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Abstract: The current study aimed to define the concept of productive university. He presented models and fields of work.
And know the justifications for the transformation of producing universities. Develop a suggested vision for a shift towards
a productive university.
The results have shown that the productive university contributes to contributing to reducing unemployment and providing
trained, skilled national cadres. And achieve the requirements of continuous and sustainable development of the economy.
And that there are sources of strength in our Arab world that enable universities to move towards a productive university
model. Such as: constitutions, laws, political decisions, and international pressure that drive the shift towards a model of a
productive university.
The study recommended a set of recommendations, the most important of which are:
- Reconsidering the process of preparing students in the light of the changes that we live in our rapidly changing world and
developments.
- Opening windows and channels between the university and the community to find out about its contemporary issues and
problems.
Keywords: Productive University, Scientific Research.

 دزاسة ثحليلية:الجامعات املنحجة ثجازب وثوحهات عاملية وإقليمية
فاطمة فايز الهسباوي
وصاسة التربُت والخهلُم || ألاسدن
 للجامهاثٛ ومهشَت مبرساث الخدى. ونشع همارج ومجاالث نملها. َذَذ الذساظت الحالُت ئلى جدذًذ مُهىم الجامهت اإلاىخجت:امللخظ
 وأقهشث الىخاةج أن، واظخخذمذ الذساظت اإلاىهج الىضُي الخدلُلي الىزاةٓي، هدى الجامهت اإلاىخجتٛ وغو جطىس مٓترح للخدى.اإلاىخجت
 وجدُٓٔ مخؿلباث الخىمُت اإلاعخمشة واإلاعخذامت.ىادس الىؾىُت اإلااَشة اإلاذسبتٙ وجىَحر ال،الجامهت اإلاىخجت حعهم في الحذ مً البؿالت
 الذظاجحر والٓىاهحن: مثل. هدى همىرج الجامهت اإلاىخجتٛ وأهه ًىحذ في ناإلاىا الهشبي مطادس ْىة جمً٘ الجامهاث مً الخدى.لالْخطاد
. هدى همىرج الجامهت اإلاىخجتٛوالٓشاساث العُاظُت والػًىؽ الذولُت التي جذَو للخدى
:واظدىادا للىخاةج أوضذ الباخثت بمجمىنت مً الخىضُاث أَمها
. ئنادة الىكش في نملُت ئنذاد الؿلبت في غىء اإلاخًحراث التي وهِشها في ناإلاىا ظشَو الخًحر واإلاعخجذاث. َخذ هىاَز وْىىاث بحن الجامهت واإلاجخمو للىْىٍ نلى ْػاًاٍ ومش٘الجه اإلاهاضشة. البدث الهلمي. الجامهت اإلاىخجت:الكلمات املفحاحية
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مقدمة
مً أَم ألاظباب التي حهىّ الجامهاث نً جأدًت دوسَاَ ،ى اوهضالها نً خشٖت اإلاجخمو اإلادلي خاضت،
واإلاجخمو ؤلاوعاوي نامت ،ومىاٖبت الخؿىساث الحادزت َُه بعبب اْخطاسَا نلى نملُت الخذسَغ الخٓلُذي.
ئن قهىس ؤلاضالخاث في الخهلُم ،حهذ ْىة داَهت وملضمت للخًُحر والخؿىٍش في دوس الجامهت ،وجإٖذ هكشٍت
أسوعذ بىٍش ،أن الهىامل الخاسحُت هي التي أدث ئلى جؿىس دوس الجامهت وقهىس أدواس حذًذة ،جماسظها وَٓا
الخخُاحاث اإلاجخمو( .آن َ.ى .لىٗاط)https://books.google.jo/books?id=QI78DQAAQBAJ&pg )2006( :
ئن اْخطاس الجامهت نلى الجاهب الخهلُمي والبدث الهلمي ألاٗادًمي ،أوحذ َجىة ٖبحرة بحن دوس الجامهت
وسظالتها ججاٍ اإلاجخمو.
ٖما ئن اظدثماس اإلاهشَت الجامهُت ٌهذ مىسدا َاما في حًؿُت العجض اإلاالي الزي حهاوي مىه الجامهاث في مهكم
الذو ،ٛوٍإٖذ ماًىس أن دوس الجامهاث لى اْخطش نلى ٗىجها مطىها للشهاداث ،أن رلً ٚإدي ئلى جذَىسَا
واهدؿاؾها ،وَٓذان أَم دناةم جأظِعها ووحىدَا (ؾهُمت والبذسي.)43 :2004 ،
َالجامهت حشٙل دوسا َاما في ئهخاحُت اإلاجخمو ،مً خال ٛما جيخجه مً اإلاهشَت ،واظدثماس ؤلاهخاج الهلمي
والُ٘شي في صٍادة الثروة البششٍت ،وسَو ُٖاءة ؤلاهخاحُت ،إلاعاًشة الهالم بخؿى وازٓت .وٍشي ( ،)Berry, 2001أن
الجامهت جمثل وخذة ئهخاحُت راث أزش ْىي احخمانُا واْخطادًا.
ئن دوس الجامهت أضبذ ال ًمً٘ اْخطاسٍ نلى مىذ الشهاداث بالؿشٍٓت الخٓلُذًت في نطش الهىإلات والحذازت
الزي أضبدذ َُه الابخٙاساث واإلاخترناث والخؿىس الخ٘ىىلىجي ظمت له ،ونالْت َاسْت بحن جٓذم ألامم وجخلُها ،ئن
مما ًمحز الجامهاث في َزا الهطش َى اهُخاخها نلى اإلاجخمو وجلبُت خاحُاجه ،وجؿىٍش ٗىادسٍ للخماش ي مو مخؿلباث
ظىّ الهمل.
ئن حامهت الُىم جخخلِ نً حامهت ألامغَ ،جامهت ألامغ لم جً٘ حهجى بأٖثر مً جخشٍج الؿالب مضودًً
بالٓشاءة وال٘خابت وبهػا مً مهاساث الخُ٘حر ،أما حامهت الُىم َمهامها ٖبحرة وٖثحرة هكشا لخذانُاث الهطش ومخؿلباجه.
مشكلة الدزاسة:
ٌشحر مُهىم الجامهت اإلاىخجت ئلى خلٔ حًحراث حىَشٍت في ظُاظاث واظتراجُجُاث الخهلُم الهالي،
واظخدذار آلُاث ابخٙاسٍت مً أحل جدُٓٔ ناةذ مالي أَػل للجامهت مً حهت ،وسَو ُٖاًت ٗىادسَا الىقُُُت؛
لخلبُت خاحت اإلاجخمو مً حهت أخشي (ٖ .)A.D.Keast, 1995: 253 - 254ما جمثل الجامهت اإلاىخجت جىكُما ًشجبـ َُه
الخهلُم بالبدث الهلمي اسجباؾا وزُٓا (الجىذي .)1998 ،مهخمذة نلى اإلاىهج الحلضووي الزي ًشج٘ض في نملُت الخؿىٍش
نلى الٓانذةَُ ،دشهب نمىدًا في جؿىٍش الهملُت الخهلُمُت وخذمت اإلاجخمو والبدث الهلمي .وسبؿها بداحاث
ً
ومخؿلباث اإلاجخمو اإلادلي ،نلى انخباس أجها مإظعاث مىخجت للمهشَـت ،وحشٙل حضءا مهما وأظاظُا في بشامجها اإلآذمت
للمجخمو ،للمعاَمت بالُهل في خل مشاٗل اإلاجخمو وجلبُت اخخُاحاجه اإلادعاسنت (الىرًىاوي.)2007 ،
وْذ أقهشث دساظت ججشٍبُت أحشاَا ( )Ashraf, 2012: 58نلى ْؿام البدث والخؿىٍش في الخهلُم الهالي ومذي
جأزحرٍ نلى صٍادة ؤلاهخاحُت ،شملذ دو ٛمىكمت الخهاون الاْخطادي والخىمُت ( )OECDودوال أوسبُت ويحر أوسبُت ،أن
مإظعاث الخهلُم الهالي لهبذ دوسا باسصا وأظاظُا في الخىمُت ؤلاْلُمُت والىؾىُت في مهكم البلذان التي جىاولتها
الذساظت مىز نام 1981م ،بعبب جبجي خٙىماث جل ٚالذو ٛظُاظاث نامت َذَذ ئلى حصجُو ئوشاء وجؿىٍش
الخجمهاث الطىانُت الهامت والخاضت ئًماها مً دو )OECD( ٛأن هجاح َزٍ الخجمهاث ٌهخمذ نلى ئْامت جدالُاث
اظتراجُجُت مو مإظعاث الخهلُم الهالي التي جٓو في مىاؾٔ جل ٚالخجمهاث ،ختى أضبدذ اإلاإظعاث الطىانُت
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بالُهل مىز رل ٚالىْذ حهخمذ بشٙل ٖبحر نلى مإظعاث الخهلُم الهالي ،وجم جىَحر الذنم الالصم لٓؿام البدث
والخؿىٍش في مإظعاث الخهلُم الهالي ،بهذٍ جىَحر الاٖدشاَاث ووشش اإلاهشَت راث الطلت بضٍادة ؤلاهخاحُت الطىانُت
لخل ٚاإلاإظعاث.
َمً الىاضح أن جٓذم الشهىب وجهػتها مشَىن بخُىّ وجؿىس حامهاتها ألن الحاغىت لٙل الابخٙاساث وجبجي
اإلابذنحن واإلاخمحزًً مً أبىائها ،وبالىكش ئلى خا ٛحامهاجىا الهشبُت هشاَا ال جخشج نً مطىو لخُشٍخ الشهاداث دون
الاَخمام ببراءاث الاخترام والخمحز في ضُىٍ ؾالبها.
وهكشا لجمىد العُاظاث والُلعُاث اإلاخبهت في الجامهاث الهشبُت بشٙل نام ،وهكشا لهذم الاظخُادة مً
دظاجحر وْىاهحن الذولت ،خاولذ الذساظت جىغُذ مىاؾً الٓىة وهٓاؽ الػهِ التي جِٓ خاةال أمام جدى ٛالجامهاث
الهشبُت مً حامهاث جٓلُذًت ئلى حامهاث مىخجت جخماش ى مو مجخمو اإلاهشَتٖ ،مىخجت للمهشَت ومؿىسة ،ال معتهل٘ت
لها.
لزل ٚحععى الذساظت الحالُت ئلى جىغُذ مُهىم الجامهاث اإلاىخجت ومجاالث نملها ،وأبشص الىمارج الهاإلاُت.
مً خال ٛؾشح العإا ٛالشةِغ الخالي:
ُِٖ ًمً٘ النهىع بجامهاجىا مً خال ٛجؿبُٔ همىرج الجامهت اإلاىخجت؟ ومً الدعاؤ ٛالشةِغ جىبثٔ
ألاظئلت الُشنُت الخالُت:
جساؤالت الدزاسة:
 -1ما الجزوس الخاسٍخُت للجامهت اإلاىخجت؟
 -2ما همارج ومجاالث نمل الجامهت اإلاىخجت؟
 -3ما مبرساث الخدى ٛللجامهاث اإلاىخجت؟
 -4ما الىمارج الهاإلاُت للجامهت اإلاىخجت؟
 -5ما الخطىس اإلآترح للخدى ٛهدى الجامهت اإلاىخجت؟
أهداف الدزاسة:
 -1الخهشٍ نلى مُهىم الجامهت اإلاىخجت.
 -2نشع همارج ومجاالث نمل الجامهت اإلاىخجت.
 -3الخهشٍ نلى مبرساث الخدى ٛللجامهاث اإلاىخجت.
 -4وغو جطىس مٓترح للخدى ٛهدى الجامهت اإلاىخجت.
أهمية الدزاسة:
جيبو أَمُت الذساظت مً الخىحهاث الهاإلاُت التي حععى حاَذة أن جخشج الجامهاث مً نملها الخٓلُذي ئلى
مىاٖبت ظىّ الهمل وما جخؿلبه ألاوظاؽ الطىانُت والخجاسٍت مً خال ٛخاغىاث ألانما ٛومشاٖض البدث الهلمي التي
جيشإَا الجامهاث داخل اإلاذن واإلاجخمهاث والخجمهاث الطىانُت والخجاسٍت.
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منهج الدزاسة
اظخخذمذ الذساظت اإلاىهج الىضُي الخدلُلي الاظخيباؾي الىكشي الىزاةٓي؛ الزي ٌهجى بذساظت الكىاَش أو
اإلاش٘الث الهلمُت مً خال ٛالُٓام بالىضِ بؿشٍٓت نلمُت ،ومً زم الىضى ٛئلى جُعحراث مىؿُٓت لها دالةل وبشاَحن
جمىذ الباخث الٓذسة نلى وغو أؾش مدذدة للمشٙلت ،وٍخم اظخخذام رل ٚفي جدذًذ هخاةج البدث.
 إلاحابة عن السؤال ألاول :ما الجروز الحازيخية الجامعة املنحجة؟
الجروز الحازيخية للجامعة املنحجة:
أن مُهىم الجامهت اإلاخذاو ٛبشٙل مخخطش هي أن حهمل الجامهت نلى صٍادة مىاسدَا مً الخذماث التي
جٓذمها ئلى اإلاجخمو نلى أن ال ًىكش ئلى الجامهت نلى أجها ششٖت ججاسٍت ،ئر ئن الشظالت ألاظاظُت للجامهت هي الخهلُم
والبدث الهلمي وان ألانما ٛالخجاسٍت التي جماسظها الجامهاث ما هي أال جذنُم لشظالتها ؤلاوعاهُت الهلمُتٖ ،ما أن
أَذاٍ الجامهت جخخلِ نً الششٗاث الخجاسٍت في ظىّ ألانما ٛالتي جشمي ئلى جدُٓٔ ألاسباح مما جٓذمه مً أوشؿتها
اإلاخخلُت باليعبت لؤلخحرة ،وَىإ مً ًشي بان الجامهت اإلاىخجت بأجها الجامهت التي جدٓٔ وقاةِ الخهلُم والبدث
الهلمي وخذمت اإلاجخمو بشٙل مخٙامل مو حهضٍض مىاصهتها مً خال ٛاإلاىاسد ؤلاغاَُت ٗاالظدشاساث والبدىر الخهاْذًت
وألاوشؿت ؤلاهخاحُت التي ال جخهاسع ومُهىم الجامهت بشٙل نام مما ًٓلل انخمادَا نلى ؤلاًشاداث ألاظاظُت التي
جذخل ئليها مً الؿالب أو الذولت ،ولً٘ مهام الجامهت ألاظاظُت ًجب أن جطان وجبخهذ نً اإلاُهىم الخجاسي ،وبزلٚ
َان مىغىم الجامهت اإلاىخجت همىرج مشن ًدٓٔ الخىاصن بحن اإلاهام الثالر اإلاىخكشة مً الجامهت وهي الخهلُم والبدث
وخذمت اإلاجخمو.
وبزلً ٚدبحن مذي أَمُت الششاٖت بحن الجامهت واإلاجخمو اإلادلي وْؿام اإلاا ٛوألانما ٛوالطىاناث ،ألن
الجامهت اإلاىخجت أضبدذ مطذسا مضودا لجمُو الٓؿاناث بالذساظاث وألابدار التي تهذٍ ئلى جؿىٍش شتى الٓؿاناث،
وٖزل ٚجلبُت مخؿلباث ظىّ الهمل في قل نالم مدعاسم الخًحراث.
جعسيف الجامعة املنحجة:
حهشَها (الخشاب ،والهىاد .)18 :1996 ،أجها الجامهت اإلاخُانلت مو اإلاجخمو مً خال ٛمجمىنت مً ألاوشؿت
والبرامج التي جػاٍ ئلى دوسَا ألاظاس ي ،وجدٓٔ مً خاللها مطذسا للخمىٍل ٌهضص مىاصهتها ،وحعهم في جؿىٍش بشامجها
ووشاؾاتها وخذماتها الخهلُمُت والبدثُت وجشبؿها جؿبُُٓا بخؿىٍش الطىاناث والخذماث اإلآذمت إلاىاؾىحن ،ولِغ بدىزا
هكشٍت ال جخجاوص أسَِ اإلا٘خباث ،ومشاٖض البدىر.
وبزلَ ٚان مُهىم الجامهت اإلاىخجت ال ًخهاسع مو اإلاُهىم الهام للجامهت ،ئال أن الجامهت اإلاىخجت حهؿي
أَمُت ْطىي للشبـ بحن الىقاةِ ألاظاظُت للجامهت :الخهلُم ،البدث الهلمي ،وخذمت اإلاجخمو.
وبهزا الخهشٍِ جخشج نً َزا اإلاُهىم الجامهاث الخٓلُذًت التي ما صا ٛنملها ًخىِْ نلى جُشٍخ الشهاداث
الجامذة التي جخلى مً مػمىن الخٙامل وجلبُت خاحت اإلاجخمو مٓخطش نلى حهلُم وجضوٍذ الؿالب بمجمىنت مً
اإلاهاسٍ ْذ جٙىن أزبدذ الذساظاث نذم صحتها أو نذم حذوي حهلمها في نالم الهىإلات والحذازت وج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث
والاجطاالث.
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ألاسس التي ثقوم عليها الجامعة املنحجة:
َ -1خذ ْىىاث مششونت للخىاضل مو اإلاجخمو ،وجدُٓٔ الششاٖت اإلاجخمهُت بحن الجامهت ومإظعاث اإلاجخمو
اإلاخخلُت.
 -2جلبُت اخخُاحاث اإلاجخمو مً الٙىادس اإلاذسبت والٓادسة نلى البدث واإلاشاسٖت في ئًجاد خلى ٛللمش٘الث والٓػاًا
التي جىاحه مجخمهه .وجدُٓٔ الخىمُت اإلاعخذامت للمجخمو.
 -3الىكشة الخٙاملُت للخهلم ،والجمو بحن الىكشٍت والخؿبُٔ .وبحن الخهلُم وحىدة اإلاىخج (الخشاب ،والهىاد:1996 ،
.)54
وَشحر رل ٚئلى اإلاُاسْت ال٘بحرة بحن مُهىم نمل الجامهت اإلاىخجت مً َخذ ْىىاث بُنها وبحن أَشاد اإلاجخمو
والععي الذاةم واإلاخىاضل لخلبُت خاحاجه ،وبحن اإلاُهىم الخٓلُذي الزي ًجهل الجامهت مخٓىْهت خى ٛهُعها وال
جخشج مً خشمها الجامعي ومىاهجها الجامذة البهُذة نً مخؿلباث خاحت اإلاجخمو ومخابهت معخجذاث الهالم خىله،
وجدشبث باإلاىاهج وؾشّ الخذسَغ التي ما صالذ حهخمذ الخلٓحن وخشى اإلاهلىماث وظُلت للخهلُم.
أهداف الجامعة املنحجة
 جؿىٍش أداء الىكام الخهلُمي الجامعي ،وجدعحن دسحت َانلُخه وُٖاءجه ،لخدُٓٔ الجىدة الشاملت في الخهلُم
الجامعي .وسَو الٓذسة الخىاَعُت للجامهت ٗي جخىأَ مو اإلاهاًحر والىكم الهاإلاُت.
 جىَحر مطادس جمىٍل راجُت ،جػاٍ ئلى مىاصهت الجامهاث ،وجىه٘غ نلى جؿىٍش وقاةُها.
 جىقُِ الخٓىُت وج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث ،وجدُٓٔ جباد ٛاإلاىاَو بحن الخهلُم الجامعي وْؿام اإلاا ٛوألانماٛ
وؤلاهخاج ،وجشظُخ دناةم ألامً الاحخماعي والاْخطادي للمجخمو (الطاٌٌ ،ومخىلي.)38 :2005 ،
 اإلاعاَمت في الحذ مً البؿالت ،وجدُٓٔ مخؿلباث الخىمُت اإلاعخمشة واإلاعخذامت لالْخطاد الىؾجي (نلي ،والعُذ،
.)18 :2004
 جدُٓٔ الششاٖت اإلاجخمهُت مً خال ٛجباد ٛالخبراث واإلاطالح واإلاىاَو ،بحن الجامهاث ومإظعاث ألانماٛ
وؤلاهخاج والطىاناث (الحاٌغ.)191 :2009 ،
 جٓذًم البدىر والذساظاث الهملُت والٓابلت للخؿبُٔ وجٓذًم الاظدشاساث الهلمُت التي حعهم في جؿىٍش الخذماث
اإلآذمت للمىاؾىحن (.)Cobb, 2003: 9
 الخذسٍب والخهلُم اإلاعخمش مً خال ٛجٓذًم الذوساث والىذواث واإلاإجمشاث التي حعهم في جؿىٍش ألاَشاد واإلاإظعاث
ٗي جىاٖب الخًحراث اإلاهشَُت واإلاادًت التي جؿشأ نلى الهالم.
ئن الجامهت اإلاىخجت حععى داةما للخؿىٍش والخجذًذ واظخخذام الخ٘ىىلىحُا وئهخاحها وجطذًشَا للًحر،
واإلاعاَمت للحذ مً البؿالت بمخابهت مخؿلباث ظىّ الهمل ،وجضوٍذ الششٗاث واإلاإظعاث بالبدىر والذساظاث التي
مً شأجها جؿىٍش ضىاناتها وأنمالها وُٖاءة مىقُيها.
 إلاحابة عن السؤال الثاني :ما نماذج ومجاالت عمل الجامعة املنحجة؟
نماذج الجامعة املنحجة:
حهخمذ الجامهت اإلاىخجت في جٓذًم خذماتها نلى همىرححن أظاظُحن َما:
أوال -النموذج املحكامل :وجٓذم َُه الجامهت خذماتها مً خال ٛأوشؿت وبشامج أضُلت داخل ألاْعام
الهلمُت ،جخػو ألَذاٍ وظُاظت الٓعم.
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ثانيا -النموذج املنفطل :وٍخم جٓذًم الخذماث َُه نً ؾشٍٔ مشاٖض خذمت اإلاجخمو اإلاىُطلت جماما نً
الجامهت وجخمخو باظخٓاللُتها اإلاالُت وؤلاداسٍت (التهامي.)168 :2013 ،
ومً اإلاُترع جػاَش ٗل الجهىد داخل الٙلُاث ومشاٖض خذمت اإلاجخمو ومإظعاث اإلاجخمو ٗاَت لخجىب
الخػاسب في جٓذًم البرامج واإلاشاسَو ،والبدث في حاهب دون آخشَ ،الهمل الدشاسٗي ًضٍذ مً جباد ٛالخبراث
والخيعُٔ بحن أؾشاٍ الخىمُت حمُهها ،لخٓذًم أَػل ما لذحهم مً خال ٛالخهاون اإلاشترٕ ظهُا لخدُٓٔ همى
اْخطادي مخٙامل ،وئرابت الُشوّ بحن وقاةِ الجامهت الثالزت  -الخذسَغ والبدث الهلمي وخذمت اإلاجخمو.
مجاالت عمل الجامعة:
 .1الحعليم الجامعي :وحهذٍ ئلى جضوٍذ الؿالب باإلاهاسٍ واإلاهلىماث واإلاهاساث ،وَهذ َزا الذوس أظاظُا في مُهىم
الجامهت الخٓلُذًت ،زم حًحر في غىء همىرج الجامهت اإلاىخجت مً مجشد مخلٔ للمهلىماث ئلى مىخج للمهشَت
ومىقُا لها في شتى مىاحي الحُاة.
 .2البحث العلمي :جؿىسث وظاةل جىقُِ البدىر واظدثماس هخاةجها بهذ هذوة النهىع نام  ،1992وَخدذ
الجامهت ْىىاث بُنها وبحن الجامهاث مً حهت وبُنها وبحن مإظعاث اإلاجخمو مً حهت أخشي ،هكشا ئلى الحاحت
لخمىٍل البدث الهلمي والخىمُت مً حهت ،وظعي مإظعاث الخهلُم الهالي إلًجاد مطادس جمىٍل حذًذة وبذًلت
لخمىٍل البدث الهلمي شملذ ششاٖت أصحاب اإلاطالح والٓؿانحن الهام والخاص مً حهت أخشي ،بما في رلٚ
اإلاششوناث الطًحرة واإلاخىظؿت (أخششاو .)297 :2009 ،وْذ أخذر البدث الهلمي ظشنت في نالم الطىاناث،
ختى أضبدذ بهؼ الذو ٛجخد٘م في مجشٍاث الحُاة الهع٘شٍت والعُاظُت والاحخمانُت والاْخطادًت.
 .0خدمة املجحمع :في غىء ججشبت الجامهت اإلاىخجت ًخم جٓذًم خذماث ومجاالث نمل مخىىنت ألايشاع ،مً خالٛ
جٓذًم الذوساث الخذسٍبُت والخهلُم اإلاعخمش ألنػاء َُئت الخذسَغ والؿلبت وؤلاداسٍحن واإلاجخمو اإلادلي ،وَخذ
مٙاجب اظدشاسٍت لخٓذًم الخبراث والاظدشاساث الهلمُت والبدثُت للجهاث اإلاخخططت مٓابل أحىس سمضٍت ،شٙلذ
مطذسا َاما مً ئًشاداث الجامهت (الذباى.)437 -435 :2000 ،
ئن الجامهت اإلاىخجت حهمل نلى الجمو بحن وقاةُها الثالزت (الخذسَغ ،البدث الهلمي ،وخذمت اإلاجخمو)
وحسخحرَا لخذمت اإلاجخمو اإلادلي وجلبُت خاحاث ظىّ الهمل وجؿىٍش الطىاناث وجبجي اإلاخترناث والابخٙاساث.
 إحابة السؤال الثالث :ما مبرزات الححول للجامعات املنحجة؟
ئن ما ًدذر خىلىا مً حعاسم في ؤلاهخاج اإلاهشفي والخ٘ىىلىجي ٌعخىحب نلى الجامهاث أن حهُذ الىكش في
أدواسَا اإلاىىؾت بهاٗ ،ي جٓذم أَػل ما لذحها بما ًخالءم مو اخخُاحاث ومخؿلباث مجخمو اإلاهشَتَ ،ىقُُت الجامهت
لم حهذ ْاضشة نلى جذسَغ الؿلبت وئنذادَم لُٙىهىا مىاؾىحن ضالححن َٓـ ،بل حهذي دوسَا ئلى أبهذ مً رل.ٚ
َٓذ أضبدذ الجامهت مؿالبت بأن جٙىن أداة َانلت وبشٙل مباشش في صٍادة الىمى الُ٘شي والاْخطادي
والاحخماعي والعُاس ي ،بطُتها ْاؾشة الخىمُت والخٓذم (حىؾي .)224 :2006 ،ما أوحذ مبرساث نذًذة جذَهىا هدى
همىرج الجامهاث اإلاىخجت ،وٍمً٘ جلخُطها َُما ًلي:
الثوزة الحكنولوحية:
لٓذ أضبدذ الخ٘ىىلىحُا نىطشا َاما في امخالٕ الٓىة الاحخمانُت والاْخطادًت والعُاظُت والهع٘شٍت في
أي بلذ وَشع الىُىر الذولي وئزباث الزاث بل والعُؿشة والخد٘م في الثرواث.
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وْذ أدسٕ رل -ٚمب٘شاْ -ادة وضىام الٓشاس العُاس ي في الذو ٛاإلاخٓذمتًُٓ ،ىا منهم أن البدىر الهلمُت
وؤلاهخاج اإلاهشفي َما الهامالن الشةِعُان في ئخذار الىمى الاْخطادي). (Kang, 2004: 203
العومل ـ ـ ـ ــة:
جمثل الهىإلات أَم ظماث الىكام الهالمي الجذًذ الزي َشغخه الخًحراث الخ٘ىىلىحُت اإلادعاسنت ،وجذانُاث
الخدى ٛهدى الٓشٍت الٙىهُت الىاخذة التي غمذ حمُو ألاؾُاٍ وألاَٙاس واإلالل واإلاهخٓذاث (اإلاىطىس.)560 :2009 ،
ومً أَم مكاَشَا ما ًلي:
 .1جؿىس ألاظىاّ اإلاالُت الهاإلاُت وظهىلت وخشٍت اهخٓا ٛالعلو وسؤوط ألامىا ،ٛوصٍادة الخىاَعُت في العىّ
الهالمي.
 .2الابخٙاس وؤلابذام مو جؿىس زىسة اإلاهلىماث (اإلاىكمت الهشبُت للتربُت والثٓاَت والهلىم.)20 :2008 ،
 .3شب٘ت ؤلاهترهذ وما أجاخخه للُشد مً الخبدش في أسحاء ال٘شة ألاسغُت.
الحنافسية:
لٓذ أضبدذ اإلاىاَعت والجىدة والخمحز مهُاسا مهما في ْاهىن الخجاسة اإلادلُت وؤلاْلُمُت والهاإلاُت ،بهذٍ
الخد٘م في العىّ وحزب اإلاعتهل٘حن (نماسة .)41 :2000 ،ما أوحب نلى ضاوعي الٓشاس ئنادة الىكش في َُٙلت البجى
الخهلُمُت وجدذًث وجؿىٍش مىاهج الخهلُم في غىء مهاًحر الجىدة الشاملت والخؿىس اإلاهشفي). (Philpott, 2011: 161
وْذ بشص جىاَغ خاد بحن الجامهاث اإلاشمىْت ناإلاُا في اظخٓؿاب اإلاخُىْحن مً الؿلبت وجٓاظم ظىّ الخهلُم
الهالي ،أو حزب ٖباس الباخثحن واإلاذسظحن أو لخطذًش الخبراث (الهبُذي. (48 :2011 ،
دواعي مجحمعية:
لٓذ أقهش جٓشٍش الشباب الهالمي  ،2012أن الشباب ًخالجه الش ٚفي هىنُت الخهلُم الزي ًخلٓىهه ،وما ئرا
ٗان َزا الخهلُم را ضلت بُشص الهمل اإلاخاخت أم ال؟ وُِٖ ظخخذمهم مهاسَهم ومهاساتهم نلى اإلاذي الؿىٍل إلاىاٖبت
الخؿىساث؟ وئلى أي مذي ًلتزم وَععى ضىام الٓشاس باالظدثماساث اإلاؿلىبت لشَو ْذساث وئمٙاهُاث الشباب؟ َاألنذاد
اإلاتزاًذة مً الشباب اإلاخىْو اهػمامهم لعىّ الهمل ٗل نام ًمثل ْىة َاةلت وبمثابت ْىبلت مىْىجت تهذد اإلاجخمهاث (
).World Youth Report: 2012
الحمــويـل:
ئن نلى الجامهاث ئًجاد مطادس دنم وجمىٍل أخشي مخىىنت جػاٍ ئلى الذنم الشظمي الزي جخلٓاٍ
الجامهاث مً اإلاىاصهت الهامت للذولت ،ختى حعخؿُو جٓذًم الخذماث الخهلُمُت والخذماث اإلاعاهذة بشٙل أَػل
وجىاَغ الجامهاث الهاإلاُت.
َهىذما عجض ال٘مىىلث نً جىَحر الذنم الالصم للجامهاث ،وجىَحر اإلاىذ للؿالب اإلاذنىمحن ،بعبب صٍادة
الذًىن التراٖمُت للجامهاث التي أضبدذ نبئا نليها بعبب خُؼ الخمىٍل بيعبت  %10مً مجمل اإلاحزاهُت ،ظهذ
الجامهاث هدى ئًجاد ؾشّ بذًلت لخىَحر الذنم الالصم ،نً ؾشٍٔ ئوشاء ضىادًٔ خاضت بالخمىٍل ،جٙىن جدذ جطشٍ
ؤلاداسة اإلاباششة للجامهت وال جىحذ نليها سْابت خاسحُت ٖدل مً الحلى ٛاإلاؿشوخت (.)Groccia& Miller,2005: 58-60
ئن ما َشغخه الهىإلاـ ـ ـ ــت والحذازت ًخؿلب وبٓىة جدى ٛالجامهت مً مُهىمها الخٓلُذًت ئلى مُهىم الجامهت
اإلاىخجت لخدُٓٔ الخىاَعُت في ظىّ الهمل ومىاٖبت ما ٌعخجذ مً ضىاناث وابخٙاساث َاْت الخُا ٛولم جً٘ مخىْو
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خذوثها بهزا الدعاسم اإلازَلٖ ،ما أن َىإ دواعي مجخمهُت ملحت جخؿلب رل ٚالخدى ،ٛوٖما أن أنباء الذوٛ
أضبدذ ٖبحرة مما حهل الحٙىماث جٓلظ محزاهُاث الجامهاث الحٙىمُت ما ًخؿلب منها الععي إلًجاد مطادس جمــىٍـل
خاسحُت حهىع رل ٚالىٓظ.
 إحابة السؤال السابع :ما النماذج العاملية للجامعة املنحجة؟
النموذج الياباني:
في الُابان اهخهجذ الجامهاث ظُاظت الشبـ أو الخهاون بُنها وبحن مشاٖض البدىر وْؿام الطىانت بهذٍ
جدُٓٔ الخمىٍل الزاحي للجامهاث مً هاخُت ،وجدُٓٔ الخٓذم الخٓجي والخ٘ىىلىجي للنهىع بٓؿام الطىانت مً هاخُت
أخشيً .أحي رل ٚفي غىء جىحه أصحاب الٓشاس في الُابان ئلى صٍادة الترٖحز نلى الهلم والخ٘ىىلىحُا ٖجضء مً الخؿت
ؾىٍلت ألاحل التي أنذتها الحٙىمت لذنم الىمى الاْخطادي ،والتي انخمذث في ألاظاط نلى حهضٍض دوس الجامهاث في
ئخذار رل ٚالىمى مً خال ٛئْامت سوابـ ونالْاث ْىٍت بٓؿام الطىانت ( .)Woolgar, 2007: 1263
وَهذ الىمىرج الُاباوي مً أهجح الىمارج الهاإلاُت لخؿبُٔ مُهىم الجامهت اإلاىخجت ،والزي ًمً٘ الاظخُادٍ
مىه في حامهاث الذو ٛالهشبُت ،وَشحر جٓشٍش الششٗاث الُاباهُت (هُٙاي بشوغ )2005 :أن واْو الششاٖت اإلاجخمهُت بحن
الجامهاث الُاباهُت والٓؿام الطىاعي والحٙىمي مً خال ٛجؿبُٓها إلاُهىم الجامهاث اإلاىخجت ،أن َىإ جؿىسا ٖبحرا
في نذد اإلاشاسَو البدثُت اإلاشترٖت بحن الجامهاث الُاباهُت والٓؿاناث ألاخشي ،مً ( )9255مششونا في نام  2003ئلى
( )14757مششونا نام  ،2006بُٓمت ئحمالُت بلًذ ( )16.2ملُاس ًً ًاباوي ،وبلٌ نذد ؾلباث بشاءاث الاخترام اإلآذمت
مً الجامهاث الُاباهُت ( )9090ؾلبا في نام  ،2006وبلٌ نذد الششٖت التي ولذث مً سخم الجامهاث الُاباهُت ()201
ششٖت نام  ،2005بهذ أن ٗان ال ًخجاوص ششٖخحن في نام  ،2001وال ش ٚأن َزٍ الضٍادة ال٘بحرة جشحو لذوس
الجامهاث الُاباهُت ،وْذستها نلى حعىٍٔ هخاةج أبداثها مً خال ٛالششٗاث التي ولذث مً سخمها ،وْذ ٗان للحٙىمت
الُاباهُت دوس ٖبحر في حصجُو ُْام مثل َزٍ الششٗاث في مداولت للحاّ بالىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٘ت ،وججشبتها في وادي
العُلٙىن (بخاسي.)225 :2009 ،
وٍمً٘ جلخُظ جل ٚالخجاسب الهاإلاُت اإلامحزة في جُهُل الششاٖت اإلاجخمهُت بأجها هخاج جُهُل دوس الجامهت
اإلاىخجت وبهذ الجامهاث نً الىمـ الخٓلُذي للخذسَغ.
النموذج ألامسيكي:
ٌهذ مً أَػل الخجاسب الىاجحت في اإلاشاسٖت اإلاجخمهُت خال ٛالٓشن اإلاىطشم ،خُث شٙلذ الجامهاث مً
خال ٛبشامجها ألاٗادًمُت ،والٓؿاناث ؤلاهخاحُت الحٙىمُت والخاضت ،مىكىمت مخٙاملت لالسجٓاء بالبدث الهلمي،
والاظخُادة مً هخاةجه ،وجىقُُها لخذمت اإلاجخمو ،وْذ أدث َزٍ الهالْت الخٙاملُت ئلى اظخدىار الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍُ٘ت نلى أٖثر مً  %55مً الاٖدشاَاث الهلمُت وبشاءاث الاخترام دولُا ،جلتها الُابان بيعبت  ،%18زم الاجداد
ألاوسبي بيعبت  ،%15في خحن لم جخجاوص معاَماث باقي الذوَٓ %17 ٛـ مً الاٖدشاَاث الهلمُت وبشاءاث الاخترام
(ناشىس.)164 :2004 ،
وْذ اظخؿانذ الجامهاث في أمشٍٙا أن جدى ٛاإلاهشَت الهلمُت ئلى ابخٙاساث واختراناث ومىخجاث ونملُاث
ملمىظت نلى أسع الىاْوٌ ،عخُُذ منها اإلاجخمو ألامشٍٙي ججاسٍا وخذماجُا ،ئر حهمل الجامهاث نلى بىاء نالْاث
حهاوهُت مو مإظعاث اإلاجخمو ،خاضت الطىانُتٖ ،ما أجها حشاسٕ في خل مش٘الث اإلاجخمو ومهالجت ْػاًاٍ ،وئحشاء
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البدىر الالصمت لخلبُت خاحخه ،باإلغاَت ئلى البدىر التي ججشي بالخهاون بحن الجامهاث واإلاإظعاث الطىانُت
هُعها ،نً ؾشٍٔ َشٍٔ مشترٕ مً الباخثحن مً الؿشَحن (آٌغ.)115-114 :1992 ،
َٓذ ججاوصث الجامهاث ألامشٍُ٘ت الىمىرج الخٓلُذي للجامهاث ،ئلى همىرج الجامهت اإلاىخجت؛ ومً أمثلت
رل:ٚ
أ -نموذج الحاضن الحكنولوجي :الزي ْذمخه حامهت ج٘عاط في مذًىت أوظتن ،وَى مطمم لُٙىن نامال معانذا
للخىمُت الاْخطادًت ،مً خال ٛجىقُِ البدىر والابخٙاساث الجامهُت ،وجدىٍلها ئلى اإلاجاالث التي جدذد هجاح
اإلاششوناث الُىُت في مجا ٛالطىانت.
وْذ أوضح ( ،)Slemonm, elal: 1993أن الحاغً الخ٘ىىلىجي في أوظتن ْذ خٓٔ الهذًذ مً اإلاىجضاث،
مثل :خل مشٙلت البؿالت بحن الخشٍجحن ،ئر وَش وقاةِ ألٖثر مً  300خشٍج ،وظانذ أٖثر مً  400ششٖت نلى ئْامت
أهكمت ئداسٍت جؿبٔ أظلىب ئداسة الجىدة الشاملت ،ومً هاخُت أخشي َٓذ أَاد الجامهت في جىَحر مطذس جمىٍل خاسجي
(الطاٌٌ ،ومخىلي.)43 :2005 ،
ب -معهد ماسوسخش للحكنولوحياٌ :هذ َزا اإلاههذ همىرحا مثالُا ومخٓذما للخجشبت ألامشٍُ٘ت ،خُث بذأث
ئسَاضاث الاظخًال ٛالاْخطادي لؤلوشؿت الخهلُمُت والبدثُت ،وٗاهذ بذاًت اليشاؽ الاْخطادي في مجاٛ
الضسانت ،زم جؿىس لخخٙىن ضىاناث حذًذة ظاَمذ الجامهت في ئوشائها بالخهاون مو َُئاث اإلاجخمو وْؿام
ألانما ٛفي شٙل بشاءاث اخترام وابخٙاساث مً ْبل أنػاء َُئت الخذسَغ بالجامهت لحماًت اإلالُ٘ت الُ٘شٍت ،ومً
خال ٛهٓل الخٓىُت ،وجىَحر سأط اإلاا ٛاإلاًامش ألولئ ٚألانػاء الزًً ًمخلٙىن أَٙاسا وابخٙاساث جدخاج ئلى حعىٍٓها
وجشوٍجها (باؾشٍذ ،وباخشمت.)2008 ،
وفي الىْذ هُعه َان الهمل بشٙل حهاووي ًػمً للجامهت أن جدى ٛاٖدشاَاتها واختراناتها ئلى مىخجاث
ججاسٍت جُُذ اإلاجخمو .وْذ اَخم الىمىرج ألامشٍٙي بالبدث الهلمي ئًماها بما ٌعهم مً دوس ٖبحر في صٍادة الىمى
الاْخطادي وجؿىٍش اإلاإظعاث الطىانُت والخجاسٍت والخذمُت ،خُث جىحهذ الجامهاث هدى ئوشاء اإلاشاٖض البدثُت
الجامهُت لعهىلت هٓل الخ٘ىىلىحُا وصٍادة الخُانل بحن الجامهت واإلاإظعاث الطىانُت ()Boardman :2009 :1505
ختى وضل نذد اإلاشاٖض البدثُت داخل الجامهاث ئلى أٖثر مً ( )14.000مشٖضا بدثُا ،ووضل ببهؼ الجامهاث أن
جمخل ٚوخذَا مئتي مشٖض بدثي ،وجمخل ٚالجامهاث ال٘بحرة أٖثر مً ظخحن مشٖضا ،وْذ ظاَمذ اإلاشاٖض بٓىة في جذنُم
الششاٖت بحن الجامهت وْؿام الطىانت ،نً ؾشٍٔ ألابدار وبشاءاث الاخترام ،وجىَحر َشص الهمل للؿالب الخشٍجحن
(الخؿُب.)239 :2004 ،
واظخؿانذ حامهت َاسَاسد وخذَا جدُٓٔ مٙاظب مً خال ٛجىَحر مطادس دنم نذًذة مثل:
 الحبرعات :خُث ًٓىم بهؼ اإلاخبرنحن بخٓذًم دنم مالي لخمىٍل ساجب ئخذي الذسحاث ألاٗادًمُت لُترة صمىُت أو
جمىٍل بشامج الجامهت واإلاششوناث البدثُت بها.
 اسحقطاب وضايا إلازث :خُث ًترٕ بهؼ ألاشخاص لجامهتهم ألام وضُت ئسر بهذٍ معانذة الجامهت نلى
ئجمام سظالتها ،وْذ حشخمل الىضُت نلى أمىا ٛأو أظهم أو أنماَ ٛىُت أو أمالٕ نٓاسٍت.
 مطادز أخسى :وجخمثل في اإلاششوناث التي جخُٔ مو سظالت الجامهت مثل :دوس الؿبانت واليشش وخٓىّ الخألُِ
وسظىم مىاِْ العُاساث والشظىم الصحُت ويحرَا.
 امحالكها وحدات إنحاحية اححماعية واقحطادية راث ْذسة جىاَعُت نالُت ،حهلذ حامهت َاسَاسد جدخل اإلاشجبت
ألاولى نلى ْاةمت أَػل  100حامهت في الهالم.
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 اسحقطاب الكفاءات واملحميزين مً الؿالب خُث جخشج مً َزٍ الجامهت ظبهت سؤظاء للىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍُ٘ت منهم :حىن آدامضَ ،شاهٙلحن سوصَلذ ،سرسَىسد َاًض ،حىن ٖىذي ،وباسإ أوباماٖ .ما دسط بها نمالّ
اإلاهشَت والخ٘ىىلىحُا بُل يُدغ ،ومإظغ مىْو الُِغ بىٕ (التربىٍىن الجذد.)2012 ،
الحجسبة الكندية:
ًكهش الىمىرج ال٘ىذي في جؿبُٔ مُهىم الجامهت اإلاىخجت بخُهُل الششاٖت اإلاجخمهُت بحن الجامهاث ال٘ىذًت
واإلاإظعاث ؤلاهخاحُت مً خال ٛئوشاء وجمىٍل ما ٌعمى بمشاٖض الخمحز ،وهي ضًُت إلاشاٖض بدثُت مىحىدة داخل
الجامهاث حعهم في جٓىٍت الهالْت بحن الجامهاث واإلاإظعاث الطىانُت ،وْذ قهشث ضًُت َزٍ اإلاشاٖض مو بذاًت
العبهُيُاث نىذما ْامذ مإظعت الهلىم الىؾىُت ب٘ىذا بخمىٍل مجمىنت مً البرامج لخذنُم الهالْت بحن الجامهاث
واإلاإظعاث الطىانُت ،وَى ما ٌعمى باألبدار اإلاشترٖت (الخؿُب.)164 :2004 ،
وحهذ مىؿٓت أوهخاسٍى ب٘ىذا مً أٖثر اإلاىاؾٔ التي ججعذث َيها الجامهت اإلاىخجت وشهذث جؿىسا ملحىقا ،بل
ئن هطِ ألابدار التي جمذ في الخهلُم الجامعي ال٘ىذي جم ئنذادَا في حامهت أوهخاسٍى ،خُث ْامذ خٙىمت أوهخاسٍى
بخىَحر ( )240ملُىن دوالسا ٖىذًا في نام 1987م وأوشأث ظبهت مشاٖض للخمحز خال ٛخمغ ظىىاث ،وبهذ اإلاشاحهت
والخٓىٍم لهزا الهمل وقهىس بىادس هجاخه سضذث الحٙىمت ( )200ملُىن دوالس ٖىذي أخشي لذنم اإلاششوم هُعه ،وفي
نام 1989م ْذمذ الحٙىمت ال٘ىذًت ( )240ملُىن دوالس ٖىذي إلوشاء شب٘ت مٙىهت مً ( )15مشٖضا للخمحز ،وامخذث
َزٍ البرامج إلاذة خمغ ظىىاث أخشي ،جم دنمها بىُٓاث ئغاَُت ْذسَا ( )197ملُىن دوالس ٖىذي (الثيُانَ1429 ،ـ:
.)68
وجٓىم الُ٘شة ألاظاظُت في َزٍ اإلاشاٖض نلى اإلاعاَمت الُهالت في جمىٍل بدىر ومشاٖض البدث الهلمي ال٘ىذي
مً خال ٛالاسجباؽ والخُانل بحن نلماء ْؿام الطىانت والجامهت ،لخىخُذ الجهىد ،بدُث جدخل نملُت هٓل
الخ٘ىىلىحُا ،مٙاهت الةٓت بأَمُتها ،وهدُجت لزل ٚجطبذ الطىانت لذحها الٓذسة نلى اإلاىاَعت الهاإلاُت.
ٖما بشص مإخشا ما أؾلٔ نلُه همىرج الاةخالَاث ،وَشترٕ َُه مجمىنت مً الجامهاث والٙلُاث باةخالٍ
واخذ نبر بىابت ئل٘تروهُت ،جمً٘ الؿالب مً اخخُاس البرهامج والجامهت والٙلُت التي ًشيب بها ،نلى أن جخىلى الجامهت
التي وْو نليها اخخُاس الؿالب مىده الذسحت الهلمُت.
غم الاةخالٍ ( )13( )CVUحامهت ٖىذًت في الىالًاث اإلاخدذة وهكام حامهت لىٍضٍاها ،خُث ًٓذم حعو
حامهاث في لىٍضٍاها بشهامجا حهاوهُا إلاىذ دسحت البٙالىسٍىط وحامهت خٙام الىالًاث الًشبُت (.)WCA
ٖما أظعذ أًػا اةخالٍ حامهاث اإلآشساث اإلاُخىخت ( ،)MOOCوجمثل َزٍ َ٘شة اإلآشساث اإلاُخىخت  -نلى
ؤلاهترهذ  -هٓلت يحر معبىْت في نالم الخهلم ؤلال٘ترووي نً بهذَٓ ،ذ بذأث  33حامهت مً بُنها حامهاث نشٍٓت مثل:
ظخاهُىسد ،بشجِش ٗىلىمبُا ،دً ،ٚوحىن َىب٘جز مً الىالًاث اإلاخدذة ،وحامهاث يحرَم مً ٖىذا ،اظترالُا،
ئظشاةُل ،الهىذَ ،ىهج ٗىهج ،وظىَعشا ،جٓذًم مٓشساث مُخىخت ًذسظها اإلاهخمىن دون مٓابل مالي ،وٍدطل الؿالب
نلى شهادة باإلآشساث يحر أجها ال جدعب غمً العاناث الذساظُت اإلاهخمذة للحطى ٛنلى دسحت نلمُت ،بهذٍ جضوٍذ
الؿالب بمهاساث ومهاسٍ ئغاَُت ،وْذ اظخُاد مً َزٍ اإلآشساث أٖثر مً  1.900.241ؾالبا مً  196دولت.
ٖما جم اجُاّ بحن حامهت  Anitochوحامهت  Courseraنلى جٓذًم مٓشساث مُخىخت حهخمذ ٖعاناث مهخمذة
مً ْبل الجامهاث اإلاشاسٖت في الاةخالٍ ( .)Kolowich, 2012
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وفي راث الىْذ اجُٓذ نشش حامهاث أمشٍُ٘ت نلى جٓذًم مٓشساث مُخىخت في الهام 2013م نبر مضود
خذمت ( ،)U2مً خالَ ٛطى ٛاَتراغُت ٌعخؿُو الؿالب في أي مً حامهاث الاةخالٍ أو أي حامهت مشمىْت خاسج
الاةخالٍ أن ًأخز مٓشساث مهخمذة مً أي مً حامهاث الاةخالٍ (.)NU.S.News& World Report : 2012
نموذج الاثحاد ألاوزبي:
حهخبر أوسبا الخٓذم بالثىسة الهلمُت والخ٘ىىلىحُت حىاد سَان حهى ٛنلُه في جٓذمها الاْخطادي والثٓافيٖ ،ما
دَو الخٓذم اإلاؿشد للمهشَت ئلى وحىد جىأَ ظُاس ي لذو ٛالاجداد خى ٛالاَخمام بالخهلُم والخذسٍب ،ودوسٍ في ظشنت
جُانل شهىبه في ؾشٍٔ الاهذماج والىخذة العُاظُت ،وجدُٓٔ العالم والاظخٓشاس والخٓذم والذًمٓشاؾُت.
ولٓذ جبيذ اإلاجمىنت ألاوسبُت مجمىنت مً البرامج التي ججعذ مُهىم الجامهت اإلاىخجت لخُهُل الششاٖت بحن
مإظعاث الخهلُم الهالي واإلاإظعاث الاْخطادًت ،هزٖش نلى ظبُل اإلاثا ٛبشهامج ٗىمُث وَى واخذ مً أسبهت بشامج
أظاظُت في مجا ٛالخهلُم الهالي ألاوسبي ،وحهذٍ ئلى حهضٍض بجى مشترٖت جػم الجامهاث واإلاإظعاث الاْخطادًت في
شٙل اجداداث ئْلُمُت ،وْذ اسجُو نذد َزٍ اإلاشاٖض ئلى  160مشٖضا نام1990م ،وحهجى َزٍ اإلاشاٖض بالخذسٍب في
مجاالث ج٘ىىلىحُا ؤلانالم والاجطاالث الالظلُ٘ت ،واإلاجا ٛالضساعي ،والًزاء والبِئت والؿاْت ،ومجاالث جطيُو
ألاخشاب.
وْذ ٗان لهزا البرهامج دوس نكُم في مجا ٛجمىٍل البدىر والخؿىٍش ،وفي نام 2006م بلٌ ئحمالي الخمىٍل
للبدىر في َشوعا  38بلُىن َشهَ ٚشوس ي ،وٍبلٌ وعبت ؤلاهُاّ الحٙىمت نلى البدىر  ،%16وبلٌ وعبت ئهُاّ الٓؿام
الخاص  ،%77وفي اهجلترا ًبلٌ وعبت ؤلاهُاّ الحٙىمي نلى البدىر  ،%18ووعبت الٓؿام الخاص  ،%64وفي
الذاهماسٕ وعبت ؤلاهُاّ نلى البدىر  ،%27.2ووعبت ئهُاّ الٓؿام الخاص .)Unisco-6ER9: 2007( .%60
وفي بشٍؿاهُا ْذ بزلذ حهىد مً ْبل الجامهاث َذَذ ئلى جُهُل الششاٖت مو مإظعاث ْؿام ألانماٛ
وؤلاهخاج ،مثل ما ْامذ به حامهت – هىسث ئٌعترون -خُث ْذمذ بشامج في الخهلم الخهاووي اظتهذٍ حهضٍض الخهاون
والاسجباؽ بحن ؤلانذاد ألاٗادًمي وظىّ الهمل ،خُث ٌشاسٕ الاخخطاضُىن في الطىانت والخجاسة وهٓاباث الهمل في
َُئت الخذسَغ الجامعي ،وَشاسٗىن في اإلاجالغ الجامهُتٖ ،ما ؾىسث حامهت ظالُىسد حهىدَا في الاظدشاساث ونمل
البدىر وجىكُم اللٓاءاث والىذواث الهلمُت ،وجٓذًم الخذماث الخهلُمُت راث اإلاشدود اإلاالي لٓؿام ألانما ٛوؤلاهخاج
(بىبؿاهت.)84 :2001 ،
النموذج السعودي:
وفي اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت ششنذ الجامهاث في جىؾُذ الهالْت بُنها وبحن اإلاإظعاث الطىانُت نً
ؾشٍٔ ابخٙاس َ٘شة نلى يشاس الذو ٛاإلاخٓذمت أؾلٓىا نليها مبادسة " ٖشاس ي البدث " جٓىم نلى الششاٖت بحن اإلاإظعت
ألاٗادًمُت أو شخطُت أو حهت ما خاسحها ،لذنم وجؿىٍش مجا ٛنلمي مخخطظ ،بدُث جٓذم َزٍ الصخطُت أو
الجهت الخمىٍل الالصم لزل ،ٚفي خحن جخىلى اإلاإظعت ألاٗادًمُت تهُئت البِئت البدثُت الالصمت لىجاح ال٘شس ي (حامهت
اإلال ٚظهىد)2011 :
وجمثل ٖشاس ي البدث مبادسة نلمُت مذتها أسبو ظىىاث ْابلت للخجذًذ ًٙلِ بها أخذ الهلماء اإلاخمحزًً في
مجا ٛنلمي مدذدًٓ ،ىم باحشاء بدىر مخهمٓت وجؿبُُٓت ساةذة نلى هدى حعخُُذ مىه الٓؿاناث الاحخمانُت
والاْخطادًت لتزًذ مً َانلُتها وْذستها الخىاَعُت (الهثمان.)70 -65 :ٌ1430 ،
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النموذج العساقي:
وفي الهشاّ ْذمذ حامهت ري ْاس مششوم جدىٍل حضء مً مُاٍ اإلاطب الهام وجهش الُشاث ئلى مىخُؼ
الطلُبُت وئمٙاهُت اظدثماسٍ في نذة مجاالث :مششوم ألاؾلغ ألازشي الشامل إلاداَكت ري ْاس والزي حهذٍ ئلى
الخهشٍِ بدػاسة الهشاّ مً خال ٛالخىُْو اإلاٙاوي للمىاْو ألازشٍت ،ومششوم ألاؾلغ الجًشافي الشامل إلاداَكت ري
ْاس حهذٍ الظخخذام هكم اإلاهلىماث الجًشاَُت في الخمثُل الخشاةؿي ،والاظدشاساث الهلمُت في الخخؿُـ ووغو
الشؤي الاظتراجُجُت والخؿـ الهُٙلُت للمداَكت ،والُٓام بأنما ٛمسحُت باظخخذام أخذر ألاحهضة الشْمُت وجؿىٍش
الٙىادس الهلمُت بُخذ دوساث حهلُمُت نلى أخذر ئضذاساث البرامج الخاضت بىكم اإلاهلىماث الجًشاَُت والاظدشهاس
نً بهذ والهذًذ مً الابخٙاساث ألاخشي نلى معخىي ٗلُاث الجامهتٖ .ما ْامذ ٗلُت التربُت للهلىم ؤلاوعاهُت ْعم –
الجًشاَُت  -باوشاء بِئت مهلىماجُت مخٙاملت نبر اإلاعخىٍاث اإلاخٓذمت بخٓىُاث  R.Sو  GISو  GPSالظخخذامها في نذة
مجاالث مً أَمها الخخؿُـ الحػشي وؤلاْلُمي وٖشِ ومشاْبت الكىاَش البُئُت نبر الضمً وبىاء ْىانذ البُاهاث
اإلاٙاهُت للمشأَ الحُىٍت ،ومهالجت وجضوٍذ اإلاإظعاث بالطىس الُػاةُت اإلالخٓؿت بالٓمش الطىاعي Land Sat
واإلا٘دعبت بمخدععاجه  MSS,TMواإلاخدعغ الثالث  +ETMللُترة  ،2012-1973وجطمُم الخشاةـ نالُت الذْت
باظخخذام أخذر الخٓىُاث (حامهت ري ْاس2013 ،م).
النموذج إلامازاجي))http://www.hbmsu.ac.ae/ar/146:
حامهت خمذان بً مدمذ ؤلال٘تروهُت :جأظعذ نام  2002للمعاَمت في ئنذاد مهاًحر واضحت النخماد
مإظعاث الخهلُم ،ونملذ الجامهت نلى جؿىٍش اْخطاد اإلاهشَت ،باإلغاَت ئلى وشش زماوي مجالث نلمُت مد٘مت،
ًٓىم نلى جدشٍشَا أٗادًمُىن باسصون مً مخخلِ أهداء الهالم ،ودنم ألابدار الهلمُت ،ودنم الخىحهاث ألاٗادًمُت
والهلمُت والُٓادًت في الخهلُم واإلاجاالث راث الطلت.
ٖما نٓذث الجامهت جدالُاث وششاٗاث دولُت مو حامهت ٗالُُىسهُا ،وبحرٖلي ،وحامهت بشادَىسد ،وحامهت
حىىب ئَشٍُٓا ،واإلاههذ الاظترالي للمىاسد البششٍت ،والاجداد الذولي للمعدشُُاث ،والٙلُت الجامهُت بجامهت ماسٍالهذ،
والجامهت ؤلال٘تروهُت آلاظُىٍت.
ئن ما جم ؾشخه مً همارج ناإلاُت للجامهت اإلاىخجت ٌشحر ئلى جأخش الجامهاث الهشبُت نً سٖب الخؿىس
والخدى ٛهدى الجامهت اإلاىخجت ،وأن مهكمها ما صاٌ ٛهخمذ الؿشّ الخٓلُذًت خاضت الحٙىمُت منها ،وأجها حهمل في
مهض ٛنً ْؿام الطىاناث وألانما.ٛ
 إحابة السؤال الخامس :ما الحطوز املقترح للححول نحو الجامعة املنحجة؟
ًمً٘ جٓعُم الخطىس اإلآترح ئلى زالزت ظِىاسٍىَاث بدعب مجاالث نمل الجامهتٖ ،ما ًلي:
أوال :ظِىاسٍى الخهلُم :وٍخم جؿىٍشٍ نً ؾشٍٔ:
 .1وغو مٓشساث ئحباسٍت جذسط لٙل ؾالب الجامهت بشتى جخططاتهم الهلمُت وؤلاوعاهُتٖ ،ما ًأحي:
أ -دظخىس الذولت وما ًخػمىه مً خٓىّ وواحباث ،ختى ًخمً٘ الؿالب مً مهشَت ما ًخػمىه الذظخىس مً
مبادب جخهلٔ بالهٓذ الاحخماعي بحن الشهب وسةِغ الذولتَ ،هزا الجاهب ٌشهذ ْطىسا ملحىقا في وظاةل
ؤلانالم والجامهاث واإلاذاسط.
ب -مٓشس ًخهلٔ بٓىاهحن الهمل ومٙاَدت الُعاد اإلاالي وؤلاداسي والدعلعل ؤلاداسي ومهام ومعئىلُاث الهُاٗل
الخىكُمُت للمإظعاثٗ ،ي ًدعجى للؿالب مهشَت خٓىْه لذي اإلاىقِ الهام في مإظعاث الذولت.
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ج -جذسَغ مٓشس ًخهلٔ بالصحت والعالمت الهامت ،والحُاف نلى البِئت ومٙاَدت الخلىر ،في قل الىاْو الزي
حهِشه اإلاىؿٓت مً الخلىر البُئي واإلااتي واهدشاس ألاوبئت وألامشاع العاسٍت واإلاهذًت.
د -جذسَغ مٓشس ًخهلٔ بماَُت الخىمُت ومخؿلباتها ،وُُُٖت النهىع نلمُا وضىانُا بالىؾً ،نً ؾشٍٔ حهضٍض
مىاهج البدث الهلمي لذي ؾالب الجامهت ،بخُهُل مشاسَو الخخشج بشٙل واْعي ومىغىعي وجؿبُٓي.
ٌ -جذسَغ مٓشساث جدُض الؿالب وحصجههم نلى اإلاشاسَو الشٍادًت الطًحرة واإلاخىظؿت ،بذال مً اهخكاس
الىقاةِ الحٙىمُت أو الخاضت.
 .2مشاسٖت أنػاء َُئت الخذسَغ وؤلاداساث الهلُا للجامهاث مشاسٖت َانلت وخُُٓٓت في ضىو الٓشاساث اإلاخهلٓت
بالخهلُم الهالي بٙل مجاالجه ،ونذم اهُشاد الىصاسة بطىانت الٓشاس.
َٓذ أشاسث دساظت أحشتها (  )The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching: 2008خىٛ
ألاظباب التي ججهل مجلغ وصاسة الخهلُم الهالي ،ال ٌهمل بُ٘اءة وَانلُت مو أنػاء َُئت الخذسَغ في الجامهاث،
وججهل الهالْاث شبه مٓؿىنت ونذاةُت بحن اإلاجلغ وؤلاداسة اإلاشٖضٍت للجامهت وأنػاء َُئت الخذسَغ ،وٍدعبب في
جباؾإ وجأخحر ضىو الٓشاساث اإلاخهلٓت بالجامهاث ما ٌهُٔ ئهخاحُت الجامهت ،وئن ْلت الخُانل الصخص ي بحن الىصاسة
وئداسة الجامهاث ًػهِ الخهاون بشأن الٓػاًا الشظمُت الشةِعُت ،ولخُهُل مشاسٖت الجامهت في ضىانت الٓشاساث،
والخًلب نلى جل ٚالهٓباث أنالٍ اْترخذ اظتراجُجُاث ْابلت للخىُُز حعهم في جُهُل دوس الجامهت في ضىو الٓشاساث،
ٖما ًلي:
الحػىس ؤلالضامي ألنػاء َُئت الخذسَغ في احخماناث مجالغ الخهلُم الهالي.
 اإلاشاسٖت مً ْبل أنػاء َُئت الخذسَغ في ضىو الٓشاس الشامل.
 نٓذ احخماناث مىخكمت بحن مششفي وُْاداث مجلغ الخهلُم الهالي وأنػاء َُئت الخذسَغ.
 جبجي الىمـ الُٓادي الذًمٓشاؾي الخهاووي لخلٔ ألالُت واظخمشاسٍت الهالْت بحن ئداسة الجامهاث وؤلاداسة
اإلاشٖضٍت للخهلُم الهالي.
 حصجُو أنػاء َُئت الخذسَغ نلى الترشح لهػىٍت مجلغ الخهلُم الهالي واإلاشاسٖت َُه.
 جىظُو معإولُت الجامهت لخهمل خاسج هؿاّ الحشم الجامعي ،وحهضٍض زٓاَت الششاٖت بحن الجامهاث
ومإظعاث الذولت ألاخشي..
 .3جؿىٍش مىكىمت الامخداهاث بانخماد ألاظئلت الخدلُلُت والاظخيخاحُت مثلَ :عش؟ نلل؟ اظخيخج؟ بذال مً
ألاظئلت اإلاىغىنُت ،سيم ضهىبت رل ،ٚلً٘ ًمً٘ الخًلب نلُه بخٓلُل نذد ألاظئلت إلجاخت الُشضت أمام
الؿالب أن ًبذنىا وٍخشحىا أَػل ما لذحهم وظبر أيىاسَم .وٖزل ٚجؿىٍش أظالُب جصحُذ الامخداهاث مً
خال ٛالاهخٓا ٛئلى الخهبحر نً الُ٘شة بأظلىب الؿالب بذال مً الىٓل الحشفي بالطُدت والعؿش الزي أهخج
آالث جطىٍش بذال مً أن ًيخج ؾالبا أصحاب نٓى ٛمُ٘شة ومبخ٘شةَٓ .ذ أشاسث دساظت أحشاَا (نبذ الشافي:
)2006
 .4ئوشاء مذاسط للخمحز واإلاشاٖض الشٍادًت داخل الجامهاث إلنذاد حُل مخمحز ْادس نلى ؤلابذام والابخٙاس والاخترام
ًمخل ٚمٓىماث البدث والخؿىٍش.
 .5ئدخا ٛالهمل الخؿىعي ٖجضء أظاس ي مً بشهامج البٙالىسٍىطَ ،ال ًخم جخشج الؿالب دون احخُاصٍ نذدا مً
العاناث اإلاهخمذة ًٓذمها الؿالب في خذمت اإلاجخمو ،جدذ ئششاٍ وجىحُه مً الجامهتَُ ،ي أمشٍٙا نىذما
ًخٓذم شخظ لشًل وقُُت ماَ ،ان الجهت اإلاهىُت أو ٛما جىكش في ظحرجه الزاجُت ًشٖض َُما ًٓذمه مً نمل
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جؿىعيْ ،بل الىكش ئلى ما ًخمخو به مً مإَالث نلمُت ،ونلى العبب ألاو ٛجخم اإلاُاغلت في الاخخُاس (ُٖىج،
.)119-117 :1994
 .6جأظِغ مجلغ اظدشاسي للجامهاث بالىصاسة مشٙل مً ممثلحن مً حمُو الجامهاث الحٙىمُت والخاضت
والجامهاث يحر الشبدُت ،وممثلحن مً اإلاجخمو اإلادلي ٌشاسٕ في ضىو الٓشاساث الطادسة مً الىصاسة جخهلٔ
بالجامهاث ،ختى ًخشج الٓشاس باجُاّ في خذمت أَشاد اإلاجخمو ٗاَت ،وال ًطب في خذمت ششٍدت مدذدة.
 .7ئوشاء مشٖض حهخم بانذاد الشباب للُٓادة وجدمل اإلاعإولُت وجىلي اإلاىاضب ؤلاداسٍت الهلُا في ألاسدن جدذ اظم
" وصٍش اإلاعخٓبل" أو " مذًش اإلاعخٓبل".
 .8الخؿىٍش في أظالُب الخذسَغ وجُهُل اظخخذام الخ٘ىىلىحُا الحذًثت في الهملُاث الخهلُمُت .لُخلٔ سابؿا
وزُٓا بحن الؿالب ومإظعاث اإلاجخمو ،وٍجهله ْشٍبا مً اخخُاحاث ظىّ الهمل.
ثانيا -سينازيو البحث العلمي:
وٍخم جؿىٍشٍ نً ؾشٍٔ:
 .1ئوشاء مشاٖض بدىر واظدشاساث نلمُت داخل اإلاىاؾٔ الطىانُت هُعها جخطل اجطاال وزُٓا ئداسٍا ونلمُا
بالجامهت ،جٙىن خلٓت وضل بُنها وبحن اإلاإظعاث الطىانُت ئلى حاهب اإلاشاٖض البدثُت داخل الجامهاث لعهىلت
الخىاضل ،وجٓىٍت الهالْت بحن َزٍ اإلاإظعاث والجامهاثَ ،مهكم اإلاإظعاث الطىانُت جشيب في أن ًٙىن
البدث اإلاُذاوي داخلها لالؾالم نلى واْهها نً ْشب إلخذار حًُحر ظشَو.
 .2جبجي الجامهت بشاءاث الاخترام مً الؿالب ،وحصجُههم نلى ؤلابذام والابخٙاس ،وأن جٙىن خاغىت للؿالب
اإلاخمحزًً.
 .3حهضٍض الهالْت بحن اإلاشاٖض البدثُت واإلاإظعاث الطىانُت مً خال ٛالخهاون اإلاشترَٕ ،اإلهخاج اإلاشترٕ بحن
الجامهاث ومإظعاث اإلاجخمو ألاخشي نامال مهما ومِعشا لخىَحر وجباد ٛاإلاهلىماث الالصمت لشظم العُاظاث
الهامت للذولت ،وَزا ما جخمحز به الجامهاث ألامشٍُ٘ت نً مثُالتها مً الجامهاث في بُٓت البلذان ،خُث ٌعهم
جىاَش اإلاهلىماث والبُاهاث للمإظعاث الطىانُت مً ْبل مشاٖض البدىر بعبب الهالْت الىدًت وؤلاًجابُت بُنهم
في جدذًذ اإلاذخالث الالصمت لىىنُت اإلاخشحاث اإلادعٓت مو سؤٍت وسظالت أي مإظعت ( William F. Massy, Teresa
.)A. Sullivan, and Christopher Mackie, 2013 : 18؟؟؟
 .4جُهُل مىاد الذظخىس الذانمت للبدث الهلمي مالُا وئداسٍا ،وجذنمه وجشناٍ ،وجبجي اإلاخترنحن واإلابخ٘شًٍ في ٗل
اإلاجاالث الطىانُت والضسانُت والاحخمانُت والخجاسٍت ،وَطل الجامهت نً جدُٓٔ أَذاٍ َئاث مدذدة مً
اإلاجخمو مثل أصحاب الٓشاس العُادي وسحا ٛألانما ،ٛوجٙىن ضاوهت للٓشاساث والُٓاداث ،ولِعذ مىُزة لها،
ومشاسٖت في جؿىٍش مإظعاجه نً ؾشٍٔ البدث الهلمي الجاد بذال مً دوسَا الخٓلُذي ٖمطىو للشهاداث.
 .5الهمل نلى ئوشاء مشاٖض بدىر جشجبـ بمشاٖض بدىر ششّ أوظؿُت وئْلُمُت وناإلاُت ،إلحشاء دساظاث مشترٖت
جخذم اإلاىؿٓت مً خال ٛالاظخُادة مً خبراث وججاسب الذو ٛاإلاخٓذمت.
 .6ئوشاء مشاٖض بدىر نشبُت جخذم الٓػاًا الٓىمُت الهشبُت ضىانُا وظُاظُا واْخطادًا واحخمانُا وأمىُا .خاضت
في قل الىاْو اإلاػؿشب الزي حهِشه اإلاىؿٓت الهشبُت خالُا.
 .7الاظخ ُادة مً هخاةج البدىر التي ججشحها الجامهاث واوهٙاظها نلى جؿىٍش مإظعاث الطىانت وألانما،ٛ
وئخشاحها مً بحن أخػان أسَِ اإلا٘خباث ،وجىقُُها في خذمت الششاٖت اإلاجخمهُت.
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ثالثا -سينازيو خدمة املجحمع:
وٍخم جؿىٍشٍ نً ؾشٍٔ:
 oنمل ششاٗاث بحن الجامهاث ومإظعاث الٓؿام الخاص واإلاجخمو اإلاذوي ،بهذٍ الحطى ٛنلى دنم وجمىٍل
مشاسَو الخخشج للؿالب اإلابذنحن واإلاىَىبحن وجبجي بشاءاث اختراناتهم ،مٓابل جٙلُُهم بالخىقُِ في اإلاإظعاث
اإلآذمت للذنم .خُث ًمثل َإالء الىخبت مً الؿلبت زشوة وؾىُت جمخل٘ها أي دولت.
 oئْامت اإلالخٓى الىقُُي العىىي :حشاسٕ َُه ٗل مإظعاث الذولت الحٙىمُت والخاضت واإلاجخمو اإلاذوي ،لشبـ
الجامهاث الشظمُت بالجامهاث الخاضت ومإظعاث اإلاجخمو اإلاذوي والٓؿام الخاص ،بهذٍ الخيعُٔ بحن ٗل
مإظعاث الذولت والششاٖت بُنهم في جدذًذ اخخُاحاث اإلاجخمو اإلاهشَُت والخ٘ىىلىحُت وجدذًذ اخخُاحاث ظىّ
الهمل مً الىقاةِ ،وفي غىء رلً ٚخم جدذًذ الاظتراجُجُاث والخؿـ الالصمت لخذسٍب وجأَُل الشباب ؤَ ما
َى مؿلىب مً الخخططاث الالصمت .بهذٍ جباد ٛالخبراث والٙىادس وجىاَش اإلاهلىماث ،وفي َزا اإلالخٓى جدذد ٗل
مإظعاث الذولت ما جدخاحه مً ٗىادس وحهشع ما لذحها مً شىايش وقُُُت.
 oهىادي الخشٍجحن :ئوشاء هىادي للخشٍجحن لذًمىمت الخىاضل بحن الؿالب وبحن الجامهت ،في َزٍ الىىادي ًخم نٓذ
هذواث ومإجمشاث ٌشاسٕ َيها أنػاء الهُئت الخذسَعُت ونذد مً الٙادس ؤلاداسي في اإلاإظعاث والذنىة نامت لٙل
الخشٍجحن مً الجامهاثً ،خم َيها الخهاسٍ ومىاْشت الٓػاًا التي حشهذَا العاخت الطىانُت والعُاظُت
والاْخطادًت والخىمىٍت لشبـ الشباب بمشاٗل مجخمهه وواْهه الزي ٌهِشه ،وؾشح الحلى ٛلها.
 oئوشاء مىخذي الحىاس الُ٘شي واإلاجخمعي بشٙل دوسي داخل أسوْت الجامهاث وفي اإلاشاٖض الثٓاَُت داخل اإلاذن
إلاىاحهت الخؿشٍ الُ٘شي وؤلاسَابَ ،الُ٘ش ال ًٌحر بٓشاس أو ْاهىن ئهما ًٌحر بُ٘ش أْىي مىه.
 oحهضٍض الششاٖت والخيعُٔ والخدالُاث بحن الجامهت ومإظعاث اإلاجخمو اإلاذوي والٓؿام الخاص ،بطُتهم ششٗاء في
الخىمُت وسدَاء إلاإظعاث الذولت في بىاء الذولت والنهىع بها ،ولِعىا مىاَعحن لها.
 oالخيعُٔ بحن الجامهت وبحن مإظعاث التربُت حمُهها ،ابخذاء مً ألاظشة بهٓذ الىذواث واإلاإجمشاث اإلاجخمهُت التي
ًخاح َيها اإلاشاسٖت لٙل أَشاد اإلاجخمو.
 oجبجي مششوم الؿالب اإلاذسب ،الزي حهذٍ ئلى ئنذاد ؾالب ْادس نلى الخذسٍب وئنذاد الحٓاةبٗ ،ي ٌعخؿُو نٓذ
دوساث جذسٍبُت في خُه أو مذًيخه بالخيعُٔ مو الجامهت ٖجهت انخماد ومىذ شهاداث للمخذسبحن.
 oحهضٍض الذوس ألامجي للجامهت في قل الخٓلباث التي حهاْبذ نلى اإلاجخمو خال ٛالهٓذًً اإلااغُحنَ ،ال ًيبغي أن
جبٓى الجامهت بهُذة نً الكشوٍ ألامىُت التي حهِشها البالد واإلاىؿٓت والهالم ،وال أن جىحه لخذمت حهت مدذدة،
وبالخالي جإزش نلى ظحر الخىمُت الاْخطادًت للبالد.
 oحهضٍض دوس الجامهت في جىغُذ ضىسة ؤلاظالم العمدت التي جدمل لئلوعاهُت الخحر والدعامذ وْبى ٛآلاخش واخترامه
والهِش مهه ،واخترام ؤلاظالم لؤلدًان واإلاهخٓذاث وخشٍت الُ٘ش.
 oجُهُل دوس الجامهت في جؿىٍش اإلاىكىمت الاْخطادًت للذولت نً ؾشٍٔ البدث الهلمي ،واظخخذام الخ٘ىىلىحُا
الىىوٍت وج٘ىىلىحُا الىاهى في ألايشاع العلمُت ،وجىحُه الؿاْت الشمعُت البذًلت ئلى ئهخاج ال٘هشباءَ ،ذولىا
الهشبُت حهذ مً أيجى الذو ٛامخالٗا للؿاْت الشمعُت والثروة اإلاهذهُت.
الشٙل الخالي ًبحن الهىامل اإلاإزشة في جدىٍل الجامهاث الخٓلُذًت ئلى حامهاث مىخجت:
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مطادز القوة ونقاط الضعف
مط ـ ــادز الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة

نق ـ ـ ـ ـ ــاط الضعف
نذم جُهُلها وبٓائها خبرا نلى وسّ ،ئغاَت ئلى عجض اإلاىاصهت
مىاد الذظخىس التي جذنم الخهلُم الهالي وحصجو
لخلبُت الحاحاث ألاظاظُت مً الذواء والًزاء ،والُطل بحن
البدث الهلمي وجذنمه
الىكشٍت والخؿبُٔ في ضىو الٓشاس العُادي
الٓىاهحن والٓشاس العُاس ي والػًىؽ الذولُت والهاإلاُت
جىاَش اإلاىاسد الؿبُهُت الخام اإلاخىىنت
جىاَش هخبت مً خبراء اإلاىاهج وأظالُب الخذسَغ الٓشاس العُاس ي ونذم مشاسٖت أنػاء َُئت الخذسَغ في ضىانت
الٓشاساث
والباخثحن في ٗل اإلاجاالث
هخب مً الؿالب مُهمت بالحُىٍت وجخىّ للخؿىس
حشدذ ألاَٙاس وجػاسبها ما ولذ سَػا لآلخش واسجُام ألاها الهلُا
لذي ٗل ألاؾشاٍ
ولذحها ؾاْت مُشؾت
نذم جىاَش ٗل الذوساث ئغاَت ئلى غهِ الذوس ؤلانالمي نً
جىاَش مشاٖض خذمت مجخمو بالجامهاث
جل ٚاإلاشاٖض وبشامجها
اسجُام سظىم الذوساث ،وحهلها مخؿلبا للترُْت
وحىد مشاٖض جىمُت ْذساث ألنػاء َُئت الخذسَغ
جدذًاث الذنم والخمىٍل وخطشَا داخل أسوْت الجامهاث
وحىد مشاٖض أبدار بالجامهاث
وغهِ الششاٖت بُنها وبحن اإلاإظعاث اإلاجخمهُت بشٙل َهاٛ
الخخىٍ والحزس في الخهامل بعبب الىغو ألامجي والعُاس ي
مجخمو مذوي وْؿام خاص واظو
العاةذ ،جدذًاث الٓىاهحن والدششَهاث اإلاحجمت لها
الهمل في مهض ٛنً مإظعاث الذولت ونً الجامهاث وجخؿُـ
مشاٖض أبدار وجؿىٍش معخٓلت
َشدي في مهضٗ ٛل ؾشٍ في مهض ٛنً باقي ألاؾشاٍ
مً الىاحب نلى الجامهاث الهشبُت الاظخُادة مً هٓاؽ الٓىة التي جخاح لها مً دنم دظخىسي وجىَش مشاٖض
بدىر حهمل في مهض ٛنً اإلاجخمو اإلادلي ،نليها أن جخجىب مىاؾً الػهِ َيها مثل اظخمشاس الؿشّ الخٓلُذًت في
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الخذسَغ وصٍادة الهمل نلى مشاسٖت الؿالب بشٙل نملي ئلى حاهب ؤلاؾاس الىكشي الزي ًخلٓاٍ الؿالب ،وٖزل ٚالهمل
نلى جؿىٍش اإلاىاهج بما ًخؿلب مجخمو اإلاهشَت.

ثوضيات البحث
-

ئنادة الىكش في نملُت ئنذاد الؿلبت في غىء اإلاخًحراث التي وهِشها في ناإلاىا ظشَو الخًحر واإلاعخجذاث.
َخذ هىاَز وْىىاث بحن الجامهت واإلاجخمو للىْىٍ نلى ْػاًاٍ ومش٘الجه اإلاهاضشة.
ظً ْىاهحن وأهكمت ولىاةذ مشهت حعهم في ْذسة الجامهاث نل معاًشة الىاْو وجلبُت اخخُاحاث ظىّ الهمل.
ئصالت ٗاَت الُٓىد والخدذًاث التي جِٓ خاةال بحن جؿىٍش وئبذام الجامهاث ،وظهيها لالبخٙاساث.
دنم ألاَٙاس ؤلابذانُت والابخٙاسٍت والىاْذة وجبىيها وجمىٍلها واخخػاجها والهمل نلى جىُُزَا وئخشاحها ئلى أسع
الىاْو.

قائمة املساحع
ا
أوال -املساحع بالعسبية:
 أخششاو ،الًالي .)2009( ،العُاظت الخهلُمُت وخؿـ الخىمُت الهشبُت ،مجلت الجامهت اإلاًشبُت ،نذد ( ،)8العىتالشابهت :مخاح نلى.)Available at:http://www.maghrebarabe.org( :
 آنَ.ى .لىٗاطُْ .)2006( .ادة الخًُحر في الجامهاث .ألادواس اإلاهمت لشؤظاء ألاْعام الٙلُاث .داس الهبُٙان لليششوالخىصَو .الشٍاع :العهىدًت.
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