق الوحید لتحقیق تطور المجتمع وازدھاره  والثوابت،

الن وحدة الفكر تثمر وحدة الشعور وھذا بما یعزز من قیمة الشعور  وقوتھ،
      . بالمسؤولیة اتجاه المجتمع

بناءا على ما تقدم حول دور الجامعة البارز في المجتمع من خالل 
تأھیل أھم فئة داخل المجتمع، وھي فئة الشباب والمساھمة في إعداده، وإشارة 

نود نسأل عن دورھا في تعزیز أمنھ الفكري وعن  إلى أھمیة األمن الفكري،
ي الشباب ومنھ اآللیات التي تعتمد علیھا من اجل تحقیق األمن الفكري لد

  :فإشكالیة الدراسة  الرئیسیة ھي
  ھو دور الجامعة في تعزیز األمن الفكري لدي الشباب المسلم؟  ما

  أو كیف تساھم الجامعة في حمایة  األمن الفكري  لدى الشباب؟
یستمد ھذا الموضوع أھمیتھ من أھمیھ الموضوع : أھمیة الدراسة - 2

عد من المواضیع البالغة األھمیة فھو الذي یتناولھ فموضوع األمن الفكري ی
ویحتل مكانھ مھمة وعظیمة في أولویات أي   یحظى باھتمام كل المجتمعات،

مجتمع الذي تتكاتف وتتآزر جھود أجھزتھ الحكومیة والمجتمعیة لتحقیقھ كافة 
والتعلیمیة خاصة ومنھا الجامعة ،وھذا على أساس أن الفكر ھو الركیزة 

   .أساس تطورھا واستقرارھاالبشریة لكل الشعوب و
 الدور ز إبرا بمحاولة یتمثل للبحث العام الھدف أن :أھداف الدراسة - 3

بھ الجامعة من اجل تحقیق األمن الفكري لدى فئة الشباب على  تقوم الذي
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 العام الھدف أساس أنھا أكثر فئات المجتمع استھدافا في فكره وعقیدتھ، ھذا
  :ھي البحث طبیعة فرضھات جزئیة أھداف ثالثة عنھ تتفرع

  .بیان أھمیة مرحلة الشباب واھم التحدیات التي تواجھھ - 1
 . توضیح مفھوم األمن الفكري وبیان أھمیتھ - 2
  .إبراز دور الجامعة والیاتھا في المساھمة في تحقیق األمن الفكري - 3

خالل بحثنا في ھذا الموضوع وجدنا بعض من : الدراسات السابقة - 4
ابقة التي عالجت متغیرا من متغیرات ھذا الموضوع وكان من الدراسات الس

  :ابرز ھذه الدراسات مایلى
منھج العلوم الشرعیة في تعزیز األمن الفكري لدى ": الدراسة األولى

للطالب جبیر بن سلیمان بن سمیر الحربي وھي ، "طالب الصف الثالث ثانوي
بیة بجامعة أم القرى دراسة قدمت كبحث لنیل درجة الدكتوراه في علوم التر

تطرقت الدراسة إلى إشكالیة دور منھج  2007بالمملكة العربیة السعودیة سنة 
ثانوي  وقد  العلوم الشرعیة في تعزیز األمن الفكري لدى طالب الصف الثالث

الدراسة التي اعتمدت على المنھج الوصفي ومجتمع بحث تمثل  هخلصت ھذ
ثالث، إضافة إلى مدرسي العلوم في جمیع كتب العلوم الشرعیة للصف ال

  :الشرعیة  على النتائج التالیة
منھج العلوم الشرعیة یعمل على تعزیز األمن الفكري لدى طالب  أن - 1

  .الصف الثانوي الثالث بدرجة عالیة
أن درجة تطبیق ما من شأنھ تعزیز األمن الفكري لدى الطالب كانت عالیة  - 2

  . التدریس والوسائل والتقویمفي مجال األھداف ومتوسطة في مجال 
التأثر : من الصعوبات التي تواجھ تعزیز األمن الفكري لدى الطالب - 3

بوسائل اإلعالم المختلفة وكثرة المستجدان وضعف مخصصات النشاط 
 .الدراسي

دور اإلدارات المدرسیة في تعزیز األمن الفكري ": الدراسة الثانیة
وھي عبارة عن بحث  مان السلیمان،للطالب إبراھیم بن سلی، "لدى الطالب

بجامعة نایف العربیة للعلوم   مكمل لنیل درجة الماجستیر في العلوم اإلداریة
وقدت تركزت مشكلة الدراسة  ،2006األمنیة  بالمملكة العربیة السعودیة سنة 

من خالل مالحظة الباحث قلة وعي المدرین بأھمیة األمن الفكري خصوصا 
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ال یكوم لإلدارات المدرسیة  أنالفكریة الضالة، وصعوبة الحمالت  أمام تزاید
دور في تعزیز األمن الفكري  لدى الطالب، استخدم الباحث المنھج الوصفي 

  :في دراستھ وخلصت إلى النتائج التالیة
  .إدراك  الكثیر من المدراء مدى  أھمیة األمن الفكري - 1
 .لفكري لدى الطالبإلمام المدراء بأسالیب وإجراءات تعزیز األمن ا - 2
نسبة قلیلة من المشرفین على اإلدارات المدرسیة من تلقوا تدریبات علمیة  - 3

  .في أسالیب وإجراءات تعزیز األمن الفكري لدى الطالب
 - تصور مقترح  – األمندور الجامعة في تحقیق : ةالدراسة الثالث

اد دراسة نشرت بالمجلة أبو علي بن للدكتور صالح  للدراسات العربیة عرَّ
   جامعة نایف للعلوم األمنیة السعودیة5 العدد 27 المجلد والتدریب األمنیة

 وأھمیتھ، الفكري، األمن مصطلح المقصود على على التعرف ركز البحث
 وضح أنھ كما ، أھدافھ وتحقیق تنظیمھ على تعمل التي ضوابطھ أبرز وتحدید

 الجامعة دور وبیان ،المعاصر المجتمع في وأھمیتھا بالجامعة، المقصود
. تحتضن الشباب في عصرنا التي التربویة المؤسسات أبرز من كواحدةٍ 

  .فالدراسة عبارة عن تصور مقترح عن دور الجامعة في تحقیق األمن الفكري
لإلجابة عن إشكالیة الدراسة تناول : اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

  :الطالب المحاور التالیة
  .مفھوم  والتحدیات التي تواجھھالشباب ال: المحور األول
 .األمن الفكري مفھومھ وأھمیتھ: المحور الثاني

الجامعة التعریف ودورھا والیاتھا في تحقیق األمن : المحور الثالث
  . االجتماعي

  الشباب المفھوم  والتحدیات التى تواجھھ : المحور األول
اإلنسان  مما ال شك فیھ أن مرحلة الشباب ھي المرحلة األخطر في حیاة

فسن الشباب . وھذا باعتبارھا بدایة التكلیف الشرعي وقمة النشاط والحیویة
سن الھمم المتوثبة والدماء الفائرة واآلمال : "ھي كما یقول فتحي یكن

  . 1"العریضة، سن العطاء والفداء وسن التلقي والتأثر واالنفعال
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مح مستقبل وھي المرحلة الذھبیة من عمر اإلنسان ، الن فیھا ترسم مال
الفرد وتحدده التصاف الشباب فیھا بالحماسة والقوة والنشاط والشعور بالذات  
واالعتداد بالرأي واالستعداد للتضحیة في سبیل تثبیت المعتقدات وتحقیق 

ولھذا كانت ھذه المرحلة في صمیم اھتمام . المبادئ واألفكار التي یحملھا
شباب الھام في حركة التاریخ وفي المصلحین والمجددین عبر التاریخ لدور ال

التغییر االجتماعي، فكانت النسبة الكبیرة من برامجھم تصب في تغییر 
  . وإصالح ھذه الفئة العریضة من فئات المجتمع

ولقد اختلفت وجھات نظر المفكرون والعلماء في إعطاء مفھوم واحد 
: رھم األولللشباب ومن ھذه المفاھیم ما حدده وزراء الشباب العرب في مؤتم

سنة  25 – 15إن مفھوم الشباب یتناول أساسا من یتراوح أعمارھم ما بین " 
أما عند علماء .  2"انسجاما مع المفھوم الدولي المتفق علیھ في ھذا الشأن

االجتماع فیعتمد مفھوم الشباب عندھم على طبیعة واكتمال الدور الذي 
تبدأ عندما یحاول المجتمع  إن فترة الشباب"یقومون بھ ومن أقوالھم في ھذا 

تأھیل الفرد لكي یحتل مكانة اجتماعیة، ولكن یؤدي دورا أو أدوارا في بنائھ، 
وتنتھي عندما یتمكن الفرد من احتالل مكانتھ وأداء دوره في المجتمع بشكل 

  .3"ثابت ومستقر
والن الشباب قد شكل في جمیع ادوار التاریخ إلى زماننا ھذا عماد   

وسر نھضتھ ومبعث عزھا وحضارتھا فقد حرص اإلسالم كل امة اإلسالم 
الحرص على االھتمام بھذه الطاقة،  الذین جعلھم هللا من أعظم أسباب بلوغ 

فھم "المراتب العلیا، ومن اكبر مقومات بناء أمجاد األمم وصناعة تاریخھا 
األصل الذي یبنى علیھ مستقبل األمة ولذلك جاءت النصوص الشرعیة بالحث 

حسن رعایتھا وتوجیھھم إلى ما فیھ الخیر والصالح، فإذا صلح الشباب  على
وھم أصل األمة الذي یبنى علیھ مستقبلھا بعد توفیق هللا سبحانھ وتعالى، وكان 
صالحھ مبنیا على دعائم قویة من الدین واألخالق فسیكون لألمة مستقبل 

  .4"زاھر
تستغل ھذه الفترة واھتمام اإلسالم بھذه المرحلة الحساسة وذلك حتى 

االستغالل األكمل ویستفاد منھا االستفادة المثلى في تحمل األعباء والقیام 
على أحسن وجھ فتكون مرحلة الشباب مرحلة  بالواجبات والمسؤولیات
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القائم على أسس . انطالق التغییر االجتماعي لقیام المجتمع الفاضل المنشود
  .اإلسالم

قدیر لثلة من الشباب المؤمن على مر ولقد سجل القرآن الكریم لمسة ت
الزمان الذین اخذوا بأسباب التمكین من اإلیمان با� والعلم النافع والحرص 
على معالم األمور وعدم الركون والخنوع واالشتغال بالتافھات فقال هللا عز 

 ْبَراِھیمُ قَالُوا َسِمْعنَا فَتًى یَْذُكُرھُْم یُقَاُل لَھُ إِ : وجل عن إبراھیم علیھ السالم
إِنَّھُْم فِْتیَةٌ آََمنُوا بَِربِِّھْم َوِزْدنَاھُْم : وقولھ تعالى عن أھل الكھف، )60 :األنبیاء(

  .)13 :الكھف( ھًُدى
في أحادیث كثیرة على أن مرحلة الشباب ھي مرحلة  كما تكلم النبي 

 اغتنم خمسا قبل خمس: "التكلیف والمسؤولیة فقال علیھ الصالة والسالم
شبابك قبل ھرمك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وحیاتك قبل موتك 

   .5"وفراغك قبل شغلك
واإلسالم عندما حرص على االھتمام بالشباب وتكوینھ على تعلیم 
اإلسالم الن في ھذه المرحلة للشباب سلوكیات ترتبط أساسا بطریقة تصورھم 

مختلف القضایا ، فلھم  لألمور ونظرتھم إلى ما یدور حولھم ونمط تفكیرھم في
مقاییسھم ومعاییرھم الخاصة التي یقیسون علیھا األشیاء، والتي كثیرا ما 
تكون عبارة عن ترجمة لما یؤمنون بھ في ھذه المرحلة بالذات ولھذا كان 

إن الھدف من إعداد الشباب : "الھدف من العنایة بھم ھو كما یقول فتحي یكن
إلسالم على مجتمعھ وعلى العالم وھذا المسلم الیوم ھو أن یحقق قوامة ا

یفرض بالتالي أن تكون مھمة الشباب المسلم تشمل قیادة األمة من أیدي 
الجاھلیة وأفكارھا وتشریعاتھا وأخالقھا إلى ید اإلسالم وأفكاره وتشریعاتھ 

   .6"وأخالقھ
ولھذا كان عملیة نقل الشباب من االنحراف ومزالق الغوایة إلى المعالي 

واألخالق الفاضلة والفاعلیة االیجابیة تقتضي أن یكون اھتمام بتغییر  السامیة
ھذه الفئة وفق تعالیم اإلسالم، وھذا حتى ال یتیھ الشباب في دوامة من اآلراء 
والنظریات البعیدة عما أراده هللا من الفروض التي یفرضھا في ھذا الدین 

  . اإلسالمي وتحقیق األھداف الجلیلة للتغییر االجتماعي
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إن من سنن هللا في الكون : التحدیات التي تواجھ الشباب المسلم - 1
ِ النَّاَس : الثابتة سنة التدافع بین الحق والباطل لقولھ تعالى َولَْوَال َدفُْع هللاَّ

َ ُذو فَْضٍل َعَلى اْلَعالَِمینَ  : البقرة( بَْعَضھُْم بِبَْعٍض لَفََسَدِت اْألَْرُض َولَِكنَّ هللاَّ
سیرھم  ولھذا ال بد من تحدیات وصعوبات تعترض الطریق تعرقل. )251

وتصرفھم عن القیام بالدور الذي أنیط بھم، أو تمنعھم من أداء المھمة التي 
أسندت إلیھم من عمارة األرض وبناء الحضارة وبناء المجتمع اإلسالمي 

  .الفاضل
ین ھذه التحدیات التي كادت أن تمحي القیم اإلسالمیة وتقلب المواز

والمعاییر كان یجب أن تكون من أولى اھتمامات رجال التغییر للوقوف على 
أسبابھا وتشخیصھا حتى یستطیع الشباب أداء دوره كما ینبغي، ومن ابرز ھذه 

  : التحدیات نجد ما یلي 
. إن الفراغ على رأس األسباب المباشرة النحراف الشباب :الفراغ -أ

عیشونھا وتدھور أخالقھم وقیمھم ویعتبر المسؤول عن المشاكل التي ی
فالفراغ داء قاتل للفكر : "یقول ابن عثیمین. 7وإصابتھم باألمراض النفسیة

والعقل والطاقات الجسمیة إذ النفس البد لھا من حركة وعمل فإذا كانت فارغة 
فسد الفكر والعقل وضعفت حركة النفس واستولت الوساوس واألفكار 

نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس ": في قولھ ولقد صدق النبي . 8"الردیئة
الفراغ إذا لم تستغل في التوجیھ واإلرشاد والعمل  فأوقات ،9"الصحة والفراغ

والنشاط الن في األصل أن ال یكون وقت فراغ عند الشباب المسلم یقول 
إن من الواجب أن تكون في قلوبھم نارا متقدة في : "المودودي في ھذا المعنى

ا على األقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما یكون مریضا ضروراتھ
ال تدعھ حتى تجره إلى الطبیب أو عندما یجد في بیتھ شیئا یسد رمق أوالده 

  . 10"وال تزال تقلقھ وتضطره إلى بذل الجھد والسعي
ولھذا كان من تحدیات المصلحین والمجددین وضع البرامج المالئمة 

عند الشباب، فالفراغ ھو الذي ولد التفكیر السلبي لشغل أوقات الفراغ 
واالنحالل الخلقي ومختلف المظاھر االجتماعیة الفاسدة ، فإھمال أوقات فراغ 

  .الشباب اوجد أنصار الفساد الذین یشغلون أوقاتھم بالتفاھات
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إن ما یعیشھ الشباب من مشاكل وأزمات نفسیة أو  :فقدان الھدف -ب
األمة تعیش أزمة حضاریة ھو عدم إدراك األھداف  اجتماعیة وجعل بعد ذلك

فحین فقد الشباب أھم غایة . "التي یجب أن تكون النبراس الذي یسعون إلیھ
خلقوا لھا وجدوا أنفسھم بین مزالق الغوایة واالنحراف والعیش في عالم 

فتحدید األھداف ھو نوع من . 11"الخیال والتقلید واالنبھار بعالم الفساد
أَیُّھَا  :مستقبل الذي أمرنا بھ هللا عز وجل كما في قولھ تعالىاستشراف ال

َ َخبِیٌر بَِما  َ إِنَّ هللاَّ َمْت لَِغٍد َواتَّقُوا هللاَّ َ َوْلتَْنظُْر نَْفٌس َما قَدَّ الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
  . )18: الحشر( تَْعَملُونَ 

الفكریة والسلوكیة إال  فما أوصل الشباب الجزائري إلى ھذه االنحرافات
  . جلھاأألنھم لم یعرفوا من یبین األھداف الحقیقیة التي یعملون من 

والتشدد ھو تجاوز حد االعتدال المطلوب من المسلم  :التشدد الدیني -ج
أن یلتزم بھ، فالشباب عندما یدركون أھدافھم ولم یجدوا من یوجھھم التوجیھ 

جده یفھم النصوص الشرعیة  فھما غیر اإلسالمي الرشید المتمیز بالوسطیة ت
ونظرا لخطورة التشدد على  ،سلیم فیتجاوز بذلك إلى التشدد واالنقالب

! یا أیھا الناس": المجتمع جاءت النصوص الشرعیة تحذر منھ كما في قولھ 
ولھذا . 12"إیاكم والغلو في الدین، فإنھ أھلك من كان قبلكم الغلو في الدین

ع من خطر ي یشغل الشباب في منأى عنھ ویحمي المجتمفاالھتمام بھذا التحد
  . ظاھرة التكفیر واإلرھاب

سبب المشاكل التي یعیشھا الشباب جعلت الكثیر  :الضعف النفسي -د
منھم یصاب بمشكلة الضعف النفسي أو االنھزام النفسي وتجلى ھذا في 

غییر و تغییر الواقع أو تقلة الثقة بتغییر النفس أ: "مظاھر كثیرة منھا
والضیاع والتشتت وعدم الطموح وفقدان الھدف لتحقیق أي شيء ... اآلخرین

  . 13"أخروي أو دنیوي یفید األمة
ولعل أھم مظھر من مظاھر الضعف النفسي لدى الشباب الجزائري 
تناول المخدرات والمنشطات العقلیة والتي تفید اإلحصائیات المقدمة من 

، ات أن نسبة انتشارھا في نمو مطردطرف الدیوان الوطني لمكافحة المخدر
ضة من المجتمع وھي كما نجد ظاھرة االنتحار والتي مست بدورھا فئات عری
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، وظاھرة الحراقة والضعف كل ھذه المظاھر االجتماعیة في نمو متصاعد
  . ة لما یعانیھ الشباب من ضعف نفسيالخطیرة ترجمة حقیق

المسلم ھو ذلك الغزو إن اخطر ما یواجھ الشباب  :الغزو الفكري -ـھ
ھو عمل عدواني یقوم بھ : "الفكري الوافد وھو كما یعرفھ مراد زعیمي

مختص أو جماعة ضد شخص أو جماعة أو مجتمع آخر قصد التأثیر في 
الجوانب الفكریة والتصوریة والنفسیة بحیث یفقده مقوماتھ ومناعتھ ویجعلھ 

  .  14"خاضعا لثقافتھ ویخدم مصالحھ وأھدافھ
خطط الغرب لزعزعة استقرار ھذه األمة وتمزیق أوصالھا فلقد "

والقضاء على عقیدتھا وتشویھ معالمھا ونشر الفوضى واإلباحیة بین ربوعھا 
  .15"بأسالیبھ المختلفة

أصبح نكرة ال یعرفھ احد متخلي عن مبادئ "فخرج جیل من الشباب 
. 16"دینھ ومجتمعھ وأسرتھ وأصبح ھمھ الوحید إرضاء نزواتھ ورغباتھ

وأصبح یسیر من وراء من ظنوا فیھم إنقاذا وتقدما وحضارة ویقلدوھم تقلیدا 
لتتبعن سنن من قبلكم شبرا ": حین قال أعمى وصدق فیھم حدیث النبي 

بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموھم، قالوا یا رسول هللا 
كد مرحلة الوھن فھذا الحدیث نبوة صادقة یؤ. 17"الیھود والنصارى؟ قال فمن؟

. دعي تغییرا اجتماعیا لھذا الواقعالتي سوف تعیشھا األمة اإلسالمیة والتي یست
،  بتحقیق األمن الفكري ولن یكون نھوض األمة ومعاودة استردادھا لدورھا إال

  .واالھتمام بفئة الشباب وجعلھا منطلق التغییر
  األمن الفكري التعریف، األھمیة : المحور الثاني
واألمن الفكري بصفة خاصة ضرورة من  ألمن بصفة عامة،یشكل ا

ومطلب كل المجتمعات التي تسعى إلى تحقیق الرقي  ضرورات الحیاة،
والرفاھیة إلفرادھا، وھذا على أساس أن األمن الفكري مرتبط بھویة المجتمع 

  .وثقافتھ فما معنى األمن الفكري وأین تتجلى أھمیتھ؟
وقد تعددت  ھذا المصطلح حدیتا نسیبا، یعد :مفھوم األمن الفكري - 2
كانت تختلف في األلفاظ فھي متقاربة في المعنى من بین  إنوھي  تعاریفھ،

  : ھذه التعاریف مایلى 
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األمن الفكري ھو تھیئة بیئة فكریة سلیمة غیر قابلة لتكاثر األفكار " -
 .18"المحرفة

عن الوسطیة، سالمة فكر اإلنسان وعقلھ وفھمھ من االنحراف والخروج " -
وتصوره للكون بما یؤول بھ  واالعتدال، في فھمھ لألمور الدینیة، والسیاسیة،

  .19"إلى الغلو والتنطع، أو إلى اإللحاد والعلمنة الشاملة
 بھا أو ینزل عدوانٌ  ینالھا أن من وعقائده المجتمع فكر حمایة"أو ھو  -

  .20"أذى
بین الدولة والمجتمع لتجنیب النشاط أو التدابیر المشتركة "ویقصد بھ كذلك  -

األفراد والجماعات شوائب فكریة أو عقدیة أو نفسیة  تكوم سببا في انحراف 
  .21.."السلوك  واألفكار واألخالق 

  : ومن خالل ما سبق من تعریفات یمكن القول أن األمن الفكري یھدف
  .حدالحفاظ على عناصر  الھویة الثقافیة   التي تمیز أفراد المجتمع  الوا -
حمایة السلوك اإلنساني من االنحراف وھذا على أساس أن االنحراف  -

  .  الفكري ھو مصدر كل جریمة أخالقیة كانت أو اجتماعیة أو غیر ذلك
  . حمایة المجتمع من األفكار الھدامة التي تعمل على زعزعة استقراره وأمنھ -
ي تھدف إلى كل اإلجراءات الت: ویمكن أن نعرف األمن الفكري بقولنا ھو 

الحفاظ على ھویة المجتمع وقیمھ وسلوك أفراده ، بما یعزز روح التعاون فیما 
  .  بینھم ویعمق روح االنتماء إلى الوطن

لألمن الفكري أھمیة خاصة فھو أساس : أھمیة األمن الفكري - 3
وركیزة األمن بصفة عامة وذلك الن فیھ حمایة لثوابت المجتمع وقیمھ، التي 

الفرد أفكاره ومبادئھ، وبتوفر ھذا األمن تؤسس الحضارات منھا یستمد 
وتزدھر المجتمعات فیكون بذلك بمثابة الحصن الواقي للمجتمع وأفراده من 

  .كل التیارات الھدامة
  :ویمكن لنا أن نبرز أھمیتھ بشكل مفصل في التقاط التالیة 
مجموعة " حمایة ھویة المجتمع والتي یعبر عنھا في ابسط مفاھیمھا بأنھا - 1

من الخصائص والممیزات العقدیة والثقافیة والرمزیة التي ینفرد بھا شعب 
  .22"من الشعوب أو امة من األمم
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ارتباط األمن الفكري بكل أنواع األمن األخرى كاألمن االجتماعي  - 2
فاإلنسان أسیر فكره واعتقاده وما عمل اإلنسان وسلوك "والسیاسي والبیئي 

فما نجده من انحراف   23"لحیاة إال صدى لفكره وعقلھأو تصرفاتھ في واقع ا
  .في سلوك شبابنا إال بسبب ما یحملونھ من أفكار

فمتى  األمن الفكري یحقق الوحدة والتماسك بین أفراد المجتمع الواحد، - 3
فأحداث  ،وامل االستقرار والتالحم والوحدةتحقق كان ذلك اكبر عامل من ع
ي لھا ھو حدوث خلل في منظومة األمن غردایة نعتقد أن السبب الرئیس

  . الفكري لدى شباب المنطقة
األمن الفكري ھو السبیل الوحید لتحقیق الرقي والتنمیة المستدامة لكل  - 4

   .المجتمعات
  الدور -الوظیفة -التعریف: الجامعة: المحور الثالث

 یمكن اعتبارھا  ذإإحدى الركائز األساسیة لرقي المجتمع،  الجامعة تشكل
 الثقافیة، في ما یتعلق بالجوانب وخصوصا األساسي للمجتمع المحرك

 الفعالة التي تساھم بنسبة كبیرة  المؤسسات من ھي بل والفكریة والمعرفیة،
 من القطاعات كل في أوضاعھ وتحسین وحضاریا، فكریا تمعلمجا في تطور

 المعرفیة، ةالعلمی المؤسسة ھذه فإسھامات "وبالتالي واقتصادیة، وفكریة ثقافیة
 إلى كل مداه لیصل للجامعة، التنظیمیة األطر كل وفعالیتھا أثرھا في تتجاوز

  .24"تمعلمجقطاعات ا
) University"  (جامعة"یعود أصل مصطلح  :التعریف بالجامعة - 1

، الذي یعني )Universitas(إلى اللغـة الالتینیة، وھو مشتق من مصطلح 
ھ ابتداء من القرن الرابع عشر میالدي للداللة اإلتحاد والتجـمع، وقد تم استعمال

من خالل وجھة نظر علماء التنظیم اإلداري و ،25على الجامـعة بمعناھا الحالي
نجد انھ ال یوجد تعریف متفق علیھ في تعریف الجامعة وھذا یعود إلى 

امعة  ، فكل مجتمع اختالف وجھات نظرھم إلى األھداف التي تقوم علیھا   الج
فكل "یقول مراد بن اشنھو  معتھ على أساس األیدلوجیة الفكریة لھیؤسس  لجا

مجتمع یبني جامعتھ بناء على مشاكلھ الخاصة وتطلعاتھ واتجاھاتھ السیاسیة، 
االقتصادیة، واالجتماعیة، ومن ثمة تصبح الجامعة مؤسسة تكوین، ال تحدد 

ذه األھداف أھدافھا واتجاھاتھا من جانب واحد، من داخل جھازھا، بل تتلقى ھ
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من المجتمع، الذي تقوم على أساسـھ، والذي یعطیھا ھو وحده حیاة ومعنى 
مؤسسة أوجدھا "وعلى ھذا األساس یعرفھا مراد بن اشنھو بأنھا  ،26"ووجود

   .27"أناس لتحقیق أھداف ملموسة  ومتعلقة بالمجتمع الذي ینتمي إلیھا
ن الناس، یبذلون الجامعة عبارة عن جماعة م"أما رابح تركي فیقول ھي  

جھدا مشتركا في البحث عن الحقیقة، والسعي الكتساب الحیاة الفاضلة لألفراد 
  .28"والمجتمعات

ومن خالل التمعن في التعریفین السابقین نجد أنھما ركزا على الھدف 
األساسي من تأسیس الجامعة، والذي في األساس یقوم بخدمة المجتمع الذي 

  . تنتمي إلیھ الجامعة
الجامعة بمقتضى مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح من وزیر تنشأ 

التعلیم العالي وتتكون الجامعات من كلیات تحددھا مراسیم تبین مقرھا وعددھا 
  .وتخصصاتھا

یتلقى الطلبة في الجامعات تعلیما عالیا في إحدى حلقات التكوین التي 
القدرات یبلغ عنھا النضج العقلي لدى المكونین درجة تسمح باستعمال 

  .29الذاتیة
فھي  تحتل الجامعة مكانة بارزة داخل المجتمع،: وظائف الجامعة - 2

ویعود كل ذلك إلى ما تقوم بھ من  تمثل مركز إشعاع فكري ومعرفي،
الجامعة تقوم  إنوتشیر اغلب الدراسات المتعلقة بالبحث العلمي  وظائف،

  ).ة المجتمعخدم، البحث العلمي، التدریس( :وھي ةرئیسیبثالث وظائف 
وھذه الوظائف مترابطة ومتكاملة فیما بینھا فالتدریس یعمل على نشر 

أما المجتمع فھو  والبحث العلمي یساھم في إنتاج المعرفة وتجدیدھا، المعرفة،
المستفید من كل تلك المعارف التي تطبق علیھ والتي تساھم بدورھا في حل 

  .30مشكالتھ وخدمة أفراده وتنمیتھ
ت العدید من المراسیم الدور الذي  حدد فقد امعة الجزائریةأما عن الج 

-83رقم التنفیذي المرسوم ینبغي أن تقوم بھ الجامعة ومن بین تلك المراسیم ؛
 ، 1983سبتمبر 24 ل الموافق 1403 عام الحجة ذي 17 في المؤرخ  44
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للجامعة، من خالل المادة الثالثة  النموذجي األساسي المتضمن  للقانون
  :ظیفة األساسیة المنوطة بالجامعة  بمایليالو
 .تطویرھا و وإعدادھا المعارف نشر تعمیم في تساھم - 1
 التخطیط في المحددة لألھداف وفقا البالد، لتنمیة الالزمة اإلطارات تكوین - 2

 .الوطني
 .الوطنیة الثقافة بترقیة تضطلع - 3
  العلمیة الروح تنمیة و البحث تطویر في تساھم - 4
 .البحث مناھج الطالب تلقین لىتتو - 5
 .الدائم التكوین و المعلومات تجدید و المستوى لتحسین عمل بأي تتقدم - 6
  .31البحث نتائج و الدراسات نشر تتولى - 7

والمالحظ من خالل ھذا المرسوم أن المشرع الجزائري قد حدد 
  :وظائف الجامعة بصفة عامة في ثالثة محاور أساسیة وھي

  . الي ذو جودة بما یحقق بھ أھداف المخططات التنمویةتقدیم تعلیم ع -
ترقیة البحث العلمي بما یجعلھ أداة للمساھمة في حل مشكالت المجتمع  -

  .وتحقیق ازدھاره
المحافظة على الثقافة الوطنیة، والعمل على ترقیتھا بما یتناسب مع محددات  -

  .الھویة الوطنیة 
الجامعة  كإحدى المؤسسات وعلى ضوء ھذه الوظائف یمكن القول أن 

أن  تساھم بشكل  التعلیمیة المھمة المرتبطة بالمجتمع من المفروض علیھا،
كبیر في خدمة المجتمع من خالل تنمیتھ والمحافظة على استقراره وأمنھ، 

إضافة إلى إشرافھا على التأھیل  فھي تربط بجمیع المؤسسات االجتماعیة،
ات المجتمع وھي فئة الشباب التي تتعرض الفكري والمعرفي  ألھم فئة  من فئ

  .  بدورھا لحملة عدوانیة خطیرة  في فكره وعقیدتھ
 من خالل ما :دور الجامعة في تعزیز األمن الفكري لدى الشباب - 3

كما حددھا المشتغلین بالتعلیم العالي، والمشرع  سبق من بیان لوظیفة الجامعة،
المحدد لدور الجامعة  83- 44الجزائري من خالل المرسوم التنفیذي 

، إضافة إلى 05- 99والقانون التوجیھي لقطاع التعلیم العالي  الجزائریة،
، والتي حددت 2003أوت  23 المؤرخ في 273-03المرسوم التنفیذي 
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بدورھا مھام وأھداف الجامعة الجزائریة، یمكن القول أن للجامعة دور 
تمع وازدھاره وھو قرار المجومسؤولیة عظیمة اتجاه أعظم ما یحقق است

وھذا على أساس أن مسؤولیة الحفاظ على اآلمن لیست مسؤولیة رجال  ،األمن
األمن فقط وإنما ھي مسؤولیة  جمیع مؤسسات المجتمع وعى رأسھا الجامعة؛ 
فھي مسئولة عن حمایة الشباب من تأثیرات الغزو الفكري واالستالب الثقافي، 

الركیزة األساسیة في تطور الشعوب  وخاصة إذا أدركنا أن الفكر السوي ھو 
ورقیھم، بل یمكن اعتباره أساس سعادة المجتمعات أو بؤسھم ،فإذا كان 
اإلنسان یأخذ أفكاره من مصدر سلیم، كان ذلك حصنا لھ من كل المؤثرات 
والتیارات الھدامة، وھما یبرز دور الجامعة كمؤسسة تعلیمیة لھا األثر القوى 

لشاب من الناحیة الفكریة والثقافیة والسلوكیة في صقل شخصیة الطالب  ا
  .ومنھ حمایتھ من االنحراف الفكري وبالتالي تحقیق األمن الفكري للشباب

  :قنوات الجامعة في تعزیز األمن الفكري لدى الشباب
أن الدور الفعال الذي یمكن أن تقوم بھ الجامعة من اجل تحقیق األمن 

  :عدة قنوات ومنھا الفكري لدى الشباب یمكن أن یتم عبر
وھي تعتبر المحور األساسي في  وھم فئة األساتذة؛: ھیئة التدریس

، االتجاھات الصحیحةالعملیة التعلیمیة وأداة فعالة في غرس المفاھیم والقیم و
ولھا عظیم التأثیر على الطالب ،فھیئة التدریس في اتصال مباشر مع الطلبة  

اال من اجل تحقیق وظیفة الجامعة أوال فھي  تعتبر شریكا فع تدریسا وإشرافا،
ن أكثر قربا من الواقع وأھدافھا ثانیا، ومنھ كان لزاما علیھا أن تكو

وأكثر إحاطة بالمخاطر التي نھدد امن مجتمعھا وخصوصا  ،االجتماعي
 الشباب التي ھي مسئولة على إعدادھم فكریا وثقافیا بما یحقق أمنھم الفكري؛

، ویتحمل الجزء األكبر في تعزیز األمن الفكري، فدور األستاذ ومھم وعظیم
فھو القدوة والمربي، والموجھ والمحرك لفئة الشباب داخل الحرم الجامعي  

  . ھذا فمسؤولیتھ كبیرةوخارجھ ، ول
إن طبیعة األھداف التي تسعى إلى : المناھج والمقررات الدراسیة - 2

تقوم بھا، وھذه تترجم في  تحقیقھا الجامعة تستند إلى العملیة التعلیمیة التي
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وقد تعددت  الواقع من خالل ما یعرف بالمنھج أو المقررات الدراسیة؛
  :تعریفات التربویین للمنھج ومنھا

المنھج بأنھ جمیع الخبرات  :الذي یقول عنھ)  روز نجلي(تعریف 
المخططة التي توفرھا المدرسة لمساعدة الطلبة في تحقیق النتاجات التعلیمیة 

المنھج ھو كل ) دول(، وعرف 32ة إلى أفضل ما تستطیعھ قدراتھمالمنشود
الخبرات التربویة التي تتضمنھا المدرسة أو الھیئة أو المؤسسة تحت إشراف 

  .33ورقابة وتوجیھ معین
وإن اختلفت في صیاغتھما أو محتواھما إال ونالحظ من خالل التعریفین 

تي تھیأ للمتعلم والتي والخبرات ال أنھما یتضمنان في اتجاھاتھا األھداف
تستھدف مساعدتھ من اجل من اجل أن یكون أكثر تكیفا مع ذاتھ ومع 

 .ن ویكون أكثر فعالیة داخل مجتمعھاآلخری
ولقد اجمع جمیع علماء التربیة والتعلیم أن المنھج ھو ركیزة التربیة 

وھذا الن  والتعلیم، ویعتب من أھم وأدق المسائل التعلیمیة وأعظمھا خطرا،
ضع منھاج دراسي معناه  تعیین ثقافة وتحدید مداھا ألبناء المجتمع، وھذا و

لذلك وجب  أمر لیس بالسھل، وبما أن المجتمعات  في تطور  وتغیر مستمر،
  .أن یكون بناء المناھج  مرنا یخضع لھذا التغیر والتطور

  :34ویخضع بناء المناھج الدراسیة إلى أسس رئیسیة ھي
یرتكز كل منھاج على فلسفة واضحة ومحددة حیث : األساس الفلسفي 

المبادئ والقیم  تعكس في المقام األول فلسفة المجتمع التي تتلخص في العقیدة
  .التي تتحكم في مسارھا

ھذا بمراعاة كل مشاكل المجتمع وتطلعاتھ حیى :  األساس االجتماعي
ضمان  إدراك وممارسة مبادئ المجتمع وعاداتھ وبالتالي یتمكن المتعلمون من

  .االستمراریة والتواصل
ویقصد بذلك طبیعة المعرفة المختارة التي یجب أن : األساس المعرفي

یحتویھا المنھاج لكي تحقق لدى المتعلمین الكفاءات والقدرات المرغوب فیھا 
  .في شخصیة المتعلم
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للمجتمع لھا دور كبیر في بناء إي  إن الثقافة المحلیة :األساس الثقافي
ائھا على معارف وخبرات مقبولة وتجنب أخرى غیر مرغوبة أو منھاج الحتو

  .مرفوضة سواء كانت متخصصة أو عامة
من خالل ما سبق بیانھ یتجلى لنا واضحا األھمیة البالغة للمنھج 
الدراسي، والذي یمكن إن یكون أھم وسیلة تعتمد علیھا الجامعة لتحقیق األمن 

  .الفكري لدى الشباب
 بإنجاز الخاصة العملیة "بأنھا اإلدارة تعرف :اإلدارة الجامعیة- 3
فمن خالل التعریف  ،35"وكفاءة بفاعلیة آخرین خالل من األھداف و األعمال

العام لإلدارة یمكن القول أن إدارة الجامعة ھي المسؤولة  عن وضع رسالة 
الجامعة موضع التنفیذ من خالل تصور واضح ورؤیة بناءة ، تأخذ بعین 

  .الجامعة ودورھا في خدمة المجتمع االعتبار  أھداف
فمسؤولیة اإلدارة الجامعیة من خالل مختلف مصالحھا وخصوصا 

المصالح المرتبطة بالطالب الجامعي مثل مصلحة األنشطة الثقافیة والریاضیة  
وغیرھا من المصالح یمكن لھا أن تكون أداة فعالة لتحقیق األمن  ...والمكتبة

لتي تقوم بھا اتجاه الشاب الجامعي مرتبطة بھ الفكري؛ وذلك لنا األنشطة ا
تأخذ بعین االعتبار  فإذا كان ھذه اإلعمال قائمة وفق خطة مدروسة، مباشرة،

التحدیات الفكریة التي تواجھ الشباب  كانت بذلك وسیلة فعالة لتعزیز األمن 
  .الفكري

  :الخاتمة 
لجامعة  یمكن أن نخلص من خالل ما تم عرضھ في ھذه الورقة إلى أن ل

وأمام ما تحتلھ من مكانة بارزة داخل المجتمع، كان الزما أن تقع علیھ 
وذلك من خالل المساھمة في تحقیق أمنھ الفكري بما  مسؤولیة خدمة المجتمع،

یحقق النھضة والتنمیة المستدامة للمجتمع، فھي تشرف على تأھیل أھم فئة من  
ھ فنحن نرى انھ یجب على الفئات المكونة للمجتمع وھي فئة الشباب  ومن

  :الجامعة من اجل تفعیل أكثر لوظیفتھا مایلى
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العمل عل اھتمام بفئة الشباب وتحقیق أمنھ الفكري، ألنھا لألسف الشدید  - 1
أصبحت محل اتھام نتیجة ما تعرفھ قیم المجتمع من تغیر سلبي وغیاب 

  .الدور الفعال للجامعة لتصحیح الوضع واستدراكھ
مناھج الدراسیة الجامعیة وتضمینھا المقررات التي إعادة النظر في ال - 2

تسایر الواقع من اجل أن تكون أكثر فعالیة لمواجھة المخاطر الفكریة التي 
 .تحیط بشابنا

تفعیل دور مخابر البحث التي تھتم بفئة الشباب من اجل الوقوف على كل  - 3
 .المشكالت التي تواجھ والمخاطر التي تحیط بھ من اجل حمایتھ فكریا

إقامة دورات تكوینیة دائمة ألعضاء ھیئة التدریس واإلدارة من اجل  - 4
 .معرفة كل السبل التي تعزر األمن الفكري لدى الشباب

  .  تكثیف األنشطة الطالبیة   التي تھدف إلى ربط الشاب بھویتھ - 5
  

  :الھوامش
                                                        

الشباب والتغییر بحث مقدم للقاء الرابع للندوة العالمیة للشباب اإلسالمي  ،فتحي یكن -1
ص  ،1979 ،المسلم تحت عنوان اإلسالم والحضارة ودور الشباب ،بالریاض السعودیة

400. 
 نایف أكادیمیة ،تأثیر الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربي ،إحسان محمد الحسن -2

 .21ص  ،1997 ،الریاض السعودیة األمنیة، للعلوم العربیة
 ،دار الوفاء اإلسكندریة ،العولمة والشباب من منظور اجتماعي ،محمد سید فھمي -3

 .87ص  ،2007 ،مصر
ص ، 1999 ،دار الوطن جدة السعودیة، من مشكالت الشباب ،صالح العثیمین محمد بن -4

04. 
دار الكتب العلمیة بیروت ، 1ط ،المستدرك على الصحیحین ،محمد بن عبد هللا الحاكم -5

 .279 ص ،4ج ، )7846كتاب الرقائق حدیث رقم (  ،1999 ،لبنان
 .402 ص ،المرجع السابق ،الشباب والتغییر ،فتحي یكن - 6
دار الفرقان للنشر  ،7ط، فرحان إسحاق أحمد، مشكالت الشباب في ضوء اإلسالم -7

    .93ص ،1999 ،والتوزیع، عمان األردن
 . 09مشكالت الشباب المرجع السابق ص  ،ابن عثیمین -8
البخاري دار األفكار الدولیة الریاض السعودیة  صحیح البخاري، إسماعیل بن محمد -9

 .1232ص 6412حدیث رقم) ما جاء في الصحة والفراغ ق بابكتاب الرقائ (1998
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 ،الدار السعودیة جدة  السعودیة ،المودودي أبو األعلى، نحن والحضارة الغربیة -10

 . 53ص  ،1983
 .95ص ، المرجع السابق فرحان إسحاق أحمد، مشكالت الشباب في ضوء اإلسالم، -11
كتاب ، (بیروت لبنان دار الفكر  ،بن ماجةسنن ا ،وینيمحمد بن یزید أبو عبد هللا القز -12

 . 961ص، 2ج  ،3029 حدیث رقم) المناسك
دار السالم القاھرة ، 1ط ،دور الشباب في حمل  رسالة اإلسالم ،علوان محمد ناصح -13

 .10ص  ،2004 ،مصر
 .413ص   ،المرجع السابق ،النظریة العلم اجتماعیة رؤیة إسالمیة ،زعیمي مراد -14
 ،دار األندلس الخضراء جدة السعودیة ،االمعیة وأثرھا على الشباب المسلم ،دعبد الحمی -15

  .137 ص ،ت .ب
ة للجنة العلیا للدعوة األمانة العام ،أھداف التغریب في العالم اإلسالمي ،أنور الجندي -16

 .14ص ،1987 ،، مصراإلسالمیة، األزھر
ما  كتاب األنبیاء  باب (،سابقالمرجع ال ،البخاري صحیح البخاري، إسماعیل بن محمد -17

 . 665ص، 3456حدیث رقم ،)ذكر في بني إسرائیل
 ،187 العدد، والحیاة األمن مجلة ،اإلسالمي الفكري األمن مسفر، بن سعید الوادعي - 18

  .51ص ،1996 ،األمنیة للعلوم العربیة نایف جامعة ،الریاض
  .51ص  ،المرجع السابق ،سعید الوادعي -19
، تحقیقھ وخصائصھ وكیفیة مفاھیمھ: والعقائدي الفكري األمن ، علي مدأح المجذوب -20

، المیادین األمنیة في للتدریب عربیةٍ  إستراتیجیة نحو كتاب مادة ضمن، 1986، 1ط
  .54ص ،األمنیة للعلوم العربیة نایف جامعة ،الریاض

ص  ،1992 ،دار العبیكان الریاض السعودیة ،1ط ،األمن والتنمیة ،محمد  احمد نصیر -21
12.  

 ،للنشر والتوزیع عمان اإلعالمدار ، 1ط ،العولمة طبیعتھا وسائلھا ،بكار عبد الكریم -22
  .68ص ،2000

 ،دار النفائس عمان األردن ،1ط ،نحو ثقافة إسالمیة أصیلة ،األشقر عمر سلیمان -23
 .93ص ،2010

 للملتقى الوطني تقویمإسھام  الجامعة في التنمیة بحث مقدم   ،عبد القادر سعید عبكاشي -24
   المحلیة التنمیة تطلعات ومواكبة الشغل لمتطلبات سوق االستجابة في الجامعة دور

  2010جامعة الجلفة 
رفیـق زراولـة دور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري  في ظل اقتصاد المعرفة مجلة  -25

  385ص- 2006- 8العلوم االقتصادیة   جامعة بسكرة العدد 
، ترجمة عایدة بایمة، دیوان المطبوعات نحو الجامعة الجزائریةبن آشنھو،  مراد  -26

  .03ص ) 1981(الجامعیة، الجزائر
 .03المرجع السابق ص نحو الجامعة الجزائریةمراد بن آشنھو،   -27
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 1990 المطبوعات الجامعیة، الجزائر أصول التربیة والتعلیم، دیوان، رابح تركي -28

 .73ص
لد خلیفة المھام الحضاریة للمدرسة والجامعة الجزائریة دیوان  محمد العربي و -29

 .231المطبوعات الجامعیة الجزائر ص 
عالم الكتب للنشر  ،1ط ،التعلیم الجامعي في الوطن العربي، احمد حسن الصغیر -30

 .23ص ،2005والتوزیع مصر 
 التنفیذي لمرسومالمتضمنة ا  15/04/1983الجریدة الرسمیة  العدد  الصادر بتاریخ   -  31

 ، 1983 سبتمبر 24 :ل الموافق 1403 عام الحجة ذي 17 :في المؤرخ 44-83رقم
  .للجامعة النموذجي األساسي المتضمن  للقانون

دار  ،)2000( 1ط ،محمد محمود المناھج التربویة الحدیثة ،توفیق احمد الحیلة مرعي -32
  .25ص ،عمان ،المسیرة

 26المرجع السابق ص -33
 ،1982 ،مكتبة حسان القاھرة ،أسس بناء المناھج وتنظیمھا ،محمد أمین  المفتي-34

  .43ص
 ،القاھرة مصر، 1ط الجامعیة، الدار ،والمھارة العلم بین اإلدارة مبادئ، ماھر أحمد -35

  .12ص  ،2002
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المسؤولیة االجتماعیة والرھانات المفروضة على الجامعات 
    الجزائریة

 
 

   1جامعة سطیف  - العایب عبد الرحمان الدكتور
  

 : ملخص
المسؤولیة االجتماعیة للجامعات وتسلیط  إشكالیةھدفت المداخلة إلى دراسة   

الراھن  الضوء على مختلف التحدیات المطروحة أمام الجامعة الجزائریة في الوضع
وقد تبین في المداخلة أن أمام الجامعة . حتى تبین وتبرھن أنھا تتحلى بھذه المسؤولیة

بصفة عامة مسؤولیات عدیدة، فباإلضافة إلى مشاركتھا المجتمعیة، یتوجب علیھا 
المعرفة حقیقة وتجعلھ حقیقة وأن تساھم أن تجسد على أرض الواقع لمجتمع 

یر خریجین یسھل إدماجھم في القطاعات وتنخرط في عجلة التنمیة من توف
أما بالنسبة للجامعات الجزائریة، فقد بینت المداخلة أن . االقتصادیة واالجتماعیة

البحث العلمي من األزمة الھیكلیة التي یعاني  إخراجمسؤولیتھا االجتماعیة تكمن في 
تحقیق منھا وتوفیر الكفاءات بشریة التي یكون بمقدور سوق العمل واستیعابھا و

  .مجتمع المعرفة وكذلك تكریس مبدأ دیمقراطیة التعلیم
 ، البحث العلمي، الجزائر ،لجامعاتلالمسؤولیة االجتماعیة : یةالكلمات المفتاح

   .جودة التعلیم، دیمقراطیة التعلیم، مجتمع المعرفة
Résumé : 

La présente communication a porté sur la responsabilité sociale 
des universités et les défis auxquels l’université algérienne est 
confrontée pour justifier qu’elle est à la hauteur de cette 
responsabilité. Après avoir exposé les principaux axes de la 
responsabilité sociale des universités par leur rôle sociétal qui lui 
dévolu, sa contribution à la concrétisation de la société du savoir, la 
contribution au développement socio-économique du pays, la 
communication a mis en exergue les principaux les enjeux et défis 
sociaux et sociétaux que l’université algérienne doit lever. En plus de 
la nécessité de trouver une sortie de la crise structurelle de la 
recherche scientifique, de la concrétisation de la société du savoir et 
la démocratisation de l’enseignement supérieur, le plus grand défi 
auquel elle doit faire face est de mettre sur le marché du travail des 
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diplômés aptes à satisfaire les besoins exprimés par les acteurs socio-
économiques. Ce défi ne peut être levé en l’absence d’une 
adéquation entre les besoins du marché du travail et les spécialités 
dispensées au niveau des universités et une formation de qualité 
conformes aux standards internationaux. 
Mots-clés : responsabilité sociale des universités, Algérie, recherche 
scientifique, société du savoir, démocratisation de l’enseignement, 
qualité de la formation.        

   :المقدمة
من أھم الرھانات المطروحة أمام الجامعات في الوقت الراھن أن تقدم 
للمجتمع الضمانات أن مستوى التكوین الذي تقدمھ عالي ویسمح بتوفیر 
مخرجات عالیة الجودة وال یمكن إثبات ذلك في غیاب تطبیق نظم ضمان 
 الجودة واالعتماد، أن تبرم عالقات شراكة بینھا وبین المحیط االقتصادي
واالجتماعي ومع النسیج الصناعي على وجھ الخصوص، أن تنخرط في 
أقطاب التنافسیة التي تحاول السلطات العلیا في البالد إنشاءھا وأن تبرم 

لھذا الغرض، . عالقات شراكة مع الجامعات الجامعیة ذات السمعة العالمیة
تمع بأن فالجامعة الجزائریة مطالبة مثلھا مثل غیرھا من الفاعلین في المج

وعلیھ، وبعیدا عن الدور الذي تلعبھ الجامعات . تتحلى بالمسؤولیة االجتماعیة
في نقل العلم والمعرفة إلى كافة أطیاف المجتمع، ذلك أن الوظائف الجدیدة 
للجامعة ال تكمن فقط في نقل العلم وتثمین المعرفة وتفعیل عجلة دینامیكیة 

دماج المھني، ولكن أیضا للجامعة اقتصاد المعرفة والمساھمة في عملیة اإل
وظائف أخرى وھي ذات صلة بالدور المجتمعي ومنھا إعادة ترتیب التركیة 
االجتماعیة للمجتمع وإدماج كافة أطیاف المجتمع في العملیة التعلیمیة وتوفیر 
شروط تحقیق الرفاھیة ألفراد المجتمع وبشكل عام المساھمة في الحیاة 

  . االجتماعیة
ساس، فإن اإلشكالیة التي تحاول ھذه المداخلة اإلجابة علیھا تكمن على ھذا األ

ھل الرھانات الجدیدة المفروضة على الجامعات الجزائریة تجعل : فیما یلي
  منھا أكثر حرصا على أن تكون مسؤولة اجتماعیا؟
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    :الجامعة والمسؤولیة االجتماعیة - أوال
 :المسؤولیة االجتماعیة للشركات - 1

یصادف كل من یبحث في : لمسؤولیة االجتماعیة للشركاتتعریف ا -أ
مجال المسؤولیة االجتماعیة للشركات العشرات من التعاریف صادرة من 

فالتوجھ األول وھو ما . توجھین في تعریف المسؤولیة االجتماعیة للشركات
أما التوجھ الثاني وھو ما اجتمعت حولھ . تتفق حولھ التعارف األكادیمیة

لصادرة من المنظمات والھیئات المحلیة والدولیة، وبطبیعة الحال التعاریف ا
  . من قام بتقدیمھا نظر وجھات باختالفمعظمھا مختلف إن 

بالنسبة للتعاریف التي اقترحھا األكادیمیون الممثلون في علماء 
االقتصاد واإلدارة، فقد صدر للمنظر األول للمسؤولیة االجتماعیة للشركات 

تعریف  37أكثر من  إحصاءتم "ؤكد فیھ أنھ لحد ھذه السنة ی 2010بحثا سنة 
نبدأ بعرض التعاریف  ،1"أكادیمي قدم للمسؤولیة االجتماعیة للشركات

األكادیمیة ثم ننتقل بعدھا بتقدیم التعاریف الصادرة عن المنظمات والھیئات 
  .ذات الشأن

بالنسبة للتعاریف األكادیمیة، فقد كان أول من عرف المسؤولیة 
الذي  Peter DRUCKER االجتماعیة للشركات ھو الباحث بیتر دروكر

وقد  ،2"التزام منظمة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فیھ"اعتبرھا بأنھا 
 Miltonعرفھا بشكل غیر مباشر االقتصادي اللیبرالي میلتون فریدمان

FRIEDMAN  في مقال صدر بجریدة نیویورك تایمز على أنھا  1970سنة
مال المؤسسة لمواردھا والقیام بأنشطة موجھة لتعظیم أرباحھا شریطة استع"

أن تحترم قواعد اللعبة أي باالعتماد على التنافس الحر في السوق دون اللجوء 
 من یعد والتي أخرى وجھة نظر ومن ،3"إلى الطرق المغشوشة وإلى التحایل

 Paulالمعروف بول سامیولسن االقتصاد رجل ومؤیدیھا أنصارھا أبرز
SAMUELSON البعدین یمثل االجتماعیة مفھوم المسؤولیة أن" یرى الذي 

 عالم في المؤسسات االقتصادیة أن إلى یشیر كما. معا واالجتماعي االقتصادي
 في تغوص أن یجب بل المسؤولیة االجتماعیة، باالرتباط تكتفي أال الیوم یجب

 من المجال ھذا في بداعھاإ إذ أن .تبنیھا في نحو اإلبداع تسعى وأن أعماقھا،
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 لدى ویعزز مركزھا الطویل، المدى على أرباحا للمنظمة یحقق أن شأنھ
 بشكل الحكومیة الضغوط تجنب على یساعدھا كما أصحاب المصالح،

تتمثل "المسؤولیة االجتماعیة أنھا  Keith DAVISدافیس ویرى كیث  ،4"كبیر
ھداف االقتصادیة وذلك من في تحقیق التوازن بین األھداف االجتماعیة واأل

أما وقد أعطى الباحث كارول  ،5"خالل مواجھة التحدیات االجتماعیة المختلفة
CARROLL  ما یتوقعھ "تعریفا للمسؤولیة االجتماعیة للشركات معتبرا إیاھا

المجتمع من المنظمات في النواحي االقتصادیة، التشریعیة، األخالقیة 
كادیمي الفرنسي المختص في مجاالت عالقة عرفھا األوأخیرا  ،6"والتقدیریة

 Christianالمؤسسة االقتصادیة بالتنمیة المستدامة كریستیان برودھاق
BRODHAG  األخذ بعین االعتبار بصفة طوعیة لالھتمامات "على أنھا

االجتماعیة والبیئیة من طرف المؤسسات أثناء أدائھم ألنشطتھم التجاریة 
فالمسؤولیة االجتماعیة ال تعني . المصالحوكذلك في عالقاتھم مع أصحاب 

فقط المطابقة لكل ما ھو التزامات قانونیة ساریة المفعول ولكن أیضا الذھاب 
إلى ما ھو أبعد من ذلك ویكون باالستثمار في الرأسمال البشري وفي البیئة 

 .7"وفي العالقات بین أصحاب المصالح
ات الدولیة، فیمكن أما التعاریف المقدمة من طرف المنظمات والھیئ

  : تقدیم جملة منھا وھي كما یلي
الطریقة التي "ھي  :commission européenne تعریف االتحاد األوربي -

یجب أن تعمل بھا الشركات والمؤسسات لدمج االھتمامات والقضایا 
االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة في صنع القرار واستراتیجیات وسیاسات 

والعملیات واألنشطة داخل الشركة وبشفافیة ومحاسبة لیتم  وقیم وثقافة الشركة
وتعمل على تطبیق القوانین والتعلیمات التي لھا . تطبیق أحسن الممارسات

وتلتزم بالحفاظ على الصحة والسالمة  ،عالقة بمكافحة الفساد والرشوة
كما قدم تعریفا آخر مفاده أن " 8.وحمایة البیئة وحقوق اإلنسان والعمال

لح المسؤولیة االجتماعیة للشركات یعني أن تقرر ھذه الشركات مصط"
طواعیة بأن تكون طرفا فاعال في المجتمع وذلك بأن تساھم في حمایة 
والحفاظ على البیئة الطبیعیة التي تنشط فیھا وبأن تتحمل مسؤولیاتھا اتجاه 
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عمالھا وبصفة عامة اتجاه كل أصحاب المصالح المرتبطین بالمؤسسة 
 .9"ادیة والذین قد یؤثرون في توفیر المتطلبات التي تساھم في نجاحھااالقتص

ھي :  ORSEتعریف المرصد الفرنسي للمسؤولیة االجتماعیة للشركات -
تجنید كل طاقات المؤسسة كي تساھم بشكل ایجابي إلى جانب كل الفاعلین "

یة العمومیین في التنمیة المستدامة ویكون ذلك بإدماج األبعاد االقتصاد
واالجتماعیة والبیئیة في أنشطتھم وھذا حتى تصبح متوائمة مع أھداف التنمیة 

  .10"المستدامة
: االجتماعیة المسؤولیة المستدامة العالمي للتنمیة األعمال مجلستعریف  -
 أخالقیاً والمساھمة بالتصرف األعمال شركات قبل من المستمر االلتزام"ھي 
 المعیشیة الظروف نوعیة تحسین على لعملوا االقتصادیة التنمیة تحقیق في

 .11"ككل والمجتمع المحلي والمجتمع العاملة وعائالتھم، للقوى
من دراسة التعاریف األكادیمیة للمسؤولیة االجتماعیة للشركات یالحظ 

إطار عام یمكن للمؤسسات  إعطاءأن الذي یمیزھا ھو أنھ حاولت كلھا 
 اإلستراتیجیةأھدافھا  أساسھاد على تستنبط منھ توجھھا وتحد أناالقتصادیة 

إن ھذه المالحظة ساریة . التي تسمح لھا بتبني المسؤولیة االجتماعیة للشركات
  .المفعول على كل التعاریف قدیمھا وحدیثھا

أما بالنسبة للتعاریف المقدمة من طرف المنظمات والھیئات، فیالحظ 
یركز على موضوع لم  أنھ ال یوجد نقاط توافق بینھا، أي أن كل واحد منھا

كما أن معظمھا یركز على مسألة الحد األدنى وھو . یتناولھ تعریف آخر
 . أبعد مما تقرضھ القوانین والتشریعات إلىالذھاب 

  : نقاط التوافق بینھا على النحو التالي إلى اإلشادةویمكن 
المسؤولیة االجتماعیة  أن ھي التعاریف أكثریة بین المشترك إن القاسم -

 في والبیئیة االجتماعیة المسائل المؤسسات بموجبھ تدرج مفھوم شركاتلل
 . المجتمع في أثرھا تحسین قصد أنشطتھا

یتفق الجمیع على أن المسؤولیة االجتماعیة للشركات ھي مراعاة  -
االھتمامات االجتماعیة والبیئیة في تسییرھا وفي إدارة عالقاتھا مع أصحاب 

إشباع رغباتھم وبالتالي یمكن القول أن  المصالح والغایة من ذلك ھو
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المسؤولیة االجتماعیة للشركات ال تختلف عن األھداف األساسیة للتنمیة 
 .المستدامة

المسؤولیة االجتماعیة للشركات ھي جزء ال یتجزأ من نشاطات  -
فھي تتجاوز مجرد االمتثال لشرط أو متطلب قانوني . المؤسسات االقتصادیة

علیھا أن تأخذ مزیدا من الخطوات لتحسین عالقاتھا مع  بحیث یتعین ویتحتم
 .أصحاب المصالح

في تطبیق المسؤولیة االجتماعیة ال نكتفي بما ینص علیھ القانون بل 
ففي حقیقة األمر التوقف عند تطبیق . البد من انتھاج مبادرات طوعیة أخرى

ن خرقھا النصوص القانونیة یعتبر مسؤولیة اجتماعیة في حدودھا الدنیا أل
یضع المؤسسة أمام مساءلة قانونیة، وكلما أرادت أن تكون ذات توجھ 

 .اجتماعي كلما زادت مبادرتھا الطوعیة
تعرف المسؤولیة  :مفھوم المسؤولیة االجتماعیة للجامعات -ب

إدماج االھتمامات الثقافیة واالجتماعیة "االجتماعیة للجامعات على أنھا 
طة الجامعات وفي عالقاتھا بعالم الشغل واالقتصادیة والبیئیة في أنش

وھي جزء ال یتجزأ من مبادرات . وبالجماعات المحلیة وبباقي تركیبة المجتمع
مسؤولیة "بأنھا  وعرفت أیضا ،12"الجامعة في إطار تحقیق التنمیة المستدامة

الجامعة عن الدعوة إلى ممارسة مجموعة من المبادئ والقیم من خالل 
وتشمل ھذه المبادئ . ن تدریس وبحث ومشاركة مجتمعیةوظائفھا األساسیة م

والقیم االلتزام بالمساواة والحقیقة والتمیز، ودعم العدالة االجتماعیة والتنمیة 
المستدامة، واإلقرار بكرامة الفرد وحریتھ وتقدیر التنوع وتعدد الثقافات ودعم 

 إطار ذات سیاسة"وعرفت على أنھا  ،13"حقوق اإلنسان والمسؤولیة المدنیة
 تدریس وإداریین وموظفین وطاقم من طلبة مجتمع الجامعة ألداء أخالقي

 في الجامعة، تنتجھا التي والبیئیة التعلیمیة والمعرفیة اآلثار تجاه مسؤولیاتھم
   .14"إنسانیة مستدامة تنمیة لتعزیز المجتمع تفاعلي مع حوار

تبلور المفاھیم من التعاریف السابقة للمسؤولیة االجتماعیة للجامعات ت
  : األساسیة التالیة



  المسؤولیة االجتماعیة والرھانات المفروضة على الجامعات الجزائریة      
  

 

 735                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

وھي كل القیم االجتماعیة واألخالقیة والثقافیة الھادفة : المبادئ والقیم -
 . والتي یجب أن تتحلى بھا الجامعة وكل من ینتسب إلیھا

ویكون ذلك بربط عالقة دائمة ووطیدة مع المجتمع، : المشاركة المجتمعیة -
ق منھجیة واضحة مبنیة على ویكون ذلك بطریقة منظمة وموضوعیة ووف

ولتحقیق . إستراتیجیةضرورة اعتماد الجامعة على رؤیة ورسالة وأھداف 
المشاركة المجتمعیة تلجأ الكثیر من الجامعات في الوقت الراھن إلى 

 .  اللجوء إلى تطبیق ضمان جودة التعلیم العالي ونظم اعتماد الجامعات
والمجتمع،  الجامعات بین ما ياجتماع بمعنى أن ھناك عقد: خدمة المجتمع -

  .من خاللھ تقدم لھ   الخدمات التي ھو دائما یحتاج إلیھا
واجتماعیة  أخالقیة والذي یعني أن للجامعة مسؤولیة: التنمیة المستدامة -

علیھا ویكون ذلك بإنتاج  البیئة وذلك بالعمل على المحافظة اتجاه قضایا
 بالبیئة تضر ال خدمات تقدیم أو سلع العلم والمعرفة التي تساعد على إنتاج

 .العامة وبالصحة
  : وتقوم المسؤولیة االجتماعیة للجامعات على ثالثة محاور وھي

ویكون ذلك بجعل مجتمع المعرفة حقیقة ولیس مجرد : المحور المعرفي -
ولتحقیق . شعارات یتغنى بھا المسؤولون في المحافل الوطنیة والدولیة

عة أن تنفتح على الجمیع دون وضع مجتمع المعرفة وجب على الجام
 .حواجز وعراقیل تشجع على التفرقة والتمییز بین مختلف أطیاف المجتمع

ویكون بلعب الجامعة لدورھا اتجاه المجتمع وذلك : المحور المجتمعي -
بتحمل مسؤولیة التعلیم بغرض تطویر المجتمع مما یساھم في تحقیق 

 التنمیة محلیة كانت أو وطنیة  
ویكون ذلك بتسھیل إدماج خریجي الجامعات في المجتمع : دماجمحور اإل -

وعلى وجھ الخصوص األوساط المھنیة، مما یتیح االستفادة من المعارف 
 .    التي تحصل علیھا ھؤالء الخریجون

 من بد ال فعالة، بطریقة المجتمعیة لمسؤولیتھا الجامعات وألداء
 :15محاور للتغییر ھي أربعة مع التعامل
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 .والبیئة المجتمع عن مسؤولة جامعیة حیاة بتنظیم: مالتنظی -
 .مستدامة لتنمیة المسؤولة للمواطنة الطلبة بتحضیر: التعلیم -
 .والتثقیفیة العلمیة للنشاطات المجتمعیة المسؤولیة معرفة :المعرفة -
 أجل من المتبادل للتعلم المجتمعیة التجمعات مع مشاركة :الشراكة -

   .التطویر
تم����اد ف����ي قط����اع التعل����یم الع����الي كاس����تجابة للمس����ؤولیة الج����ودة واالع -ج

  :االجتماعیة للجامعات
لم یعد نشاط ضمان الجودة مقتصرا فقط على : ضمان الجودة

القطاعات االقتصادیة والممثلة في المؤسسات الصناعیة والتجاریة والخدمیة 
 بل تعداه لیقتحم عالم الجامعات وھذا نظرا لتعاظم أھمیة ضمان الجودة في

ویتم ھذا النشاط في قطاع التعلیم العالي من خالل التقییم واالعتماد . عالم الیوم
في الجامعات عبر العالم من أجل رصد جملة المفاھیم واإلجراءات المتبعة في 

وتعد منظمة . مؤسسات التعلیم العالي على المستوى العالمي وتبنیھا وتطبیقھا
أول من وضع بوادر التفكیر  UNESCOة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقاف

عندما نظمت في  1998في مسألة ضمان جودة التعلیم العالي وكان ذلك سنة 
. باریس مؤتمراً عالمیاً حول التعلیم العالي وتم فیھ التركیز على ضمان الجودة

وقد صدر من ھذا المؤتمر إعالنا تم فیھ التركیز أھمیة بذل العنایة الكافیة 
وحسب ھذه . ة مختلف األنشطة التي تساھم في التعلیم العاليللتقییم جود

جودة التعلیم العالي ھي مفھوم دینامیكي، ذو أبعاد متعدد "المنظمة فإن 
ومستویات مختلفة، ھذه األبعاد والمستویات مرتبطة بمعاییر خاصة بالنموذج 

أما  .16"التعلیمي المطبق والمھمات واألھداف المناطة بالمؤسسات التعلیمیة
عملیة تھدف إلى التقییم الدائم والمستمر لجودة التعلیم "ضمان الجودة فھي 

العالي وللمؤسسات التي تقدم ھذا التعلیم وكذلك لكل فروع التكوین التي تنتمي 
وضمان الجودة ھو أیضا آلیة تعمل على تقدیم المعلومات التي تتیح تقییم . إلیھ

ھجیة واضحة ومتناسقة وباستعمال جودة التعلیم العالي باالعتماد على من
 .17"معاییر محددة مسبقا الھدف منھا ھو العمل على تحسین التعلیم العالي

وھنا البد من اإلشارة إلى أن اإلعالن الصادر عن مؤتمر للیونسكو لسنة 
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أكد على أھمیة ضمان الجودة من خالل التقییم الذاتي والتقییم الخارجي  1998
، وألح على ضرورة تأسیس ھیئات وطنیة مستقلة في مجال التعلیم العالي

البد من التفرقة بین "كذلك . ووضع معاییر ومستویات دولیة لضمان الجودة
فالكثیر من . نوعین من أنظمة جودة التعلیم، فھناك الداخلي وھناك الخارجي

الجامعات تعتمد على نوعین من أنظمة الجودة، األول داخلي تكون فیھ 
ر التقییم معدة من طرف ھیئات الجامعة ذاتھا والثانیة خارجیة المنھجیة ومعایی

وتكون فیھ منھجیة ومعاییر التقییم موحدة التطبیق على كل الجامعات الوطنیة 
   .18"دولیة أیضاوقد تكون 

أما االعتماد في التعلیم العالي فھو نشاط مؤسسي : االعتماد الجامعي
ؤسسات التعلیم والبرامج علمي موجھ نحو النھوض واالرتقاء بمستوى م

الدراسیة، وھو بذلك أداة فعالة ومؤثرة لضمان جودة التعلیم العالي 
 . ومخرجاتھ، كما یعمل على ضمان تطویر التعلیم واستمراریة ھذه جودتھ

 والتقویمیة المعیاریة التدقیقیة اإلجراءات من سلسلة"ویعرف على أنھ 
 واقتراح العالي التعلیم جودةمتطلبات  من األدنى الحد ضمان إلى الھادفة

 وسویة وأھلیة التعلیمیة العملیة بمستوى باالرتقاء التنفیذیة الكفیلة الخطوات
االعتماد  وأما معاییر. المحلیة والخارجیة العمل أسواق في للمنافسة مخرجاتھا

 البرنامج أو العالي التعلیم مؤسسة على المحددات التي فھي مجموعة
 الحد خاصا، وھي تشكل أو عاما اعتماداً  اعتمادھا لیتم األكادیمي استیفاؤھا

 ھیئة من بھا وھذا االعتماد تقوم" .العملیة التعلیمیة جودة متطلبات من األدنى
 الجودة ومواصفات شروط فیھا قد تحققت من أن المؤسسة تتأكد أن" أجل

 المعاییر المعلنة مع تتوافق برامجھا التقویم، وأن لدى مؤسسات المعتمدة
 ألنشطتھا المستمر والتحسین لضمان الجودة قائمة أنظمة لدیھا وأن المعتمدة

   .19"المكتب ینشرھا التي وفقا للضوابط المعلنة األكادیمیة
  : 20ومن مزایا االعتماد یمكن ذكر

 من الحد األدنى تقابل البرامج أو المؤسسات من االعتماد أي عملیات تقرر -
 األدنى الحد على وجود رسمیا ویصدق یجیز علیھ وبناء الجودة، معاییر

 .التعلیمیة للمعاییر
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 كانت یقرر إذا ما فھو األھداف، وانجاز األھداف من كل االعتماد یشمل -
 المصادر إذا كانت وما المؤسسة، الدرجة أو مناسبة لمستوى األھداف

 .مرغوبة مخرجات إلنتاج متاحة
 مسبقا لمعاییر محددة اوفق األداء بمقارنة یتقید فھو مرجعي، محك االعتماد -

 .االعتماد بواسطة ھیئات غالبا تقرر
والدراسة  األداء مؤشرات من مؤتلفة مجموعة غالبا االعتماد یتضمن -

 .النظراء والمراجعین الذاتیة
 .ذاتھا المؤسسة خارج ھیئھ بواسطة دائما االعتماد عملیات تجرى -
 مع اعتماد البرنامج، أو المؤسسة مستوى على االعتماد یجرى أن یمكن -

 مثل المحاسبة مھنیة مجاالت في غالبا یكون البرنامج مستوى على
 من اقل تقدم درجات التي للمؤسسات أو والھندسة والقانون واألعمال

 .البكالوریوس مستوى
 كانت ھناك إذا إال سنوات، 10 لمدى نموذجیة تكون االعتماد دورة -

 .قصیرة تقود لدورةس المشكالت ھذه مثل عنھا، الكشف تم جادة مشكالت
 الحد األدنى قابلت المؤسسة أن حددت إذا لالعتماد النھائیة المخرجات -

 لالعتماد اإلصدارات ضروریة وھذه عنھا، یعلن ما دائما الجودة لمعاییر
 تحسین أجندة من وتعزز وتفي بوعودھا، شھاداتھا وظائف المؤسسة لتنجز

 .االعتماد
 على یعمل الذي الفعال النظام ذلك الجودة الشاملة ھي :الجودة الشاملة

 بناء تتولى التي األطراف كافة بین والتفاعل والتنسیق من التكامل نوع إحداث
یحقق  بما التكلفة فاعلیة ظل في المنتجات إنتاج من یمكن نحو على الجودة
وفي الجامعات، تعرف الجودة الشاملة ). عبد الحمید،(للعمیل  الكامل الرضا

 التعلیمیة فروع الجامعة جمیع یطبق في متكامل بأسلو"على أنھا 
 والمستفیدین الطالب إلرضاء الفرصة العمل وفرق لألفراد ا، لیوفرتھومستویا

 ثبت األسالیب تعلیمیة بأكفأ خدمات أفضل تحقق فعالیة وھي من التعلم،
  .21"اتھالتعلیمیة وإدار األنشطة لتخطیط نجاحھا
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ودة الشاملة من طرف الجامعات وتعتبر أسباب زیادة االھتمام بالج
بینما كان رضا . إلى تبنیھا ھي نفسھا األسباب التي دعت منظمات األعمال

 ظھر الزبائن ھو أكبر دافع لتطبیق الجودة الشاملة في المؤسسات االقتصادیة
 نوعیة على للحصول الشاملة الجودة إدارة مفھوم بتطبیق الجامعات اھتمام
في  أفضل بصورة دورھم ممارسة على قادرین طلبة ویخرج التعلم من أفضل
ھو  العالي التعلیم إن ما یمیز الجودة الشاملة في مؤسسات. "تمعلمجا خدمة

 في استقطاب التنافس على اإلقبال المتزاید علیھا وھذا نظرا لكونھا تشجع
 الخارجي االھتمام ذوي إلى إضافة )األساسیین المستفیدون أو الزبائن( الطلبة

 )لھا الممثلة والسلطات الجودة ومقیمي العمل والتوظیف، والحكومة، ابأرب(
 ذا خاصة لمبادرات للجودة، ولیس مؤسسیة أسالیب لوجود ینظرون فھم

 .حدثت التي األخطاء لتصویب تتخذ تصحیحیة بقرارات أو بعینھ الموضوع
 اتالشھاد وأن متھحاجا سیلبي یدرسونھ ما أن لھم یؤكد عمن یبحثون فالطلبة

   .22"اآلخرین قبل من اویعترف عالمیًا تقدر علیھا سوف سیحصلون التي
ومن المفاھیم أعاله، فإن ضمان الجودة واالعتماد الجامعي والجودة 
الشاملة ھي كلھا مفاھیم متعددة األبعاد تشمل جمیع وظائف التعلیم وأنشطتھ 

ھدف منھا توفیر مثل المناھج الدراسیة والبرامج التعلیمیة والبحوث العلمیة ال
الخدمات للمجتمع والمتمثلة في جودة مخرجات جامعات، وبذلك یزید في 

وعند تحققھا تكون الجامعات قد . مستوى رضا المستفیدین من ھذه المخرجات
  .تحملت مسؤولیاتھا اتجاه المجتمع

التح���دیات المفروض���ة عل���ى الجامع���ات ف���ي ظ���ل التحل���ي بالمس���ؤولیة  -ثانی���ا
  :االجتماعیة

ا عن الدور الذي تلعبھ الجامعات في نقل العلم والمعرفة إلى كافة بعید  
لھا دورا مجتمعیا والذي یمكن حصره في المساھمة في "أطیاف المجتمع، فإن 

بلورة وتطبیق المشاریع التربویة للدولة ومرافقة المجتمع في االنتقال السلیم 
اسیة واجتماعیة والفعال عندما تفرض على ھذا األخیر تحوالت اقتصادیة وسی

ومن بین التجارب التي یمكن أن تثبت ذلك ما  .23"یتطلب األمر علیھ مواكبتھا
حین نظم أمینھا العام  2006قامت بھ األمم المتحدة في شھر فبرایر من سنة 
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جلسة حوار شاركت فیھا عشرون جامعة  PRINCETONفي مدینة برنستون 
مجال التعلیم العالي والكیفیة  عالمیة، وفي ھذه الجلسة تم تبادل الخبرات في

التي تتعامل بھا كل جامعة في مواجھة التحدیات والرھانات التي تفرضھا 
لقد كان للمسؤولیة االجتماعیة األثر البارز وكانت من . علیھا بیئتھا الخارجیة

بین أھم المحاور المطلوبة للنقاش والتي حصل علیھا إجماع من طرف 
و التحوالت العلمیة واالقتصادیة والسیاسیة التي المشاركین والسبب في ذلك ھ

  .     24تشھدھا المجتمعات
  : إن حجم المسؤولیة المطروحة على عاتق الجامعة یزداد

فإن  Robert K Mertonحسب عالم االجتماع األمریكي روبرت مورتن  -
الوظائف الجدیدة للجامعة تكمن رسمیا في نقل العلم وتثمین المعرفة وتفعیل 

دینامیكیة اقتصاد المعرفة والمساھمة في عملیة اإلدماج المھني، ولكن  عجلة
أیضا وبشكل ضمني للجامعة وظائف أخرى وھي ذات صلة بالدور المجتمعي 

إعادة ترتیب التركیة االجتماعیة للمجتمع وإدماج كافة أطیاف المجتمع "ومنھا 
المجتمع وبشكل في العملیة التعلیمیة وتوفیر شروط تحقیق الرفاھیة ألفراد 

        .25"عام المساھمة في الحیاة االجتماعیة
لقد أصبح المجتمع أكثر إلحاحا على الجامعة أن توفر مخرجات عالیة  -

الجودة من خالل التكوین عالي ومضمون والمساعدة في تقدیم الحلول 
 .التكنولوجیة التي تساعد في تحقیق نمو الدولة واقتصادھا وتحقیق الرفاھیة

تعددت وتزایدت المتطلبات المتأتیة من األطراف ذات المصلحة "قد ل -
والتي یمكن تصنیفھا إلى صنفین، األطراف الفاعلة الداخلیة واألطراف 

فاألطراف الداخلیة فھم الطلبة واألساتذة والعمال الفنیین . الفاعلة الخارجیة
ن لخریجي أما األطراف الخارجیة فھم أرباب العمل المستقبلیی. واإلداریین

للطلبة المتخرجین والمجتمع المحلي والمنظمات المھنیة والنقابات لكل من 
   .26"األساتذة والعمال وكذلك الھیئات الوصیة والممولة للجامعة

التحدیات المطروحة أمام الجامعة الجزائریة في ظل المسؤولیة  -ثالثا
 : االجتماعیة

لوقت الراھن ھي عدیدة إن أھم التحدیات المطروحة أمام الجامعات في ا
ومتعددة منھا أن تقدم للمجتمع الضمانات أن مستوى التكوین الذي تقدمھ عالي 
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ویسمح بتوفیر مخرجات عالیة الجودة وال یمكن إثبات ذلك في غیاب تطبیق 
نظم ضمان الجودة واالعتماد وأن تبرم عالقات شراكة بینھا وبین المحیط 

الصناعي على وجھ الخصوص وأن االقتصادي واالجتماعي ومع النسیج 
تنخرط في أقطاب التنافسیة التي تحاول بعض الدول إنشاؤھا، كما أنھا مطالبة 

وحتى . بإبرام عالقات شراكة مع المؤسسات الجامعیة ذات السمعة العالمیة
بالمسؤولیة االجتماعیة  تكون قادرة على رفع ھذه التحدیات یجب أن تتحلى

  : رض الواقع بقیام الجامعة الجزائریة بما یليوالتي یمكن بلورتھا على أ
توصیل األبحاث ونتائجھا إلى كل من یرغب في استعمالھا من خالل  -

إن ما یمیز وضع الجامعة الجزائریة في الوضع . نشرھا وبثھا بشكل مكثف
الراھن في مجال البحث العلمي أنھا تعاني من أزمة حقیقیة یمیزھا قلة اإلنتاج 

وقد . ورات ومجالت ودراسات علمیة وقلة براءات االختراعالعلمي من منش
تأزم ھذا الوضع بشكل أكبر بسبب انتشار ظاھرة السرقات العلمیة والتي 

إن أزمة البحث العلمي . أصبحت تمس كل الجامعات الجزائریة دون استثناء
ھذه تعود إلى مجموعة من األسباب كلھا ھیكلیة ومتراكمة ومنھا على وجھ 

عدم موائمة طرق تسییر البحث العلمي من المستوى المركزي إلى الخصوص 
المستوى المحلي ومسألة التمویل وغیاب الھیاكل الموجھة الستقبال واستیعاب 

فمثل ھذه الظروف تجعل الجامعة عائقا أمام البحث .  وحدات ومخابر البحث
لزاما على ھذا األساس، أصبح . العلمي بدال من أن تكون ھي محركھ األساسي

أن توجھ الجامعة جھودھا نحو الشركاء االقتصادیین واالجتماعیین من خارج 
ولتحقیق ذلك ال بد من إنشاء شراكة حقیقیة بین مؤسسات . قطاع التعلیم العالي

القطاع االقتصادي بمختلف تركیباتھ، عمومي والخاص بحیث تكون ھذه 
على عاتق الجامعة  فإذ یقع. الشراكة مبنیة على قاعدة المصلحة المشتركة

تحدید نوعیة البحوث العلمیة المطلوبة وانجازھا وعرضھا على القطاعات 
ویقع على عاتق . االقتصادیة المختلفة من أجل تطبیقھا واالستفادة من نتائجھا

المؤسسات ثالثة أمور أساسیة، یأتي على رأسھا االستفادة من الكفاءات التي 
الكفاءات والخبرات التي تزخر بھا  تخرجھا الجامعات ثم االستفادة من

الجامعات تدعم بھا فرق البحث والتطویر أو على شكل تقدیم الخدمات 



   عبد الرحمن العایب/ د
  

 
  اآلفاقالواقع و.... الجامعة والمجتمع                                                                                742

سھام في دعم البحث العلمي من خالل االستشاریة للمؤسسات، وأخیرا اإل
تقدیم مساھمات نقدیة أو عینیة توجھ خصیصا لتمویل المشاریع البحثیة 

البحثیة سواء تلك التي تشرف علیھا واالنخراط كطرف رئیسي في المشاریع 
. وحدات ومخابر البحث أو تلك التي تقع تحت مسؤولیة برامج البحث الوطنیة

ومن بین المستجدات األخیرة في مجال البحث العلمي ھو انشاء ما یسمى 
باألقطاب التكنولوجیة بحیث سیتم فتح تخصصات علمیة وتكنولوجیة تتماشى 

ومنھ، . لمنطقة التي تتواجد فیھا كل جامعةوخصوصیات النسیج الصناعي ل
وجب على إدارة الجامعات تفعیل ھذه المبادرة بربط عالقات شراكة مع 
الفاعلین االقتصادیین تفتح الباب أمام الباحثین بإجراء بحوثھم التطبیقیة وأمام 

 .الخریجین من أجل االستفادة من مناصب عمل تتماشى وتخصصاتھم
ي حل المشكالت التي تتصف بھا سوق العمل في المساھمة الفعالة ف -

الجزائر والتي یمكن حصرھا في مشكلة البطالة نظرا لعد م موائمة مخرجات 
. التعلیم العالي مع متطلبات سوق العمل في الجزائر ضعف جودة التكوین

إن المالحظ على . ھاتین المشكلتین تمس خریجي الجامعات بشكل أكبر
ت موجودة سابقا في ظل النظام الكالسیكي أو تلك التخصصات سواء التي كان

د أنھا ال تتماشى واحتیاجات القطاعات .م.التي تم فتحھا في إطار نظام ل
ھذه التخصصات ال تتطابق في معظمھا مع ما ھو . االقتصادیة واالجتماعیة

مطلوب في سوق العمل والذي طرأت علیھ تغیرات جذریة نتیجة سیاسة 
باقتحام ھذا األخیر . وفتح مجال االستثمار للقطاع الخاص االنفتاح االقتصادي

لمجاالت إنتاجیة عدیدة وجدیدة زادت حاجیاتھ إلى كفاءات علمیة وفنیة مكونة 
وأمام مسألة عدم موائمة التكوین الجامعي مع احتیاجات القطاع . ومؤھلة

لقد دفع ھذا الوضع . االقتصادي، زادت حدة البطالة في وسط الجامعیین
جامعات خاصة  إنشاءالعمل في الجزائر إلى التفكیر في  أرباببعض ب

بالشراكة مع جامعات أجنبیة مرموقة تكون وتوفر لھم احتیاجاتھ من 
اإلطارات المؤھلة، ومنھم أیضا من استنجد بإطارات مؤھلة أجنبیة یعتمد 

 .واألمثلة على ذلك كثیرة. علیھا في المجاالت التكنولوجیة وكذلك اإلداریة
احتیاجات  وإحصاءجرد مثل ھذا الوضع یحتم على الجامعة الجزائریة القیام ب

تسمح  معاییر وضع القطاعات االقتصادیة من اإلطارات المؤھلة من بغرض
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بإعادة النظر التخصصات الواجب توفیرھا مراعیة في ذلك جودة التكوین 
یة مطالبة كما أن الوزارة الوص. العمل في االستفادة منھا سوق یرغب التي

 التخصصات نحو باتخاذ جملة من التدابیر منھا حث الطلبة وتوجیھھم
 ال التي العمل وتقلیل فرص االلتحاق بالتخصصات لقطاعات المطلوبة
لاللتحاق بالتخصصات التي  االستیعابیة الطاقة العمل ورفع قطاع یحتاجھا

ى التكوین كما أن المھم في كل ھذا ھو رفع مستو. العمل تلبي حاجیات سوق
والتعلیم وذلك ربط المادة العلمیة التي تدرس في الجامعات الجزائریة مع 
مستجدات البحث العلمي بما یلبي االحتیاجات اآلنیة لسوق العمل مع التركیز 
على مسالة التربصات في المؤسسات االقتصادیة خاصة بالنسبة للفروع 

ین ما یدرس نظریا ویطبق التكنولوجیة والھندسیة حتى یمكن تحقیق التوافق ب
 . عملیا
تعتبر الجامعة من بین أھم األطراف الفاعلة في المجتمع لرفع ھذا  -

التحدي نظرا للخدمات التي تقدمھا في مجال التعلیم ونقل المعرفة كما أن 
الجامعة مطالبة بلعب دور محوري في تحقیق التنمیة بجمیع أشكالھا والرفع 

ویكون ذلك بالمساھمة في االنتقال إلى ما یسمى من تنافسیة الدول وتحسینھا 
من أجل ذلك البد وأن یكون للجامعة دورا مجتمعیا بارزا . بمجتمع المعرفة

بأن تكون متفتحة على الوسط الذي تنشط فیھ وربط عالقات وطیدة مع مختلف 
تركیبات ھذا الوسط المساھمة من خالل االعتماد على سیاسات تكوین وتعلیم 

 .دیم الحلول الكفیلة بتلبیة احتیاجاتھكفیلة بتق
من بین أھم التحدیات المطروحة أمام المجتمعات مھما كان مستوى  -

تقدمھا ورقیھا ھو البحث على تمكین أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع من 
ویطلق على ھذا التحدي مصطلح . الحصول على مستوى عالي من المعرفة

لتحدي من منطلق أن دیمقراطیة التعلیم من ویأتي ھذا ا. دیمقراطیة التعلیم
. شأنھا أن تحقق التناسق والترابط داخل المجتمع وترفع من تنافسیة االقتصاد

العالي في الجزائر ھي أحد أھم المكاسب التي حققتھا  التعلیم إن دیمقراطیة
وقد ترتب على ھذا . الجامعات الجزائریة منذ نشأتھا وذلك كونھا كلھا عمومیة

ب أن یستفید كل حامل شھادة بكالوریا من فرصة لاللتحاق بالجامعة المكس
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إال أن دیمقراطیة التعلیم العالي یجب . واالستفادة من تكوین یتماشى ورغباتھ
 التكوین بما یتیح لخریجي مؤسسات أال تتعارض مع المتطلبات الدنیا لجودة

 رص حامليوتعظیم ف االقتصادي المحیط في االندماج من التعلیم العالي
  .الجامعیة للحصول على مناصب عمل تتناسب ومؤھالتھم العلمیة الشھادات

المساھمة الفعالة في التربیة والتكوین ویكون ذلك بالحد من ظاھرة  -
 .الفوارق الموجودة في المجتمعات من أجل الوصول والحصول على المعرفة

جامعات المساھمة في توحید وتحفیز شبكات الشراكة التي تربط ال -
بمنظمات األعمال واإلدارات الحكومیة والھیئات المحلیة والدولیة وكذلك 

 .وسائل اإلعالم واالتصال من أجل تفعیل دورھا المجتمعي
كطرف فاعل في المجتمع، یمكن للجامعات أن تلعب دورا لیس بالھین  -

 .في تحقیق التضامن بین مختلف تركیبات المجتمع
  : الخاتمة

الجتماعیة لیست من واجبات القطاع االقتصادي فقط، إن المسؤولیة ا
ویتحقق . بل ھي واجب كل األطراف الفاعلة في المجتمع بما فیھا الجامعة

مدى تحلي ھذه األخیرة بالمسؤولیة االجتماعیة بإفصاحھا عن منظومة قیمھا 
وأخالقھا وبمستوى مشاركتھا المجتمعیة وبقدرتھا على خدمة المجتمع الذي 

جعل مجتمع المعرفة حقیقة وأن تلعب دورھا كامال ویكون ذلك بأن ت تنشط فیھ
اتجاه المجتمع بتوفیر مخرجات التعلیم العالي تساھم في تطویر المجتمع 
وتحقیق التنمیة وترفع من جودة التعلیم حتى یسھل إدماج خریجي الجامعات 

 ھذه ھي أھم التحدیات المطروحة أمام الجامعات. في األوساط المھنیة
الجزائریة والتي یتوجب علیھا رفعھا حتى تنخرط في ركب المسؤولیة 

العلمي الذي یستفید منھ المجتمع وكلما وفرت  إنتاجھافكلما زاد . االجتماعیة
كفاءات بشریة یستوعبھا سوق العمل وكلما ساھمت في تحقیق مجتمع المعرفة 

   .االجتماعیةدیمقراطیة التعلیم كلما تحلت بالمسؤولیة  مبدأوكلما كرست 
  :الھوامش
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  لدى الطالب 

 

  
  النوي بالطاھـر الدكتور

  جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
  :تمھید

من بین المفاھیم األساسیة التي تثیر جدال واسعا بین المھتمین من 
األكادیمیین والساسة والمفكرین وحتى من المنشغلین من الفئات االجتماعیة 

خاصة في ظل . مفھوم المواطنة -في العقود األخیرة -رى بالموضوعاألخ
التغیر السریع والتحوالت االجتماعیة المتسارعة، المرتبطة بالتطور العلمي 

  .واالنفتاح العالمي الواسع الذي سمحت بھ أدوات االتصال والثورة المعلوماتیة
لت مختلف والجزائر لیست بمنأى عن ھذه التغیرات المتسارعة التي شم 

والتي أثرت على التماسك ... أوجھ الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
واالستقرار االجتماعي، وأدت إلى ظھور قیم واتجاھات وأنماط تفكیر 

  .وممارسات لیست بالضرورة منسجمة مع طبیعة المجتمع الجزائري
ى منذ لحظة الدخول إل وما من شك أن النظام التعلیمي والتربوي،

المدرسة ومرورا بمختلف أطوار التعلیم وصوال إلى التعلیم العالي، یتحمل 
العبء األكبر في إعداد وتھیئة الفرد لمواجھة التحدیات المختلفة، والمحافظة 
على القیم والمبادئ األساسیة للمجتمع، واالنخراط الفعال في تحقیق التطلعات 

بما یفرضھ من قیم یتشارك  والطموحات الوطنیة، ضمن دائرة العالم األوسع
  .فیھا الجمیع

للفكر والعلم والمعرفة والقیم  إنتاجفالجامعات صارت مؤسسات  
واالتجاھات، فھي تعمل لیل نھار في سباق مع الزمن لتستأثر من خالل 

حدوث الظواھر الطبیعیة  أسبابالبحوث العلمیة المتخصصة، بمعرفة 
من اجل تحقیق التطور االقتصادي ، لالستفادة من ھذه المعرفة واإلنسانیة

  .واالجتماعي والثقافي
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والجامعة في أي مجتمع ھي المسؤولة على تنمیة أھم ثروة یمتلكھا   
المجتمعات  أملالمجتمع وھي الثروة البشریة، حتى صار التعلیم الجامعي 

باإلطارات ذات الكفاءة العلمیة والفنیة، التي سوف  إمدادھاالمعاصرة  في 
، واالقتصادیة، واالجتماعیة، اإلداریة: یھا لتحقیق التنمیة الشاملةتعتمد عل

 أبنائھاأكبر عدد من  إلحاقوالثقافیة، وصارت ھذه المجتمعات تحرص على 
  .بالمؤسسات الجامعیة

الطالب الجامعي یعتبر أھم مخرجات العملیة التعلیمیة،  إنوالحقیقة،   
بضاعة النھائیة، والعملیة التعلیمیة ال أوفیھا، ویمثل السلعة  األساسيوالعنصر 

  .خدمتھ واالرتقاء بمستواه إلىبجمیع جوانبھا تھدف 
تحقیق تكوین شامل متجدد،  إلىكان نظام التعلیم الجامعي یھدف  وإذا

یسھم في تنمیة الجوانب الروحیة والخلقیة والذھنیة والجسمیة، لتكوین 
في خلق  اإلسھامة على القدر وإكسابھالمواطن السوي المتكامل الشخصیة، 

المجتمع المتعلم المنتج، وفي صنع التقدم الثقافي والتطور االجتماعي 
بمعنى توفیر ثقافة المناخ الجامعي، . االقتصادي الشامل لإلنسان والوطن

 األداءالداعمة لتأكید العالقة بین الكفاءة والمواطنة، وتدعیم ممارسات 
النشطة، وترصین مخرجات العملیة الجامعي في عالقاتھ بتكوین المواطنة 

  .1التعلیمیة
وإذا كان المفھوم الحدیث للمواطنة یعتمد أساسا على االتفاق الجماعي 
القائم على أساس التفاھم من أجل ضمان تحقیق الحقوق الفردیة والجماعیة، 
وباعتباره شعور وجداني باالرتباط باألرض وباألفراد الذین نتشارك معھم 

  ...).عقدیة ولغویة( عم ذلك من أسس متینةفیھا، مع ما ید
وانطالقا من طبیعة الجامعة كمؤسسة علمیة وتربویة وتعلیمیة  

الكوادر والطاقات والقوى  إعدادفي  إلیھادائما تتوجھ  األنظارن إوتنمویة، ف
البشریة المؤھلة والعلمیة، كذلك غرس قیم ومعتقدات المجتمع في نفوس 

 أنیجابیة تجاھھا، كل ذلك یحدث على اعتبار الطلبة، وتكوین اتجاھات ا
 أنالتنمیة الشاملة وغایتھا، وعلى اعتبار  وأدواتھؤالء الطلبة ثروة الوطن 

 األمةالمحافظة والتجدید، محافظة على قیم : أساسیانللجامعة دوران 
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ومقومات حضارتھا، وتجدید یتمثل في مسایرة الواقع والتغیرات، وتلبیة 
  .الحاجات الطارئة

ما ھو الدور الذي :  المساءالت الذي تطرح نفسھا ھنا أوفان التساؤالت 
یمكن أن تلعبھ الجامعة بمختلف مكوناتھا ومقتضیات االنتماء إلیھا في ھذا 
اإلطار؟ وھل الجامعة ھي مجرد إطار لنقل المعارف والمعلومات 

  طنة؟والتطبیقات؟ أم أنھا إطار أیضا لترسیخ قیم وسلوكات تعزز روح الموا
وكیف تساھم الجامعة في تعزیز مفھوم المواطنة من خالل دورھا في   
متشبعة بروح االنتماء والتواصل والمشاركة، باعتبار الجامعة  أجیالتكوین 

تنمیة المجتمع وتأكید ھذه القیم  إطاركمؤسسة اجتماعیة وأكادیمیة تعمل في 
  .واالتجاھات؟

 مفھوم المواطنة: أوال
لتعاریف الخاصة بمفھوم المواطنة، حیث ركز كل وردت العدید من ا

منھا على جانب معین، لكن ورغم التباین في مفھومھا فإنھا تتحد في معاني 
صفة المواطن والتي تحدد :ھي) Citizenship( وجوانب كثیرة ، فالمواطنة

حقوقھ وواجباتھ الوطنیة، ویعرف الفرد حقوقھ ویؤدي واجباتھ عن طریق 
وتتمیز المواطنة بنوع خاص من والء المواطن لوطنھ  التربیة الوطنیة،

عن  اآلخرینالسلم والحرب، والتعاون مع المواطنین  أوقاتوخدمتھ في 
 األھدافطریق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي، في تحقیق 

التي یصبو لھا الجمیع، وتوحد من اجلھا الجھود، وترسم الخطط وتوضع 
  .2الموازنات

في  األفرادالعضویة التي یتمتع بھا  أنھاكن فھم المواطنة على لذلك یم
، األفرادوتتضمن القبول والتسلیم بتبادل االھتمامات بین جمیع . المجتمع

باالھتمام المشترك، من اجل رفاھیة المجتمع، والقدرة على العطاء  واإلحساس
  .لتحقیق مزید من تطور المجتمع واستقراره

فالمواطنة ھي تلك العالقة التي ترتكز على فكرة  وبالمفھوم الكالسیكي،
مع دولتھم التي منحتھا  األفراداالنتماء والوالء بموجب الجنسیة التي یتمتع بھا 
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لھم بموجب قانونھا، فھي عالقة والء سیاسي وقانوني، تتضمن مجموع 
  .3الحقوق والواجبات التي تكرس مفاھیم االنتماء للمجتمع الوطني

م الحدیث للمواطنة فھي تعتمد على انتماء الفرد وبخصوص المفھو
المشتركة، ومواجھة  اإلنسانیةللمجتمع العالمي كعضو فعال لتحقیق المصالح 

الثورة التكنولوجیة، وتطور وسائل  أسھمتشراكة عالمیة   إطارالتحدیات في 
والرؤى، بإرساء قواعد فضاء  األفكارالحدیثة في تقریب  واإلعالماالتصال 

التسامح، الحوار، التعاون، االنفتاح ( القیم الحضاریة العلیا إطاري في تشارك
  ...).، نبذ العنف والتعصباآلخروتقبل 

عالقة بین فرد : بأنھاالمواطنة  دائرة المعارف البریطانیةوعرفت 
ودولة كما یحددھا قانون تلك الدولة، وبما تتضمنھ تلك العالقة من واجبات 

المواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحریة مع ما وحقوق في تلك الدولة، و
یصاحبھا من مسؤولیات، وھي على وجھ العموم تسبغ على المواطنة حقوقا 

  .4سیاسیة، مثل حق االنتخاب وتولي المناصب العامة
عضویة كاملة في : المواطنة بانھا موسوعة الكتاب الدوليوعرفت 

دیھم بعض الحقوق، مثل دولة او في بعض وحدات الحكم، وان المواطنین ل
حق التصویت وحق تولي المناصب العامة، وكذلك علیھم بعض الواجبات 

 موسوعة كولیروعرفتھا . 5مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدھم
  .6العضویة في جماعة سیاسیة اكتماال إشكال أكثر: بأنھا األمریكیة

منھا التعریف ، مفاھیم متنوعة للمواطنة كما قدم العدید من المفكرین
جماعة  إلىالمواطنة وعي االنتماء  أنعلى  أمحمد مالكي أوردهالذي 

اجتماعیة، ذات ھویة سیاسیة، والتي تسھم في البناء الحقوقي واالجتماعي ألي 
  .7بلد

المواطنة كلمة تدل على طبیعة : بقولھ صابر أحمد عبد الباقيوعرفھا 
لوطن  الذي یكتسب جنسیتھ، وما العالقة العضویة التي تربط ما بین الفرد وا

الجنسیة من حقوق، وما یترتب علیھا من واجبات  أوتفرضھ ھذه العالقة 
، وتتحقق بھا مقاصد حیاة مشتركة یتقاسم واألعرافتنص علیھا القوانین 

  .8خبراتھا الجمیع
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الشعور باالنتماء  بأنھامن منظور نفسي،  فتحي ھالل إلیھاوینظر 
 األساسیةللحاجات  اإلشباعة السیاسیة التي ھي مصدر  والوالء للوطن وللقیاد

  .9المصیریة اإلخطاروحمایة الذات من 
بان مفھوم المواطنة : التربیة الوطنیةفي كتابھ  علي القحطانيویؤكد 
مجموعة العالقات والصفات التي تنشأ بین  إلى، یشیر اإلسالميمن المنظور 

  .10كانوا مسلمین أم مستأنسینوكل من یقطن ھذه الدار سواء  اإلسالمدار 
ھي نظام عالئقي، مصدریتھ تعالیم الدین  اإلسالموعلیھ فالمواطنة في 

 أو وأرضھمبحكامھم  األفراد، مؤسس قوامھ روابط تشد وأخالقیاتھ اإلسالمي
  .مواطنھم دون تفرقة وتمییز

 إلىوالمواطنة في سنة الحبیب المصطفى صلى هللا علیھ وسلم دعوة 
، والتعلق واالعتزاز بھا، فقد جاء في القران الكریم قولھ واألھل األرضمحبة 
َماِء ۖ فَلَنَُولَِّینََّك قِْبلَةً تَْرَضاھَا ۚ فََولِّ َوْجھََك  :تعالى قَْد نََرٰى تَقَلَُّب َوْجِھَك فِي السَّ

هُ ۗ َوإِنَّ الَِّذیَن أُوتُوا َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۚ َوَحْیُث َما ُكنتُْم فََولُّوا ُوُجوھَُكْم َشْطرَ 
ُ بَِغافٍِل َعمَّا یَْعَملُونَ  بِِّھْم ۗ َوَما هللاَّ  .)144: البقرة( اْلِكتَاَب لَیَْعلَُموَن أَنَّھُ اْلَحقُّ ِمن رَّ

مكة  األول، عن قوة شعوره باالنتماء والحب لوطنھ وقد عبر نبینا محمد 
انك ": فقال) یثرب( المنورة المدینة إلىالمكرمة، لما خرج منھا مھاجرا 

منك ما  أخرجت إني، ولوال إليارض هللا  وأحب، إليبالد هللا  ألحب
  .11"خرجت

المواطنة تتضمن الحقوق والواجبات والمسؤولیات، : جودة سعیدوحسب 
  .12الفرد إلیھاوالواجبات المصاحبة لحكم مجموعة بشریة ینتمي 

حكم مجموعة  إلىتمي فالمواطن حسب ھذا المفھوم ھو الفرد الذي ین
بشریة، ویلتزم بموجب ھذا االنتماء وھذا االنتساب بمجموعة من الحقوق 

  .التي یحددھا دستور ھذه المجموعة الحاكمة) المسؤولیات( والواجبات
بناء على ما سبق ذكره، یمكن  اعتبار المواطنة كمجموعة من القیم 

 أربعةدید تجلیاتھا في والنواظم لتدبیر الفضاء العمومي المشترك، ویمكن تح
  :نواظم
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 مجموعة بشریة ما وفي مكان  إلىباالنتماء  اإلنسانأي شعور  :االنتماء
على اختالف تنوعھ العرقي والدیني والمذھبي، مما یجعل ) الوطن(ما

 .یتمثل ویتبنى ویندمج مع خصوصیات وقیم ھذه المجموعة اإلنسان
 األمنة، كالحق في التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعام :الحقوق 

العمومیة،  األساسیةوالسالمة والتعلیم والصحة والعمل، والخدمات 
 .وحریة التنقل والتعبیر والمشاركة السیاسیة

 كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومیة، : الواجبات
والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنین، والمساھمة في بناء 

 .ر الوطنوازدھا
 المشاركة في اتخاذ القرارات السیاسیة :المشاركة في الفضاء العام 

، وتدبیر المؤسسات العمومیة، والمشاركة في كل ما )االنتخاب والترشیح(
 .یھم تدبیر ومصیر الوطن

والذي  1996دستور عام وبخصوص المشرع الجزائري، فبموجب 
م القانون دون أي تمییز یعود المواطنة ترتكز على مفھوم المساواة أما أنأقر 

، أخرظرف  أوأي شرط  أو، الرأي أوالجنس،  أوالعرق،  أوالمولد،  إلىسببھ 
اجتماعي، وھذا بموجب التمتع بالجنسیة الجزائریة، والتي حدد  أوشخصي 

، إسقاطھا أوفقدانھا،  أوالقانون الجزائري شروط اكتسابھا، واالحتفاظ بھا، 
ولة تضمن مساواة كل المواطنین والمواطنات في حیث اقر  بان مؤسسات الد

، وتحول اإلنسانالحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة 
دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، 

  .والثقافیة
 اإلنسانوحقوق  األساسیةكما اقر الدستور تعزیز مفھوم الحریات   

لمواطن، وتكون تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات، كما ا
 أومعنوي  أو، وحظر أي عنف بدني اإلنسانتضمن الدولة عدم انتھاك حرمة 

أي مساس بالكرامة، وعدم المساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة 
القانون، وحریة  إطار، ضمان حریة التجارة والصناعة، وتمارس في الرأي

  .االبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن
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كما ال یجوز انتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفھ، والحفاظ   
، وتضمن الدولة عدم إشكالھاعلى سریة المراسالت واالتصاالت الخاصة بكل 
الجمعیات واالجتماع،  وإنشاءانتھاك حرمة المسكن، وضمان حریات التعبیر، 

السیاسیة، كما یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقھ المدنیة  األحزاب اءإنشوحق 
  .13، وان یتنقل عبر التراب الوطنيإقامتھیختار بحریة موطن  أنوالسیاسیة، 

كما حدد دستور الجزائر مجموع الواجبات التي یلتزم بھا المواطن، 
مة منھا وجوب التزام كل مواطن بحمایة وصون استقالل البالد وسیادتھا وسال

ترابھا الوطني وجمیع رموز الدولة، ویعاقب القانون بكل صرامة على الخیانة 
والتجسس والوالء للعدو، وعلى جمیع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة، 

یؤدي بإخالص واجباتھ تجاه المجموعة الوطنیة، ویلتزم  أنوعلى كل مواطن 
  .14المشاركة في الدفاع عنھ وإجباریةالوطن  إزاءكل مواطن 

بناء على ما سبق ذكره، فان المواطنة في ابسط تعریفاتھا تتلخص فیما 
وتكوین وذوق حضاري، وتراث  وأخالقھي قیم وسلوك، أي تربیة  :یلي

مرتبط بقیم وثوابت المجتمع وفلسفتھ في الحیاة، فھي تتضمن حب الوطن 
یة تجاه واجتماع أخالقیةوالتعلق بھ، فالمواطنة بھذا المفھوم تتضمن التزامات 

  .واألمةالمجتمع 
من الوجھة القانونیة، فالمواطنة لھا عالقة بالجنسیة، وحسب  أما
، ھي حیازة صابر أحمد عبد الباقيالذي قال بھ  - سالف الذكر-التعریف 

مكتسبة، والتمتع بكل الحقوق  أوجنسیة دولة ما، سواء أكانت أصلیة 
ت المحددة في دستور  ھذه الواجبا أداءوالحریات المدنیة والسیاسیة، مقابل 

  .الدولة
، یمكن اعتبار المواطنة كمجموعة من القیم والسلوكات  التي وإجرائیا

 أنشطتھایتعین على الجامعة الجزائریة تعزیزھا لدى طالبھا، من خالل 
الواجبات، واالضطالع بكل المسؤولیات  وأداءالمختلفة، كالوالء للوطن، 

انین والقیم االجتماعیة، والمحافظة على ، وااللتزام بالقوإلیھمالمسندة 
الممتلكات العامة والخاصة والمال العام، ورفض التطرف الفكري والدیني، 

وكذا تعزیز . في سبیل الوطن األعباءوالسعي دوما لبذل المجھودات وتحمل 
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لدیھم، وتعزیز قیم التعاون والثقة  الرأيقیم التسامح، وحریة التعبیر عن 
، وزیادة القدرة على اآلخرینمھارات الحوار واالنفتاح على بالنفس، وتعزیز 

الحقوق  وإدراكدون تحیز،  األشیاءالموضوعیة على  األحكام إصدار
  .وممارستھا والدفاع عنھا، وزیادة القدرة على النقد البناء لدیھم

  مظاھر المواطنة :ثانیا
  :15المواطنة تطبیق وممارسة للقیم، تظھر على أشكال وصور مختلفة 
  المشاركة الطوعیة والتلقائیة واالختیاریة على شكل نشاطات اجتماعیة

 .مختلفة نافعة
 التشبث بالقیم التي لھا القابلیة لدى الجمیع. 
  تكییف السلوك حسب المعاییر الوطنیة والعالمیة، التي تؤطر الحیاة

 .الفردیة واالجتماعیة والثقافیة
  والبحث عن الحقیقة وقول والشعور بالھویة  األخالقيتوجیھ السلوك

الحق، التحضر واكتساب الحس المدني الرفیع، احترام المرأة وتقدیرھا، 
، والتعایش مع الغیر والتآخي األخروالعدل والتنازل، والحوار وقبول 

 .والتضامن، االعتدال والتسامح
  العامة والملكیة الخاصة األمالكحمایة. 
 احترام القوانین الساریة المفعول. 
 وثقافاتھم وآرائھماآلخرینام الدیانات ومعتقدات احتر ،. 
  واألطفال، وخاصة احترام النساء اآلخریناحترام حقوق وحریات. 
 خدمة الوطن بإخالص، والحفاظ على مكتسباتھ والدفاع عنھ. 
 محاربة الفساد والتبلیغ عن كل عمل ضار. 
  أوئیة بالماء المالیة والواجبات الضریبیة والجبا واألعباءأداء االلتزامات 

 .الغاز
  المشاركة في الواجبات التضامنیة إلىالمبادرة. 
 المشاركة في االنتخابات والترغیب في ھذه الواجبات. 

وعلیھ یمكن القول بان المواطنة ممارسة وسلوك، فھي منظومة من 
القیم واالتجاھات التي تجعل الفرد یتحمل المسؤولیة بقدر قیمة العمل لخدمة 
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ثل قیم الوالء واالنتماء للمجتمع واالعتزاز بھ، وممارسة السلوك المجتمع، وتم
المدني الدیمقراطي داخل المؤسسات الرسمیة في الدولة، وغرس روح 

والجماعات  األفرادالتطوع والمشاركة، والممارسة الفعلیة الصادقة التي تمكن 
التشریعي واالستھالك، والعمل الجمعوي، والعمل  اإلقناعفي الفعل القائم على 

والبیئة، فالمواطنة بھذا المعنى حب المواطن لوطنھ وانتمائھ لھ،  واإلدارة
على  اآلخریناالیجابي والتعاون مع  واإلسھاموالشعور بمشكالتھ وھمومھ، 

حلھا، والتفاني في خدمتھ، وااللتزام بمبادئھ وقیمھ وقوانینھ، والمشاركة الفعالة 
  . لمحافظة على مكتسبات الوطن ورقیھالتي تستھدف ا واألعمال األنشطةفي 

وال معنى للمواطنة من غیر ممارسة على ارض الواقع، الن الممارسة 
ھي التي تعطیھا المعنى االیجابي، حیث تصبح بدون ممارسة ترفا فكریا ال 
فائدة منھ وال مرتجى، والمواطنة دون ممارسة تھدم ثقافة المواطنة والمواطنة 

  .عمق، ألنھا تفقد لدى المواطن قیمتھا العملیة والنفعیةذاتھا من الداخل وفي ال
 خصائص المواطنة: ثالثا

تتمیز المواطنة بخصائص معینة ،وادراك المواطن لھا امر في غایة االھمیة، 
ألنھ یدفعھ الى التمسك بھا، ویساھم في دعوة غیره الیھا، كما یسھم في وقایة 

  :16من خصائص المواطنة ما یليالداخلیة والخارجیة، و األخطارالمجتمع من 
 ومسؤولیاتھ وفھم  اإلنسانوتشتمل على الوعي بحقوق : خصائص معرفیة

الدستور ودور القانون وأھمیتھ، وفھم نظام الحكم وكافة المعلومات 
السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، للوقوف على مشكالت المجتمع 

 .وقضایاه
 ید من المھارات مثلوتشمل امتالك الفرد العد: خصائص مھاریة 

وغیرھا، حیث ) ، التفكیر الناقداألحكام إصدارالمشاركة، اتخاذ القرار، (
ویكون أكثر  األمورالمواطن الذي یتمتع بھذه المھارات یستطیع تمییز  أن

 .عقالنیة ومنطقیة فیما یقول ویفعل
 ویقصد بھا الكفاءة االجتماعیة في التعایش مع : خصائص اجتماعیة

العدل، المساواة، : لعمل معھم، وتشمل الخصائص االجتماعیةوا اآلخرین
 .السالم، التسامح، الحریة، الدیمقراطیة
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  :خصائص المواطنة تتمثل في عدة صفات منھا أنمما سبق یمكن القول  
ما یدور حولھ، بل وقادر على  وإدراكیكون المواطن قادرا على فھم  أن -

 .التعامل مع تلك المتغیرات والتحوالت
 .یھ القدرة على المشاركة وااللتزام وتحمل المسؤولیاتلد -
 .لدیھ القدرة على تقدیر الحریة، والعدالة، والمساواة، والدیمقراطیة -
 .لدیھ والء للوطن الذي یعیش فیھ، قادرا على التضحیة من أجلھ -

ان تقوم دون تحقیقھا عبر التربیة  - بخصائصھا ھذه -وال یمكن للمواطنة
ائط التي تعمل في مجال التربیة على المواطنة وھي علیھا بمختلف الوس

بدء باألسرة فالمدرسة ومرورا بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة، : متعدد
 األنظاروانطالقا من طبیعة الجامعة كمؤسسة تربویة وتعلیمیة وتنمویة، فان 

الكوادر والطاقات والقوى البشریة المؤھلة والمدربة،  إعدادفي  إلیھاتتوجھ 
وتربیة المواطنة عملیة تقوم بھا كل مؤسسات التربیة، ولكن لیس بنفس 

تقع على عاتق الجامعة، التي تعتبر   -أعتقد -الفعالیة، فالمسؤولیة الكبرى
مؤسسة مجتمعیة، وتلعب دورا فاعال في تكوین المواطن الصالح المستنیر، 

جھھ القیم، الذي تو األخالقيتتمیز شخصیتھ بالسلوك  أنالذي من المفترض 
ومن ھنا یتعین على . ومسؤولیة ووالء وأمانة، من صدق األخالقیةوالمبادئ 
تشتغل بفاعلیة في مجال المواطنة وتعزیز ھذا المفھوم لدى  أنالجامعة 

  . طالبھا
التربیة على المواطنة، عملیة تھدف  أنفي ھذا السیاق،  اإلشارةوتجدر 

لھ مشروعیتھ في عالم  أمرا، وھو ترسیخ ثقافة المواطنة بكامل تجلیاتھ إلى
موضوع  أدبیاتالعولمة والقریة الكونیة التي نعیشھا في زمننا ھذا، وتؤكد 

بناء الوطن، ومن ھنا  أداةمعنیة ببناء المواطن، الذي ھو  أنھاالمواطنة على 
كان الحال كذلك،  وإذافالتربیة على المواطنة معنیة ببناء الوطن والمواطن، 

شمولیا، علمیا ومھاریا،  إعداداوخاصة طلبة الجامعة،  األفراد دإعدافالبد من 
على  -وبشكل فعال -وعاطفیا، واجتماعیا لیكونوا مواطنین صالحین یعملون

تلبیة حاجاتھم وحاجات مجتمعھم، وان یؤدوا ما للمجتمع علیھم من حقوق، 
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 التي كفلھا لھم - كاملة غیر منقوصة -وفي الوقت نفسھ یتمتعوا بحقوقھم
  .الدستور

  في تعزیز مفھوم المواطنة لدى الطالب دور الجامعة: رابعا
تساھم الجامعة في رفع مستوى الوعي الفكري واالجتماعي، عبر 
تطویر العملیة التربویة والتعلیمیة وخاصة تطویر مناھج التعلیم العالي، 

ق الكوادر المتخصصة التي تتطلبھا احتیاجات التنمیة في المجتمع، وف وإعداد
 واإلشرافخطة علمیة مدروسة ومتناسقة، عبر وضع خطط وبرامج البحوث 

  .المستمر
كما تساھم الجامعة في نشر المعرفة والثقافة وجعل مؤسساتھا في خدمة 
المجتمع، وتشجیع ودعم البحوث العلمیة ونشرھا، والخاصة بتطویر المواطنة 

ر ان جوھر المواطنة ، باعتبااإلنسانوالتربیة علیھا وعالقتھا بموضوع حقوق 
، من خالل االعتراف بالكرامة المتأصلة لدى كافة المجموعة اإلنسانھو 

البشریة وبحقوقھم المتساویة الثابتة، التي ترتكز على أساس الحریة والعدل 
  .والسالم في العالم

من المجتمع الدولي بأھمیة فكرة المواطنة، فقد بذلت أجھزة  وإدراكا   
االتھا المتخصصة السیما الیونسكو، مجھودات كبیرة من المتحدة ووك األمم

حیث ترتكز مھمة الجامعة في . 17اجل تشجیع دور الجامعة في ھذا المجال
الوعي بأھمیتھما من  إذكاءعبر  اإلنسانتعزیز مفاھیم المواطنة وتنمیة حقوق 

مستقبلیة مشبعة بقیم المواطنة وتحترم  أجیاللتكوین . خالل مجاالت مختلفة
  .اإلنسانوق حق

، ومناھج تعلیمیة، وأنشطة وأساتذةفالجامعة بكل ما فیھا من طالب،  
طالبیة، تشكل وضعا ممیزا لمناخ تعمل كل موجھاتھ لتنمیة الخصائص 

للحیاة في  منظومة متكاملة منسجمة ومتناغمة، ومن المھم  واإلنسانیةالعلمیة 
روح المواطنة لدى أھم  لترسیخ تكون ھناك عنایة أنلمجتمع التعلیم العالي، 

 وأعدادھم، )الطلبة( اإلطالقمخرجاتھ، وأھم عنصر فیھ، وأھم ثرواتھ على 
  .كنماذج للمواطنین القادة
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وتعمل الجامعة على تنمیة وعي الطلبة بمتطلبات المشاركة االیجابیة  
في بناء الوطن، والتربیة على المواطنة والتفوق العلمي، القائم على أساس 

المعارف والمفاھیم واالتجاھات  وإكسابھملولوج الحیاة العلمیة، ھم  إعداد
مشاركتھم في البیئة التعلیمیة  والمھارات السلوكیة الالزمة لتنمیة وتطویر

ذلك . التعلمیة، بما یمكنھم من  المساھمة ودعم االتجاه الوطني للتنمیة الشاملة
مي، ھو الذي یؤكد دور في تنمیة قیم المواطنة والتفوق العل األساسالمدخل  إن

طالبھا ثقافة المواطنة، والتي تعنى بالتكوین التجمیعي  إكسابالجامعة في 
في مجتمعاتھم،  األفرادوالبنائي للحقوق والواجبات، بما یحدد مسؤولیات 

وعلى ذلك فان دور الجامعة في التربیة على المواطنة والتفوق العلمي، یھدف 
ختلفة، ما یمكنھم من المشاركة في لعب  الدور تزوید الطلبة بالمعارف الم إلى

الرؤیة العالمیة الحاكمة لحركة  إكسابھمعلى المستوى الوطني، فضال عن 
  .القضایا العالمیة بصورة كلیة أووالمتغیرات في قضایا مجتمعھم  األحداث

قیم المواطنة لدى الشباب الجامعي، تعد  أننفھم من ھذا،  أنویمكن 
، من حیث انتمائھ وجھده وعملھ )عة في الجسم االجتماعيقوة المنا( بمثابة

ووعیھ بإمكانات الحاضر والمستقبل، ومجتمع الجامعة بمثابة البیئة المالئمة 
والحاضن النشط لتعزیز مفھوم المواطنة وتنمیة قیم االنتماء الوطني، من 

لة، خالل ما یوفره للطلبة من ثقافة واعیة حول مفاھیم الدیمقراطیة ، والعدا
التي قطعت شوطا في التقدم  األمموالمساواة، واالطالع على تجارب 

  .االجتماعي والسیاسي
الوعي بمفھوم المواطنة وقیمھا لدى الشباب الجامعي، ینعكس في  إن

تحمل مسؤولیاتھم داخل المناخ  إلى، كما یتمثل في سعي الطالب آخر أوشكل 
وحریة التعبیر،  األھداف الجامعي، من خالل مشاركات ایجابیة في مناقشة

والتخطیط لألنشطة الطالبیة، وان یستطیع الطلبة العمل بشكل تعاوني في 
. ، واتخاذ القرارات مع مختلف الفاعلین في الحقل الجامعياألولویاتوضع 

تلعب الجامعة دورا بارزا في تعزیز مفھوم المواطنة لدى  أنومن ثم یمكن 
سبل االستثمار الواعي إلمكانات الحیاة  -طبعا - ما توفرت لھا إذاطالبھا، 

طالبیة، وھیئة تدریس، ویمكن توضیح  وأنشطةالجامعیة، من مناھج دراسیة، 
دور الجامعة في تعزیز مفھوم المواطنة وتنمیة قیمھا لدى طالبھا، من خالل 
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المناھـج الدراسیة : للجامعة وھي األساسیةمكونات الجامعة ومقوماتھا 
  .الطالبیة األنشطةالجامعیة،  اإلدارةالجامعي،  األستاذالجامعیة، 

یمثل  :دور المناھــج الدراسیة الجامعیة في تعزیز مفھوم المواطنة - 1
لتكوین الطلبة،  األساسیةمحتوى المناھج ومقررات التكوین البنیة المعرفیة 

التعلیمیة، من  واألنشطةمعظم فعالیات التعلیم والتعلم  أساسھاحیث تقوم على 
عالت ونقاشات وقیاس وتقویم لتحصیل الطلبة، وبالتالي یمكن لھذا تفا

المحتوى وفي جمیع المقررات الدراسیة ان یسھم في تعزیز مفھوم المواطنة 
  .وتنمیة قیم االنتماء لدى الطلبة

المناھج الدراسیة في الجامعات ال تلتقي مع اھتمامات  أنویرى البعض 
استفساراتھم وتساؤالتھم، وتفسیر الظواھر التي الشباب، وال تقوم بالرد على 

تحیط بمجتمعھم، وبالتالي فھي ال تساعدھم على فھم واقعھم فھما موضوعیا، 
 اإلسھام، وحجب ملكاتھم العقلیة عن اإلبداعیةكبت قدراتھم  إلىمما یؤدي بھم 

  .18في تطویر العملیات البنائیة في المجتمع
ررات الدراسیة أھمیة بالغة في لدور المناھج والمق أنومن الواضح 

تعزیز مفھوم المواطنة وتنمیة قیمھا لدى الطلبة، ویبدو ذلك لیس غریبا، 
فالمناھج والمقررات الدراسیة الجامعیة في الجامعة الجزائریة تھتم بالجانب 

نجالء  أشارتالعملي، وقد  أوالكمي والنظري على حساب الجانب التطبیقي 
 وأنھاالة انفصال المقررات عن واقع حیاة الطلبة، ح إلىفي دراستھا،  حمادة

وھذا ما تؤكده تقاریر التنمیة البشریة في الدول . 19تھتم بالكم ال بالكیف
تجمع بان ھناك اھتمام في الجانب المعرفي على حساب  أنھاالعربیة، حیث 

الجانب التطبیقي في المناھج والمقررات، وان محتوى ھذه المقررات دائما 
  .منفصـــال عنھ أویدا عن الواقع یأتي بع
بوفلجة وفي معرض حدیثة عن عوائق الجامعة الجزائریة، یرى  

تعاني من  أنھاانھ من خالل البحث في واقع الجامعة الجزائریة، نجد : غیاث
عدة عوائق مادیة، وھیكلیة، وتنظیمیة، وتربویة بیداغوجیة، وبخصوص 

تعرف مجموعة من الصعوبات، الجانب البیداغوجي، فالجامعة الجزائریة 
التقویم والتوجیھ  وأسالیب، إعدادھاوالمتمثلة في المناھج الدراسیة وطرق 
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 إجراءتعاني من  صعوبة  أنھاالمتبعة، بخصوص المناھج الدراسیة، نجد 
التعدیالت، وعدم مسایرتھا لمتطلبات المنطقة، وجمودھا رغم التغیرات 

  .20عرفھا البحوث واالكتشافات العلمیةالمتسارعة للمحیط، والتطورات التي ت
فبالرغم من الجھود التي تبذلھا الدولة الجزائریة، والتي ال یمكن     

نكرانھا في بناء وتشیید الجامعات في مختلف والیات الوطن، وتخصیص 
 إنشاءمالیة معتبرة للنھوض بھذا القطاع الحیوي والھام، من خالل  أغلفة

 إالوالباحثین ودعمھم باإلمكانیات المادیة،  تاإلطارامخابر البحث وتشجیع 
ال تزال تعاني من الجمود  -لألسف الشدید -المناھج والمقررات الجامعیة أن

  .والتركیز على الجوانب النظریة دون التطبیقیة العملیة
والجامعة الجزائریة قد تساھم بشكل متوسط في تعزیز مفھوم المواطنة 

تختص بتقدیم المعلومات والمعارف  أنھاھا، ذلك والتربیة على قیمھا لدى  طلبت
النظریة والمنھجیة، ولیست التربیة الن حسن السلوك من اختصاص 

، في حین ان األولىالمدرسة، فھي التي  تعنى بتربیة التلمیذ في مراحل التعلیم 
تكمن وظیفة الجامعة في  الطالب الجامعي ھو الشخص الراشد والمسؤول، ال

العلمیة والطرائق والمنھجیة التي تمكنھ من  األسالیبفي تلقینھ  وإنماتربیتھ، 
  .الحصول على المعلومة والمعرفة في المستوى العالي

ولكي تسھم المناھج والمقررات الدراسیة في تعزیز مفھوم المواطنة 
  :21قیمھا لدى الطلبة، البد من مراعاة عدد من الشروط، ومنھا وإكساب

اكتساب  إلىلما یوفره من تفاعل اجتماعي یؤدي  اعتماد التعلیم التعاوني  -
 .القیم

 .للشباب الجامعي األخالقيالمواءمة بین الخبرات العلمیة ومرحلة النمو   -
 .ترتبط بحیاة الطالب ومشكالت المجتمع والبیئة أن  -
 .لدى الطلبة اإلنسانیةالقیمیة  األحكامتنمى  أن  -
 .واإلبداعالتفكیر تركز على روح المواطنة واالنتماء وحریة  أن  -
 .ومھنیا وثقافیا وقیمیا أكادیمیاالطالب للمستقبل  إعدادتستھدف  أن  -

وحتى تسھم المناھج والمقررات الدراسیة في تعزیز مفھوم المواطنة لدى 
  :أنالطالب یجب 
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تتضمن في محتواھا قیم المواطنة، كالروح الجماعیة، وااللتزام بمعاییر   -
نتماء ومفاھیم المساواة، وضوابط الحریة المجتمع ونظمھ، والشعور باال

 .اإلنسانوالدیمقراطي، وحقوق 
تھتم بإكساب الطالب الھویة الوطنیة واالرتباط بالوطن، وتعزیز فكرة   -

 .االفتخار برموز السیادة الوطنیة
، اإلنساناالنتماء، االلتزام، الدیمقراطیة وحقوق : تحتوي على قیم مثل  -

 .الحقوق والواجبات
 .مساق خاص بالتربیة على المواطنة والثقافة المدنیةیتوفر   -
 .، والثقة بالنفس لدى الطالباإلبداعیةتساھم في تنمیة القدرات   -
 .تعزز قیمة حریة التفكیر الجدي بمشكالت المجتمع وقضایاه المصیریة  -
 .تدعم روح التعاون والتضامن بین الطلبة  -
 .وار االیجابي الفعالوثقافة الح الرأيتنمي مبدأ حریة التعبیر عن   -
 .تبرز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمیة االجتماعیة  -

 األستاذیعد  :الجامعي في تعزیز مفھوم المواطنة األستاذدور  - 2
والفعال في العملیة التعلیمیة الجامعیة، والمحرك  األساسيالجامعي العنصر 

امل مع الطلبة مباشرة، لھا، حیث یقود العمل التعلیمي التربوي، ویتع األساسي
في تكوینھم العلمي واالجتماعي والقیمي، كما یحمل  األثرمما یكون لھ اكبر 

الجامعي رسالة الجامعة العلمیة والعملیة في خدمة المجتمع وتحقیق  األستاذ
، ألنھ مھما كان مستوى المناھج الدراسیة التي تقدمھا الجامعة، أھدافھ

تحقق  أنالتي تتوفر علیھا، ال یمكن لھا  والتجھیزات والمخابر والھیاكل
التغیر المطلوب، وفرض قیادتھا العلمیة واالجتماعیة، ما لم  إحداثفي  أھدافھا

الكفء تدریسا وبحثا ومعاملة، فاألستاذ  الجامعي ذو  األستاذیتواجد فیھا 
 اإلمكاناتتقصیر محتمل في  أویعوض أي نقص  أنالكفاءة العالیة، یمكن 

  .یجعلھا تقود المجتمع أنلفنیة في الجامعة، ویمكن المادیة وا
الجامعي حلقة الوصل بین المعارف والمھارات  األستاذویعتبر 

واالتجاھات والقیم في مجالھ التخصصي، فھو الذي یقوم بعملیة التفسیر 
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وتوضیح وشرح النظریات بأسالیبھ المتعددة والمتنوعة، حتى یتمكن الطالب 
  .22من ثم تطبیق ما تعلمھ في مواقف متعددةوالفھم، و اإلدراكمن 

  :23في تعزیز مفھوم المواطنة من خـــالل اإلسھامویمكن لألستاذ الجامعي 
   القیمي والخلقي في الجامعةالتخطیط لبرامج التوجیھ الدیني والمشاركة في. 
  في توفیر المناخ التربوي والتعلیمي المالئم لتربیة الحریة العقلیة اإلسھام. 
  ف النشاط غیر الصفي، خارج قاعات الدراسة في تنمیة قیم الحریة توظی

 .والتعاون والعمل الجماعي المشترك
الجامعي لطلبتھ، فالبد من  األستاذیظھرھا  أنالروح التي البد  وأما

بفاعلیة  إشراكھ( المحاضرة والدرس أثناءالطالب وفتح المجال لھ  رأياحترام 
دیمقراطیة، وھكذا تكون العالقات االجتماعیة ، واعتماد التربیة ال)في الدرس
  .جیدة وصحیة ومحققة للتربیة المواطنیة وأساتذتھمبین الطلبة 

  :أنالجامعة في تعزیز مفھوم المواطنة لدى طالبھ علیھ  أستاذولكي یسھم 
 .ممارسة فعلیة إلىیحرص على ترجمة خبراتھ االیجابیة   -
 .علیمیة التعلمیةفي المواقف الت أفكارهیتطابق سلوكھ مع   -
 .سلوكات إلىكالھویة، االنتماء، الحریة، والمشاركة السیاسیة :  یترجم قیم  -
 .یبتعد عن الطرائق التقلیدیة في التدریس، التي تعتمد على التلقین  -
 .یستخدم طرائق تدریس مناسبة، كالمناقشة والمجموعات ودراسة الحالة  -
 .تقویم ال تقیس الحفظ أسالیبیستخدم   -
 .رم استقاللیة الطالب وتفكیرهیحت  -
 .یتعامل بقدر من المرونة والتسامح والتعامل بعقالنیة مع طالبھ  -
 .یحث الطالب على التعاون، ویعزز قیم التسامح بینھم  -

الجامعي أھمیة في تأكید المواطنة مفھوما  األستاذومن ھنا كان لدور 
ن خالل وقیما في وجدان الطالب، وكذلك بلورتھ سلوكا وممارسات م

- بحث  إنالجامعي  األستاذالمواقف التعلیمیة التعلمیة، ومن ھنا یتعین على 
الطالب على تمثل قیم المواطنة، من خالل طریقة تدریسھ وبلورتھ  -باستمرار

لألفكار التي یتضمنھا محتوى الدرس، لبناء الطالب الیقظ الحر، الذي یعي 
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 األستاذ، وھذا یؤكد دور أمتھوحقوقھ وواجباتھ ومسؤولیاتھ نحو ذاتھ ووطنھ 
  .قیمھا وتنمیتھا لدى الشباب الجامعي وإرساءفي تعزیز مفھوم المواطنة 

 اإلدارةتلعب  :الجامعیة في تعزیز مفھوم المواطنة اإلدارةدور  - 3
الجامعیة في الجامعات دور الوسیط المنظم، الذي یساعد على تنمیة شخصیة 

، واألخالقیةالعقلیة، واالنفعالیة، الطالب من جمیع جوانبھا الشخصیة، و
القیم  إكسابھواالجتماعیة، والروحیة، بشكل متكامل ومتوازن، وتعمل على 

السلوك التي تجعل منھ شخصا سویا في المجتمع،  وأنماطواالتجاھات 
حمایتھ من االنحراف والفساد، والخلل القیمي الذي تسببھ عوامل  إلىباإلضافة 

  .الھدم في المجتمع
تتمكن الجامعة من تعزیز مفھوم المواطنة وتعمیق قیمھ لدى  ولكي

في الحیاة االجتماعیة  اآلخرینطالبھا، بما یؤھلھم للتعامل الراشد مع 
، وأفكارھم اآلخرینلغة الحوار، واحترام عقائد  وإتقانوالسیاسیة للمجتمع، 

امعة بھدف تحقیق حالة من التكافل والتماسك االجتماعي، فانھ یتعین على الج
 واإلداريتغییرات وتعدیالت جوھریة في مناخھا العلمي والفكري  أحداث

ھو المسؤول عن توفیر  اإلداريالنمط  إنحیث . 24واالجتماعي والوظیفي
، ویشبع القیم اإلنسانواالجتماعي الذي یعلي من قدر  اإلنسانيالمناخ 
في، وھو وقیم الترابط االجتماعي، والتواصل الثقا واألخالقیة اإلنسانیة

، واحترام الفكر األخرعن نشر ثقافة تقبل النقد وقبول  أیضاالمسؤول 
  .المخالف

  :أنالجامعیة في تعزیز مفھوم المواطنة لدى الطلبة یجب  اإلدارةوحتى تسھم 
 .تسمح بالتفاعل والتواصل االجتماعي  -
 .الجامعیة األسرة أفرادتؤكد على الثقة بین العاملین   -
 .الجامعة أوالكلیة  أوواالعتزاز بالقسم تولد مشاعر الفخر   -
 .واألساتذةبین الطلبة، وبین الطلبة  واأللفةتنمي روح التعاون   -
 رأیھیعبر عن  أنتغلب روح الحوار في تعاملھا مع الطلبة، وتسمح للطالب   -

 .بكل حریة
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تتیح للطالب فرصة االشتراك في عملیة اتخاذ القرار، مع قبول النقد   -
 .لرأياواالختالف في 

 .والقوانین األنظمةتطبیق  أثناءتعزز مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص   -
 .تشجع الطلبة على استخدام الحلول العقالنیة ونبذ العنف  -
 .تكفل حریة تنظیم نشاطات وفعالیات وطنیة ودولیة  -
تتیح فرصة للطلبة إلشباع حاجاتھم المعرفیة والمھاریة والوجدانیة   -

  .والسلوكیة
ال یقتصر دور  :الطالبیة في تعزیز مفھوم المواطنة األنشطةور د - 4

التربیة الحدیثة على ما یقدم داخل المدرجات، بھدف تنمیة الطالب عقلیا، 
یتم تحقیقھا من خالل  األھدافوقیمیا، وسلوكیا، واجتماعیا، فھناك الكثیر من 

مكانة  ألنشطةاالطالبیة التي یمارسھا الطلبة داخل الجامعة، ولھذه  األنشطة
كبیرة في تنمیة بعض الجوانب التي ال یتسع وقت التعلیم في المدرجات 
والقاعات والمخابر إلنجازھا، خاصة تلك الجوانب المتعلقة بتنمیة قیم الحریة، 
والتعاون، والعمل الجماعي المشترك، وبناء العالقات الفعالة بین الطلبة 

غالبا على حریة اختیار الطلبة،  ، وحیث یقوم النشاطاألساتذةوبینھم وبین 
  .ویتوافق مع رغباتھم ومیولھم واھتماماتھم

الطالبیة مجاال أساسیا إلثراء معلومات الطالب  األنشطةوتعتبر 
المھارات  وإكسابھوخبراتھ العلمیة والحیاتیة، وتشكیل اتجاھاتھ االیجابیة، 

ذتھ، وتوفیر حیز والخبرات العلمیة، وتحقیق التواصل بینھ وبین زمالئھ وأسات
تعمل على تقویة روح المشاركة الجادة  أنھااالجتماعي، كما  األمانمن 

والعمل بروح الفریق، بما یحقق تعزیز مفھوم المواطنة وتعمیق قیمھا لدى 
  .25الطلبة

وتعتبر اتحادات الطالب من أھم أشكال التنظیمات الطالبیة التي 
قیم المواطنة، وذلك من خالل تستھدف تنشئة الطالب على مفاھیم السیاسة و

حیاتھم  إدارةالتزام قواعد ممارسات الحكم الذاتي ومبادئ المشاركة في 
جانب تأثیر التنظیمات الطالبیة في الجامعات  إلىالدراسیة في الجامعة، ھذا 
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على قیم واتجاھات الطالب السیاسیة، وخاصة الطالب المشاركین في 
  .26نشاطاتھا

اھتمام الدولة والجامعة الجزائریة في اآلونة قد ازداد  أنوالمالحظ 
بالنشاطات الطالبیة، لربط الجامعة بمحیطھا ودراسة المحیط، في  األخیرة

العالقة بین المؤسسة الجامعیة  إطارمحاولة الربط بین النظري والتطبیق، في 
 أن، واعتبار ذلك أساس المواطنة الحقة، من منطلق األخرىوالقطاعات 

المجتمع لخلق مواطن قادر على مواجھة  أوجدھاة اجتماعیة الجامعة مؤسس
على العمل الجماعي،  األفرادتدرب  أنھاالحیاة االجتماعیة بكل متطلباتھا، كما 

على العمل  األفرادوالمساھمة في تقدم المجتمع، والمشاركة في تنمیة قدرات 
  .الجماعي، من اجل خدمة مجتمعھم كل في مجال تخصصھ واھتماماتھ

النشاطات الممنوحة خارج المدرجات وقاعات التدریس تعتبر میدانا  نإ
والریاضیة، ترمي  والثقافیة، خصبا للتربیة على المواطنة، فاألندیة العلمیة،

، ووطنیا، واجتماعیا، وسیاسیا، وتساعد على تفتح أخالقیاتكوین الطالب  إلى
یر والتعاون معھم، ملكاتھ ،وإیقاظ مواھبھ، وخلق روح الجماعة، واحترام الغ

كما تساھم في تكوینھ وتدریبھ على تحمل المسؤولیة، واكتساب معنى الواجب 
  .وروح المبادرة

وال ننسى الدور الذي تلعبھ الخرجات العلمیة والبیداغوجیة، والزیارات 
الترفیھیة والثقافیة في نطاق الوسط الجغرافي الطبیعي، والتربوي، 

میق الحس بالمواطنة، من خالل تطبیق مبادئ واالقتصادي، والسیاسي، في تع
 إلىبطریقة دیمقراطیة، والتوصل  األمورالدیمقراطیة، عن طریق مناقشة 

 الرأيقیم التسامح، والتعاون، واحترام  إطارالقرارات بطرق تشاركیة، في 
مجتمع مفتوح یمارس فیھ الطالب  إلىوبھذا یتحول الفضاء الجامعي . المخالف

تعود  إعمالعیة، وتتاح لھ فرص المساھمة مع الجامعة في الحیاة االجتما
  .بالنفع على المجتمع والوطن

والجامعة من خالل النشاطات الطالبیة، تساھم بشكل فعال في غرس 
  :وتقدیم مبادئ الحس المدني، وھذا من خالل

 االحتفاالت التي تقام بمناسبة الذكریات الوطنیة. 
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  ارالطالب في عملیة صنع القر إشراك. 
  النشاطات الثقافیة، والریاضیة، والترفیھیة. 

ھذه النشاطات جد فعالة في غرس مبادئ المدنیة والمواطنة،  أنومعلوم 
تفتح المجال للطالب في التعبیر الحر، والمشاركة، وتجعلھ یدرك  وإنھاخاصة 

العالقات االجتماعیة  أنمعنى االنتماء، ویتدرب على تحمل المسؤولیات، ذلك 
الجامعة، تلعب دورا كبیرا في المحافظة على الضمیر الجماعي داخل 

الجامعیة،  األسرة أفرادللمجتمع، وذلك من خالل تامین التناسق واالنسجام بین 
، والتنظیمات )اللجان البیداغوجیة( الطالب في المجالس البیداغوجیة وإشراك

یؤدي  أنشانھ  والثقافیة، والریاضیة، وھو من الطالبیة، والجمعیات العلمیة،
باالنتماء وتحمل المسؤولیات، وتعلم النقد البناء والتفكیر بطریقة  اإلحساس إلى

علمیة، وتنمیة العالقات، وتثمین المبادرات البناءة ذات القیمة العلمیة 
  .والثقافیة، وتشجیع جمیع الطلبة على التكوین والبحث العلمي الجاد

توفیر النمو المتكامل  إلى النشاط الطالبي یھدف أنومما سبق، نجد 
 اإلنسانیةلشخصیة الطالب، وتكوین االتجاھات المرغوبة، ودعم العالقات 

تحمل : غرس وتنمیة قیم  إلىالسویة داخل مجتمع الطالب، مما یؤدي 
، الثقة بالنفس والتعاون، الرأي، حریة التعبیر عن األمانةالمسؤولیة، الصدق، 

تمكن من مھارات الحوار والقدرة على النقد التسامح ونبذ العنف والتعصب، ال
الحقوق  وإدراك، وأفكارھمواحترام معتقداتھم  اآلخرینالبناء، واالنفتاح على 

  .وممارستھا والدفاع عنھا بطرائــــق سلمیة حضاریة
الطالبیة في تعزیز مفھوم المواطنة لدى الطلبة،  األنشطةولكي تسھم 

  :أنینبغي علیھا 
 .اطنة، كالھویة، واالنتماء، والمشاركة السیاسیةتعزز مفاھیم المو  -
 .ترتبط بنبض المجتمع وقضایاه وھمومھ  -
الباحثین المتخصصین في  األساتذةتشمل ندوات ثقافیة یتم خاللھا دعوة   -

 .القضایا المختلفة
 .تراعي فرص المشاركة للطلبة دون تمییز  -
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التعاون مع التنسیق و( تتیح الفرص لمؤسسات المجتمع للمشاركة معھا  -
 .)مختلف المؤسسات والھیئات ذات الصلة

 .أشكالھتعزز قیمة نبذ العنف والتطرف والتعصب والتمییز بكل   -
 .تنمي قیم التعاون بین الطلبة  -
 .تعزز قیمة العمل التطوعي لدى الطالب  -
 .تشرك ذوي االحتیاجات الخاصة بما یتناسب مع قدراتھم  -
  .كن من الطلبةتتصف بالتنوع لمشاركة أكبر عدد مم  -

  :خالصــــة
المؤسسات االجتماعیة التي تنتج  إحدىالجامعة الجزائریة باعتبارھا  إن

 أساسیةتكون وسیلة  أنالقیادات العلمیة والمھنیة وفق معاییر محددة، یمكنھا 
في التكوین والدینامیكیة الالزمة في المجتمع الجزائري، وھذا من خالل 

البحث،  أوالتسییر  أوء على مستوى التكوین سوا إلیھاالتي تصبو  األھداف
معالجة المشكالت التي تواجھ مجتمعنا من اجل تحقیق  إلىترمي  أھدافوھي 

التنمیة البشریة، ومن ثمة خلق مواطن واعي، مسؤول متمتع بقیم اجتماعیة 
والتعاون  والعدید من سلوكات المواطنة، كحب الوطن،. ومبادئ الحس المدني

تسامح ونبذ العنف والتطرف، ھي سلوكات منحدرة من والتضامن، وال
  .الضمیر الجمعي الجزائري منذ القدم

ویتحدد دور الجامعة في تعزیز مفھوم المواطنة لدى طالبھا، من خالل 
بیئة تعلیمیة تعلمیة مناسبة، تشجع الطلبة على تمثل ھذا المفھوم  أوخلق مناخ 

 أستاذحدد ھذا الدور من خالل واستدماجھ، واكتساب قیم المواطنة، كذلك یت
طالبھ وقیامھ بدور المربي  أمامیكون قدوة حسنة  أنالجامعة الذي یجب 

 إلىالفاضل، الذي تتجسد في شخصیتھ تلك المفاھیم والقیم، ویكون أقرب 
الدیمقراطیة، ویبني عالقات ودیة بینھ وبین الطلبة، یحترمھم ویستمع لھم 

الدور  انشغاالتھم بكل حریة، كما یتحدد ھذوا رأیھمویسمح لھم بالتعبیر عن 
الطالبیة وما تلعبھ من ادوار مھمة وبارزة في تعزیز مفھوم  األنشطةفي 

المواطنة وتنمیة قیمھا لدى الطالب، من خالل تجسید روح التعاون والعمل 
التطوعي، والتسامح ونبذ العنف والتطرف، والعدل والمساواة، والمشاركة، 
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ر المناھج والمقررات الدراسیة في تعزیز مفھوم المواطنة وقبل ذلك یأتي دو
  .كبیرا في ھذا الجانب إسھامابما تتضمنھ من محتوى معرفي، ومواقف تسھم 

  :الھوامش
                                                        

دور المنظومة التعلیمیة في تنمیة قیم المواطنة والتفوق العلمي، الجزء : ثامر كامل أحمد -1
  . )16.20  - 24/06/2015(في الموقـع . 17/08/2009: األول، األیام الجزائریة

http://www.djazairess.com/elayem/43097  
معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، مكتبة لبنان، بیروت، ): 1982(بدوي أحمد زكي  -2

 . 62- 60ص ص 
دور الجامعة في تطویر قیم المواطنة، مجلة المفكر، العدد ): 2015مارس (لكحل أحمد  -3

 .227الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص  الثاني عشر، كلیة
المواطنة والدیمقراطیة في الوطن العربي، مجلة المستقبل ): 2001(الكواري علي  -4

 . 117العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، ص 
المواطنیة في التاریخ العربي اإلسالمي، مركز القاھرة لدراسات ): 1997(مناع ھیثم  -5

 .05حقوق اإلنسان، ص 
 .118مرجع سابق ، ص : الكواري علي -6
ھناك فروق بین الجنسیة باعتبارھا عالقة قانونیة وسیاسیة تربط الفرد بالدولة التي  -7

تمنحھ إیاھا، أما المواطنة فھي وعي االنتماء إلى جماعة اجتماعیة، تتضمن مجموع 
اجبات الملتزمین بھا اتجاه الدولة الحقوق المتمتعین بھا اتجاه الدولة، ومجموع الو

والعكس، أما الوطنیة ھي شعور جماعي باالنتساب إلى الوطن، والمتفق علیھ أن الوطنیة 
والمواطنة تمثل الوجھ العملي للوطنیة، والوطنیة حرارة .. شعور والمواطنة ممارسة

 والوطنیة أداء یحضر في.. وانفعال وجداني أما المواطنة فھي سلوك وتصرفات
والوطنیة ارتباط .. المناسبات العامة، أما المواطنة فھي األداء الفردي للواجبات الیومیة

ومن المتفق علیھ أیضا أن الوطنیة ھي .. عاطفي باألرض، بینما المواطنة ارتباط عملي
الوطنیة .. بدون مواطنة ایجابیة -إن صح التعبیر -محصلة للمواطنة، فال وطنیة ایجابیة

الوطنیة ال .. وبالمجتمع، بینما المواطنة مرتبطة بالمعیشة الیومیة مرتبطة باألرض
وقمة .. تشترط االلتزام بالقیم والمفاھیم المجتمعیة، بینما ال مواطنة دون التزام بھما

المواطنة في : أمحمد مالكي: راجع. المواطنة ھي االلتزام التام بالقوانین واألنظمة
یدة للمواطنة، مجموعة الخبراء المغاربیین، عدد من اجل تصورات جد - المغرب العربي 

  22/06/2015(: في الموقــع. ، مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة2012نوفمبر  09
-19.25.(  tunis.org/medias/files/bulletin-cemi-09.pdf    
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 :في الموقــع. حقوق وواجبات.... المواطنة): 26/05/2009(صابر أحمد عبد الباقي  -8

)23/06/2015  - 21.15 .(http://Kenanaonline.com/users/drsaber/posts/88497  
تنمیة المواطنة لدى طلبة الثانویة، مركز البحوث ): 1990(فتحي ھالل وآخرون  -9

 .22التربویة، الكویت، ص 
مفھومھا، أھدافھا، تدریسھا، مكتبة : التربیة الوطنیة): 1998( القحطاني سالم علي -10

 .66التربیة العربیة في دول الخلیج العربي، العدد
 سمعت رسول هللا : عن أبي سلمة عن عبد هللا بن عدي بن الحمراء الزھري قال -11

انك ألحب بالد هللا إلي، وأحب ارض هللا إلي، ولوال إني أخرجت منك ما : (یقول
  )19.33 – 27/06/2015: (حدیث مرفوع في الموقــع) تخرج

library.islamweb.net/hadilh/display-hbook.php?hflag=1&bk_no=579&pid=851811 
 .مناھج الدراسات االجتماعیة، دار العلم للمالیین، بیروت): 1990(جودة أحمد سعید  -12
الحقوق والحریات، : نوانمن أحكام الفصل الرابع بع 44إلى  39من : راجع المواد -13

، دار الحدیث للكتاب للطباعة 2008، طبعة 2002مع تعدیل  1996نوفمبر  28دستور
 . 11-10: والنشر والتوزیع، الجزائر، ص

 28الواجبات، دستور: من أحكام الفصل الخامس بعنوان 62و 61: راجع المادتان -14
 . 13مرجــع نفسھ، ص . 2002مع تعدیل  1996نوفمبر

 27/06/2015(: في الموقــع. المواطنة في الجزائـر): 29/07/2010(یف الدین شر -15
– 19.20 ( http:// philo-ethique-alafdal.net/t133-topic  

فاعلیة وحدة مقترحة في الدراسات ): 2008یولیو (معبد علي كمال علي، زراع أحمد  -16
المواطنة لتالمیذ المرحلة  االجتماعیة في ضوء التعدیالت الدستوریة على تنمیة مفھوم

تربیة المواطنة  -المؤتمر األول للجمعیة المصریة للدراسات االجتماعیة -اإلعدادیة
 . ومناھج الدراسات االجتماعیة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس

حقوق اإلنسان، المجلد الرابع، مناھج ): 1989(محمود شریف بسیومي وآخرون  -17
 . 161:، دار العلم للمالیین، لبنان، ص1لم العربي، طالتدریس وأسالیبھ في العا

الشباب المصري المعاصر وأزمة القیم، الھیئة المصریة ): 1997(رضوان نادیة  -18
  .146: العامة للكتاب، القاھرة، ص

دور الجامعات الفلسطینیة بغزة في تنمیة النسق القیمي ): 2004( الدرباشي ھدى أحمد -19
توراه غیر منشورة، البرنامج المشترك بین جامعة األقصى بغزة لدى الطلبة، رسالة دك

  .204: وكلیة التربیة بجامعة عین شمس في جمھوریة مصر العربیة، ص
، دار الغرب للنشر والتوزیع، 1التربیة والتكوین بالجزائر، ط): 2002(بوفلجة غیاث  -20

  .120- 119-116: وھران، الجزائر، ص
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دور التربیة في مواجھة العولمة وتحدیات القرن ): 2004 ابریل(كنعان أحمد علي  -21

العولمة وأولویات : الحادي والعشرین، وتعزیز الھویة الحضاریة واالنتماء لألمة، ندوة
  .138:التربیة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، ص

تقویم أداء معلمي الدراسات ): 2008یولیو (عمران خالد عبد اللطیف محمد  -22
ماعیة بالحلقة اإلعدادیة في ضوء معاییر الجودة الشاملة، المؤتمر األول للجمعیة االجت

المصریة للدراسات االجتماعیة، تربیة المواطنة ومناھج الدراسات االجتماعیة، كلیة 
  .547:التربیة، جامعة عین شمس، ص

مواجھة تربیة التسامح الفكري، صیغة تربویة ل): 1993مارس (الخمیسي السید سالمة  -23
عبد العزیز أحمد (في .  ، السنة العاشرة)26(التطرف، مجلة التربیة المعاصرة، العدد 

دراسة میدانیة بجامعة  -دور الجامعة في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة): 2011(داود 
كفر الشیخ، المجلة الدولیة لألبحاث التربویة، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، العدد 

  ).267:، ص)30(
الجامعة وتعمیق قیم االنتماء في ضوء ): 2006ینایر (القطب سمیر عبد الحمید  -24

دراسة میدانیة، مجلة كلیة التربیة، جامعة المنصورة،  -معطیات القرن الحادي والعشرین
  .342:، ص)60(العدد 

  .344:المرجع نفسھ، ص -25
ة للتعلیم الجامعي في تنمیة قیم اإلسھامات المتوقع): 2004ابریل (مكروم عبد الودود  -26

  .92:، ص)33(المواطنة، مجلة مستقبل التربیة العربیة، المجلد العاشر، العدد 
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مساھمة الجامعة في ترسیخ ثقافة الدیمقراطیة وبناء 

  المشروع الوطني للتنمیة
  

  

  

  أدرارجامعة  –عمر حوتیة األستاذ 
 

  :الملخص
في ظل التغیرات المجتمعیة الجاریة في الكثیر من الدول واآلثار   

 السیاسى تظھر أھمیة الدعم ،ایجابیة كانت أم سلبیة ،المترتبة عنھا
 لتوحد األمثل الجزائري المعاصر باعتبارھا الضمان مجتمعنا فى للدیمقراطیة

في تحقیق أھداف المشروع الوطني للتنمیة  والمشاركة المجتمعیة اإلرادة
  .وبناء جزائر المستقبل

وكون الجامعة مرتبطة بالمجتمع ایّما ارتباط، تتفاعل معھ وتؤثر فیھ، 
خاطر والتھدیدات بل أصبحت مسئولة عن تربیة وحمایة الشباب تجاه الم

المعاصرة التي تواجھھم، وخاصة تلك المرتبطة بالجانب الثقافي، مما یحعلھا 
في طلیعة الھیئات المنوط بھا ترسیخ ثقافة الدیمقراطیة والمشاركة االیجابیة 

وعلیھ . الشباب طالب الیوم رجال الغد نفوس في في البناء والتنمیة، وغرسھا
  .ة الجامعة في تحقیق ذلكیكون التساؤل حول كیفیة مساھم

  :مقدمــة
 وجود فالبد من ،والمجتمع الفرد والجدلیة بین نظرا للعالقة الوثیقة

في  مھًما دوًرا تلعب التي الجامعة أھمھا العالقة، ومن تنظم مثل ھذه وسائط
 ھذه عن المختلفة المفاھیم تعزیز خالل من المجتمع في صالحین شباب تربیة

 مفھوم ،الدیمقراطیة وحقوق االنسان مفاھیم منھاو ،العالقة المجتمعیة
وكذا . الشباب الجامعي طالب الیوم رجال الغد نفوس في وغرسھا المواطنة،

  .المشاریع الوطنیة للتنمیةناء دور الجامعة في ب
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مشروع وطني بناء أي  فى الجامعة دور إن تحقیق :إشكالیة البحث
لجامعي بصفة عامة والطلبة الشباب ا وعى تنمیة من خالل للتنمیة یكون

 وبناء التنمیة قضایا لدعم الوطنیة الجامعیین بصفة خاصة بمسئولیاتھم
كیف تساھم الجامعة في : ھنا تتحدد إشكالیة البحث كالتاليومن . المستقبل

  .ترسیخ ثقافة الدیمقراطیة وبناء المشروع الوطني للتنمیة؟
 ،موضوع الذي تتناولھتنبع أھمیة الدراسة من طبیعة ال :ھمیة البحثأ

حیث تعد الدیمقراطیة من القضایا ذات األبعاد السیاسیة واالجتماعیة التي تعبر 
كما أن نجاح أي عن معاییر وقیم ومستویات المشاركة من قبل اآلخرین، 

مشروع للتنمیة ال یمكن أن یتحقق من دون مشاركة مجتمعیة من جمیع 
  .معةاألطراف الفاعلة في المجتمع ومنھا الجا

  :أھداف البحث
  .التأصیل النظري لمفھوم الدیمقراطیة والمشاركة المجتمعیة في التنمیة -
ترسیخ  فى الجامعة بھ تقوم أن ینبغى الذى الوظیفى الدور معالم تحدید -

  .مفاھیم الدیمقراطیة لدى الشباب
 التعرف على دور الجامعة في تمكین شبابھا من الوعي بمسؤولیاتھم الوطنیة -
  .المستقبل وبناء التنمیة قضایا عملد
 أبجدیات من المواطنة، وتمكین الشباب  قیم تدعیم إبراز دور الجامعة في -

 متكاملة رؤیة تبنى من تمكنھم صحیحة بطریقة والثقافة لقراءة الواقع الفكر
  .المشروع الوطني للتنمیةبناء  فى للمشاركة

 مفھوم ترسیخ تأكید علىال من یمكنھا بما والمدارس، إفادة الجامعات -
  .الطلبة نفوس في وغرسھا المواطنة،

 التحلیلي إلنسجامھ الوصفي المنھج الباحث أستخدم لقد :منھج البحث
على  المناسبة لإلجابة المعلومات على والحصول الدراسة ھذه مع طبیعة
  .المطروحة اإلشكالیة

 اإلشكالیةعلى  لتحقیق أھداف البحث واإلجابة :خطة البحث
  :مطروحة، تم اعتاد خطة تشمل المحاور التاليال

  .مفھوم الدیمقراطیة والمشاركة المجتمعیة: أوال
  مساھمة الجامعة في ترسیخ مفاھیم الدیمقراطیة : ثانیا
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   .المشروع الوطني للتنمیةبناء مساھمة الجامعة في : ثالثا
  مفھوم الدیمقراطیة والمشاركة المجتمعیة: أوال

شاركة المجتمعیة مفھومان جوھریان یأخذان بعین إن الدیمقراطیة والم
االعتبار دور المواطنین ومنظمات المجتمع في المشاركة في صنع القرار 

وما أسس المشاركة  ،السیاسي وتدبیر الشأن العام، فما مفھوم الدیمقراطیة
  .المجتمعیة؟

 وتعني اإلغریقیة من مأخوذة كلمة الدیمقراطیة :مفھوم الدیمقراطیـة - 1
 حكم أنظمة الحدیث وتبنتھا العصر في مفھومھا اتسع وقد ،()الشعب كمح

متباینة وعدتھا من أركان ھویة الدولة وأقحمتھا إما في اسم الدولة أو ضمنتھا 
  . 1في مواد دستورھا

یعد فالسفة اإلغریق أول من استنبط فكرة  :تعریـف الدیمقراطیـة -1- 1
اإلرادة المتحدة "مصدر السیادة ھو  الدیمقراطیة، فقد أشار أفالطون إلى أن

ملكیة، : أي للشعب، كما أن أرسطو أول من قّسم الحكومات إلى" للمدینة
وأرستقراطیة، وجمھوریة، وكان یقصد بالحكومة الجمھوریة الحكومة التي 

  .2یتولى زمام األمور فیھا جمھور الشعب
ب أخر، فقد یفسر حس اختلف تعریف الدیمقراطیة من شخص إلى وقد

وثقافتھ ومیولھ وما یؤمن  یعشھا التي حالتھ وبحسب الرؤیة الخاصة للشخص أ
  :بھ، ومن ھذه التعریفات نذكر ما یلي 

حكومة الشعب بواسطة  كما إنھا ،3إنھا حكومة من الكل وبالكل وللكل -
  .الشعب ولمصلحة الشعب

إنھا حكومة من كل الشعب وبكل الشعب ولكل الشعب، وھي حكومة الشعب  -
   .الشعب بواسطة

أنھا نظام سیاسي اجتماعي یقیم العالقات بین أفراد المجتمع والدولة على  -
وفق مبادئ المساواة بین المواطنین ومشاركتھم الحرة نسبیا في وضع 

  .4التشریعات التي تنظم الحیاة العامة
ھي ما كانت فیھا الجماعة ھي مصدر السلطة، تمارسھا بنفسھا، أو تنتخب  -

  .5ب عنھامن ینو
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ھي نظام سیاسي إداري یتساوى الناس فیھ بحریة التفكیر والقول  -
العامة كما ھم متساوون بالواجبات االجتماعیة، وبحكم ھذا  اإلنسانیةبالحقوق 

التساوي یكون زمام حكمھم في أیدیھم یسلمونھ لنواب عنھم ینتخبونھم من 
الضمیر وسعة المعرفة  الممتازین فیھم الفطانة ورجاحة العقل ونقاء ،خاصتھم

   .6واالختیار
تركیز : تتلخص في توافر أمرین ،الدیمقراطیة في أبسط معانیھاف

وتأمین الحقوق والحریات وتوفیر الضمانات  ،السلطة في ید الشعب
إذن فال مجال لبناء المجتمع الدیمقراطي من دون توفیر ، 7لممارستھا وحمایتھا

ألن الدیمقراطیة ھي الجزء ،اسیةواحترام حقوق اإلنسان وحریاتھ األس
 . السیاسي من حقوق اإلنسان

والدیمقراطیة المعاصرة ھي منھج ونظام تستوجب ضرورة التعایش 
السلمي بین أبناء المجتمع بمختلف شرائحھ واتجاھاتھ الفكریة التخاذ القرارات 

 في المشاركة السیاسیة، فجوھرھا األفرادالعامة الملزمة من خالل تفعیل دور 
یؤكد على صفة المنھج وتنفي عن نفسھا االلتصاق بالمرتكزات العقائدیة 

  .8الجامدة والشمولیة لحكم أغلبیة الشعب
والشرعیة الدیمقراطیة ال تفترض بالضرورة االقتراع العام، أي حق 

فھناك تباین  .الشعب أو المواطنین جمیعا في اختیار من یمارس السلطة عنھم
ة التي تقوم على االقتراع العام، وبین الشرعیة بین الشرعیة الدیمقراطی

 9. الدیمقراطیة التي ال تتضمن حتماً حق المواطنین جمیعاً في اختیار الحكام
وعلى الرغم من وجود خالف بین القول بأن السیادة للشعب، والقول بأن 

جعل السیادة : السیادة لألمة، فإن الرأیین متفقان في قضیة جوھریة أال وھي
  .لة أو السلطة المطلقة بأیدي البشر المخلوقینالكام

  :أسس ومبادئ الدیمقراطیة -2- 1
  :تقوم الدیمقراطیة على عدة أسٍس ومبادئ من أبرزھا ما یلي

ضمان الحقوق والحریات العامة دستوریًا و قانونًیا وقضائیًا، ومن خالل  - 1
ورفع ید ستقل عن السلطة ضمان فاعلیة األحزاب ونمو المجتمع المدني الم

عن وسائل اإلعالم وكافة وسائل ، مراكز المال والدعایة الموجھةالسلطة و
التعبیر وتأكید حق الدفاع عن الحریات العامة وعلى األخص حریة التعبیر 
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وكذلك ضمان حقوق األقلیات والمعارضة في إطار الجماعة . وحریة التنظیم
  .و اإلقصاءالوطنیة وحقوق المرأة والفئات المعرضة لالستغالل أ

تداول السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة سلمًیا و ،مبدأ التعددیة السیاسیة - 2
وفق آلیة انتخابات حرة ونزیھة وفعالة تحت إشراف قضائي كامل ومستقل، 
وبوجود شفافیة تحد من الفساد واإلفساد والتضلیل واستغالل النفوذ العام في 

نزاھة االنتخابات أصبحت الدول حدیثة ومن أجل ضمان . العملیة االنتخابیة
تقیم  -أمریكا الالتینیة على سبیل المثال  -العھد في الممارسة الدیمقراطیة 

وھي مستقلة مثلھا , سلطة رابعة ھي سلطة إدارة االنتخابات والرقابة علیھا
  .10مثل السلطة القضائیة

وتتجسد التعددیة غالباً في صورة األحزاب والجماعات السیاسیة 
  .الخ.. والنقابات المھنیة واالتحادات الطالبیة

بمعنى أن الشعب واألمة یشكل في مجموعھ كیاناً مبدأ سیادة األمة،  - 3
معنویاً مستقالً عن األفراد، یمارس السلطات بنفسھ، أو عن طریق ممثلیھ، 
فیحدد من یحوز السلطة، ومن لھ الحق في ممارستھا، وال معقب علیھ في 

ویمثل ھذا المبدأ التعبیر القانوني للدیمقراطیة، . السیادة ذلك، ألنھ صاحب
أن السیادة حق یخول صاحبھ إصدار القوانین : األول: ویتلخص في أمرین
أن صاحب ھذا الحق في إصدار القوانین والتشریعات : والتشریعات، والثاني

  .ھو األمة
األساسیة  مبدأ الفصل بین السلطات، ویعد في مقدمة المبادئ الدستوریة - 4

التي تقوم علیھا األنظمة الدیمقراطیة، وینسب ھذا المبدأ إلى الفیلسوف 
أّن كل فرد بیده سلطة ینزع : ، واألساس الذي یستند إلیھ)مونتسكیو(الفرنسي 

بطبیعتھ إلى إساءة استعمالھا، ولكي نحول بینھ وبین ذلك ال بد من توزیع تلك 
لالستبداد    ستعمالھا، وبھذا درءاً السلطة، وبذلك نحول بینھ وبین إساءة ا

   .11والطغیان
السلطة  ،السلطة التشریعیة: وھناك ثالث سلطات تحكم الدولة، ھي

  .12التنفیذیة والسلطة القضائیة
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والغایة من الفصل بین السلطات ھو منع االستبداد والطغیان، وال یقصد 
یھدف منھ ) كیومونتس(بھ ھنا الفصل التام أو العزلة بین السلطات، وإنما كان 

إلى قیام توازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وأن تكون السلطة القضائیة 
الفصل بین (رقیبة علیھما، لذلك رأى بعض المفكرین األوربیین أن اصطالح 

  .13)مبدأ تقسیم العمل(غیر دقیق، وأن األفضل أن یطلق علیھ ) السلطات
قانون وخضوع األمة كلھا لھ حكاماً ویقصد بھ سیادة ال ،مبدأ المشروعیة - 5

ومحكومین، وھو مبدأ قانوني قصد بھ صالح األفراد وحمایة حقوقھم ضد 
  .14تحكم السلطة 

ویقتضي ذلك وجود دستور یحوي قواعد ممارسة السلطة ووسائل 
وشروط استعمالھا، ویلزم جمیع السلطات في الدولة أن تخضع لھ، بما یعطیھا 

   .ن الدستور یفقدھا شرعیتھاشرعیة الحكم، فالخروج ع
لقد تنوعت صور تطبیق الدیمقراطیة  :صور تطبیق الدیمقراطیة -3- 1

  :حسب كل عصر وظروفھ، وھي على ثالث طرق كالتالي
وھي التي یباشر فیھا الشعب الحكم بنفسھ، وتظھر : الدیمقراطیة المباشرة - 1

وال ینظر فیھا  فیھا الطبقة المحكومة بمظھر الحاكمة دون واسطة أو إنابة،
وھي بھذا المنطق . إلى علو شخص عن شخص آخر رتبة أو غنى أو فقراً 

تكون المثل األعلى للمبدأ الدیمقراطي فالشعب بنفسھ یباشر شئون السلطة 
لكن في الحقیقة العیب الكبیر الذي یجعل ھذه الصورة . دون أن یوكل غیره

دول الكبیرة حیث ال یمكن بعیدة عن الواقع ھو استحالة تطبیقھا خاصة في ال
   .جمع الشعب كلھ في صعید واحد

وھي التي ال یحكم الشعب فیھا نفسھ بنفسھ : (*)الدیمقراطیة النیابیة  - 2
بل بواسطة یحكم الشعب فیھا نفسھ بواسطة نوابھ الذین یختارھم  ،مباشرة

  . لیمارسوا الحكم والسلطة نیابة عنھ
ابقة التي یستحیل تطبیقھا، فھي وتمثل ھذه الصورة بدیالً للصورة الس

أفضل ما یمكن بھ تحقیق معنى الدیمقراطیة التي تعني حكم الشعب، لكن 
  . بواسطة نوابھ
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وھي إیجاد نوع موائمة بین النوعین الماضیین : الدیمقراطیة شبھ المباشرة - 3
  .وإضفاء صبغة تجمع بین تلك الصورتین

عن الشعب ویعمل  فھي تقوم على أساس وجود برلمان منتخب ینوب
ولكن مع وجوب ) وھذا ھو مظھر الدیمقراطیة النیابیة( باسمھ ولحسابھ

الرجوع إلى الشعب نفسھ باعتباره صاحب السیادة مصدر السلطات في الكثیر 
  . 15)وھذا ھو مظھر الدیمقراطیة المباشرة( من األمور الھامة 

بین من الصعب الفصل  :اإلنسانعالقة الدیمقراطیة بحقوق  -4- 1
الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، فالفكرتان مترابطتان، وقد لعبت فكرة الحقوق 
اإلنسانیة دورا كبیرا ومركزیا في فلسفة الدیمقراطیة، فالنظام الدیمقراطي 
خیر حاٍم لحقوق اإلنسان، وھذه األخیرة ھي التربة الخصبة التي تنمو فیھا 

د الفقري لكل نظام العمو اإلنسانوتشكل حقوق . الدیمقراطیة وتتعزز
  .دیمقراطي

حاجة أساسیة لمجتمعنا الیوم، " كثقافة"إن الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان  
" الذات اإلنسانیة الواعیة"فبدون اإلیمان بھما كثقافة لن نستطیع تحقیق فعالیة 

   .16وأیضا تجاوز أزمتنا الحقیقیة أال وھى التخلف
عدد من الھیئات التابعة لھا، ومنذ نشأتھا اھتمت منظمة األمم المتحدة، و

، (*)ومن أھمھا منظمة الیونسكو، بوضع المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان
  .اعتبرت االمم المتحدة ان الدیمقراطیة من االسس لقیام حقوق االنسانو

 من مجتمع آلخر من لحقوق االنسان، تختلف المفاھیم من وھناك العدید
 اإلعالن واضعي أحد وھو كاسان رینیھ تعریف للفقیھ: ألخرى، ومنھا ثقافة

 االجتماعیة العلوم من فروع فرع:  اإلنسان، یعرفھا بأنھا لحقوق العالمي
 كل شخصیة  ازدھار تتیح التي الضروریة والرخص الحقوق بتحدید یختص

  . 17اإلنسانیة كرامتھ الى استنادا المجتمع في فرد
ن حقوق االنسان وبالنسبة لوجھة النظر الشرعیة فیرى عمر صدوق بأ

لیست منحة ألي شخص مھما تكن مكانتھ حاكما أو  اإلسالميفي المفھوم 
 ،وإنما ھي حقوق واجبة وملزمة بحكم مصدرھا االلھي.. .مشرعا أو منفذا
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ومن ثم فھي حقوق ال تقبل الحذف أو النسخ أو التعدیل أو التعطیل أو 
  .18التنازل

مجموعة االحتیاجات أو  وبالتالي یمكن اعتبار حقوق االنسان بأنھا
المطالب التي یلزم توفرھا بالنسبة إلى عموم االشخاص وفي أي مجتمع دون 
أي تمییز بینھم في ھذا الخصوص سواء العتبارات الجنس، أو النوع، أو 

  .اللون، أو العقیدة السیاسیة، أو االصل الوطني، أو ألي اعتبار آخر
فھو أول من قدس ھذه  ویعتبر الدین اإلسالمي دین حقوق اإلنسان،

الحقوق معتبرا أن االعتداء علیھا یرقى في بعض األحوال الى حد االعتداء 
من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل : على الناس جمیعا

، وبموجب )32: المائدة( الناس جمیعا ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا
ا متكامال لحمایة حقوق اإلنسان ال یدانیھ ذلك وضعت الشریعة اإلسالمیة نظام

   .19أي نظام
وأي إنكار لحق من تلك الحقوق في النھایة إنكار لوجود الفرد ولكرامتھ 

  .20ونفي لشرعیة وجود الدولة نفسھا
كما أن التنمیة ھي نتیجة وسبب في التعاطي مع قضایا حقوق اإلنسان، 

تعزیز مبدأ سیادة القانون وتعني احترام حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة و
فالربط بین التنمیة . وإشراك المواطنین في إدارة شئونھم وفي الحیاة السیاسیة

وحقوق اإلنسان أمر ضروري، ألن التنمیة التي تتم في الغالب بدون احترام 
  21.حقوق اإلنسان ھي تنمیة منقوصة

 في أساسي دور المجتمعیة للمشاركة : مفھوم المشاركة المجتمعیة - 2
  .علیھا عملیة التنمیة تقوم التي األساسیة الركائز إحدى فھي تنمیة المجتمع،

 التنمیة لنجاح األساسیة إن القاعدة :تعریف المشاركة المجتمعیة -1- 2
  .فما ذا نعني بالمشاركة المجتمعیة ،بالمشاركة تكون المحلیة
 تتاح خاللھا من التي العملیة: "المشاركة المجتمعیة بأنھا  بدران ھدى تُعرف

 لنوع تبعاً  كل العملیات، مختلف في األھالي لیساھموا من عدد ألكبر الفرصة
  .22"واھتمامھ خبرتھ

 یقوم التي الجھود ھي: "المجتمعیة المشاركة أن القفاص إیمان وترى
 التخطیط، مجال في المدني المجتمع فئاتھم ومؤسسات بجمیع األفراد بھا
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 ھذه من ویتحقق .العملیة التعلیمیة لعناصر تقییموال والتنفیذ، القرار، واتخاذ
من  العام الصالح وتحقیق ناحیة، من المشاركین احتیاجات استیفاء المشاركة

  23. "أخرى ناحیة
 الجماعة مع وانفعالًیا عقلیًا الفرد تفاعل: "ھي المشاركة أن دیفید ویرى

 وتحمل ھدافھا،أ لتحقیق وطاقاتھ، جھوده تعبئة من یمكنھ بما یعمل معھا التي
 .24"ذاتي وحماس آرائھا بوعي مسؤولیة

 في لالنخراط المرغوب الشكل إلى أیضا المشاركة مفھوم یشیر كما
 أو القرارات تكون أن ویمكن التخطیط، وعملیات الخدمات االجتماعیة میادین
 كطریقة الخطط أو القرارات بھذه المھتمین الناس وفعالة ألكثر مؤثرة الخطط
  .25"جدیدة انطالق دةقاع إلقامة

 التي تمعیةلمجا التعبئة برامج أھداف أھم من ھي تمعیةلمجا فالمشاركة
 لضمان وسیلة وھو وتكافؤ الفرص والمساواة بالعدل یتمیز مجتمعاً  تعكس

. ومقوماتھ بخصائصھ للمجتمع ومالءمتھا الشاملة التنمیة برامج استمراریة
 یقوم حیث المحلي، تمعلمجا ادأفر من فرد كل مسؤولیة نفسھ الوقت في وھي

 برامج وتخطیط حیاتھ في تؤثر القرارات التي صنع في بالمشاركة خاللھا من
  .المتاحة للموارد أفضل وباستخدام ومالءمة واقعیة أكثر مجتمعیة تنمیة

المحلیة  تشكل التنمیة :أھمیة المشاركة المجتمعیة في التنمیة المحلیة -2- 2
مختلف  بین التنموي التوازن تحقیق ھي تستھدفللتنمیة، و أساسیة ركیزة

 النطاق ضمن األساسیة البنى مشروعات تنفیذ مھامھا مقدمة وفي المناطق
 فرص وخلق المحلیة االستثمارات في تفعیل المؤثر دورھا جانب إلى المحلي،

  . المدرة للدخل الصغیرة والمشروعات العمل
التالیة،  عیل العناصروتف باالعتماد رھین المحلیة التنمیة وتحقیق

 ،والمالیة اإلداریة الشعبیة، الالمركزیة المشاركة وتعمیق تشجیع: 26وھـي
المحلي،  المجتمع إدارة كفاءة والریفیة، رفع الحضریة التنمیة سیاسات تفعیل

 المتعلقة والمشروعات الخدمات الحكومیة لمختلف وأخیرا توفیر الجھات
  .المحلیة بالتنمیة



   عمر حوتیة/ أ
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                780

 ،بالمشاركة المجتمعیة تكون المحلیة التنمیة لنجاح ساسیةاأل إن القاعدة
 المحلیة مواردھا اعتمادھا علىى إل یرجع النمو في دولة أي تجربة فنجاح
 العنصر ھذا الدولة تجاھلت ما وإذا البشري، العنصر ھو الموارد ھذه وأثمن

التنمیة  على مستمر عبء ستخلق فإنھا أخرى على عناصر وركزت
     27.المحلیة

المجتمعیةالعدید من الفوائد،  للمشاركة أن  الجوھري الھادي عبد ویرى
  :28اآلتي تحقیق في دورھا وھو ما یبرز من

 الحقیقیة فالتنمیة المجتمع، تنمیة مبادئ من أساسي مبدأ ھي المشاركة - 1
  .شعبیة بدون مشاركة تتم ال الناجحة

  . شاكلھمم یحلون كیف المشاركة، خالل من المواطنون، یتعلم - 2
 العملیات، لتلك مساندتھم إلى التنمیة، عملیات في المواطنون اشتراك یؤدى - 3

  .فائدة وأعم ثباتاً  أكثر یجعلھا مما بھا، ومؤازرتھا، واالھتمام
 غیرھم من حساسیة أكثر العادة، في المحلي، المجتمع في المواطنون یعتبر - 4

  .لمجتمعھم یصلح لما
 على والعمل اكتشافھا یصعب مما كثیرة، ةالمجتمعی المشاكل أصبحت - 5

  .فقط العاملین المھنیین طریق عن حلھا
  .الحكومي لإلنفاق حقیقیة مساندة الشعبیة المشاركة في - 6
 المشاركة ودور والخدمات، األعمال بجمیع تقوم أن الحكومة تستطیع ال - 7

 قیقلتح وأساسي ضروري وھو الحكومة، لدور تدعیمي وتكمیلي دور الشعبیة
  .الخطة

 الضطرار للشعب، االجتماعي الوعي من الشعبیة المشاركة عملیات تزید - 8
 المال جمع بغرض باستمرار والمشروعات الخدمات إلى شرح علیھا القائمین

  .االشتراك والمساھمة على المواطنین بقیة وحث
والضبط، وھذا ضروري  الرقابة بدور تقوم الشعبیة أن للمشاركة یمكن - 9

 وقوع أحیاناً  ومنع الضعف والتقلیل بل نقاط على اكتشاف الحكومة دةلمساع
  .انحراف أي أمام أمان صمام بمثابة المسئولین، لیكون ذلك من خطأ
 مشكلة وھي العام المال على الحرص علي المواطنین المشاركة تُعود - 10

  .النامیة الدول منھا تعاني
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 مجتمعھم مشاكل لحجم إدراكاً  أكثر المواطنین المشاركة تجعل - 11
  .لحلھا المتاحة واإلمكانیات

 المواطنین بین البنَّاء للتعاون باباً  الكاملة المواطنین مشاركة تفتح - 12
  .بینھما السلیمة االتصال تفتح قنوات كما الحكومیة والمؤسسات

فالمشاركة الفعالة من المجتمع المحلي في عملیة التنمیة تقلل من شكوك 
. راض البرامج الموضوعة وتلقي علیھم مسؤولیة تنفیذھا المواطنین في أغ

فضال عن أن اشتراك المواطنین في تخطیط برنامج معین ما یضمن اختیار ما 
أضف إلى ذلك أن مشاركة المواطنین في . یتالءم مع طبیعة ھذا المجتمع 

بحث مشاكل المجتمع وعالجھا سیسھم في التعاون بینھم من أجل الصالح 
وعدم  ،تنمیة قدرة المجتمع ككل على تحمل المسؤولیات تدریجیا وفي ،العام

االعتماد على المصادر الخارجیة أو على السلطات الحكومیة في حل المشاكل 
  .29الصغیرة التي تعترض الناس في حیاتھم الیومیة

المجتمعیة في  تمثل المشاركة :التعلیم في المجتمعیة المشاركة أھمیة -3- 2
 التعلیم تحسین جھود في الفعالة للمشاركة واستعداده جتمعالم التعلیم رغبة

 المجتمع اھتمام وزیادة التربویة وظیفتھا في تحقیق المدرسة فاعلیة وزیادة
 .فیھا والمساھمة التعلیمیة العملیة ملكیة نحو المحلى

 ألكبر الفرصة تتاح خاللھا من التي العملیة ھي المجتمعیة فالمشاركة
 والمشورة، بالفكر، لیساھموا المجتمع مور ومؤسساتاأل أولیاء من عدد

   .العملیة التعلیمیة تطویر أجل من والبشریة المادیة والموارد
فئاتھم،  بجمیع األفراد بھا یقوم التي التطوعیة كما أنھا تمثل الجھود 

 في االجتماعیة بالمسئولیة الشعور أساس على المدني المجتمع ومؤسسات
  .التعلیمیة العملیة لعناصر والتقییم والتنفیذ، خاذ القرار،وات التخطیط، عملیات

 30:یلي ما إلى التعلیمیة العملیة فى المجتمعیة المشاركة وتؤدى
 جودة لتحسین المدرسة مساندة مسئولیة األمور وأولیاء المجتمع تحمل -

 .التعلیمي المنتج
 على العملو المدرسة منھا تعانى التي والمعوقات للمشاكل المجتمع تفھم -

 .األكمل الوجھ على رسالتھا المدرسة تؤدى حتى لھا الحلول أنسب وضع



   عمر حوتیة/ أ
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                782

 على وتساعد تحققھا المدرسة التي للنجاحات األمور وأولیاء المجتمع تفھم -
  .بینھم للتعاون جدیدة میادین فتح

 على یساعد مما المدرسة، احتیاجات لتلبیة والمعنوي المادي الدعم توفیر -
 .التعلیمیة ةالعملی إنجاح

 التعلیمیة، العملیة بجودة المتعلقة القضایا معالجة تجاه رائد بدور القیام -
 المرونة من بقدر تتمتع والتى الحكومیة غیر الھیئات خالل من وخاصة
 .الحركة وحریة

 بالعملیة المعنیة األطراف مختلف بین والتنسیق التعاون أوجھ زیادة -
 .التعلیمیة

 .التالمیذ بتسر معدل انخفاض -
المجتمع، ومن  خدمة فى مھمتھا تؤدى المدرسة بأن والمجتمع األسرة شعور -

 . مساندتھا ثم تتولد لدیھم الرغبة فى
 مساھمة الجامعة في ترسیخ مفاھیم الدیمقراطیة : ثانیا 

تلعب الجامعات دورا قیادیا بارزا وفاعال وتقوم بإعداد الكوادر 
وباالضافة إلى وظائفھا األساسیة بات صعد، المتخصصة والخبراء في كافة ال

على الجامعات بحكم مسؤولیتھا الكبرى عن بناء البشر بأن تكون في مقدمة 
 .الھیئات المنوط بھا تكریس ثقافة حقوق االنسان والدیمقراطیة لدى الشباب

تعد الجامعة من أھم المؤسسات االجتماعیة التي  :مفھـوم الجامعـة - 1
و االجتماعي المحیط بھا، فھي من صنع المجتمع من ناحیة، تؤثر وتتأثر بالج

ومن ناحیة أخري ھي أدائھ في صنع قیادتھ الفنیة والمھنیة والسیاسیة 
  . والفكریة

 للجامعة شامال مفھوما تعطي أن حاولت التي التعاریف تعددت ولقد
 وإنتاج على استنباط قائمة كمنشأة وممیزاتھا، وأدوارھا معالمھا یحدد
 تستمد حیث تمع،لمجا خدمة في وجعلھا المعرفة أنواع مختلف تغاللواس

  :ومن بین ھذه التعاریف نذكر . ومتطلباتھ حاجاتھ من أھدافھا
مؤسسة مجتمعیة تفاعلیة تمارس التأثیر في : تعرف الجامعة بأنھا

وھناك . 31مجتمعھا وتتأثر بكل ما یواجھھ من تحدیات محلیة وإقلیمیة وعالمیة
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على أنھا تمثل مجتمعا علمیا یھتم بالبحث عن الحقیقة وأن وظائفھا من یعرفھا 
  .32األساسیة تتمثل في التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الذي یحیط بھا

مؤسسة علمیة مستقلة ذات ھیكل تنظیمي معین وأنظمة : وتعرف بأنھا
إعداد (س وتتمثل وظائفھا الرئیسیة في التدری ،وأعراف وتقالید أكادیمیة معینة

والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة من ) الكوادر البشریة
الكلیات واألقسام ذات الطبیعة العلمیة التخصصیة وتقدم برامج 

متنوعة في تخصصات مختلفة منھا ماھو على مستوى البكالوریوس،  دراسیة
میة ومنھا ماھو على مستوى الدراسات العلیا تمنح بموجبھا شھادات عل

  . 33للطالب
 طابع ذات عمومیة مؤسسة الجامعة اعتبر فقد الجزائري المشرع أما

 اإلطارات وتكوین وتطویرھا، وإعدادھا المعارف نشر تعمیم تساھم في إداري
 خدمة في الدولة وصایة تحت وصفت بذلك ، وھي34البالد لتنمیة الالزمة

  .طرفھا من والثقافیة المحدودة واالقتصادیة السیاسیة األھداف
 معین تنظیمي ھیكل ذات مستقلة علمیة فالجامعة إذن ھي مؤسسة

 التدریس، في وظائفھا وتتمثل معینة، وتقالید أكادیمیة وأعراف وأنظمة
 المجتمع اجتماعیة أنشأھا مؤسسة وھي المجتمع، وخدمة العلمي، والبحث

 ةوالصحی واالقتصادیة التقنیة المستویات أفضل إلى بھ لتطویره والنھوض
  . واالجتماعیة

األدبیات  في سائد عام اتفاق ثمة :أدوار الجامعة العصریةوظائف و -2- 1
 ثالث بھا منوط الجامعة أن على - وعالمیًا محلیًا - الجامعي بالتعلیم المرتبطة
ویندرج . المجتمع وخدمة العلمي، التدریس والبحث : رئیسة، ھي وظائف

صوصا مع التحدیات التي یواجھھا تحت ھذه الوظائف العدید من األدوار، خ
 : وفیما یلي عرض ألھم أدوار الجامعة العصریة. المجتمع المعاصر

، ویشیر مجتمع الدور التعلیمي للطالب علي ضوء معطیات مجتمع المعرفة -أ
بدال من  ،المعرفة إلي أي مجتمع تكون المعرفة ھي المصدر الرئیس لإلنتاج

 . 35رأس المال والعمل
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، وھو دور ھام في التنمیة االقتصادیة، وذلك قتصادي للجامعةالدور اال -ب
   :36من خالل ما یلي

 .وما تقدمھ في مجالي التعلیم والتدریب ،من بحوث تطبیقیة  ما تسھم بھ -
ما تسھم بھ من علماء ومعلمین وباحثین وغیرھم من المتخصصین  -

لصناعات القائمة الذین ھم األساس في مجال التكنولوجیة العالیة وا  والفنیین،
 .علي المعرفة، التي ھي عماد االقتصاد القائم علي المعرفة

ما تقوم بھ من نشر للمعرفة عن طریق تعلیم الطالب، والتفاعالت بین  -
أعضاء ھیئة التدریس، والتعاون مع الصناعة، وذلك من خالل العدید من 

 .علیم االلكترونياآللیات مثل التدریب عبر اإلنترنت والمكتبات الرقمیة، والت
ما تقوم بھ من إعداد لجیل من رجال األعمال الذین یوفرون فیما بعد   -

 .اآلالف من فرص العمل الجدیدة
ومراكز الدعم للعدید  ،ما تقدمھ من مساعدة تقنیة وبرامج اتصال صناعیة  -

 . من القطاعات
سطة ما تقدمھم ما تقدمھ من مساعدة متخصصة للمؤسسات الصغیرة والمتو -

 . الحجم في العدید من المجاالت
 . ما توفره من تسھیالت لعقد المؤتمرات واالجتماعات  -
 : ، ویشمل ما یليالدور االجتماعي للجامعات -ج
تلبیة المطالب االجتماعیة، فیجب أن تكون الجامعات ھي الرائدة و القائدة  -1

. میة المستدامةللتقدم االجتماعي، من خالل تقدیم األفكار التي تحقق التن
وتستطیع الجامعة من خالل ما تقوم بھ من أنشطة اجتماعیة معالجة األمراض 

  . االجتماعیة وذلك كجزء من الوظائف االجتماعیة لھا
والجامعة العصریة في القرن الحادي والعشرین بما تتضمنھ من تخصصات، 

ة، وفي وأشكال جدیدة للمطالب االجتماعیة ساھم في ظھورھا اقتصاد المعرف
 :سعیھا إلي تلبیة المطالب االجتماعیة یجب أن تھدف إلي

تحقیق السالم االجتماعي والتقدم واالزدھار والتنمیة البشریة، من خالل  -
 .تطبیق التعلم مدي الحیاة لكل األفراد

تحقیق التقدم الثقافي واالقتصادي واالجتماعي، وكذلك تحقیق مزید من  -
  یة واإلنسانیة التقدم في العلوم االجتماع
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واإلبداع الفني، وذلك من خالل البحوث ونشر وإنتاج المعرفة، حیث أصبح 
وتصحیحھا،  ،وتجدیدھا ،من وظائف الجامعة إنتاج المعرفة الجدیدة، ونشرھا

 .وتفسیرھا
تدریب الموھوبین، لیس فقط علي طرق الدراسة واالكتشاف، بل أیضا  -

  .37لمعرفة العالم المعقد وأفكار اآلخرین
توجیھ النقد للمجتمع، ویتطلب ذلك من الجامعة أن تكون علي اتصال  - 2

بدوائر معینة في المجتمع، عن طریق تدریب الموھوبین ومن خالل البحوث 
   38 .العلمیة، كما یتطلب استقالل الجامعات ومزیدا من الحریة األكادیمیة

تكامل القیمي، ودور الجامعات في نقد المجتمع یسھم في التوجیھ القیمي، وال
وھو موازي للتقدم وجزء  واالنتقاد ھو تحریر عقول الناس،. والكمال الروحي

ویستحیل حدوث تقدم دون االبتكار واالختراع  ،من التنمیة واالختراع
واإلنجاز والتحصیل، وھو ما یستدعي ویتطلب مراجعة الجامعة ألفكارھا، 

ق التي یحتاجھا المجتمع، وبناء أفكار جدیدة وثقافات جدیدة، وتنمیة األخال
  .39وذلك من أجل تعزیز التنمیة المستدامة

دور الجامعات في ترسیخ الدیمقراطیة والمواطنة، فیجب علي الجامعات  - 3
بما تقدمھ من برامج أكادیمیة وثقافة منظمیة وممارسات جامعیة أن تسعي 

  .قالترسیخ الدیمقراطیة والمواطنة، وھذا ما سنحاول التركیز علیھ الح
من أبرز وظائف الجامعة حالیا بما بوفره من  فالدور االجتماعي للجامعات یعد

مناخ یتیح ممارسة الدیمقراطیة والمشاركة الفعالة في الرأي، ویتنمى لدى 
  .40المتعلمین القدرة على المشاركة واإلسھام في بناء المجتمع وحل مشكالتھ

التخلف الى التقدم وتسھم الجامعة في وظائف أخرى كنقل المجتمع من 
ونقل االتجاھات والمھارات العلمیة من مجتمع الى آخر ومن جیل  ،والحداثة
وتنمیة روح البحث  ،وبذلك تعمل على إنماء المعرفة العلمیة ،الى جیل

وتطویر قابلیات الطلبة  ،األكادیمي وترسیخ القیم الخلقیة في أفراد الجیل اآلتي
ورفع درجة والئھم  ،شخصیاتھم العلمیة والمتلقین وتنمیة قدراتھم وتعزیز

  41.الوطني
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 من خالل المجتمع لخدمة والمقتراحات الحلول تقدیم في فالجامعة إذن تساھم
 فیھ لما الیھا یتم التوصل التي النتائج وتطبیق العلمیة واألبحاث الدراسات

  .42المجتمع مصلحة لخدمة
  :نسانمسؤولیة الجامعة في تعزیز الدیمقراطیة وحقوق اال - 2

 إفریقیا بجنوب Rhodes جامعة من) Saleem Badat,2009(یرى 
 المستوى، عالي تعلیم ذوي أفراد تخریج: وھي أدوار خمسة أن للجامعة

 مع التنسیق لألفراد، الدیمقراطیة المواطنة والممارسة تدعیم في المساھمة
 قافیةالفكریة والث الحیاة مع التعامل المجتمع، وتحدیات التنمیة احتیاجات
  .43والدراسات البحوث إجراء للمجتمع،

لألفراد،  الدیمقراطیة فالجامعة مسؤولة عن تدعیم المواطنة والممارسة
  :ویتطلب تفعیل ھذا الدور تحقیق ما یلي

  .االجتماعي التفاعل من بدرجة یسمح إیجابیًا الجامعي المناخ یكون أن - 1
 كل یدرك وأن والجماعیة والتآلف التعاون روح الجامعي المناخ یسود أن - 2

  .لھ دورا فاعال بالجامعة أن فیھ فرد
 بھا واإلشادة الوطنیة الثقافة لدعم إیجابیة فرًصا الجامعي المناخ یتیح أن - 3

  .انغالق بمضمونھا دون والتمسك
 إلى -الجامعة  داخل التعامل أسلوب في – والتلقین الصمت ثقافة تتغیر أن - 4

 الرأي حریة على ذاتھ، ویقوم الجامعي لبالطا فیھ حواري یحقق أسلوب
  .واألكادیمیین الطالب بین البناء اإلیجابي والمناقشة والنقد الحوار على ویؤكد

 المعرفیة الجامعیین الطالب حاجات إشباع على الجامعي المناخ یعمل أن - 5
 محلیًا وقضایاه المجتمع مشكالت یعكس وأن ،والسلوكیة والمھاریة والوجدانیة

 .السلیم والتوجیھ الحب یسوده جو في القضایا تناقش ھذه وأن ،میًاوعال
 من وخارجھا الجامعة داخل الجامعیة باألنشطة متناٍم اھتمام ھناك یكون أن - 6

 تكوین في تسھم حیاتیة سلوكیات إلى المفاھیم ترجمة على خالل التدریب
  .المتكاملة للفرد الشخصیة

ان والوعي بھما یجب أن تشكل مكوناً إن ثقافة الدیمقراطیة وحقوق اإلنس
رئیسیاً من العملیة التعلیمیة الجامعیة، ذلك أن تعزیزھا في الجامعة ھما 
األساس في ضمان إخراج جیل واع مؤمن بقیم الدیمقراطیة والتسامح وحریة 
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الرأي والتعبیر واالختالف، وضمان لبیئة تعلیمیة مناسبة حیث تنشأ العالقات 
الكرامة اإلنسانیة وإعمال العقل والتفكیر واإلبداع ونبذ على أساس احترام 

  44.العالقات السلطویة والتلقینیة واإلذالل واالھانة
 :جوانب مساھمة الجامعات في تعزیز الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان - 3

یمكن إبراز مساھمة الجامعات في تعزیز الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، ضمن 
  :النواحي التالیة

یعد التعلیم  :اإلنسانیم أسس ومبادئ الدیمقراطیة وحقوق تعل -1- 3
والتثقیف المدني أحد القضایا بالغة األھمیة العتبارات اقتصادیة واجتماعیة 

 ثقافة إرساء إلى واإلعالم الرامیة والتدریب التعلیم وثقافیة، وھو یعنى عملیة
ثقافي بغرض في ھذا المجال، وأساسا التعلیم السیاسي أي التشكیل ال عالمیة

  .تكوین المواطن المشارك في نظام حكم صالح بكل شروطھ ومقوماتھ
فالتعلیم السیاسي بھدف تنمیة المجتمع المدني لیس تعلیما حزبیا وإنما 
یقوم على التعددیة الثقافیة واالجتماعیة وھو بمثابة دعوة مفتوحة للمشاركة في 

  .45دة الوطنیةالشئون العامة فكرا وقوال وعمال بھدف تأمین الوح
الجید لمفاھیم الدیمقراطیة وحقوق االنسان ال یعني التزود  إن التعلیم

 بل فحسب، حمایتھا وبآلیات اإلنسان بالدیمقراطیة وحقوق المتعلقة بالمعارف
 الحیاة في وتطبیقھا عنھا لتعزیزھا والدفاع المھارات الضروریة أیضاً  یُنمي

  . الیومیة
تعلیم القیم التي تتبناھا المؤسسات القانونیة  فینبغي أن تساھم الجامعة في

 اإلنسان حقوق بأن تعلیم نشراتھا في الدولیة العفو منظمة أشارتالعالمیة، وقد 
  :وفھم من معرفة األفرادیعني تلك النشاطات التي تمكن 

 حقوق احترام الى تؤدي التي التفكیر وأنماط والقیم اإلنسان حقوق مفاھیم -
  .اإلنسان

  .اإلنسان حقوق وتحمي تصنف التي الرسمیة ئقالوثا -
 التفكیر وأنماط القیم وتاكید اإلنسان بحقوق اإلمساك الى الھادفة المھارات -

  .46الحقوق تلك عن للدفاع العمل وتشجیع للجمیع نفس الحقوق على تؤكد التي
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وحیث یمكن إخراج مادة مستقلة لتدریس مفاھیم ومعاییر حقوق اإلنسان 
قات ذات الصلة، وخاصة الحقوق السیاسیة والمدنیة واالقتصادیة وأھم االتفا

والثقافیة والحقوق الجماعیة حتى یخرج الطالب الجامعي ملما بحقوقھ 
  .وواجباتھ ومؤمنا بأن الحریة ھي ممارسة الحقوق والوقوف عند الحدود

لكن قبل تعلیم الطالب ھذه القیم والسیما التي یتضمنھا اإلعالن العالمي 
وق اإلنسان، والمواثیق األخرى فإن من الضروري أوال ً تعلیم المعلم ألنھ لحق

  .ھو المفتاح األساسي في العملیة بأكملھا
كما أن التعلیم المدني للشباب لیس مسؤولیة مؤسسات التتعلیم ومراكز 
الشباب فقط بل یمتد لجمیع المنظمات التي تشارك في التنشئة السیاسیة 

وأجھزة اإلعالم والمنظمات   ین مثل األسرة والناديواالجتماعیة للمواطن
  . األھلیة

 یمكن :اإلنسانإحداث تنمیة ثقافیة في مجال الدیمقراطیة وحقوق  -2- 3
 تنمیة بإحداث والثقافي للمجتمع  الفكري المستوى زیادة في اإلسھام للجامعة

 تعزیزل سعیا الجمھور، وخدمة كافي بقدر االنخراط طریق عن للمواطن ثقافیة
 .العام الثقافي المستوى

 وتوظیف بالمجتمعات والنھوض العلمي البحث تشجیع ویعتبر
 الكوادر وتدریب وتأھیل االتصاالت المتنوعة ووسائط الحدیثة التكنولوجیا

 التكنولوجي الوعي ونشر واالنترنت الثقافیة الوسائط واستخدام البشریة
  وتطویر مھارات 

 الجامعة تعتبر حیث ،مجتمعاتھا تجاه عاتالجام مھام أھم استخدامھ من
 عن والثقافیة االجتماعیة التغیرات وتقوم بمواجھیة االجتماعي التغییر قائدة

  .وأفراده بالمجتمع والتواصل التالحم طریق
 الصعید على الموحدة الثقافیة الھویة كما تعمل الجامعة على تعزیز 
 الالزمة الكفاءات افیة، وتخریجوالثق االجتماعیة التنمیة في واإلسھام الوطني

   .47حاجاتھ تكفي التي للمجتمع المختلفة المعارف في
 وعینا تنمیة إلى الدیمقراطیة وحقوق االنسان مجال في التثقیف ویھدف

 كل مجتمع في معیشیاً  واقعاً  اإلنسان حقوق جعل عن المشتركة بمسؤولیتنا
 انتھاك منع في نىالمع بھذا یساھم وھو .عامة بصفة المجتمع وفي محلي
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 تشجیع وفي الطویل، المدى في الدامیة الصراعات اإلنسان ونشوب حقوق
 صنع عملیات في الشعب مشاركة.وتعزیز  المستدامة، والتنمیة المساواة

  .48دیمقراطي نظام ظل في القرار
فیجب تدریب شبابنا على المشاركة الواعیة والسلوك الرشید كمواطنین 

النتخابات والحیاة العامة واختیار الحكام والمفاضلة لھم حق المشاركة في ا
بین السیاسات المطروحة، بل وبذل مجھود عملي النجاز التنمیة الذاتیة 
والنھضة الوطنیة، والتثقیف المدني ھو الباب المفتوح أمام الشباب لتأھیلھم 

   .49سیاسیا، وإعداد المجتمع للنھضة الوطنیة
لدى الطالب وتعزیز أطر التمثیل تأصیل السلوك الدیمقراطي  -3- 3

تساھم الجامعات إلى حد كبیر في تعزیز الدیمقراطیة خاصة من  :والمشاركة
خالل طرح مساقات تعرف بالدیمقراطیة والنظام السیاسي كالتربیة الوطنیة، 
  وحقوق اإلنسان، والفكر السیاسي وغیرھا وإجراء انتخابات المجالس واألندیة 

وضمن اللجان البیداغوجیة واالداریة، حیث  الطالبیة،والجمعیات والتحادات 
وھو ما یكرس  عن طریق االقتراع المباشر، الطالبیتم اقتراع أعضاءھا من 

  :لتعزیز مفاھیم وثقافة الدیمقراطیة، من خالل
تجمیع الطلبة ضمن لجان ونوادي وفق أفكار وبرامج عملیة تخدم الجسم  -

  .الطالبي بشكل عام
على اكتساب خبرة في كیفیة التعامل مع حقوقھم في ممارسة  تدریب الطالب -

وھو ما یجعل من المرحلة  ،نشاطھم داخل الجامعة بطریقة واعیة وعقالنیة
الجامعیة بمثابة جسر ھام للطالب نحو نشر مبادئ حقوق اإلنسان في 

  .المجتمع، وبما یعزز دورھم في الحیاة العامة
 الحیاة في الطالب مشاركة في دیمقراطیةتعزیز مفاھیم حقوق االنسان وال - 

التمثیلیة في مختلف  والھیئات الطالبیة الجامعیة ضمن إطار الحریات
  .التنظیمات الطالبیة والمجالس االداریة والبیداغوجیة

  :50بـ یتمثل الفرد سلوك في الجامعة دور أن نستنتج سبق ومما
 من بدال والبیئة یاةوالح والمجتمع بالفرد للمقرر العلمیة المادة ربط - 1

  .محیطھ ومجتمعھ عن یعزلھا بشكل تدریسھا
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 الممارسات في المدني السلوك وفضائل الصادقة المواطنة قیم ترسیخ - 2
  .والمؤسسات والجماعة لألفراد الیومیة

 والمؤتمرات والنشاطات الندوات خالل من المدني السلوك مبادئ ترسیخ - 3
 ومحاولة إیجاد وطرح المحلیة، والبیئة المجتمع مشكالت طرح في  تسھم التي

  .لھا منطقیة حلول
 وترسیخ مھاراتھم، وتھذیب كفاءاتھم، وتربیة الشباب لدى المعرفة تنمیة - 4

 إلى والشعارات أفعال، إلى األفكار ترجمة طریق ونشره عن الوعي مبادئ
  .نتائج إلى واألھداف إنجازات،

 المتمسك لبالده، والوطنیة الدینیة بالثوابت المعتز الخلوق المواطن تكوین - 5
 الحیاة في المساھم والقوانین، بالواجبات الملتزم ھویتھ، بمقومات

  .الدیموقراطیة
 ھدفھا متنوعة وأنشطة غنیة، رحب عبر برامج جامعي فضاء تشكیل - 6

 بشتى والعنف الغش وبخاصة الالمدنیة، السلوكات لمختلف بحزم التصدي
  .أشكالھ

 آراء احترام على فیتدرب الحرة، المناقشة كیفیة على الطلبة تدریب - 7
 واالقتناع الحجة واعتماد وعیوبھا نقدھا، وبیان محاسنھا مع اآلخرین

  .والحوار للطلبة للمشاركة فرص وتوفیر الذاتي النقد على والتدریب
 االقتصادیة(المختلفة  جوانبھ من للمجتمع الشاملة التنمیة تحقیق -8

 العقلیة، القدرات كل استغالل طریق عن )یاسیة والبیئیةوالس واالجتماعیة
  .المجتمعات أحوال العالي لتحسین التعلیم لمؤسسات المادیة والمصادر

تتمیز الجامعة  :تنمیة شخصیة الطالب وتطویر اتجاھاتھ المستقبلیة -4- 3
بكونھا مؤسسة اكادیمیة كبیرة لھا العدید من النشاطات والمسؤولیات، 

ا فرص كثیرة ومتنوعة لبناء شخصیة الطالب المتكاملة فیما لو وتتوفر فیھ
بالشكل الصحیح والمناسب  واإلمكانیاتأحسن الطالب استغالل ھذه الفرص 

وعدم إضاعة وقت وجوده داخل أروقتھا بدون فائدة حقیقیة یحصل  ،لھ
  .علیھا
وھي الجانب  اإلنسانوھناك ثالث جوانب رئیسیة في شخصیة  

ینبغي بناءھا في الشخصیة . نب الوجداني والجانب المھاريالمعرفي والجا
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المتكاملة والمتزنة معرفیا  اإلنسانلكي نستطیع خلق شخصیة  اإلنسانیة
  .ووجدانیا ومھاریا

أھم  من بالجانب النفسي للطالب یسمى ما أو (*)الوجداني ویعد الجانب
 تعدیل ، لغرضالصحیح باالتجاه وتنمیتھا بھا االھتمام ینبغي التي الجوانب

   .51وتقالید المجتمع وعادات ،األخالق مع یتماشى بما وتطویره الطالب سلوك
 ومعتقداتھ وأفكاره الطالب اتجاھات ویقع على عاتق الجامعة مھمة تطویر

 في السائدة والدینیة االجتماعیة العادات والتقالید ضوء في اإلیجابي باالتجاه
 والتكنولوجي التطور العلمي رازاتوإف العصر روح تستلھم والتي المجتمع

 منظمة ودقیقة لخطة إعدادھا خالل من وصحیحة واعیة بصورة العالم في
 صریح رأي صاحب وتجعلھ القضایا مختلف نحو الطالب اتجاھات لتنمیة

 المناسب الوقت في الرأي إبداء على وقادر وایجابي محدد وجريء وموقف
 الفاضلة واألخالق السمحاء دینھ دئومبا مجتمعھ وعاداتھ تقالید یحترم وأن
 اللحاق أجل من وتطویره في بنائھ والمساھمة وطنھ على حریصا یكون وأن

  .المختلفة ومفرداتھا العالمیة الحضارة بركب سریعة بصورة
إن  :في المجتمع اإلنسانإشاعة ونشر ثقافة الدیمقراطیة وحقوق  -5- 3

 فیھ یحضى مجتمع ایجاد تتیح عملیة نشر ثقافة الدیمقراطیة وحقوق االنسان
 یستطیع التي العملیات توسیع وتوجب ،واالحترام بالكرامة والتقدیر االفراد

 أفراد من عدد أكبر إلى علیھا والتربیة المعرفة والعلم ینقل المجتمع أن بھا
  .العام اإلنساني مستجدات الواقع مع والتفاعل المجتمع،

 الدیمقراطیة وحقوق لقیم رتأثی ھناك یجعل الجانب بھذا والتوعیة
 لمؤسسات المبذولة الجھود خالل من ملموس، المجتمع بشكل في اإلنسان

الحكومیة،  غیر والمنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات ،التعلیم الجامعي
  .المجتمع في تأثیرھا الفاعل خالل من واالجتماعیة الدینیة للمرجعیات إضافة

 العلمیة ومؤسساتھاتعد الجامعة  :معالتوجیھ الصحیح ألفراد المجت -6- 3
 قیادة المجتمع، في األساسیة العناصر من لھا التابعة والبحثیة والتربویة
 بعجلة واللحاق والرقي، التطور نحو والفاعل الصحیح التوجیھ وتوجیھھ

 ویتعامل التطورات تلك المجتمع ھذا یواكب لكي العالم، في التغییر المتسارعة
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 عملیة في ویستثمرھا المختلفة، الحیاة جوانب في رازاتھاویستجیب إلف معھا،
 المجتمع ربط وكذلك. المیادین مختلف الشاملة في االجتماعیة والتنمیة البناء

  .العولمة تقتلعھ ال حتى وثقافتھ بحضارتھ
 مواجھة على المجتمع المحلي مساعدة في رئیسي دوروللجامعة 

 توعویة برامج بوضع ذلك ونویك التعلیم طریق عن ،الراھنة التحدیات
 بھا تقوم التي واألبحاث التظاھرات خالل من وغیرھا بیئیة، اقتصادیة ثقافیة،

 یرافقھ إثراء والذي وثقافیا، اقتصادیا النھوض بالمجتمع یمكنھا حیث الجامعة،
  52.العلمي للبحث وتعزیز

ویتطلب تحقیق جوانب مساھمة الجامعات في تعزیز الدیمقراطیة 
نسان وضع استراتیجیة وطنیة تساھم فیھا جمیع الجھات المعنیة وحقوق اإل

حتى تستطیع مسایرة االنتقال الدیمقراطي وتخلیق الحیاة العامة والتفاعل مع 
التحوالت الجاریة لكسب رھان ترسیخ قیم التربیة على المواطنة وتأصیل 

  .الحقوق والواجبات لألفراد
لنشر قیم التسامح والمساواة  وأیضا تأھیل الطالب كمحطة كبرى أساسیة

من أجل المساھمة في تكوین جیل من الشباب واع بدوره  ،والكرامة االنسانیة
في الحفاظ أوال على المكتسبات الوطنیة في مجال حقوق االنسان واالنتقال 
الدیمقراطي، والتوفر من جھة ثانیة على القدرات المعرفیة التي تمكنھ من 

بادئ الكونیة والحضاریة والقیم األخالقیة لثقافة التفاعل والتجاوب مع الم
  .حقوق االنسان حدیثة العھد وحمل المشعل لترسیخ دعائم دولة الحق والقانون

   المشروع الوطني للتنمیةبناء مساھمة الجامعة في : ثالثا
لذلك  ،كانت الجامعات وما تزال منبرا للحضارة في المجتمعات كافة

ن تسعى الى تعمیق ممارسات االحساس بالمسؤولیة اصبح لزاما على ادارتھا أ
المجتمعیة وتحفیز العاملین لتحویلھا من مجرد فكر الى سلوك ممارسة 

لتسھم ھي االخرى بنصیب  ،المسؤولیة المجتمعیة في نفوس العاملین والطلبة
  . التنموي التشاركيالمشروع الوطني بناء األسد ازاء 

   :المشروع الوطني للتنمیةباب لبناء مسؤولیة الجامعة في تمكین الش - 1
یواجھ الشباب الیوم عملیات اإلقصاء االجتماعي والفوارق الجیلیة والوطنیة 
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في معظم الدول النامیة، وتتصدى ثقافة الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان لمعالجة 
  .ذلك من خالل تمكین الشباب من ھذه المفاھیم

بھا، فینبغي أن یتجھ مفھوم شبا بدور رھن األمة مستقبل بأنوإیمانا  
مستقبل  لصناعة الصحیحة األبجدیات من الشباب تمكین نحو" الشباب رعایة"

 للمستقبل وتطلعاتھم قناعاتھم من النابعة وبرؤاھم بإرادتھم الفاعلة مجتمعھم
 وھم ،واالنتماء والتفاؤل األمل ثقافة حاملوا فھم : حدین ذو سالح فالشباب

 یتطلب مما ،واالغتراب واإلحباط الیأس ثقافة لتبنى ةاألكثر عرض الفئة كذلك
  .التنمیة فى قدراتھم  وتوظیف طاقاتھم الستثمار التخطیط حسن

ویشیر مفھوم التمكین إلى إتاحة فرص الوعي أمام الشباب بقضایاه 
وسبل تحقیق المشاركة  ،ومشكالتھ والعوائق التي تحول دون إشباع حاجاتھم

  .حیاة االجتماعیة القائمةالعادلة والمنصفة في ال
في ھذا السیاق ینطوي التمكین على إمكانیة تغییر المجتمع األبوي و

وإتاحة  ،القائم والعالقات الھرمیة من خالل عملیة إثارة وعي الشباب وتنویره
 ،فرص إقامة التنظیمات الشبابیة الجماعیة المتسلحة بالثقافة المدنیة أمامھ

أجل مقاومة التوجھات والمعتقدات األبویة التي والعمل الشبابي الجماعي من 
  .53تعلمھا

 مكانتھ یدرك لكى األمة شباب إلعداد وتھیئة المبذولة المحاوالت إن
 جدیدة نظرة على أساس تبنى وأن البد ،المستقبل وبناء التنمیة خریطة على
التى  العمریة المرحلة خصائص عنھ تعبر بما الشباب طاقات استثمار إلى

 تكون الجسمیة القوة ومن ،الفكر حیویة تكون العقلیة الیقظة فمن :ھاب یمرون
 الجودة نحو االتجاه یكون الذات وتأكید التحدى رغبة ومن ،على العطاء القدرة

 تكون إرادة المستقبل بناء فى المشاركة الطموح نحو ومن ،األداء وتمایز
 التنمیة عملیات فىالرصید االستراتیجي  بمثابة الشباب یعد ثم ومن ،التغییر
 . المستقبل وبناء

 فى یعبر والذى" الجامعة رسالة فى القومى البعد "مفھوم من وانطالقا
 بدعم تتعلق قومیة لمھام األمة شباب إعداد فى الجامعة دور عن مضمونھ

  :54خالل من وذلكاألمة،  مستقبل بناء االتجاه نحو فى التنمیة قضایا
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 العمل تجاه إرادة الشباب لحفز یكفى بما اءواالنتم الوطنیة إثراء معامل -
  .الوطني

 یدعم وبما واألكادیمى، العلمى التخصص مجال فى الجامعى األداء جودة -
  .التنمیة لتوجھات العلمیة األسس

 یضمن بما ،المجتمعیة الدیمقراطیة والشراكة بثقافة الطالب وعى تنمیة -
 والسالم االجتماعى الوطنى الوفاق من قاعة على  رادة المجتمعیة اإل توحد
 . والمصیر المستقبل قضایا تجاه

 والخدمة اإلنجاز، فى التعاونى مھارات العمل على الطالب تدریب -
  .العامة الخدمات قضایا فى التطوعیة

 ،أمتھ ومستقبل بمجتمعھ وثقتھ ،وقدراتھ بذاتھ الجامعى الشباب ثقة تنمیة - 
 الشباب رؤى سیاقھا فى تنمو جدیدة افةثق إلى الجامعى المناخ حاجة حیث ومن
 وبناء األمة مقدرات حمایة فى المجمتعیة والشراكة قضایا التنمیة حول

 : التالى النحو على المجال ھذا المعالم فى بعض تحدید أمكن فقد ،مستقبلھا
 الذى بالقدر وذلك ،للدولة القومیة باألھداف الجامعى الشباب وعى تنمیة -

  .الوطن بحق والوفاء االنتماء قیم عن تعبیرا مواطنةمسئولیات ال یوضح
 الشرعیة والقنوات مجتمعھ، فى الفرد بمكانة الجامعى الشباب وعى تنمیة -

 االتزان فى معادالت یضمن وبما  ونظمھا الدولة بمؤسسات لعالقاتھ
 الحریة الوطن، وحق المواطن حق والواجبات، الحقوق(  السلوك ممارسات

  ).والمسئولیة
 العالمى،  المسرح على " واألمة الدولة "بمكانة الجامعى الشباب وعى تنمیة -

 .مستقبلھا لبناء التقدم وشروط
 " المتبقى األثر " عن تعبر إیجابیة تكوینات فى الجامعة إسھامات حیث ومن

 حركة فى الوطنیة  الروح تفعیل یضمن بما وذلك ،الجامعة فى بعد تخرجھم
 فى الجامعة دور إلى یشیر الذى المعنى ذات وھو– نىالوط واإلنجاز التنمیة
   ،"الوطن  من أجل الحیاة فن " ل شبابھا وتھیئة إعداد

  :وھنا تحتل مسألة التعلیم الجامعي من أجل التمكین أھمیة قصوى إذ أنھا تتیح
دعم الروح الجماعیة والتعاون والتفكیر والعمل الجماعي مع اآلخرین بدالً  -

  .سیاق الفرديمن العمل في ال
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توفیر المناخ المالئم أمام الشباب لوضع النظام االجتماعي والسیاسي موضع  -
والقدرة على تحلیل ونقد األوضاع الراھنة بدالً من تقدیمھا كمعطى  ،تساؤل

  .جاھز علیھم التسلیم بھ
  .تصمیم استراتیجیات لدمج الشباب في الحیاة العامة -
اومة البیروقراطیة المستترة والمعلنة صوغ استراتیجیات لمواجھة المق -

  55.للسیاسات الموجھة نحو الشباب
 المجتمع أبناء جنباتھا، صفوة بین وتضم التعلیمي الھرم تعد قمة فالجامعة

 النھضة حركة في تساعد علیا مناصب ومھن یتبوؤا حتى تعدھم الذین
، المستقبل عتبات على الطالب تضع حیث الرجال، وھي مصانع والتنمیة،

 رسالتھا أسس التقلیدیة لتغرس وأنشطتھا مناھجھا فوق وتسمو تعلو، أن فعلیھا
 56.القیم مع الرؤى فیھا تتالقى التي

 الصالحة المواطنة تعد :المواطنة وتنمیة قیم تدعیم في الجامعات دور - 2
 الفكریة مدارسھا أختالف على للمجتمعات اإلنسانیة العلیا االھداف أسمى من

 57.المجتمعات أھداف جمیع على إیجابیة أثار تعكسھ من لما لسفیة،الف ومنابعھا
 بعد معالجة أي عند بقوة نفسھا تفرض التي القضایا من المواطنة وقد أصبحت

  .عامة الشاملة بصفة والتطویر اإلصالح ومشاریع األنسانیة التنمیة أبعاد من
 الواسع ومھابمفھ المواطنة :مفھوم المواطنة وعالقتھا بالدیمقراطیة -1- 2

 جغرافیاَ  بھا ویرتبط ثابت، بشكل فیھا یقیم والدولة التي الفرد بین الصلة تعني
: بأنھا المواطنة العالمیة العربیة الموسوعة وتعرف. وثقافیا وتاریخیاَ 

 تم االجتماع علم قاموس وفي ".وطن أو إلى أمة االنتماء إلى یشیر اصطالح"
 ومجتمع طبیعي فرد بین جتماعیة تقوما عالقة أو مكانة أنھا على تعریفھا
 ویتولى األول الوالء، الطرف یقدم العالقة ھذه خالل ومن ،)دولة( سیاسي
طریق  عن والدولة الفرد بین العالقة ھذه وتتحدد الحمایة، الثاني الطرف
باالنتماء  الشعور بأنھا نفسي منظور من آخرون إلیھا وینظر ،58القانون
 األساسیة للحاجات اإلشباع مصدر ھي التي السیاسیة وللقیادة للوطن والوالء
  .59"المصیریة األخطار الذات من وحمایة
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 المواطنة ركیزة أن نجد بالدیمقراطیة المواطنة مفھوم ربطنا وإذا
 كل على بنیانھ في یعتمد ال دیمقراطي، مجتمع یوجد فال الدیمقراطیة،

لفھم ماھیة الدیمقراطیة مفھوم المواطنة یعد بمثابة المدخل الحقیقي ف.مواطن
وكیفیة ممارستھا وفي الوقت نفسھ فإن تربیة من أجل الدیمقراطیة البد أن 
تستند على مفھوم واضح للمواطنة، فالدیمقراطیة ھي الحلقة الوسیطة بین كل 

، وتشتمل المواطنة على معنى حق المساھمة "المواطنة"و" االنتماء"من 
ا یؤكد العالقة بین المواطنة والقیم بم" التراث المجتمعي"بشكل كلي في 

  .الحضاریة في المجتمع
 المواطنة 60:صور أربع في المواطنة (2001) السویدي  وقد صنف

 المجتمع، باتجاه والسلبي الدور اإلیجابي بین المواطن یجمع وفیھا المطلقة،
 بالقیام وواجبھ الوطني انتمائھ بقوة الفرد فیھا ویشعر اإلیجابیة، والمواطنة

 بانتمائھ شعور الفرد وھي السلبیة، والمواطنة السلبیات، لمواجھة بدور إیجابي
 لوطنھ، إیجابي عمل أي وال یقدم السلبي النقد حدود عند ویتوقف للوطن

وال یحس  الواقع تعكس ال جوفاء شعارات یحمل الفرد وفیھا الزائفة والمواطنة
 .بالوطن باعتزازه

 من التي األساسیة المدنیة التوجھات نم بالمواطنة الشعور ویعد ازدیاد
ضمان  من والموقف ،العام والنظام القانون احترام من الموقف أھم مؤشراتھا

اآلخر وحریة  وقبول والتسامح اإلنسان، حقوق واحترام الفردیة الحریات
 مھما أختلفت للمواطنة األساسیة القیم تمثل التي المؤشرات من وغیرھا التعبیر

  .61للمجتمع  والفلسفیة كریةالف المنطلقات
 ما، ولكنھا مجتمع في بحقوقھ الفرد تمتع أساس على المواطنة تقوم وال

 فھي ثم والتنمیة، ومن للنھضة الوطني المشروع في المجتمعیة الشراكة تعني
 الفرد الوطن، وتحمل بحق للوفاء بمسؤولیاتھ الفرد اظطالع بمدى تعني

 التنمیة والنھضة معدالت تجاه عالمجتم أبناء مجموع مع لمسؤولیاتھ
  بمرجعیة  یتحدد المواطنة سلوك فإن ولذا مجتمعھ في الحضاریة

 المفھوم مع للمواطن األسمى المفھوم یلتقي لذلك الوطني، االنتماء
 من اقترابًا المواطن یزید وبذلك ،"المواطنة" مفھوم عند األسمى لإلنسان

 بشخص التعلق إلیھا مضافًا سانیةإن المواطنة فتصبح لإلنسانیة، أسمى مفھوم
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ففي  المستقبل، وبناء العمل، مسؤولیات معھ ویقتسم الوطن، في آخر یشاركھ
 ھو صاحب فالمواطن األمة، وقیمة الشعب معنى یكون وبھا تفاعل، المواطنة
 الذي یكون العقل تكوینھ حسن وفي واشكالیاتھ، مجتمعھ قضایا تجاه المسئولیة

 الوطن بھا التي تحرك والید الوطن، في ینبض الذي لبوالق الوطن، بھ یفكر
 األوطان یسیر مع قطراً  الوطن من تصنع التي واإلرادة الحیاة، دوالب

   .62الحضاریة المرحلة إطار في األخرى
 اإلنسان أن المعروف من :دور الجامعات في تكوین المواطن الصالح -2- 2

 نتیجة انتماءه بھا یلتزم جباتووا حقوق ولھ ووطنھ، الى أمتھ بانتمائھ ملتزم
الوعي  من نوعا تحتم والمجتمع المواطن حقوق بین العالقة وھذه لمجتمعھ،
  .الصالحة المواطنة تتحقق لكي والمعرفة

 على سلیماَ  أعداد إعداد أفرادھا كیفیة في تبحث الدول معظم ونجد أن
 لمشاركةوا المسئولیات، تحمل على صالحین قادرین مواطنین منھم یجعل نحو
 التربیة من نوعاَ  یتطلب الذي التغیرات،األمر تلك في ظل مجتمعھم تطویر في

 من أجل المواطنة من التربیة أصبحت ولھذا المواطنین، من النوعیة یفي بتلك
 لمواجھة وذلك المعاصرة، التربیة مجال في جدالَ  الموضوعات أكثر

 المشاركة وضعف واإلنتماء بالھویة وعدم اإلجساس باألغتراب اإلحساس
  .63السیاسیة

 فإنّ  وتنمویة، تربویة وتعلیمیة كمؤسسات الجامعات طبیعة من وانطالقاَ 
 البشریة والقوى الكوادر والطاقات إعداد في إلیھا تتوجھ دائما تتوجھ األنظار
 تكوین في فاعالً  دوًرا وتلعب مؤسسة مجتمعیة، والمدربھ، باعتبارھا المؤھلة

 الذي بالسلوك األخالقي شخصیتھ تتمیز الذي نیر،الصالح المست المواطن
 حیث .ووالء ومسؤولیة، األخالقیة، من أمانة، وصدق، والمبادئ القیم، توجھھ

 مما واالنتماء الوالء عاطفة من تُضعف المواطنة الصالحة ثقافة غیاب إنّ 
في  عزیمتھم من ذلك ویثبط اإلحباط، من بحالة األفراد یشعرون یجعل

 وتقدیم السلبیة كاألنانیة الظواھر بینھم ویشیع مجتمعھم، اتبقدر النھوض
  .64العامة على المصلحة الخاصة والنزعات الشخصیة المصلحة
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من أھم مؤشرات كفایة  الجامعات في تكوین المواطنةوتعد مسؤولیة 
األداء الجامعي في العصر الحدیث، والمدخل األساس في تنمیة قیم المواطنة 

ثقافة "الذي یؤكد دور الجامعة في إكساب طالبھا  والتفوق العلمي ھو
والتي تعنى بالتكوین التجمیعي والبنائي للحقوق والواجبات بما " المواطنة

یحدد مسؤولیات األفراد في مجتمعاتھم، وعلى ذلك فإن دور الجامعة في 
التربیة من أجل المواطنة والتفوق العلمي یھدف إلى تزوید الطلبة بالمعارف 

ة ما یمكنھم من المشاركة في لعب الدور على المستوى الوطني، فضالً المختلف
عن إكسابھم الرؤیة العالمیة الحاكمة لحركة األحداث والمتغیرات في قضایا 

  .مجتمعاتھم أو القضایا العالمیة بصورة كلیة
والجامعات وبحكم : دور الجامعات في ترسیخ الدیمقراطیة والمواطنة -3- 2

وجب علیھا أن تكون في مقدمة الھیئات  ،عن بناء البشر مسؤولیتھا الكبرى
 نفوس في وغرسھا المواطنة، المنوط بھا ترسیخ ثقافة الدیمقراطیة ومفھوم

  .الشباب الجامعي طالب الیوم رجال الغد
یجب علي الجامعات بما تقدمھ من برامج أكادیمیة وثقافة منظمیة 

والمواطنة، ویمكن أن  وممارسات جامعیة أن تسعي لترسیخ الدیمقراطیة
  : یتحقق ذلك من خالل

القضایا الحقوقیة والدیمقراطیة والمواطنة، موضوعات ھامة في  اعتبار - 1
  .البحوث وإنتاج المعرفة في الجامعات

االلتزام المجتمعي والتعلیم الخدمي من قبل الجامعة، الذي ھو وسیلة لبناء  - 2
  .المجتمع الدیمقراطي

ل ھیكلھا وعملیاتھا وممارساتھا، إلي النھوض سعي الجامعة من خال - 3
 65.والمشاركة  بحقوق اإلنسان، والدیمقراطیة

تفاعلیة، وإشراك الطلبة في   ویستوجب ھذا علي الجامعات جعل التعلیم أكثر
صلب العملیة التعلیمیة، وإلي نھج تعلیمي فعال یساعد في إشراك الطالب في 

 .ي البیئيالبحوث المیدانیة، وفي العمل االجتماع
إن آلیات  :آلیات تدعیم مناخ التعلیم العالي الكتساب قیم المواطنة -3- 2

تدعیم مناخ التربیة والتعلیم العالي الكتساب قیم المواطنة والتفوق العلمي 
  :66وتنمیتھا، تتمثل فیما یلي
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حسن تمثیل مفردات الخطاب الوطني على مسؤولیات الدور الوظیفي  - 1
  .علمیة والوطنیةللطلبة وواجباتھم ال

استجالء المؤشرات الدالة على معالم البعد االجتماعي والمدني في سیاسة  - 2
  .المجتمع، بما یعني وضوح الرؤیة الوطنیة حول مكانة الطلبة في المجتمع

وعي الطلبة بالدستور والقانون والقنوات الشرعیة لعالقاتھم بالمنظومة  - 3
  .التعلیمیة وبمؤسسات الدولة ونظمھا

وحدة حركة الشباب الجامعي مع األھداف االجتماعیة والوطنیة لبناء  - 4
  .صورة المستقبل

تشجیع روح المنافسة العلمیة والتفوق واالھتمام بأخالقیات حقوق اإلنسان  - 5
  .وواجباتھ وإدراك معنى التسامح وقدسیة الحرم الجامعي

ارھم عنصراً تأكید مكانة الشباب الجامعي في النسیج المجتمعي باعتب - 6
  .أساسیاً في المشروع الوطني للنھضة العلمیة والتنمیة الوطنیة

اإلیمان باألھداف والمصالح الوطنیة بما یعكس صورة رمزیة لمجتمع  - 7
  .المستقبل في عیون أبنائھ

وفي ضوء ذلك فإن تنمیة قیم المواطنة والتفوق العلمي لدى الشباب 
اف الوطنیة للدولة بما یكفل حفز الجامعي تفضي إلى تنمیة الوعي باألھد

اإلرادة الفردیة في اتجاه العمل الوطني وفھم حقیقة وجود اإلنسان في مجتمعھ 
لدیھ وتعزیز مقومات بناء " الثقة"و" المسؤولیة"و" االنتماء"وتعزیز قیم 

  .إنسان المستقبل على قاعدة االنتماء الوطني
دور الجامعات في تعزیز العمل الوطني والھویة ومحاربة  - 3
لكي تسھم الجامعات في تعزیز العمل الوطني والھویة الوطنیة  :الكراھیة

ودعم الھویة الثقافیة، وتعمیق اإلحساس باالنتماء والمواطنة یجب أن تشتق 
مة للسیاسات التعلیمیة من المقومات األساسیة للمجتمع، بحیث األھداف العا

تسھم في تكوین شخصیة مستقلة ومتوازنة ومتفتحة، تدرك تحوالت 
  .الحضارات اإلنسانیة وتطوراتھا

في الجانب اآلخر یجب أن ال ننسى أن الجامعة كمثال ھي المجال  
ن، والحیاة الحقیقي لترسیخ القیم األخالقیة والمواطنة وحقوق اإلنسا
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الدیمقراطیة، ویجب على المنھاج والعملیة التعلیمیة بكاملھا التأكید على قیم 
ومقومات األنتماء والھویة واللغة، بحیث یصبح ھذا المنھاج عامالً معزّزاً 

 .للھّویة ال مشّككاً فیھا أو متجاوزاً لھا
 ولذا ینبغي تحمل المسؤولیة في استخدام بیئیة تحفز الشباب باتجاه

ھویتھم الوطنیة والتي یجب أن تكون على سلم أولویات المؤسسة التعلیمیة 
والمخططین للسیاسیات التعلیمیة، ومن قبل جمیع أفراد المجتمع فرادى 

 67.وجماعات
وذلك  ،من جانب آخر تعتبر الجامعة كفضاء لمحاربة العنف والكراھیة

والمساواة، من خالل تأھیل الطالب كمحطة أساسیة لنشر قیم التسامح، 
والكرامة اإلنسانیة، من أجل المساھمة في تكوین جیل من الشباب واع بدوره 
في الحفاظ أوال على المكتسبات التي یحقھا المجتمع في مجال حقوق اإلنسان، 
واالنتقال الدیمقراطي، والتوفر من جھة ثانیة على القدرات المعرفیة، التي 

المبادئ الكونیة والحضاریة والقیم تمكن المجتمع من التفاعل والتجاوب مع 
المشروع الوطني للتنمیة، األخالقیة لثقافة حقوق اإلنسان، وحمل المشعل لبناء 

  . ترسیخ دعائم دولة القانونو
  :الخاتمة

وتعد كانت الجامعات وما تزال منبرا للحضارة في المجتمعات كافة، 
ن مناخ یتیح خدمة المجتمع من أبرز وظائف الجامعة حالیا بما توفره م

وبناء ممارسة الدیمقراطیة والمشاركة المجتمعیة، وتعزیز روح المواطنة، 
  .المشروع الوطني للتنمیة

لذلك أصبح لزاما على ادارة الجامعة أن تسعى الى تعمیق ممارسات  
االحساس بالمسؤولیة المجتمعیة وتحفیز العاملین لتحویلھا من مجرد فكر الى 

  .المجتمعیة في نفوس الشباب والطلبةسلوك ممارسة المسؤولیة 
المشروع الدیمقراطیة وبناء ومن خالل الدراسة التي ركزت على إبراز أسس 

  :النتائج التالیةكانت الوطني للتنمیة، 
واحدة من أھم قنوات   –في النظم السیاسیة الدیمقراطیة  –تعد الجامعة  - 1

لتزام بممارستھا في واال ،التنشئة على الوعي بممارسة الحقوق والواجبات
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كما تسھم في تربیة المواطن الصالح وتنمیة قیمة االنتماء  ،إطار القانون
  .لوطنھ

إن فھما جیدا للحیاة الدیمقراطیة، تعني شعور الفرد بأنھ مسؤول وغایة  - 2
 .مسؤولیاتھ أمن الوطن وبناء مستقبلھ

 من خالل نالمشروع الوطني للتنمیة یكوبناء  فى الجامعة دور إن تحقیق - 3
الشباب الجامعي بصفة عامة والطلبة الجامعیین بصفة خاصة  وعى تنمیة

  .المستقبل وبناء التنمیة قضایا لدعم الوطنیة بمسئولیاتھم
إن تنمیة قیم المواطنة والتفوق العلمي لدى الشباب الجامعي تفضي إلى  - 4

ردیة في اتجاه تنمیة الوعي باألھداف الوطنیة للدولة بما یكفل حفز اإلرادة الف
  .العمل الوطني وفھم حقیقة وجود اإلنسان في مجتمعھ

 الھدف بطموح المتبادلة الثقة من قاعدة مع الشباب على الجاد إن الحوار - 5
 للمساھمة الحقیقیة من المقدمات یعد  الوطنیة باالنتماء والمسئولیة والشعور

 . األمة مستقبل بناء فى
  :بالتوصیات التالیةیمكن الخروج  ،من نتائجوبناءا على ما تم التوصل إلیھ 

اإلحساس  تنميواضحة األھداف،  وطنیة استراتیجیھ ضرورة وضع خطط -
) والواجبات الحقوق( المواطنة بمفاھیم والھویة، والتعریف باالنتماء

 والمشاركة واالتجاھات والقیم المعارف والقدرات وتنمیة والدیمقراطیة،
  .المجتمعییة

 ذلك في بما وإدارتھا، الجامعات حوكمة یخص فیما ولوائح اتسیاس صیاغة -
تكون  أن على الطالب، وحیاة الجامعیة الثقافة على تؤثر التي العناصر جمیع 

  .اإلنسان حقوق ومبادئ متسقة واللوائح السیاسات تلك
 من وخارجھا الجامعة داخل الجامعیة باألنشطة متناٍم اھتمام ھناك یكون أن -

 تكوین في تسھم حیاتیة سلوكیات إلى المفاھیم ترجمة على یبخالل التدر
  .المتكاملة للطالب الجامعي الشخصیة

التكوین ونشر المعرفة في مجال الدیمقراطیة وحقوق االنسان داخل الجامعة  -
یمكن اعتباره رھانا مجتمعیا من أجل إرساء قیم وثقافة الحوار والتعددیة 

  .تمعي الحداثيواالختالف لتحقیق المشروع المج
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 الخطط في اإلنسان الدیمقراطیة والمواطنة وحقوق مجال في التثقیف دمج -
 .للتعلیم العالي والوطنیة القطاعیة

ضرورة أن تخصص الصحف والمجالت الجامعیة حیز لموضوعات نشر  -
وكل ما یتعلق  ،وتنمیة قیم المواطنة ،ثقافة الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان

  . لة والنشاطات والدورات التدریبیةبالقوانین ذات الص
في طلیعة  الھیئات المنوط بھا ترسیخ ثقافة الدیمقراطیة وتبقى الجامعة 

 نفوس في وحقوق االنسان والمشاركة االیجابیة في البناء والتنمیة، وغرسھا
  .الشباب طالب الیوم رجال الغد

  : الھوامش
                                                        

() دیموس(مصطلح یوناني قدیم، مركب من كلمتین : الدیمقراطیة-( Demos  ومعناھا :
سلطة أو : فیكون معنى الكلمة مركباً  ،السلطة: ومعناھا   Kratos )-سكراتو(الشعب، و

 ،)حرب البیلوبونین(وقد نشأ المصطلح ألول مرة في التأریخ في كتاب . حكم الشعب
) بیركلبس(الذي نقلھ عن ) م.ق 400 –460) (توسیدیس(تألیف المؤرخ الیوناني الشھیر 

وظلت . لناس في ظلھ بالمساواة أمام القانونالذي كان یتصور الدیمقراطیة نظاماً یتمتع ا
حیث جعلت الثورة مبدأ  ،)م1789(فكرة حتى وقعت حیز التنفیذ بعد الثورة الفرنسیة عام 

  . الدیمقراطیة أساساً لحكم الشعب ذاتھ
أحمد : سؤاالً وجواباً، ترجمة 80دیفید بیتھام، وكیفن بویلي، مدخل إلى الدیمقراطیة : أنظر

  .9.، ص1997ثقافة، سوریة، رمو، وزارة ال
دار النھضة العربیة للطباعة  ،محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة الدولة والحكومة: وانظر

 .467، ص1969والنشر والتوزیع، بیروت، 
مكتبة األنجلو  ،الفكر السیاسي من أفالطون إلى محمد عبده ،مجاھد، حوریة توفیق 1

 .335ص ،1999 ،القاھرة ،المصریة
دار النھضة العربیة للطباعة والنشر  ،كامل لیلة، النظم السیاسیة الدولة والحكومة محمد  2

   .737، ص1969والتوزیع، بیروت، 
مع المقارنة بالمبادئ (الحمید، القانون الدستوري واألنظمة السیاسیة  متولي عبد  3

 ،دریةمنشأة المعارف، اإلسكن ،الطبعة الخامسة ،)الدستوریة في الشریعة اإلسالمیة
  .143، ص 1993

مطبعة  ،نظم الحكم واإلدارة في الشریعة االسالمیة والقوانین الوضعیة ،علي ،منصور 4
 .103ص ،1965 ،القاھرة ،مخیمر

، منشورات مركز البحوث القانونیة )نظریة الدولة(منذر الشاوي، القانون الدستوري   5
  .71، ص1981، وزارة العدل، بغداد، )3(

الدیمقراطیة ومفھومھا لدى الشباب، مجلة دیالى للعلوم االنسانیة،  ،سسعد یاسین عبا 6
 .313جامعة دیالى، العراق، ص  ،2011- 52العدد 
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 ،النظام السیاسي بین جدلیة الثقافة الدیمقراطیة وبناء الشخصیة ،محمود صالح الكروي  7

/ لیة تصدر عن مركز الدراسات الدو ،)مجلة فصلیة محكمة ( مجلة دراسات دولیة 
  . 119ص ،2009ینایر  –كانون الثاني  / 39العدد  ،جامعة بغداد

 .321ص ،مرجع سبق ذكره ،سعد یاسین عباس 8
  . 74- 71: ص ص ،منذر الشاوي، مرجع سبق ذكره  9
مفھوم الدیمقراطیة المعاصرة، موقع الجماعة العربیة  ،علي خلیفة الكواري  10

-http://arabs-for:  للدیمقراطیة
democracy.com/democracy/pages/view/pageId/1043 

 ،الطبعة االولى، منشأة المعارف ،عبد الحمید متولي، اإلسالم ومبادئ نظام الحكم  11
  .112ص  ،2000 ،مصر

تأصیل وتنظیم السلطة في التشریعات الوضعیة والشریعة  ،عدي زید الكیالني  12
  .1987،األردن ،عمان ،اإلسالمیة، دار البشیر

  .111. الحمید متولي، مرجع سبق ذكره، ص عبد  13
النظریة اإلسالمیة في الدولة مع المقارنة بنظریة الدولة  ،حازم عبد المتعال الصعیدي  14

  .379ص  ،1986 ،مصر ،دار النھضة ،في الفقھ الدستوري الجدیث
ل نائب یمث. برلمان منتخب من الشعب ویباشر سلطة فعلیة :للدیمقراطیة أربعة أركان  (*)

. انتخاب البرلمان لمیقات محدد معلوم. استقالل البرلمان عن ھیئة الناخبین. األمة كلھا
 ،الدار الجامعة للطباعة والنشر، بیروت ،مبادئ األنظمة السیاسیة ،ابرھیم شیحا: أنظر 
  . 202، ص 1995

دار  ،)دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري   15
  .167–154: ، ص ص1988 ،القاھرة ،النھضة العربیة

دینامیات نشر وتعزیز ثقافة الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان من أجل  ،غسان أبو حطب 16
  :  السلم األھلي ونبذ العنف في صفوف الشباب، متاح على الموقع

home.birzeit.edu/cds/arabic/news/series/8/1.doc. 
اإلعالن العالمي : في إصدار عدد من المواثیق الدولیة مثلنجحت ھذه الجھود بالفعل   (*)

، والعھد الدولي 1966، والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 1948لحقوق اإلنسان 
كما امتد التشریع الدولي لحقوق فئات معینة من . 1966للحقوق االقتصادیة والثقافیة 

، واالتفاقیة الدولیة لقمع جریمة 1951ن البشر، فصدرت االتفاقیة الدولیة لحمایة الالجئی
، واتفاقیة القضاء 1989، واتفاقیة حقوق الطفل 1973التمییز العنصري والمعاقبة علیھا 

  .وغیرھا من االتفاقیات العالمیة ،1981على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
 ،بعة االولىالط ،حقوق االنسان في الوطن العربي ،عدنان السید حسین ،أحمد الرشیدي  17

  .21ص ،2002 ،سوریا ،دمشق ،دار الفكر
 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،دراسة في مصادر حقوق االنسان ،عمر صدوق  18

  .39ص ،1995 ،الجزائر
 ،2003،بغداد ،المكتبة القانونیة ،الرأي العام وحقوق اإلنسان ،عامر حسن فیاض  19

  .118ص
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  تفعیل دور الجامعة للمساھمة في تعزیز

   قیم الوحدة الوطنیة 
    

  

  األغواطعمار ثلیجي جامعة   –عیساوة وھیبة األستاذة
  

 مقدمة
 لبناءا وأساسركیزة من ركائز مقومات الوطن  لوطنیةا الوحدةتعد  

كما تعمل على إبراز قیمة االنتماء الوطني  ،والتطور والتقدم الحضاري
 منھأل األساسیة المرتكزات الشعب یفقد وبغیابھا   ،التغیرات الطارئة علیھو

الحادي والعشرین لقد شھد القرن و  .األزمات احتواء على وقدرتھ والستقراره
ر أمراً حتمیاً في معظم وتطورات سریعة جعلت عملیة التغی أحداثاً متالحقة

 ،وتنامي العنف ،وقواعد السلوك باختالف القیم تمیز في عصر،دول العالم
 مالزمة باتت التي المشكالت من الوطنیة الوحدة إذ أصبحت ،وتفكك العالقات

 الدول تلك حیاة على خطورة من تشكلھ بما الثالث العالم في الدولة لبنیة
 ،وذاتیة موضوعیة عدة عوامل بلورتھا في أسھمت قدو ،السیاسي واستقرارھا

وخارجیة مما جعل االھتمام بتعزیز الوحدة الوطنیة أمًرا في غایة  داخلیة
ووعیا   أھم وسیلة لبناء الفرد  فكرا  التعلیم الجامعيو الجامعة عدو ت، األھمیة
وأھم أداة لمواجھة المتغیرات والتحدیات التى تظھر وتتجدد ،ووجدانا

منھا قضیة الوحدة ،وتناول قضایا ومشكالت المجتمع وخدمتھ وتنمیتھ،یومیا
  .الوطنیة

یتألف مفھوم الوحدة الوطنیة من عنصري : مفھوم الوحدة الوطنیة
أما . واحدرقة في كل المتف األشیاءفالوحدة تعنى تجمیع  .الوطنیة و الوحدة

مفھوم الوطنیة فقد اختلف فیھ الباحثین فبحسب رأى البعض أن الوطنیة ھي 
انتماء اإلنسان إلى دولة معینة، یحمل جنسیتھا ویدین بالوالء إلیھا، على 

لدولة ما ھي سوى جماعة من الناس تستقر في إقلیم محدد وتخضع اعتبار أن ا
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الوحدة بمفھوم الفكر  الباحثین أنالبعض اآلخر من ، ویرى 1لحكومة منظمة
المعاصر ھي اتحادا اختیاریاً بین المجموعات التي تدرك أن وحدتھا  السیاسي

كما  .2تعزز مكانتھا العالمیة ومیزات اقتصادیة وسیاسیة، ،زائداً   تكسبھا نمواً 
رأى آخرین أن مفھوم الوطنیة استمد من مفھوم كلمة الوطن الذي ھو عامل 

للوحدة الوطنیة، ومنھا كانت كلمة وطني، وھى ما یوصف بھا  دائم وأساسي
كل شخص یقیم في الوطن كتعبیر عن انتمائھ لمجتمعھ وتفانیھ في خدمتھ 
واإلخالص لھ، واألساس في الوحدة الوطنیة ھو اإلنسان الذي یعیش في 

وكان اختیاره لھذا الوطن عن  ،والذي ارتبط بھ تاریخیاً واجتماعیاً  الوطن
بسبب طول االنتماء  الوطن تعنى حب لكن یرى آخرون أنھا ،3خاطرطیب 

   .ھإلی
والوطنیة ھي العاطفة التي تمیز والء اإلنسان لبلده أو قبلیتھ أو شعبھ 
سواء أكان ذلك في العصور القدیمة أم الحدیثة، وأن الوالء یأتي من خالل 
االتصال بالعوامل الطبیعیة واالجتماعیة، وھى ال تقتصر على جماعة دون 

  . وھى تنظر بشكل دائم للماضي يأخر
بین الباحثین المحدثین، نتیجة   الوحدة الوطنیةھوم فمكما اختلف 

فالوحدة  "روس"الختالف الثقافات والبیئة الخارجیة الدولیة، أما عند 
ھي قیام عقد اجتماعي بین الشعب والنظام السیاسي القائم، بحیث ":  الوطنیة

كة یتوحد الشعب في وحدة قومیة مصیریة، وفى إطار من مسؤولیة مشتر
یطیع فیھا الفرد الحكومة، التي ھي نظام اجتماعي ارتضاه عن طواعیة 
واختیار، الوطنیة التي تستند إلى القیم والمثالیات، وتقترن ھذه الوحدة 
بالدیمقراطیة من خالل حكومة دیمقراطیة یستطیع الشعب في ظلھا أن یجتمع، 

والوحدة ، 4"وأن یتمكن كل مواطن من التعرف على غیره من المواطنین
طاعة القانون في إطار الحریة الممنوحة منھ على  "ھي "ھیجل"الوطنیة عند 

 والوحدة، 5"أن یتوافق القانون مع منطق العدل الذي ھو منطق التاریخ
 أرادتھم وفق الشعب أفراد جمیع یقبلھا عامة سلطة قیام "ھي لوكعند  الوطنیة
 تتطابق وأن الشعب من الحكام یأتي أن ویجب للشعب، السیادة فتكون الحرة،

الوحدة  "رینان"وعند ، 6"الشعب وإرادات مصالح مع وإرادتھم مصالحھم
الوطنیة ھي االشتراك في تراث ثمین من الذكریات الماضیة مع الرغبة في 
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العیش المشترك والحفاظ على التراث المعنوي المشترك والسعي لزیادة قیمة 
  .7ذلك التراث

: وعلى أساس ھذا التعریف نرى أن الوحدة الوطنیة تتمثل في أمرین  
األول یتعلق بالماضي، واآلخر یتعلق بالحاضر، أي أنھا قیم روحیة وأخالقیة 
قبل كل شيء، ألن الوحدة الوطنیة تظھر في األمة التي تشترك في أمجاد 

ى، كما الماضي من ناحیة، ورغبات الحاضر، وآمال المستقبل من ناحیة أخر
  .أن اآلالم المشتركة تربط وتوحد األفراد أكثر مما توحدھم األفراح المشتركة

كما عرفھا عدداً من الباحثین العرب، لكن اختلفت تعریفاتھم حولھا  
أیضاً، بسبب اختالف ثقافاتھم وتأثر المعاصرین منھم بالمدارس الفكریة 

الدول العربیة التي نشأوا الغربیة، واختالف أیدیولوجیاتھم السیاسیة، وأوضاع 
أن الوحدة الوطنیة ھي قیام  "محمد سلیمان الطماوى "فیھا، وبحسب رأي

رابطة قویة بین مواطني دولة معینة، تقوم على عناصر واضحة یحس بھا 
  .8الجمیع ویؤمنون بھا، ویستعدون للتضحیة في الدفاع عنھا

وجود صراع محلي في عدم ": تعني "عبد الرحمن خلیفة"وھى عند 
عبد السالم إبراھیم "ویرى . 9"المجتمع أو عدم وجود تفاعالت تتصف بالعنف

وجود نوع من االتفاق والوفاق على ثقافة  "أن الوحدة الوطنیة ھي"بغدادي 
وطنیة مشتركة وإطار من التفاعل السیاسي واالقتصادي واالجتماعي بین 
النظام السیاسي وأعضاء الجماعة الوطنیة من جانب، وبین الجماعات اإلثنیة 

من جانب آخر، بحیث یتحقق التفاعل والتالحم ) بعضھا عن بعض(المختلفة 
، بغض النظر عن )عموم سكان دولة(اعة الوطنیة بین جمیع أعضاء الجم

أو خلیفاتھم الثقافیة السیاسیة ) بین أغلبیة وأقلیات (انتماءاتھم اإلثنیة المختلفة 
  ."10الفرعیة أو انتمائھم اإلقلیمیة أو القبلیة

 "حیث عًرفھاابق تعریفاً آخر للوحدة الوطنیة،كما أورد نفس الباحث الس
عة االجتماعیة التي تتجسد في تفاعل وتواصل جمیع بأنھا الظاھرة أو الواق

أعضاء الجماعة الوطنیة، أي جمیع سكان الدولة من أجل تحقیق أھداف 
مشتركة تخدم مصالحھم جمیعاً، دون أن یعنى ذلك إلغاء الخصوصیات 

  .11")عموم السكان(الفرعیة لبعض أعضاء الجماعة الوطنیة 
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  الوطنیةالعوامل المؤثرة على الوحدة  - 2
ثمة عوامل عدیدة تساھم في تقویة الوحدة الوطنیة في الدولة، وتساعد 
على بروزھا، وإن عدم وجود إحدى ھذه العوامل أو مجموعة منھا أو 

  :جمیعھا، سیزید من ضعف الوحدة الوطنیة في الدولة، وأھم ھذه العوامل ھي
عدة  من خالل :دور النظام السیاسي في تحقیق الوحدة الوطنیة -21.

  :12وسائل أھمھا
األدوات العسكریة من خالل الجیش الذي یسھم في تحقیق التكامل بین أفراد  -

  .الشعب الواحد
  . ة من خالل إیجاد نظام واحد للقیماألدوات الثقافی -
من خالل المساواة بین أفراد الشعب وخلق حالة من : األدوات االقتصادیة -

  .الرضى بغض النظر عن األصول الساللیة
من خالل خلق قنوات االتصال الحكومیة : األدوات السیاسیة واإلداریة -

والسیاسیة الفعالة والقادرة على إقامة الصلة بین المواطنین والدولة، وضمان 
  .تمثیل األقلیات القومیة اإلثنیة المختلفة في ھذه المؤسسات

ویكون ذلك من خالل : التمازح العنصري بین أفراد الشعب -.22 
مكوناتھ العرقیة والدینیة المختلفة،  ج والتداخل بین أفراد الشعب بكلالتزاو

ورغم أن ھذه العملیة قد تطول لتؤتي ثمارھا إال أنھا یجب أن تتم من خالل 
  .13والتراضيالتوافق 
إن االنتماء : التوافق الدیني والطائفي والعرقي بین أفراد الشعب - 3.2 

الذین ینتمون لطائفة أو لدین معین یولد نوعاً من الشعور بالوحدة بین األفراد 
إلیھ، ویثیر في نفوسھم بعض العواطف والنزاعات الخاصة التي یكون لھا 
تأثیر كبیر على أفكارھم وأعمالھم، فالدین كان لھ الدور األكبر في وحدة 
المسلمین في المعارك الكبرى، ولھ الدور األكبر في تحقیق إمبراطوریتھم 

واحد في شعور األفراد  انتماء أفراد الشعب لعرق أیضاً یسھم . الشاسعة
 ،اللغویة أو الدینیة أو العادات بالوحدة فیما بینھم، بسبب سماتھم البیولوجیة أو

  .14آلخرینافیشعر الجمیع أنھم ینتمون إلى ھویة مشتركة مختلفة عن 
للتعلیم والتربیة دور في تحقیق  :دور التعلیم والثقافة والتربیة -2.4

الوحدة الوطنیة من خالل التعریف بتاریخ البالد واألمم، ودراسة النظام 
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السیاسي، والشعوب والدول، وتعریف األفراد بحقوق وطنھم وحقوقھم، وھو 
ً من الوعي لدى أفراد الشعب، بأنھم ینتمون لدولة  ما یمكن أن یحدث نوعا

رة، كالعائلة أو القبیلة أو القریة، ووسیلة ذلك واحدة، تتخطى الجماعات الصغی
ھي المدرسة التي تساعد على إحساس مشترك بالوحدة الوطنیة، وأن یحل 

فالمدرسة تغرس في نفوس طالبھا روح . الوالء للدولة محل الوالء للقومیة
الحوار والمناقشة في كل ما كون علیھ خالفاً في الرأي، وھذا سیعودھم على 

مورھم الھامة، وسیطور اإلحساس بالتسامح إزاء اآلخرین المناقشة أل
المخالفین لھم، خاصة إذا عملت المدرسة على إسقاط كل ما من شأنھ أن یزید 
الحساسیات بین فئات المجتمع، في مناھجھا المدرسیة، حتى وإن كانت تلك 

 تاریخیة، ألن القلوب ال تتفق إال إذا اعتادت الوئام ةصحیحة وحقیقاألحداث 
  . 15منذ الصغر

تعبر عن الجانب ،كما أن الثقافة الواحدة بما تشملھ من أدب وعلم وتربیة
المادي والروحي في المجتمع، على اعتبار أن الحیاة االقتصادیة، واالجتماعیة 
لألفراد تتأثر بمعتقداتھم الجماعیة وأسلوبھم ووسیلتھم في تنظیم سلوكھم 

وفنونھم، كما یكون تناقل الثقافة من جیل آلخر، وعاداتھم وتقالیدھم وأخالقھم 
وتأثر األجیال بھا من خالل اكتساب الفرد للخصائص الثقافیة لجماعة أخرى، 
باالتصال والتفاعل، وھذا سیجعلھا مصدر قوة دافعة إلحداث التماسك 
والترابط داخل الجماعة، وقیاداتھا الذین یتصرفون وفق ثقافتھم الخاصة، كما 

  .16افة في سلوك الفرد وقیمة السیاسیةتؤثر الثق
للغة دور مھم لتحقیق :دور اللغة واألعراف والعادات والتقالید  -2.5

ألنھا تقاربھم في الفكر وتجعلھم یتماثلون  الوحدة الوطنیة بین أفراد الشعب،
ویتعاطفون أكثر من سواھم ممن یتكلم لغات أخرى وتصبح ھذه اللغة سمة 
ممیزة لھم من خالل جعلھم متماثلي التفكیر والشعور باالنتماء داخل جماعة 
واحدة؛ ألن اللغة ھي واسطة التفاھم ووسیلة التفكیر ونقل األفكار والمكتسبات 

إلى الخلف، وھي العامل األول في تنمیة وتقویة الروابط العاطفیة من السلف 
والفكریة بین الفرد والجماعة، فھي تزید مجاالت النشاط االجتماعي والثقافي 

   .17واالقتصادي، وبذلك تساھم في فعالیة الوحدة الوطنیة
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یستمد أفراد الشعب : دور التاریخ المشترك واألقالیم المشترك -6 2.
التاریخ، مختلف التجارب التي تكون ذاكرتھ وأحاسیسھم من من خالل 

ذكریاتھ وأحداثھ فالذكریات التاریخیة، واستعادتھا تساعد على تقریب النفوس، 
وتوحید الصفوف لمواجھة المصیر المشترك في المستقبل، والسیما في 
مقاومة العدوان على أرض الوطن، ذلك العدوان الموجھ ضد الشعب بكل 

  .18التي تربط بین الشعب وأجدادهالقومیة مقدساتھ 
إن وسائل االتصال الجماھیري  :دور وسائل االتصال الجماھیري -2.7

من تلفزیون ورادیو وصحف وسینما ومسرح، لھا دور كبیر في تخفیف حدة 
الصراعات والتناقضات الداخلیة، ولھا دور كبیر في تقویة الشعور بالوالء 

فھي تعمل على إقناع فئات الدولة المتمایزة، بأن الوطن واالنتماء للدولة ككل، 
فوق االعتبارات العرقیة والطائفیة، وال یوجد أي تعارض فیھ ضد مصالحھا، 
وتبرز كل ما ھو مشترك بینھا من لغة وتاریخ، وإقلیم ومصالح، مما یزید 
الثقة داخل المجتمع، وینھي روح التعاون بینھم، ویكون ذلك من خالل النخبة 
المثقفة داخل المجتمع وعلى ھذا األساس فلھ دور كبیر في تضییق الھوة بین 
النخبة والجماھیر، ولھ دوره في التنشیة السیاسیة والتأثیر على اتجاھات 
ومشاعر الشعب، وتنمیة إدراكھم لدولتھم، وزیادة محبتھم بوطنھم، ومواجھة 

  .الدعایة الخارجیة الضارة بالوطن
قتصادیة واألیدیولوجیة والسیاسیة بین أفراد دور المصالح اال -2.8
إن وجود المصالح االقتصادیة المشتركة بین أفراد الشعب سیعزز : الشعب

ترابطھم ویزید من قوة وحدتھم الوطنیة، كما أن وجود تنمیة اقتصادیة في 
أیضاً ارتباط أفراد الشعب  الدولة سیسھم في تمسك األفراد نظامھم السیاسي،

بحیث تحقق تلك األیدیولوجیات  ،واحدة، أو بأیدیولوجیات متقاربة بأیدیولوجیة
المصالح بین أعضائھا، وتؤدي لسیاسات مشتركة أو تھتم بقضایا مشتركة، 
تھم الوطن وتساعد على تنمیتة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، سیساھم 

 .19في تحقیق الوحدة الوطنیة
   :أبعاد الوحدة الوطنیة - 3

مفھوم الوحدة الوطنیة لھ أبعاد متعددة، تختلف تبعا للزاویة التي یتم 
 :تناولھ منھا، و من ھذه األبعاد ما یلي
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تمثل المعرفة عنصراً جوھریاً في  حیث: الثقافي/ البعد المعرفي -1.3
نوعیة المواطن الذي تسعى إلیھ مؤسسات المجتمع، وال یعني ذلك بأن األمي 
لیس مواطناً یتحمل مسؤولیاتھ ویدین بالوالء للوطن، وإنما المعرفة وسیلة 

كما أن تعزیز مفھوم . وكفایاتھ التي یحتاجھا ،تتوفر للمواطن لبناء مھاراتھ
ینطلق من ثقافة الناس مع األخذ في االعتبار الخصوصیات الوحدة الوطنیة 
 . 20الثقافیة للمجتمع

التفكیر : ویقصد بھ المھارات الفكریة، مثل: البعد المھاراتي -2.3
وغیرھا، حیث إن المواطن الذي یتمتع ... الناقد، والتحلیل، وحل المشكالت

ومنطقیة فیما  ،بھذه المھارات یستطیع تمییز األمور ویكون أكثر عقالنیة
 .ویفعل ،یقول

ویقصد بھ الكفایة االجتماعیة في التعایش مع : البعد االجتماعي -3.3 
 .والعمل معھم ،اآلخرین

أو البعد الوطني ویقصد بھ غرس : البعد االنتمائي التوحدي -3.4
وتوحدھم مع ھذه الثقافة  ،ولوطنھم ،انتماء التالمیذ لثقافاتھم، ولمجتمعھم

 .لثقافة الوحدة الوطنیةالداعمة 
 ،ویقصد بھ البعد الموافق لتعالیم الشریعة: البعد الدیني أو القیمي -3.5

 .والشورى، والدیمقراطیة ،والحریة ،والتسامح ،والمساواة ،یمثل العدالة
واإلنساني الذي یعیش فیھ  ،وھو اإلطار المادي: البعد المكاني -3.6

ویتعامل مع أفرادھا، وال یتحقق  ،لتي یتعلم فیھاالمواطن، أي البیئة المحلیة ا
والمواعظ في غرفة الصف، بل البد من  ،ذلك إال من خالل المعارف

   .21والتطوع في العمل البیئي ،المشاركة التي تحصل في البیئة المحلیة
  الدور االجتماعي والتربوي للجامعة - 4

الجامعة أنھا المؤسسة  تعرف: الدور االجتماعي للجامعة -4.1
المجتمع من أجل تحقیق  االجتماعیة التربویة العلمیة الثقافیة التي أوجدھا

أھدافھ وغایاتھ، من خالل إیجاد وسیط منظم یساعد على تنمیة شخصیة الفرد 
من جمیع جوانبھا الجسمیة والعقلیة، واالنفعالیة والروحیة، وبشكل متكامل 

والمعارف واألنماط  لقیم واالتجاھاتومتوازن، وتمكنھ من اكتساب ا
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السلوكیة، التي تجعلھ فردا سویا وتحمیھ من االنحراف والفساد والخلل القیمي 
  . 22الھدم في المجتمع الذي أوجدتھ عوامل

ووظائف الجامعة تمتد إلى أبعد من مجال العلم والبحث العلمي فأدوار 
إلى القیام بخدمة الفرد والمجتمع، فھي تحتضن الشباب الجامعي بما لھذه 
المرحلة العمریة من أھمیة وتمیز، إذ تكمل دور األسرة والمدرسة في توجیھ 

تھم، الشباب في نموھم وقدراتھم ومھاراتھم وقیمھم واتجاھاتھم وتحقیق ذوا
وقضایاه ومشكالتھ وتنمیة وعیھم وتعمل على ربط الطالب بواقع المجتمع 

اتجاھاتھم، وتدفعھم نحو المشاركة االیجابیة في مواجھتھا، وتنمیة اعتزازھم و
بوطنھم وبقیمھ األخالقیة وخصوصیتھ الثقافیة والحضاریة، وإعدادھم وجعل 

 .منھم جیل مثقف ومؤھل للتطور المستقبلي
جامعة شرعیتھا من خالل ارتباطھا بمجتمعھا وتتمثل الغایة تستمد ال

عامر "وھي عالقة الجزء بالكل، ویؤكد  الحقیقیة لھا في خدمة المجتمع،
عضویة ھذه العالقة بین الجامعة والمجتمع وارتباطھا بھ، وأن لھذه " طارق

العالقة العضویة أبعاد كثیرة، إذ تتأثر بشكل مباشر وغیر مباشر بنظم 
سفات الحكم القائمة في المجتمع، فتقوى وتتعمق أحیانا وتنحسر وتضعف وفل

 . 23أحیانا أخرى
ویرى البعض أن من أھم المسلمات التي تقوم على أساسھا عالقة 

ینبغي لھا أن تنفصل عن الجامعة بمجتمعھا ھي أن الجامعة ال تنفصل وال 
ن مجتمعھا لیس أخطر على الجامعة ومستقبلھا من أن تنفصل ع"المجتمع 

وتنحصر داخل جدرانھا مكتفیة بنقل المعرفة دون ارتباط وثیق وتفاعل 
  .24"دینامي بالمجتمع وقضایاه

وتتمیز ھذه العالقة عن غیرھا من المؤسسات لتمایز أھداف الجامعة 
ومدخالتھا وفعالیاتھا، وكذلك تمایز الفئة التي تستقطبھا، إذ تستقطب أعلى 

فضال عن العنصر البشري ھو العنصر األساسي  فئات المجتمع علما وثقافة،
  .25في ھذه العالقة

واعتبار المسلمة القائلة بأن الجامعة ھي المحرك األساسي للمجتمع 
والمسؤول عن تطوره فكریا وحضاریا، من خالل ما تقوم بھ أو ما ینبغي أن 
 تقوم بھ بشكل مستمر في قیاس درجة التغیر في المجتمع وتوجیھ ھذا التغیر،
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وتحسین أداء الثقافة المجتمعیة في كل المجاالت وترشیدھا، فھذا یجعل منھا 
علي "من أبرز المؤسسات ذات التأثیر االجتماعي في المجتمع، إذ یؤكد 

األھمیة الكبیرة للدور الذي تقوم بھ الجامعات في الدول النامیة من " الحرباوي
دول النامیة تقوم إلى جانب الجامعات في ال: " حیث التأثیر على المجتمع بقولھ

  البحث العلمي والتدریس والخدمة االجتماعیة بإعداد القیادیین 
في مختلف المجاالت، وبتوجیھ المجتمع فیھ، مما یجعل دور الجامعة 

وقد أصبح . 26"في التأثیر على المجتمع محوریا على جانب كبیر من األھمیة
یرات العالمیة والمحلیة، المجتمع یواجھ حاجات جدیدة بفعل الظروف والتغ

وبذلك یفرض على الجامعة االستجابة لھذه الحاجات، ولقد تطور الفكر 
الجامعي في العقود األخیرة محدثا تحوال في استجابة الجامعة لقضایا وحاجات 
المجتمع بأبعادھا المحلیة والعالمیة، وعلى الرغم من وضوح ھذه العالقة بین 

 تزال في العالم العربي والنامي في مراحلھا الجامعة والمجتمع إال أنھا ال
األولى، نظرا للحداثة النسبیة لالھتمام بالوظیفة الثالثة للجامعة المنصبة على 

  .خدمة المجتمع وتنمیة بیئتھ
إن بناء األمم واستمرارھا في البقاء وتقدمھا : الدور التربوي للجامعة _ 2 . 4

یبدأ من التربیة، والجامعة كمؤسسة  وإصالح أحوالھا في المجاالت المختلفة
اجتماعیة تضطلع بھذا الدور كرسالة إنسانیة، بما تحملھ في عبء المسؤولیة 
الوطنیة في بناء األجیال، من خالل التكوین العلمي والثقافي للطالب، ودورھا 
الفاعل في صقل شخصیتھم وتكوین نسقھم القیمي، وتوجیھ سلوكاتھم، إذ ال 

التعلیم والتدریس فقط، بل تقوم ببناء منظومة القیم ینحصر دورھا في 
األخالقیة والتربویة لجمیع عناصرھا البشریة، من خالل تنمیة حب الوطن 
واحترام اإلنسان لذاتھ وإنسانیتھ، واحترام القوانین والتعاون وتحمل 
المسؤولیة، والعطاء والمشاركة والعمل الجماعي، والموضوعیة والقدرة على 

وغیھا من القیم التربویة بدعمھا وتنمیتھا من أجل بناء المجتمع التكیف، 
من خالل ذلك فالجامعة تقوم بتحقیق . والمحافظة على توازنھ واستقراره

الوعي االجتماعي والتطور الفكري للشباب الجامعي، باكتسابھم القدرة على 
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بویة، وفي تحلیل الواقع الذي یعیشون فیھ بعقالنیة، لحمایتھم من األزمات التر
  .مواجھة التحدیات واألخطار المحیطة بھم داخلیا وخارجیا

كما للجامعة دور ھام في تنمیة االنتماءات عن طریق بناء الدوافع 
الذاتیة، من خالل توظیف الطالب مجھوداتھ وقدراتھ وتعزیز ثقتھ بنفسھ بما 

سھ یتحصل علیھ من نجاحات، وبالتالي تنمیة مشاعره بالفخر واالعتزاز بنف
واحترامھ لذاتھ، والشعور بأھمیة الدور الذي یمكن تأدیتھ، وبالتالي تحقیق 
االنتماء الذاتي كحاجة حیویة والتي یبنى علیھا جمیع االنتماءات األخرى، 
والتي أصبحت تشكل ضرورة ملحة، ألن النقص في التربیة على المواطنة 

ات نحو الوطن یترتب عنھ ضعف اإلحساس بالمسؤولیات وااللتزام بالواجب
لتحقیق التكامل بین الفرد والمجتمع، وأھمیة تحصین الشباب الجامعي برصید 
من القیم الدینیة واألخالقیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، یحمیھم من األثر 
السلبي لالتجاھات الفكریة والقیمیة التي تطرأ على المجتمع، وتعزیز ھذه القیم 

لیة من أجل المحافظة على الھویة الوطنیة وتوطیدھا بالسلوكات الفع
  .والخصوصیة الثقافیة أمام أثر قیم العولمة وما صاحبھا من سلبیات

  أھمیة الجامعة في تعزیز قیم الوحدة الوطنیة - 5
تعد الجامعة كواحدة من أھم المؤسسات التعلیمیة في تعزیز قیم الوحدة 
الوطنیة لدى طالبھا وتوجیھھم توجیھا قیمیا وأخالقیا صحیحا، حیث أن 
التربیة والتعلیم من أنجح الوسائل یمنع االختالف والتفرقة، ألن العلم یوحد 

 .العقل ویوحد أیضا بین أبناء الوطن
علیمیة ثقافیة معرفیة وأخالقیة ودینیة متمیزة، وتشكل الجامعة بیئة ت

باتساع بیئتھا المعرفیة وبما توفره من أنشطة تعلیمیة وخبرات في بناء 
شخصیة الشباب الجامعي، وھي بذلك قادرة على تنمیة وتمثل جمیع معاني 

  .االنتماء الوطني
ي وتكمن أھمیة الجامعة في تنمیة قیم الوحدة الوطنیة من أھمیة القیم ف

بناء وتكوین الفرد لذاتھ ولمكانتھ ولسلوكھ في المجتمع ومن أھمیة القیم في 
مرحلة الشباب الجامعي لكونھم یشكلون أحد األطراف في القضایا التي تتصل 
بعملیات التغییر والتفاعل االجتماعي، ولألھمیة الخاصة لھذه المرحلة، وھي 

الفكریة، ومرحلة اإلعداد مرحلة بدایة النضج كوین االتجاھات واالنتماءات 
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واالندماج في الحیاة العامة، وبذلك تستدعي اھتماما تربویا في تنمیة القیم 
اإلیجابیة وفي مقدمتھا قیم الوحدة الوطنیة، في ضوء معطیات واحتیاجات 
الوضع االجتماعي والسیاسي والحضاري، وفي ضوء التداخل القائم بین 

تثیره من قضایا سیاسیة واجتماعیھ التحوالت التي تجري في العالم وما 
وثقافیة محیطة، وفي مرحلة تتراجع فیھا الثقافة والسلوكیات التي تشیر إلى 
الوحدة الوطنیة لحساب ثقافة وسلوكیات العنف، وضعف اإلحساس 
بالمسؤولیات وااللتزامات اتجاه الوطن، وضعف الجانب القیمي، وتعدد 

فردیة على الجوانب اإلنسانیة والجماعیة الفلسفات وطغیان الجوانب المادیة وال
والوطنیة، وفي ظل حتمیة العولمة بثقافتھا وشروط نظامھا بسھولة انتقال 
المفاھیم والثقافات وما نتج عن ذلك من تغیرات جذریة في حیاة األفراد، وفي 
اھتماماتھم واتجاھاھم وانتماءاتھم، كان لھا التأثیر المباشر على منظومة القیم 

مجتمع وعلى الشباب الجامعي بشكل خاص، إذ ظھرت علیھم قیم جدیدة في ال
بإعادة تشكیل اتجاھاتھم الدینیة واألخالقیة، وأدوارھم والمعاییر الثقافیة 
المختلفة، إذ تغلبت علیھم قیم التعامل المادي وتھمیش قیم الصدق واإلخالص 

بح من الصعب وأص المتجمعوالعمل، كما تراجع دورھم في الحفاظ على ثقافة 
معرفة اتجاھاتھم في تشكیل مواطنتھم، وصراع ثقافي في معرفة ھوایاتھم 

  .الذاتیة وخصوصیاتھم الثقافیة
وبذلك یزداد دور الجامعة أھمیة في حمایة الشباب الجامعي من 
االنزالق أمام ھذه القیم، باعتبارھم الشریحة األكثر تأثرا واألكثر معاناة من 

ناقضات االجتماعیة والقیمیة، واألكثر انفعاال واھتماما مختلف التغیرات والت
  .بآمال المستقبل

  واقع دور الجامعة الجزائریة في تعزیز قیم الوحدة الوطنیة - 6
أن الدور االجتماعي الحالي للجامعة الجزائریة یتمیز بالضعف في 
 تجسید الصورة الوطنیة لطلبتھا، بوجود خلل كبیر من خالل إھمالھا وتجاھلھا
لألبعاد الوطنیة واألخالقیة والثقافیة الالزمة لتربیة اإلنسان والمواطن 
المسؤول، المتحلي باالنتماء والتعقل، وغیرھا من الجوانب اإلنسانیة المختلفة 
التي تؤھلھ ألداء األدوار المختلفة في الحیاة والمجتمع، وترجع األسباب في 
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ئري، وأولویاتھ واتجاھاتھ نحو ذلك إلى عوامل منھا ما یتعلق بالمجتمع الجزا
التعلیم الجامعي وأھمیتھ، ومنھ ما یتعلق بمجتمع القرن الحالي ومعطیاتھ 
المتعددة سیاسیا وثقافیا واجتماعیا واقتصادیا، وما تفرضھ ھذه المعطیات 

المجتمع ومؤسساتھ المختلفة، ومنھ ما یتعلق بالجامعة وقدرتھ  أمامتحدیات و
التطور، وطبیعة ومضامین البرامج والمقررات الدراسیة، الذاتیة على التقدم و

ومنھا ما یتعلق بالطالب وشعوره باالغتراب واإلحباط والقلق على مستقبلھ، 
فخریجي الجامعات حاملي الشھادات أصبحوا عرضة للبطالة والتھمیش 
االجتماعي واإلقصاء االجتماعي وعدم تحقیق النجاح في الحیاة االجتماعیة 

ج في المجتمع بطریقة فعالة ومنتجة، ونتج عن ذلك اإلحساس بعدم واالندما
االنتماء إلى المجتمع بتولد الیأس واإلحباط والتمرد، وھذا اإلقصاء االجتماعي 

سھلة في ید التفكیر المتطرف الذي یخل بالوطن ووحدتھ  ھفرسییجعلھم 
 .واستقراره

رة ومتأثرة، وھناك إن أھم ما تتمیز بھ الجامعة أنھا بیئة اجتماعیة مؤث
عدة مؤشرات تدل على أن بیئة الجامعة الجزائریة غیر صحیة، أي تتمیز 
بالضعف في القیام بدورھا الوطني واالجتماعي والثقافي في عملیة تكوین 
وبناء الفرد المواطن الصالح، الواعي بوحدتھ الوطنیة، وھذا أفرز واقعا حیاتنا 

فراد وحقیقة األدوار الوطنیة المنوطة بھم في الجامعة توسعت فیھ الھوة بین األ
  .في المجتمع

فمن حیث محتوى المواد الدراسیة نجد أنھا جامدة ال تقدم إال مفاھیم 
نظریة مجردة تعتمد على الحفظ وال ترتبط بقیم االنتماء والوطنیة ووحدتھا، 
مع غیاب مواد أو مقررات خاصة بالتربیة الوطنیة وان وجدت البعض منھا 

صة بالتاریخ فھي قلیلة جدا، مجرد معلومات تاریخیة في شكل السرد ال والخا
تصل إلى ترسیخ وتعمیق مشاعر االنتماء إلى الوطن وموروثھ االجتماعي 

  .والوطني
فالمواد الدراسیة الجامعیة تھمل القیم الوطنیة، فھي ال تلتقي مع 

وتساؤالتھم  اھتمامات الشباب الجامعي وال تقوم على الرد على استفساراتھم
وتفسیر الظواھر التي تحیط بھم، وبالتالي فھي ال تساعدھم على فھم واقعھم 
فھما موضوعیا، ألن جوھر التعلیم المعاصر لیس تعلیما یھدف إلى تخزین 
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معلومات في أذھان الطلبة وتحویل عقولھم إلى قوامیس، وإنما ھو تعلیم یھدف 
ا في الواقع المحیط بھم، وألن إلى تفعیل وتنمیة دور الطالب تأثیرا وتحكم

دور الجامعة ال یجب أن یقتصر على التعلیم التقلیدي بل یجب  أن یمتد إلى 
  .التطلع إلى اآلفاق البعیدة

كما أن أسالیب التدریس ال تتیح المجال للطالب للتعبیر عن آرائھم 
وإتاحة فرص الحوار حول أخبار ومعلومات ترتبط بالوطن، والتعرف على 

  .ومشكالتھ وتبصیره بمتطلبات ھذا الواقع وأولویاتھ قضایاه
ومن ناحیة أخرى، إن دور األستاذ لھ األثر الكبیر في تعزیز وتعظیم 
قیم الوحدة الوطنیة، إال أن الواقع یبین أن األستاذ لھ أثر في تشكیل الدور 
السلبي لجامعتنا، یظھر ذلك في مضامین ھذا الدور بانعدام مبادرات وفتح 

ل لطرح القضایا السیاسیة الوطنیة والعربیة واإلسالمیة، وتنمیة الوعي المجا
السیاسي واالجتماعي والوطني، أو االلتزام بالقوانین والنظام أثناء إلقاء 
الدروس لبضع دقائق، بل االلتزام بالمقررات الدراسیة دون غیرھا من 

  .األسالیب التي تنمي وتعزز القیم الوطنیة واألخالقیة
د خصائص الطلبة وسلوكاتھم كمؤشر آخر عن البیئة غیر كما تع

الصحیة لجامعتنا في ضعف اإلسھام في تنمیة ھذه القیم، باالنطالق والتمركز 
والوالء لألمور الشخصیة، وأسالیب جدیدة في التفكیر لیست لھا صلة 
بخصائص المجتمع الجامعي مثل الالمباالة وعدم المحافظة على نظافة 

كاتھا، وسوء استخدام الحریة وعقم الحوار وعدم احترام األستاذ الجامعة وممتل
والنظام الداخلي للجامعة، والمیل نحو األنانیة والجھویة والتمرد والقیام 
بمظاھر مضادة للتعلیم وللوطن والوطنیة، من خالل االحتجاجات 
واإلضرابات المتكررة السلمیة منھا والعنیفة التي أصبحت تمیز الجامعة، 

طرة ثقافة العنف بأشكالھ المختلفة، وضعف مستوى المسؤولیة بسی
االجتماعیة، یتجلى ذلك بوضوح في التزویر في السجالت الرسمیة والغش في 
االمتحانات والمسابقات والرشي في سبیل الحصول على درجات أعلى مما 
یستحقونھ، والالمباالة بالرأي المجتمعي وعدم االھتمام بنتائج السلوك، إلى 
جانب ضعف الوازع الخلقي وعدم االھتمام بالقیم الفضیلة، وتبني االتجاھات 
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السلبیة التي تستقطب التشتت داخل الجامعة كمؤسسة تعلیمیة تربویة في ظل 
سیادة الصراع والمحسوبیة، وكذا ضعف مستوى التحصیل الدراسي والتغیب 

  .وانیةفي الدروس والمحاضرات، وبروز مشكالت النظام والمظاھر العد
ھذه السلوكات المشار إلیھا تقدم مؤشرات واضحة على حجم وطبیعة 
انتماء ووالء الطلبة لوطنھم وثقافة مجتمعھم، وبذلك أصبحت الجامعة غیر 
قادرة على تحقیق أھدافھا التربویة واألكادیمیة واالجتماعیة والثقافیة والفكریة 

علیمیة ومجتمعیة كبیرة، واألخالقیة  والوظیفیة المھنیة، ویعد ذلك مشكلة ت
حیث یتخرج الطالب ویلتحق بالعمل ویتدرج في سلم العمل االجتماعي وھو 
یفقد قیم االنتماء الدافعة إلى العمل الجاد المخلص في خدمة الوطن، وتحمل 
المسؤولیة واحترام العمل وااللتزام بالواجب، كما أنھا ال تساھم في تخریج 

یم واضحة لألدوار الوطنیة المنوطة بھم في طلبة لدیھم ثقة بأنفسھم ومفاھ
المجتمع، وغیرھا من ممیزات الشخصیة التي تؤكد على اضطراب المنظومة 
األخالقیة مما أنتج تناقضا بین األخالق والسلوك، خاصة في ضعف األنشطة 
الطالبیة التي تصبو نحو االرتقاء بالثقافة في البیئة الجامعیة من حیث 

والقیم، إذ أصبحت ھذه األنشطة ال تساھم على  االتجاھات والمعارف
المحافظة على الثوابت والمبادئ الوطنیة واألخالقیة في المجتمع، كإطار 

  .مرجعي داخل المؤسسة الجامعیة
كما تساھم إدارة الجامعة بدور في التأثیر السلبي على تنمیة وغرس 

الجزائریة االنتماء والوحدة خارج قاعات التدریس، إذ نجد أن الجامعة 
مقتصرة في مراقبة ومحاسبة المخطئین من الطالب في سلوكاتھم بالوصول 
إلى الضرر المادي بممتلكات الجامعة والضرر باألستاذ أیضا، وضعف 
التواصل بین إدارة الجامعة والطلبة وغیاب الرقابة، ونتج عن ذلك سلوكات 

ة التخاطب بین اإلدارة سلبیة لدى الطلبة مثل االستھتار والالمباالة، كما أم لغ
وبین الطلبة واألستاذ ما یمیزھا أنھا ال تقوم على الشفافیة وروح الصدق 

وجود التناقض    والتفاعل البناء، مع ضعف االنسجام بین جمیع ھذه العناصر
الذي یصل إلى حد التصادم، مما أدى إلى تقلیل فاعلیة الجامعة كمؤسسة 

العناصر ألدوارھا ضمن ھذا النظام،  اجتماعیة، وأثر سلبا على تبادل تلك
  .األمر الذي انعكس سلبا على االنتماء للمؤسسة ثم للوطن
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  آلیات تفعیل دور الجامعة في تعزیز الوحدة الوطنیة - 7
أساس تنمیة  إن ترسیخ مفھوم الوحدة الوطنیة یقوم على :األخالق -7.1

اإلحساس باالنتماء، فاالنتماء لیس سلوك وعاطفة، بل العمل الذي یظھره 
الفرد في وطنھ، إذ یتجسد حب الوطن في سلوك الفرد في أداء الواجب 
وتحقیق الخیر ألبناء الوطن والمجتمع، فھو یشترط أن یكون للفرد درجة من 

وره كمواطن، یمارس ھذا التفكیر والوعي بكل ما یحیط بھ للقیام بما یحدده د
  .الدور بصدق وبشكل یخدم الوطن

ویستوجب االنتماء الوفاء للوطن والتعاون والمحافظة على 
المكتسبات والمشاركة الفعالة في تحقیق التقدم، ومعنى ھذا أن مفھوم االنتماء 

  .بكل ھذه المضامین یبنى على أسس وھي األخالق
سس والضوابط والمعاییر تعد األخالق منظومة قیم، فھي تمثل األ

اسي المرتبط ل األسأن السؤا"  سقراط"، إذ یرى السلوكیاتالتي تقوم علیھا 
وما الذي یجب أن ال یقوم بھ " ما الذي یجب أن یقوم بھ الفرد؟ : باألخالق ھو

فموضوع القیم یتضمن عالقة اإلنسان بالمجتمع وباآلخرین، ونظرتھ ". الفرد
نتھ في المجتمع، كما أن القیم ھي المحددة لنمط إلى نفسھ والى سلوكھ ومكا

  .حیاة الفرد والجماعة
وما دامت تربیة االنتماء ھي تربیة األخالق، وأن القیم األخالقیة تعد 
نموذجا ألیة قضیة ننطلق منھا والتي یمكن توظیفھا والعمل على اكتسابھا، 

ھا األساسیة، وتحتل فالتربیة تقوم ببناء اإلنسان من أجل تنمیتھ وبذلك فھي أدات
الجامعة الدرجة والمرتبة األولى بین أدوات البناء واإلصالح والتنمیة 

  .والتطویر
وتمثل المنظومة التعلیمیة الجامعیة بیئة مناسبة لتنمیة وتعزیز الوحدة 
الوطنیة باعتبارھا بیئة ثقافیة تمنح للطالب الجامعي كفاءة الفھم والوعي وھما 

ن المواطن وترسیخ االنتماء وبالتالي ترسیخ مفھوم عنصران ھامان في تكوی
الوحدة الوطنیة من خالل القیم المرتبطة بالثقافة السیاسیة بحیث أنھا تربط بین 
مفاھیم السیاسة والتفكیر حول الھویة والوحدة الوطنیة، كما أن انتماء الطالب 
الجامعي لنظام تعلیمي معین وھو بصدد تحقیق ذاتھ، من خالل مكانة 
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اجتماعیة یتطلع بھا وبالتالي الشعور بالذات، یعكس كل ذلك مسؤولیة طبیعة 
بیئة الجامعة في تنمیة وترسیخ وغرس المواطنة والوطنیة والتي تعد من أسس 
وأبعاد الوحدة الوطنیة، وبذلك فالجامعة الیوم لھا أدوار أخرى ال تقل أھمیة 

یتھا في تنمیة قیم االنتماء عن دورھا األكادیمي التعلیمي والبحثي منھا مسؤول
والمواطنة والوحدة، كما تشكل األخالق في الجامعة العامل األساسي لالنسجام 
والتوافق بین كل عناصرھا البشریة من أساتذة وإداریین وطلبة، فھي بذلك 
المعاییر والثوابت التي تحدد وتضبط طبیعة العالقات والتفاعالت اإلنسانیة 

  .بداخلھا
أحدى اآللیات التي تمكن من بناء شخصیة الفرد القادرة  فاألخالق تعد

على تعزیز إدراك معنى الوطن ومحبتھ والدفاع عنھ، والتضحیة من أجلھ 
وتقویة الروابط بین مواطنیھ، وتجنب المواقف السلبیة إزاء تقدمھ، وبالتالي 

یة الحفاظ على وحدتھ وتآلفھ، وھذا یخلق بیئة جامعیة قائمة على عالقات إنسان
وأخالقیة واجتماعیة منسجمة كأساس جوھري في تعزیز الوحدة الوطنیة بین 

  :عناصرھا من أساتذة وإدارة وطلبة داخل الجامعة عن طریق اآللیات التالیة
أن تقوم العالقات في الجامعة بین عناصرھا على أسس االحترام والثقة  - 1

  .المتبادلة بین األستاذ والطالب واإلدارة
العالقات في الجامعة بین عناصرھا على أسس الكرامة اإلنسانیة أن تقوم  - 2

  .والمساواة والعدل
  .التأكید على إخالص الطلبة في أعمالھم وواجباتھم التعلیمیة - 3
  .الصدق وتجنب المراوغة والنفاق والغش - 4
  .تحقیق مبدأ التعاون المتبادل بین جمیع العناصر البشریة داخل الجامعة - 5
  .ن الجھویة والمحسوبیةالتخلي ع - 6

وال شك أن ھذه اآللیات بإعادة االعتبار للقیم اإلنسانیة واألخالقیة تولد 
اإلحساس بالمسؤولیة الفردیة والجماعیة والشعور باالنتماء والعمل من أجل 

  .الجامعة وخدمة الوطن ووحدتھ
توجد عالقة بین ثقافة الحوار واألخالق، ألن : ثقافة الحوار -7.2

الحوار الناجح یقوم على منظومة من األخالق التي تشكل الضوابط والمعاییر 
م والصدق التي تحكم السلوك، كما أن الحوار یقوم على قیم أخالقیة كاالحترا
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" واصطالحا  ،27"الرجوع عن الشيء إلى بالشيء"الحوار لغة ھو .والثقة
رة األذھان وتحریك أسلوبا علمیا تعلیمیا تستخدم فیھ األسئلة واألجوبة إلثا

الوجدان بقصد إزالة فكرة خاطئة عن النفوس أو تعلیم أمر جدید أو حسم 
موضوع یدور حولھ الخالف وذلك بتبادل اآلراء واألفكار فیما بینھم، بھدف 

  .28"الوصول إلى الحقیقة
فالحوار كمنھج للتواصل والتفاھم في معالجة القضایا المشتركة، وھو 

لمنطق في التعامل والتفاعل االجتماعیین اللذان یسمحان یجسد العقالنیة وا
باالرتقاء بالوعي الوطني بأعلى درجة، كما یجسد الثقة ومراعاة مصالح 
األطراف، واالعتراف بحق الجمیع ویسمح أیضا بمعرفة األفكار واالتجاھات 

   .والقدرات العقلیة والمھارات االجتماعیة
ھامة لمنع حدوث األزمات إن تبني الجامعة ثقافة الحوار یعتبر وسیلة 

بداخلھا، من خالل عدم رفض اآلخر واحترام وجھة نظره، وبث الموضوعیة 
والعمل على تحقیق الوئام في ظل االختالف، وغیرھا  ،والوسطیة والشراكة

 .من القیم واألسس التي من شأنھا تعمیم السلم واألمن والوحدة في المجتمع
نیة من خالل تبني ثقافة الحوار بین كافة وتستطیع الجامعة تعزیز الوحدة الوط

  :عناصرھا عن طریق
إشاعة أجواء الحوار العقالني العلمي، وفسح فرص التعبیر للطلبة عن  - 1

  .أنفسھم وھمومھم وتصوراتھم في حدود النظام واألخالق
فسح المجال أمام الطلبة للمشاركة في عقد وتنظیم الندوات والحوارات  - 2

 .الوطنیةالتي تمس القضایا 
العمل على ممارسة ثقافة الحوار عند التعامل بین األساتذة والطلبة  - 3

 .واإلدارة في الجامعة
 .االعتماد على أسلوب الحوار والمناقشة كأسلوب للتدریس - 4
إشاعة جو ایجابي للقبول النفسي والعقلي والفكري للطلبة دون التمادي في  - 5

 .الالمحدوداالنفتاح أو االنغالق والتسلط والتعصب 
 .تفعیل المشاركات الطالبیة والفعالیات والنشاطات خارج الجامعة - 6
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إتاحة الفرص للمشاركة والحوار وتوفیر بیئة جامعیة تحترم حقوق  - 7
 .ومشاعر الطلبة واألساتذة

تنظیم لقاءات دوریة بین الطالب واألساتذة واإلدارة لتفعیل الحوار وتعزیز  - 8
 .المحبة والثقة بین األطراف

 :إال أن تبني ثقافة الحوار ونجاحھا یعتمد على أسس ھي
  .لآلخر اإلصغاءاالعتماد على مھارات  -
 .العقالنیة والمنطق أثناء الحوار -
إتباع منھج الحوار القائم على القیم األخالقیة كالصدق واألمانة واالحترام  -

 .والوضوح واإلخاء
 .االعتماد على الموضوعیة عند طرح القضایا -

إن األداة األولى التي :دور المناھج الجامعیة والمواد الدراسیة -73.
تمكن جامعتنا من تعزیز الوحدة الوطنیة وقیمھا لدى طالبھا ھو دورھا 
التعلیمي ومصادره، بتقویة الترابط والتفاعل بین المقررات أو المواد الدراسیة 

م وتوجیھ والمحتوى العلمي حتى یعكس األھداف المرصودة، باستھداف القی
 إنسانیةالمعرفة بقیم الوطنیة، واسترشادھا بالواقع التاریخي الوطني وقیم 

ط األھداف التعلیمیة باألھداف الوطنیة، بحیث یمثل التعلیم بصالحة، وذلك بر
وسیلة عملیة لالرتقاء باالنتماء الوطني من خالل غرس القیم التي تساھم في 

ن تسعى الجامعة في تأدیة رسالتھا حمایة المجتمع من التفكك واالنحالل، وأل
بأسمى معانیھا بالحفاظ على الذاتیة الثقافیة وصون التراث الوطني والتعبیر 

 .عن الحس الوطني
والمقررات والمواد الدراسیة التي یدرسھا الطالب لھا أھمیة كبیرة في 
 إعداده أكادیمیا وتشكیل وتوجیھ اتجاھاتھ االجتماعیة والسیاسیة واألخالقیة،
فھي تمثل البنیة المعرفیة األساسیة لتعلم الطالب، وعلیھ یجب أن تشجع على 

بالمسؤولیة الوطنیة  اإلحساسالتفكیر العقالني وتعمل على تنمیة 
واالجتماعیة، واستنادھا على منظومة القیم بالتركیز على روح الوحدة 

خیة والتاری اإلسالمیةالوطنیة والوئام واألمن واالنتماء، فالدراسات 
الوحدة  إلىوالدراسات األدبیة واالجتماعیة غنیة بالمضامین التي تشیر 

  .الوطنیة
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وعلیھ فإن طرق تعزیز الوحدة الوطنیة یتطلب مراجعة الجامعات 
  :لمناھجھا ومقرراتھا وموادھا الدراسیة مع مراعات ما یلي

ئع تضمین ھذه المناھج والمقررات للتراث الوطني واختیار الحقائق والوقا - 1
  .والقیم التي تبث روح الوحدة الوطنیة

إلحاق التخصص األكادیمي بمواد ومقررات ثقافیة وسیاسیة ودینیة  - 2
 .واجتماعیة كمواد أساسیة تتصل بالتاریخ الوطني والقیمي الحضاري

إدخال مقررات أساسیة بجانب التخصص األكادیمي تتضمن التاریخ  - 3
 .ل مراحل المسار الجامعيالوطني وتعمیمھا على جمیع الشعب، في ك

لألستاذ الجامعي الدور واألثر الكبیر في التكوین :دور األستاذ -74.
العلمي واالجتماعي والقیمي للطالب، من خالل العالقة التربویة المباشرة التي 
تجمعھما، بتوجیھھ وإرشاده وتعدیل اتجاھاتھ بمسؤولیة اجتماعیة ووطنیة 

قدوة الحسنة والممثل األعلى والعنصر األساسي وأخالقیة، باعتبار األستاذ ال
 .في العملیة التربویة

  :ویتحقق ذلك من خالل 
  .مساھمة األستاذ في حل المشكالت األكادیمیة التي تواجھ الطالب .1
 .تفاعل األستاذ مع قضایا المجتمع وتبنیھا وإشراك الطالب فیھا .2
شاعة وحدة لفت نظر الطالب في قاعات التدریس إلى القیم الدخیلة إل .3

 .المجتمع
التزام األستاذ بأخالقیات مھنة التعلیم في سلوكھ على أساس االنضباط،  .4

وااللتزام بمعاییر األمانة والموضوعیة واإلخالص لیكون نموذجا سلوكیا 
 .یقتدى بھ

تبني عالقات انسانیة وتفاعل ایجابي بین األستاذ والطالب على أساس  .5
 .العطاء واالحترام المتبادل

االعتماد على المناقشة والحوار مع الطلبة حول القیم السیاسیة واألخالقیة  .6
 .واإلنسانیة التي توجھ السلوك

تعتبر اإلدارة أھم عنصر من العناصر  :الجامعیة اإلدارةدور  -75.
الموجودة في الجامعة والتي تمكنھا من تعمیق وتنمیة قیم الوحدة الوطنیة، 
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ا، ألن النظام اإلداري الذي یمارس داخل وھذا یستدعي إحداث تغیرات فیھ
الجامعة یمثل القدوة في الوطنیة والدور األساسي في توفیر بیئة مالئمة تنتمي 
وتشجع القیم المرتبطة بالوحدة الوطنیة والترابط االجتماعي، من خالل العمل 
الجماعي والتعاون، واالتصال والحوار، ویمكن تطویر دور النظام اإلداري 

 :في تعزیز قیم الوحدة الوطنیة من خالل ما یلي للجامعة
  .إلغاء الحواجز في االتصاالت .1
ترسیخ عالقات إنسانیة على أساس المساواة واحترام كرامة األستاذ  .2

 .والطالب
العمل للصالح العام مقابل المحسوبیة أو العالقات الشخصیة والبیروقراطیة  .3

 .لتحقیق التكامل بین الفرد والمجتمع
لحیاة الطالب داخل الجامعة أثر كبیر في  :األنشطة الطالبیة دور -6. 7

حیاتھ، بما تحدثھ األنشطة المختلفة من تغیرات عمیقة في شخصیتھ، بتربیة 
بالحق، وتنمیة قیم الحریة  واإلیمانوالمحبة  اإلخاءاتجاھاتھ وسلوكاتھ على 

ء وتحمل وروح التعاون والعمل الجماعي، وربط العالقات بین الطلبة، والعطا
المسؤولیة والمشاركة الجماعیة، وغیرھا من القیم االیجابیة التي تحافظ على 

إذ توفر ھذه األنشطة فرص . المبادئ الوطنیة وتعزز صلتھ بالمجتمع
الممارسة وتكملة الجوانب التي ال یتسع لھا وقت التعلیم في القاعات، 

 .قدراتھواعتبارھا مجاال حرا تعبر عن حاجات الطالب ومیوالتھ و
  :إلىولكي تساھم ھذه األنشطة بدور فعال في تعزیز الوحدة الوطنیة تحتاج 

أن تكون ھذه األنشطة متنوعة منھا الفكریة والثقافیة واالجتماعیة  .1
  .والریاضیة والفنیة

مواكبة ھذه االنشطة مع المناسبات الوطنیة والسیاسیة والدینیة واالجتماعیة  .2
 .والمناسبات الخاصة

شجیع األنشطة االجتماعیة واالنشطة التطوعیة لتقویة صلة تكثیف وت .3
الطالب بالمجتمع وخدمتھ، وتدعم قیم المسؤولیة االجتماعیة وقیمة التعاون 

 .لدیھم
تنظیم برامج وأنشطة موجھة الكتساب الطلبة قیم وطنیة ووحدة الوطن،  .4

 .والعمل الدائم على تعزیزھما وتنمیتھما لدیھم
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fondée sur la connaissance : un diagnostic 
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Université Akli Mohend Oulhaj - Bouira 
 
Introduction 

La création et l’appropriation du savoir et de la technologie sont 
les principaux moteurs du développement des économies fondées sur 
la connaissance. Dans ce cadre, le système de recherche et de 
formation joue un rôle déterminant. Il lui incombe non seulement de 
produire la connaissance, mais aussi de la diffuser particulièrement 
auprès des utilisateurs potentiels (les acteurs économiques) en 
fournissant les éléments requis pour résoudre les problèmes. Pour 
cela, il ne suffit pas seulement de disposer d'infrastructures de 
formation, de recherche et développement performantes, d'un 
personnel de qualité, il est nécessaire également d’adopter une 
démarche entrepreneuriale qui consiste à être à l’écoute des besoins 
économiques. Dans ce papier nous essayerons de situer l’université 
algérienne par rapport à ces impératifs. Ainsi nous avons considéré 
quatre sections : la premiere traite de la production de la 
connaissance à l’ère des économies fondées sur la connaissance, elle 
met l’accent sur le changement de paradigme dans le processus de 
production de la connaissance (section 1). Les sections restantes 
traitent du potentiel du national de production des connaissances en 
appréhendant : les volets infrastructures et ressources humaines 
(section 2). La programmation et le financement des activités de 
recherche (section 3) et enfin la valorisation de la recherche (section 
4). 
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1- La production de la connaissance à l’ère des économies 
fondées sur la connaissance 

Dans cette section nous défendons l’hypothèse selon laquelle le 
processus de production de connaissances change de paradigme. Le 
nouveau paradigme ne reflète pas seulement le recours massif aux 
investissements dans la connaissance, il introduit de nouveaux traits 
qualitatifs se manifestant dans les modalités de production des 
connaissances.  

1-La Production De La Connaissance En Transition : La 
production de la connaissance connait actuellement des mutations 
fondamentales. Le déplacement de la création de la valeur des 
activités basées sur la rationalisation des facteurs traditionnels de 
productions vers les activités de production de la connaissance s’est 
accompagné de changements qualitatifs caractérisant un nouveau 
paradigme de production de connaissances.     
  
1-1-La vision traditionnelle de la production de la connaissance : 

La vision traditionnelle de la production de la connaissance s’est 
caractérisée par la simple dichotomie : d’un côté, la distinction 
entre science et technologie héritée de la vision adoptant l’idée de 
la linéarité du processus d’innovation. D’un autre côté,  la 
différenciation entre la recherche publique et la recherche privée, 
issue de la conception faisant de la science un bien public 
(Cohendet et Joly, 2001). La linéarité du processus d’innovation 
suppose un certain type de division du travail entre les deux types 
de recherche : premièrement le rôle de la recherche fondamentale 
est d’augmenter le stock des connaissances de la société (par les 
publications scientifiques, les conférences et les séminaires). 
Deuxièmement, le rôle de la recherche appliquée est de transformer 
ce stock de connaissances en connaissances utiles (par des brevets, 
des licences, des copyrights etc). 
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La vision traditionnelle reposant sur la linéarité du processus 
d’innovation a été largement critiquée. Des auteurs comme Cowan 
ont été même provocateurs: « In the bad old days innovation was 
viewed as a linear process, and was described using the “linear 
model” » (Cowan, 2005, p.4).  Ces critiques s’articulent autour de la 
négligence du modèle linéaire de plusieurs traits caractéristiques du 
processus d’innovation voir même l’existence de zones d’ombre qui 
rendent le modèle assez simpliste dans l’explication de la réalité de 
la production des connaissances et de l’innovation. D’abord, la plus 
importante limite adressée au modèle linéaire d’innovation porte sur 
l’absence de rétroactions (Cohendet & Joly, 2001, Nieminen & 
Erkki, 2001). La création technologique nécessite des interactions 
récurrentes entre la recherche fondamentale et la recherche 
appliquée, ce qui signifie que le choix des thèmes de recherche 
académique n’est pas nécessairement indépendant des préférences de 
l’industrie. Par exemple, ce modèle ne prévoit pas les réactions de la 
part des consommateurs suite à la mise sur le marché d’un nouveau 
produit. Or pour qu’une entreprise reste compétitive, elle doit tenir 
compte des améliorations proposées par les utilisateurs. Egalement, 
le modèle linéaire ne permet pas d'expliquer ce qui incite les 
chercheurs à produire des connaissances et de comprendre si, et 
comment, toutes les connaissances scientifiques conduisent à la mise 
en place d'innovations. Il délaisse également le rôle que jouent les 
autres formes de la connaissance notamment tacite dans le processus 
d’innovation en considérant que la connaissance issue de la 
recherche fondamentale forme la base de l’innovation.  
1-2- La production de la connaissance : vers un paradigme 

entrepreneurial : Dans les années quatre-vingt, les modèles dits 
«interactifs» ont remplacé le modèle précédent dit «modèle 
linéaire». Ces modèles mettent l’accent sur le rôle de la conception 
industrielle et sur les relations entre les phases aval (liées au 
marché) et les phases amont (liées à la technologie) de 
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l’innovation, ainsi que sur les nombreuses interactions entre la 
science, la technologie, les activités industrielles et commerciales 
du processus d’innovation. Les interactions en tant que 
caractéristique fondamentale dans la mutation du processus de 
production des connaissances est l’objet d’exploration au moins 
dans deux perspectives. La première, est intra-organisationnelle 
s’intéressant à compréhension des déterminants internes de la 
dynamique innovatrice des organisations (Cohen et Levinthal, 
1990 ; Nonaka, 1994). La deuxième perspective se focalise sur 
l’intégration entre différents acteurs (Cohen et Levinthal, 1990; 
Keeble & Wilkinson, 1999; Leydesdorff & Etzkowitz, 2000; 
Chesbrough, 2003; Lundvall & Vinding, 2004). Cette dernière peut 
concerner plusieurs niveau d’analyse systémique (local, régional, 
nationale, sectoriel…). 

L’analyse de la production et l’utilisation de la connaissance dans 
le cadre des systèmes d’innovation implique une analyse des flux de 
la connaissance à travers le processus d’apprentissage interactif, 
comme le note Lundvall (2007, p.107) : « The analysis of innovation 
systems may be seen as an analysis of how knowledge evolves 
through processes of learning and innovation ». Les interactions 
établies  entre différents acteurs (producteurs et utilisateurs de 
connaissances) prennent plusieurs formes : des flux réguliers de 
produits tangibles et intangibles, des flux d’informations et des 
relations de coopérations. L’apprentissage interactif prend place 
lorsque ces formes sont mises en connexion (Lundvall & Vinding, 
2004). La capacité d'apprentissage des acteurs est importante car elle 
reflète les capacités des acteurs à modifier et adapter leur 
comportement en fonction des transformations de leur 
environnement et traduit la manière dont ces acteurs mobilisent les 
ressources pour trouver des solutions1 (Ernst & Lundvall, 1997).  
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1-3- Le système national d’innovation en tant que écosystème de 
production de connaissances : A l’échelle d’une nation, la prise 
en considération de la dimension interactive de l’innovation fournit 
les bases de l’approche des systèmes nationaux d’innovation. Dans 
cette perspective, la notion de système national d’innovation est 
pertinente pour étudier les interactions entre le développement 
technologique et les institutions2. Ces interactions ne reflètent pas 
uniquement les relations de marché, mais des relations hors marché 
inhérentes au contexte social et culturel plus large. La qualité des 
interactions -et par conséquent l’apprentissage qui s’opère et la 
compétitivité qui en découle- est profondément façonnée par les 
institutions. Ces dernières sont souvent qualifiées de « règles du 
jeu », de « mode de gouvernance », ou encore de « technologies 
sociales »3 qui permettent de réguler les interactions entre les 
différents acteurs (R. Nelson, 2008). Elles englobent les règles 
sociales, les normes culturelles, les routines et les conventions qui 
influencent le comportement des organisations en bâtissant des  
contraintes ou au contraire des incitations à l’innovation. Elles ne 
désignent pas formellement un agent ou un facteur mais un 
environnement complexe dans lequel opèrent les agents. Les 
institutions ne constituent pas, une entité purement statique mais un 
véritable comportement d’évolution et l’aboutissement d’un 
processus historique et évolutif permettant aux agents d’agir 
instantanément au sein d’un environnement marqué par 
l’incertitude (North, 1990, 2008). Ici, la production, la réplication 
et la sélection des connaissances reflètent une dynamique 
économique et une coévolution entre l’appareil productif, les 
structures scientifiques et technologiques et les institutions. Dans 
ce cadre, les instituions permettent la construction de ce qui est 
qualifié de « un cadre légal d’accumulation » (Uzunidis, 2003, 
p.63), c’est à dire « les formes, les modalités, les moyens de 
concurrence et de coopération entre les agents économiques qui 
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permettent la réalisation du procès de production, c'est-à-dire la 
mise en conformité des rapports sociaux de production avec les 
forces productives ». Le rôle de l’Etat dans la construction de ce 
cadre est nécessaire et précis notamment en appuyant et en 
garantissant la formulation explicite d’un ensemble cohérent de 
mécanismes : organisation de l’offre de ressources scientifiques et 
faciliter leur mobilité vers le système de production ; financement 
et subventions des activités de recherche ; mise en œuvre de 
mécanismes permettant la réappropriation du rendement de 
l’investissement en R&D ; création de procédures de coopération 
entre entités publiques et privées dans le but d’assurer la rentabilité 
d’un projet d’investissement privé susceptible d’avoir des 
retombées économiques sur une large échelle...etc.  

2- La Production De Connaissances En Algerie : Etat des lieux 
Nous consacrerons cette section à évaluer les performances de 

l’université algérienne en matière de production de connaissances.  
2-1- Le potentiel de la recherche scientifique et du 

développement technologique : L’appréciation du potentiel en 
sciences et technologies (S&T) est primordiale pour le présent 
diagnostic. Dans cette section nous appréhenderons le potentiel en 
S&T du système en mettant l’accent sur les volets : infrastructures et 
ressources humaines.  
2-1-1- Les infrastructures d’enseignement supérieur et de 

recherche : L’Algérie a fait des pas importants dans le 
développement de son infrastructure universitaire. Le nombre 
d’établissements universitaires est passé de 52 en 1999 à 91 en  
2013. L’élargissement de l’infrastructure universitaire concerne le 
plus les universités, le nombre de celles-ci est passé de 17 à 47 
(dont 08 centres universitaires promus en 2012 au rang 
d’université). Désormais, le réseau des établissements de 
l’enseignement supérieur s’entend pratiquement à chaque wilaya.  
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Pour ce qui est des entités de recherche il y aurait en 2012, 1178 
entités réparties comme suit (Tableau 1).  

Tableau1. Répartition des entités de recherche par type et par 
tutelle 

Ministère AR CR UR LAB Total  
Enseignement supérieur 3 10 6 1144 1163 
Agriculture et développement 
rural 

 2   2 

Habitat   2   2 
Culture  1   1 
Moudjahidines  1   1 
Education   1   1 
Intérieur et collectivités locales  1   1 
Pêche et ressources halieutiques    1  1 
Energie et Mines  4   4 
Poste et télécommunication  2   2 
Total  3 24 7 1144 1178 
AR : agence de recherche, CR : centre de recherche, UR ; unité de 

recherche, LAB : Laboratoire 
Source : Etabli à partir de divers documents de la DGRSDT 

 

La répartition des entités de recherche par tutelle permet de 
constater qu’elles sont en somme pilotées par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce dernier 
regroupe sous sa coupe la plus grande partie de ces entités 
notamment les laboratoires de recherche. Le nombre d’entités de 
recherche exerçant dans les autres secteurs demeure très faible.  
2-2- Le potentiel humain scientifique et technologique 
  Nous appréhenderons dans ce qui suit le potentiel universitaire 
scientifique et technologique notamment en terme de formation et 
d’éffectifs de recherche.  
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 2-2-1- Le potentiel de formation:  
La formation de graduation: Concernant la formation de 

graduation, depuis le début des années 2000, l’université a reçu des 
flux d’étudiants de plus en plus importants. Le nombre d’étudiants a 
plus que doublé dépassant le million (Graphique). Le nombre 
d’étudiants inscrits en graduation est passé de 285 554 en 1996 à 1 
077 945 en 2010. Par contre, le nombre de diplômés bien qu’ayant 
augmenté (passant de 37 323 en 1996 à 246 400 en 2010), reste 
faible au regard du nombre d’inscrits.    
Graphique 1: Evolution des effectifs des étudiants en graduation, des 

diplômés (1996- 2010) 

 
Source : Etabli par nous (données : MESRS/DDP/SDPP/Annuaire n° 40) 

 

La comparaison entre les flux entrants d’étudiants et les flux 
sortants traduit dans l’ensemble une amélioration du rendement 
interne mais qui demeure insuffisante et souvent très 
disproportionnée. Le nombre d’étudiants sortants est largement 
inférieur au nombre d’étudiants entrants de la même année. C'est 
ainsi que ce rapport est passé de 1/7 en 2000 à     1/6 en 2006 puis à 
1/5 en 2009 pour l’ensemble des disciplines. Toutefois, ce rapport 
n’est pas homogène pour toutes les disciplines. Une simple 
comparaison entre le rendement des filières scientifiques et 
technologiques et les filières sociales et humaines montre que ces 
dernières sont les mieux positionnées (1/6 en moyenne contre 1 /4).  
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Par ailleurs, l’afflux massif d’étudiants n’a pas été accompagné 
d’un effort conséquent d’amélioration de l’encadrement ; le taux 
d’encadrement étant un indicateur fiable de la qualité de 
l’enseignement qui permet de rapporter le nombre d’étudiants à un 
enseignant. En 2001, il était de 1 enseignant pour 28 étudiants, il est 
passé à 1 enseignant pour 26 étudiants en 20104. Ce ratio est bien en-
deçà des normes internationales estimées à 1 enseignant pour 15 
étudiants. Par grade, il y a un enseignant de rang magistral 
(professeur et maitre de conférences) pour 188 étudiants, alors que la 
norme universellement admise est de 1 pour 70. Il se trouve donc, 
que les étudiants sont encadrés en majorité par les enseignants de 
grades inferieurs. En outre, ce taux n’est pas homogène à travers 
toutes les filières et dans tous les établissements universitaires. Les 
filières d’informatique, des sciences économiques, commerciales et 
de gestion, des sciences juridiques administratives et politiques sont 
les plus sous-encadrées. Les universités les mieux encadrées sont 
celles des grandes villes notamment du nord du pays. Pour résumer, 
l’université algérienne éprouve des difficultés à produire un 
encadrement stable et équilibré.  

A l’explosion des effectifs des inscrits dans l’enseignement 
supérieur, la reconfiguration de la carte des filières est 
manifestement l’autre caractéristique majeure qui a marqué le 
développement du potentiel humain. En effet, même si l’université 
continue à former dans les filières technologiques, la proportion des 
scientifiques et surtout d’ingénieurs, dans le total des diplômés de 
l’enseignement supérieur diminue. Le nombre d’inscrits en 
graduation dans les filières scientifiques et technologiques en 1996 
était de 273 409, il est passé en l’espace de près de 15 ans à 377 077 
étudiants, soit une augmentation de près de 37 %. Durant la même 
période, le nombre d’inscrits dans les filières des sciences sociales et 
humaines est passé de 120 426 à 700 868 soit une augmentation de 
près de 480 %. Cette configuration s’est répercutée sur la structure 
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des effectifs des diplômés. Nous pouvons croire, au regard de la 
relative prédominance des sciences sociales et humaines, que 
l’enseignement supérieur tend à se spécialiser dans les sciences 
sociales et humaines. Ceci peut être due aux faits que :  
- Les diplômés de ces filières ont eu -jusqu’à un passé récent- une 

meilleure insertion dans le monde du travail, car leur débouché 
professionnel principal est l’enseignement primaire et secondaire, 
alors que l’insertion des ingénieurs est plus difficile.   

- Le coût de formation dans ces filières est inférieur à celui des 
filières technologiques. La création de postes pédagogiques dans 
les filières sociales et humaines est plus facile, le Ministère a 
tendance à en abuser pour « offrir une place à chaque bachelier ».   

La formation en post-graduation : Les étudiants en post-
graduation, en-dehors du fait qu’ils sont considérés en tant que 
jeunes chercheurs, représentent une part non négligeable du staff de 
la recherche exerçant dans les laboratoires de recherche. Leur 
nombre a connu une évolution appréciable, il est passé de 22 533 
étudiants en 2000 à 60 617 en 2010. Cette évolution est due à 
plusieurs facteurs, notamment à la croissance des effectifs des 
enseignants de rang magistral, l’augmentation du nombre 
d’établissements universitaires et à certains dispositions inhérentes à 
la formation de troisième cycle5. Par groupe de filières, il semble que 
contrairement à la formation de graduation ; la formation de post-
graduation soit plutôt dominée par les filières scientifiques et 
technologiques avec plus de 50 % des effectifs. En 2010, la 
technologie absorbe plus de 22 % des effectifs, les sciences 
médicales 17 % et les sciences exactes 11 %. L’une des explications 
de cette répartition peut être attribuée à une meilleure prise en charge 
en termes d’encadrement dans les filières scientifiques et 
technologiques que dans les filières des sciences sociales et 
humaines. D’autant plus que l’ouverture de formations en post-
graduation est soumise à des conditions en matière d’encadrement de 



      L’université algérienne à l’ère de l’économie ….  
  

 

 839                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

rang magistral et permet ainsi aux filières les mieux encadrées d’être 
les plus disposées à assurer des formations de post-graduation.         

Selon le fonds national des thèses, en mars 2013, le nombre de 
sujets (doctorat et magister) contenu dans sa base de données est 
évalué à 65344 dont 19200 ont été soutenus. Un grand nombre 
d’enseignants-chercheurs ne parvient pas encore à soutenir la thèse 
de Doctorat. Les raisons d’un tel retard sont multiples. La plus 
importante à notre sens réside dans les conditions 
socioprofessionnelles des enseignants-chercheurs qui ne sont pas 
suffisamment incitatives voire défavorables dans plusieurs cas, à la 
réalisation d’un projet scientifique. Les activités d’enseignement 
sont plus attractives pour les enseignants-chercheurs que les activités 
de recherche. Entre la tâche de recherche et la tâche d’enseignement, 
les enseignants-chercheurs notamment ceux inscrits en thèses 
consacrent la plus grande part de leurs efforts à l’enseignement et la 
pédagogie, d’ailleurs, certains assurent même des tâches 
administratives. Certes, certaines mesures prises récemment (octroi 
de bourses d’études à l’étranger, allègement des charges 
pédagogiques, projets de recherche CNEPRU..) ont permis à un 
certain nombre d’enseignants-chercheurs de soutenir leur thèse de 
Doctorat dans les délais. Ainsi, au cours de la période 2000 à 2011, 
le nombre d’enseignants et de chercheurs bénéficiaires des 
programmes boursiers à l’étranger a atteint 3056. Sur ce total, 1525 
thèses de doctorat ont été soutenues, soit un taux de rendement de 
56%. Cet effort de formation doctorale à l’étranger a porté sur les 
domaines suivants : sciences exactes et technologie 54 %, sciences 
sociales et humaines 36 % et sciences de la nature et de la vie 10 % 
(MESRS, 2012). Mais dans l’ensemble, ces mesures demeurent 
insuffisantes6. La proportion des soutenances de thèse reste 
négligeable par rapport aux inscriptions en thèses. L’année 2010-
2011 a enregistré un nombre global d’inscrits en formation doctorale 
(Magister, Doctorat et Doctorat d’Etat) de 50 650. Cette année se 
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distingue par une inscription en Magister de 21 966 étudiants et un 
accroissement sensible du nombre de doctorants (28 684 inscrits). 
Par ailleurs, les données de l’année 2010 font ressortir un nombre de 
soutenances de 6 957 (Magister, Doctorat, Doctorat d’Etat) 
(MESRS, 2012 ; p. 54).  
2-2-2-Les effectifs des chercheurs et enseignants-chercheurs : 

L’un des objectifs majeurs définis par les programmes 
quinquennaux de la recherche scientifique prévus dans les lois 98-
11 et 08-05 est d’atteindre une masse critique de chercheurs et 
d’enseignants-chercheurs permettant d’exécuter  de manière 
efficace et efficiente les activités de R&D. Le tableau (2) retrace les 
effectifs des chercheurs et d’enseignants-chercheurs prévus à partir 
de 1998. Le besoin de mobiliser ces effectifs s’impose avec acuité 
notamment après une période d’instabilité qui a contraint des 
milliers de chercheurs à quitter le pays. Au début de cette décennie, 
le nombre de chercheurs permanents est tombé en-dessous de celui 
de 1986 ;        
Tableau 2. Les effectifs des chercheurs et enseignants chercheurs à 

mobiliser (98-2012) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Enseignants-
chercheurs 

5096 6840 8540 10283 11994 13720 14720 18863 25079 26579 28079 

Chercheurs 2314 2714 3114 3516 3921 1500 2100 2700 3300 3900 4500 
Total 7410 9554 11654 13799 15915 15220 16820 21563 28379 30479 32579 

Source: Loi 98-11, Loi 08-05 
 

Les effectifs des chercheurs et des enseignants-chercheurs ont 
connu une évolution importante, passant de 5 986 en 1998 à 26 005 
en 2012 soit une augmentation de plus de 300%. Par catégories, la 
catégorie « enseignants-chercheurs » est celle qui a enregistré la plus 
grande dynamique. Durant la même période, le nombre 
d’enseignants-chercheurs a plus que quadruplé, passant de 5096 à 23 
922. Alors que l’effectif de la catégorie des chercheurs permanents 
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est passé de  890 à 2 083 dont 1 020 exercent leurs activités au 
niveau des établissements du MESRS et 1 063 relèvent des 
structures hors MESRS.  

Graphique 2. Evolution du nombre des chercheurs et 
enseignants-chercheurs (98-2012) 

 
Sources : Etabli par nous à partir de diverses sources : DGRSDT, 

Moussaoui (2009), Douis, (2012) 
 

Il en ressort donc un manque important de chercheurs permanents 
et c’est cette catégorie qui est la plus concernée par la recherche 
appliquée. Ce manque peut-être dû à un phénomène de déperdition, 
les chercheurs refusent d’aller vers les centres de R&D, ils préfèrent 
plutôt se diriger vers l’université7. De plus, en retraçant les dates de 
créations des centres de recherche, il apparait que la majorité d’entre 
eux a été créée avant 2000 et se localise au niveau de la capitale, ce 
qui explique en partie la faible dynamique dans l’évolution des 
effectifs des chercheurs permanents. Alors que la catégorie des 
enseignants-chercheurs a évolué à un rythme assez dynamique qui a 
permis d’atteindre près de 74 % de l’objectif prévu. Cette évolution 
est due principalement à l’augmentation de l’effectif des enseignants 
du supérieur8.  La disproportion entre ces deux catégories est 
néanmoins révélatrice de l’intérêt accordé à la recherche permanente 
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(c’est à dire à la recherche proprement dite). L’activité de recherche 
est finalement du ressort des enseignants-chercheurs, ces derniers 
sont avant tout enseignants. Une grande part de leur temps est 
consacrée aux activités d’enseignement au détriment des activités de 
recherche9. Au point que nous pouvons se demander si certains 
d’entre eux peuvent à juste titre être comptés au nombre de 
chercheur ou plutôt au nombre d’enseignants se livrant pendant leurs 
heures de repos à des travaux scientifiques. A remarquer que cette 
situation est favorisée même par les textes10.  

Par domaine de recherche, les sciences fondamentales conservent 
la plus grande part des effectifs de la recherche avec 19% suivies par 
Technologies et industries, Economie, droit et société et Education 
culture et communication ayant respectivement 17%, 14% et 11%.  
Dans l’ensemble, il apparait que la plupart des chercheurs exercent 
leurs activités dans les segments de la recherche d’exploration se 
situant loin des perspectives du marché ; ceci représente une 
caractéristique fondamentale du système algérien de recherche et 
confirme que celui-ci fonctionne séparément et indépendamment de 
la réalité économique. Par ailleurs,  la ventilation des effectifs de la 
recherche permet de constater que sur le total, 71 % sont maîtres-
assistants, doctorants et personnel de soutien, 29 % ont le grade de 
professeurs et maitres de conférences et seulement 8 % ont un grade 
de professeur. Cette répartition traduit la faible prise en charge des 
activités de R&D par les effectifs aux grades supérieurs11. Par 
tranche d’âge, la répartition de l’effectif global en 2012 montre que 
50 % des chercheurs ont plus de 45 ans, c’est dire que le personnel 
de la recherche est relativement vieillissant, ce qui laisse augurer des 
difficultés à venir, ne serait-ce pour remplacer les classes d’âge 
atteintes par l'âge de la retraite.   

 
 



      L’université algérienne à l’ère de l’économie ….  
  

 

 843                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

3- La programmation et financement  de la recherche  
3-1- La programmation de la recherche : La programmation de 

la recherche a connu une évolution majeure puisqu’elle a été 
instituée dans le cadre de lois-programmes initiés par la loi 98-11. 
Avant cette loi, la programmation de la recherche se faisait dans 
optique qui peut être qualifiée de bottom-up (de bas en haut), c’est-à-
dire élaborée par les thématiques identifiées et proposées par les 
chercheurs à leurs entités de recherche. Ces dernières les 
transmettent à leur tour vers le haut de la hiérarchie administrative 
pour délibération; une fois agréés, les projets deviennent des 
éléments constitutifs du « Programme national de la recherche » 
(PNR). Cette démarche avait montré ses limites puisqu’une bonne 
partie des projets de recherche ne reflétaient pas les préoccupations 
essentielles en termes de développement socio-économique du pays. 

La programmation bottom-up vient à contre-sens de la démarche 
top-down. Cette dernière vient à l’initiative du sommet qui dresse au 
préalable les objectifs de la recherche et charge ensuite les structures 
de base de les réaliser. L’avantage de ce type de programmation 
réside dans le caractère intersectoriel et pluridisciplinaire des PNR12 
ainsi que dans la dimension plurielle des actions de recherche qui 
relèveraient de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée 
et du développement technologique. Cependant, cette démarche 
répond particulièrement aux impératifs propres du sommet qui ne 
sont pas nécessairement ceux du reste des acteurs de la R&D, 
notamment les entreprises. Cette démarche s’avère peu pertinente 
particulièrement en l’absence d’une stratégie d’ensemble et une 
démarche prospective. Une meilleure indentification et 
hiérarchisation des besoins, donc, une meilleure élaboration des 
objectifs nécessite l’adhésion de l’ensemble des acteurs à la 
démarche de programmation. La loi 98-11 a consacré le mode de 
programmation de type top-down à travers l’identification et 
l’élaboration des PNR.  
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La mise en œuvre des PNR, pour le premier programme 
quinquennal, s'est traduite par l'exécution de 5 226 projets, dont 1 
150 sur avis d'appel nationaux à soumission de projets de recherche, 
3 331 sur propositions émanant d'enseignants-chercheurs et 
s'inscrivant dans le cadre de la programmation de la recherche 
universitaire (CNEPRU), 625 projets inscrits dans les programmes 
de recherche des entités de recherche conformément à leur mission 
et 120 projets dans le cadre de la coopération internationale 
(MESRS, 2012). Au titre du deuxième programme quinquennal 
2008-2012, les actions ont porté sur la réalisation de 34 programmes 
nationaux. La mise en œuvre de ces PNR s’est traduite par la 
réception de 5 220 propositions de projets recherche. Après 
évaluation et étude des recours, 2 842 projets ont été retenus13. Ces 
projets sont assurés par 12 241 scientifiques. Il est à noter que 
certains chercheurs apparaissant dans ces effectifs peuvent être des 
universitaires associés à des projets domiciliés dans des centres de 
recherche14.  

En principe, toute proposition de recherche doit manifester son 
applicabilité technico-économique ou son apport à la vie sociale. 
D’ailleurs, c’est ce qui apparaît dans le canevas même des projets de 
recherche, puisque l’un des critères de leur validation réside dans 
leur pertinence économique et sociale. Ainsi, on peut constater qu’en 
matière de dispositif institutionnel, le système de recherche est aussi 
doté que ceux des pays avancés. Cependant, toute la question porte 
sur le fonctionnement institutionnel, à notre sens, l’appréciation de la 
pertinence économique et sociale demeure partielle puisque les 
organismes pilotes censés évaluer les projets de recherche relèvent 
tous de la sphère de la recherche tels que ANDRU, ANDRS ; ainsi 
que les divers centres de recherche (CDTA, CREAD…). Les acteurs 
de la sphère économique qui peuvent apporter une vision plus 
complète sur la pertinence économique des projets sont absents. Les 
problèmes à résoudre se localisent dans le secteur économique, et 
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c’est l’acteur économique qui est le mieux placé pour identifier ces 
problèmes. Ce qui confirme encore une fois la déconnexion entre la 
sphère de la recherche et la sphère économique. Cette situation 
découle également comme nous l’avons signalé précédemment des 
dysfonctionnements du CNRST. L’identification et la priorisation 
des programmes de recherche est désormais du ressort du CNRST. 
Sa mise en fonction effective conditionne la priorisation et la 
classification des PNR, donc, la mise en œuvre de la politique 
nationale de la recherche. Ajoutant à cette situation, de nombreux 
ministères ne se sentent pas concernés par la programmation de la 
recherche, n’ayant pas encore formé leurs commissions sectorielles, 
ils contribuent ainsi au dysfonctionnement et à l’inertie 
institutionnelle dont souffre le système de recherche. En effet, qui est 
le mieux placé que le ministère des postes et des technologies 
d’information et des communications pour piloter le programme des 
TIC ? Qui est le mieux placé que le ministère de l’environnement 
pour piloter le programme du développement durable et la lutte 
contre la désertification ? … Le faible engagement des départements 
ministériels donne l’impression encore une fois que la recherche et 
l’innovation est l’affaire de l’université seulement ; ce qui tend à 
inscrire la configuration de la production des connaissances en 
Algérie dans la logique de la conception linéaire et traduit l’absence 
d’interaction et de coordination même entre acteurs formant le noyau 
du système national de recherche et de développement 
technologique.   

L’absence de mécanismes de priorisation des PNR, pourtant 
définis par la loi, a abouti dans la pratique à une démarche de 
programmation du type bottom-up. Les initiatives des projets 
émanent des chercheurs qui proposent le plus souvent  des 
problématiques inspirées de celles des laboratoires étrangers et qui 
ne procurent qu’une faible valeur ajoutée. Dès lors, le problème qui 
se manifeste est l’absence d’une programmation opérationnelle qui 
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favorise une démarche allant vers le rapprochement avec le secteur 
économique particulièrement industriel.  

Le montage des projets de recherche est particulièrement difficile 
pour les domaines de recherche les plus proches du secteur socio-
économique. En effet, bien qu’ils aient été orientés vers des besoins 
exprimés par le monde socio-économique, la plupart des projets 
gardent un caractère fondamentalement académique. La répartition 
des PNR montre que ceux-ci sont répartis de manière 
disproportionnée entre les PNR allant du PNR (8) « sciences 
fondamentales » (physique, chimie, mathématiques, sciences de la 
vie) -qui s’est accaparé de la part du lion- suivi par le PNR (1)  
« Agriculture, alimentation, forêts, espaces naturels et ruraux » et le 
PNR (18) « santé » jusqu’à des PNR ayant une très faible adhésion 
soit le PNR (23) « langue et culture tamazight », le PNR (9) 
« Energie nucléaire » et même le PNR (11) « Hydrocarbure ».  

Cette disproportion s’explique en partie par le nombre élevé de 
chercheurs dans les disciplines des sciences fondamentales ; mais 
aussi par l’inexistence des interactions et relations avec le secteur 
socio-économique  
 

3-2- Le financement de la recherche : Une comparaison des 
montants accordés à l’activité de R&D dans quelques pays atteste 
que l’Algérie est mal positionnée. Même si le pays accorde 
récemment davantage de financement à la R&D, ce dernier reste 
cependant en-deçà de ceux de plusieurs pays notamment ceux ayant 
taille économique moins importante. Ainsi, la part des dépense de 
R&D dans le PIB a légèrement augmenté passant de 0,23% en 2001 
à 0,28% en 2011 (IIMS ERAWATCH, 2012). Au cours de cette 
période, le meilleur score du ratio DIRD/PIB a été en 2002 avec 
0,38% alors que le plus faible est de 0,07% en 2005. Ces scores  
tournent autour la moyenne des pays arabes (0,2%) et demeurent 
faibles par rapport à la moyenne africaine (0,4%), loin de la 
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moyenne des pays en développement (1%), et très de la moyenne 
mondiale (1,7%) et de la moyenne des pays développés (2,3%) 
(UNESCO, 2010). 

Le financement de la recherche dans le cadre de la loi 98, devait 
permettre d’atteindre en l’an 2000, le niveau de 1 % du PIB. Cet 
objectif n’a pas été atteint, le secrétaire général du syndicat national 
des chercheurs permanents (SNCP) a déploré que seul 35 % des 100 
milliards de DA du budget alloué par les pouvoirs publics à la 
recherche scientifique ont été consommés pour la période 2010-2014 
(CDER, 2013). 

Graphique 3. Evolution comparée DIRD/PIB prévu et DIRD/PIB 
réalisé 

 
Source : Etabli par nous à partir IIMS ERAWATCH (2012) pour 

DIRD/PIB réalisé, Le rapport général de la recherche pour le quinquennat  
(2006-2010) pour DIRD/PIB prévu 

 
Les raisons suivantes peuvent être à l’origine de ces écarts :  
- Les retards dans la réalisation des infrastructures : les 

infrastructures programmées dans la loi 98-11 n’ont connu un 
début de réalisation qu’en 2003. De même plusieurs réalisations 
notamment prévues dans les programmes lancés en 2004, 2006 et 
2009 pour la création et d’équipement de laboratoires de recherche 
n’ont pas été entamées.   
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- La faiblesse des effectifs de R&D : Comme nous l’avons signalé 
précédemment, l’effectif de chercheurs et enseignants-chercheurs 
réellement mobilisés est en-deçà de celui prévu particulièrement 
pour les enseignants permanents. Le nombre de chercheur et 
enseignants-chercheurs est un élément central dans le calcul de 
l’environnement de la recherche et dans le montage des PNR15. 
L’estimation du nombre de projets est faite sur la base de l’effectif 
des chercheurs à mobiliser et en considérant qu’un projet de 
recherche est mené en moyenne par 6 chercheurs et que deux tiers 
des effectifs chercheurs auront des projets retenus. Il y a lieu de 
mentionner que le coût unitaire annuel moyen d’un projet de 
recherche a été évalué à 1,5 million de DA (hors salaires et 
d’indemnités). Ainsi, l’effectif de chercheurs et d’enseignants-
chercheurs est l’un des principaux déterminants du financement de 
la recherche. Là encore, nous sommes en présence d’une 
caractéristique importante inhérente aux mécanismes d’attribution 
des fonds, désormais, le financement de la recherche est indexé sur 
l’effectif des chercheurs et non pas sur des priorités bien arrêtées 
ou d’objectifs bien ficelés pour les activités de R&D.      

L’indisponibilité de chiffres sur la répartition des fonds de la 
recherche par chapitre ou par département ne permet pas 
d’approfondir l’analyse. La répartition par chapitre aurait pu fournir 
une idée plus claire sur le poids des salaires dans le budget de 
fonctionnement ou encore l’importance des fonds destinés à la 
valorisation de la recherche à la coopération ou à la formation à 
l’étranger. De même en ce qui concerne la répartition par 
département, les fonds alloués par département ministériel auraient 
pu nous renseigner sur l’implication de chaque ministère dans 
l’activité de R&D. Les seuls chiffres dont nous disposons sont 
avancés par IIMS ERAWATCH (2012). Les fonds alloués à la 
recherche se répartissent en 3 catégories: 
- 90% concernent les laboratoires de recherche universitaires ;  
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- 10% concernent les centres de recherche sous la tutelle de ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, et ceux d’autres 
ministères notamment les Ministère de l’énergie et des mines et le 
Ministère des télécommunications ; 

- Une part très négligeable est destinée aux autres entités dans les 
secteurs public et privé. Elle concerne beaucoup plus la création et 
la restructuration des départements de R&D et le soutien des 
politiques de propriété intellectuelle (acquisition et enregistrement 
de brevets)     

Sur la base de cette affectation globale, il est possible de conclure 
que le financement de R&D en Algérie est en grande partie un 
financement pour la recherche universitaire, les autres secteurs ne 
bénéficient que de miettes.  
4- La Valorisation Et La Commercialisation De La Recherche 

L’évaluation de la recherche scientifique et du développement 
technologique s’est focalisée dans les précédentes sections sur les 
entrants du secteur, notamment, le nombre de chercheurs, le budget 
alloué, etc. Nous nous pencherons dans cette section sur les outputs 
de la recherche. 

4-1- Les publications: Durant la période 1996-2011, le nombre 
de publications16  est passé de 369 à 3800. Cette évolution est 
principalement due à la dynamique des inscriptions en post-
graduation en cette période, mais aussi et surtout aux nouvelles 
conditions pour la soutenance des thèses et des habilitations qui 
désormais exigent au moins une publication liée au travail de 
recherche du candidat (Décret exécutif n° 98-254 du 17 août 1998, 
Arrêté 250 du 28 juillet 2009). La part de la production scientifique 
nationale dans le panier régional africain a augmenté puisqu’elle est 
passée de 3,66% à 9,35% ; alors que sa part mondiale est passée de 
0,03 en 1996 à 0,16 en 2012. Durant cette période le nombre de 
publications algériennes est multiplié par 9,71 alors que le nombre 
de publications mondiales est multiplié par 2,21 traduisant ainsi 
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l’importance du saut quantitatif de l’Algérie réalisé en la matière.  La 
comparaison avec les autres pays d’Afrique du Nord permet de 
constater que le pays a amélioré sa position puisqu’il a dépassé le 
Maroc en nombre de publications à partir de 2006. Cependant, ce 
résultat s’explique moins par un effort de recherche en l’Algérie que 
par un « désinvestissement » au Maroc qui a vu le départ de nombre 
de ses chercheurs depuis 2005 (Hammouti, 2010). Par ailleurs, en 
terme de production par chercheur, l’Algérie semble très faiblement 
productive, 1 chercheur sur 8 publie en Algérie contre 1 chercheur 
sur 3,5 pour la France (El Bahth, n° 3 - 4ème Trimestre 2010 p. 6). 
En rapportant le nombre de publication au nombre d’habitants, il est 
produit en Algérie 96 publications pour 1 million d’habitants, pour 
450 en Tunisie.   

La comparaison de quelques indicateurs sur les citations permet 
de constater que l’Algérie enregistre les plus faibles scores en 
comparaison avec les pays de l’Afrique du Nord notamment en 
termes de nombre de citations, de citations par document, de h 
index17. Elle est la mieux positionnée dans le seul indicateur nombre 
d’autocitations. Cependant, dans ce dernier point, sa position se 
fragilise lorsqu’on rapporte le nombre d’autocitations par à 
l’ensemble des citations. La part des autocitations de l’Algérie est de 
19,5% des citations totales, alors que le Maroc compte 18,7%.  

Tableau 3. Une comparaison dans quelques indicateurs de citations 
(1996-2012) 

 Algérie Maroc Tunisie Egypte 
Cites 105 945 157 219 169 981 518 096 
Citations per Doc. 4,12 5,77 4,43 5,79 
Self Cites  20 698 29 432 39 062 106 783 
H index 78 99 85 132 

Source : Base de données SCOPUS (www.scimagojr.com, Septembre, 
2013) 
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En matière de collaboration internationale, la part des 
publications en collaboration internationale connait une diminution 
importante entre les années 1996 et 2012 puisqu’elle est passée de 
65,85% à 47,47%. Les activités recherche sont de moins au moins 
partagées avec les chercheurs étrangers. Même si relativement, la 
production scientifique nationale reste fortement connectée à 
l’étranger, cette connexion est cependant unilatérale puisque la 
majorité des co-publications est réalisée avec la France tandis que les 
autres pays ont un taux de collaboration scientifique avec l’Algérie 
qui ne dépasse pas 2,3%. L’activité de recherche s’effectue à la 
périphérie de celle de la France.      

Au-delà du nombre de publications se pose la question de la 
qualité et du potentiel de valorisation. Dans cette perspective, 
l’Algérie affiche de piètres performances en termes de qualité des 
institutions de recherche. Selon le rapport « global competitiveness » 
(2012-2013) l’Algérie se classe au rang 141 sur un ensemble formé 
de 144 pays suivant l’indicateur « qualité des institutions de 
recherche ». L’Algérie se classe loin derrière des pays tels que le 
Tchad (120ème), Egypte (113ème), le Maroc (103ème) ; l’Ethiopie 
(99ème).   

4-2- Les brevets: L’Algérie produit peu de brevets, le nombre 
de demandes résidantes qui émanent d’inventeurs résidants en 
Algérie durant la période 1997-2011, a connu une évolution qui 
demeure très insuffisante. Le coefficient d‘inventivité est passé de 
0,001 en 2000 à 0,002 en 201118. Les non-résidents déposent environ 
10 fois plus de brevets que les résidents.  
Tableau 4. Nombre de dépôts nationaux de brevets auprès de l’INAPI 

 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011* 

Résidents 34 32 51 43 30 58 59 58 84 76 94 

Non 
résidants  

207 127 94 291 296 334 465 611 765 730 830 

Total  241 159 145 334 326 392 524 669 849 806 924 

Source : INAPI (2013), *OMPI (2013) 
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Un autre déséquilibre apparait touchant au statut du déposant. 
L’écrasante majorité des demandes proviennent des personnes 
physiques c'est-à-dire des particuliers, le reste se répartit entre les 
centres de recherches, les universités et les entreprises. De cette 
disposition se dégagent trois remarques importantes :  
- Plus de 80 % des dépôts émane des particuliers. Le poids des 

personnes physiques dans le dépôt des brevets signifie que 
l’innovation est le produit d’actes isolés et individuels. Ainsi, la 
créativité reste pour l’essentiel reliée à des besoins d’affirmation 
individuelle, à la curiosité scientifique, voire au sens du bricolage. 
Elle est loin d’être propulsée par une dynamique collective et 
interactive. 

- Les organismes chargés de la recherche et du développement 
technologique éprouvent d’énormes difficultés à réaliser des 
innovations (Tableau 68). Les universités et les centres de 
recherche n'enregistrent que très peu de brevets  (une seule 
demande entre 1987 et 2004). Le recueil des brevets d’invention de 
la DGRSDT fait état de 168 brevets seulement recensés entre 2005 
et le premier avril 2014 relevant des chercheurs du MESRS et hors 
MESRS (principalement de ceux du ministère de l’industrie, de la 
PME et de la promotion des investissements et du ministère de 
l’Énergie et des Mines). Ces brevets concernent 172 inventeurs et 
sont répartis comme suit : Établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche (69 brevets), Centres et unités de recherche MESRS 
(81 brevets), Centre de recherche hors MESRS (18 brevets). Faut-il 
rappeler que 62 sur 95 établissements d’enseignement supérieur et 
centres de recherche du MESRS et hors MESRS ne possèdent pas 
de brevets. 

- La déconnexion affichée du secteur des entreprises vis-à-vis des 
activités d’innovation. Les entreprises, au-delà du fait qu’elles 
déposent très peu de demandes de brevets, ne le font pas de 
manière régulière. Sur plusieurs années, les entreprises n’ont 
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déposé aucune demande de brevet. Dans les quelques rares années 
où il y a eu dépôt,  le nombre fluctue entre 1 et 5 brevets, à 
l’exception de 1998 (9 brevets) et de 2004 (10 brevets). Encore 
faut-il souligner que ces brevets concernent principalement les 
grandes entreprises et très rarement les petites entreprises, et 
beaucoup plus les entreprises publiques que les privées19.   

De là, il ressort que la dynamique d’innovation est absente au sein 
de l’économie. La R&D menée principalement dans les centres de 
R&D et les universités n’est pas valorisée, elle demeure à un stade 
embryonnaire, avec des résultats très peu visibles notamment sur le 
plan commercial. Autrement dit, l’activité de R&D est menée intra-
muros et ses résultats le sont aussi.   

Une comparaison avec les pays voisins indique que même si 
l’Algérie a triplé ses dépôts, enregistrant de ce fait une importante 
évolution, ses performances la laissent à la traine (elle devance la 
Tunisie en 2007 mais est devancée par le Maroc et l’Egypte). 
Cependant, en termes de brevets délivrés, l’Algérie est mieux 
positionnée. En 2011, la dernière date disponible, elle a reçu 93 
brevets délivrés avec un taux d’octroi de près de 100 %20, le Maroc a 
reçu 61 brevets avec un taux d’octroi de 75 % et l’Egypte a reçu 61 
brevets avec un taux d’octroi de 10 %.  

Tableau 5. Les dépôts de brevets des résidents dans les pays de 
l’Afrique du nord 

 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Algérie 32 58 59 58 84 - - 76 94 
Tunisie 47 46 56 77 76 76 - - - 
Maroc 104 104 140 178 150 177 135 152 169 
Égypte 534 382 428 - 516 481 490 605 618 

Source: OMPI (2013) 
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Conclusion 
Le diagnostic établi tout au long de ce chapitre permet de 

constater que le pays a entrepris des efforts importants en vue de 
consolider sa capacité scientifique et technologique. Ces efforts se 
manifestent particulièrement sur les plans : institutionnel par 
l’élaboration et l’adoption de nombreux textes d’application des 
lois ; infrastructure par le renforcement des infrastructures et 
équipements de recherche et l’élargissement de l’infrastructure 
universitaire ; ressources humaines par la mobilisation d’un nombre 
important des effectifs impliqués dans les activités de R&D  et 
financement par l’accroissement des fonds dédiés à la R&D. 
Toutefois, les activites de priduction de connaissance demeurent 
inefficientes et coupées vis-à-vis de l’activité économique. En effet : 
- La recherche universitaire demeure centrée sur la recherche 

fondamentale.  
- L’université fonctionne sans objectifs stratégiques et en l’absence 

d’une politique globale et claire de R&D. Des dysfonctionnements 
au niveau hiérarchique le plus élevé (CRNST, commissions,..) 
accentuent les défaillances institutionnllles et réduisent le champ de 
discutions sur la R&D à certains acteurs seulement et amenuisent 
les efforts de programmation de la R&D.     

- La faible capacité d’absorption du système de formation et de 
recherche conditionne sa performance. Même avec la mobilisation 
d’un nombre plus important d’effectifs et de personnel de 
recherche, une augmentation appréciable des fonds alloués à la 
recherche, les niveaux atteints sont loin du seuil critique de 
fonctionnement efficient et efficace de la R&D prévu par les lois-
programmes.         

- Le recherche universitaire reste peu performant en termes de 
résultats.  
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1 Ces spécificités mettent l’accent sur les processus de décisions reposant 
sur une hypothèse cognitive particulière. La rationalité à l’œuvre est 
empruntée à Simon (1976), lequel a introduit le concept de « rationalité 
procédurale ». Les décisions des agents ne prennent pas un caractère 
isolé, mais plutôt elles sont dépendantes du contexte dans lequel l’agent 
se situe. Elles sont affectées par des priorités d’ordre social, relationnel, 
des décisions passées de l’agent. De là, la mise en œuvre de ces solutions 
permet l’évolution d’un état vers un autre et nécessite obligatoirement 
une étroite interaction entre ces acteurs. 

2 Etudier les déterminants de l’innovation au niveau national nécessite de 
prendre d’autres aspects qui ne sont pas strictement technologiques mais 
dont l’influence peut s’avérer importante. Un système d’innovation est 
flexible et ouvert pour différents développements allant de la prise en 
considération d’un nombre plus ou moins rétréci d’acteurs. Cette relative 
indétermination pose un problème, celui de la délimitation du système, 
qui est avant tout un problème théorique, celui du choix de la théorie 
économique et de la conception des institutions sur lesquelles doit 
s'appuyer l'analyse des SNI (Nelson, 1993). 

3 Nelson (2008) distingue entre les technologies sociales et les technologies 
physiques. Les activités de R&D requiert des technologies physiques 
(exemple ; les équipements, les laboratoires de recherche) et des 
technologies sociales (par exemple : la division du travail entre 
scientifiques et entre les différentes structures de direction et de 
coordination). Selon l’auteur, la dynamique de l’innovation nécessite la 
coévolution de ces deux types de technologies. Cependant, les 
technologies physiques évoluent plus rapidement que les technologies 
sociales. La principale raison est que les technologies physiques sont 
beaucoup plus aisées à partager, à dupliquer, et à contrôler que les 
technologies sociales.         

4 L’encadrement n’a pas connu d’amélioration notable malgré la croissance 
remarquable de l’effectif des enseignants qui est passé de 14 581 en 1996 
à 40 140 en 2010. L’effectif des maitres de conférences ayant connu la 
plus grande évolution particulièrement depuis 2006, suivi respectivement 
par celui des professeurs, des chargés de cours et des maitres-assistants. 
Toutefois, la proportion des enseignants de rang magistral (professeurs et 
maîtres de conférences) demeure faible même si elle a plus que doublé 
depuis 1996, elle représente 27 % du total de l’effectif du corps. La 
proportion des maitres-assistants et les chargés de cours (actuellement 
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maitres assistants catégories A et B) reste dominante avec plus de 70 % 
des effectifs.  

5 Pour le passage du grade maitre-assistant B au grade maitre-assistant A, 
le candidat doit accumuler trois inscriptions consécutives en doctorat 
(décret exécutif du n° 08-130 du 3 mai 2008 portant statut particulier de 
l’enseignant-chercheur). De même, le doctorant non-enseignant bénéficie 
d’une bourse de 12 000 DA/mois (Décret exécutif n° 09-351 du 26 
octobre 2009, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 
juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des 
bourses). Il est également attribué une allocation d’études et de recherche 
aux étudiants inscrits en magister ou en deuxième cycle, pendant une 
durée correspondant à un cycle d’études de deux années. Le montant de 
cette allocation, servie trimestriellement, est fixé à 5 850 DA par 
trimestre pour les étudiants de 1ère année, et à 7 200 DA par trimestre 
pour les étudiants de 2ème année.  

6 Faut-il souligner que pratiquement ces mesures sont difficilement 
accessibles aux doctorants non enseignants. Fréquemment, un doctorant 
non enseignant ne peut postuler à une bourse à l’étranger sous prétexte de 
ne pas être enseignant permanent à l’université. C’est le cas souvent dans 
les prises en charge pour la participation à des manifestations 
scientifiques nationales ou internationales. De ce fait, les doctorants sont 
à la périphérie de l’activité de la recherche du fait des conditions encore 
difficiles de l’exercice de l’activité de la recherche.       

7 Selon les résultats d’une enquête sur les conditions d’exercice de la 
fonction de recherche établie par Souleh (2012) et qui a touché des 
chercheurs de 10 centres de R&D, les chercheurs se plaignent de 
plusieurs lacunes relatives au statut du chercheur notamment en matière 
de rémunération et d’évaluation des résultats de la recherche. Il est 
avancé que le niveau des salaires représente la principale contrainte à 
l’exercice de la recherche (plus de 40 % des chercheurs touche entre 40 
000 DA et 60 000 DA seulement). La seule rétribution à l’effort 
individuel serait la promotion, les formes de production (brevets, 
prototype,…) ne sont pas rémunérées du fait de l’absence de textes clairs 
en la matière. 

8 La croissance des effectifs des enseignants-chercheurs est fortement liée à 
celle des enseignants universitaires. Les nombre de ces derniers  est passé 
de 16 260 à 44 400 enseignants durant la même période 

9 Précisons ici, pour lever toute ambiguïté possible que nous ne nous 
prononçons pas pour un cloisonnement et une spécialisation entre 
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recherche et enseignement, nous pensons que lorsque l’activité de devient 
trop importante, l’enseignant-chercheur ne peut plus consacrer 
suffisamment de temps à la recherche, d’autant plus que son institution 
aura tendance à privilégier sa vocation professorale sur sa vocation 
scientifique. Il n’est pas étonnant en effet de voir les enseignants prendre 
en charge des heures supplémentaires afin de remédier au manque 
d’encadrement.    

10 Selon l’Article  6 du décret exécutif n° 08-130 du 3 mai 2008 portant 
statut particulier de l’enseignant-chercheur : Les enseignants chercheurs 
sont tenus d’assurer une charge d’enseignement dont le volume horaire 
annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se 
traduit en 288 heures de travaux dirigés ou en 384 heures de travaux 
pratiques conformément à la péréquation suivante : - une (1) heure de 
cours équivaut à une heure et demi (1h 30 mn) de travaux dirigés et à 
deux (2) heures de travaux pratiques. L’activité de recherche, de son côté, 
est supposée constituer « l’autre moitié » de l’activité des enseignants-
chercheurs, mais elle n’est ni expressément quantifiée, ni officiellement 
formalisée quant à ses contenus ou ses objectifs précis. 

11 Nous ne pouvons pas affirmer sur la base de cette répartition que la 
recherche est en grande partie menée par des jeunes chercheurs ayant peu 
d’expérience en l’absence de données sur les tranches d’âge pour chaque 
grade. 

12 Les PNR sont formés d’un ensemble cohérent d’axes et de thèmes de 
recherche qui traduisent les problématiques du développement 
économique et social du pays. Ils peuvent revêtir un caractère sectoriel, 
intersectoriel et/ou particulier. Chacun des programmes est subdivisé en 
domaines, les domaines en axes, les axes en thèmes et les thèmes en 
projets de recherche.  

13 Selon les prévisions de la loi 08-05, le nombre de projets de recherche à 
atteindre en 2012 est de 3732.   

14 Selon la DGRSDT, ils sont estimés à 7541.  
15 Le calcul de l’environnement de recherche à temps partiel correspond au 

produit de l’effectif enseignants-chercheurs mobilisé par 12 x (52 000 
DA) pour une année. Celui de l’environnement de recherche permanente 
correspond au produit de l’effectif chercheurs mobilisés par 12 x (150 
000 DA) pour les sciences et technologies et 12 x (96 000 DA) pour les 
sciences sociales et humaines, en déduisant les ressources propres 
générées par les centres et unités de recherche, et ceci par année. 
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16 Nous nous baserons essentiellement sur le portail SCImago Journal & 

Country Rank (SJR) qui propose des indicateurs par revue ou pays, 
obtenus à partir de la base de données SCOPUS.  

17 H-index est un indicateur proposé par Jorge Hirsh en 2005. Il évalue à la 
fois la quantité (nombre de publications) et l’impact  (citations dont ces 
articles font l’objet) de la production scientifique des chercheurs. De 
façon générale, une entité (un chercheur, un laboratoire, une institution, 
un pays…) a un indice h si un nombre h de Np de ses publications est cité 
au moins h fois chacune et si le reste (Np-h) n’est pas cité plus de h fois 
chacune.      

18Le coefficient d’inventivité = demandes résidantes/10 000 habitants. 
19En dépit de la faible capacité d’innovation, facteur qui sera détaillé en 

dernière section de ce chapitre, ces faibles performances peuvent être 
attribuées à  la méconnaissance du système des brevets, aux contraintes 
d’ordre techniques (manque de spécialistes pour la rédaction des brevets 
et absence d’une structure chargée des procédures de dépôts), au manque 
de sensibilisation auprès des entreprises économiques, à l’insuffisance de 
la sanction judiciaire pour la contrefaçon, la faible compétence des 
tribunaux algériens dans le traitement des litiges en matière de propriété 
intellectuelle, et les délais de jugement des affaires en contrefaçon qui 
sont moyens parfois exagérés (Senoussi, 2010). Il y a lieu de signaler 
également que le coût de protection d’un brevet  est relativement élevé 
pour l’inventeur algérien. En moyenne, un seul brevet coûte à l’inventeur 
10 000 DA par an. Ce qui revient très cher, lorsque ce chiffre est 
multiplié par le nombre de brevets déposés par un seul inventeur. Dans le 
cas où le déposant fait un retard par rapport à l’échéance, il est sanctionné 
et doit payer une amende qui varie entre 5000 et 8000 DA, sous peine que 
son brevet tombe dans le domaine public. 

20 Ce taux n’est qu’un taux d’octroi.  L’exploitation commerciale des 
brevets est cependant très insignifiante. Selon H. Aoureg, le directeur de 
la DGRSDT, l’exploitation commerciale des brevets est de seulement 
0,1% des brevets délivrés annuellement (Al Khabar du 28/10/2014).   
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The Effects of University on Learners: from 
Individuality to Collectivity 

 
  جمیلة بن شنان األستاذة

  معسكرجامعة 
Abstract: 

Education is essential for every individual and society. Man 
has various qualities. These qualities of the individual should 
be developed for the improvement of the country. So education 
plays a complementary role for overall individual, social and 
national development. It enables an individual to realize his 
highest self and goal. 

Thus, the university plays great roles in building both 
individual personality and collective one. This paper is going to 
deal with the contribution of the university education that starts 
by building the individual personality of learners moving to 
building the collective one. 

As far as the individual side is concerned, university 
education helps to develop the inborn potentialities providing 
scope to develop. It will modify behaviour by helping to 
modify the past behaviour through learning and through 
different agencies of education. Education aims at the all round 
development of person physical, mental, social, emotional, and 
spiritual. It prepares for the future. After completion of 
education the individual can earn hi/her livelihood getting 
proper education, which has productivity. The education should 
be imparted according to the own interest of the individual. 
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Then, it develops personality. The whole personality of the 
individual is developed physically, intellectually, morally, 
socially, aesthetically and spiritually. He is recognized in the 
society. It also helps for adjustability- Man differs from animal. 
Man has reasoning and thinking power. He tries his best to 
adjust with his own environment through education. 

From individuality, this education is going to contribute in 
building the social or collective personality: social change and 
control will occur, since the society is never station. It is 
progressive and dynamic and the individual lives in society. It 
is the social environment where his personality can be 
developed. The old traditions, customs are preserved and 
transmitted with the situations, which are ever changing. We 
should not think or believe in the blind beliefs, which are 
hindrances towards our development. Education helps to walk 
with the development of science and technology. In other 
words, how to make of them conscious and to reconstruct their 
experience and adjust with the environment. How education 
teaches the moral value and social value like co-operation, 
tolerance, sympathy, fellow feelings, love affection, respect 
towards elder, helping the poor and needy persons. It teaches 
also to give equal opportunities in all aspects irrespective of 
caste, creed, color, sex and religion. Education helps for 
bringing about total national development by developing its all 
aspects i.e. social, economic, cultural, spiritual, moral, 
educational, etc. 

Finally, we will try to demonstrate that education is an 
essential ingredient for all ages and stages of the life of an 
individual, society as well as the nation. Thus, University 
Education can be a real panacea for all social evils. 
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Introduction 
Universities used to be a provider of skills and new 

knowledge; nowadays, they play an important role in the 
innovation. They act mainly as a government tool to fulfill their 
social contract in providing nations with skilled human 
resources and necessary knowledge (such as knowledge for 
innovation) if required.  

Furthermore, universities are expected to take a new role and 
to become a more entrepreneurial entity. Universities, from 
both developed and developing countries have started assuming 
this new mission of entrepreneurs by incubating technological 
projects in their incubators and technology parks. This role is 
becoming increasingly integrated with their teaching and 
research to foster and exploit new initiatives within and outside 
the university.  This has led to universities increasingly viewed 
as sources of regional economic development.  It is also 
becoming clear to developing countries that strengthening their 
capacity to generate, apply, adapt and disseminate knowledge is 
crucial to future economic growth and social development. 
(World Bank, 2002; UNDP, 2001) 

As far as Algeria is concerned, most (if not all) of Algerian 
universities are under the control or direct supervision of 
Algerian government. There might be some autonomy granted 
to these institutions, in general their contribution to innovation 
system would be as the result of government intervention into 
their research and teaching programme.  Also in parallel to this, 
most (again, if not all) of these institutions operate at national 
level.  Even though their geographical positions might be 



   جمیلة بن شنان/ أ
  

 
  الواقع واآلفاق.... الجامعة والمجتمع                                                                                862

spread all over Algeria, their role is essentially as the extension 
of the central government arms.  
The functions of education towards individual, society and 
country 

Education is essential for every society and individual. It is 
A whole life itself but not a preparation for life. A human has 
various qualities. These qualities of the individual should be 
developed for the improvement of the society. So education 
plays a complementary role for overall individual, social and 
national development. It enables an individual to realize his 
highest self and goal. 
 The key functions and roles of education towards individual, 
society and country are listed below. 
Functions of education towards individual: 
1- Education helps the individual to develop the inborn 

potentialities providing scope to develop. 
2- Education helps to modify the past behavior through 

learning and through different agencies of education. 
3- Education aims at the all round development of individual-

physical, mental, social, emotional, and spiritual. 
4- After completion of education the individual can earn its 

livelihood getting proper education, which has productivity. 
The education should be imparted according to the own 
interest of the individual. 

5- The whole personality of the individual is developed 
physically, intellectually, morally, socially, aesthetically and 
spiritually. He is recognized in the society. 

6- Human beings differs from animals. Man has reasoning and 
thinking power. He tries his best to adjust with his own 
environment through education. 
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Functions of education towards society:  
1- Social change and control: The society is never station. 

It is progressive and dynamic. The individual lives in society. It 
is the social environment where the personality of the 
individual can be developed. The old traditions, customs are 
preserved and transmitted with the situations, which are ever 
changing. We should not think or believe in the ancient beliefs, 
which are hindrances towards our development. Education 
helps to walk with the development of science and technology. 

2- Reconstruction of experiences: Education is life-long 
process. Life is education and education is life. Life is full of 
experiences. One cannot live with his past experiences which 
are unable to adjust in the society. So education helps the 
individual to reconstruct the experience and adjust with the 
environment. 

3- Development of social and moral value: Society is 
always in tension with narrowism. There is no social or moral 
value. Now the man is behaving like an animal. Animality can 
be changed with moral education. Education teaches the moral 
value and social value like co-operation, tolerance, sympathy, 
fellow feelings, love affection, respect towards elder, helping 
the poor and needy persons. 

(4) Providing opportunity or equality: 
Our Constitution introduced the term ‘equality’ because we 

are not getting equal opportunities in all aspects. Education 
teaches us to give equal opportunities in all aspects irrespective 
of caste, creed, color, sex and religion. 
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Functions of education towards nation: 
1- Inculcation of civic and social responsibility- Education 

helps to make rising generation to understand its rights and 
duties as citizens of a democratic country. 

2- Training for leadership- The leadership quality of the 
individual is developed when he participates in all spheres of 
social, political, religious and educational activities. 

3- National integration- We are living in one country having 
diversities in respect of color, caste, language, diet, dress, 
habits and physical environment. 

Educational integration leads to emotional integration. 
Education trains people for unity, not for locality, for 
democracy and not for dictatorship. 
Education serves the most important end of educating the man. 
4- Total national development- Education helps for bringing 
about total national development by developing its all aspects 
i.e. social, economic, cultural, spiritual, moral, educational, etc. 
Therefore, really education is an essential ingredient for all 
ages and stages of the life of an individual, society as well as 
the nation. Education can be a real panacea for all social evils. 
Challenges facing the university  

Universities not only have to be concerned with providing 
students a quality education given by professors engaged in the 
classroom and in their research, but have to do that with 
declining support from the government and without charging 
students exorbitant tuition fees. 

Then they need to consider the changing environment in 
which the university exists. Are they effectively using social 
media to engage with students? How big is your campus’ 
ecological footprint? The Fulcrum sat down with some of the 



      The Effects of University on Learners….  
  

 

 865                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

people who run the University to get a better idea of the biggest 
challenges they face each day. 
Success 

One example of a university that turned itself around in 
relation to the above survey results is Post University. President 
Tom Samph recently explained in the Huffington Post that this 
university was in danger of closing about eight years ago “due 
to increased expenses, declining enrollments, dried-up revenues 
and dwindling endowments” (2 April, 2012). Then a new 
management team took action.  

Realizing, for instance, that an increasing number of students 
are non-traditional students with jobs and families who want 
online courses, Post University reinvented itself to increase the 
eLearning options and to cater more to non-traditional students. 
The university also took on the entrepreneurial spirit by 
creating what Samph calls “a start-up culture and mentality” (2 
April, 2012). The measurable result, according to Samph, is 
that online enrollment went from 150 students mostly within 
the State of Connecticut to 10,000 students, 65% of whom 
reside outside of the state (2 April, 2012). 

In addition to meeting students’ needs, Samph offers two 
other recommendations to other universities wishing to do what 
Post University has done: 
1. “Be a data-driven institution” (Samph, T. 2 April, 2012). At 

Post University, metrics are collected in a variety of ways to 
more accurately assess the success of everything from student 
support services to program effectiveness. This is also done to 
keep the university accountable, especially financially. 
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Metrics are shared with the Board of Trustees on a weekly 
basis, for example.  

2. “Operate like a business—because you are [one]” (Samph, T. 
2 April, 2012). Samph explains that Post University did not 
have huge endowments or external sources of funding; this 
forced them to function like a business, fully accessing profit 
and loss and the connection to student service. He states the 
administration at Post University realized that they could not 
keep doing things the same way; only by changing and 
adapting with the times could they grow and improve. 

One takeaway from the Inside Higher Ed survey and the 
example that Post University provides is that it’s time for the 
various types of postsecondary institutions to dialog not only 
internally, but also externally with one another, so that 
solutions to their common problems may be found. They must 
also take a more entrepreneurial approach if they are going to 
survive. 
Recommendations 

We would like to suggest some recommendations to improve 
our educational system: 
1- First of all, policy makers should not make decisions by their 

own but have to work hand in hand with teachers who are in 
the real field and are aware of what is needed.  

2- They may negotiate/ discuss with learners to see their wants 
and wishes, this will lead them to take into account 
students’needs to make them improve. 

3- They can provide the university with curriculums but should 
let teachers free to adjust the syllabus design 
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4- They should adapt/adopt with new world demands as far as 
technologies are concerned: by providing universities with net 
web to allow learners to be in touch with the outside world. 

Conclusion 
In conclusion, it is not a question of the great number of 

universities that a country should have but rather the diverse 
roles and types of universities that exist in a country – fulfilling 
the needs of various innovation opportunities and requirements 
– that, at the end, can determine the innovation performance of 
the country.  A high number of universities can become 
worthless if they only serve the needs of particular segment of 
society and industry.  A healthy balance of different types of 
universities would provide the country with a wider palette of 
knowledge production and exploitation needed for effective 
innovation performance.   

The countries which have a higher proportion of universities 
controlled by the government and operate at national level, like 
Algeria should grant certain autonomy to some of its 
institutions while at the same time offer the opportunities to 
some of its institutions to operate at local level addressing their 
social and industrial needs.     

Meanwhile, the countries which have a higher proportion of 
their institutions operating at the local level, should help some 
of them rise up their game, building sufficient internal 
capabilities in order to support innovation at national level.  
They should also start supporting some of its institution to 
become more entrepreneurial in order to better exploit 
knowledge that these institutions have produced  
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In general, government should ensure the diversity of its 
universities.  It should grant them freedom to regulate their own 
affairs while protecting, supporting and helping the area in the 
framework where their involvement is seen to be lacking.  In 
this system, each university is expected to adopt a 
differentiation-type of strategy which will maximize its 
competitive advantage.  This in turn will maximize the 
diversity of universities in the countries.     
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La contribution de l’université dans le 
développement des sociétés : Les défis à 
relever et les orientations stratégiques 

 
 

  أمینة بشیري /د - محمد راجع  /د 
 جامعة عبد المالك السعدي تطوان المغرب   

    
La compétition basée sur le savoir dans une économie qui se 

mondialise provoque une reconsidération du rôle de l’enseignement 
supérieur dans le développement et la croissance économique. Par le 
passé, il était souvent considéré comme un service public coûteux et 
peu efficace, bénéficiant en majeure partie aux riches et aux 
privilégiés. De nos jours, on le considère comme étant un facteur qui 
apporte une contribution nécessaire, de concert avec d’autres 
facteurs, à la réussite des efforts nationaux pour relancer la 
productivité, la compétitivité et la croissance économique. 

Actuellement les pays en voie de développement font face à de 
nombreux défis socio-économiques tant sur le plan national que sur 
la scène internationale. Parmi ces défis, évoquons l’impact du 
vieillissement de la population, la gestion de la dette publique, le 
risque d’accroissement de l’inégalité des richesses, la mondialisation 
grandissante, ou encore les changements climatiques et le 
développement des énergies renouvelables. (Nicolas DEBON, 2008). 

Pour faire face aux ces défis, les établissements 
d’enseignement supérieur apparaissent comme  étant des acteurs 
incontournables. La création et le partage du savoir sont des atouts 
stratégiques pour la prospérité et la capacité d’innovation de notre 
société. Soutenir l’excellence de l’enseignement supérieur et de la 
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recherche représente l’un des investissements les plus rentables 
pour l’avenir. 

L’influence des universités sur le développement de la société 
est aussi profonde et répandue au point d’en devenir indétectable; 
elle se confond avec le tissu social lui-même. Elle prend de 
nombreuses formes et elle exerce un impact majeur sur la vie 
culturelle, sur la vie économique et sur la vie politique. 

L’université doit devenir un outil primordial pour le 
développement dans le nouveau siècle. Les universités peuvent 
aider à développer l’expertise; elles peuvent favoriser l’analyse 
des problèmes; renforcer les institutions nationales; servir comme 
modèles d’environnement pour la pratique d’une gouvernance 
efficace, la résolution des conflits et le respect des droits de 
l’homme et permettre aux universitaires de jouer un rôle actif 
dans la communauté mondiale des savants. 

Ce qui était vrai hier le sera également demain. La société est 
confrontée à des défis d’une ampleur inégalée : réchauffement 
climatique, problèmes sociaux, crise économique mondiale, 
nécessité de moderniser les secteurs traditionnels de l’économie, 
infrastructures vieillissantes, défi démographique avec ses 
répercussions sur les coûts de la santé et sur la main-d’œuvre, 
migrations internationales, etc. La solution à tous ces problèmes 
met nécessairement l’Université à contribution, dans les trois 
volets de sa mission : l’enseignement, la recherche, le service à la 
collectivité.  

Dans cette communication on va essayer d’analyser : la valeur 
inestimable de l’enseignement universitaire, la contribution et le 
rôle des universités dans le développement des régions, les 
orientations stratégiques pour le développement.   

 
   



La contribution de l’université dans le développement… 
  

 

 873                                                                       السابع     الدولي  الملتقى

Université et changements   
Le monde d’aujourd’hui est marqué par des changements 

rapides et profonds. Ces changements touchent tous les domaines 
de la vie, notamment l’économie avec la mondialisation de la 
production, de la distribution et de la consommation; la politique 
avec la démocratisation et la libéralisation; la société avec la 
liberté et l’égalité des droits humains; la science et la technologie 
avec la communication et la miniaturisation; etc. Tous ces 
changements bouleversent la société et créent de nouveaux modes 
de pensée, de travail, de comportement et de vie. C’est donc une 
période de nouveaux défis à relever et de nouvelles opportunités à 
saisir. 

Ces changements se manifestent dans les pays en 
développement, ces pays  ne sont pas épargnés par les 
bouleversements et les transformations que connaît le monde. La 
première question à se poser est celle du rôle et de la place de 
l’université dans ces grands changements. C’est à l’université 
qu’on trouve des penseurs, des stratégistes, des prospectivistes et 
des chercheurs. Quel rôle jouent-ils dans ces changements et ces 
transformations ? Quel est le rôle que doit jouer l’université ? 

Le premier rôle traditionnel de l’université est de produire les 
connaissances. A travers ses laboratoires et ses unités de 
recherche, l’université est sensée identifier, adapter, ou initier de 
nouvelles connaissances et de nouvelles pratiques servant à 
améliorer la connaissance du monde et de la vie en général. Un 
deuxième rôle de l’université est de transmettre les connaissances, 
à travers ses enseignements, ses services de diffusion et de 
communication. En plus de ces rôles fondamentaux de 
l’université, l’université doit jouer un troisième rôle et non le 
moindre. Ce rôle est la traduction ou la transformation des 
connaissances et des enseignements dans le processus de 
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développement communautaire et national. Il s’agit en fait de 
créer ou de mettre en place des services spécialisés, étoffés des 
hommes et des femmes de terrain, qui doivent servir 
d’intermédiaires entre les enseignants, les chercheurs et le monde 
du travail et des affaires. (Jean-Claude GUILLON, 2009). 

Les universités doivent veiller à la formation de plusieurs 
générations d’étudiants à la culture générale et leur ont inculqué 
les bases de la pensée critique. Elles forment des éducateurs, des 
gestionnaires, des professionnels, des médecins, des infirmiers, 
dont l’État aussi bien que les organisations privées ou 
communautaires ont besoin pour assurer leur croissance. Elles 
forment aussi des penseurs et des artistes qui donnent un sens et 
de la beauté à notre existence. 

Bien qu’aujourd’hui le savoir soit à la portée de quiconque a 
accès aux livres ou à l’Internet, la relation entre l’enseignant et 
l’étudiant demeure fondamentale à l’apprentissage. Dans la 
tradition universitaire, les experts enseignent aux experts en 
devenir et ainsi, le savoir s’accumule de génération en génération.  

 D’entrée de jeu, notons que l’enseignement universitaire est 
étroitement imbriqué avec la recherche, une caractéristique qui le 
distingue de l’enseignement collégial et qui confère à la mission 
universitaire sa spécificité. L’enseignement universitaire est tout 
simplement unique, différent par nature de celui prodigué aux 
autres ordres d’enseignement, et irremplaçable. (Mark 
Drabenstott, 2008). 

Par cette fonction de transmission des savoirs, l’université 
devient un haut lieu de la réflexion critique qui permet le véritable 
progrès social, intellectuel, culturel, scientifique et économique. 
Cette vocation de transmission des savoirs et d’apprentissage de la 
pensée critique explique aussi l’importance essentielle de la 
liberté de l’enseignement et de l’autonomie universitaire. La 
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transmission de la connaissance ne doit obéir à aucune autre 
logique qu’à celle de l’apprentissage. Le progrès du savoir ne doit 
être inféodé à aucun impératif d’État ou logique commerciale. 

Les premiers bénéficiaires des universités, ce sont les étudiants 
eux-mêmes, de multiples manières : meilleurs revenus, meilleure 
qualité de vie, capacité citoyenne accrue; ces bénéfices sont 
amplement documentés. L’ensemble de la population en profite 
également, à travers la compétence des diplômés, aussi bien dans 
les entreprises privées et communautaires que dans la fonction 
publique; à travers des coûts allégés de santé, une criminalité 
diminuée, des services publics de meilleure qualité, une vitalité 
économique soutenue et une plus grande richesse collective. C’est 
de tout cela qu’il est question lorsque l’on parle de la contribution 
des universités. (Leland Conley Barrows, 2001). 

Tout en veillant à la qualité de ses recherches et de ses 
enseignements, l’université devrait  alors travailler en partenariat 
avec : (Céline Saint-Pierre, 2008). 
1- Les entreprises publiques et privées pour inventer, produire ou 

améliorer les productions ou les procédures;  
2- Les organisations de la société civile pour réaliser ensemble les 

projets de développement et d’amélioration des conditions de vie 
des populations;  

3- Les syndicats, les associations professionnelles et les partis 
politiques pour approfondir les connaissances professionnelles et 
mieux servir les populations;  

4- Le gouvernement et d’autres institutions de l’Etat pour 
comparer et appliquer diverses stratégies et politiques de 
développement économique et social;  

5- La population dans son ensemble pour mieux comprendre ses 
besoins et l’accompagner dans sa recherche du bien-être. 
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Le but principal à poursuivre de cet engagement est que 
l’université doit sortir de sa tour d’ivoire et qu’elle vive pour la 
société et non pour elle-même. Elle ne devrait plus rester l’ilot des 
connaissances ou le milieu des contestations ou des 
revendications corporatistes. Au contraire, elle devrait renouer 
avec son statut de service public ouvert et au service de la 
communauté et de la nation toute entière. L’université devrait 
alors connaître les besoins, les défis et les opportunités de son 
environnement et s’engager résolument à la recherche des 
solutions appropriées.  

Le rôle de l’université est de savoir comment adapter, traduire 
et transformer les connaissances et les enseignements dans la 
réalisation des projets de développement économique et social, 
par exemple dans la construction des machines, des usines ou des 
routes; la fabrication et la mise sur le marché de nouveaux 
produits alimentaires ou pharmaceutiques; l’utilisation de 
nouvelles procédures administratives ou juridiques; l’invention de 
nouvelles techniques allégeant la vie des paysans et des femmes; 
la mise en place de nouvelles stratégies, de nouvelles politiques et 
de nouvelles approches de gouvernance, etc.   
Contributions de l’Université au développement 

La contribution des universités à la société est multiforme. 
Toutefois, leur contribution la plus importante demeure leur 
capacité à prodiguer année après année à des dizaines de milliers 
de nos jeunes une formation de qualité qui contribuera à en faire 
des citoyens éclairés et engagés, en même temps qu’elle leur 
inculquera des compétences de pointe dans leur domaine d’étude. 
(Céline Saint-Pierre, 2008). 
1- Contribution au développement des individus : 
Développement du capital humain :  
- Acquisition des connaissances et compétences  
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- Formation de personnel hautement qualifié. 
Epanouissement des individus :  
- Rehaussement de la qualité de vie.  
- Développement de la pensée critique et éthique. 
- Contribution à la vie citoyenne. 
2- Contribution au développement de la société : 
Développement local / régional:  
- Appui aux créneaux d’excellence.  
- Pouvoir d’attraction et de rétention local et régional ;  
Création d’emploi à valeur ajoutée.  
- Revitalisation et diversification des secteurs de l’économie 
locale et régionale.  
- Ouverture à l’international des régions et des villes.   
- Diversification des populations et multiculturalisme.  
- Dynamisation de la vie culturelle. 
Développement national :  
- Création de grands projets mobilisateurs. 
- Recherches et initiatives de développement durable.   
- Développement de nouvelles applications et de services pour la 
santé publique. 
Développement international:  
- Contribution au bassin mondial des connaissances et à 
l’innovation. 
- Création de pôles internationaux du savoir. 
Les orientations stratégiques des universités pour le 
développement  

L’orientation stratégique de l’université doit se baser sur la 
qualité de la formation, l’appui à la réussite, l’innovation 
pédagogique, la mobilité internationale et l’internationalisation de 
nos activités, la recherche et la création, les membres de notre 
communauté, leur milieu de vie et leurs conditions de travail et 
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d’études, ainsi que la saine gouvernance. (Jean-Claude 
GUILLON, 2009). 

Une logique d’innovation, d’amélioration continue et de 
développement durable nous permettra de construire sur les 
acquis des dernières années. 

 Les grandes orientations stratégiques qui doivent être adoptées 
:  
- Favoriser le recrutement, la persévérance et la réussite des 

étudiants. 
- Innover dans les programmes de formation et l’offre des services 

pour les adapter aux nouvelles réalités des étudiants et aux 
besoins de la société. 

- Accentuer l’internationalisation de la formation et de la 
recherche et la mise en œuvre de projets de coopération 
internationale. 

- Assurer un développement efficace de la recherche et de la 
création. 

- Attirer et recruter plus de professeurs, et fidéliser l’ensemble du 
corps professoral pour contribuer au développement de 
l’établissement. 

- Planifier et optimiser le recrutement du personnel enseignant et 
administratif, ainsi que la mobilité interne du personnel 
administratif. 

- Valoriser l’engagement et l’apport des membres de la 
communauté et accroître la notoriété de l’université.  

- Améliorer les conditions de vie des étudiants et de l’ensemble de 
la communauté universitaire et faire de l’université un exemple 
en matière de développement durable. 

- Assurer une saine gestion des finances de l’université et 
améliorer les modes de gouvernance et de reddition de comptes. 
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Une métropole qui veut asseoir sa légitimité et sa lisibilité 
s’appuyer sur plusieurs fonctions phares : l’enseignement 
supérieur est l’une des plus structurantes car il assure au-delà des 
effets de notoriété, une fonction de passerelle entre le monde de la 
formation de la recherche et le monde économique. Il est le levier 
majeur qui permet au territoire de former un capital humain de 
qualité. 

Les missions fondamentales des universités – la formation 
supérieure et la recherche – sont aujourd’hui confrontées à de 
nouvelles attentes de la société  et des pouvoirs publics : 
l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés, et plus 
largement une participation active et de premier plan au 
développement de l’économie de la connaissance. 

Les politiques d’innovation cristallisent d’une certaine manière 
ces nouvelles attentes à l’égard des universités; elles ont conduit 
notamment à promouvoir comme modèle le « triangle » du 
développement socio-économique, constitué par la recherche, la 
formation et les stratégies industrielles. Ce triangle de la 
connaissance concerne des acteurs aux intérêts historiquement 
divergents : entreprises, monde académique et étudiants, et l’enjeu 
des politiques d’innovation est justement de leur permettre de 
développer des visions de l’avenir et des éléments de culture 
communs. (Mark Drabenstott, 2008). 

La création des pôles de compétitivités repose sur une 
gouvernance partagée entre acteurs économiques et académiques. 
Il n’en reste pas moins que les partenaires engagés dans ces 
politiques d’innovation obéissent à des impératifs différents : 
celui du marché, celui de la formation et celui de l’élaboration des 
connaissances nouvelles. 

Au-delà des missions fondamentales des universités, c’est, du 
point de vue de l’histoire des institutions et des sociétés, le statut 
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des universités qui est en question : que signifie pour une 
université être un « acteur économique» à part entière, dans son 
territoire régional, national. Cela signifie prendre conscience de 
son poids économique et social dans un territoire. Cela signifie 
aussi, ensuite, prendre confiance en ses capacités et sa 
participation décisive en matière de création et de développement 
d’activités économiques et sociales. (Antoni Kuklinski, 2001). 

Cela signifie, enfin, entretenir avec les autres acteurs socio-
économiques des relations de partenariat équilibrées, d’échanges 
réciproques entre des acteurs autonomes, et respectueux de 
l’indépendance des uns et des autres. 

Actuellement, certains éléments font pression sur l’évolution et 
la transformation des universités : 
- Les pressions croissantes en provenance de groupes externes 

diversifiés et portant des intérêts parfois contradictoires créent 
des tensions autour de la définition et de la réalisation de la 
mission de l’université.  

- Le développement rapide de la société du savoir couplée à 
l’économie du savoir transforme les universités en institutions 
stratégiques de recherche orientée vers l’innovation et 
l’élaboration de connaissances sur les enjeux actuels du 
développement social, économique et culturel des sociétés.   

- La nécessité de protéger l’accessibilité à l’enseignement 
supérieur pour un nombre croissant d’étudiants demeure un 
objectif social et politique fort important.   

- L’impact des politiques économiques sur l’orientation de la 
recherche universitaire (volume de financement et sujets de 
recherche) où les priorités sont mises sur l’innovation, la science 
et la technologie comme outils centraux de la compétitivité 
industrielle des pays.      
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La performance des universités est définie en termes de qualité 
de l’enseignement et de la recherche et de l’efficience globale du 
système : (Guidarini, V, 2002). 
- Une formation de qualité est «une formation à jour, actuelle, à la 

fine pointe des connaissances et arrimée aux résultats récents de 
la recherche, (…) dans une perspective d’intégration de la 
recherche et de l’enseignement, ce qui donne tout son sens à la 
formation reçue à l’université». (Nicolas DEBON, 2008). 

- C’est une formation pertinente visant l’acquisition par les 
étudiants de compétences et d’outils nécessaires à leur 
développement personnel et à l’exercice de leur rôle dans la 
société.  

- Elle doit être durable afin de permettre l’acquisition des 
compétences nécessaires en vue de l’intégration sur le marché du 
travail et pour permettre aux étudiants d’évoluer 
professionnellement au cours de leur vie. 

- La qualité de la formation est fortement liée à la qualité de la 
recherche, celle-ci devant alimenter et être intégrée à 
l’enseignement. On y propose une formation par et à la 
recherche. La Politique réitère «l’appui du gouvernement à la 
recherche librement conduite par les universitaires, car celle-ci 
reste la base de l’édifice de recherche et d’innovation de notre 
société. 

Dans la société du savoir qui est en train de se développer 
aujourd’hui, les universités détiennent une responsabilité 
importante. Elles doivent s’affirmer comme des organisations 
constructives, génératrices de savoir, et comme des formateurs de 
citoyens responsables et compétents. (Ion Iliescu, 2003). 

L'université joue un rôle crucial dans l’éducation des nouvelles 
générations d’intellectuels, de professionnels - générations qui 
veulent et peuvent faire des efforts et construire - dans ce monde 
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du savoir sans frontières - un monde de la compétition et du 
développement technologique sans précédent - une société 
harmonieuse qui offre une qualité de vie en permanente 
progression. Comme partie de l'expérience de la vie universitaire, 
il est devenu indispensable pour chaque individu d’assimiler à la 
fois les valeurs universelles de la culture et de répondre aux défis 
du nouveau millénaire, et, en même temps, d’acquérir les 
capacités et les compétences nécessaires en vue d'apprécier et de 
partager les valeurs régionales, nationales et locales. (Nina 
Schmidt et al, 2013).  

Ces dernières années, les universités ont dédié leurs activités à 
la formation de ressources humaines et à la production de savoir 
concernant le monde professionnel et  technologique. L'espoir des 
universités est de devenir des «producteurs de savoir» et de 
former un grand nombre de spécialistes et de chercheurs pour le 
«marché» dans ces ressources humaines. (Jacques Fame ndongo, 
2010). 

L'université est appréciée en fonction de sa capacité 
innovatrice. Ses innovations deviennent des produits offerts à la 
consommation. On entend souvent l'affirmation qu'une « société 
développée » est une société qui produit des innovations et qui, 
dans une courte période de temps, obtient toutes sortes de biens. 

Les universités devraient étudier les questions concernant 
l'univers, mais aussi proposer des solutions concernant le contexte 
culturel de chaque nation. Bien sûr, le terme de culture devrait 
être compris comme incluant la science et la technologie, car la 
science et la technologie ne peuvent pas être considérées 
séparément de la société.   

Il est toujours sage de se rappeler que les universités sont les 
gardiennes du savoir de l'humanité, qu'elles transmettent ce savoir 
aux nouvelles générations, le renouvelant et l'enrichissant, tout en 
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l'appliquant aux problèmes existants, et surtout, en évaluant les 
conséquences sociales. L'université doit s'offrir elle- même 
comme le lieu idéal pour douter, pour discuter, pour se rebeller, 
critiquer, et en général, pour l'exercice total de la liberté.  

Il est nécessaire que les universités procèdent à l'assimilation 
spirituelle de la science. Il y a une différence entre la formation 
professionnelle et la formation culturelle. Cette différence peut 
être dépassée par l'application de solutions simples, comme celle 
de transmettre aux étudiants une vision complète du monde 
accompagnée d'un ensemble complet de valeurs.   

 Les activités d'enseignement, d'instruction et de recherche 
doivent être en accord avec la réflexion sur les conséquences 
sociales de ces processus. Agir ainsi constitue la dimension 
morale qui crée la différence entre la culture et la science.  

L’université ne peut ignorer les questions vitales de la société, 
particulièrement lorsqu'elles ont été causées par le développement 
scientifique et technologique. Il est nécessaire de penser aux 
universités qui ont été conditionnées au marché du travail et qui 
ainsi, ne sont plus qualifiées à préparer les étudiants à affronter les 
problèmes réels du monde. (Robert Nelson, 2007). 

Les pays en voie de développement doivent être compétitifs sur 
le marché mondial sur lequel le savoir technologique et 
scientifique ont assumé des rôles fructueux. Le développement 
économique devrait être un problème d'intérêt mondial. Le 
développement non-uniforme ou le manque de développement est 
à l'origine de sérieux problèmes, en particulier la pauvreté. Et ce 
n'est pas simplement le développement économique qui résoudra 
de tels problèmes. D'autres efforts supplémentaires s’imposent.  

Plus récemment, concernant les processus de développement, 
on entend parler de l'importance des variables sociales et 
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humaines. Il n'est pas question que le moyen de développer le 
capital humain soit différent des activités éducationnelles.  

L'idée que l'université devrait jouer un rôle décisif dans les 
questions de développement et dans la quête de la suppression des 
inégalités est presque considérée comme normale aujourd'hui. Par 
la distribution du savoir et la dissémination de l'information, il 
sera sûrement possible d'atteindre un développement durable étant 
donné les réalités de la biodiversité.   
 Des problèmes de gestion du savoir :    

Le défi d’utiliser le savoir et les atouts de création du savoir 
d’une université pour créer un avantage concurrentiel pour leurs 
clients et leurs pays devient de plus en plus important, dans la 
mesure où les suivants arrivent : (P. Mongkhonvanit et À. Emery, 
2003). 
- Le marché global de plus en plus concurrentiel implique une 

augmentation du taux d’innovation de sorte que la connaissance 
doit se développer et être assimilée  à une vitesse toujours 
croissante.  

- Les corporations réorganisent leurs affaires en se concentrant sur 
la création de la valeur-client. On réduit les structures 
d’administration et les emplois. Il se manifeste le besoin de 
remplacer l’emploi de la gestion implicite informelle du savoir 
par des méthodes formelles synchronisées avec les processus 
d’affaires orientés sur le client.  

- Pour acquérir le savoir, on requiert de l’expérience et du temps. 
On s’attend de la part des étudiants d’assimiler des quantités de 
plus en plus grandes de savoir, mais en tant qu’employées ils 
auront de moins en moins de temps pour y parvenir. 

Les implications pour la gestion de l’enseignement :   
La gestion de l’enseignement est le processus continu visant à 

établir et développer des objectifs, à trouver des méthodes plus 
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efficaces pour fournir les programmes d’enseignement, à 
accomplir le travail avec une efficacité maximale et à obtenir des 
résultats universitaires mesurables. Voilà quelques-unes des 
questions qu’il faut aborder : (Nicolas DEBON, 2008). 
- La préparation stratégique organisationnelle pour faire face au 
nouveau savoir; 
- La participation à une culture d’enseignement en équipe de la 
part des  administrateurs, des membres du corps enseignant et du 
personnel concentrés sur l’échange de connaissances implicites;  
- Le support technologique et pour les besoins futurs du savoir; 
- Une influence accrue du savoir. 
Conclusion :  

L’université doit devenir un outil primordial pour le 
développement dans le nouveau siècle. Les universités peuvent 
aider à développer l’expertise; elles peuvent favoriser l’analyse 
des problèmes; renforcer les institutions nationales; servir comme 
modèles d’environnement pour la pratique d’une gouvernance 
efficace, la résolution des conflits et le respect des droits de 
l’homme et permettre aux universitaires de jouer un rôle actif 
dans la communauté mondiale des savants. 

Les établissements d’enseignement supérieur sont bien ancrés 
dans leur milieu et connaissent les créneaux d’excellence à 
développer dans leur tissu urbain ou leur région d’appartenance. 
Ils connaissent les besoins  de main-d’œuvre et de technologies 
des entreprises locales, ils représentent un pouvoir d’attraction et 
de rétention (étudiants, chercheurs, travailleurs, entreprises) et ils 
favorisent l’entrée d’investissements. 

Le secteur de l’enseignement supérieur contribue aux 
performances du Québec en matière d’innovation par  l’entremise 
des canaux de la recherche et de la formation des compétences. 
Un partage efficace vers le milieu  utilisateur est toutefois 
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essentiel. Les liens étroits des établissements avec le milieu 
assurent que la formation  et les travaux de recherche 
correspondent aux besoins des utilisateurs et que les 
connaissances produites  sont partagées. 

Suite à notre analyse, trois constats soulevés : 
1- La contribution des universités au développement est 

inestimable. Elle s’accomplit par la concertation entre les 
établissements et la collaboration avec les partenaires des 
différents milieux. 

2- L’enseignement et la recherche sont deux dimensions 
indissociables d’une même réalité.   

3- La formation de la relève scientifique dans toutes les 
disciplines est fortement tributaire du financement de la 
recherche dans les universités.   

L’université est un acteur reconnu de l’activité du territoire. 
L’apport économique d’une université sur un territoire est 
largement démontré, sur bien des aspects : par son rôle 
d’employeur (c’est souvent l’un des tout premiers de 
l’agglomération), par l’effet de levier de son activité de recherche 
et d’innovation sur les entreprises, mais aussi par la population 
étudiante qu’elle accueille. Au-delà du constat, encore faut-il 
savoir valoriser cet apport et en faire un support dynamique de 
l’attractivité et du développement. 

La contribution des universités à la société est multiforme. 
Toutefois, leur contribution la plus importante demeure leur 
capacité à prodiguer année après année à des dizaines de milliers 
de nos jeunes une formation de qualité qui contribuera à en faire 
des citoyens éclairés et engagés, en même temps qu’elle leur 
inculquera des compétences de pointe dans leur domaine d’étude. 
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  .مؤسسات المجتمع المعنیة
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