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 ملخص بحث 

حدددمماطددد ااةتق ئمدددما أددد الحددد واةتاقدددن ا ةتنة  ددد  اُتعدددواطنة ادددماةت  طعددد  
حدددم  اةت  طعددد  اةتمع تدددلعاةتودددماتأعدددياق اةاطانامددد ا دددمادةددد قعاط ومع ت ددد اتألمددد قعا

طقودددل اتمنة ادددمااتصدددناإتددد ا دددل اةتدددلة  ايسدددع اةت اددد اا،ةددد ما طددد ا ددد م ا   تةدددإدأةم
اةتسدة  ا دماضدنء ماضنءاخ لة اةت  طع  اةألطلمكةما ةتكاويم،اةت  طع  اةتمصلمما

؛ابم اُيمكا  اط اةالنفو  ا أد اةتم ومدوا دة قتدلاتأع تمةدمما  د احد ة اةتمصلىااةتثق  م
البنمماةتمق انممذتكايسوخوماةت ا اطوخ اةتمشكأمات لةي ا نتمزا ماةتواةح  اةتو

:اطنة ادددماةت  طعددد  ،اةالحدددوقى،اةت ددد طع ،اةتالمدددماةأل  قيمةدددم،االكلماااات المحيا ياااة
اةتمسؤ تةماةال وم  ةماتأ  طع  ،اةتمنة اماةأل  قيمةمم
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The Universities Citizenship, which based on rights and 

duties, is trait of contemporary universities, which plays a 

pivotal role in leading their socities for regional and universal 

entrepreneurship. Hence, this research aim at reaching proposed 

plan for Egyptian universities citizenship in the light of 

American and Canadian universities experiencies, and in 

accordance to the Egyptian cultural context. For that, the 

research used the problem Approach of Brian Holmes in 

comparison educational studies. 
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 أوال: اإلطار العام للبحث
 مقدمة:

اةتم ومعةدم ةتوامةدم طقنطد   طد  ائةسد   طقنطد  ط مد  طصدواة ا ةت  طعد   ُتعدو
شدو ا  دم ةتعد م ةتقدنطم ةتمسدونىا تل دو ط مدم طدوخى  تعدو ةتودم طخل  ت د  ةتش طأما  دل

ذةا  مدماتك ةدوا د ا دا ةتثق  ةدمم ةال وم  ةدم،ا ةتفكلمدم ةتم  ال اةتسة حدةم،اةالدوصد قيم،
 اةتقةددد ماردددو ا  ا ددد اتاقةدددماةتوامةدددماةتم ومعةدددماةتسدددة  ا أددد ال اددددواعاةت  طعددد  ا أددد

ةتشدد طأما ةتمسددووةطماطل ددن ابقددوات  ا أدد القةءا ؤ ئف دد ا طسددؤ تة ت  ابكفدد ءعا  ع تةددم،ا
ةت  طع  اط احقن ا  احدة  اةتوشدلمع  اال ننمابم اتومووابلعا ةتفع تةماط  ذهاةتكف ء

 University  ددددددذةا ددددددنا ددددددن لا أسددددددفماطنة اددددددماةت  طعدددددد  ااةتا  مددددددمات دددددد م

Citizenshipاما
اتدد ت اطددنة  اب  و  ا دد إتدد اةت  طعدد  ا دد اةتنددد اةتددلة  ااُياظددل قددوالتدد  ا

بم من دماطد اا مأودزما،اقدن ام من دماطد اةتبايومودوا؛(ة و  امًّد اطنة ا د )اط ومع ت  ا م
اطثددد  طثأ ددد  ةت  طعددد   ل  ماليةتمنة ادددماروأدددكاموعأقدددم ةتمسدددؤ تة  اةتاةتنة  ددد  
حقدن اطعةادم؛اطثد :اةالحدوقىتةم،ا حلمدماةتعمد ،ا حدماةتوع ةدل،ا حدما ت د  ةتمدنة اة ،

رد ا ل ثدلا  حدماتكدنم اةت معةد  ا ةتاق بد  ،اةتمعأنطد  ،  أد  ةتاشدل،ا حدماةال دى 
امةتسة ح  اةتموعأقمار    ضو  م ةتمش اكم ط اذتكاحم

اكما دماةتمشد اةت  طع  اطد   ثمماتك ةوا ما ذةاةتسة  النلاالايا غماةحو ع ق
ايضدل بكحدأن  دضد ي    تاد  ،ا دوم تضدم   ةتوشلمع  اةتا  مدمات د ا ضواةتسة ح  ا

 تنضدواةتودم ؛ا  تسة حد  قةخأ د  ةتوعأدة ا ةت اد اةتعأمد ا خوطدماةتم ومدو بمسدونم  
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 تد ا راود ئ ا كسدةم، تدكت  حد تذت  لةت  طعد  ا ا طشد اكم ق  ا ةتم ومدو طد  ضدغ  تا 
ةتوامةددمااتاقةدما ةتمسد  مما د ؛اكف ءت د اطسددونىا  أد  ةتافد   طد  ةت  طعد   مكد تُا

ا(1)مةتم ومعةم
بصدناعال  دلا د اةتندد اةتدلة  ؛احةد ااUC توض ادةمماطنة ادماةت  طعد  ا

ا إارد اةتصد تام،اةتمنة ادماحدم  ا ت اد اةالتوزةماةت  طع  اط ايوندواةتم وموالت  
ق ددد ااطادددنهار ددد ؛ا  ت  طعددد  اطؤحسددد  اخوطةدددمايدددنمابعدددواينطددد اتوزةيدددواةتوندعددد  اتأدددك

 ةتمخنتدماةتم ومدوا  منح تدلا اط تدل،ا ةحوة  د     دماةتمع دلعا د اةتاضد اعاةت شدلمم؛
 قأ دد ا ح ضددل  ا طسددوق أ  ما طدد ا دد اتأوددزماةت  طعدد  اب تمشدد اكماةتفع تددما دد ا روشددكة 

ا إ دوةقا تامةدمةالدوصد قي،ا ةتوادن،اةال ومد  م،ا تاقةدماةتوامةدماةتسة حدةم،ا ةتوادوي 
ا(2)مالتى يمتلكها المجتمعةاقاةت شلمماةتمنا

حدددددمماطددددد اةتسدددددم  اةتممةدددددزعااUCطنة ادددددماةت  طعددددد  االتددددد ا  طددددد ا ددددد ا
تأم ومعددد  اةتويمقلة ةدددماةتمع تدددلع؛ا فدددما دددذهاةتم ومعددد  اتعدددة اةت  طعددد  ابشدددك ا

ةتشد طأمااةتوامةدمتاقةدماخوطودل،ا اتع  نماطواةتم وموابقط   تلاةتمخوأفم،ا تعم ا أ ا
اردلةط ا د اين دواددواةتدذياةتوقصدةلاتسدواةت  طعد  اطنة ادما دلةط  ام ةتلم قعاةتمسووةطم
دد اطددناتا لن دداكمدد ؛ادوصدد قيا ةتوامةددماةال وم  ةددمةالاةإلتددى  اةتامددناتددو  الدددنىاالح ح 
اا(3) ةال وم  ما ةتثق  ماةتمسووةمماةالدوص قي

اة و د اا د اةت  طعد  ات وعدواةتوك ةوا أد اضدل اعال ا   ا ذةاةتسة  ايا غ 
ل ااخطدددما ككن ددد ا؛ زئةدددمال اطادددوقعا ددد انط دددد  ابعةا ددد ردددلةط اتطن ةدددمال اامنة ادددمةت
اتوكدن ا،ا  حدولةتة ةإا د  بنضدن ااتضدما  ال ا أة د ارد اةتع طدم،اتأعىدد  احولةتة ةمإ

اةت  طعددد  ال ل دددو اةتمم احددد  اةتمع تدددلعاا قدددوماحدددولةتة ةمةإلاتأدددكاطددد لتدددةىاا دددزء
اطددد ال ثدددلاتومودددوانشدددطم،ا  طعددد  ا دددماتأمنة ادددما ةضددداماحدددولةتة ة  إباتومودددواةتودددم
اطاو  ت دد خددوط ت  ا اتاةتع تةددماقةمددمةتا تعزمددزاةتوا  سددةمتاقةددماةتمةددزعاا أدد اب تقددواعاغةل دد 

 ب تود تمالتد  ان د  ا  طعد  ا دذهاةتم ومعد  ااةأل  قيمةمماحمعو  ا تعزمزاةتموان م
ن د  اةتم ومدوا ةهق د اه،ا  د اةتندد اذةتدلاطقدوةاايوندفا أ اطقوةااطد اتسد  ابدلا د ا
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 ددد ها دددذةاةتم ومدددواطددد اتومودددوابدددلاطددد احقدددن ا حدددأط  اإلتمددد ماطسدددؤ تة ت  ا  ة   ت ددد ات
ا(4)بكف ءعا  ع تةمم

  مماتك ةوا أ ال اةت  طعماةتو اتكخذابفأسفماطنة اماةت  طع  ايظ دلاذتدكا
 فددما ؤةفددماةتوددوام اتددو اا كددلعاةتمنة اددماحددن،ا دد اةتنؤدد ئفاةتددثى اةتودد اتقددنمار دد ؛ا

إ دددوةقا تدددوامياةتطدددى اكقددد قعا ددد اةتمسدددوق  ا طدددنة اة اطسدددؤ تة ا ددد اةتم ومدددوا أددد ا
ةتسدد  لا)طاأةدد ا إدأةمةدد ا   تمةدد (ا دد اؤدد ارةسددماتعأمةددماتوسدد اب النفودد  ا ةتوع ةددلاةتاددلا

  ا ةحوددددلةماةتواددددن ،ا  دددد ا ؤةفدددددماةت ادددد اتددددو اا كددددلعاةتمنة ادددددماحددددن،اتادددد  ،اةألباددددد
 طع ت و  اتقض ي اةأل لةقا ةتمؤحس  ا ةتم ومواذةتلا  اؤ ارةسماباثةماتوس اب تالمدما

طشددد اكما ددد اةأل  قيمةدددم،الطددد ا ؤةفدددماخوطدددماةتم ومدددوا تامةودددلا وومثددد ا كدددلعاةتمنة ادددما
 تطدنمله،ا د اؤد ا-طادل  دما دزءاالايو دزل ةتود -ةت  طعما  احد اطشدكى اةتم ومدوا

ا(5)متوالكا  قواةتشلة   ا ةتعقنقحلمماة الحوقىتةما ارةسماتوس اب
ات  طعدمط من دماطد اةتعىدد  اةتمو  قتدماردة اة تشةلاطنة اماةت  طعد  اإتد ا

تعاددمااةت  طعدد  طنة اددما ددإ اا ب تودد ت ماةتاقددن ا ةتنة  دد  الحدد و ةتو تددماد ئمددما أدد ا
ا،تأم ومددواةتددذياتعمدد ابددلاةت  طعدد  الةإلحدد  ماةتددذياتقوطدد:ال ت مدد لطددلم اطوىهطددة ،ا
يعددنقا أدد اةتم ومعدد  ااةتددذيطددوىاةتافددوا ار دد ابمسددونم ت  اةتمخوأفددم،اا تأ ةسددماةتماةطددم

ةتاقدددن اةتوددد اتدددا ا أة ددد ايومثددد ا ددد ا  نة مددد :ا اةألح حدددةمماا خدددوط ت  و  اطددد النشدددط
ةتقنةنة ا ةتوشلمع  ا ةتأنةئ اةتوةخأةماةتو اتداظ ا مد اةت  طعد  ا تسد  و  ا أد القةءا

ا طسؤ تة ت  ات  هاةتم وموما ؤ ئف  
 اتومودوال و اةتعويواط اةألقرة  ال ا مماط من ماط اةتاقدن ايا غدمال دوا

سدد  وا :اةتاددما ددماةالحددوقى،اةت دد طعمابكبعدد قهاةتمخوأفددم؛ابمدد ايُا دد ملار دد اةت  طعدد  ؛ا
ةت  طعدددما أددد اتسدددةةلاشدددؤ ن  اق  اتدددوخ اطددد ا  ددد  اخ ا ةدددم،ا ةتادددما دددماةتالمدددما
ةأل  قيمةددم؛ابمدد اُيمكدد ال ضدد ءا ةسددماةتوددوام ا ةتطددى اطدد اةتعمدد ا ددمارةسددمال  قيمةددما

ةتاشدددلا ةالتصددد ،مالطددد ا ةمددد ايوعأدددماا،ةتاقددد  ا،ةتوع ةدددل،اةتفكدددلةت اددد ،اتسدددنق  احلمدددما
ت  طعمات  هاةتم ومو؛ا ثمدماطسدؤ تةماحة حدةماب تنة    ؛ا ووعوقا ة    ا طسؤ تة  اة
ا ةدوص قيما ة وم  ةما  ق  ةما بةسةمما
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 دواة وم اةتعويواط اق ،اةتع ت ا   طع ت  ارو اما أسفماطنة ادماةت  طعد  ؛ا
 أسددفماطنة اددماات ادد اةتقةدد قة اةتاكنطةددما ةت  طعةددم فددماةتناليدد  اةتمواددوعاةألطلمكةددم؛ا

لمكما ةتوشلمع  اةتا  مدماتأوعأدة اةت د طعماحقدن اكف اةتوحونااةألطةت  طع  ؛احة ا
ةت  طعدد  اك طأددم؛ا خ تددماةتموعأقددماب الحددوقى،اةتمؤحسدد ا ةتالمددماةأل  قيمةددمماةألطددلا
ةتدددددذياحددددد  واةت  طعددددد  اةألطلمكةدددددما أددددد القةءا ة   ت ددددد ات ددددد هاةتم ومدددددواةألطلمكدددددم،ا

ع تةددم؛ا دةدد قعا ةتمسدد  مما ددماتاقةددماةتوامةددماةتم ومعةددماةتشدد طأما ةتمسددووةطمابكفدد ءعا  
اةتنالي  اةتمواوعاتأع تمةما ةتلم قعم

ك نددد ا أسددددفماطنة اددددماةت  طعددد  اح ضددددلعاقةئمددد اتددددوىاةتقةدددد قة ا  ددد اكاددددوة؛ا
ل دددواةتوحدددونااةتكادددويا ةتوشدددلمع  اةتفةواةتةدددما ةتماأةدددما دددماةتاكنطةدددما ةت  طعةدددم؛ا قدددوا

إيم ندد اةتمق  عدد  ا أدد احددماةت  طعدد  ا ددماةالحددوقى،اةتمؤحسدد ا ةتالمددماةأل  قيمةددم؛ا
حدد  و اتأددكاةتاقددن اةت  طعدد  اةتكاويددما أدد اا طدد ا دد رددو ا  ا ددماةتم ومددواةتكاددويما

ةتوادددلكابالمدددمات طدددما دددماةتم ومدددوا تأ ةدددماطوطأ  تدددل،ا حددد اطشدددكىتل،ا ةتمسددد  مما دددما
تاقةددددماةتوامةددددماةتم ومعةددددماةتشدددد طأما دةدددد قعاةتو تددددماةتكاويددددماتأوقددددوم،ا تعضددددنمماةتددددو ،ا

اةتثم نماةتك لىما
ا49دددد نن اتاظدددة اةت  طعددد  اادددد اكدددذتكا ا،ا2014قحدددوناا  ددد اطصدددل،ال دددوا

انصدد ا ددذهاةتوشددلمع  طىطدد اطنة اددماةت  طعدد  اةتمصددلمم؛ا قددوا أدد اا1972تسدداما
كمدد احلمددماةت ادد اةتعأمدد ما اةالحددوقىتةم،ا:اطا دد ةتعويددواطدد اةتاقددن اتأ  طعدد  ؛ا أدد ا

ةتوعأدددة ااكمددد اد طدد ا هةاتدد  ق ا دد ا دددماتاقةددماةتوامةددماةتم ومعةددمماتضددما ا ة   ت دد ا
تعأمدددد ادنطةددددماتأوعأددددة اةتعدددد تما ةت ادددد اةا ادددد اةتعأمدددد ارنضددددواإحددددولةتة ةمةت اةتعدددد تما

امتأم وموا ةتلم قعةماةتوقوماةت  طع  ا ماتاقا(؛اتؤكوا أ اق ا2015/2030)
 مشكلة البحث:

 أددد احقدددن اةت  طعددد  اةتمصدددلمما  ة   ت ددد ،ا اغددد ااةتوشدددلمع  ردددلغ اتك ةدددوا
ا ددددلةاة ةت  ددنقاةتوددد ات دددذت  اةتاكنطددد  اةتموع د ددماطددد اخدددى،اطددد اتصددواهاطددد اددددنةنة ا

تواظة ا م اةت  طع  ؛اط ال  اتن ةلاطا خا د طعمايوسد اب الحدوقىتةما ةتالمدم؛ابمد ا
ت دددددذهااةنطىدددددد اطددددد اتاقةدددددماةتمنة ادددددما؛ُيسددددد  و  ا أددددد القةءاةتنؤددددد ئفاةتلئةسدددددمات ددددد 
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هة،ااطد ةت  طع  ما إ اةتنةدوايشةلاإت ال اطدلق قاةت  طعد  اةتمصدلممات د هاةتم ومدوا
يعدد نماةتعويددواطدد ال  ددلاةتقصددناانوة ددماغة ر دد ا دد اةتم ومددو؛اخ تددما دد اؤدد اةتقةددنقا
ةتوددماتفلضدد  اةتعويددواطدد اةتوشددلمع  اةتا  مددماتأعمدد اةت دد طعم،ا ددى عا أدد اةتقصددناا

معةما ةتق نننةدددماةتخ تدددمابسدددأط  اةت  طعددد  ا ددد اتافةدددذاةتعويدددواطددد اةتاصدددن اةتوشدددلا
ا تىحة ت  ما

 ُممك اتاويواةتمشكأمابشك ال ض ا  ق اتأخطنعاةأل تد اطد اطدوخ اةتمشدكأما
ل اةتطفةددفا أدد ااءلا  نةنددياةتوغةددلاةت طددمةددي ا ددنتمز؛ا ذتددكار ةدد  ا نةنددياةتوغت ددلة

اةتااناةآلتم:
 ومدواةتمصدليا د اك  دما:ا ةتودماتومثد ا د اةتوغةدلة اةتا ق دما د اةتمجوانب اليغير (ل)

ةت نةنددددياةتسة حددددةما ةالدوصدددد قيما ةال وم  ةددددما ةتوعأةمةددددم،ا طا دددد :اةت دددد هاةتاظدددد ما
ةتسة حددددماتبخددددذابفكددددلعاةتويمقلة ةددددما ةتوعوقيددددما ةتمنة اددددم،ا ةألخددددذاراظدددد ماةدوصدددد قا

إلحدوة اتامةدماةدوصد قيمااةتسن ا اتة  اةتعدل ا ةتطأديا دماؤد اةتوا  سدةم؛ا ذتدك
 تأ ةدددماطوطأ ددد  ااوةتدددماةال وم  ةدددما ةتمشددد اكماةتم ومعةدددم،،ا ا دددواشدددع ااةتعشددد طأم

،ا ةتوك ةددوا أدد اتطددنملاةت  طعدد  اب  و  ا دد اةتلكةددزعاةألح حددةما  منحدد  اةتم ومددو
اتواقةماطوطأ   اةتاظ ماةتسة حما ةالدوص قيا ةال وم  ماةتمكطن،م

 دددددواةنعكسدددد ا ددددذهاةتوغةددددلة اةتسة حددددةما ةالدوصدددد قيما ةال وم  ةددددما أدددد ا
ا:طا  ع  ا ماحة  ا أسفماطنة اماةت  طع  ؛احقن اةت  ط
  قوق الجامعات:  (1)

تك ةددددددواةتوحددددددوناا ةتقددددددنةنة اةتا  مددددددماتأوعأددددددة اةت دددددد طعما أدددددد ا −
 ةحوقىتةماةت  طع  اةتمصلممم

 أدد اكف تددما- أل ،اطددلعا ددماةتوحد تةلاةتمصددلمم–تك ةدواةتوحددوناا −
 ى عا أد اضدم  احلمدماةتفكدلا ةتوع ةدلاحلمماةت ا اةتعأم ،ا

  ةتاشلا تكنم اةت معة  م

ا
ا
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 واجبات الجامعات:  (2)
وعأدددة ،ا ق ااةت  طعددد  ا دددماتك ةدددواةتوحدددوناا أددد اقيمقلة ةدددماةت −

،ا ضددددددل اعادةدددددد ماةت  طعدددددد  ارددددددلب انفسدددددد  ابخطدددددد اةتم ومددددددو
 طشدددددددددل    اةتوامةدددددددددماةالدوصددددددددد قيما ةال وم  ةدددددددددم؛اتمنة  دددددددددما

ةالدوصددددددددد قيما ةال وم  ةددددددددماةتماأةدددددددددماا ةتواددددددددنال ا ةتوطددددددددناة
  ةتع تمةمم

ك ةددواةتقددنةنة ا ةتقددلةاة اةتخ تددمابدد توعأة اةت دد طعما أدد اق اات −
 م ةالاتق ءابلاحض ام  اةتمصلياخوطماةتم ومواةت  طع  ا ما

 ةتعقأدد اا  دد اضددنءاطدد احدد مايوضدد احددو  اةتوغةددلا ددماةإل دد ااةتمعةدد ايا
ةتمومثدد ا ددماةتوشددلمع  ا ةتقددنةنة ا ةتخط بدد  اةتلحددمةماةتوددماا)طدد ايا غددمال ايكددن (

تؤكددوا أدد اةحددوقىتةماةت  طعدد  ا حلمو دد اةأل  قيمةددم،ا  أدد اطسددؤ تة  اةت  طعدد  ا
 ت  هاةتم ومواةتمصليا ق ا  اةتمانايا ماتطنملها ام قتلاإدأةمة ا ق تة ما

:ا ةتودددماتوضدددم اةتنةددددواةتفعأدددماتأ  طعددد  اجواناااب اليغيااار الاحيااا( )الباااا  ( ( )
ةتمصلمم؛اطد احةد احقند د ا  ة   ت د ا دماؤد ا أسدفماطنة ادماةت  طعد  ؛ا ةتودما

اظلاإتددد اةتنةددددواةتمعددد  اتأ  طعددد  ،ابكفددد ءعا  ع تةدددمما بددد تاط مو ددد تؤ أ ددد األقةءا
ُيىحددددماط من ددددماطدددد اةألطددددنااةتودددد اتددددو،ا أدددد اضددددعفاةتوغةددددلا أدددد اةتمسددددونىا

 ةتمؤحس تم،اطا  :

 وق الجامعات:  ق (1)
ةتسدددةطلعا ةتلد بدددماشددد ماةتو طدددما أددد اةت  طعددد  اةتمصدددلمماطددد ا −

خدددى،اةتعويدددواطددد اةتم ددد ت ا ةت ةسددد  ؛اطثددد اةتم أددد اةأل أددد ا
تأ  طعددددددددد  ،ا  ةسدددددددددماةتواظدددددددددة ا ةإلقةاع،ا ةت  ددددددددد هاةتملكدددددددددزيا

 تأما ح   ،ا  هةاعاةتم تةمم

ةتوددوخى اةتخ ا ةددما ددماةتشددؤ  اةأل  قيمةددماتأ  طعدد  ؛اطثدد :ا −
قةدد قة اةت  طعةددم،اتعددة ال ضدد ءا ةسددماةتوددوام ا نقأ دد اتعةددة اةت

  صددأ  ،اةتمنة قددما أدد اةت ددلةط اةأل  قيمةددما طاونم ت دد ،اإد طددما



 مواطنة اجلامعات                                          حممود حممد املهدي ساملأ.د/ 

357 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

ةتمددؤتملة ا ةتاددو ة ا  ا اةتعمدد ،اةحددوقوةماةألحدد تذعاةأل  ندديا
 ةتونةت اطواةت ةس  اةتعأمةماةأل ا ةمم ا

 واجبات الجامعات:  (3)
حوة  د  اةتوامةدماضعفادواعاةت  طع  اةتمصدلمما د اةتن د ءاب  −

ةالدوصدددد قيما ةال وم  ةددددم،ا دةدددد قعاطصددددلاتأددددوخن،ا دددد اطةددددوة ا
ةت دددددلةط ااةنعدددددزة،ةتما  سدددددماةتع تمةدددددمما ابمددددد ايل دددددواذتدددددكاإتددددد ا

ةتوطددددددنااةتادددددد ق ا دددددد اةتم ومددددددوا ةتمعل ددددددم،اا دددددد ةأل  قيمةددددددما
اضددددددعفاطنةءطددددددماةتوخصصدددددد  ا ةتمددددددؤ ى اةتمخوأفددددددماطددددددو ا

 (6)مةتطمنح  اةالدوص قيماتسن اةتعم 

 ةتو تةدم ةتشدلة م   دل  ةتومنمأةدم ةتفدل  ةحدوثم ا ضدعف −

 ةتعويواط اةتمؤحس   ط  ةتمون لعاتمصل ةتقواة  ق     ل 

ةتاكنطةددم؛انوة ددماتعقددواةت ةل دلة ةددماةتاكنطةددما ةتقةددنقا ةتو تةددم
ا(7)ةإلقةامماةتعقةممم

ا ددد اضدددنءاطددد احددد ماُيىحدددماحدددو  اندددن اطددد اةتوغةدددلا ددد اةإل ددد ااةتمعةددد ايا
ةتمسدددددونىاةتن ددددد ئقما ةتوشدددددلمعم؛احةددددد اةال ومددددد ماةتنةضددددد ابددددد توعأة ا أددددد ا- ةتعقأددددد 

 خددد اةتدددو   اةأل ،الطددد ماةتمخددد  لاةتماومأدددمااددددنطمة و ددد اهادضدددةمالطددد اةت ددد طعم،ا ا
ةتوامةددددددددددماةتم ومعةددددددددددماةتشدددددددددد طأمااتواقةددددددددددمةألقةعاةألح حددددددددددةما اتأعنتمددددددددددما حددددددددددأ ة ت  ،ا

 طد ا ةتمسدوق أةممااتةدمةتا طنة  دماةتوطدناة اةتع تمةدماا ،ا د  ةتعاصلاةتفعا ةتمسووةطم،
اأطى مت  اةتوك ةوا أ اةحوقىتةماطؤحس تلا كف تماةتالمماةأل  قيمةماتأع طأة ار  ا ا

 اغ ا دذةاةتوغةدلاةتاد ق ا د اةإل د ااةتمعةد ايا دإ اةتنةددوايشدةلاإتد اضدعفا
ةتوغةلا أ اطسونىاةإل  ااةتمؤحسد تمما  أد اذتدكايوضد ا  دنقاح تدماطد اةتىتدزةط ا

 ةإل ددد ااةتمؤحسددد تم،اةألطدددلاةتدددذيالقىاإتددد اؤ دددنااا ةتعقأددد ااياردددة اةإل ددد ااةتمعةددد 
ةتعويدددواطددد اةتمشدددكى ا ددد اةتعىددددماردددة احقدددن اةت  طعددد  ا  ة   ت ددد ا دددماؤددد ا أسدددفما

اطنة اماةت  طع  ؛ا ممك ارأناعا ذهاةتمشكى ا ةم ايكتم:
ا
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 مشكالت ميعلقة بحقوق الجامعات: (1)
ا ةتسددددةطلعاةتاكنطةددددم،ا(8)الحددددوقى،اةت  طعدددد  اطددددكةتمف ددددنماةتخ −

ةت دد طعما ةتوعأددة  ةتك طأددما أدد اةت  طعدد  ،ا تقةةددوانظدد ماشدد م
ب تملكزمدددم؛اةألطدددلاةتدددذيايقضددد ا أددد اا  اةتم ددد قاعاةتمؤحسدددةما

ردددوة ا ةالروكددد ااةتعأمددد اتدددوىاةت  طعددد  ؛ا طددد ا ددد اضدددعفا ةإل
ا(9)مةتقواعا أ اطنة  ماةتوغةلة ا ةتطمنح  اةتم ومعةم

أفوددددماتأاظددددلا ددددما نةنددددياتدددوخ اةتسددددأط  اةتخ ا ةددددمابصددددناعاط −
ةتقةد قة اةت  طعةدما)ااحد ءاةتعم اةت د طعماك  دم؛اطثد :اتعةدة ا

ةت  طعدد  ا ننةر دد ا  مددوةءاةتكأةدد  ا  كىئ دد (،اتعةددة ال ضدد ءا
،ا ةتمنة قددددما أدددد اإ ددددلةءاةت ادددددن ،ا طعدددد  نة  ا ةسددددماةتوددددوام 

 إد طدددماةتاددددو ة ا ةتمددددؤتملة اةتعأمةددددم،ا تاويددددوا  ةعددددماةتاشدددد ها
 مش اكة مةتطىرما ةتطى اةت

التف دةددد  اطدددواةةتا  مدددماتأ  طعددد  اتعددد ا اةتأدددنةئ ا ةتقدددنةنة ا −
ةتوما دع ا أة  اطصل،ا ةتودماُتعدواطأزطدمااةتو تةما ةإل ىن  

ت  ؛اخ تدما ةمد ايوصد ابد ت انقاةتموعأقدمابالمدماةتدلليا ةتوع ةدلا
ن دد ا ددمابعددتاةتنددد اتوعدد ا اطددواطددنةقال حلمددماةتواظددة ،اكمدد ا

ةتوحددونااذةتدددلا ةمدد ايوعأدددماب حددوقى،اةت  طعددد  ا حلمددماةت اددد ا
الحدددددددددوقى،اطدددددددددكاةتعأمددددددددد ؛ا طددددددددد ا ددددددددد احدددددددددة قعاةتمف دددددددددنماةتخ

 م(10)ةت  طع  

 (11)ةتفكلممم ةتمأكةم ألتا   ةتمعندم ةتأنةئ  بعت   نق −

 مشكالت ميعلقة بواجبات الجامعات: (2)
ةتف نعارة اةتسة ح  ا ةأل وةفاةتمعأادماتأ  طعد  ا طم احد ت  ا −

 (12)ةتوط ةقةما أ الا اةتنةدوم
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 يمكد  ةتدذي-ةتمأمدنوا  ةتع ئدو ةالدوصد قي ةتمدلق ق ضدعف −

؛اخ تددماطددوا(13)ةتعأمددما ددماةت  طعدد   ةت ادد  طدد -دة حددل
 (14)ب تصا  مم ةتعأمم ةت ا  اب  دصناا ضعفااتة  

طدددددواطوطأ ددددد  احدددددن ااةت  طعددددد  ضدددددعفاطىءطدددددماطخل ددددد  ا −
 (15)ةتعم م

غةد  اةتواظةمد  اةتفع تدماةتوددماُتسد  واةت  طعد  اةتمصدلمما ددما −
خوطددماةتم ومددو؛ا قددواؤأدد اةت  طعدد  اةتمصددلمماطاطنمددما أدد ا

 (16)ت صلال اتسوفةواطم اي لىاحنت  مذةت  ،ا الاتك قا

   ةن  ةت اثةم  ةتملة ز ةتمصلمم ةت  طع   تسنمم  م ةتقصنا −

؛ا(17) تكانتن ةدم طشدل    اتامنمدم  دم ةتمشد اكم تونحدةو خ دلع
لقىاإتددددد انقددددد اطعل دددددماةتقط  ددددد  اةإلنو  ةدددددمااةتدددددذيطدددددلاةأل

 ةتخوطةددماب تقددواة اةت اثةددماتأ  طعدد  ،ا ةال وقدد قابددك اإطك نةدددما
 (18)ةالحوف قعاط انو ئ   اطاو قعم

 ةتعأمدم ةتاشدل  أد  ةت اثةدم  ةتملة دز ةت  طعد   إنود   ةناص ا −

 ةت  نق رذ،     ز فاةت  حثة  إت  يؤقي طم  ةتولدةم، تغل 

 خدى، طد  توطنمل د  ةتصدا  م طدو  تع ددوة  أد  تأاصدن،

 (19) ةتعأممم ةت ا 

 د ا ةددواا  دوارأنا اإحوىاةتواةح  ا ذهاةتمشكى اط ومعما ادوط اتادو 
اطلكددزي،ا:ا"طاأدد ،احكددنطم،لندد أدد ال أسددفماةتوعأددة اةت دد طعماةتمصددلي،احةدد ال ددو ا

روسدنمماالاي دو ااغةدلا عد ،،احد احزبدم، حةاةنفص تما  اةتم ومو،انمط ،اا تةام،
طاددو قاةإلطك ندد  ،اطاددو قااغةددلاتا  سددم،اةتخددوط  اةت  طعةددم،اتددك ةلهاطاددو قا  تمةدد  ،

تدوىاةتعد طأة ااعذ اطعوال ااض اطادو ق،االايش واح    اةتطى اشكأم،اةإلنو  ةم،
الاي ددو اب ت ادد اةتعأمدد ا حدد اطشددكى اةتم ومددوا دد ااالايامدد اةتطددى ،ا ةتطددى ،

 شدنةئمالحة ند ،االايدن لااي دو ابد ت نقعاةتشد طأم،الااغةلاةدوصد قي،ابعتاةتم  ال ،
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إلردددوة ا ةالروكددد ا،اذ ا ةكددد ال دددنااالايدددن لاةتومةدددزا ةتوفدددن ،ا الايط دددمااتةددد  اطاددد خات
 م(20)ةتوعأ ا ةتوطنملاةتواظةمم"

 باددد ءا أددد اطددد احددد م،ا  ددد اؤددد اةأل ضددد  اةت  طعةدددماةتلة ادددما ضدددعفاددددواعا
ت  ات  هاةتم وموا دة قتدلانادناةتوقدوماةت  طع  اةتمصلمما  اةتقة مارنة   ت  ا طسؤ تة 

 ةتلمدد قع؛انوة ددماتأخأدد اةتنةضدد ارددة احقددن اةت  طعدد  ا  ة   ت دد ،اكدد  اطدد اةتضددل ايا
فأسددفماطنة اددماةت  طعدد  اةتق ئمددما أدد اتةتسددعماناددنات ادد اةتو تددماةتمصددلمما   طع ت دد ا

 د اةت  طع  احقند  اةتموع افا أة  ا  تمةد ؛احود اتدومك اطد القةءا ة   تا لح واطا
ا  مال ض اطم اح  اةت  طع  اةتع تمةمما

   اضنءاط اح مايمك ارأدناعاطشدكأماةت اد ا  قد اتمدوخ اردلةي ا دنتمزا دما
ةتفل اةألت :ا"إذةات ا اةتو تدماةتمصدلمما   طع ت د ا أسدفماطنة ادماةت  طعد  اةتق ئمدما
 أ الح واةتاقدن ا ةتنة  د  ،ا إن د احدنفاتدومك اطد اةتمسد  مما د اتاقةدماةتوامةدما

 م ومعةماةتمسووةطما ةتلم قعاإدأةمة ا   تمة "مةت

اددد تماتإل  بدددما أددد ا  ددد احددد ة اةتواقدددماطددد ا دددذةاةتفدددل ايسدددع اةت اددد اةت
 ةألحسأماةآلتةم:

 ط اةألح اةتاظلمماتمنة اماةت  طع  ا ما  تما اةتمع تل؟ م1

طددددد اةتنةددددددواةتدددددلة  اتأ  دددددنقاةتمصدددددلمما ددددد اط ددددد ،اتاقةدددددماطنة ادددددما م2
 ة اةتعىدمار  ؟ةت  طع  ،ا ط اةتقنىا ةتعنةط اذ

طدددد ا ةدددددواطنة اددددماةت  طعدددد  اةألطلمكةددددم،ا طدددد اةتقددددنىا ةتعنةطدددد اذة ا م3
 ةتعىدمار  ؟

ط ا ةدواطنة اماةت  طع  اةتكاويم،ا ط اةتقدنىا ةتعنةطد اذة اةتعىددما م4
 ر  ؟

)  طعددددما ددددة اةتمقوددددل اتمنة اددددماةت  طعدددد  اةتمصددددلممااةتوصددددناطدددد ا م5
ةألطلمكةدددددما ددددد اضدددددنءاخ دددددلة ابعدددددتاةت  طعددددد  انذ ددددد (امشدددددم ان
اةتسددة  اةتثقدد   اةتمسددوق أ ،ا بمدد ايوفددماطددواةتمخودد اعاتأواةحددما ةتكاويددم

 أم ومواةتمصلي؟ت
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  دود البحث:
ايقوصلاةت ا اةتلة  ا أ اةتاو قاةآلتةم:

:ا ةم ايوعأمارواةحماطنة اماةت  طعد  ،ا سدنفايقوصدلا(  دود موضوعية1)
اةت ا ا أ اةتما  ااةآلتةم:

 يو اتا  ،اةألبع قاةآلتةم:حقن اةتمنة ام:ا  ة  احنفا م1

اةالحوقى،اةتمؤحسمم ❖
 ةتالمماةأل  قيمةمم ❖

  ة    اةتمنة ام:ا  ة  احنفايو اتا  ،اةألبع قاةآلتةم: م2

اةتم ومواةت  طعمم ❖
 ةتم ومواةتخ ا مم ❖

 م لااةت  حد اةخوةد اهات دذهاةتماد  ااب  و  ا د اُتمثد اةألحد واةتدذيا
اينض ا أسفماطنة اماةت  طع  م

 ةم ايوعأمابا ال اةتمق انماحنفايقنماةت  حد ارواةحدما(  االت المقارنة: 2)
 :ةت  طع  اةآلتةم

ات د ةت  حد اةخوةد اهاا م دلااالجامعات األمريكية )الواليات الميحاد((: م1
 يكتم:بم ا

ل اةتناليددد  اةتموادددوعاةألطلمكةدددما دددماةتو تدددماةأل  دددلا ةأل ثدددلا −
)ةت  طعدددد  اتان دددد ا ددددمانظدددد ماةتوعأددددة اةت دددد طعما دددد اةتعدددد ت ا

طأةددن اا20تخددوماحددنةت  ةتكأةدد  اةتع طددما ةتخ تددما ةتو تةددم،ا
 (21)  تي(م

ل اةت  طع  اةألطلمكةماتمة اإت ال اتكن اطاكنطماط اد د ا −
ط ددد ت اتادددد  ما أدددد اقا دددماطدددد اةتاكدددد اةتدددذةتم،احودددد اطددددوا
ةال وددددددلةفاب تا  ددددددماإتدددددد اةتمسدددددد ءتمالطدددددد ماةتو تددددددما خ تددددددما

 لتا  اةتمصأامم
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اءةألطلمكةدددماتأعدددياق اةا عددد الا طدددؤ لةا ددد ات دددنال اةت  طعددد  ا −
ردددة اةتدددو ،احدددن،اةتعددد ت ؛ابفضددد ااتأصدددوةاعةتناليددد  اةتموادددوعا

إحددددددددد  ط ت  اةتاقةقةدددددددددما دددددددددماتاقةدددددددددماةتوامةدددددددددماةالدوصددددددددد قيما
  ةال وم  ةماةتمسووةطمم

ل اةت  طعد  اةألطلمكةددماتوصدوااتصدداةف  ال ضد اةت  طعدد  ا −
  ماةتع ت اخى،اةأل نةماةتخمسماةتم ضةمما

 م لااةت  ح اةخوةد اهات د ابمد ااامعات الكندية )المملكة الكندية(،الج .2
 يكتم:

ل اكاددوةاتضدد انظدد ماتعأددة ا دد طعماطواددن ارددة اةتعدد ما ةتخدد  ،ا −
 طأةن ا  تيما1.7 مخوماط ايق ا ا

ل اةت  طع  اةتكاويم،ااغ الن  اُتمدن،ال ايدو اتاظةم د اطد اد د ا −
 اةتاكددد اةتاكنطددد  اةتماأةدددم،اإالالن ددد اتومودددواروا دددما  تةدددماطددد

ةتدددذةتماابمددد ال  دددلاطمددد ا دددناةتاددد ،ا ددد اةتمؤحسددد  اةألطةلكةدددما
 ةتمم  أمم

ةابدد اه ةا دد اطسدد  وعاكاددوةا أدد ال اةت  طعدد  اةتكاويددماتأعددياق ا ا −
ردددة اةتدددو ،اةتثمددد نماةتك دددلىا ددد اةتعددد ت ماحةددد اتشدددةلاةتونة دددوا

ا35 اةت  طعدد  اةتكاويددماتافددماحددنةتمالةالحصدد ئة  اةتلحددمةما
مشددل    ؛ا ب تودد تماتعو ددلاد ئددواط دد اةتاحددانم ا دد طأةدد ااق الاا

ا32كمدد ال ا ادد كاا(22) ددماتاقةددماةالهق دد ااةالدوصدد قياتكاددوةم
  طعدددددمال ضدددددد ءا دددددماةتلةبطددددددماةتكاويدددددماتا ضددددددا  اةأل مدددددد ،ا

Canadian Association of Business Incubatorsا،
  دددما معةدددما  اةدددماتدددو  انمدددناةأل مددد ،اةت ويدددوعا دددماطلحأدددما

طدددد اطع طدددد ا طخو ددددلة اا1500حددددنةتماكمدددد اين ددددواا(23)مط كددددلع
طدد احددوةئماةت اددن ا ةتوكانتن ةدد اا26ةتشددلك  ا ةتاكنطددما ددما

لتدددفاشدددخ ،ا تادددو اا65ةت  طعةدددم،اةتودددمايعمددد ار ددد احدددنةتما



 مواطنة اجلامعات                                          حممود حممد املهدي ساملأ.د/ 

363 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

 الكمد اا.طأةد ااق الااطد اةتاد ت اةتماأدماةإل مد تما4.3حنةتما
ةت  طعددددد  اةتكاويدددددماتافدددددماحدددددنةتماطأةددددد ااق الاا دددددماةت ادددددن ا

مدددد ،،ا ُتسدددد  و  ا ددددماتاقةددددماةتمةددددزعاةتملت طددددمابقط  دددد  اةأل 
%اطددد اةت  طعددد  اتدددوخ ا71 ا اددد كاحدددنةتمالةتوا  سدددةمماكمددد ا

توقددوي ا؛ ط ومعدد  اةتسددك  اةألتددأةة اةتماأةددمطددواا  ددماشددلة  
 (24)ةم،ا ةتو  اةتولبنيا  ل اةإلاش قاتأطى مرلةط اةتون 

 طدددددد اةت ددددددويلاب تددددددذكلال اةخوةدددددد ااحدددددد توماةتمق انددددددما)ةت  طعدددددد  ا
ةألطلمكةدددما ةتكاويدددم(ا ددد ءا  قددد اتكنن مددد ايموأكددد  اتددد ام ا نمددد ا دددماضدددم  ا
حقن اةت  طع  ا حم يو  ؛ا خ تدماةتملت طدماب الحدوقى،اةتمؤحسد ا ةتالمدما
ةأل  قيمةددددما ددددذةاطدددد ان حةددددمما طدددد ان حةددددمالخددددلى،ال اةت  طعدددد  اةألطلمكةددددما
 ةتكاويدددماتع ددد ا طددد اهةتددد اتأعدددياق اةاحةنمددد ا دددمادط  ددد  اةتم ومدددواك  دددم،ا
 ةتمسدددددد  مما ددددددماتاقةددددددماةتوامةددددددماةتمسددددددووةطمما بددددددلغ اةتواددددددوي  اةتمسددددددوملعا
تىحددددددددوقى،اةتمؤحسدددددددد ا ةتالمددددددددماةأل  قيمةددددددددماإالال ا ةضددددددددعماةتسة حدددددددد  ا
 ةتوشلمع  ا ةتما   اةتعأة ا ماكىاةت أدوي اةتوزطد ابم د قدا دوماةتودوخ ا دما

اا(25)شؤ  اةت  طع  م
ما   طعددمالت لتدد الطدد ا ةمدد ايوعأددماب خوةدد اا  طعددماكنتددناةق اةألطلمكةدد

ةتكاويدددم؛ا ةل دددواإلحددد  طو  اةتمومةدددزعا دددماق ددد ا دددنقعاةتاةددد عا دددماةتناليدددمال ا
ةتمق  عماةتوماتعم ار  ،ا ةتمس  مما ماتاقةماةتوامةماةتم ومعةماةتمسدووةطما

 زاطوقوطما ماةتوصداةف  اوىت  اطلة،ا ةححنةءا أ اطسونىاةإلدأة ال اةتو تم
اام(2015ةفاتصاا  طعما ما200ا)ضم ال ض اةت  طع  ةتو تةماأل ض ا

امةتمصدددلمطنة ادددماةت  طعددد  انةددددوا ةمددد ايوعأدددمار: الجامعاااات المصااارية( 3)
ااةحدما  طعدما دة اشدم  دذةاةتنةددوا أد اقيقوصلاةت ا ابعوا دل احنفا
ا:يكتمةت  ح اةخوة اهابم اا م لاا؛نمنذ  
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ة ومدددددد مادةدددددد قة اةت  طعددددددمارددددددلب اةت  طعددددددمابكدددددد اكأة ت دددددد ا −
بدددد تم ومو؛ا ق دددد اخطدددد اةتم ومددددواةالدوصدددد قيما طع  ددددو  ا
  ةال وم  ةمم

ةحدددوعوةقا  طعدددما دددة اشدددم اتنضدددواةتخطدددماةالحدددولةتة ةما −
 م2018/2023ةتخمسةماةت ويوعا

تاأةد اةتمشدكأماطعدلاالةتدذيات دو  ةمد ايوعأدماب تادواةتزطاد اا:الحد الزمنا ا(3)
لاا؛ا م ددد1971ةت اثةددما دددماةتو تدددماةتمانامددما)طصدددل(؛ا قدددواتدد اةخوةددد ااطددد ينا

 أدددما أةدددلا دددناعاةتوصددداة الُاطددد ينال اطددد اا15يدددنمااةت  حددد اةخوةددد اهاتدددذتكابدددك 
ُتمث انقطدما  اددما د احةد عاةتم ومدواةتمصدلي؛ا قدواك ند اإيدذةن اروغةدلاةتاةد عا
ةتسة حدددةماطددد اةتواظدددة اةتسة حدددماةتنةحدددواإتددد اةتوعوقيدددماةتازبةدددما ةتويمقلة ةدددم،ا

 طأكةدماةتقطد  اةتعد ماإتد اةتللحدم تةما تغةلاةتاة عاةالدوصد قيماطد اةالشدولة ةما
 طأكةدددماةتقطددد  اةتخددد  ،ا تغةدددلاطظددد  لاةتاةددد عاةال وم  ةدددما  قددد اتأوغةدددلة ا
ةتسة حددةما ةالدوصدد قيماطدد اةتعوةتددماةال وم  ةددماإتدد اتفدد   اتنهمددواةتثددل عما دددوا

خ تدممااةنعكس اك ا ذهاةتوغةلة ا أ انظ ماةتوعأة ا  طما ةتوعأة اةت د طعم
ةلا د اةإل دى ا د ااامدماةتو تدماةتود اتومثد ا د اذةاةتوغ دواتاوق اطىط ا 

ما طد ا د اتغةدل اطىطد اةتاةد عا د اطصدلارا ءاق تما صلمما ط ومواحدوي 
تغةددلةاطأانؤدد ،اردد ا تغةددلاةحدد اةتو تددماذةت دد اطدد اةت م نامددماةتعلبةددماةتمواددوعا

اإت ا م نامماطصلاةتعلبةمابشع اا ويوا نشةوا  اما ويوما
 أهداف البحث:

ا وةفاةآلتةم: اةتلة  اتواقةماةأليسع اةت ا
ةتندددددددنفا أدددددد اةألحدددددد اةتاظلمددددددماتمنة اددددددماةت  طعدددددد  ا ددددددما  تمادددددد ا م1

 ةتمع تلم

ط دددد ،اتاقةددددماطنة ادددددماا دددد ةتدددددلة  اةتمصددددلياةتنةدددددواةتوعددددلفا أدددد ا م2
 ةتقنىا ةتعنةط اذة اةتعىدمار  مةت  طع  ،ا ا
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ةتوعلفا أ ا ةدواطنة اماةت  طع  اةألطلمكةدم،ا ةتقدنىا ةتعنةطد اذة ا م3
 ةتعىدمار  م

ةتوعددلفا أدد ا ةدددواطنة اددماةت  طعدد  اةتكاويددم،ا ةتقددنىا ةتعنةطدد اذة ا م4
 ةتعىدمار  ؟

)  طعدما دة اشدم اطقول اتمنة ادماةت  طعد  اةتمصدلممااتصنا ل ا م5
 دد اضددنءاخ ددلة اةت  طعدد  اةألطلمكةددما ةتكاويددم،ا بمدد ايوفددمانمنذ دد (ا

 مةتسة  اةتثق  ماةتمسوق أماتأم ومواةتمصلىاطوا

 ث:أهمية البح
اتكم ال مةماةت ا اةتلة  ا مالنل:

اةتعلبةم − اةتواةح   ال ةئ  اةت  ح ا–ط  ا أ  احو اط  ،ا- أ    
ارة ا اةتمف نم ا ذة اةنوش ا اط  اةتلغ  ا أ  اةت  طع  ، طنة ام
اةتقط    اةتصا  ةما اط  ، ا    اةأل ا ةم، اةتو ، ةت  طع  ا م

  ةتخوطةمم

اتاقةما − ا   ا  ة   ت   اةت  طع   اباقن  اةتنةض  اةال وم م ي له
 ةتوامةماةتم ومعةماةتمسووةطمم

ا) − اةتمعاةم اةتم  ت  اُيس  و اةتنهاةء،ادو ا ط أ  اةتانة ، ط أ 
ا ضوا ا م اتأ  طع  ( اةأل أ  ا ةتم أ  اةتع تم اةتوعأة    هةاع
ات  ها ا  ة   ت   اةتمصلمم اةت  طع   اباقن  اةتخ تم ةتوشلمع  

 ةتم ومواةتمصليم

اةإل − ا ضو ا م اةت  طعةم اةتقة قة  اُيس  و ا ةتخ ذادو حولةتة ة  
ا  عأ   اةتمصلمم اةت  طع   اتوطنمل اةتىهطم تأعياق اةااةتقلةاة 

طانام ا ماتاقةماةتوامةماةتم ومعةماةتمسووةطم؛ا ماضنءا أسفما
 طنة اماةت  طع  اةتمسواوعاإت اةتاقن ا ةتنة    م
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دواُيس  وادة قعا  طعما ة اشم ا ةتفلمماةتمكأفارنضواةتخطما −
بصة غماةتخطما ماضنءا(ا2018/2023)حولةتة ةماتأ  طعماةإل

  أسفماطنة اماةت  طع  ما

 مصادر البحث:
اةم:تط قتلاةتعأمةما أ اةتمص قااةآلا  اةتلة  يعومواةت ا ا

 مصادر أولية، تيمثل ف : .1
 ةتوق املا ةتن  ئماةتلحمةمم −

ةتموخصصدددددما ددددد اةتوعأدددددة اةتقدددددنةطة ا ةتمنحدددددن   ا ةتمعددددد   ا −
 ةت  طعمم

 طنة اماةت  طع  مةتكويا ةتملة واةتموخصصما  اط  ،ا −

اةتمنةدواةتلحمةماتأ  طع  ا أ اةتش كماةتو تةماتأمعأنط  م −
 مصادر ثانوية، تيمثل ف : .2

 ةتعأمةممةتو ام  ا ةتلح ئ ا −

 ةتعأمةممةتمؤتملة ا ةتاو ة ا −

 مصالحات البحث:
إتدد اطد ايددكتم:ااCitizenshipةتمعدد نما د اشددك اكأمدماةتمنة ادماطع د الشد اا

ةتوَّ تددمااطددنة اماق تددم،ا تددلا ة دد احقددن ا ةطوةدد هة اتكفأ دد اتددل ددن اةتمددلءاطنة ا دد اطدد ا"
 ددواا(26)م"ةتُمنةَ ادم "لُ طدماحدمَّاا ب تمق ر ا أةلاةالتوزةماب تنة  د  اةتودماتفلضد  ا أةدل

 دلقا ق تدما  ىدماردة :ابكن  اCitizenshipةتمنة اماةت لمط نةما  ل  اقةئلعاةتمع اف
 حقدن ا دماتأدكاالاتأكاةتعىدماط ا ة     بم اتوضماا، م اياوق  اد نن اتأكاةتو تم

يصد ح   اطد اطسدؤ تة  ،ا ةتو تم،ا ةتمنة اماتو،اضما  ا أ اطلت ماط اةتالمدماطدواطد 
حة حدةم اطثد احدماةالنوخد  ا تدنتما   ما أ ا  لاةتعمنماتس غا أد اةتمنة ادماحقندد  ا

اماةتما تياةتع طم
 ددددمالبعدددد قا اةتمنة اددددماتوكددددن اطدددد ا ىل دددددوالشدددد ا اطنحددددن مال سددددفناقاإتدددد ا

ائةسدددددددم؛ا دددددددم:اةأل ،:اةتنضدددددددواةتقددددددد نننم،ا ةتمادددددددوقابددددددد تاقن اةتمونةدددددددما ةتسة حدددددددةما
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 اةتمنة  ا ناةتشخ اةتق نننماةتادلاةتدذيايوصدلفال ةال وم  ةم؛ا  مماتك ةوا أ ا
ةتمدددنة اة ا كدددىءاما ةتثددد نم:ا  قددد اتأقددد نن ،ا تدددلاةتادددما دددماةتمط ت دددمابام يدددماةتقددد نن ا

ةتمشدددد اكماراشدددد ها ددددماةتمؤحسدددد  اةتسة حددددةماتأم ومددددوما ةتث تدددد :احة حددددةن ،ا أددددة  ا
ا(27).تأ نمما  ةضااةةتعضنمما ماةتم ومواةتسة حماةتذيايقوماطصواا

 اةتمنة ادماكأمدماتدو،ا أد ا  ةعدماةتعىددماإا:ُيمكد اةتقدن،ط اح ماا ماضنء
ةتعضددنمماةتوددماتددلب اطدد ارددة اةتفددلقا ةتددن  اةتددذيايكوسدديا اسددةول،ا طدد اتفلضددلا ددذها

ةت اسددةماطدد احقددن ا طدد ايولتدديا أة دد اطدد ا ة  دد  اتددا ا أة دد اةتقددنةنة ااةتعىدددمال 
ا تواقمار  اطق تواحة عاطشولكمايوق ح اخةلةت  اةت مةوما ةأل لةف،

طؤحسددماةتوعأددة اةتعدد تماةتمفنضددماطدد اد ددد الطدد ا دد اةت  طعددما ُوعددلفابكن دد :ا
تدددوكوناةه،ا إ دددلةءا ةتم  سدددوةلا ةا)ةتأةسددد ن (اةتم ومدددوا دددماطدددا اقا ددد  اةت كددد تنامنو

ل ا م:اطؤحسماتعأةمةماا ةعماةتمسونى؛ايأوادمار د اةتطدى اا(28)ةألبا  اةأل  قيمةمم
ل ا دددم:اطؤحسدددماا(29)  قيمةدددمم  قيمةدددم،ا إ دددلةءاةت ادددن اةأللتأاصدددن،ا أددد اقا ددد  ا

تأوعأة اةتع تماتقوماردلةط اةت ك تنامد ا دماةتملحأدماةت  طعةدماةأل تد ا دماةآلقة ،ا ةتعأدنما
ةال وم  ةدددما ةتسدددأنكةم،ا ةتعأدددنماةتط ةعةدددما ةت ةنتن ةدددم،ا بدددلةط اةتواةحددد  اةتعأةددد ا دددما
ط ددد ال اقاةحدددةمال ثدددلاتقدددوط ا تخصصددد ،ا بدددلةط اط اةدددما دددما دددل  اةتمعل دددماةتمخوأفدددما

ا(30))ةتطي،اةت اوحم،اةتصا  م،اةتق نن ا ةتوعأة (م
رد عتا ودوةتوم ت د  يادم د نننةدم، ل  ة و  امدم  شخ تدلةت  طعد  ا  ط ا د اتعدو

ةألطدلاةتدذيايوطأديا  ة د م يعمأدن ا ةتودم ةتدو ، ةتمنة ادن اقةخد  ر د  يومودو ةتوم ةتاقن ا
 دنمدما ل لة  د ا   أدم توغدو  ةتاقدن ا ت دذه ةتوكيةدو حشو  م  ع ، رو ا ةتقة ماةت  طع   ط 
ةتوامةدماةتم ومعةدما  ماتاقةم بمن يا ذهاةتاقن اةتمسسنتةم توام  ةتم ومو، حة ع  م

ا ةلا ام قتلم ةتوماتعم  ةتم ومو ةتمسووةطم،ا ب تو تماةتمس  مما ماا   ةم
ط من دماطد ابكن د :ااUC با ءا أ اذتدك؛ايمكد اتعلمدواطنة ادماةت  طعد  ا

طددد ايسدددم ابددد تاقن االحددد وق ئمدددما أددد ا ةتا، ةتو تدددمات  طعدددمةتعىدددد  اةتمو  قتدددماردددة اة
(،ا كدددذتكاطددد اتصدددواهاةتوحدددونا)تأو تدددمااةألح حدددمةتودددمايادددوق  اةتقددد نن ا اا، ةتنة  ددد  

ةتاكنطددماطدد ادددنةنة اتدداظ ا مدد اةت  طعدد  ا  ىدو دد اب تو تددم،ا طدد اتصددواهاةت  طعدد  ا
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،ا ذتددكا ددماؤدد اطادد خايسددنقهاةتو تددمحددولةتة ة  اتاددوقاطسددؤ تة ت  ا ددماإطدد ادددلةاة ا ا
 ذهاةتعىدمايقدوماةتطدلفاةأل ،اا ط اخى، ةتما ح ةمما ةتشف  ةما ةتالمماامويمقلة ةةت
،ا موددددنت اتأطددددلفاةتثدددد نما)ةتو تددددم(ا طسددددؤ تة تلا ةالتوددددزةمارنة   تددددلا(اةتددددنالءةت  طعددددم)

تأطددلفاةأل ،اةتما حدديا ةإل دد ااةتقدد نننما ةتوشددلمعمااةتام يددما)ةتو تددم(اةتطددلفاةتثدد نم
اق ئممملنظمماةتاك اةتاط اخى، ةتو تمااةت  طعم،ا تواوقا ذهاةتعىدمارة ا)ةت  طعم(

 الدراسات السابقة:
طنة ادمايعو لاةتوعلفا أ اةتواةح  ا ةت ان اةتس بقماةتو اتوص ابمنضدن ا

؛ا  ت ادد ا ددذةاةتم دد ،خطددنعاط مددما دد احدد ة اإ ددلةءاةتمعل ددماةإلنسدد نةما دد ااةت  طعدد  
ةنو  اإتةدلا  دواةآلخدلم ،ابمد اياقدماتدلة  اةتمعل دمما طد ا د ،اط ارولاط احة اةتلة  ا

ةاطد اةتواةحد  ا ةت ادن اةتسد بقماةتود اتوصد ابمنضدن اةت اد ا يعل ا ذةاةت زءا دوق 
ا  ق اتأولتةياةتزطا ات  اط اةتقوي اإت اةتاوي ،ا أ اةتااناةآلتم:ا

 (31):مواطنة الجامعات: وجهة نظر مخيلحة عن تلك االليزامات الي  ال تنيه  .1

،ا أسدددفماطنة ادددماةت  طعددد  تمثأددد ال دددوةفا دددذهاةتواةحدددما ددد :اةتوعدددلفا أددد ا
 ل مةو  ،ا لبع ق  ا)ةتاقن ا ةتنة    (،ا ةتنددنفا أد اةتفدل  اةت ن لمدماردة اطنة ادما
ةت  طعدد  ا ةت  ندددياةتخدددوطماةتوطدددن ماتأ  طعددد  ،ا ةتوعدددلفا أددد اةتمنة ادددماةتوةخأةدددما

ا ةتخ ا ةماتأ  طع  ما
 أدددد اةتمددددا  اةتنتددددفم،ا تنتددددأ اطدددد اخىتددددلاإتدددد اا دددددواة ومددددو اةتواةحددددم

اط من ماط اةتاو ئ ،اطا  :
ل اةإلقةاعاةتذةتةددما ةتالمددماةأل  قيمةددمال دد احقددن اةت  طعدد  اةتمع تددلع؛ا −

  ةتومارونة ل م اتومك اةت  طع  اط اةتقة مارنة   ت  ابكف ءعا  ع تةمم

ة تلال اةتم ومواةت  طعما ماح  ماطسوملعاإتد اطعل دما ة   تدلا طسدؤ ت −
 ت  هاةتم ومواةتذيايعم ا ةل؛ا ق اها ماق ملا ام قتلم

ق اا ن ليا ماتفعة اطنة اماةت  طع  اطد اتأعيال اةتقة قعاةت  طعةما −
 ةتوةخأةمما  تحولةتة ة إخى،ا ىد ت  اب أل لةفاةتخ ا ةم،ا اح ا
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ل اةت  طعددد  اةتمع تدددلعاةحدددواو  ا حدددوعال ات ادددمال اطلكدددزال اطكوددديا −
 ةت  طع  ؛اتمس  وت  ا ماةتقة مابمسؤ تة ت  ات  هاةتم ومومتمنة اما

 (32)تحديد ومكافئة المواطنة األكاديمية: اليابيق لسياسة دعم الجامعة: .2

،اط  ةددماةتمنة اددماةأل  قيمةددمتمثأدد ال ددوةفا ددذهاةتواةحددما دد :اةتوعددلفا أدد ا
يكددة اتأاقددن اإ ددى ا  طعددما أدد ا ةتلحدد تماةتمونةددماتأ  طعددمات دد هاةتم ومددو،ا ةتندددنفا

 دددواة ومددو اا ىندد  ا ةتمنة ةددماةتو تةددمم ةتالمدد  ا  ىدوددلاب توشددلمع  اةتاكنطةددما ةإل
اةتواةحما أ اةتما  اةتنتفم،ا تنتأ اط اخىتلاإت اط من ماط اةتاو ئ ،اطا  :

ل اةتمنة اددماةأل  قيمةددمالح حددةماتا دد  اةت  طعددماككةدد  ا مدد  ما تددة ا −
  وةفاةتشخصةمم م من ماط اةأل لةقاتسع اتواقةماةأل

ل اةتمنة ادددماةأل  قيمةدددمااتةدددمالح حدددةماتدددو  اةت اةدددماةتواوةدددماةتودددماتدددو  ا −
 .ةت  طعما ةتم وموارة ةتاة عاةأل  قيمةما ةالنوط  ا

ل اتعزمددزاطنة اددماةت  طعدد  ايوطأدديا ضددواطعدد يةلا طؤشددلة ايددو ا ددما −
 ضنئ  اتقنم اةت  طع  ا تلتة   ا طا اش  قة األ ض اةتمم اح  م

نة اددددماةت  طعدددد  اتددددلت  اةات   دددد اط  شددددلةابدددد تفكلاةتسة حددددمال ا أسددددفماط −
 تأو تم؛ا ةتوماتوطأيا كلاقيمقلة ماحلما

 (33)مواطنة الجامعات: .3

،انشدكعا كدلعاطنة ادماةت  طعد  تمثأ ال وةفا دذهاةتواةحدما د :اةتوعدلفا أد ا
يكددددة اتأاقددددن اق ل مةو دددد ،ا لبع ق دددد ا)ةتاقددددن ا ةتنة  دددد  (،ا ةتندددددنفاإ ددددى ا  طعددددما

اا ىن  ا ةتمنة ةماةتو تةمم ةتالم  ا  ىدولاب توشلمع  اةتاكنطةما ةإل
 دددددواة ومددددو اةتواةحددددما أدددد اةتمددددا  اةتنتددددفم،ا تنتددددأ اطدددد اخىتددددلاإتدددد ا

اط من ماط اةتاو ئ ،اطا  :
 دددماةألحدددد واطدددد اخددددى،اةالات دددد هاا ل ا كدددلعاطنة اددددماةت  طعدددد  انشددددك −

احدطنالب تم ومواةتذياتعم ا ةلاةت  طعم؛ا ةتوماتعو دلالا اطد ا أسدفما
 تأموياماةتف ضأمم
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ل اةت  طعدد  اةت لمط نةدددماتأعددياق اةاطانامددد ا ددماةالدوصددد قاةتقدد ئ ا أددد ا −
ةتمعل م،ا ماؤ اتموع  اب تاقن اةتوماتومودوار د اةت  طعد  اةتمع تدلع؛ا

كنةقااةت شلمماةتق قاعا أ اتا  ماةتمسدوق  ؛ا دما  ماةتمعاةماروكنم اةت
 ؤ ارةسما  طعةماتسنق  اةتالمماةتك طأماتبح تذعا ةتطى م

ل احلمددماةتفكددلا ةتن ددوة ا ةتوع ةددلا تكددنم اةت معةدد  اتمدد اواب التسدد  ا −
طوادة اةتم ومواةتويمقلة ماةتال،ا ةتم د قداةألح حدةماةتودمايقدنما أة د ا

 أم اقةخ اةت  طعممةتووام ا ةتوعأة ا ةت ا اةتع

تأاقدددن ا ةتالمددد  ا Deakin Universityل اإ دددى ا  طعدددماقيكدددة ا −
يوسدماتم طد اطدواةإل دى اةتفةكودناياتاقدن اةإلنسد  ا طسدؤ تة تل؛ا ذتددكا

 ا ددددددماتعزمددددددزاحقددددددن اةإلنسدددددد  اككحدددددد واتأثق  ددددددماةأل  قيمةددددددمامددددددتلغ و 
اةالروك امم،ا ةتاة عاةت  طعماةتلةدةم،ا ةتم ومواةتالا ةتويمقلة مم

 ضو  العرض السابق للدراسات السابقة ُيمكن القول: ف 
طدد احةدد اةال ومدد ما مددماتشدد بلارددة اةتواةحدد  اةتسدد بقما ةت ادد اةتددلة  ؛ا −

بمنضدددن اطنة ادددماةت  طعددد  ؛ا إ اك نددد اةتواةحددد  اةتسددد بقماددددوااكدددز ا
ق ااطنة اددماااكددز اةال ومدد ما أدد ةأل تدد ا أدد اةبعدد قاطعةاددم؛ا  تواةحددما

ةتث نةددمااكددز ا أدد اتغةةددلاةتثق  ددماةت  طعةددم،الطدد اةتواةحددماا ددمةت  طعدد  ا
زاةتواةحدما  احة ا  هاتلكةاةتمنة اماةأل  قيمةماقةخ اةتالماةت  طعم،

ةتم ومددواا ددمالق ةا دد تاقةددماا ددمق ااةت  طعدد  اةت لمط نةددماا أدد ةتث تثددما
 مؤ ا أسفماطنة اماةت  طع  ا م

إ اةت ادددد اةتددددلة  ايسددددع اإتدددد ا ددددل اتصددددنااطقوددددل اتمنة اددددما  طعددددما −
طصدددددلمم؛اطددددد اخدددددى،اقاةحدددددماحقدددددن اةت  طعددددد  ا  ة   ت ددددد اطددددد ا ةددددددوا

 ةألقرة  ا ل ض اةتمم اح  م

 مدماةخدوىفاطا  د اردة اةتواةحد  اةتسد بقما ةت اد اةتدلة  ؛ا  تواةحد  ا −
ةتما  اةتنتدف اتواقةدماطد اتلندناا أ )  ماتنتةف  (اة ومو اةتس بقما

طددوخ اايعومدواةت اد اةتدلة  ا أد حدة اا ددمإتةدلاكد اقاةحدماطد ال دوةف،ا
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أونتددد اإتددد اتا ددد اةتواةحددد  اةتولبنمدددماةتمق اندددما دددنتمز دددلةي اتةتمشدددكأما
اممقول اتمنة اما  طعماطصلممةتاةتوصنا

اةإل ددد او ة اتددا  اةتسدد بقما دد قاطدد اةتواةحدد حددوفدددواة اةت ادد اةتددلة  اإ −
 أددد ابعدددتاطىطددد اطنة ادددماةت  طعددد  ا دددماةتوعدددلفاةتاظدددلياتأ اددد ،ا ا

ام؛ا تك ةواط اتنت اإتةلاط انو ئ طخوأفما  حة د
 منهج البحث:

ددد ااةت اددد اطنضدددن  ددد اضدددنءا  ةعدددما  ل وة دددل؛ا دددإ اةت اددد اةتدددلة  ايسدددةلا   ق 
 دددنتمزا ددد اةتواةحددد  اةتولبنمدددماةتمق اندددم،ا ةتدددذيايوكدددن اطددد ااتمدددوخ اةتمشدددكأمات دددلةي 

 (34):خطنة الابو،اُيمك اتل مو  اإ لةئةًّ ،اكم ايكتم

ةخوةددددد ااةتمشدددددكأما تاأةأ ددددد :ا  ددددد ا دددددذهاةتخطدددددنعايعدددددل اةت اددددد ا م1
 ددد اةأل دددلاةألابعدددم،ا طددد ااةتم ومدددواةتمصدددليااتأوغةدددلة اةتوددد اتنة دددل

 اطشددكأماةضددناو؛ا ذتددكاتطدد اةتوغةددلة اةت طةسددما دد اةتم ومددوايق رأ دد 
 مبشك اقدةماةت ا 

:ايعددددل اةت ادددد ا دددد ا ددددذهاتددددة غماطقولحدددد  اةتسة حددددماةتوعأةمةددددم م2
ةتخطدنعاتمنة ادماةت  طعدد  اك تةدماةحدوط   اطدد اخىت د اةت  طعدد  ا

تسدد   ا ددماةتوقددومااماةتمع تددلعال اتصدد  اطؤحسدد  اط ومعةددماتدد ت
 م ةتلم قعاتم ومع ت  ،ا ماؤ اتموع  اباقند  

تاويواةتعنةط اةتموصأما)ذة اةتعىدم(:ا د ا دذهاةتخطدنعايدو اتاويدوا م3
ةتقددنىا ةتعنةطدد اةتثق  ةددماذة اةتعىدددماب تددو ،ا ةت  طعدد  اةتودد ات ادد ا

  أسفماطنة اماةت  طع  م

ةتوفسددةلممارددة اةتوا ددؤ:ا دد ا ددذهاةتخطددنعايقددنماةت ادد ابعقددواةتمق انددما م4
حدددد ال اةتمق انددددماةتددددثى ؛اتأندددددنفا أدددد اةتوشدددد ر   ا ةالخوى دددد  ا
 تفسدةل  ا د اضدنءابعدتاطفد  ة اةتعأدنماةال وم  ةدماذة اةتعىدددمما

اتصددناطددل ات ضددواطاطأقدد  اسدد  وا ددماتُا  طددماتأخددل  ابملتكددزة ا
)  طعددما ددة اشددم انمنذ دد (ات  طعدد  اةتمصددلممامنة اددماةطقوددل ات
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،ا ةتوك ددددواطدددد اإطك نةددددماتط ةددددما ددددذةاةتسددددة  اةتثقدددد  ماةتمصددددلىا دددد ا
؛ا ذتدددكاإذةاطددد اُ ضدددواطنضدددواةتوافةدددذا ددد اةت ةسدددماةتمصدددلمماةتوصدددنا

رنضددددواطوطأ دددد  اةتوافةددددذا ةتمعنددددد  اةتوددددماُيمكدددد اة اتاددددو ال ادددد ءا
 ماةتوافةذا ح  اةتوغأيا أة  

 خاوات البحث:
اومايسةلاةت ا اةتلة  ا  ماةتخطنة اةآلتةم: ماضنءاطا  اةت ا اةتمسوخا

ةتخطنعاةأل ت :اتاويواةإل  ااةتع ماتأ اد ،ا مشدوم ا أد اةتعا تدلا −
ا-ل ددوةفاةت اددد ا-حددو قاةت اددد ا-طشددكأماةت اددد -ةآلتةددم:ا)ةتمقوطدددم
ةتواةحدددد  اا-طصدددد قااةت ادددد ،اطصددددطأا  اةت ادددد ا-ل مةددددماةت ادددد 

 طا  اةت ا ا خطنةتل(ما-ةتس بقم

ةتخطددنعاةتث نةددم:اتاأةدد اةتمشددكأمممما توضددم اقاةحددما تاأةدد ا نةندديا −
ةتوغةددددلاةتع تمةددددما ةتماأةددددم،ا  نةنددددياةتوغةددددلاةتطفةفددددما دددد اةتم ومددددوا

ةتعىدمارة اةت  طع  اةتمصلمما ةتم وموا دماةتمصلي،ا ل ل  ا أ ا
ؤدددددد ا أسددددددفماطنة اددددددماةت  طعددددددد  اةتق ئمددددددما أدددددد الحدددددد واةتاقدددددددن ا

 م ةتنة    

طنة ادددددماويدددددواةإل ددددد ااةتاظدددددلي،ا مدددددو ااحدددددن،اةتخطدددددنعاةتث تثدددددم:اتا −
 ط اطاظنااةألقرة  ماةت  طع  ا ما  تما اةتمع تل

تنةددددددواطنة ادددددماةتخطدددددنعاةتلةبعدددددم:اتا  تددددد اقاةحدددددما تدددددفةماتاأةأةدددددما −
 ،ا  اضنءاةتقنىا ةتعنةط اذة اةتعىدمار  مةت  طع  اةألطلمكةم

تنةدددددواطنة اددددماةتخطددددنعاةتخ طسددددم:اتا  تدددد اقاةحددددما تددددفةماتاأةأةددددما −
 ،ا  اضنءاةتقنىا ةتعنةط اذة اةتعىدمار  م طع  اةتكاويمةت 

ةت  طعددد  اةتخطدددنعاةتس قحدددم:اتا  تددد اقاةحدددما تدددفةماتاأةأةدددماتنةددددوا −
 دددد اضددددنءاةتقدددددنىاةتمصددددلمما ددددماؤدددد ا أسددددفماطنة ادددددماةت  طعدددد  ،ا

  ةتعنةط اذة اةتعىدمار  م
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ةألطلمكةدماتفسدةلياتمنة ادماةت  طعد  اةتخطنعاةتس بعم:اتاأة اطق ا ا −
 )قاةحماطق انماتفسةلمم(ما ةتكاويما ةتمصلمم

 ةتخطنعاةتث طام:اةتوا ؤ،ا موضم : −

 ددد ااممصدددلمطقودددل اتمنة ادددماةت  طعددد  اةتاتصدددنا دددل ا ✓
 ةت  طع  اةألطلمكةما ةتكاويمضنءاخ لة ا

ةتمقوددددددل اتأوط ةددددددما دددددد اةت ةسددددددمااةتوصددددددناطددددددوىاد رأةددددددما ✓
 ةتمصلممم
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 ثانيا: تحليل مشكلة البحث
تاأة اطشكأماةت ا ابعوال ات اةخوة ا  ا تاويدو  ا د اةتلة  اةتماناايوا  ،ا

ةتماددنااةتسدد رما)ةإل دد ااةتعدد ماتأ ادد (،ا  ةددلايددو اةحددوعلة ا نةنددياةتوغةددلاةتودد اطددلا
روةيدمااطد ا دناعاةتوصداة ا-ر  اةتم ومواةتمصليا أ اطوةااةتعقنقاةألابعماةتم ضدةما

 ددد اكثةدددلاطددد اطظ  ل ددد ا مددد اا؛اب  و  ا ددد اطلحأدددماةخوأفددد - حوددد اةآل ا1971طددد ينا
  د اا–  ن اد أ  ا  اةتانةحماةتسة حةما ةالدوص قيما ةال وم  ةما ةتوعأةمةدم،ا كدذتكا

 دد اةتمؤحسدد  اةتسة حددةماا(ةت طةسددم)ةتندددنفا أدد ا نةنددياةتوغةددلة اةتطفةفددماا-ةتمق ردد 
اددددنفا أددد اح تدددماةتىتنة دددم/ةتىتزةط  ةالدوصددد قيما ةال وم  ةدددما ةتوعأةمةدددم؛ار دددوفاةتنا

 اةإل د ااةتمعةد ايا ةإل د ااةتمؤحسد تم،ال اردة اةإل د ااةتمعةد ايا ةإل د ااةتعقأدمارة
؛اتم ةددوةاماةتندددنفارودددما أدد البعدد قاةتمشددكأمحددنةءاطدد احةدد اةتسددل مال اةتكدد ،ا ب تودد ت

ام ةتواةحماةتمق انماتنضواحأن،ات  ا  ان  يماةت ا ارا ءا أ انو ئ ا ذةاةتواأة 
حددةو اتادد  ،اةتعا تددلا  ددذةاةتماددنا،  دد اإ دد ااةتسددعماتواقةددماةت ددوفاطدد ا

اةتثى ماةآلتةم:
ال ال:ا نةنياةتوغةل

ا  نة :ا نةنياةتوغةلة اةتطفةفم
ا  تث :اخ تمم

 أوال: جوانب اليغير:
ُيمكدد اتنضددة ا نةنددياةتوغةددلاةتسة حددةما ةالدوصدد قيما ةال وم  ةددما ةتوعأةمةددماا
ا ةم ايكتم:

 جوانب اليغير ف  المجال السياس : -1
طلحأددما-يعددلفارثددناعاةتوصدداة ا ةتددذي–ا1971طدد يناا15قخأدد اطصددلا ددما

 ددد اةتادددنةحمااتادددن،اط ددد ا ويدددوعا ددد احة ت ددد اةتسة حدددةم؛احةددد اُيعدددوا دددذةاةتةدددنماروةيدددم
ةتسة حددةماةتمصددلمم؛احةدد ارددول اطىطدد اةتوغةددلا دد اةتسة حددماةتمصددلمما ةتوددمال أا دد ا

احدد ءاطلحأددماةتشددل ةماةتسدد قة ،ا ل ددواخىت دد ا أدد ا"إن دد ءاطلحأددماةتشددل ةماةتثنامددما إ
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ةتوحددونامم،ا إاحدد ءاد  ددوعاحددة قعاةتقدد نن ،ا دددوال طةدد اةتمؤحسدد  احقند دد اك طأددما دد ا
اما(35)ةتسأطماةتوافةذيما ةتسأطماةتوشلمعةما ةتسأطماةتقض ئةما  قات  اةحوقىت  اةتعزمز"

 دددواتسدد ا  اخطدد اةتوغةةددلاتوو أددناا دد اروةيددماةتعمدد اب توحددونااةتددذياتددواا
ةتددذياحددواطدد اؤدد  لعاا1972تسدداماا23،ا تددو ااةتقدد نن ااددد ا1971حدد وم لاا11 دد ا

ةالحدددددو ع قاةتسة حدددددم،ا ادددددوط اتددددد اةتسدددددم  اتمددددد ا تدددددفنةادددددد ىابك دددددوةءاةتثدددددناعاردددددوخن،ا
 ددواةتضددا اطىطدد اةتاةدد عاا(36)مةتمؤحسد  اةتسة حددةما ةتمشدد اكما د اةتعمدد اةتسة حددم

ةتوددما،ا1974إرلمدد اا18 ادددمال ودنبلا دد اابصددو ا؛ا1973ةت ويدوعابعددواحددل ال ودنبلا
حولةتة ةماةتاض امماةتشد طأماتمصدلاحود ا د ما أ اتطنملاةتم وموا تاويواةإلاة و 
ا(37)م2000

  مأ اةتقة قعاةتسة حدةما أد اتاقةدماطف دنماةتويمقلة ةدم،ا ةتالمدم،ا ةتوعوقيدما
ةتسة حددةما تاقةددماتة لةتةددماحة حددةماتنة ددياةتأة لةتةددماةالدوصدد قيما ةالنفودد  اةالدوصدد قيا

اةتازبدم؛ا فدمطد احة حدماةتادز اةتنةحدواإتد اةتوعدوقاا ذتكاط اخى،اةتوان،ةتماشنق،ا
 ق دد ا ة دد ااةالشددولة م،ادددماتطددنملاةالتاد قالتددوااةتسد قة ا اا1974لغسدط ا دد ماا9

؛احوددد اُيمثددد اةالتاددد قاك  دددماةالت   ددد  ا ةآلاةءاتاظةمدددلا  و دددلا إتددد اإ ددد قعاةتاظدددلا ددد
ا(38)ةتموع اضما  ادة قتلم

تم اةتمنة قما أ اتكحة ا ى دماطاد رلاتمثد اةتةمدة اا1976ط اوا  ماا   ا
 ةتنحددد ا"تاظدددة اطصدددلا،ا"ةتنحدددو يااةتدددن ام"ةتو مدددواا ةتةسددد اا،"ةألحدددلةااةالشدددولة ةة "

بقددلةااا1976نددن م لاا11،ا ةتوددماتانتدد اإتدد الحددزة احة حددةما ددما"ةالشددولة ماةتعلبددم
؛اتدددةعأ ا دددنقعاةتوعوقيدددماةتازبةدددماككحدددوال ددد اةتمظددد  لاةتواظةمةدددماتأعمأةدددماطددد اةتسددد قة 
ةتخد  اراظد ماا7719تساماا40توااةتق نن ااد اا1977ينتةنا   اا(39)مةتويمقلة ةم
روعدددوي اخدددى،اةتسدددانة اةتو تةدددماةتسة حدددةما ددددواتطدددنا اةتاةددد عاا(40)متسة حدددةمةألحدددزة اة

اا(41)م"ةتم قعاةتخ طسماط اةتوحونا؛ا ذتكاتأوك ةوا أ اةتوعوقيماةتازبةم
 ةتوسعةا  ا أد اخطد اةتسد قة ؛ا ب تود تماا  دواح ااط  اكاخى،اةتثم نةا 

بةام احد  ماط د اكا ا"ةحومل ال  اةتون    اةتسة حةماتع واةتس قة ا  ا ذهاةتملحأم،ا
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 أدد اةتون  دد  اةتع طددماتوأددكاةتسة حدد  ا أدد اطددوىاةتعقددنقاةتثى ددماةتو تةددم؛ا قددوارددولا دد ا
اا(42)محم"إقخ ،اتعويى ا تغةةلة ابشك اتوام ماشمأ اطخوأفا نةنياةتاظ ماةتسة 

 خى،اةتعقواةأل ،اط اةألتفةدماةت ويدوعاشد و اةتاةد عاةتسة حدةماتطدناةاط مد ؛ا
  دد اإ دد ااتاقةددماطزمددواطدد اةإلتددى اةتسة حددما ةالت دد هاناددناحةدد عاا2005 فددما دد ما

ا76قيمقلة ةددماحقةقةددماد ئمددما أدد اةتالمددما ةتما  سددما ت دد ق،اةتسددأطم،اتدد اتعددوي اةتمدد قعا
ا(43)مبطلمقماةنوخ  اائة اةت م ناممتماط اةتوحوناا ةتخ 

تم ومدددواةتمصدددليا دددناعاةةتعقدددواةتثددد نماطددد اةألتفةدددماةتث تثدددم؛اشددد واا  ددد اروةيدددم
شددع ا  ا" ددة امماحلمددمامما وةتددماة وم  ةددم"،ا ةتسددعماا2011يادد يلاا25شددع ةما ددما

ت اددد ءاق تدددماطونةدددما صدددلمماحويثدددماد ئمدددما أددد احدددة قعاةتوحدددونا،ا ةتوعوقيدددماةتازبةدددم،ا
مماتأسددأطم،ا ةتعوةتددماةال وم  ةددم،ا ةتالمددم،ا ةتمنة اددمما  ددذةاطدد ال ددو ا ةتو دد ق،اةتسددأ

 أةدددلاةإل ىنددد  اةتوحدددونامماةتمخوأفدددم،ا ةتخط بددد  اةتلحدددمةم،ا ةتن ددد ئماةتودددماتدددوا ا
ا إدلةاهماا2014 قيا ناعايا يلا ةتوماةنو  ابصة غماقحوناا

طىطدددد اةتاةدددد عاةتسة حددددةما ددددماطصددددلا ددددماطددددنةقهاا2014 دددددواحددددوقاقحددددوناا
 م نامددماطصددلاةتعلبةددماق تددماذة افددم؛ا قددواندد ا ددماط قتددلاةأل تدد ا أدد ال :ا"ةتمخوأ

"مايقددنما أددمالحدد واةتمنة اددما حددة قعاةتقدد نن ااقيمقلة ددم،نظ ط دد ا م ددناياحددة قعامما
  دناطصدوااا مامة د ،يم احد  اا حدوه،ةتسدة قعاتأشدعيااةتلةبعما أد ال :ا"اةتم قع ل وا

ط دد قداةتمسددد  ةعا ةتعدددو،ا تكددد  ؤاا أددد  مصدددن ا حوتدددلاةتن اةددماةتودددماتقدددنمااةتسددأط  ،
يقددددنماةتاظدددد ماةتخ طسددددما أدددد ال :ا"اةتمدددد قعا نصدددد"ما اةتفددددل ارددددة ا مةددددواةتمددددنة اة 

 ةتفصد اا، ةتودوة ،اةتسدأمماتأسدأطما،لحد واةتوعوقيدماةتسة حدةما ةتازبةدما ةتسة حما أ
 ةحوددلةماحقددن اةإلنسدد  ااةتسددأطم، تددىهماةتمسددسنتةماطددواارةا دد ،رددة اةتسددأط  ا ةتوددنةه ا

ا حلم تل"م
،ا2016 حودد ايادد يلاا1971 ددماضددنءاطدد احدد م؛ايوضدد ال اةتفوددلعاطدد اطدد ينا

دددواشدد و احددع اةتقةدد قعاةتسة حددةماطدد اخددى،اإتددوةااةتقددنةنة ا ةتوشددلمع  اإتدد اتاقةددما
قيمقلة ةماحة حةماحدأةمم،اد ئمدما أد الحد احدة قعاةتقد نن ،اةتوعوقيدماةتازبةدم،اةتسدىما

ةتادلةكاةتسة حدما إت حدماةتفلتدمالطد ماةتوةد اة اةتسة حدةما اا،  م،ات  ق،اةتسدأطمةال وم
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   ددماتأوع ةددلا ةتمشدد اكم؛ابمدد ايددؤقىاإتدد ارادد ءاق تددماطونةددماحويثددم؛انظ ط دد ا م ددنايا
اقيمقلة ماحأة ،اتقنما أ الح واةتمنة امم

 الاشددكال اتأددكاةأل كدد اا ةتون  دد  اةتسة حددةماالارددوال اتدداعك ا أدد اةتدداظ ا
 أد اةتاظد ماةالدوصد قي،اطد احةد اةتكفد ءعا ةتقدواعا أد امعةماةألخلى؛ا واعك اةتم و

ةتما  سددددما  ددددماطؤشددددلة اةتسددددن ا اتةدددد  اةتعددددل ا ةتطأددددي؛احةدددد اإ اةتويمقلة ةددددم،ا
 ةتوعوقيددددماةتسة حددددةم،ا ةالحددددوقلةااةتسة حددددما كفدددد ءعاةألقةءاةتوشددددلمعما ةتاكددددنطماُتعددددوا

كمد ال ا دذهاا ا ةتعكد اتداة مشل   الح حةماتا   اةدوص قاةتسن ا ةتقط  اةتخ 
 أ اةتاظ ماةال وم  ما  اشك :اةتوك ةدوا-رىاشك–ةتسة حةماتاعك ااةأل ك اا ةتلاىا

 أدد اتاقةددماةتعوةتددماةال وم  ةددم،ا تكدد  ؤاةتفددل ،ا ةالحددوقلةاا ةتوم حددكاةال ومدد  م،ا
 تامةددماةتقددة اةال وم  ةددماناددناةالنومدد ءا ةتددنالءاتأو تددم،ا تددو ة اةتىطلكزمددما دد اةإلقةاع،ا

اومواةتمونمما ق  اةحوقىتةماةتاق ب  ا ةت معة  اةتم اةما طاظم  اةتم 
لطددد ا أددد اتدددعةواةتاظددد ماةتوعأةمدددم،ا ثمدددماتك ةدددوال اتأدددكاةأل كددد اا ةتون  ددد  ا

ةت د طعما ا-  طدم–ةتسة حةماالاروال اتاعك ا مظ لاتوة  ارنضن ا  انظ ماةتوعأة ا
طدد احةدد :اةحددوقىتةماطؤحسدد تل،ا ةتالمددماةأل  قيمةددما ةت اثةددم،ا قيمقلة ةددما-خ تددم–

 اةتوعأةمةددم،ا ابدد اةت  طعدد  ابدد تم وموا دط   تددلاةتوعأددة ،ا تاقةددماط ددولاتكدد  ؤاةتفددلا
اةتمخوأفماتواقةماةتوامةماةتم ومعةماةتش طأمما

 جوانب اليغير ف  المجال االقيصادي: -2
ُيعدواروةيدما ويدوعا- ةتذيا لفارثناعاةتوصداة –ا1971ط يناا15إذةاك  اينما

ةتاةد عاحة عاةتم ومدواةتمصدلياةتسة حدةم؛ا  دماتاود انفد اةتقدوااطد اةأل مةدما د اا م
حةدد اتمثدد ا ددناعاةتوصدداة انقطددماتاددن،اط مددما دد اةتاظدد ماةالدوصدد قي؛اةالدوصدد قيم؛ا

حة الخذ اةتقة قعاةتسة حةمادلةااةتوان،اإت ا ضواةدوص قيا ويو،ادد ئ ا أد اإن د ءا
ح تماةتعزتماةتو اك  ايعةش  اةالدوص قاةتمصليا ةات   لاب تمعسكلاةتشلدم،ا  ناطد ا

تسددد ا  اا1973 اةالدوصددد قيما بعدددواحدددل ال ودددنبلا دددلفا ةمددد ابعدددوابسة حدددماةالنفوددد 
ةتخطددد ا ددد اتط ةدددما دددذهاةتسة حدددماةت ويدددوع؛احةددد اشددد و اةتسددد حماةالدوصددد قيما دددوقةا
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ط م اط اةتوانال ،الرله  :اةتوادن،اطد احة حدماةتوخطدة اةتقدنطما تك ةدواق ااةتقطد  ا
ا(44)مةتع ماإت اةال وم قا أ ادنىاةتسن ا ةتقط  اةتخ  

ذتدددكاتدددلةحم،اطدددواتزةيدددواةال ومددد مارو ةسدددماا1974ل ودددنبلا ددددوال أاددد ا اددددما
ةتعلبةددما ةأل ا ةددم،ا إ سدد  اةتم دد ،ابشددك ال  ددلاتأسددن ا ةتقطدد  اا ةتمادد خاتىحددوثم اة

 مقصواب النفو  اةالدوص قيا ا :اإ  قعاةالدوصد قاةتمصدلياتكدمايوع طد اا(45)مةتخ  
-ليضد –مما معاد اطواحلكماةالدوص قاةتع تمما موف   اطعلا  ق األح ا أمةما ةدعةد

ا ددواكفدد ءعاةالدوصدد قاةتقددنطم؛اتكددمايلددد اإتدد اطسددونىاةتقددواعا أدد اةتوع طدد اةتاددلاطددوا
 ذتدددكاطددد ال ددد اةتعمددد ا أددد اتاقةدددماةتوامةدددما؛ا(46)ةالدوصددد قي  اةتموقوطدددما ددد اةتعددد ت 

ةالدوصددددد قيماةتوددددد اُتسددددد  وا أددددد اراددددد ءاةتو تدددددماةتمصدددددلمماةتعصدددددلمم،ا ةالحدددددوف قعاطددددد ا
انقاةتع ت ا  اتأكاةتفولعمةتوكانتن ة اةتاويثماةتو اتس

ةنة اتددوا اةتعويددواطدد اةتقددنا  دد اإ دد ااةألخددذابسة حددماةالنفودد  اةالدوصدد قي،ا
شددددك ابا1971تسدددداماا65ةتقدددد نن ااددددد اا؛احةدددد اتددددواتواقةددددماةتا دددد  ات ددددذهاةتسة حددددم

بشدددك انظددد ماا1974تسددداماا43ةتقددد نن اادددد ا ااةتادددلع،ا ةتماددد  ماةتعلبدددمةحدددوثم ااةتمددد ،ا
 تنةتدد ابعددواذتددكاةتقددنةنة ا ةتقددلةاة اا، ةتمادد  ماةتاددلعا ةأل ا ددماةتعلبددمةتمدد ،ااةحددوثم ا

ا1976ةتماظمددماتب ضدد  اةالدوصدد قيما دد اطصددل،ا ةتوددمارأغدد احودد اطاوصددفا دد ما
تاقددماطعددو،انمددناطلتفددوا دددواتلتدديا أدد اةألخددذاروأددكاةتسة حددما"ا(47)د ننندد ما124ناددنا

ةتخوطةدماق  اابد تامنا د اةتقط  د  ا%ا تكادلاةاتد  9.8 تد اإتد اا،خى،اتأكاةتفودلع
ةألطدددلاةتدددذياةحدددوأزماةتوفكةدددلا ددد احة حددد  ا ويدددوعاتأوغأددديا أددد ا دددذةاا.(48)"ةإلنو  ةدددم
اةتنضوم

تد اةت دوءا د اطلحأدما،ا1981ل ودنبلاا14  ا بونتماط  اكاائ حماةت م نامما
طنةتدددأماطدددوا(،ا1990-1982ةتشددد ط ا)اةتقدددنطمتأوخطدددة اا دددماطلحأدددماةتعدددنقعا ويدددوع
 قددواا؛ تشدد ةواةالحددوثم اةالدوصد قيا دد احة حددماةالنفودد  ا أدد اخطدد اةتسد قة اةتسدةلا

،اك ند اةتوامةدماةالدوصد قيما أد ا  ادمطشدل  ااشل اط  اكاطاذاتنتةلاةتاك ا  اتافةدذ
ا؛1982 ددد ا  لةيدددلااةالدوصددد قيةتمدددؤتملاادمدددما دددذةاةتمشدددل  ،اتدددذةاك نددد اةتدددو نعاتعقدددو

 أدد ال مةددماما دددوال ددواةتمددؤتملالتواويددواطدد اليدد ا كةددفات ددولاطسددةلعاةتوامةددما دد اطصدد
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،ال أددما أة د اةتخطددماةتعشدلماةما)ت ددولاطدد احددولةتة ةماتامنمدما منحددما طونةتدأمإات د  ة
ا(49)(،ا دوات اتقسة ا ذهاةتخطماإت الابواخط اخمسةلم2002 تاو ماا1982  ما

ردددول اطصدددلا ددد اتط ةدددماحة حدددماةدوصددد قيما ويدددوع،ا دددماا1990  ددد ا ددد ما
 ةتوكةددفاةت ةكأددم،ا  ددو  ا ددذهاةتسة حددماإتدد اا ددواطسددونىالقةءاةإلتددى اةالدوصدد قيا

ةالدوصدد قاككدد ؛اطدد اخددى،اتعددوي اتن   تددلا طسدد اهاطدد اةدوصدد قاطددوةااطلكزمدد ا ددد ئ ا
 أ ادط  ا  مايسدو وفاةتسدن اةتماأةدم،اإتد اةدوصد قايقدنقهاةتقطد  اةتخد  ،ا مادو ا

؛اماةتخصخصددمحة حدد طدد ا دد اةت ددوءا ددماتط ةددماا(50)تأما  سددما دد اةألحددنة اةتخ ا ةددمم
باةد اا؛شلك  ادط  اةأل م ،اةتعد مباةتخ  ا1991تساماا203د نن ااد ابإتوةاا

امةتمسوثملاةتنحةو ماةتو تمااعوت ات
لطدد ا دد اةتعىددد  اةالدوصدد قيماةتخ ا ةددماخددى،اتأددكاةتفوددلع،ا ك ندد اةنعكدد وا
تأاظددد ماةتسة حدددما تن   تدددل،ا تل مدددماحقةقةدددماتسة حدددماةالنفوددد  ا اتةددد  اةتسدددن ؛احةددد ا

  دلا ضدنمو  ا د اطاظمدمااةتو د ايااةتمزمواط اتالملاةتو د ق،انانطصلاتسةلارول ا
،اةالدوصد قيماةإلدأةمةدما ةتو تةددماعد  ةتو د اعاةتع تمةدم،ا طشد اكو  ا د اةتعويددواطد اةتو م

اتأددكاةتسة حددمابعددوا ددناعايادد يلاةحددومل ا دددوا(51)م  اةتو دد اعاةتثا ئةددمةددتف دإتعويددواطدد ا ة
 الاتلة دوا د اةإلتدى ااةالدوصد قي،نلاالاتغةةلا  اةتون دلا"إا؛احة ايىحم2011

ةحددددددوملةااق ااةتقطدددددد  اةتخدددددد  اكقدددددد  لعاتأوامةددددددما حة حدددددد  ا ددددددذ ا،ا اةالدوصدددددد قي
ا قددواحددوق ام(52)"تاقةددماةتعوةتددماةال وم  ةددما أدد ةالحددوثم اة اةأل ا ةددم،اطددواةتولكةددزا

ثدناعا ةتوددماةت،ا ةتخط بد  اةتلحدمةم،ا ةتن د ئماةتودماتدوا ا قدياةإل ىند  اةتوحدونامم
ةالدوصد قيمما قدواند ا دماط قتدلا إددلةاهاطىطد اةتاةد عاا2014ةنو  ابصة غماقحوناا

تاقةددماةتلخدد ءا ددماةتدد ىقاطدد اخددى،ااإتدد ي ددوفاةتاظدد ماةالدوصدد قيا أدد ال :ا"ا27ةتدددا
بمد ايكفد اا دواطعدو،اةتامدناةتاقةقدماتىدوصد قااةال وم  ةدم،ةتوامةماةتمسووةطما ةتعوةتدما

ا ةتقضد ء ،ةت ط تم هم قعا ل اةتعم ا تقأة اطعوال ااةتمعةشم، ا واطسونيااةتقنطم،
 ق ددد اطاددد  ااا، مأودددزماةتاظددد ماةالدوصددد قيابمعددد يةلاةتشدددف  ةما ةتانكمدددما.ةتفقدددل أددد ا

 طاددددددواا، ةتامددددددناةتموددددددنةه ا غلة ةدددددد ا دط  ةدددددد ا بةسةدددددد ا،ةتوادددددد   ا تشدددددد ةواةالحددددددوثم ا
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 مأودددزماةتاظددد ماةالدوصددد قياة وم  ةددد اا. ضددد  ااتةددد  اةتسدددن ا،اةتمم احددد  اةالحوك امدددم
ا"مئواةتوامةما تقأة اةتفنةا ارة اةتوخن،بضم  اتك  ؤاةتفل ا ةتونهمواةتع ق،اتعنة

ةألنشدددطماةالدوصددد قيماةإلنو  ةدددما ةتخوطةدددما أددد ال "اا28 نصددد اةتمددد قعاةتددددا
 همدددد قعاابام يو دددد ، تأوددددزماةتو تددددمااةتددددن ام، ةتمعأنط تةددددماطقنطدددد  الح حددددةماتىدوصدددد قا

 تشددد ةوااةإلنوددد  ،همددد قعاا  تعمدد ا أددداتىحدددوثم ا، تدددن ةلاةتماددد خاةت ددد ذ ااتا  سددةو  ،
ا." تاظة اةالحوةلةقاوصويل،ةت

 ددد اضددددنءاطدددد احدددد ماُيمكدددد اةتقدددن،:اإ اةتاكنطدددد  اةتمصددددلمماةتموع د ددددماطاددددذا
حددع اطدد اخددى،اإتددوةااةتوشددلمع  اإتدد اتغةةددلاةتون ددلاةالدوصدد قياةتمصددلياا1971

طدددد اةالشددددولة ةماإتدددد اةتللحددددم تةم؛اطدددد اخددددى،اةألخددددذابسة حددددماةالنفودددد  اةالدوصدددد قي،ا
ةتسددن ا اتة تددل؛اطدد ا تشدد ةواةالحددوثم ااةتعلبددم،ا ةأل ا ددما ةتخدد  ،ا ةألخددذاب دوصدد قا

تطنملالح تةياةتعم ا ةإلنو  ،ا ةالحدوف قعاطد اةتوكانتن ةد  اةتصدا  ةماةتاويثدم؛ال  ا
يدددوعا طا  تدددما ددد اتاقةدددماةتوامةدددماةالدوصددد قيماةتمكطنتدددم،ا إقخددد ،اتدددا    ا ولطددد ا

؛ار ددددوفاتطددددنملاةالدوصدددد قاةتمصددددلي،ا ةالنطددددى ابددددلاناددددناتن ةا دددد ا دددد اةالدوصدددد ق
اماةتع تمةم

ةما ذهاةتسة حماةالدوص قيم،االاروا ل ايلت  اةات   د اطاطقةد اتاق الاشكال ا
 دددإذةاك نددد ااتويمقلة ةدددم،ا ةالحدددوقلةااةتسة حدددممب تا حةدددماةتسة حدددةم،اطددد احةددد اح تدددماة

ردددة اامدددمةتويمقلة ةدددماشدددل  الح حدددة اتواقةدددماةتكفددد ءعاةالدوصددد قيم،ا إندددلاالايمكددد اةتوفلا
 مد اطكمد اترخدلماكمد ايدلت  اةإلتى اةالدوص قيا بدة اةتويمقلة ةدماةتسة حدةم،ا كى

حدد ا ةضدد اطعددزهابسددأطماةتقدد نن ،ا رواقةدما ددذهاةتسة حددةماةالدوصدد قيما  ددنقانظد ماحة
 ةحوقلةاا  ضن اةتسة ح  اةالدوص قيما ةتم تةم،ا   نقارةسماتشلمعةما دضد ئةماتومةدزا

اا(53)ب تشف  ةما  وماةتوا دتا  اةتقنةنة ا ةتقلةاة اةتو اي لىاتط ةق  م
تك ةددواليضدد ا أدد ال اةتسة حددماةالدوصدد قيماتددلت  ابدد تانةحماةال وم  ةددما  مددما

ةتمخوأفددددم،اطدددد احةدددد :اطعددددوال اةتوامةددددما ةنعك حدددد ت  ا أدددد الرادددد ءاةتم ومددددو،ا ةتعوةتددددما
كمد ايدلت  اتاقةدما دذهااةال وم  ةما تنهمواةتثل ع،ا  ل اةتعمد ا طعدوال اةتونؤةدفم

ةتوعأددة اةت دد طعم؛احةدد اتددلت  ا ددذهاةتسة حددماةالدوصدد قيمابعىددد  اتك ةلمددماطو  قتددماطددوا
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ةتسة حددددماطاطقةدددد ابمسددددونىاةت  طعدددد  ا طدددددوىاةات دددد هاطخل  ت دددد اةتوعأةمةددددما ةت اثةدددددما
تعأدددة اان ةلةألطدددلاةتدددذيايوطأدددياضدددل اعاتدددما-  طدددم– ةتم ومدددوا-خ تدددم–ب الدوصددد قا

  دد طعماطؤحدد ا أدد اةتوكانتن ةدد ،ا مددو  اةالدوصدد قا مقددنقهاإتدد اتاقةددماةتومةددزاام د ت
كاُيىحدددما  دددنقا ىددددماردددة اةالدوصددد قا ةتوعأدددة اةت ددد طعما ةمددد ايوعأدددما ةتلمددد قعماكدددذت

ابمعوال اةإلنف  ا أ اةتوعأة اةت  طعما ةت ا اةتعأم م
 جوانب اليغير ف  المجال االجيماع : -3

ةنعكسددد اةأل ضددد  اةتسة حدددةما ةالدوصددد قيماةت ويدددوعاةتوددد اردددول ا ددد اططأدددوا
؛ا قددددواالددددد اةأل ضدددد  اةتوصدددداة ا أدددد اةأل ضدددد  اةال وم  ةددددماةتسدددد عةا  اطددددوا ددددناع

ةال وم  ةماة وم ط اك ةدلةاطد ا  ندياةتقةد قعاةتسة حدةم؛ا ددواردولا دذةاةال ومد ماطدوا اددما
،ا بعدوال ودنبلا1974ةتملحأدماةتود ان دوا  ا د احداماال ونبلاروك ةواةتسد قة ا أد :ا"إ 

رادد ءاةتقددنعاةتذةتةددماتمصددل،ا تاقةددماةتوقددوماةتمطددلقاا،طلحأددماةتوقددوما ةت ادد ءا ددمةتم ةددو،ا
ايواددلااطدد اةتفقددلا ةألطةددم،اةتددذي دد تم ومواةتقددنىا ددنا؛ااغ ت ةددماةتعظمدد اطدد الرا ئ دد تأ

الايخشدد اا ةتدذي،اإتةدلب النومد ءاالراد اهيسددعوااةتدذيةتم ومدواا، طد اةالحدوغى،ا ةتدواك 
اام(54)"ل ايعة اطفونح ،اياع ارلم  اةتالمم

 كدددددذتكاكددددد  اتك ةدددددواط ددددد اكاطادددددذاةتثم نةاددددد  ا أددددد اضدددددل اعاطلة ددددد عاةت عدددددوا
ا ضددو  دد  ةتاكنطددم ردول  ومد  ما د اؤد اةتاظد ماةالدوصد قيا ةتسة حددما"تقدوةال 

اةإلخدى،  د اتاقةق د اق  ا ةتوامةدماةالدوصد قيم،ا حامضدم تواقةدم ةتوافةدذي ةت لند ط 
اةتفسد  اغةدلاتأو تدمات د ه ةال وم  ةدم ةتمسدسنتةم  د  ةتوخأدم ةال ومد  م،ال ابد تونةه ا
ا د  ةتمدنة اة  يدؤط  ط ومدو  دن إتةدل نسدع اةتدذي ةتعصدليا ةتم ومدو إ ماةتقد قاع

ام(55)حة عاكلممم"  ألرا ئ   ت    غو  ،ا مضم  ح ضل  
ا دم   ةم ايوعأماب تاقن اةال وم  ةما ةتمونةماتب دلةقا ةتمؤحسد  اةتم ومعةدم

 أدد اضددم  اا2014،ا2012،ا1971ؤدد اةتمنة اددم؛ا قددوانصدد اةتوحدد تةلاةتمصددلمما
ةتاقدن اتكدد اطددنة  ا أدد الا اطصددل،ا ق دد اةتمؤحسدد  ا أدد اةخوى  دد ابمدد اُيمكا دد ا

طىطددد اا2014طددد اتاقةدددماطسدددؤ تة ت  ا  ة   ت ددد ات ددد هاةتم ومدددوما قدددواحدددوقاقحدددوناا
تث طاددماطاددلا أدد ال :انصدد اةتمدد قعاةاحةدد ةتاةدد عاةال وم  ةددما ددماةتم ومددواةتمصددلي؛ا
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 تأوددزماةتو تددمارواقةددماةتعوةتددماةال وم  ةددما،اةتوضدد ط اةال ومدد  ما أدد يقددنماةتم ومددوا"
ةتمددددنة اة "مابمددد ايضدددم اةتاةدددد عاةتكلممدددمات مةدددوااةال ومدددد  م، تدددن ةلاحددد  اةتوك  ددد ا

تأودددزماةتو تدددمارواقةدددماتكددد  ؤاةتفدددل اردددة ا مةددددوا نصددد اةتمددد قعاةتو حدددعما أددد ال :ا"
ا"ماةتمنة اة 

ةتنؤددد ئفاةتع طدددماحدددما أددد ال ا"ا14تاقدددن ا ةتالمددد  انصددد اةتمددد قعا  ددد اة
 تكأةدفاتأقد ئمة ار د اتخوطدما ، حد  م ق  اطا ب عال ااةتكف ءع،لح واا تأمنة اة ا أ

 دةدد ط  ابددكقةءا ة  دد ت  ا ددماا  يددماطصدد ت اا حمدد يو  ، تكفدد اةتو تددماحقددند  ااةتشددعي،
ةألحددددنة،اةتوددددماياددددوق  ااإالا ددددماةتوددددكقي م، الاي ددددنها صددددأ  ابغةددددلاةتطلمددددمااةتشددددعي،
ار ددد ، الاي دددنهاةتمسددد وااإنسددد  ،ةتكلةطدددماحدددماتكددد اا أددد ال ا"ا51"ما ةتمددد قعاةتقددد نن ا

امةتالمدماةتشخصدةماحدنص ا أ ال ا"ا54"ا ةتم قعا. تأوزماةتو تماب حولةط  ا حم يو  
ةتاةد عاةآلطادماحدماتكد ا أد ال ا"ا59"ما نصد اةتمد قعا  ماطصننماالاتم ا  ةعم،
"مالاةضدة  ا أد  تكد اطقدة ااتمنة اة د ، ةتطمكنةامااةألط ، تأوزماةتو تمارون ةلااإنس  ،

"ما نصد اةتمد قعا ةت  دلعاطكفنتدما ةإلد طدم،اةتواق ،حلمماا أ ال ا"ا62 نص اةتم قعا
ابد تقن،، تك اإنسد  احدماةتوع ةدلا د االيدلاا، ةتللياطكفنتماةتفكلحلمماا أ ال ا"ا65
ا75"ما نصد اةتمد قعال اغةلاذتكاط ا ح ئ اةتوع ةلا ةتاشدلاةتوصنمل،ل ااةتكو بم،ال 

لحدددددد واا أدددددد تأمددددددنة اة احددددددماتكددددددنم اةت معةدددددد  ا ةتمؤحسدددددد  اةأل أةددددددما أدددددد اة ا"
 تمدددد اوانشدددد    ا،ا تكددددن ات دددد اةتشخصددددةماةال و  امددددمابم ددددلقاةإلخطدددد ااقيمقلة ددددم،

 احأ ددد ال احددد اط ددد ت الاشدددسنن  ، الاي دددنهاتأ  ددد  اةإلقةامدددماةتودددوخ ا دددماابالمدددم،
نشدد ءاإ أدد ال ا"ا76"ما نصدد اةتمدد قعا.دضدد ئمإقةاةت دد ال اط دد ت الطا ئ دد اإالاباكدد ا

لحد واقيمقلة دماحدمايكفأدلاةتقد نن ما تكدن ات د اةتشخصدةماا أ ةتاق ب  ا ةالتا قة ا
 تسدد  ا ددماا ددواطسددونياةتكفدد ءعارددة ال ضدد ئ  اابالمددم، تمدد اوانشدد    ااةال و  امددم،
ا ةالتاد قة ، تكفد اةتو تدماةحدوقى،اةتاق بد  اا. حم يماطص تا  احقند  ، ةتو   ا  ا

ا"م الاي نهاح اط  ت اإقةاةت  اإالاباك ادض ئم
 اةتمؤحسدما ضدنةا دماط ومدواطعدة ،ا ةتقد نن ال  تمنة اماتعا اكدن اةتفدلقاا

يؤحدددد اةتو تدددددم،ا من ددددواةتمسددددد  ةعارددددة اةت مةدددددو،ا ملحدددد انظ طددددد ا  طدددد ا دددددماةتاقدددددن ا
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 ةتنة  ددد  اتسدددليا أددد اةت مةدددواق  اتمةةدددزما تأمنة ادددماطددد اةتا حةدددماةتق نننةدددما دددى ا
ا للنمد هاطدد اةتاقددن ا ةتنة  دد  :اةتسة حددةم،اةتمونةددم،ا ةالدوصدد قيما ةال وم  ةددمماكمدد ا

ةتمنة ادددماتعاددد اةتمشددد اكما دددماةتاةددد عاةتع طدددما تكدددنم اةألحدددزة ا ةت معةددد  ا ةتاق بددد  ا
ا(56)ةتعم ابالممات طممام طم اح

 د اضددنءاطدد احد م،ايوضدد ال اةتوشددلمع  ا ةتن د ئما ةتخط بدد  اةتلحددمةماطاددذا
؛احةددد ال دددو ا أددد اتاقةدددماب أل ضددد  اةال وم  ةدددمة ومددد ا حوددد اةآل اا1971طددد ينا

ةتشدددد طأم،ا ةال ومدددد مابماددددو قيااةتم ومعةددددم ا لمددددماةتوامةددددماةتعوةتددددماةال وم  ةددددم،ا دددد
ةتوخ ا ةتفقلةء،ا ةتقض ءا أ اةت ط تماط اخدى،اتدن ةلا دل اةتعمد األراد ءاةتم ومدو،ا

ما الاشدددكال اتاقةدددما دددذها ضدددم  اةتاقدددن ا ةتالمددد  اتأ مةدددوا أددد الحددد واةتمنة ادددم
حةدددد اتاقةددددماماةال وم  ةددددمايددددلت  اةات   دددد ا  ةقدددد اب أل ضدددد  اةتسة حددددةماطدددد اةتسة حدددد

ةتويمقلة ةدددما حلمدددماةتدددلليا ةتوع ةدددل،ا مدددلت  اب أل ضددد  اةالدوصددد قيماطددد احةددد اةتقدددواعا
امق،اتثل ة اةت ىق أ اتن ةلا ل اةتعم ا ا واطسونىاةتمعةشم،ا ةتونهمواةتع 

 ةت د طعما-  طدم– م ايلت  اتاقةما ذهاةتسة حةماةال وم  ةماراظد ماةتوعأدة ا
ةحدددددوقىتةماطؤحسددددد تل،ا كف تدددددماحلمو ددددد ا؛ا ذتدددددكا ددددد اتدددددناعاةتوك ةدددددوا أددددد ا-خ تدددددم–

ةتودددد ا ةت اثةددددما،ا ةال ومدددد ماب ددددنقعاةتخوطددددماةتوعأةمةددددماةأل  قيمةددددم،ا قيمقلة ةددددماةتوعأددددة 
اتقوط  اةت  طع  ،ا ةات     اب حوة    اةتم وموابقط   تلاةتمخوأفمم

 جوانب اليغير ف  المجال اليعليم : -4
روةيدددماتمزمددواطددد اةال ومددد مابدد توعأة اةت ددد طعما ةتونحدددوا ةدددل؛اا1971ُيعددوا ددد ما

تم ومددواتُةنة ددياةتوطددناة اةتم ومعةددماةتسة حددةما ةالدوصدد قيما ةال وم  ةددماةتودد ارددول  اة
رددو اها دد اإحددوة اةتوامةددما ةتوقددوماةتم ومعددماةتشدد ط ،ا تاقةددما دد اتأددكاةتفوددلع؛اإيم ندد ا

ءاةت  ندياةتوشدلمعماتةؤكدوا أد احقدن اةتو تماةتعصلمماةتو اتسدع اإتة د ما طد ا د ا د 
تسدداماا49ةت  طعدد  ا  ة   ت دد ؛ا ذتددكاطدد اخددى،اإتددوةااددد نن اتاظددة اةت  طعدد  ااددد ا

 ةتذىان ا  اط قتلاةأل ت ا أ ا ة    اةت  طعد  اةتمصدلمم؛اب توك ةدوا أد اا1972
 دد احدد ة اا؛ ةت ادد اةتعأمدد اةت دد طعمتخددو اةت  طعدد  ابكدد اطدد ايوعأددمابدد توعأة ا"ل ا

اد اةتفكدلا تقدوماا وموا ةالاتق ءابلاحض ام  ،اطونخةما  اذتكاةتمس  مما  خوطماةتم



 مواطنة اجلامعات                                          حممود حممد املهدي ساملأ.د/ 

384 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

ا مةدوا  ةتخ دلةءا داةتعأ ا تامةماةتقة اةإلنس نةم،ا تز مدواةتد ىقاب تموخصصدة ا ةتفاةدة 
ةتموقوطدددما ةتقدددة ااةتم ددد ال ا إ دددوةقاةإلنسددد  اةتمدددز قابكتدددن،اةتمعل دددما  لةئدددماةت اددد 

؛اةتددن  ا خوطددماةإلنسدد نةمارادد ءا تددو ة اةتم ومددو،ا تدداواطسددوق  ا ةتل ةعددماتةسدد   ا دد
اتىحدوثم ااةطسدونم تل،ا طصدوااا  الا دواةإلنس نما تعو لاةت  طع  ارذتكاطعقى اتأفكل
ام(57)"ةتثل عاةت شلمما  م تامةمال  ا ل ة اةتم وموا لغى  ا

عاذةت د ا أد احدماطد احقدن اةت  طعد  ؛ا   اح ة ادة ط  ارذتكانصد اةتمد ق
ةت  طعددد  ابمددد اياقدددماةتدددلب اردددة اةتوعأدددة ااةحدددوقى،تكفددد اةتو تدددما"ا دددناةتوك ةدددوا أددد  ا

طددد اقحدددونااا18"ما معدددواذتدددكاتل مدددماتأمددد قعا ةإلنوددد    ح  ددد  اةتم ومدددواةت ددد طعم
ةحددوقى،ا  تكفدد  ةتوعأددة اكأددل، ةتودد انصدد ا أدد ال ا"تشددلفاةتو تددما أدد ا1971

ح  د  ا  بدة  ةتدلب ارةادلبمد اياقدما  أدل  ذتدك ةتعأمد ، ةت اد   طلة دز ةت  طعد  
ام(58) ةإلنو  " ةتم ومو

 نوة ددددماتوأددددكاةتمسددددسنتةماةتك ةددددلعاةتودددد اتقددددوا أدددد ا دددد تماطؤحسدددد  اةتوعأددددة ا
ةت  طعدد  ا ددد اط ددد ال اةتوامةدددماةالدوصددد قيما ةال وم  ةدددم،ا تقدددويلةات دددذهاةأل مةدددماطددد ا

 ددوا  نددياةتقةدد قعاةتسة حددةما إيم ن دد ابك مةددماةالحددوثم اا دد االواةتمدد ،اةت شددلى؛ا قددوال
دددواا اةأل ة اتأ ددوءارثددناعاشدد طأما دد انظدد ا طفدد  ة اةتوعأددة اةتددلئة اةتسدد قة ا أدد النددلا"

ك  اط ا للا أ اطاطماةتوعأدة ا  ةتوكانتن مماةت ا اةتعأم ا ا،ا ةت  طعما ةتفامةتع ما
تد ايعدواةتوعأدة اطسدكتمااما ب تود تم ةت ا ا  اةتع ت ا ناه ة،اةتمس  مارة اةتفكلا ةتعم 

تدد  ال تكدد اا،تقددفاط مددماةتوعأددة ا اددواةحددوةع  اةتط تدديات دد ا،طقددلاة اقاةحددةما  طددوع
 تن ةددددماةتصددددأمارددددة ا،اةتوعأددددة اطلت طدددد اةات   دددد ا ضددددنم ابالكددددماةتم ومددددوا طوطأ  تددددل

ةت  طعدد  ا ةتمع  ددوا أدد اةخوى  دد ا بددة اطنةدددواةتعمدد اذة اةتصددأماروخصصدد ت  اطدد ا
ل ات  امددددما غةل دددد ،ا ددد ا دددد ت اتأعدددياةتمعل ددددما ةددددلاق اةاامإنو  ةدددطؤحسددد  ا شددددلك  ا

كدددد اةتم دددد اة ااإتدددد ،ا   ددددذةانسددددواح  ددددمارىقندددد اةإلنو  ةددددمطوزةيددددوةا دددد اتطددددنملاةتقددددواعا
اما(59)" ةتخ لة ا نعأ ادةمماةتعم ارنتفلاةتقةمماةال وم  ةماةأل ت 

اإتةدل نسدع اةتدذي ةتعصدليا ةتم ومدو إ "ا  أد اةتدوا اذةتدلال دواط د اكا أد 
 ةتعأ ا ةتم و ة ،اياوض ا ةتمفكلم  ةتمثقفة  ةتوعأة ،ايو   يطنا  صليا ط ومو  ن
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؛اد طد ا2005  د ا د ماما60ةتاويثدم"  ةتوقاةد  اةتعصدلمم ةتمعد اف  ةتعأمد ء،اينة دي
توطدنملاطاظنطدماةتوعأدة اال هةاعاةتوعأة اةتع تمارنضواط من ماط اةتم  قداةالحولشد قي

لردددلهاتأدددكاةتم ددد قد:اةتكفددد ءعا ةت دددنقعاا؛ا طددد 2021 حوددد اا2005ةتعددد تماردددوءةاطددد ا
بمسددددونم  ا  تمةددددم،اةتمنةءطددددما ددددمانظدددد اةتوعأددددة اةتعدددد تماتوأ دددد اطوطأ دددد  ا ةحوة  دددد  ا

ةتواددن ا ةتوك طدد ا ةتمل نددماا،ةالدوصد قاةتقددنطما طشددل    اةتوامةددما ةتوخطدة اةتمسددوق أم
ةتدددداظ اةت  طعةددددمابمدددد ايسددددمواروعددددوي ا تطددددنملاام ددددمانظدددد اةتوعأددددة اةتعدددد تما قيا طةكةدددد

ا(61)ةالحولةتة ةماطواةتوغةةلة اةتم ومعةما ةتوطناة اةتع تمةمم
 د اطدنةقهاةتمخوأفدماا2014؛اند اةتوحدونااةتمصدليا2011 بعوا ناعاياد يلا

تكفدددد اةتو تددددما أدددد ال ا"ا21 أدددد احقددددن اةت  طعدددد  ا  ة   ت دددد ؛ا قددددوانصدددد اةتمدددد قعا
ةتعأمددد اتكفددد احلمدددماةت اددد ا أددد ال :ا"ا23نصددد اةتمددد قعاكمددد ا"،اةحدددوقى،اةت  طعددد  

ةتسددة قعاةتن اةددم،ا بادد ءاةدوصدد قاةتمعل ددم،ا  تشدد ةواطؤحسدد تلاب  و دد اها حددةأماتواقةددم
الاتقد ا دد ااةتاكدنطمتدلانسد ماطد اةإلنفد  ا  تل د اةت د حثة ا ةتمخودل ة ،ا تخصد 

"ماتوام ة احو اتوفماطدواةتمعدوال اةتع تمةدم توص  واةإل م تماةتقنطم%اط اةتا ت ا1
 تأودزمااطكفنتدم،احلمدماةت اد اةتعأمد لخدلىا أد ال :ا"اتوؤكواطدلعا66  ا  ء اةتم قعا

ام(62)،ا حم يماةروك اةت  ا ةتعم ا أ اتط ةق  "ةت  حثة ا ةتمخول ة اةتو تمارل  يم
شددد و اخلمطدددماةتوعأدددة اةتقةددد قعاةتسة حدددةما نوة دددمات دددذةاةال ومددد ماطددد ا  نددديا

 حوددد اةآل ؛ا  عدددوال اكددد  اا1971ةت ددد طعمانمدددنةاطأانؤددد اطادددذا دددناعاةتوصددداة اطددد ينا
،اتغةدددل ا دددذها1971 دددوقاةت  طعددد  اةتق ئمدددما ددد اطصدددلاخمددد ا  طعددد  احوددد ا ددد ما

خ تدم(،اا20حكنطةدم،اا25  طعدما)ا45ةتخلمطماتغةلةاك ةدلة؛اباةد التد ا اتضد :ا
 ل ددددد اتأ  طعدددددماةتعم تةدددددماا11 عا أددددد ا،ا دددددىكأةددددد  اتكانتن ةدددددما8   طعدددددماةأله دددددل،ا

 ةت  طعددماةألطلمكةددمما ذتددكاتاقةقدد اتم ددولاقيمقلة ةددماةتوعأددة ،ا ابدد اةتوعأددة اب حوة  دد  ا
اقط   تلاةتمخوأفم؛ابم اياقماةتوامةماةتم ومعةماةتمسووةطممبةتم وموا

 ددد اضدددنءاطددد احددد م،ايوضدددد ال اةتاكنطددد  اةتمصدددلمماةتموع د دددماطادددذاطدددد ينا
 ةدلةاتأ  طعدد  ؛اإيم ند اطا د اردو ا  اةتاةددنيا د اإحدوة اةتوامةددمال تد اة وم طد اكا1971

ةتش طأمما ط ا  احع اإت اإتوةااةتعويواط اةتقنةنة ا ةتوشلمع  ،اإضد  ماإتد اتك ةدوا
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ةتخطدد  اةتسة حدددم/ةتوعأةمما أددد :اةتونحدددوا ددد اإنشددد ءاةت  طعددد  ،ا تاقةدددماةحدددوقىت  ا
ال وم  ةددما ةتوكانتن ةددم،ا ةتوك ةددواحلمو دد اةأل  قيمةددم،ا ابط دد اب توامةددماةالدوصدد قيما ة ا

 أدد اةتم  نةددم،ا إت حددما ددل اةالتوادد  ار دد اتاقةقدد اتم ددولاتكدد  ؤاةتفددل ،اإضدد  ماإتدد ا
تشددددد ةواةتقطددددد  اةتخددددد  اتوقدددددوي اخدددددوط  اةتوعأدددددة اةتعددددد تما ةت ددددد طعما تقدددددوي اردددددلةط ا

ا تخصص  ا ويوعاتونة يا طوطأ   احن اةتعم ا ةإلنو  م
خدى،اتأدكاةتفودلعاكد  اةنعك حد اتب ضد  اا ط ا  ايوض ال اةتوعأة اةت د طعم

ةتم ومعةدددماةتمخوأفدددم؛ا قدددواةنعكددد اةتنضدددواةتسة حدددماةتمومثددد ا ددد اةتويمقلة ةدددما أددد ا
ةماةتوعأددة ،ا ذتددكاطددد اخددى،اةتوك ةدددوا أدد اط دددولاقيمقلة ةددماةتوعأدددة اةت دد طعم،ا ةحدددوقىت

سددد يلاطوطأ ددد  اةتم ومدددوماكدددذتكاوتا ةأل  قيمةدددم،ا ضدددم  ا نقت دددا  حلمو ددداطؤحسددد تل
 أددد اامنعكددد اةتنضدددواةالدوصددد قياةتمومثددد ا ددد اةألخدددذاب دوصددد قاةتسدددن ا ةتخصخصدددة

ةتوعأددددة ا ذتددددكاطدددد اخددددى،اةتوك ةددددوا أدددد اابدددد اةتوعأددددة اةت دددد طعماب حوة  دددد  اةتم ومددددوا
ةالدوص قيما ةتوكانتن ةم،ا ةتماد قةعارودن ةلاةتوعأدة اةتمؤحد ا أد اةتوكانتن ةد ،ا تشد ةوا

ط احويثددددما طوطددددناعاتنة ددددياةتعصددددلاةتقطدددد  اةتخدددد  ا أدددد اتقددددوي ا ددددذةاةتوعأددددة ار ددددلة
قيمقلة ةددما طوطأ  تددلما لخةددلةاةنعكدد اةتنضددواةال ومدد  ما أدد اةتوعأددة ؛اب توك ةددوا أدد ا

 م  نقتلاولط  نة ااةتوعأة 
 ثانيا: جوانب اليغيرات الاحيحة )البايئة(:

تا  ،اةتعاصلاةأل ،اط ا ذةاةتمانااةتوغةلة اةتا ق ما د اةإل د ااةتمعةد ايا
ةتم  ال اةتسة حدةما ةالدوصد قيما ةال وم  ةدما ةتوعأةمةدم،ا  د ا دذةاةتعاصدلاحدةو ا  ا

ةتوعلفا أ اتوىا ذهاةتوغةلة ا  اةإل د ااةتمؤحسد تم؛اتأكشدفا د اقا دماطنة  دما
ةتوط ةدددماةتاددد ق ا ددد اةتمؤحسددد  اةتسة حدددةما ةالدوصددد قيما ةال وم  ةدددما ةتوعأةمةدددماطدددوا

 اةتود اُيمكدد ال اتاددو اطد اةتف ددنة اةتودد اةتوغةدلة اةتمعة امددم،ا ةتنددنفا أدد اةتمشددكى
طسدد يلعاةتوغةددلاةتادد ق ا دد اةإل دد اا-ل اضددعفاةتقددواعا أدد -دددواتظ ددلانوة ددماةتوددكخلا

اةتمؤحس تماطواةتوغةلاةتا ق ا  اةأل لاةتثى ماةألخلىم
ا
ا
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 جوانب اليغيرات الاحيحة ف  المجال السياس : -1
ب تلغ اط اةتخطنة اةتو اةتخدذت  اةتقةد قعاةتسة حدةما د اةتسد عةا  اطد اةتقدل ا
ةتم ضددمابعدددوا ددناعاةتوصددداة اتىت دد هانادددناةتوعوقيددما إد طدددماحةدد عاقيمقلة ةدددما)ةتالمدددما
 ةتوعوقيما ةتو  ق،اةتسأمماتأسدأطم(ا  دمالحد اطوفدما أة د ،ا دإ اةتنةددوايشدةلاإتد ال ا

ةتوادددن،اإتددد اةتوعوقيدددم،ا دددناطدددوخ اق ددد ئماةتدددام ال اةتمدددوخ اةتدددذياتمددد ابدددلا مأةدددما
ةخوةددد ايال ثدددلاطادددلالحدددأن احةددد ع،ال ا مأةدددماطقصدددنقعاتدددذةت  ،ال اتواقةدددماددددوااطددد ا

اةتوطنااةتويمقلة ما  اةتم وموما
(اةنوك حدماشدويوعا77/1981 دواش و اةتسانة اةألخةدلعاطد احكد اةتسد قة ا)

ةنة اةالحدوثا ئةم؛احود اتأويمقلة ةما تأاة عاةتسة حدةم؛ا ذتدكابإتدوةااط من دماطد اةتقدنا
 طد ا؛ا(63)يو ا ل اةتمزمواطد اةتقةدنقا أد اةتاةد عاةتازبةدما طصد قاعا كدلعاةتويمقلة ةدم
تسددداماا33لطثأدددماتأدددكاةتقدددنةنة :ادددد نن اةتعةددديا دددد نن اةتنحدددوعاةتن اةدددم،ا ةتقددد نن اادددد ا

ةتخ  ابام يماةت   ماةتوةخأةما ةتسىماةال وم  م،ا  ناةتقد نن اةتدذيا دلفاا1978
ذتددددكاةتنددددد ابقدددد نن اةتعددددز،اةتسة حددددم،ا غةل دددد اطدددد اةتقددددنةنة اةتودددد ال أددددما أة دددد ا دددد ا

ةتم ومددواةتسة حددماةحدد اةتقددنةنة احددةسماةتسددمعم،ا ةطوددو اتوشددم اإ ددوةاا مةددواةتاقددن ا
ا1977تسدداماا40،اإضدد  ماإتدد اةتقدد نن ااددد ا(64)ةتع طددما ةتسة حددةماةتددنةاقعا دد اةتوحددونا
اةتخ  اراظ ماةألحزة اةتسة حةمما

اةتسدد قة احدماطدد اةتنةددواةتمعد  ال اةتويمقلة ةدماةتودد اند قىار د يىا طد ا د ا
؛ا عأد ا-قيمقلة ةدماشدكأةم-دوات اتفلمغ  اط اطضدمنن  ،ا تانتد اإتد اط دلقاشدع اة 

ةتددلغ اطدد اا ددواشددع ااق تددماةتمؤحسدد  ،اك ندد اةتسددمماةتغ ت ددما ةماددماةتقةدد قعاةتسة حددةما
قددلةاة اةتم مددماُتوخددذاخدد ا ا أدد اةتمؤحسدد  اةتوافةذيددما ةتوشددلمعةم؛ا قددواك ندد الغأددياةت

ةتمؤحسدددد  اةتسة حددددةم،اتددددد اتقددددنماردددددو ااإضددددف ءاةتشددددك اةتقددددد نننما ةتم ددددلاة اإلداددددد  ا
 دددوارددول اةتو لبددماةتازبةددماةتودد اندد قىار دد اةتسدد قة اتوقددن ا دد ان  يدددماا(65)ةتشددعيم

  ددددوه،ا بددددولاةتنضددددوايعددددنقاشددددكىا طضددددمنن اإتدددد اتددددةغماةتواظددددة اةتسة حددددماةتنةحددددوا
ا(66) اطق تةواةتاك مةتم ةم ا أ اةتسأطما  أ
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 ددواةحدوملاةتنضدوا د ا  دواط دد اكا أد انفد اةتمادنة،،ا عأد اةتدلغ اطدد ال ا
روةيماحكملادواش و اةالت  هاإت ات وئماةتونتلاةتسة حماةتذياكد  ايخدة ا أد اةتاةد عا
ةتسة حددةما دد اةتفوددلعاةألخةددلعاطدد ا  ددواةتسدد قة ،اإالال ا ددذةاةتون ددلاتدد ايسددوملا ددنمى؛ا

شويوعا  اةتاة عاةتازبةم،ا ةطودواةألطدلاإتد اةتاق بد  اامةنوك حاحة اش و اةتويمقلة ةم
ةتم اةددم،ا ةتقددلى،ا ةت  طعدد  ا ةتكأةدد  ،ا قددوالتدد ا اةتنؤدد ئفاةتقة قيددما ة دد ابدد توعةة ا

 د اؤد اا(67) تة اب النوخد  ،ارد ا لتد ا اةتمع اضدماط مشدما د اةتاةد عاةتسة حدةمم
قةاعا ةتشدددل ما ك  دددما حددد ئ ا"ةحدددوملةااح تدددماةتطدددنةاد،ا  ةمادددماةتو تدددما أددد احدددأطماةإل

ام(68)ةإل ىما ط  ت اةتوشلموا ةتم  ت اةتماأةم"
طدد ااائ حددماط دد اك طصددلاخددى، ةتددذىاشدد وتل دددواتلتدديا أدد ا ددذةاةتنضددوا

 ةتسة حةم؛انوة م  ةتقنىااتافنذاةألحزة   ةض   ةناس ا ةتسة حةم، تأاة ع طأان اتلة و

 طنة  دماةتقدنىا  د  ذا تدلاإتد   تد  ةتدذى ةتسة حدم ةالحدو وةق لرله د   نةطد ا دوع

اةألخددلىاطدد اتددكطة   ددم  ةتم اةددم ةتعم تةددم ،ا طدد اشدد وتلاةتاق بدد  ةتسة حددةماةتمخوأفددم
،ا ةتسددددةطلعاةتاكنطةددددماشدددد ماةتك طأددددما أدددد اةتمشدددد وا(69)تأو تددددم ه ةئددددواإتدددد امأ دددد  تانا
 أ اةتس حمااة عماشدع ااةتشع ةماؤ ناا وقاط اةتالك  ا،اطم اتلتيا أةلا حمةتسة

ةتوغةةدل،ا ةتمط ت دمابضددل اعاإحدوة اتغةددلة احة حدةما ةدوصد قيما ة وم  ةددما ةحدعما دد ا
ام2011يا يلاا25 ناعاا ةتس حماةتمصلمم،ا ةتوماةنو  اب نوال

،اشد وعاطصددلاطن دلاطد ا دوماةالحدوقلةااةتسة حددم؛ا2011  قديا دناعاياد يلا
ائ حددمااحةدد اتع ددديا أدد اائ حددماةتو تددما إقةات دد الابعددماشخصددة  ،اكمدد اتع ددديا أدد 

شخصدة  ،ا دى عا أد اةتوغةدلة ا دماةتاق ئدياةتنهةامدماةتعويدوعاقةخد اكد اا7ةتاكنطما
حكنطددمماكددذتكاشدد و ا ددذهاةتفوددلعاتعددوقاةالنوخ بدد  اةتلئ حددةما ةت لتم نةددما ةالحددوفو ءة ا

ا(70) أ اةإل ىن  اةتوحوناممم
(اُيىحددمالنددلا2016ا–ا1971 بدد تاظلاإتدد اةتمشدد واةتسة حددماخددى،اةتفوددلعا)

يع لاإالا  اطف نما"ةتاظ اةالنوق تةم"ال ابع  اعالتد انظد اةتويمقلة ةدماةتمقةدوعااط اك  
ةتمغدزىاةتاقةقدماتأالمدمال اتكدن اطو حدما طسدوقلعا دما"ل اةتوعوقيماةتسة حةماةتمقةوع؛ا دد

ةتثق  ددماةال وم  ةددما ةتسة حددةماةتسدد ئوع،ا تةسدد اط ددلقانصددن اتوضددما  اةتوحدد تةلال ا
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ا(72)طظددد  لا دددذةاةتنضدددواةتسة حدددما ادددوا دددل اةتندددد ئواةآلتةدددم: موك دددواام(71)"ةتقدددنةنة 

  ددنقادةددنقا عأةددما أدد اتددوة ،اةتسددأطماحددأمة ارددة اةألحددزة ا  ددلاةنوخ بدد  احددلعانزم ددما
 بإشددلةفادضدد ئماك طدد ،ا غةدد  اةتددو ااةتلددد رما ةتوشددلمعماتم أدد اةتاددنة ا)ةتشددعيا

 غةدد  الحددزة ااع،حدد بق (،ا ةحددوملةااةتعمدد ابقدد نن اةتطددنةادا ةإلا دد  ا ددنة،اتأددكاةتفوددلا
،ا إ طددد ءاةتقط  ددد  اةال وم  ةدددما ةتسة حدددةماةتمخوأفدددما دددل اةتمع اضدددما ددد اةتسددد حم

طاددو قعاتأوع ةددلا دد ا  نق دد ،اطدد اخددى،الحددزة ا نق بدد  ا تددافاتاكم دد اةتقددنةنة ا
ا(73)م تووخ ا  اشسنن  اةتوةخأةما اواةتا  مبةتو اتسم اتأسأطماةتوافةذيما

 ادددد كا  ددددنعاحددددو  ارددددة اةإل دددد اا بادددد ءا أدددد اطدددد احدددد ماُيمكدددد اةتقددددن،:اإ ا
ةتمعةدد اياطومدددثىا دد اةتوشدددلمع  اةتوحددونامم،ا ةتقدددنةنة ا ةتقددلةاة اةتوددد اشددكأ اطىطددد ا
ةتاظ ماةتسة حماةتويمقلة ماةتق ئ ا أ اةتوعوقيماةتسة حةم،ا بدة اةتنةددواةتممد اوما ددوا

اتلتيا أ ا ذهاةتف نعاةتعويواط اةتمشكى ،اطا  :
 ةتازبةددما دد اتاقةددماةتواددن،اإتدد انظدد ماا شدد انمددنذ اةتوعوقيددماةتسة حددةم −

   ط اط اتط ةقلما40قيمقلة ماحقةق ابعوا

حددددأياةالحددددوقىتةماطدددد اك  ددددماةتواظةمدددد  اةتسة حددددةما ةتعم تةددددما ةتم اةددددما −
  ةال وم  ةما ةت  طعةمم

حددة قعاطادد خاةتشددكاةتسة حددم،اةتددذياتلتدديا أةددلاضددعفاةتمشدد اكما دد ا −
ةألحدزة اةتسة حدةم،ال الراد ءاةتم ومدواةتاة عاةتسة حدةماحدنةءاطد ا  نديا

 دة اةتسأ ةما ةتىط  العماا ةنوش 

 حة قعاطا خاةت ةل دلة ةما ةتملكزمما  اإقةاعاةتو تما طؤحس ت  م −

ةاعك ابد تط وا أد اةتاظد ماحد الاشكا  ال ا دذةاةتنضدواةتسة حدماةتمعد  ا
ةالحدددو وةقاةالدوصددد قيما ددد اشدددك اةنوشددد ااةتفسددد قا ةالحوكددد اا ةالنادددلةفاةالدوصددد قي،ا ا

ةتسة حددماةالدوصدد قي،اةألطددلاةتددذيايددؤقىا دد اةتا  يددماإتدد اةتوخأددفاةالدوصدد قيماكمدد ا
ياعك اذتكاةتنضدواةتسة حدما أد اةتاظد ماةال ومد  ما د اتدناعاةن ةد ااط دولاةتعوةتدما
ةال وم  ةم،ا ةتوف   اةتك ةلا  اتنهمدواةتثدل ع،ا طصد قاعاةتاقدن ا ةتالمد  ابمسدمة  ا
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ةال ومدددد  م،ا ةنوشدددد ااةتعويددددواطدددد اةتظددددنة لاةال وم  ةددددماا  مةددددم،ا ةنعددددوةماةالحددددوقلةا
اةتسأ ةمم

 ض  اةتسة حةماتاعك ا أد انظد ماةتوعأدة ا  مماتك ةواليض ا أ ال ا ذهاةأل
 ددد اشدددك اةن ةددد ااطف دددنماقيمقلة ةدددماةتوعأدددة اةت ددد طعم،ا-خ تدددم– ةت ددد طعما-  طدددم–

م،ا ضددددعفا ةحددددوقى،اطؤحسدددد تل،ا ةتالمددددماةأل  قيمةددددمار دددد ،ا تكدددد  ؤاةتفددددل اةتوعأةمةدددد
ا نقتلا دأماطنةءطولاالحوة    اةتم وموا خططلاةالدوص قيما ةال وم  ةمم

 جوانب اليغيرات الاحيحة ف  المجال االقيصادي: -2
حة حددددماةالنفودددد  اةالدوصددد قياةتودددد الخددددذ ار ددد اطصددددلا دددد اروةيددددمااإذةاك نددد 

ةتسدد عةا  اطدد اةتقددل اةتم ضددماتعومددوا أدد اةتمؤشددلة اةالدوصدد قيما ة و دد اة اةتكفدد ءع،ا
ةألطلاةتذىايوطأياحكنطدما إقةاعادنمدما ع تدماطد ان حةدم،ا إقةاعاةدوصد قيمادنمدما دد قاعا

ماةتمصدلمما قدو اةألطدلم اطعد ؛اط ان حةمالخلى؛ا إ ااةتنةدواةتمع  اُيىحمال اةتو ت
  تو تددماك ندد اضددعةفما غةددلا ع تددم،ا ةإلقةاعاةالدوصدد قيماكدد  اياقصدد  اةتكفدد ءعا ةتقددواع،ا
 عاوط ات اةت وءا  اتافةذاحة حماةالنفو  ات ايو اإ  قعاةتاظلا  ال  دزعاةإلقةاع،ا ؤأد ا

 دذةاةت اد ءاطعظ ادنة و  ا إ لةءةت  ا نفنذ  ا أ اط ا ما أةل،ا لضةفاةالنفو  اإت ا
ةتقددد ئ ماةألطدددلاةتدددذيا عددد ا اددد كاشددد ماتنة دددؤاردددة اةت ةل دلة ةدددما بدددة اطمثأدددماةإلقةاع؛ا
باةدد ارددولاةالنفودد  اكمدد اتددناكدد  ا غددلعا واو دد اةت ةل دلة ةددم؛اتكددماتشدد اكا دد اةتمزةيدد ا

 اةتسة حددددددمال مدددددد ااا(74)ةالدوصدددددد قيماةت ويددددددوعاتادددددد ا  دددددد ءعاةالنفودددددد  اةالدوصدددددد قيم
–ماددواغأديا أة د ابشدك ا د ماحدةطلعاةتسدأطماةتسة حدةماةالدوص قيما  ادضد ي اةتوامةد

،ا ح  وا  اذتكاحة قعاشع اا"ل د اةتثقدم"،ا- ةتوماُتعلفابظ  لعاتزة  اةتسأطماب تم ،
ا(75)طم ا و اةت   اتعوقاط اةت نةهاتأوصوياتبطنااةالدوص قيمم

  أ اةتلغ اط ال احة حماةالنفو  اةالدوص قيادوال و ا أ ال مةدماةتقطد  ا
ةتخدددد  ا ق اها دددد اتاقةددددماةتوامةددددماةالدوصدددد قيماتأدددد ىق،اإالال اةتنةدددددوايشددددةلاإتدددد ال ا
ةتقطدددد  اةتخدددد  ا ةتللحددددم تةماةتمصددددلمماةتودددد اؤ ددددل ا ددددماالحددددم تةمات بعددددماتأخدددد ا ،ا
الحددددم تةمات  امددددم؛ا فددددماكدددد اةتادددد ال اتقلم دددد اكدددد  اةت ددددوفاةتددددلئة اطدددد اةتمشددددل    ا

 طد ا د اُيىحدمال اةتمشدل    اا(76)ةتو  اع،ا ليانش هاإنو  مااخلايكتماطكمدىات د م
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ةتصا  ةماقةخ اطصلات ا احأواكم تةماالاتفةواةتصا  ما الاةتوامةم؛ا  أةدلالتد  ا
ا(77)ةتم وموايسو أكاط االاياو ا ماو اط االايسو أكم

ةتقدل ااحد عةا   ط ا  ا إ اةالنوع  اةالدوصد قياةتدذياحققودلاطصدلاخدى،ا
لاةدد قعاةتسة حددةم،ايل ددوا دد ا  نددياك ةددلاطاددةتعشددلم ا ةتددذياك ندد اتؤكددوا أةددلاقةئمدد اةتق

،ا تو ماطوخلة اةتمصلمة اةتعد طأة اب تخد ا ،ا ةاتفد  اإت اهم قعاإيلةقة ادا عاةتسنم 
،ا ةاتفدددد  الحددددع اهاق تةدددد ،ا نمددددنا1973تدددد قاة اةت وددددل ،اةتودددد اةهقةق ابعددددوال وددددنبلا

؛ا الايل دواإتد اةال ومد مابإد طدماةتصدا    اةتللحدم تةمال اةتوانمأةدما(78)ةتسة حماةتنة وع
ا تن ةا  اقةخ اةتم وموا ة و  ا  اةألح وا  اتاقةماةتوامةماةالدوص قيمما

  أدد اةتددلغ اطدد اةتوك ةددوة اةتمسددوملعا أدد اضددل اعاةألخددذابدد توخطة اةتعأمدد ا
 ،اةتموقوطددم،ا ددإ ا ةالحددولةتة ماةتسددأة ا دد اةالدوصدد قاتوطددنملها ق عددلاإتدد اطصدد فاةتددو

ةتنةددددوايشدددةلاإتددد ا كددد اذتدددك؛احةددد اإ اطصدددلاالاتموأدددكااامدددما ةضددداماتىحدددوثم اا
)بمعا اليد اتضدواةالحدوثم اة ؟ا ليا دل  اةتصدا  مايدو اةتولكةدزا أة د اإلحدوة ادفدزعا

ردددة اةتوعأدددة اا حدددلمعم؟(ماكمددد اتلتددديا أددد ادأدددماةتقدددنىاةتع طأدددماةتمددد  لعا ضدددعفاةتدددل ةب
نو  ؛ال اةتمص نواةتمصلمماذة اةإلطك ند  اةتوصداةعةماةت  طعما دط    اةتعم ا ةإل

ةتممودددددد هعاالاتقددددددنماروصددددددمة اطاو دددددد  ا ويددددددوع،اردددددد اتطأددددددياخ ددددددلعال ا ةددددددماتوصدددددداةوا
ا(79)طاو  ت  م

 باد ءا أد ا دذهاةتسة حدماُيىحدمال اطدد ايادو ا د اةالدوصد قاةتمصدلياح تةدد ا
ةالحدددوةلةق،ا دددناحة حدددماةئوم نةدددماطكلحدددماتخوطدددمادطددد  اةتو ددد اعاةتخ ا ةدددماةتقددد ئ ا أددد ا

 تدل م اةتماو د  اةأل ا ةدما تاقةددمالابد  اتنكىئ د ا دد اطصدلاق  اةال ومد ماب تقطدد  ا
ةتصا  ماةإلنو  م،ا  اةالحوثم ااةتعق اياةتدذياتسد يا د اإ دوةااطدنةاقاةتم ومدوا تد ا

ةتمودكخلعاا ددواةنعكد انقد اةتكفد ءعاةالدوصد قيما د اةتملت دما(80)يا اطشكأماةإلحك  م
 دد ءاا؛احةدد 2016/2017 اتوا  سددةماةتعدد تمةلحددو اتقلمددلاا  ددماةتمصددلياتىدوصدد قا

ق تدددماشدددمأ  اةتوقلمدددل،ا  ةمددد ايوعأدددماا138طددد التددد اا115تلتةدددياطصدددلا ددد اةتملت دددما
ا(81)م135،اكف ءعاحن اةتعم ا108ب نقعاةت اةماةتواوةما
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 بادددد ءا أدددد اطدددد احدددد ماُيمكدددد اةتقددددن،:اإ ا ادددد كا  ددددنعاحددددو  ارددددة اةإل دددد ااا
ةتوشدددددددددلمع  ا ةتقدددددددددنةنة ا ةتقدددددددددلةاة ا تك ةدددددددددوة اةتخطددددددددد  اةتمعةددددددددد اياطومدددددددددثىا ددددددددد ا

ةتسة حم/ةالدوص قياةتو احوق اطىط اةتاةد عاةالدوصد قيما أد اةتدنا ،ا بدة اةتنةددوا
ةتفعأدددماةتمعددد  ا ددد اةإل ددد ااةتمؤحسددد تمما ددددواتلتددديا أددد ا دددذهاةتف دددنعاةتعويدددواطددد ا

اةتمشكى ،اطا  :
ق اندددمات ددد  ؤاطعدددوال اةتامدددناةالدوصددد قياروا دددماك ةدددلع،ا تخأفدددلاط −

 ب تعويواط اةدوص قي  اةتو ،اةتا طةمم

غةد  اةتصدا    اةتوانمأةدما ةإلنو  ةددم،ا ةالدوصد اا أد اةالحددوةلةقا −
ةتماو دد  اةتمسددوناقع؛ا ددماؤدد اغةدد  اةتقةدد قعاةالدوصدد قيماا  تددل م

 ةتلشةوعا ةتلامماةالحولةتة ةماتىدوص قاةتمصليم

طعدددوال ااةن ةدد ااةتعمأددماةتمصدددلممالطدد ماةتعمددى اةأل ا ةدددم،ا همدد قع −
اةتوضخ م

ةتقصددناا دد اتددن ةلاةتمددنةاقاةتىهطددماتأ اةددماةتواوةددماةتسددأةمماتأوعأددة ا −
ةت دد طعم،ا ضددعفاةتددل ةب ا ةتعىددد  ارددة اةتقط  دد  اةالدوصدد قيما

 م ةت  طع  ا ةتخوطةم

 بادد ءا أدد اذتددكايوضدد ال اطصددلا دد اح  ددماإتدد اإتددى اةدوصدد قياحقةقددما
 ةددوع،احقةقةددمااقةددماطعددوال انمددنا(،ايددؤقىاإتدد اتم) أدد اةتمسددونىاةتمؤحسدد تما ةت ةسدد

 ا دذةاةإلتدى ال مقنقاطصلاإت اةتمك نماةالدوص قيماةتىئقمار  ارة اةتو ،ما الاشكا
ح ا) أ اةتمسونىاةتمؤحس تما ةتعقأم(ايعمدماطف دنما ةالدوص قيايوطأياإتى احة

ةتويمقلة ةددما ة و دد اهاطددا  ا لحددأن احةدد ع،ا معو ددلاةتوعوقيددماةتسة حددةماةتضددم  اإل ددلةءا
إتددى اة ومدد  ما) أدد ا-ليضدد –ةتاةدد عاةتسة حددةما ةالدوصدد قيما ةحددوقلةا  ما موطأدديا

ةتمسددونىاةتمؤحسدد تما ةتعقأددم(اددد ئ ا أدد اتاقةددماةتعوةتددماةال وم  ةددم،ا حدد اطشددكى ا
اةت ط تم،ا تف   اتنهمواةتثل عارة اةتمصلمة ،ا ضم  اةتاقن ا ةتالم  اتأ مةوما

ونىاةتمؤحسددد تما ةتعقأدددم(ا مددد ايوطأدددياليضددد اإتدددى اتعأةمدددما) أددد اةتمسددد
يومث ا  اتطنملاطاظنطماةتوعأة اةت د طعما همد قعاطخصصد ت  اةتم تةدم،ا ةتوك ةدوا أد ا
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ط ددولاةحددوقىتةماطؤحسدد تل،ا حددة قعاطادد خاةتالمددماةأل  قيمةددمار دد ؛ابمدد ايضددم اطنة  و دد ا
 طنة  دددماطخل  ت ددد اةت شدددلمما ةت اثةدددماالحوة  ددد  اةتم ومدددو،ا بمددد ايسددد  وا دددماتاقةدددما

اةالدوص قيماةتش طأمماةتوامةم
 جوانب اليغيرات الاحيحة ف  المجال االجيماع : -3

تددددك ل اةأل ضدددد  اةال وم  ةددددما دددد اةتم ومددددواةتمصددددلياتددددك لةاك ةددددلةابسة حددددما
ةالنفودد  اةالدوصدد قيا دد اةتعويددواطدد اةتاددنةحم؛ا قددواةخوأددفاةتاددلةكاةال ومدد  ماةتددذيا

كثةددلةا دد اتأددكاةتعمأةددماةتودد احددو ا دد اةتم ومددوابعددواةألخددذابسة حددماةالنفودد  اةخوى دد ا
؛ا قدددواة ومدددواةتادددلةكاةال ومددد  مابعدددواحة حدددما1970إتددد اا1953شددد وت  اةتفودددلعاطددد ا

ةتو  امما  نضد اةتسدن اةتللحدم تما د اا ةالنفو  ا أ ااتة  ا م اطمثأما  اةتنك ال
ةتوةخ ا ةتخ ا ،ا تاويوةا  لا  لعاةتمصلمة اتأعم ا  ارىقاةتاف اةتعلبةمما طد ا د ا

ماةتاددلةكاةال ومدد  ماطقطن ددماةتصددأمابددكيااتةدد  اتامنمددما دد اةتددوةخ ،اردد ا ددإ ا مأةدد
 تسددواوا دد اةألحدد وا أدد ا  أددماةتو عةددماةالدوصدد قيماتأسددن اةتللحددم تماةتددو تم؛اطمدد ا

ا(82)لقىاإت احنءاتنهمواةتوخن،ا  اطصلم
اةتس عةا  ا اةت   اطاذ اةتموع د م  ةأل ثلاط اذتكال اةتاكنط  اةتمصلمم

ةتسة ح  اةتلةطةماإت اخفتاةتو  ا ةإل  ن  اط اةتمةزةنةماإت ات ا اط من ماط ا
اإ  قعا اخى، اط  اةإلنف   اتانم  اإت  اةتسة ح   ا ذه ا و   ا دو اتأو تم، ةتع طم

ا اةالدوص قيم اةتم ،ا–تخصة اةتمنةاق ا الو اإت ا-ةتعم  اةتخوطةم اةتقط     ط 
تأسة ح  اةتقط    اةإلنو  ةم،ا بقن،ااخلاةالت  هاإت اتا د اح  اةتو  اةتمن لا

ا اةتوعأة  ا أ  اةإلنف   انس م اةنخفض  ا قو ا   ا ط  اةتا ت ا- ك –ةال وم  ةمم إت 
احأ  اتك ةلة  ا أةل اتلتي اةتذي اةألطل اةإل م تم؛ اةتوعأة اةتماأ  اك  ا أ  اخطةلع ةم

 دواتلتيا أ اةت  هاةتو تماإت اتقأة اةإلنف  ا أ اةتوعأة اضعفادواتلاا(83)م نن ةول
ا(84)تموطأ   اةتسة ح  اةالدوص قيماةت ويوعم أ اةالحو  بما
 دماطصدلاط احنةااحن،اطف نماةتعوةتدماةال وم  ةدمااط اُ ل اط ايو ا إذةا

ل ا دددذةاةتادددنةااالايمدد اتمف دددنماةتعوةتدددمابصدددأم،ااحدددُةىحم،ا ايكددن الطددد ايا غدددما أدد ا
ط  شددلعااحددن،اةتعوةتددماةال وم  ةددماطشددومامةتم ضددةاةتعقددنق  تخطدد  اةتددذياحدد قاخددى،ا
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حن،اةتفقلا حن،اةتو  اةتذياتقوطلاةتو تماتمسد  وعاةتفقلةءا أد اةتوكةدفااط  ط اةتخ
طدواةتظدل فاةالدوصد قيماةتصدع م،ا طدواطعدوال اةتوضدخ اةتموزةيدوعما غ ت د اطد اياو ددما
 ذةاةتخط  اإت انوة مابسةطماتااصدلا دماةتسدؤة،اةتدذياياةدلاةتمسدؤ تة ا  دن:ا د ا

 اةتعوةتددماليوضدد ا دد ا طدد اا85نقددوي مماةتو ددد اةتاكددنطما ةاةدد الةأل ضدد ال انقددوماطدد ا
ةال وم  ةددماط ددلقاطصددطأ اطاوشددلا ددماةتوشددلمع  ا ةتقددنةنة ا ةتخط بدد  اةتلحددمةما تدد ا
يودددل  ا أددد الا اةتنةددددواةتمصدددليابعدددو؛ا ثمدددماتفددد   اك ةدددلا دددماةتخدددوط  اةتوعأةمةدددما

؛اةتوامةدددما ةتصددداةماةتمقوطدددماتأمصدددلمة ،ا  مدددماتفددد   اك ةدددلا دددماتنهمدددواةتثدددل عا  نةئدددو
اطص قاعاتأعويواط اةتاقن ا ةتالم  م ا

  ددنقا  ددنعارددة اةإل دد ااةتمعةدد اياطومددثىا دد اةتوشددلمع  ايوضدد اطمدد احدد ما
ةتوحدددددونامما ةتقدددددنةنة ا ةتقدددددلةاة ا ةتخط بددددد  اةتلحدددددمةماةتوددددد احدددددوق اطىطددددد اةتاةددددد عا

 تددن ةلاةتخددوط  ا ةتق ئمددما أدد اةتعوةتددماةال وم  ةددم،ا-نظلمدد –ةال وم  ةددما دد اطصددلا
ق  اتمةةدددزاإ مددد الاتم دددولاتكددد  ؤاةتفدددل ،ا تدددن ةلا دددل اةتعمددد اةماةتوعأةمةدددما ةتصدددا

ت مةددددوالرادددد ءاةتددددن  ،ارددددوخ ايوا حددددياطددددواةتظددددل فاةتمعةشددددةم،ا ةالحددددوقلةاا ةتسددددىما
ةال وم  م،ا تة نماةتاقدن ا ةتالمد  ،ا بدة اةإل د ااةتمؤحسد تماةتمومثد ا د اةتنةددوا

اتمشكى ،اطا  :ةتمع  ا  اةتمؤحس  ما دواتلتيا أ ا ذهاةتف نعاةتعويواط اة
ةتىط دد الع،ا ةتسددأ ةم،ا ضددعفاةتمشدد اكما ددماةتاةدد عاةتع طددم،اةتفسدد ق،ا −

 ةتنح  م،اةتلش  ىم

 ةن ة ااط ولاتك  ؤاةتفل ا ماةتاة عا   اةتوعأة اةت  طعمم −

 ةتاقن ا ةتالم  ا ةتوعوىا أة  مطص قاعا −

 شددددد اةتوعأدددددة ا ددددد اتاقةدددددماةتادددددلةكاةال ومددددد  ماألراددددد ءاةتم ومدددددو،ا −
 دةمولاكمعة اا  اةتومةزا ةتوفضة م ضة  ا

تفدد د اؤدد  لعاةت ط تددمابكننة  دد اةتمخوأفددم؛احةدد ارأغدد انسدد ماةت ط تددما −
؛انوة ددماتُ عددوا(86)ا2016 مدد تمادددنعاةتعمدد ا ددماإ%اطدد ا12.7إتدد ا

 ةتوعأة اةت  طعما  اةحوة    اةتم ومواةالدوص قيما ةال وم  ةمم
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 ةتددو تم قلمددلتك ةددواةتوةنوشدد ااةتفسدد قاةإلقةاي،ا م ددل  ا أدد اذتددكا −

 ل  ةتو تةددماتأشددف  ةم ةتماظمددم ةتصدد قاا دد ا2016تأفسد قاتعدد ما

طصددلاتدددزقةقا سددد قةا  طدد ابعدددوا ددد م؛احةددد ا دد ءاتلتةدددياطصدددلا ددد ا
 ةتددو ، ،ا ددناةتولتةددياةتددذيا عأ دد اتوصددوااد ئمددم90ةتملت ددمااددد ا

ا(87) س قةم ةتعلبةماةأل ثل

 با ءا أ اط اح مايوض ال اطصلا  الطد اةتا  دماإتد اإ د قعاةتاظدلا د ا
ةتسة ح  اةال وم  ةم،ابم ايوفماطوا  ةعما خص ئ اةتم ومواةتمصدلياطد ان حةدم،ا
   ةعدماةتاظد ماةالدوصدد قياةتقد ئ ا أدد احة حدماةتخصخصددما اتةد  اةتسددن اطد ان حةددما

ةتعددددو،اطدددد ا  ددددوعا تقددددنما أدددد ادا، تل دددد اةتفقددددلةءا ةتم مشددددة ا تامددددلخددددلى؛اباةدددد ا
 ةتاقدددن اةالدوصددد قيما ةال وم  ةدددما تنهمدددوا مددد ااةتوامةدددما ةتثدددل عابشدددك ااةال ومددد  م،

تكن اةأل ض  اةال وم  ةمادنعاقة مدماتأسة حد  اةالدوصد قيم،ا تةسد ااما ط ا    ق،
يوطأددياتددن ةلانظدد ماتعأةمددما ةددو؛ايؤكددواضددم ا-رددىاشددك-  ددذةاا ق ددما دد ان  ح دد م

ة اةت  طعما تكد  ؤاةتفدل اةتوعأةمةدماردة اةت مةدواق  الياط  قئلا أ اقيمقلة ةماةتوعأ
اتمةةزال اطا ب ع،ا معو لاةتوعأة ا ناةتنحةأماةتلئةسماتألد اةتفلقيا ةتم ومعمم

 جوانب اليغيرات الاحيحة ف  المجال اليعليم : -4
اتك ةو اط  اةتلغ  اةتوشلمعما أ  اا–ةت  ني ةتعقنقااخى،-ةتمعة اياةإل  ا

اةت  طع  ا حلمما اةحوقى، ا  أ االح  : اةت  طع  ؛ احقن  ا أ  اةتم ضةم، ةألابعم
  اخوطماةتم ومواا ةت ا اةتعأم ار  ا ب تملة زاةت اثةم؛اتومكةا  اط اةتقة مارنؤ ئف 

ا اا إ  ةإلنو  ؛ اةتنةدو اةتمؤحس تم؛اةتُمع  اُيشةل اةإل  ا ا   اةتنةض  اةتقصنا إت 
ةتفعأةمال ا ا كاتوخ اح  لاتب  زعاةتسة حةما ةألطاةماحة ايىحماط اةتمم اح  ا

اةتاة عا اإ س ق اإت  القى اطم  اةتوةخأةم، اةت  طع   اشسن  ا   ا ةتواظةمةم  ةتلد رةم
اةت  طعةما ةتوقأة اط ادواعاةت  طع  ا أ اةتقة مابكق ةا  ا طسسنتة ت  ات  هاةتم وموما

ا ا  ا ك ا ةتشنة و اةألقتم اط  اطاةتكثةل اذتك، اتؤكو اةتو  اق ا ةتم أ ا  :
،ار ايعم ا أ اةت  طعمالايعم اتاس  اتو ة اةالحوقى،ااةتذىةأل أ اتأ  طع  ا

 إخض  لاتقنة وا  طم،ا ط ا  اةتووخ ا  اطعظ ااةت  طعمطزمواط اتامة اةتعم ا
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اب ت  طع   اةتملت طم اا،ةألطنا اةتلد بما كذتك ال  زع اط  اتأعويو اةت  طع   خضن 
اا،ةتخ ا ةم اط م ةتوم ا   ا اتعم  اتقأة  ا أ  اةت  طع  اإن    اةحوقى، ضع ف
تامة اتأواظةم  ا ةت ة   اةت  طعةما منط ا  اك ا،اكذتكايىحمال ا مماةتمصلمم
ةألطلاةتذىايان،ارة ادواعال ض ءا ةسماةتووام ا ةألدس ماا؛ةتاة عاةت  طعةماننةحم

ا(88) ةتكأة  ا ط ا  اةت  طعما أ اةتم  قاعا ةإلروة م
ا أ  اةألقتم ارة  اةتع طماا ط  اةتالم   ا دمو اةت  طعم اشسن  ا   ةتووخ 

؛ا اوط اليواااح ءا1981 ةأل  قيمةم،ا ةتاواط اةتوفكةلا ةإلروة اط احو ا  ا  ما
اةت  طعما64بعتاةت  طع  ا لتا  اةتلليا ص  اط  اطع يةلاالحو ذة ق  ا  نق

ا(89)طنضن ةم ا  م اةتص قا اةتطىرةم اةتىئام اد نن  ا أ  ا ى ع ا1979،  تعة ا،
؛ا2014تساماا52ةتقة قة اةت  طعةما  ماتعوي اد نن اتاظة اةت  طع  اب تقلةاااد ا

ا تك ةوة اةت  طع  ، اةحوقى، اتم ول اإ وةا ة ايعو ل ا أا ةتذي إضع فاا تأعم 
ا ق  ا ةماماةتو تما أ اإقةات  اةتذةتةممو  ،اةحوقىتة

 طدد ان حةددماةتعىدددمارددة اةتوعأددة اةت دد طعما ةتم ومددواةتددذياتعمدد ا ةددل؛ا ددلغ ا
تك ةدددواةتقددددنةنة ا ةتوشددددلمع  ،ا كددددذتكاةتخطدددد  اةتسة حددددما أدددد اطددددوةااةتعقددددنقاةألابعددددما
ةتم ضددةما أددد اضددل اعاابددد اةت  طعدد  ابددد تم ومو؛اتأن دد ءابموطأ  تدددلا تاقةددماةتوامةدددما

 ددددد ا-ةتاكنطةدددددما ةتخ تدددددم-طعددددد  انعدددددزة،اةت  إةتشددددد طأم؛اإالال اةتنةددددددواُيشدددددةلاإتددددد ا
ةتم وموا ةحوة   تلما الاشكال ا ذهاةتعزتماتماواةت  طع  اط اةتوف   اةإلي  رماطدوا

ب تمل نددما ةتوغةددلا ةتوطددنا،ا طدد ا دد ا-قةئمدد –دط  دد  اةتعمدد ا ةإلنودد  ،ا ةتوددماتومةددزا
– قو اةت  طع  اددوات  ا أد اتن ةدلاةتاشد هاقةخد اط د ال اةتعمد ا ةإلنود  اطكوفةدما

بددك اتطددل اكدد ا دد مابددكتنفاةتخددلم ة اإتدد احددن اةتعمدد اق  اطلة دد عاالحوة   تددلا- قدد 
ا  ط ايوطأياط اكف ي  اطعةاما  اةتخدلم ة اطد ان حةدماةتمعد افال اةتم د اةاةتفعأةم،

ةتودددد اروطأ  دددد احددددن اةتعمدددد ا دددد اؤدددد اةتسة حددددماةالدوصدددد قيماةتودددد ايشدددد و  اةتم ومددددوا
ا(90)ةتمصليم

 بادددد ءا أدددد اطدددد احدددد ماُيمكدددد اةتقددددن،:اإ ا ادددد كا  ددددنعاحددددو  ارددددة اةإل دددد اا
ةتمعةدددد اياطومددددثىا دددد اةتوشددددلمع  ا ةتقددددنةنة ا ةتقددددلةاة ا ةتخطدددد  اةتسة حددددم/ةتوعأةمم،ا
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-كمدد ايا غددمال ايكددن اا– ةتوددماحددوق اطىطدد انظدد ماةتوعأددة اةتعدد تما ةت دد طعمانظلمدد ا
 دددوات أددنا ا ددذهاةتف ددنعاماةت  طعدد   بددة اةتنةدددواةتفعأددماةتممدد اوا أدد اةألا ا دد ا
 دواتلتيا أ ا ذهاةتف نعاةتعويدواطد ا،اةنخف  اةتكف ءعاةتوةخأةما ةتخ ا ةماتأ  طع  

اطا  :-ت اذكلا وقاطا  ا ماةإل  ااةتع ماتأ ا ا"طشكأماةت ا "-ةتمشكى ا
 ددددد اتطدددددنملاةتوعأدددددة اةتعددددد تما ةت ددددد طعم،ا خدددددل  ااةتاكنطدددددم" شددددد ا م1

 م(91)تمةم"ةتاكنطةماط اةتوصاةف  اةتع ةت  طع  ا

ل اةتكثةدددلاطدددد اا دددد ،اةأل مددد ،ايددددل  ا  ددددنقاةتعويدددواطدددد اةتمعنددددد  ا م2
 ةتصعنب  اةتو اتنة لاإطك نةدماإد طدماتعد   ارةدا  ا بدة اةت  طعد  ،ا
طدددد ارةا دددد :اةنشددددغ ،اةت  طعددددماب توددددوام ا ضددددعفاةال ومدددد مابددددإ لةءا
بادددن اتط ةقةدددماتعددد ت اطشدددكى اةإلنوددد  اةتماأددد ،ا ددد اةتندددد اةتدددذيا

حو  اتطدنااحدلموا د اةتعويدواطد اةتقط  د  اةإلنو  ةدم،اُيىحما ةلا
  تمشددكى اةتا  مددماتفددن اطسددونىاةتمسدد  مماةتودد اُيمكدد ال اتقددوط  ا

 (92)ةت  طعمم

ضدددعفاةالتصددد ،اردددة اةت  طعددد  ا ةتمؤحسددد  اةتم ومعةدددماةتمخوأفدددم؛ا م3
حةدد اُتعدد ن اةت  طعدد  اةتمصددلمماطدد اح تددماةنفصدد ،اشدد لات طددمارةا دد ا

يل ددواذتددكاابمدد ا ا؛ا(93)ةتم دد ال اةتوط ةقةددم بددة اةتقط  دد  اةتوامنمددما ا
ألحدد   اتاظةمةددما طنضددن ةماتوامدد اةتصددا  ما ددزءاطا دد ،ا توامدد ا

اتكددم عدد اةت  طعدد  اغةددلاطؤ أددمااةتددذياطمدد اةت  طعدد  ا ددزءةااخددلم
تكددن ارةددن اتأخ ددلعا ةتمشددناعاةتودد اتأ ددكاإتة دد اةتمؤحسدد  اةتصددا  ةما

ماةتمعل ددما دد اتلتديا أةددلاةتقةدد مابشدلةءاحدداةتددذيةألطددلا؛ا(94) ةتخوطةدم
 (95) ةتسة اة اب تعمأماةتصع ممامةأل  زعاةت اوحةما ةإلتكول نة

؛ا2016/2017 طمدد ايؤكددواتأددكاةتمشددكى انودد ئ اتقدد املاةتوا  سددةماةتعدد تم ا
،ا طدد ا135 دد ءاتلتةددياطصددلا ةمدد ايوعأددماب ددنقعاةتوعأددة اةت دد طعما دد اةتملت ددمااحةدد 

،ا  ةمددد ايوعأدددماباقدددن اةتمأكةدددما137حةددد ا ىددددماةت  طعددد  اب تصدددا  ما دددماةتملت دددما
ا(96)مشمأ  اةتوقلملا138،اط الت ا124ةتفكلمما ماةتملت ما
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 ثالثا: خاتمة تحليل المشكلة:
تا  دماإتد اإحدوة اتغةدلة ا با ءا أد اطد احد مايوضد ال اطصدلا د الطد اة

،احدنةءا دماةتمؤحسد ت ال اةتعقأد ال ا ن لمما  اطاظنطماةتوعأدة اةت د طعم،ا تطنمل د 
حودددددد اتونة ددددددياطددددددواةتوغةددددددلة اةتا ق ددددددما دددددد اةإل دددددد ااةتمعةدددددد ايا)ةتسة حددددددماا؛ةت  سدددددد 

ةال ومدد ماةتنةضدد ابدد توعأة اا ةالدوصدد قيا ةال ومدد  م(،اتومثدد ال دد ا ددذهاةتوغةددلة ا دد :
اةألقةعاةألح حددددةماالحددددوثم ااةتمددددنةاقاةت شددددلمم اادددددنطم،ة و دددد اهادضددددةمالطدددد اةت دددد طعما ا
،ا تاقةدددماةتوامةدددماةالدوصددد قيلتددد ا اتمثددد اةتعاصدددلاةتدددلئة اتأوقدددوماا ةتودددا ةت اثةدددم

اةتا تةدددددمطنة  دددددماةتوطدددددناة اةتع تمةدددددماا ،ا ددددد ةتعاصدددددلاةتفعددددد اا،ةتم ومعةدددددماةتمسدددددووةطم
)ةالحدددوقى،اةتمؤحسددد ا ةتالمدددماا ذتدددكاطددد اخدددى،اطاا ددد احقند ددد اك طأدددما؛ ةتمسدددوق أةم
 اعات اددد اةتم ومدددواةتمصدددليا   طع تدددلاتفأسدددفمالايعاددد اضددداةتدددذيةألطدددلاما ةأل  قيمةدددم(

اطنة اماةت  طع  اةتق ئمما أ الح واةتاقن ا ةتنة    م
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 ثالثا: مواطنة الجامعات ف  عالمنا المعاصر
 "إطار نظري" 

ةتمنة اددماطدد اةت شددلاإتدد اةتمؤحسدد  ا ةتماظمدد  اةتم ومعةددمااطصددطأ ةنوقدد ا
ؤ ددددلاطصددددطأ ااةتسدددد عةاة  اطاوصددددف دددد اةتعقددددواةتسدددد بواطدددد اةتقددددل اةتعشددددلم ؛ا فددددما

اتماظمددددد  اةال ومددددد  ماةتوادددددن،"اط ددددد ،ا ددددد ا،ا ذتدددددكطدددددلعاأل ،ا"ةتشدددددلك  اطنة ادددددم"
اةتم ومعدد  اطددواةتشددلك  اةنددوط  اط دد ،ا دد ا ددللاةتددذياةتوطددناا دد اتةع ددلا"؛ةأل مدد ،

تأماظمد  ااةإلقةامدماةتماظنطدماتةشم اح تة اتسواطف نماةتمنة امةا دوما ة  اتعم اةتو 
،اةتم ومددددوال ددددلةفاطددددواةتعىددددما أدددد ا ل ل دددد ا)ةتو  امددددما ةتخوطةددددم(اك  دددم،اةتم ومعةدددم

اطسدددسنتة  اتوامددد اةتماظمددد  اةتع طأدددما ددد اةتم ومدددوا أددد اةخوى  ددد ابدددك اال ودددلةف ة
ةتدذياتمد اوانشد    ااةتم ومدو دذةاات د ها بةسةدما  ق  ةماةمة وم  حة حةما ةدوص قيما ا

ام ةل
 ُتعدددددواةت  طعدددددماإحدددددوىاةتماظمددددد  اةتخوطةدددددم،ا ةتودددددمايا غدددددما أة ددددد اةتن ددددد ءا
بمسدؤ تة ت  ات دد هاةتم ومددواةتددذياتعمد ا ةددلا ددماطق ردد اتموع د ابم من ددماطدد اةتاقددن ؛ا

ةألخةلع؛اتةع لا د اةتعىددما ط ا  ارولاةحوخوةماطصطأ اطنة اماةت  طع  ا ماةتفولعا
ةتويا طةمارة اةت  طعما ةتم وموما ملت  اتموواةت  طعماب تمنة ادمابسأسدأماطد اةتاقدن ا
 ةتنة  ددد  اتلتكدددزا أددد الابدددواددددة اطانامدددم؛ا دددم:اةالحدددوقىتةم،ا ةتالمدددم،ا ةتمشددد اكم،ا

اا(97) ةتمسسنتةماةال وم  ةمم
اتنة  ددددددد  ب - قددددددد –الاتوعأدددددددماةت  طعدددددد  اطنة ادددددددما ثمددددددماتك ةدددددددوا أددددددد ال ا

د –،ار اإن د اتوعأدماةتمطأن اط اةت  طع  اةتقة مار  ات  هاةتم وموا ةالتوزةط   -ليض 
بدددد تاقن اةألح حددددةماةتودددد ايا غددددمال اتوموددددوار دددد اةت  طعددددما تاصدددد ا أة دددد اب  و  ا دددد ا

توزةيدددوا ددد اةتندددد اةتدددلة  ال مةدددما اا(98)طؤحسدددماط ومعةدددمات ددد احقدددن ا  أة ددد ا ة  ددد  م
،ا طدواةهقيد قاةتدذياتن دوابدلا دماةتم ومدواةت  طعد  ا ماتاويواق اات  طع  طنة اماة

اتأ  طعد  ةالدوصد قيما ةال وم  ةدما ةت ةسةدماةتع طدماةتسة حدةما ال مةماقطد اةال وم طد  ا
تمعاددد ال اتكدددن اطنة ا ددد اتددد تا  اطددد اةألطدددناااةت  طعدددمضدددم اتقةةم ددد ،ايصددد  اتف ددد ا

اا(99)حمممةتا 
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ا اطف نم اضنء اةأل ،ا    اةتمانا ا م ا لضل ات  اةتذي اةت  طع   طنة ام
ا ةتنة     اةتاقن  اإ  ا ا م ا ةت  طعم اةتو تم ارة  اةتعضنمم اةتعىدم ا أ  ا، ةتق ئ 

اطنة ا  ارنتف  اةتما خا ةت ةسماةتومات عأ  اتوصلفاةت اتاو  يوض ال اةت  طع  ا
ةآلتةماةتومااةألح حةماةتلك ئزاخى،اط ا ذتكا   تمةًّ  إدأةمة ااطاأةًّ ت تا ااة و  امًّ 

ا(100):ُتمث ا أسفماطنة اماةت  طع  
اتوموواةتو اةتاقن ااط اط من ما أ اتاطنيااةت  طع  اطنة امل ا −

ال ايا غما تذةاتوامأ  ؛اةتوما تة  ؤاةتمساط ا ط من ماةت  طعم،ار  
اا تة  ؤا ةتمساةتاقن ااتأكاتكن ا تأ  طع  ا تأو تماا ةضامطوك  سم،

ار  ، اتعم  ا تة  ؤا ةتمساةتاقن ااتأكاطواتوع ط ال ا ما غماةتوم
 مطاظممابصناع

 اتعم اب التس  اطواحقن الل اةت  طع  ا ماؤ اةتمنة امايا غما −
ةإلنس  ؛ا ذتكارون ةلارةسما  طعةماطىءطما اطاماتاولماحقن ا مةوا

ا اةخوىف ا أ  ات   ا  د ت  اةتماوس ة  اإ ى  ا أ  ا تعم   س ت  ؛
  دواةت  اةإلروة ةما ةالروك اممارىادةنقم

اةت  طع   − اةأل لةفاتاويواةت اة و  امًّ اطنة ا  ابصفو  اتاو  ال 
اتوأكاك ن احنةءا،راش    اةتمصأامالتا  اةأل لةفال اةتمعاةم
اةت اةت  طع  اتاو  اكم اط  شلع،اغةلال اط  شلعاطصأاماةأل لةف
 ماذةت  اةت  طعماطص ت اطق ر اةأل لةفاتأكاطص ت اتاويو

اتاقةم إت  تسع  ل   أة   طنة ا  ات تا  ، ل اةت  طع  اتكماتكن ا −
ا   مالتا   طص ت  ر  تم اُيمنت  ، ةتم تةم ةتمصأام- ق – تة 

ا ةتمصأام اةإلقةامة ،ا)ةآلخلم  اةتووام ، ا ةسم ال ض ء ةتطى ،
  أ اةتس  ل(م  ة  ،ا ةتم ومو تعم  ةتو  ةتعم ،،ا ةت ةسم

طاوظمما طم احم تأ  طع  ايا غمال اتص   ةتص تام ةتمنة ام إ  −
  زءة ا تص   ل   م ايا غم ميم لق طم اح   ط لق  تةس  تأ  طعم؛
قةئم ا تسع  ل   أ اةت  طع   يوعة  إذ ةت  طعم؛  ق  م ط االايو زل
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ا تاقةم ط لق  تة اةتومةز،اإت  اتخل  اط اطعوال  ا ك  تأطى ،
ا ةتواةح  م اةالحو  بم ل  يا غم كم اةألبا   ال وم ط  ا تكن 

ةتخ ذا  مأةم ط  يو زل ال  زءة ا  ةتم ومع  ا ةتع طأة اةتمسوفةوي 
رة ا ةتفل ا ةألطل ن  يم    ذتك يمث  دواإذ ليا  طعم؛اقةخ  ةتقلةا
 ةتم ومعةما ةتخوطةمماةتا حةماط   ةتفش  ةتا   

 اوا ةت  طع  ا ماؤ اةتمنة اماالاتوندفا  طسؤ تة  ا ة    اإ −
ةتخةلمما ةتوطن ةما ماب تم وموا ةأل م ،    طش اك    نن  اط لق

ا أكماتكن ا ةألطلا  إ  ة وم  ة  ،  تمطسؤا ةت  طعم ةتذياتعم ا ةل؛
اب أل م ،اةتخةلمم لبعو  ن ط  يعا  اةتقة م إذا ةتو ل   ؛  تقوي  ط 

اةتمسووةطم،    ةتفع تم ةتمش اكم يعا اليض  ا  ةالتوزةما تاقةماةتوامةم
ابمنة ام بام يم اتوس  اةتو  ا  ت  طعم ا   ا ط   ما ت تام، ةت ةسمم

اةتوماتش اكاب تند  اؤل ف ل  اتاسة  ط   ةت  و؛ تأكاةت  طعم
اةتشف  ةم تم  قد   ق  ا ةتعم  إت ا  ني  ة  ، تعم  ةتو  ةتم ومع  
 ا.ةتع تةم ذة اةت نقع  تقوي اةتخوط   ةتمسسنتةم،ا

ا − ااتأ  طع  اةتسأة اةتسأنكإ  اإت  ايؤقى اةتمنة ام اؤ  اطك حي م
اةتما  وا ذها تخوأفماةت  طع  ا أ اتأقة وا د رأما ةضاما طا  و

اةت  طع  اطم اح  اب خوىفا طوة  ا  ةعو  ا م اذتكاط ا ةأل  م
ا ااةتمك حيال  ادة ماطواتزمواةال وم  ةما ةتما  واةتم تةمةأل  قيمةم

احولةتة ة ت  إ ااةت  طع  اطنة اماطم اح  ارة اب تلب اةت  طعم
 ما مأ  ا خط 

ل اةت  طعد  اةتودماتو اد ا أسدفماطنة ادماإت ا دوالش ا اةتعويواط اةألقرة  ا
ذة اة و دد اا دد تمما ددماةت  طعدد  اتومةددزاب تعويددواطدد اةتخصدد ئ ؛اطا دد الن دد اتصدد  :ا

ةتوددوام ا ةت ادد اةتعأمددم،ا طعوددلفاروفند دد اطدد اد دد اةت  طعدد  اةتع تمةددما ةتماظمدد  ا
 ت دذ ال ضد اةتطدى ا ُتقدومال ضد اةتخدلم ة ،ا تدن لاألحد تذت  ا  ىر د اةتمخوأفم،ا

سمال  قيمةدما  أمةدماتوسد اب تالمدماةأل  قيمةدما د ال أد اطسدونم ت  ،ا ُتقدوماطسد  م  ارة
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طومةزعاتأم وموا تأاة عاةتعصدلمم،ا ُتقد ا اقةئمد اراظةلةت د اطد اةت  طعد  اذة اةتطدلةها
ةتع تمماةتمومةز،ا او  اةتثقماةتك  ةدما ةالحدوقىتةماةتىهطدماتنضدواطشد امع  ا خطط د ا

تدةأما تط ةقةدمال ك اةااةئوعا تادو ابان د ال ت وكلا اخ ا ةم،ارو  اةال وم قا أ ا   
طددنة،اطدد ال ضدد اةت ددنةئزاةتع تمةددم،ا تاصدد ا أدد البكثددلعا تاصدد اطدد اخىت دد ا أدد ا
ا(101)م ةتع م    ا ويوعاك تقط  اةتخ  ا

 باددددد ءا أددددد ا دددددذهاةأل مةدددددما قدددددوال دددددو اةتعويدددددواطددددد اةتمنة ةدددددما ةالتف دةددددد  ا
ذة اةتعىدددددماب ت  طعدددد  ا أدددد اتم دددد قاة اةتماأةددددما ةإلدأةمةددددما ةتو تةددددما ىندددد  ا ة ةإل

إ دى احقدن الحد تذعا:اطثد ا أسفماطنة ادماةت  طعد  اةتق ئمدما أد اةتاقدن ا ةتنة  د  ؛
إ دى اتةمد ابشدك اةتالمدماةأل  قيمةدم"اةتصد قاا د ا،ا ا1940ةت  طع  اةألطلمكةماتع ما

،ا "إ دددى اقةاا1988اقيسدددم لاتمةدددماة ومددد  اةت ةسدددماةتع طدددماتأخدددوط  اةت  طعةدددماةتع 
 إ ددى اا،1998،ا إ ددى اطددؤتملاةتةننسددكنا ددمارةددل  ا1990روازةنةدد اإرلمدد اةتسددىم"ا

 ددد ماا مددد  اتأالمددد  اةأل  قيمةدددما ةحدددوقى،اطؤحسددد  اةتوعأدددة اةتعددد تما ةت اددد اةتعأمددد 
 مدددد  اتأالمدددد  اةأل  قيمةددددما ددددماةت  طعدددد  اةتعلةدةددددما دددد ماا– إ ددددى ابغددددوةقاا،2004
اةقماحقن اةت  طع  اةأل ا بةمم  ،ا ا2005

ةتدذيا ةتعد تم تأوعأدة  ةتعد تمم   اظدلعاحدلمعماتأن ةقدماةتودمانو د ا د اةتمدؤتمل
  ةقدددما مددد اةتوعأدددة اةتعددد تما دددماةتقدددل اةتاددد قيا ةتعشدددلم ا"ةتلامدددماةتةننسدددكنا"  قوتدددل

ا اُياددددوقاإ دددد اا دددد ماالحددددوقى،ل؛اتدددد اةتوك ةددددوا أدددد النددددلايا غددددما دددد م1998 ةتعمدددد "ا
 أمسد ءتم،ت ةتخضدن ا ةتمسؤ تةم ط  ةالحوقى،ابمسونىاا ةو  ذة يقول ا  ل  ةت  طع  ،

  دم لطد مال ضد ءا ةسدماةتودوام ا ةتطدى  طد اةتمشد اكم طمكد  ددوا ل  دل إت حدم طدو

الا ة ومد  ما دمااتدةو ل اةتمعل دم ةتد  ةتقدلةاة ماكمد الشد ا اةتن ةقدم ةتخد ذ  مأةدم
  أد  د ئمدماطؤحسد   ةتم ومدواإالا دم  تط ةقدلاتف ئدوع  ةنوقد قه  نقأدل ةحدوخوةطل  يمكد

   ةقدم ل دو ات طدمماكمد   د طى ا حلمدمال  قيمةدم ذةتةد  ا ةحدوقىال  تمأدك  ةتالمدم ةتوعوقيدم

 تأ  طعد  اةتدذةتم تد اةالحدوقى،إ ا ا ةحدو  دم ل اتسدواو ي دي ةتثق  دم ل   أد  بد ام 

 خوطددما ددم نفسدد   م  ط دد ا تضددوةتخ ا ةددم،ا ل اتقددنماةت  طعدد  اب إهةءاةتمؤحسدد  

 طسد ا  ا د  اددواتال  د ةتضدغنهاةتودم  د  رافسد   ل اتادكى ةتم ومدو؛ا طد ا د ايا غدم
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  الايافصدم  أمسد ءتما   د  ت ةتخضدن ا ةتمسدؤ ، ب الحدوقى،؛ا  الحدوقى، تومودو  ل 
ا(102)محأةمم بصناع ةتمف نطم تأالمماةأل  قيمةم
اةآلتةم:طنة اماةت  طع  البع قاةتسة  احنفايوا  ،ا ذةاةتمانااا   ا ذة

ال ال:احقن اةت  طع  ا ماؤ اةتمنة امم
ا  نة :ا ة    اةت  طع  ا ماؤ اةتمنة امم

ا  تث :اخ تمم
 أوال:  قوق الجامعات ف  ظل المواطنة:

ة،اةت  طعددد  احقدددن ااي دددو اطف دددنماددددو ت  طعددد  اةتعددد ت ااب تاسددد ماالحدددةم ا ويدددو 
دد ارنتددف  اةت  طعدد  اتوموددو؛ا فددماق ،اةتعدد ت اةتموقددوماةتث تدد  اباقددن ااة و  امددمالشخ ت 
اطد اةت  طعد  احقدن ااسدومو تُاماةتط ةعةدن ااةتمنة ادن اار  ايوموواةتوماتأكاتم   اطعةام
أوحددددونااتايموثدددد اطنة ا دددد ارنتددددفلاةال و دددد ايااةتكةدددد  ايعمدددد احةدددد ا،"ةتمنة اددددم"ا كددددلع
ابد تاقن ا ذةاةتكة  اةال و  ايا)ةت  طعد  (اايومووال ايا غما با ءا أ اذتكامتق نن ا ة

اطدد ابم من ددماةت  طعدد  ا توموددوام ة دد اعمدد ياةتوددماةتو تددماقةخدد اتأمددنة اة اةتمسددواقم
ةاةتاقن ااتأك اا ة  ،اةتو اتاشكاةتو تمادنةنة اإت اةحوا ق 

ددد اةتاقدددن اا تعو دددل اةتم ومدددوا دددماةتمنة ادددماحدددم  اطددد ا ن لمدددماحدددم  اقةئم 
ا تكددنم اةتوع ةددلةتفكددلا ااحقددن اا:ةتويمقلة ةددماةتاقددن ااتأددكالطثأددما توضددم ماةتددويمقلة م
دد ما ةتاشددلاةتو مددوا حقددن ااةتاق بدد  ، اتع ددلاتب ددلةق،ا ةتوع ةددلاةتو مددواحقددن اا أدد ا دة ح 

اتمثدددد احةدددد ا،ةتاق بدددد  ا ةالتادددد قة ا ةتاددددنةقياخددددى،اطدددد اطصدددد تا  ا دددد ا  طعدددد  ةت
اإلتددى اةتوكيةددواحشددواب  ددنقا وقددنما،ةت  طعدد  اتددن ا ةتاددنةقيةتاق بدد  ا ةالتادد قة ا

ابمد اةتخ تدما ةتمؤحسد  ا ةتاكنطةدماةتع طدماةت ةسد  اردة اةتشدلة   ا ت ادما،ةتسة ح  
ا تددد نعمةت ددد طعماام ومدددوةتاردددة اةتادددنةاا أددد اةتافددد  ال ددد اطددد ا؛ةت  طعددد  ا ة ددد 

اتأوك ددواإتدد ،ممااةتاكنطةددماةتوافةذيددما ةت ةسدد  اةتوشددلمعةما ةت ةسدد  ا ةت لتمدد  اةتسة حدد  
اماا  قتما حة ح  ادنةنة اخى،اط اطضمننماةت  طعماةتقط  اطص ت ال اط 

اليارادد ءاا بمدد ال اةت  طعدد  اُتعددواةألحدد وا دد  ددد قاا طوطددناااحددوي ط ومددو 
 ال ثمدماتك ةدوا أد اماةتمسدووةطما ةتما  سدماإدأةمةد ا   تمةد ةتوامةماةتش طأماا أ اتاقةم
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دة ماةت  طع  ارذتكايسوأزمال اتومووابم من ماط اةتاقن ؛ايمك ارأنات  ا ةم ايدكتم:ا
؛اطثددد :اةتادددما دددماةتاصدددن،ا أددد اةتومنمددد اةتكددد  ماطددد اطصددد قاها قاااوق اجيماعياااة

؛اطثد :ا قوق مدنياةةتموان م،اةتاما ماةتاصن،ا أ اةتخوط  ا ةتملة ماةألح حةمما
و   ددد  ا تدددوخ اةتغةدددلا دددماشدددؤ  اةت  طعدددم،ا ةتادددما دددماةتادددما دددماةتام يدددماضدددواةالن

ةتوموددوار ةسددماتوسدد اب تالمددما ةتعوةتددما ةتشددف  ةم،ا ةتاددما ددماةتددو   ا دد اذةت دد ا حددمعو  ا
؛اطثدد :ا قااوق المشااارية فاا  صااناعة السياسااات اليعليميااة والمجيمعيااةةأل  قيمةددمما

طسدددوقأم،انويدددما  معةددد  اذة ا ضدددنمماتطن ةدددمالةتادددما دددماةتو مدددوا تكدددنم انق بددد  ا ا
ةتاما ماةدودلة اإتدىح  اتأسة حد  اةتخ تدماب ت  طعد  ا ةتوعأدة اةت د طعم،ا ةتادما
 دددماةتوط ةدددماةتعددد ق،ا ةتمنضدددن ماتأقدددنةنة ا ةتوشدددلمع  اةتا  مدددماتأ  طعددد  ا ةتوعأدددة ا

اةت  طعمما
   اضنءاحو قاةت ا احنفايقوصلاةتمانااةتلة  ا أ احقن اةت  طعد  ا

ا ةتالمماةأل  قيمةمماةتموعأقمارد:اةالحوقى،اةتمؤحسم
 )أ( االسيقالل المؤسس  للجامعات: 

 ةتسدأط   ط  ةتمزمو رول اةتعويواط اةتاكنط  اةتن اةماحن،اةتع ت ا مانق 

 طد  ةتمزمدو ،ا طاا د  ةتوامنمم ةال وم  ةما ةالدوص قيم بك مةو   ة ولة   ا ؛ةت  طع   إت 

 تىحدو  بم ب تمل ندماةتضدل امم ةت  طعد    دذه تومودو باةد  ةالحدوقىتةما ةتالمدم؛

  تا  سدةمما توضدم ا مأةدم طوغةدلع ؤدل ف ؤد   دم ةتموان دمةتم ومعةدما تىحوة  د  

ةتق ئمدمارةا مد ،ا تك ةدوةا ةتعىد    م  تغةةلة ا ، ةت  طع   ةتاكنطم لق ةا  م تغةةلة ا ةتاق 
االحوقى،اةت  طع  ا تموع  ابمزمواط اةإلقةاعاةتذةتةمم

 ُمعواةالحوقى،اةتمؤحسماتأ  طعد  اشدل  الح حدة اتضدم  ا دنقعاطخل  ت د ا
 حم يما ؤ ئف  اةأل  قيمةماط اةتووخ اةتخ ا م؛ا ب تو تماتعظة اةتمخل د  اةتوعأةمةدما

 اةالحددوقى،اةت دد طعماالال ةت اثةددما ةتخوطةددمات دد ما  مددماتك ةددوا ددما ددذةاةتسددة  ا أدد ا
ةتمسددد  وعا دددماحم يدددما-ليضددد –إنمددد ا أددد اضدددم  ا دددنقعاطخل  ت ددد ؛ا ا- قددد -يقوصدددلا

ةتوعأة اةت  طعماط اةتوسة ا ةتوى دياةأليدوينتن م،ا حم يدماطؤحسد تلاطد اةت  مد  ا
ةتوددماتشددا  اةت  دد  اةتاكنطةددما غةددلاةتاكنطةددمما ةالحددوقى،اةتمؤحسددماتأ  طعدد  االا
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ل اتأوددزماةتو تدددمابعددوماةتوددوخ ا ددماشدددسن اةت  طعدد  ا)ةتوزةطدد  احدددأ ةم(؛ا- قدد –يعادد ا
ر دد اةتوددوام اا ةسددمةالتوددزةماب تعمدد ا أدد احم يددماةت  طعدد  ا دة قةت دد ،ا ا-ليضدد – إنمدد ا

ل ددددلةفا  تثددددما)ةتوزةطدددد  ا ةتطدددى اطدددد اةتوددددوخى ا ةتو ويددددوة اةتوددددماابمددد اتددددكت اطدددد ا
ا(103)إي  رةم(م

 معدددلفاةالحدددوقى،اةت ددد طعمابكندددل:ا"ةحدددوقى،اطؤحسددد  اةتوعأدددة اةتعددد تما ددد ا
لةاة اةتموعأقمابسةلاةتعمد اةتدوةخأما ة د ،اةتو تم،ا غةل  اط ادنىاةتم ومو،ا تاواةتق

 بم تةو ددد ،ا إقةات ددد ،ا إددددلةااحة حددد  اةتوعأدددة ا ةت اددد ا ةإلاشددد قا غةل ددد اطددد اةألنشدددطما
 ل تنمدد  ا،اةت  طعددما ددماتاويددوال ددوة   احلمددمما ُمعددلفاليضدد ابكنددلا"(104)ذة اةتعىدددم"

ودددة ات ددد اتاقةدددمابمددد اي،اةإلقةامدددما ةتم تةدددمامإقةات ددد اذةتةددد  ا دددماةتادددنةحا تسدددةةل مأ ددد ،ا
ام(105)"رنؤ ئف  ا منط  اا ةتقة م،ال وة   

 ُممكدد اةتومةةددزارادد ءا أدد اذتددكارددة انددن ة اطدد اةالحددوقى،اةت دد طعم؛ا  مدد :ا
ةإل لةئم/ةتوشددغةأما)ةإلقةايا ةتمنضددن ما)ةتعأمدد ا ةت اثددم(ا ةالحددوقى، ةالحددوقى،

 حة حدم تاويدو  د ةتمؤحسد  ا إتد احدأطم  ةشدةل ةتمنضدن م ةالحدوقى،  ةتمد تم(مالطد 

 تدنؤف    طد  تقد أ  اكطدى ،  طد  توامسدل،  كةفةم تواحل ط  توضم   باثةم ل  قيمةم

 طد اقا د   تماادل تاشدله،ا طد   طد   ةدل ت اد   طد  ةأل  قيمةدم، ةتما تدي  دم  تدلدة  

 غةدل ةتم د ال   دم ةتمؤحسد   حدأطم إتد   ةشدةل ةإل لةئدم، ةالحدوقى،  لطد ا. أمةدم

 ةتمشدولم  ،ا ةأل  قيمةدم، غةدل  ةتوعةةاد   ةتافقد  ،  إقةاع ةتدوخ  همد قع طثد  ةأل  قيمةدم؛
ةإلقةامدما شدؤ ن   إقةاع  م ةتمؤحسم حلمم ةإل لةئم ةالحوقى، ةتعقنقماكم ايوضم   إرلةم

ا(106)ل تنم ت  م تواقةم حذاع بطلمقم ت   ةتمو حم ةتم تةم ةتمنةاق نط    تنحةو
إ اةالحددوقى،اةت دد طعمايشددةلاإتدد اةتالمددماا:يمكدد اةتقددن، ددماضددنءاطدد احدد ما

نظم دد اةإلقةامددما  ة  أ دد اةتواظةمةددما دة قةت دد اةأل  قيمةددمااةخوةدد ااتأ  طعددما دد اةتك طأددم
 ةإلقةاممارا ءا أ الح ا طع يةلاتوس اب تويمقلة ةدما ةتشدف  ةم،ا ةتالمدما دماةتوصدلفا

ايمةدددماةتمومثأدددما دددماحلمدددماةخوةددد ا دددماطنةاق ددد اةتم تةدددما إقةات ددد ،ا كدددذتكاحلمو ددد اةأل  ق
 خلةئط  اةت اثةم،ا ةخوةد اال ضد ءااةأل  قيمةم،ا طا     اةتواةحةما تطنمل  ،ارلةط   

  قيمةددم،ا تاويددواشددل هاد ددن،ال ةسدد  اةتوددوام ا تددلدةو  ا  صددأ  ارادد ءا أدد اطعدد يةلا
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ماتقةد ماةت  طعداةتاقةقدما  دناةتضدم  ام ماضدنءا أسدفو  ا إطك ن ت د ا ل وةق  اةتطى 
ارنة   ت  ا  ؤ ئف  ا ماةتم وموم

 ال  مدددماتك ةدددوا دددماةألقرةددد  ا ةتواةحددد  اةتملت طدددمابددد توعأة اةت ددد طعما أددد ا
تددؤقىا ؤ ئف دد ا تاقددمااحدد تو  ا ددماتاقةددماةتوامةددماالايمكدد ال ااةتمع تددلعات  طعدد  ة

ةتعأمددددد ا ةت اثدددددما ةتمددددد تما ةإلقةاي؛االحدددددوقى،اةتاقةقدددددم،اةتمسدددددووةطماق  اةتومودددددواب 
 ةتماكنطددماطدد اد دد اةتفكددلا ةتون  دد  ا ةتومنمدد اا،ةددلاةتمسددوقأمال اةتمقةددوع  ت  طعددماغ

 اةتقةددددنقاةتاكنطةددددماحددددنفاإةتاكددددنطماالايمكدددد ال اتقددددنقاةتم ومددددواإتدددد اةألطدددد م،اردددد ا
 ددو  اةحددوقى،اةت  طعددماإتدد اةتخأددفا تعند دد ا دد اتاقةددمااحدد تو  ا  ؤ ئف دد ما اُتل ع دد 
توادن،اإتد ا،ا دإ اةت  طعدما دةنق  ماةطسةطلعاةتاكناةت  ااإقةام ا  كلم ا ط تة ةتك ط ،ا

ا ةالروك اا ةتمس  مما مارا ءاةتم وموا تقوطلمةإلروة اطؤحسما  طوعاغةلاد قاعا أ ا
عددددتاةتددددو ،اب؛اُيىحددددمال اةتاكنطدددد  ا ةتسددددأط  اةتوافةذيددددما ددددماذتددددك اغدددد ا

وم اوانفنذ د اطد اخدى،احدأطو  اةتوشدلمعةم؛اتووخ ا ماةتشؤ  اةتوةخأةماتأ  طع  ؛ا 
 الن د ال ح اةتقنةنة اةتوماتوة ات  اتعةة اةتقة قة اةت  طعةما ل ض ءاةت ةسدماةإلقةامدم،ا

ا ةتدديال ضدد ءا ةسددماةتوددوام ا ل ضدد    ،اتددة ادددواتمدد اواتددك ةلةا أدد اطسدد ئ اطثدد ا
ةت  طعدم؛ابس يالياحأطماد نننةم،ا تكد ار سد  ماألن د اتدن لاةت دزءاةأل  دلاطد اقخد ا

 ط ا  ا إن  ات وقارندفاةتومنمد اطد اتد ايدو اتاقةدماشدل    ما فدماةتعويدواطد اةت أدوة ا
 Steering from a لمقةماتم اواةتاكنطد  انفنذ د ا"ةتون ةدلا د ابعدواحةنمما ةألةأل

Distanceاب حددوخوةماةتسددأطماةتم تةددم؛احةدد ايا غددمال اتنة ددماةتاكنطددما أدد اتعةددة ا"
 ،ارد ا تقدنماةتاكنطد  ارنضدواطاد   اةتمنة ادماةإلتزةطةدمال ض ءا ةسدماةتودوام ا نقأ د

Compulsory Citizenship Curriculumار ا تقنماةتسدأط  اةتوافةذيدماروعةدة ا،
ةألطددلاةتددذيايعددن ا  طعدد  اتأددكاةتددو ،اا(107)ةتقةدد قة اةت  طعةددما ةإلقةامددماب ت  طعدد  م

ا  اةتقة مابكق ةا  ا ماتاقةماةتوامةماةتم ومعةماةتش طأمم
 أددد اذتدددكاة ومددد اةتماظمددد  ا ةت ةسددد  ا ةتاق بددد  اةتماأةدددما ةإلدأةمةدددما باددد ءا

 ةتو تةددددماةتم ومددددمابدددد توعأة اةت دددد طعمابعقددددواةتمددددؤتملة ا ةتاددددو ة ا إتددددوةااةإل ىندددد  ا
 ةتن دد ئماةتوددماتؤكددوا أدد اضددل اعال اتكفدد اةتم ومعدد  اةحددوقى،ا  طع ت دد ا تصددنن  ؛ا
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تاقةدماةتوامةدما ا ُتس  و  ا ماحو اتومك اط اتاقةماطسؤ تة ت  ات  ها ذهاةتم ومع 
أما  سددماةتع تمةددمما طدد الرددلها ددذهاةإل ىندد  ا ةتمنة ةددماةإلدأةمةددماةتم ومعةددما تقنق دد ات
،اإ ددى اقةااةتسددىما1988،اطةثدد  اةت  طعدد  اةأل ا بةددما1988 ةتو تةددم:اإ ددى اتةمدد ا

ا،ا1994،اإ ى ا م  ا1990 إ ى اكم  الا
  قيمةدددما ةحدددوقى،اطؤحسددد  اةتوعأدددة ا قدددوال دددواإ دددى اتةمددد ابشدددك اةتالمدددماةأل

يمددد اواةتعدد تما دددماط قتددلاةتو حدددعما أدد اطظددد  لا دددذةاةالحددوقى،؛احةددد اندد ا أددد :ا
ةحوقى،اطؤحس  اةتوعأة اةتع تماب تنح ئ اةتويمقلة ةماتأاك اةتذةتماةتودماتشدوم ا أد ا
ةتمشدد اكماةتفع تددماطدد ا  ندديا مةددوال ضدد ءاةتم ومعدد  اةأل  قيمةددماتكدد اطا دد ما م دديا
ل ايوموددوا مةدددوال ضددد ءاةتم ومدددواةأل ددد قيممابددد تاما ةتفلتدددم،اق  اةتومةةدددزاطددد اليا

  اةأل  قيمةددما ةإلقةامددمما مددو اةخوةدد اا مةددواةت ةسدد  انددن اب الشددولةكا ددماط  شددلعاةتشددؤا
ةإلقةامددماتمؤحسدد  اةتوعأددة اةتعدد تماب النوخدد  اةتاددل،ا توكددن اطدد ال ضدد ءاطدد اطخوأددفا

ل ايشددم اةالحددوقى،اةتقددلةاة اةتموعأقددمابدد إلقةاعاا ما غددمدط  دد  اةتم ومددواةأل دد قيممما
ةدلاذتدكاطد اةألنشدطما تاويواحة ح  اةتوعأة ا ةت ا ا ةإلاش ق،ا تخصدة اةتمدنةقا غ

ا.ذة اةتصأم
 مدددد اندددد اإ ددددى اقةااةتسددددىماتأالمددددماةأل  قيمةددددما ةتمسددددؤ تةماةال وم  ةددددما

 اتومودواةت  طعد  اب الحدوقىتةمالاع أد اضدل ااا40 ا39 ا38 د اةتمدنةقاا تب  قيمةة
ا(108)  زعاةتو تم؛احة ا  ء اةتمنةقا أ اةتااناةألت :ل  اك  ما

لياحددددأطماال اةتو تددددماما دددد ل اتكددددن اطسددددوقأيا غددددمااإ اةت  طعدددد   م1
 ةت اثةددما ةت ددلةط اةألخددلىاةأل  قيمةدمااإقةاعاشددؤ ن  ا ددما  طدمالخددلىا
ةحددددوقى،ااةتوددددوخ ا ددددماطأزطددددمابعددددوماةتو تددددمبعمأ دددد ،ا ااذة اةتصددددأم
اا.ةت  طع  

إ اةحدوقىتةماةت  طعدد  اتمد اواب تنحدد ئ اةتويمقلة ةدماتأاكدد اةتددذةتما م2
Self-government؛ابمدد ا ددماذتددكاةتمشدد اكماةتاشددطماطدد ا  ندديا

 مةددوال ضدد ءاةتم ومعدد  اةأل  قيمةدددماةتمخوأفددمما ما غددمال ايكدددن ا
 مةدوال ضد ءاةتم ومدواةأل دد قيممات د اةتادما ةتفلتدم،اق  اتمةةددزا
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ةتشددؤ  اةأل  قيمةددما ةإلقةامددمما ل ااطدد اليانددن ،اتأمشدد اكما ددماإقةاع
ايو اةنوخ  ا مةواةتم  ت اةإلقةامماتأ  طع  ابالممما

غةلاطسمن اإ ىد اقخن،الياط ال دلةقاةتقدنة اةتمسدأامال اةتقدنة ا م3
ةتعسددكلممال اشدد لاةتعسددكلمم،ا طددنؤفماةتمخدد رلة ا ةألطدد ال ادددنة ا

ا ا مدد  ماةت  طعدد  اإالا دد لتافددماةتقدد نن ا ةتاظدد مابشددك ا ددلقىا
اةتظل فاةالتةم:

 طاوم ا أد اةتاةد ع،ال اطموأكد  ااد ئ   نقاخطلا ةض ا -
ةت  طعم،ا  ذةاةتخطلاالايمك اتف قيدلاق  اتدوخ اطد اددنىا

ا.ةتو تم
 أياكو رماط اائة اةت  طعماب تودوخ ؛اشدلمطمال ايكدن ا -

 دذةاةتطأدديا دد ءاب توشد  ااطددو/ا طنة قددمات ادماقةئمددماطكننددما
 تأم ومواةأل  قيمممط اةتممثأة اةتماوخ ة ا

 واإ ى ا م  اتأالم  اةأل  قيمةما ةحوقى،اطؤحس  اةتوعأة اةتع تمال م ا
اط ا اةأل ، اةت او ان ا م اةت  طع  ا اوط  اةحوقى، اضل اع ا أ  اةتعأم   ةت ا 

ا" ا أ : ا ةتوزةماةإل ى  اةأل  قيمم، اةتم ومو ا   اةتسة حةم اةتنت يم اإتغ ء ضل اع
ا اةتعمنطةم الح تذعاةتسأط   اط  اةتثى م ابمكنن تل اةتعأمم اةتم ومو اةحوقى، ب حولةم

اإت ا اتسمء اةتوم ا ةتووخى اةتسة حةم اةتخ ا ةم اةتضغنه ا ت اة ل ا إقةامة ،   أ م
ا تطناا اةتوعأةمةم اةتعمأةم اتا    اضل ام   اين لاشل    اطم  اةت ةس  اةأل  قيمةم حلمم

ك ةواحماطؤحس  اةتوعأة ات"،ا كذتكاةت اواةتخ ط اةتذىان ا أ ا"ةت ا اةتعأمم
ا ةس ت  ا ا ةخوة ا اقيمقلة ةم، الح  ا أ  اشؤ ن   اإقةاع ا م اةتعأمم ا ةت ا  ةتع تم
ايوعأماروعةة ال ض ءاةت ةسما اك اط  ايا هار   ةأل  قيمةما  ا لمماةنوخ ب  احلع،
ةتعأمةمال ا صأ  ،ال اطع د و  ،ال اتلدةو  ا أ الح واطع يةلاط اةم،ا كذتكاتك ةوا

 م(109)" ماةتمش اكما ما ذهاةإلقةاعحماةتطأ ما

ةحوقى،اةت  طع  ايعادمادةد ماةت  طعدماطد اخدى،اطعد يةلا اليوض اا ط ا  
ك  دددما دددماتدددا  ما ةتخددد ذااةتم ومدددواةأل ددد قيمما طشددد اكمال ضددد ءاةتلشدددةوع،اةتانكمدددم
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حددنةءاك ندد اإقةامددمال اط تةددماة ال  قيمةددما ددماإ دد ااطدد ا،اةتقددلةاة اةتمددلت  اب ت  طعددم
امسدد ءتمماحةدد اُتعددواةتما حدد ةما اصددلاح حدد ا ددماةالحددوقى،اةت دد طع ؛ ةتاةتما حدد ةم

لطد ما طسد ءتم ةتومنمد ،ا بدو  ا طصد قا تداخفت ددو لطد ماةتم ومدو، ةتمسد ءتم   دو  ا"
الا ددو لطدد ماةتمسدوفةوي ،  بدو  اةتمسدد ءتم ُتقةددواةتوشدلمع  ، دددو ةتواظةمةددم، ةت  د  
 ددواتو  د اةتقدواع ةتودوام ،  ةسدم ل ضد ء لطد م طسد ءتم  بدو  ا ةتخدوط  ، تسدوخوم

دددواتقددن ا ةتسة حددةم،  ةتمكنندد   لطدد ماةأل ضدد ء ةتمسدد ءتم  بددو  ا ةتوشددغةأةم،
قخدددد ،اإ طدددد ا دددد اةت  دددد اةتعويددددواطدددد اةتاكنطدددد  اةأل ا بةددددماإتدددد اام(110)"ةتمصددددوةدةم

إتددىح  اتشددلمعةماتضددم ات دد اطا حدد ماةت  طعدد  ا دددوات  ا أدد القةءا ؤ ئف دد ،ا ددما
ا(111)ب الحوقىتةما ةتاك اةتذةتممؤ اتموع  ا

 الحرية األكاديمية ف  الجامعات:) (ا
؛اط ومدواتأعأمد ءاتأ  طع  ا أد اإن د اةتم ومع  اةتويمقلة ةماةتموقوطماتاظل

طد ااغةدلاط دلاحلا ماةتسعما اةءاةتمعل دماق  اتدوخ ا ايكن ال ذةاةتم وموايا غما
 د اتومودوا  طعد  اتأددكاا طد ،ا اغةدلاحكنطةدملك ند ،احدنةءاك ند احكنطةدمااليدما  دم

ةتوددماتوصدد ابكدد اطدد اا تنةئا دد اةتوةخأةددمدنةنةا دد اةتخ تددماا اتكدد ا  طعددمكةتم ومعدد  ابدد
ايلت  اب ت  نياةأل  قيمماةتوعأةمما ةت اثما ةتخوطمما

ةتاددوي ا ةتاقدد  ابصددلةحما،اةتاددنةا،اةالحوفسدد ا حلمددم ثمددماتك ةددوا أدد ال ا
ال  ةت  طعدم يمنتدن ا طد  حدأطم  ل ةتاكنطدم   ند احدأطم حدنةء-ةتسدأطما لطد م  حلمدم
ةتدذىاتعمد ااتأم ومو    ئوت   ةت  طعم تاش ه طسكتماحةنمم تشك -يويل ن   ةتذي  ل تسك
ل اةتالمددما إقةات د   ط د ت  ااحد ءاةت  طعد   يف د  ل  بمكد   ةأل مةدماما طد  ةدل

  ل  ق مدل،  أد  يثد رل ة  ل  ،ةت  طعد  ددنعا طصد قااطد اط مد اطصدواةأل  قيمةدما

 ت عد  ةتودم ةإلقةامدم؛ا  ألشدة ء ةتغأ دم يغدلم  اهمدو  لالا دماةتدو   ا ادل، بد تقنع يواأدنة

 ب  طعدم  تةسد إقةات د  تسد   ةتودم   ت  طعدم ،إتدىح  ال  إهةتو د  يوعدة  تع م ةإلقةاع

ا(112)ةإل ى م  أ 
 دددددواتعددددوق اتعلمفدددد  اةتالمددددماةأل  قيمةددددماكمعادددد ا ةتددددطىح اطاددددذاؤ ددددناا
ةت  طع  ا مال ا بد ا دماةتعصدنااةتنحدط ا حود اةتةدنم؛اتوا دمالتد  اةالتفد  ا أد ا
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تعلموا  طواط نوات  اط اةتصعنبمابمك  ما  ةم ايكتماط من ماط اتعلمف  اةتالمدما
اةأل  قيمةماةتوة مماتسة  اةت ا اةتلة  :

ا" − احلمم ال ض ء اطو بعماةأل  قيممةتم ومو ا م ا م  ة ، ال  ا لقي  ،
ا ا ةتما دشماا تطنمل  ةتمعل م ا ةتواةحم اةت ا  اخى، اط   تانمأ  ،

 م(113)" ةتون ةما ةإلنو  ا ةتخأما ةتووام ا إتق ءاةتما ضلة ا ةتكو بم

  طا دشم  ةتاشل، ةت ا   م ةتووام   ةسم تعضن ةتك طأم ةتالمم −

اقةخ   اد بم ل  إقةايا توخ  لي ق  ا ةتواةحم ح لة  طنضن  تل

 ،ةتم ومو ل لةق ل  ةتو تم د   ط  طعند   طنة  مالي  ق  ا طؤحسةم،
 (114)ةتاقةقمم ةألطة ا   ةت ا   م ح ةأل تعن ا دو

 ةتووام   م رنؤ ئف   ةتقة م  م ةأل  قيمم ةتم ومو ل ض ء    حلمم −

 ةتخوط  ،  تن ةل ةتمعأنط    نشل  ت  ق،  ةتوعأ   ةت ا ا ةتكو بم

 ط   أةل يم او ضغ  ل   ما ؤ ئف   توخ  لي ط  خنف ق  ا

 (115)لخلىم حأطما  طم لي ل  ةتو تم،   ني

ا − ا ةتوعأة ،اال ض ءحلمم اةت ان ، اإ لةء ا م اةأل  قيمم ةتم ومو
اةتعأمم،ا اةتواقةم ا طع يةل اتقنة و اإال اتخضو اال ا ةتاشل،  ةتواو ،
ق  الياتوخ ال ا قنبماتفل ا أة  ،ا ماإ  ااةت ا ا  اةتاقةقما

ا(116) ةتف  م
ُيعدواضدم نما تدم مالطد  ااةحوقى،اةت  طعمال ا تكحةس ا أ اط اتقومايوض 

 Academic ُتعدددواةتالمدددماةأل  قيمةدددماتمىئددد اتأالمدددماةأل  قيمةدددمماماددد خاةتودددن ةلاةت

Freedomط ال د اةتاقدن اةتود ايا غدمال اتومودوار د اةت  طعد  اكمؤحسدماط ومعةدماا
  احة  ادة ط  ابم  ط  ا  ؤ ئف  ،ا تشةلاةتالمدماةأل  قيمةدما منطد اإتد ا دوهالطدنا،ا

ةتقةددددد ماب ألباددددد  ااطا ددددد :اةتادددددماةألتدددددة األ ضددددد ءا ةسدددددماةتودددددوام اب ت  طعددددد  ا ددددد 
 ةتواةح  اةتعأمةما نشلاةتاو ئ اةتو اتنتأنةاإتة  ابالممات طدم،ا حق د ا د اتدوام اطد ا
يل نلات تا ا حقةقة اق  الياضغنهال ات ويوة اط اليا لفالياط اكد  ،ا حق د ا
 ددددماتكددددنم اةت معةدددد  ا ةتاق بدددد  اةتعأمةددددما ةتم اةددددماةتوددددماتع ددددلا ددددا  ا تددددوة وا دددد ا
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لمددماةأل  قيمةددماتوطأددياحددما ضددنا ةسددماةتوددوام ا دد اتدداواطصدد تا  ما طدد ا دد ا  تا
ةتقددددلةاة اةتخ تددددمابعمأددددما ةتماوددددنىاةتددددذيايقددددنمارووامسددددلارادددد ءا أدددد اطعدددد يةلاةتومةددددزا

 ا ددذهاةألطدددنااددددوانصددد ا أة دد اةتعويدددواطددد اةتمنة ةدددمال الاشدددكاا(117)ةأل دد قيمما قددد م
ا18 ةتسة حددةما ددماةتمددنةقاطدد اةتو تةددم؛ا قددواندد ا أة دد اةتع ددواةتددو تماتأاقددن اةتمونةددما

)حلمدددددماةتفكدددددل،احلمدددددماةتددددددللي،احلمدددددماةتوع ةدددددل،احلمدددددماةال ومددددد  ا تكددددددنم اا22إتددددد ا
اةت معة  (م

اةتمع تدددلعاةت  طعددد   دددماا دددماضدددنءاطددد احددد مايوضددد ال اةتالمدددماةأل  قيمةدددم
 حددةأما تةسدد انددن اطدد النددنة اةتل   ةددماةت  طعةددم؛اإنمدد ا ددماذةتددل،اا ددماحددوتةسدد ا ددو   ا

ةالنفود  ا ةتادنةاا ةتاقد  اةما)تعأةمةم،اباثةم،اخوطةدم(ايسدنق  اطاد خارةسما  طعتون ةلا
وطدددنملاةتدددو ااةتمادددنهالقةعات،ا اةت  طعدددماةتادددلابطدددل اإروة ةدددماقةخددد  ةت اددد ا ةتوف  ددد ا

تأمسدد  مما دمااددد اةتم ومددوااب ت  طعدما أدد اةتصدعةواةتمعل ددما ةالاتقدد ءاب دنقعاةتوعأددة 
ا تقوطلم

طددد ااتأكثةدددلةتعويددواطددد اةتم ومعدد  ا توعددل اطسدددكتماةتالمددماةأل  قيمةدددما دددما
ةتضدغنهاطدد اد د اةت ةسدد  اةتاكنطةدما  م  دد  اةتضدغ اغةددلاةتاكنطةدم،ا ددماطا  تددما
طا ددد اتونتةدددواضدددغ احة حدددما أددد ال ضددد ءا ةسدددماةتودددوام ا ةت  طعددد  ؛ا ةتعمددد ا أددد ا
 صدد ال ضدد ءا ةسددماةتوددوام ارادد ءا أدد اةتماوددنىاةتددذيايقنطددن ارووامسددلال البادد    ا

 ا دددذهاةت م  ددد  ابكحددد تة   اتشدددك اتادددوي اك ةدددلةال الاشدددكا دددمااةتعأمةدددمال ال كددد ا  م
 دددلاوتأ ادددن اةأل  قيمةدددما ةت ةسدددماةتووامسدددةما ةتعىددددماردددة اةألحدددو ذا ةتط تدددي،ا ةتودددماتع

ا (118)ضل اممات نقعاةتوعأة اةت  طعمم
 دماةتناليد  اا1915حدوخوماطف دنماةتالمدماةأل  قيمةدماتأمدلعاةأل تد ا د مالُا دوا

 ةألتم نةددم نددلاكدد  اُيمدد اواد دد اذتددكابقددل  ؛ا  ت  طعدد  لةتمواددوعاةألطلمكةددم،ااغدد ا

  م ةأل  قيمةم ةتالم   ح ل  ماتط ةم ح ق   خى، ط  ةتع ت   م ةت  طع   تصوا 

  ةتودوام  ةتعأمددم ةت ادد  حلمدما1610 دد ما ردلتة    طعدم   طع ت د ما قدواطاادد 

  د م ا تدا     طعدم  د  1694  د م  د ،  ت عو د ا  طعدم خ ا ةدم دةدنق ق  ا ةت د طعم

 ةتموادوع ةتناليد    دم ةأل  قيمةدم ةتالمدم  ذ ا ل  ما مذ يابعتاةت  حثة اإت 1737
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 ةت  طعد   طد  نقأ دد ا ةدو  حد   تد  حةد  ، شدل ةتو حدو ةتقددل ا ل ةخددل تدد إ تمودو

طف دنما ؤ دلا م1925 ،اطدؤتملاتأالمدماةأل  قيمةدما دما د مال دوا قواا(119)ةألتم نةمم
تفكددلعا   ندد  ؛اإذ1918ةتالمددماةأل  قيمةددما ددما  طعدد  الطلمكدد اةتىتةاةددما ددما دد ما

 ةتىتةاةدم  مالطلمكد  دنيا تك ةلا1918   م دل  م إتىح   بمن ي ةتمسوقأم ةت  طعم

ا.ةأل  قيمةم ةتالمم بشك  ةتانةا د ن،  م
ةت معةددددددماةألطلمكةددددددماألحدددددد تذعاةت  طعدددددد  اإ ىن دددددد ا دددددد اةتالمددددددما لتددددددوا اا
تضددددم اةتددددا ا أدددد احلمددددماةت ادددد ا ةتاشددددلاتأعدددد طأة ا،ا1940 ددددما دددد مااةأل  قيمةددددم

ب توددوام ا ددماةت  طعدد  ،ا ا ددتاةتقةددنقاةتمفل ضددماطدد اةتمؤحسدد  اةتوياةددما غةل دد ،ا
 ةتادددما دددماحلمدددماةتاقددد  ا دددماةتما ضدددلة ا طدددواةتطدددى ا ةمددد ايوعأدددمابمنضدددن   ا

واةحدما ةت اد ،ا لحد تذعاةت  طعدد  ات د اةتالمدما ددماةتادوي اكمدنة اة اق  ااد بددمال اةت
 اامدماةتم ومدوات د اك دزءاا،طؤحسةم،ا تك ا أة  اةالنو  هاإت اطسسنتةو  اكعأم ءادةنق

اممط اةتمؤحس  اةتوعأةمة
 مددددد ال دددددو ا  ةقدددددماحقدددددن اةت  طعددددد  اةأل ا بةدددددما أددددد اةتالمدددددماةأل  قيمةدددددما

ا و ا أ ال :لتأ  طع  ؛ا ذتكا اوط ا
ةتم ومع  ،ا  ماتومةزاب الخوىفا  مادأي طسوقأم طؤحسم ةت  طعم −

اةتثق  م، ا تلة ل اةتم ومو ا أ اإنو  ا بس يا غلة ةم اةت  طعم  تعم 
ا ةتووام    ةتثق  م  تقةة    ا  اةت ا  ا أ ا لمم ا تعم   ؛
ا ل وةف تاقةم ا أ  اتك ةو ا  مم ار  م اةتماة  اةت ا الةتع ت   

 ل ادنع حة حةم حأطممالي      كلم   خأقة   يسوق   ل ةتووام اي يا
  مةدوص قيم

  ط ا   ةت  طعةم، ةتاة ع  م لح حة   ُتعواط ول ي ةتووام ةت ا  حلمم −
اةتاكنط   يا غم  ةتوك ةو- مأل مانط  ا    –  ةت  طع    أ 
اامةتم ولاةألح حم  ذة ضم  اةحولةم  أ 

اةتفص ا  م  ةت ا  ةتووام  − اي ي اال اطوىهط   الطلة  ةت  طع  
الال ا ما غم ات زئو م ؛ ال  اةتموغةلع،ا    يوكخلة رةا م  ةالحوة    
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اةتوطناة  ا    طنة  م اةتن  ءا ةتعأمةم، ةتمعل م ةتا ق م  ليض  
 ةتم وموم بموطأ   

امةت  طعما ماةت  ماةألطةاما أ اةتولة اةإلنس نماةأل ا بم −
 مددددد ال دددددواإ دددددى اقةااةتسدددددىماتأالمدددددماةأل  قيمةدددددما ةتمسدددددؤ تةماةال وم  ةدددددما

،ا إ دددى ابغدددوةق/ م  ا(121) إ دددى اتةمددد ابشدددك اةتالمدددماةأل  قيمةدددما،(120) تب ددد قيمةة
 ايوموددوار دد ال ضدد ءا ةسددمال أدد اةتعويددواطدد اةتاقددن اةتوددمايا غددمااتأالمدد  اةأل  قيمةددم

اةتووام اب ت  طع  ؛اطا  :ا
 ةتسة حةما ةال وم  ةمااةتمونةم تاقن ابةتم ومواال ض ءومووا مةواي −

اتاقن ا اةتمواوع اةألط  اإ ى  اةتومان ا أة   ا ةتثق  ةم  ةالدوص قيم
ا اخ تم، ا بصفم ا ةإلنس  م اةأل  قيمم اةتم ومو ال اك ض ء يا غم

اةت معة  ،اايوموعنة ا تكنم  ا ةتو مو ا ةتوع ةل ا ةتواقةم اةتفكل بالمم
 . كذتكاةتاما ماةتالمما ةألط ا ةتسىطماةتشخصةم

ةتم وموا أ ادوماةتمس  ةعابإطك نةماةتنتن،اإت اال ض ءمةواومووا ي −
ةتم ومواةأل  قيمماق  اتمةةزما تك اشخ ،ا أ الح واةتمقواع،ا
اةتم وموا اط  ا زءة ايص   ال  ا م انن  الي اط  اتمةةز اق   ةتام
ا ةتووةرةلا ال اب ح ال ا  ط ال اطويلم ةأل  قيمم،اكط تيال اطعأ 

تاقةقةماأل ض ءاةتم ومواةتمؤدوماةتوماتلطماإت اةتوع ة اب تمس  ةعاة
ةأل  قيمماةتمال طة االاتعو لاتوةرةلاتمةةزمم،اشلمطمال اتندفاتأكا
ادوا ا ةتمع طأم اةتفلتم ا م اةتوك  ؤ اطق تو اتكن  ا اوط  ةتووةرةل
اتىحوخوةما انظ ط  اةتع تم ا طؤحس  اةتوعأة  اةتو تم ا تضم  لن ز م
اط  ا ضن الي ايفص  ا ال ا ةت  حثة م اتأمعأمة  ا ةتمضمن  اةتث ر 
اةتم وموا اط  ا ةسم الط م ا  ق، اتاقةم اق   اةأل  قيمم ةتم ومو

 ةأل  قيمماطاوخ ماقيمقلة ة م

بالمماةتواق اقةخ اةت ىق،ا حلمماايومووال ض ءاةتم ومواةأل  قيم  −
ةتسفلاإت اةتخ ا ا ةتعنقعاق  اإ  دمال اطض يقمما الاي نهاتقةةوا ذها
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اةتع طما ةألخى  اإالاألح   اتوعأماب تصام ل ا ماؤل فااةتالمم
 مخطلا ةض اد ئ ال ا شةكا أ اةألطما ةحوقىت  

يومووا مةوال ض ءاةتم ومواةأل  قيمماب تالمما ماإد طماةتص ال ا −
طوانظلةئ  ا ماليا زءاط اةتع ت ،ا كذتكاب تالمما ماطنةتأماتامةما

 دواةت  اةتوعأةمةمم

اةتووام  ل ض ء    −   لمم    ل  ط  شل بشك  –  ةت  حثة   ةسم

ابطلمقم طمثأة  ةنوخ    ةتم  قاع  م ةتام ت  - قيمقلة ةم ت  

اةأل  قيمةم تاويو  م  ةتمش اكم  أل أ    ق   تمؤحس ت  ، ةت لةط 

  ةتم  قداةألح حةمم ةتوعأةمةم ةتمسونم  

ا مةو − اةأل  قيممال ض ء يوموو  باثةم  ؤ ئف ت   ةتذي  ةتم ومو

اط  لي ق  ا بكبا     ةتقة م  م  تامب  لن     تم  نن ، لي توخ 

ا  م ةتعأمةم  ةتطل ا ةتع تمةم ب تم  قد أوزطن اط  ت  لنل كم ةت ا م

 ت ا ألبا    ، ةتىهطم ةتمعأنط    بة  ةت  حثة  رة  ح ئ  يان،
 يوعأم ط  إال ةألح   ، ط  ح ي لي تا  بكبا    ، ةتقة م ط  يماعنة

 يؤ ل ل  يمك  تلم  خطل لي ل  ةتم ومعةم، ةتقة  ل  ب تصاماةتع طم

 مةتم ومو لط   أ 

 ةتووام ،  م تامب  توامسةم  ؤ ئف ت   ةتذي  ةأل ض ء ك يومووا −

  ل ا  طع يةل بم  قد يأوزطن ا لن     تم   مال م ت  ، توخ  ق  ا

 ةتووام م

ا − احلممايوموو ا م اةتام ات   اةأل  قيمم اةتم ومو ال ض ء  مةو
اةتاما ماتشكة ا ا ماذتك ابم  ااخلم ، اإت ا معة  اطو ةالنضم م
ا مةوا اتاق ب   ا ما غم اطص تا  م اتام يم اإتة   ا ةالنضم م نق ب  
اةتمع يةلا اتة غم ا م اتش اك ال  اةأل  قيمةم اةتم ومع   دط    

 ةتم اةماتك اطا  م
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ةتاقن اةتس بقماط من مالخلىاط اةتاقن اةتومااإ ى اتةم اإت لض فاا دو
ا(122)يا غمال اتونة لا ماةت  طع ؛اطا  :

يومووا مةوال ض ءا أ ماةتوعأة اةتع تماب تالمما ماةتواةحم،ابم ا ما −
اةتمونة لع،ا اةتمقلاة  ارة  اط  اةتواةحم اطةوة  اةخوة ا ا م اةتام ذتك
اطع اف اط  ايكوس ننل ابم  ااحمم اإدلةا ا أ  اةتاصن، ا م ا ةتام
 ت  ا ما ما غمال ايكن ا وفاةتوعأة اةتع تما ناتأ ةماةالحوة    ا

اتأط اتأطىى  ةتوطأع   اك  ةم اطنةاق اتن ةل اتأو تم ايا غم اكم   ام
 ةتماو  ة اكماينةتأنةاقاةح ت  م

ا − ا مةو اةتطاطؤحس  تكف  اةشولةك اةتع تم ا ةس ت  ااى ةتوعأة   م
اةحولةما اةتع تم اةتوعأة  ا طؤحس   اةتو ، ات مةو ايا غم اكم  ةإلقةامم،
 حماةتطأ م،ا ماةتوع ةلا  اااةئ  ابشك اليماطسكتمادنطةمال اق تةمم

 ماراوهاةأل ،ا أ اا2005إ ى ابغوةق/ م  اتأالم  اةأل  قيمةماا دوال و
ا" اةتالم  اةألل  ا زء اةتوع ل  قيمةم احلمم ا حةنياط  اةألح حم ا ةتاقن  ح حةماةل

 واإ ى ا م  ال"ما دوا ايوطناا مزق لارو ن  لاةأل  قيممالايمك اتأعم ااتإلنس  ،
اةتع تمااتأالم  اةأل  قيمةم اطؤحس  اةتوعأة  اةتالمما ةحوقى، اضم    أ اضل اع

اتوضم :ا ان ا أ ال اتأكاةتالمم اةأل  قيمما اوط  اةتم ومو ةأل  قيمةماأل ض ء
ا" اةتشم  اةتالم   اةتللي، ا   اةتوع ةل احم اةتضمأل  قيمةم انشلاةلحلمم ا حم ،

انفسلا اإقةاع ا م اةأل  قيمم اةتم ومو احم اتشم  اكم  ةتمعأنط  ا ةتمع افا ت  قت  ،
اةتأنةئ ا اط  ايا ح    اط  ا  ضو ال م تل، اروسةةل اةتخ تم اةتقلةاة  ا ةتخ ذ رافسل،

اة ال وة ل ا أ اتاقةم ا ةإل لةءة اةتوماتس  وه اةتعأمةم ةألنظمم ا ةت اثةم "،اتوعأةمةم
ا ماةالنسة  ا  لاةتو ،اةتعلبةما  ما كذتكا" اةأل  قيمةم اةت ةسم احمال ض ء تك ةو

اطص قاا اإت  ا ةتنتن، اةتع تمم، اةتصعةو ا أ  اةأل  قيمم اةتم ومو اطو ةتونةت 
ام(123)"ةت ة ن  ا ةتمعأنط  ،ا ت  ق،اةأل ك اا ةآلاةءا نشل  اق  ادةنقال اطض يق  

لمماةأل  قيمةماتؤكوا أ اةتاماةألتة األ ض ءا ةسدماةتودوام ا ط ا  ا  تا
،ا  ذةاةتاماالاروال ايظ لا  اةتقدنةنة ا ةتوشدلمع  ا ةتأدنةئ اةتا  مدما  احلمماةتفكل
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تأوعأة اةت  طعما  اةتو تمما  مدماتك ةدوا أد ال اةتالمدماةأل  قيمةدماالاتعاد ا قد احدما
 دددد  هاةألطددددلاذتددددكاإتدددد احددددمال ضدددد ءا ةسددددماةتوددددوام ا دددد اةتوددددوام ا ةت ادددد ،اردددد ايو

ةت  طعدد  اكمؤحسدد  ا دد ال اتوموددوابدد إلقةاعاةتذةتةددما ةمدد ايوعأددماب تمسدد ئ اةأل  قيمةددمما
  ددذةاةتاددماياط ددماليضدد ا أدد احددماةت  طعدد  ا دد اتدداوادلةاةت دد اةتمع ددلعا دد اةتنحدد ا

 فددمالتم نةدد ؛ا اغدد اتامدد ا هةاعاةتوعأددة ااةت دد طعماق  الياتددوخ اطدد اخدد ا اةت  طعددمم
 نةدددماتمسدددؤ تةماتمنمددد اةت  طعددد  ؛ا قدددوال دددو اةتقدددنةنة ا ةتوشدددلمع  ا أددد اةتعددد تماةألتم

ةتادددماةألتدددة اتأ  طعددد  ا ددد اةتالمدددماةتك طأدددما ددد اتددداوادلةاةت ددد اةتموعأقدددمابددد ألطناا
ا(124)ةأل  قيمةمم

اةت  طعدد    ا مددما ىدددما  ةقددمارددة اةحددوقىتةمل ددماضددنءاطدد احدد م؛ايوضدد ا
رةا مد ؛ا دىا  دنقا  ةتوك ط  ةتولةب   أ الح و ةتالمماةأل  قيمةم،ا  ذهاةتعىدماد ئمما

لندلاتدة اانن د اطد اةالحدوقى،اةتمؤحسد اتأ  طعد  ماكمد    دنق ق  ا متأالمماةأل  قيمةد
اةتم ومددواأل ضدد ء ق  ا  ددنقانن دد اطد اةتومكددة  ةحددوقى،اطؤحسددماتأ  طعد    اد ك

ن ا ماتسةةلاةتعم اةت د طعما دماطخوأدفاطسدونم تلما طد ا د ايا غدمال ايكد ةأل  قيمم
ا تمضدمن ا،ا  دم طد  ةت  طعد   ةحدوقى،  ا طضدمنا تمعاد   ةضد ا طسدؤ ،    ا ا ك

  بمنضدن ةماردن م طم احدو   يا غدم ؛اإذطد ا  دمالخدلىااةأل  قيمةدم  حدو قاةتالمدم

ا ةتم وموماةإلنس    تخوطم دةنق ق  ا  ةتمعل م ةتعأ  لط م  و اةألرنة ار وف
 المواطنة:ثانيا: واجبات الجامعات ومسؤولياتها ف  ظل 

ُتعواةت  طع  ا زءاالايو زلاط اةتم ومواةتذياتعم ا ةل،ا ما غمالالاتعم ا
 م ،ا ماةتم ومواةتذياتعم ا ةلاةت  طعما ماةت  طع  ابمعز،ا ال؛ا قط    اةأل

  اتاقةمالح  ماط حماإت اةالروة ا ةالروك ا،ا ةالتص ،اب تعأنما ةتوكانتن ة ؛اط ا
ا ةالروك  اةتما  سم ا أ  ا ةتقواع ا  ، ا ط  ا مأ  م اط  ، ا م ا نقعاا اتقةة  ايعو أ 

 أ اةتاو ئ اةأل  قيمةما  وقاةألبا  اةتوما- ق –ةت  طع  ا تمةز  ا ام قت  ايعوموا
ا تك ا اد قاا-ليض –تاقق  ؛ ا ماتكنم اط ومو ا ةتمش اكم ا أ اةتوف     مادوات  

ا ةت ا ةال وم  ةم ا ةتوكانتن ةم اةالدوص قيم اةتوطناة  اطو اةتوع ط  اةتوما أ   ةسةم
ايش و  اةتع ت ا ماةتند اةتلة  م
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الابوا ا ا م اتصاةف   ا ممك  اةتمع تلع؛ اةت  طع   اطسؤ تة   اتعوق دو
ا(125)ط من   ؛ا  م:
اةتم وموااةتمسؤ تة   − اتندع   اإت  ا تشةل اةالدوص قيم: ةال وم  ةم

ابم اكب ا ةتخوطةم ا ةت اثةم اةتوعأةمةم اخوط ت   اةت  طع  اروقوي  اتقنم  
ح    اةتمسوفةوي ا أ اةخوىفاطسمة ت  ما ط ا  اتسوموايوفماطوا

اةتلخ ءا ا كلع اط  اتأ  طع   اةالدوص قيم اةال وم  ةم ةتمسؤ تةم
ا ل ك اا ابشلمم اكنةقا اط  ابل اتس   اط  اخى، اط  ةالدوص قي؛

  طشل    اباثةماتط ةقةماتضةفاتىدوص قاةتن امادةمما  ئأمم

  اروندع  اةتم ومواط اةتق نننةم:ا تلت  اتأكاةتمسؤ تةاةتمسؤ تة   −
اةتوما اب تقنةنة  ايأوزم ات تا  اة و  ام  اطنة ا  اب  و  ا   ةت  طع  

اياق ابم  اةتم ومو؛ ا حقن اام ضع   اةت  طع   احقن  ارة  ةتونةه 
اةتواظةمةما ا ةت ةس   اةتاكنطم ا ة   ابم  اةألخلى؛ اةتمعاةم ةأل لةف

  ةتلد رةما ماةتو تمم

اةت − اتأك ا توعأم اةألخىدةم: اةتم ومواةتمسؤ تة   اروندع   مسؤ تة  
ا ةتشف  ةما اب تعوةتم ايوس  انان ا أ  ال م ت   اةت  طع   اتؤقى بك 

ا ا احو  اطا  ، اةتم ومو اتندع   ا تأ ةم ا ةحو    ات اإ ةتويمقلة ةم،  
طاصن ا أة  ااحمة ا ماةتوشلمع  اةتا  ممااةتمسؤ تة  تك اتأكا

اة اب تسأنك اةألخىدةم اةتمسؤ تة   اتأك اتلت   اكم  تمو واتأ  طع  م
احم يما اطث : اتو ا   ؛ اةتوم اةتوةخأةم اةتقة  ا طاظنطم اةت  طعم، قةخ 
اتأ مةوا اطوك  سم ا ل  ا إت حم اةتعوةتم اك  م، ات   اةتماوس ة  حقن 

  ب ت مةوم

ابك اةتمسؤ تة   − اةتم ومو اتندع   اإت  ا تشةل توصلفااةتخةلمم:
،ا موضم اذتكالطناةا وع؛اطا  :اةت  طع  اب  و  ا  اطنة  ات ت 

ت لةط اةتخةلمماتص ت اةتم ومو،ال اتخصة ابعتاةتند اط اق  اة
اتأقض ي ا ا دو   ار عتاط  اةتو ل  ال  اخةلمم ابك م ، اتأقة م ةتع طأة 
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ةتم ومعةم؛اط اخى،اةتقنة  اةتموان ما)طاناةألطةم،اطك  اماةتفقل،ا
اطع ت ماةالطلة (م

 اةت  طعدد  القةعاط مددما ددماخوطددماةتم ومددواةتددذياتعمدد اليوضدد اطمدد احدد ما
ل؛اطدد اخددى،اةتمسدد  مما دد اا   ةددما ددذةاةتم ومددوا ضددم  اتقوطددلا ام قتددلما طدد ا دد ا ةدد

 ةال ومد م  اطد ال تنمد  اةتعمد اةت د طعم أد ال تأ  طعدم ةتمف دنماةتمع تدل قدوال دوا

تأ  طعد  ا حدولةتة مةإل ةتوخطدة  طد ا د ايىحدمال ا ةتم ومدواةتموزةيدوع،اب حوة  د  
ةتم ومددوا تندع تددلاةتا تةددما ةتمسددوق أةما ب حوة  دد  ةتمع تدلعايضددوا دد اة و دد اهاةتن دد ءا

ةت  طعدما د اةتندد ا ط مدم تد اتعدو  د اإ د ااةتوشدلمع  اةتا  مدماتأوعأدة اةت د طعمماإذ
ةتدلئة ا ةتمادلك  دم ةت  طعدم لتد ا  رد   اسدي،  ةت ا  ةتوعأة  ةتلة  اتقوصلا أ 

امة نو   تةت ةسما ةتاف  ا أ االدوص قاةتمعل ما تامةماةتاة عاةال وم  ةما
 ط ا  ،احظماطنضدن ا ة  د  ا طسدؤ تة  اةت  طعد  اب  ومد ما د ،ا أد اا

ةتمسددونم  اةتماأةددما ةإلدأةمةددما ةتو تةددم؛اتوا ددمال ا ادد كابعددتاةتكو بدد  اةتوددماتددلةقفا
شدد ا الا طدد ا دد رددة اطصددطأ اطنة اددماةت  طعدد  ا ةتمسددؤ تةماةال وم  ةددماتأ  طعدد  ما

ةتمخوأفدماإتد اةتنة  د  ا ةتمسدؤ تة  اةتودمايا غدما أد اةألقرة  ا ةإل ىن  ا ةتمنة ةما
ا1915 قوال أا اةتلةبطماةألطلمكةدماألحد تذعاةت  طعد  ا دما د مااةت  طع  اةتقة مار  ؛

 Declaration of Principles on Academicط دد قداةتالمددماةأل  قيمةددما

Freedom and Academic Tenureبةد  اط د قداةتالمدماةأل  قيمةدماةتصد قااا 
 Statement of Principles on Academic Freedom andا1940ما د 

Tenureتعزمددزاةت ادد ا تقددوي اا(126) ة  دد  الح حددةم؛ا ددم:اممال اةت  طعدد  ات دد ا ى دد
ةتخ دددلةءا دددمااإ دددوةقاتدددةواطددد اةتمعل دددماةإلنسددد نةم،اتقدددوي اةتخوطدددماةتوعأةمةدددماتأطدددى ،ا

اطخوأفاةتفل  اةتوماياو    اةتم وموابقط   تلاةتمخوأفمم
بكفدد ءعا  ع تةددمايوطأددياا اشددكال ادددواعاةت  طعدد  ا أدد اةتقةدد مابمسددؤ تة ت  ال

ةت  طعدد  اتأوددزماةتددو ،ابعددوماةإلخددى،اب حددوقى،اطدد ا دد احددوقى،ما االا ددما  تةددماطدد اةق
،ا كذتكاةتاةأنتماق  اطث ا ذةاةإلخى،اطد ا  ندياددنىا حم يماةتالمماةأل  قيمةمار  

ايوا  ،اةتعاصلاةتلة  اةتاق هاةآلتةم:ما   ا ذةاةتسة  احنفالخلىا ماةتم ومو
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 ةتمسؤ تةماةال وم  ةماتأ  طع  ات  هاةتم ومواةت  طعمم م1

اةتمسؤ تةماةال وم  ةماتأ  طع  ات  هاةتم ومواةتخ ا مم م2
ا ُممك اتا  ،اذتكا ةم ايكتم:ا

 :المسؤولية االجيماعية للجامعات تجاه المجيمع الجامع  .1

ت  هاةتم ومواةت  طعماط اضل اعااتاطأماةتمسؤ تةماةال وم  ةماتأ  طع  
ةتعم ا أ اتن ةلارةسما  طعةماقة مماتإلروة ا ةالروك ا؛اد ئمما أ اةتالمما ةتعوةتما

ا ا ىارو ا ةتسةطلعم اط اةتومةزا ةتقةنق اخ تةم ا ةتمس  ةع، اتاعك اطظ  لال ةتشف  ةم  
 اةتما خاةالحوقى،اةت  طعما أ اةت ةسماةت  طعةم؛ا ل اتاعك اةتالمماةأل  قيمةما أ

اطومثىا ماةتو   ا  احقند  ا اةتووام ا ةتطى ؛ ةتوعأةمما ةت اثماأل ض ءا ةسم
 ماةتوع ةلا ةتووام ا ةتاق  ا ةتاشلما ثمماتك ةوا أ ال ادواعال ض ءا ةسماةتووام ا
 ةتطى ا أ القةءاطسؤ تة ت  اةتا تةما ةتمسوق أةمات  هاةتم ومواةت  طعما ةتم وموا

ط اتقوطلاةت  طعمات  اط احقن ا ا  يما تامةماحقةقةم؛ا  ذهاةتخ ا ماتوندفا أ ا
اطسؤ تةمالح حةماتأ  طعمات  هاةتماوس ة ات  م

اةتووام ا ةتطى ا ماةت زءا ا ةسم  خى،اةتاوي ا  اطسؤ تة  ال ض ء
ةتق قماحنفاتوض اطسؤ تة ت  ات  هاةتم ومواةت  طعمماطواةتنضوا ماةال و  اال ا

احولةتة ةماتأ  طعممةماالاروال اتظ لا ماطكنن  اةتخطماةإلطىط ا ذهاةت ةسماةت  طع
 :المسؤولية االجيماعية للجامعات تجاه المجيمع الخارج  .2

ةت  طع  ات  هاةتم ومواةتذياتعم ا ةل،اطد اردة اطسدؤ تة  اا تعوقاطسؤ تة 
  مددماتك ةددوا- مدد اتدد اةإلشدد اعاحدد بق –خىدةددما خةلمددمالة وم  ةددماةدوصدد قيم،ا د نننةددم،ا ا

نددددلاالاُيمكدددد اةتفصدددد ارددددة اتأددددكاةتمسددددؤ تة  ؛اب  و  ا دددد اطووةخأددددلا طوشدددد بكم؛ال أدددد ا
؛اتدل  ت  طع  اتؤقىاطسدؤ تة ت  ات د هاةتم ومدوابمد ايسد  ا دماةتا  يدما دماتقوطدلا ام ق

طو عدددما دددماذتددددكاطعددد يةلالخىدةددددما د نننةدددما خةلمدددمما طدددد ا ددد احددددةكن اةتادددوي ا دددد ا
ا طع  مماةال وم  ةماتأ ةتمسؤ تة

 University Socialتقواحظماطصطأ اةتمسؤ تةماةال وم  ةماتأ  طع  ا

Responsibility (USR)نا ءالب  وم ما ةحوارة اةتم ومة اب توعأة اةت  طعما ماا
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ةتع ت اك  م؛ا  ت  طع  ا زءاط اةتم ومو،ا غةلاطعز تما ال؛ا ب تو تماك  ا أة  ا
ات ا م اةتمش اكم ا أ  اةتامناةتعم  ا  م: اةتثى م؛ ابكبع ق   اةتمسووةطم اةتوامةم اقةم

ةالدوص قيا ةتوقوماةال وم  ما حم يماةت ةسمما ط ا  ؛ايا غما أ اةت  طع  اةتسعما
اةتماأ ،ا ا ةالدوص ق ا ةل، اةتذياتعم  اةتم ومو ات  ه اةتع طم اةتوزةط ت   ا تقنمم توعزمز

؛اط ال  ال ايكن ات  اةممةتوعأةالبا    ا لنشطو   ةتم ومواكك ؛ا ذتكاط اخى،ا
 تك ةلاحقةقما أ اط ومع ت  ا تاسة اتناعاةتوعأة اةت  طعما ماةتم وموما

حوخوماطصطأ اةتمسؤ تةماةال وم  ةماتأ  طع  األ ،اطلعا ماشةأمالُا دوا
اةتمشولكماتثى ا شلا  طعا؛اط اخى،2001  ما اةت أواةت  نق ارا ء ما ماط  قاع

Construye País (Build Country)اتنحةوا ار وف اةتمشل   ا ذة ا تو ا دو ؛
طف نما طم احماةتمسؤ تةماةال وم  ةمارة اةت  طع  اةتوشةأةم،ا ةنو  اةتمشل  ابعوا
ا خ ا ما اةت  طعم اقةخ  التا  اةتمصأام ا ة وم    ارة  طا دش  ا  ا ا م 

ا اإت اط من ماط اةتم  قدا ةتقة اةتوماط اخىت  اتومك اةت  طع  اةتوشةأةماط ات 
ا(127)ةتمسؤ تةماةال وم  ةمابشك ا ع ،ايس  ا مارا ءاةتم وموا تقوطلم

ا اتأ  طع   اةال وم  ةم اط واUSR  تمسؤ تةم ال  ا أسفم تالكماال م
اظلاإتة  اكفأسفماتأ  طعماةتوماتسوخوماةتما  اةألخىدما ايُالة وم  ةم؛ا ةتومايمك ا
Ethical Approachاا اط  اةتماأ ا ةتع تمم؛ اةتم ومو اطو ا ةتوع ط    التوطنمل

تعزمزاةتوامةماةال وم  ةما ةت ةسةما ةتوقاةما ةالدوص قيمما تعم اةتمسؤ تةماةال وم  ةما
ا اكم  اةتوغةةلة اةال وم  ةم، اإحوة  ا م التأ  طع  اكى يالح حم يعا اات اة   

ةت  طعمما  ذةايوطأياإقةاعاا  نقاحة حماتأ نقعاةألخىدةماةتوماتاك القةءاةتم ومو
طسؤ تلا  اةتوك ةلاةتولبنيا ةتمعل ما ةتخوطما ةت ةسماط اةت  طعم،ا بانةااتف  أما

  اتعزمزاةتوامةماةتمسووةطمال؛اط اةتوماتعم ا ة  ا ط ومع ت  اةت  طع اطواةتم ومو
(،اتقوي اةتخوطم،اKnowledge Transformingط اخى،اةتوعأة ا)تانم اةتمعل ما

طوا- ق ا- اك اذتكايؤكوا أ اةتوع   اةألخىدماتة ال ةت ا اةتعأم ما الاشكا
 م ،ا ةالدوص قا ةم ايوعأماروضمة اط ومواةألاطو-ليض –ةتم ومواةت  طعم؛ا إنم ا

ا(128)م لتا  اةتمصأاما ةتمسوفةوي
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اتأ  طع  ا اةال وم  ةم ااUSR  تمسؤ تةم اةألخىدم اةتوع    ا أ  –تؤكو
ب  و  ا  ا زءاةتخ ا ةماطواةت ةسما-ليض –قةخ اةتم ومواةت  طعم؛ا إنم ا-تة ا ق 

ا اح  م ا م ا  ت  طعم اةتمصأامم التا   اتضمة  اط  ااإت ط   حولةتة ةماإت ا 
  اتأ ةمالةتمسؤ تةماةال وم  ةماكم ا ناةتا ،ا ماطاظم  اةأل م ،اةألخلى؛اط ا

اةت التا   اةتخلم ة ،اتندع   اط  اةتعم  التا   ا)ةتطى ، اةتمسوفةوي  مصأام
اةتوةخأةما)ةإلقةامة ا ل ض ءا  ك ال اةتومنم ،ا ةتم ومو(  كذتكالتا  اةتمصأام

ا ةتمنؤفة اةتووام ، ا ما  ةسم اتأ  طع  اا.ةت  طعم(، اةال وم  ةم  تغط اةتمسؤ تةم
ات الال ايا غم ا ةتوم ا ةالدوص قيم؛ ا ةت ةسةم اةال وم  ةم اةتوخطة اةتقض ي  ا   افص 

اةإل ا نةنيا ةتوشغة  اط  ا  نياط   اتعو ل ا ةتوم اتأ  طعم، اةتو حولةتة م اةتطلمقم
اتوف   ا اةتوةخأةة ا ةتخ ا ةة ا ةتم ومواةتذىار   ةت  طع  اطوالتا  اةتمصأام

اإت اطوىا ةحو مشةلاطصطأ التا  اةتمصأاما ما ذةاةتسة  ا  (129)تعم ا ةلم
اطث  اةأل لةق، ا ةت ا ،ا :ط  اب تووام  اةتق ئمة  اب تووام ، اةتق ئمة  اغةل ةتمنؤفة 

اةتما  سة ،ا اةتونؤةف، ا     اةتخلم ة ، اةتمناقي ، اةتطى ، ا ةإلقةامة ، ةتق قع
ا(130)ةتم ومع  اةتماأةم،ا ةتماظم  اةتشلمكما ةتكة ن  اةتع طما ةتاكنطةمم

دواعاةت  طعما"بكن  :ا USR  ا ُممك اتعلمواةتمسؤ تةماةال وم  ةماتأ  طع
ا اةإلقةامم، ا أسفو   ا   اةتماوقع اةتم  قدا ةتقة ، اط  اط من م اتط ةم طم احما ا أ 

 ؤ ئف  اةألح حةم:اةإلقةاع،اةتووام ،اةت ا ا ةإلنو  ،ا ةتونةت اطواةتلاىاةتمخوأفما
ا ةل اتعم  اةتذي اةتم ومو ا م اةتمصأام التا   اتمط تي  تعلفا. "131 ةالحو  بم

ا ليض ا"  ذتكارد اةت  طعم" اطواشلك ء ا ماةتاف  ا أ ا ىد  ا ةوع اةت  طعم دواع
"تعظة اطا  واةت  طعماألتا  اةتمصأام،ا تقأة اةتوك ةلاةتسأ ماألنشطماةت  طعما

اةتمصأام" التا   اط ا(132) أ  اط من م ا تنؤةف انشل ا أ  ا"ةتقواع ا ليض  م
ا الابو اخى، اط  ا ةتقة ؛ اةتمسؤ اطكنن  ةتم  قد اةت  طعم اةتالم اةتمعل ما: ،،

اةتم ومعةم" ا ةتمش اكم اةتم ام، اةتوعأة  اةت نقعا(133)ةال وم  ةم، ا"حة حم ا ليض  م
ا ةتمنؤفة ا اةتووام  ا ةسم ا ل ض ء ا)تطى  اةت  طعم اةتم ومو األقةء ةألخىدةم
ا ةت ةسةما ا ةتعم  ا ةت ا ، اةتوعأة ، اتك ةل ا   اةتمسؤ تم اةإلقةاع ا  ا لمم ةإلقةامة (
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ا اتاو    اةت شلمماةتوم اةتوامةم اتوعزمز اةتم ومو اطو اتف  أم احنةا ا م ةت  طعم،
ام(134)ةتمسووةطم"

إ اطف نماةتمسؤ تةماةال وم  ةماا:   اضنءاةتوعلمف  اةتس بقمايمك اةتقن،
اةأل  قيمةما اةتوعأةمما)ةتاة ع اةت عو ا م: الح حةم؛ البع ق تأ  طع  ايلكزا أ اخمسم

اةت ُا ا ةتوعأ (، ا ما مأةوماةتوعأة  ا ماةتمومثأم اةتمومثأم اةأل  قيمةم اةتمعل ما)ةتاة ع عو
اإقةات  ا ا   اةتمومث  اةأل  قيمةم ا)ةتاة ع اةتواظةمم اةتُ عو اةتمعل م(، اإنو    مأةم
ةتواظةمةما  مأة ت  اةإلقةامماةتوةخأةم(،اةتُ عواةال وم  ما)ةتاة عاةأل  قيمةما  ىدو  ا

ا ما ى اةأل  قيمةم اةت ةسما)ةتاة ع اةتُ عو ا الاشكال اطواةتم ومو(، اةت ةسم(م اطو دو  
اةت  طعماةتندنفا أ اةأل اةتس بقماحنفاُتس  وا ماةتوعلفا أ احة ع اةتخمسم بع ق

ا.  طأما ق ا  ا ماةتم ومواةتذياتعم ا ةل
ا ا تومث  اةتمىط  اتأ  طع   اةال وم  ةم اتأمسؤ تةم  ةم ااUSRةتلئةسم

ا(135)يكتم:
ال − اةتمسؤ تةم ااةال وم  ةم  اةت  طع  ااتك ةلاتعا تأ  طع  ؛ لنشطم

  تصل  ت  ا أ اةتم ومواةتذياتعم ا ةلم

ال − اإت ااةتمسؤ تةم  اإقةايايسع  اتأ  طع  اتوطأيانم  ةال وم  ةم
اط ا ا ذتك اطسووةم؛ اط ومو اةت  طعم ا ةل اتعم  اةتذي اةتم ومو  ع 
خى،اةتقض ءا أ اةتوك ةلة اةتسأ ةماغةلاةتمسووةطم،ا ق  ا تعزمزا

 شك ،اطسووةطماتأوامةممل

ةال وم  ةماتأ  طع  اتةس ابعةوعا  ال اخ ا اإ  اااةتمسؤ تةم ال −
ةتق نن ؛ا إنم اتعم اب تواسةماطواةالتوزةط  اةتق نننةمما  تقنةنة ايا غما

اةتوك ل اتاظل اة وم  ة اة  اةتمسؤ تم اةتوصل    ا تو   اةتسأ ةم، لة 
 تأ  طع  اط اك  ماةت نةنيم

ال − اتأ  طع   اةال وم  ةم اةتمسؤ تةم ا  التا  اتوطأي ارة  ةتواسةم
،ا ةتذي ايا غما أة  اةتعم اطع ا أ الح واط اةتمسؤ تةماةتمصأام

اةتف  أة ا ات مةو ادةمم ات ا ء اتأطل ة ؛ احأن،اطفةوع اإلي  ق ةتمشولكم؛
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اطض  ما ادةمم اخأم اط  اروال اط زمم؛ احأن، ا تطنمل ةال وم  ةة ،
 تأ عتا أ احس  اةآلخلم م

اا ُتم او اةتةت  طع   اط  ا ةل؛ااوك ةلة ةتعويو اتعم  اةتذي اةتم ومو  أ 
ا(136) ُممك ارأناعا ذهاةتوك ةلة ا ماةتشك اةألت :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1شكل )

ااجلامعة على اجملتمع يف سياق املسؤولية االجتماعية للجامعاتأتثري 
ُتعواةت  طع  اطثأ  اا:Organizational impactsاةتواظةمةمةآل  اا −

طث اغةل  اط اةتماظم  اةتم ومعةماةتومات  اتك ةلا أ احة عاةأل لةقا
ا أ ا اخ تم ا تك ةلة  ا ةتطى (، ا ةألح تذع ا)ةتمنؤفة  ةتوةخأةة 

 ا ة  ا ةم ايوعأمابكةفةماتافةذا مأة  اةتالماةت  طعماةت ةسماةتوماتعم
الخلى،ا ا بع  اع اةت ( ا ةتوأن ، ا ةتاق ، اةتغ ب  ، ا إهةتم )ةتاف ي  ،
اةتةنطةما ما يا غما أ اةت  طع  ال اتوس ء،:اكةفاتا زا مأة ت  

  ذهاةتع قة ايمك ال اتكن اطقصنقعااةت  طعم؟ مةوالنا ءاةتالما

المسؤولية 

االجتماعية 

 للجامعات

 ةتوك ةلاةت اثما ةتمعل م
)تط ةماةألنشطماةتوكانتن ةما

  ةتعأمةماتأ  طعما ماخوطماةتم ومو(

 اليأثير الينظيم 
)تن ةلاطا خا ةنشطما  طعةما

ةت ةسما ةتاف  اطسؤ تما  ا
  أة  ا"ةت  طعماةتخضلةء"(

 اليأثير االجيماع 
)ةتمش اكما ماةتقض ي ا
ةتم ومعةماةتسة حةما

 ةالدوص قيما
 ةال وم  ةم(ا  ل ا

 اليأثير اليعليم 
)إ وةقا  تيا

طسؤ ،ايش اكا ما
تاقةماةتوامةما
 ةتمسووةطم(
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ال  ا ممك  اطقصنقع، اغةل اةتةنطةماال  اةتاة ع ا أ  تؤ ل
 .تأع طأة /ةتوةاحة ا ماةت  طع  ا   ئىت  ،ا ط ومع ت  اةتماأةم

ا اةتواةح   اإحوى الش ا  اذة الاإت  دو اةت  طع    
ا ا  ا  اق ا  طعم اطث : ا  تمة ، اةأل ،  Harvardةتوصاةف

Universityا اك ط لق  ا  طعم ،University of Cambridgeا،
ا اتاو  اكأةم ا  طعماUniversity College London  طعم ،

 University،ا  طعماشةك غناUniversity of Oxfordل سفناقا

of Chicagoتم اواةتاواط اةن ع    اةتغ هة اةتمس  ماتىحو  واا
ا اةتندنق اةحوخوةم اط  ا ةتاو اةحوخوةماةتافلياةتالةاي، ا م ا هم قع ،

اطوخصصم،ا ارةسةم اطلكز/ش كم ا تشغة  اةتمو وقع، اةتط دم طص قا
 (137) هم قعاةتن ماةت ةسمارة اةتمنؤفة ا ةتطى م

اةتوك ةلة اEducational impactsاةتوعأةمةماةآل  ا − ا ذه ا توعأم :
ا ا ةتوعأ ، اةتوعأة  اةتو بعمأةوم اا ةتطلمقم ايو  اةتما   ار   را ء

انن اةتم اةة اةتذي اتعأم  اةت  طع  ،ا الخلى،اط   تطنمل  ما بع  اع
اةتو  اةت  طع  ا ةتطلمقم اخىت  طاتقنم اةتوعأة اا  ا ةكأم بإ  قع

ت  طع  اط ال  اتعأة اةتمنة اة اةتمسؤ تة اة وم  ة ؛ا  ا؛ ةتووامي
ا ا أ  اط  شل اتك ةل اتوي   ا إ وةقهاةتتعأة  ا  مل، ا تشكة  ط تي،

 تةوصلفا ماةتم وموابمسؤ تةمم

اط :اCognitive impactsاةتمعل ةماةآل  ا − ابك  اذتك ا ملت   :
ةت اثةم،ااةتم  ال ةتون    اةتمعل ةما ةألخىدةم،اةتما   اةتاظلمم،ا

اةت  طع  اةتمعل ما اكةفاتنتو الخلى، ا بع  اع اةتمعل مم  إنو  ا نشل
  تويل  ؟ا ط الننة اةتمعل ماةتومايا غمال اتاو   اةت  طع  ؟ا

ت  طعما ما:ا توعأمابمس  مماةSocial Impactsةال وم  ةمااةآل  ا −
تامةماةتم ومع  اةتماأةما الواةتم ،اةال وم  م؛ا  ت  طع  اتوي  ا
ا ةتسة حةما اةال وم  ةم، اةالدوص قيم، اةتوامةم ا أ  ا ةض  تك ةل
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اإت ا اةتنتن، اتعزمز ا أ  اتعم  اةت  طع   اإ  احة  تأم ومو؛
اب تنةدوا اةتوعأة  ا اب  اةال وم  م، اةتم ، االو ا تكنم  ةتمعل م،

اةتخ ا مم
ةتمسدددؤ تةماةال وم  ةدددمااق اةاط مددد ا دددمب ت  طعدددماةسددد  اةتووامسدددةما تأعدددياةت 

؛ا  دددددد ا دددددذةاةتسددددددة  ات دددددوااةإلشدددددد اعاإتددددد اة اةتمسددددددؤ تةمات ددددد هاةتم ومددددددواةتخددددد ا م
يددلت  ابمصددطأ ااخددل؛ا ددناةتمنة اددماةأل  قيمةددممااةال وم  ةددماأل ضدد ءا ةسددماةتوددوام 

"ةالنومدددددد ءاإتدددددد اط من ددددددم،اط ومددددددواةتددددددوعأ اتعلمددددددواةتمنة اددددددماةأل  قيمةددددددمابكن دددددد :ا ا
Learning Communityاتكددن ا ةحددواطدد ا ددذةاةتم ومددو"،ا ُمقصددوار دد اليضدد ال اا 

 طدواةإليمد    ةتقنة دوا ةأل دوةف بم من دماطد اةتقدة  ةتم ومدواةأل د قيمم "ةالنومد ءاإتد 

اةالنضد ماإتد  ومدوا أد اةتسد  ل"،ا "ةتم بفكدلعاةتطلمقدماةتود اُيمكد ار د اةتمسد  مما دم
ةتم ومددددواةأل دددد قيمماةتنةحددددو،ا ةتمشدددد اكما دددد ا لمددددماةألنشددددطماةتعأمةددددمال اةت اددددن ا

ترخدددلم "ما"ةتلغ دددما ددد ااةتدددو  ا تقدددوي توطدددنملاط ددد ،ا ةحدددواطددد اةتم ددد ال اةتمعل ةدددم،ا
ا(138)إت "ملم ،ا ةتمش اكما  اةتمشل    مممةتعم اطواةآلخ

ا(139)ةتمنة اماةأل  قيمةمايؤكوا أ : ط ا  ا إ اطضمن ا
 ةسماةتووام ا أد اقةامدلاقةئمدمابكد اطد ا دنا ويدو،اا ضنيكن ال ا -

بشدك ا  معمد ا أد ات د ق،اةتخ دلة  ،تأ  طعدم  طس نوا قة  اتأطى ،
ا. ةحواقةخ ا خ ا اةت  طعم

ةتدددذيايدددو  ا ةتم ومدددو طددد اة ةسدددماةتودددوام ا دددزءا ضدددنل ايكدددن ا -
 ةتمصأامم ةتزطىءا لتا  ا ةتطى 

ةتدددزطىء،ا تو ددد  ه تدددوي  اطسدددؤ تة   ةتودددوام ل ال ضددد ءا ةسدددما -
،ا  ددد اوالجامعاااات ةتطدددى ،ا  دددل  اةتوخصددد اةتوددد ايعمأدددن ار ددد ا

 مالمجتمع على اتساعه التزامات تجاه لديهم

تعلمفددد  اةتمنة ادددمااإتددد ال  تشدددةلاةألقرةددد  اةتملت طدددماب تمنة ادددماةأل  قيمةدددما
خمدددد اط ومعددد  اطووةخأدددماتسدددع اإتددد اخددددوطو  مااتشدددةلاإتددد ةأل  قيمةدددما طضدددمنن  ا

 ةتددزطىءااStudents  أل دد قيمةن ا)ل ضدد ءا ةسددماةتوددوام (ايقددوطن اةتخوطددماتأطددى ا
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Colleaguesطؤحسددد ت  اا Institutionا  ددددل  اةتوخصدددد اةتوددد ايعمأددددن ار دددد ال ا،
اماPublic،ا ةتع طماDiscipline or Professionم اماةتو ايخوطنن  اةت

 توعوقاطسؤ تة  ال ض ءا ةسماةتووام اب ت  طع  ا ماةتفودلعاةتلة ادم؛انوة دما
 ةتم ومددددواةتماأدددد ا-خ تددددم–تأواددددنال ا ةتوغةةددددلة اةتوددددمايشدددد و  اةتوعأددددة اةت دددد طعما

قةددد ما  طددمما  مددماتك ةدددوا أدد ال اطسددونىالقةءا ضددنا ةسدددماةتوددوام ا ددماةت– ةتعدد تمم
ط ومواةت  طعما)قةخ اةتالماةت  طعم(ا ةتم ومدواةتخد ا مابمسؤ تة تلا  ة   تلات  ها

)ةتم ومددوابقط   تدددلا طسددونم تلاةتمخوأفدددم(اُيعدددوااكةددزعالح حدددةما دددماةتاكدد ا أددد ا دددنقعا
اتمةز  ما طوىاةتمؤحسماةت  طعةما

ل ضد ءا ةسدما ط ا  ا قوال و اةإل ىن  ا ةتمنة ةماةتو تةما أ اطسؤ تة  ا
 قواحدوقاإ دى اقةااةتسدىماتأالمدماا؛اطث :اإ ى اقةااةتسىم،ا إ ى ا م  متووام ة

ةتمسدؤ تة  اا50إتد اا46  قيمةما ةتمسؤ تةماةال وم  ةماتب  قيمةة ا  اطنةقهاطد اةأل
ةتو ايا غما أ ال ض ءا ةسماةتودوام اب ت  طعد  اةتقةد مار د ات د هاط دومع  اةتدوةخأما

 (140) ةتخ ا م؛اطا  :

ةتنؤةفةما ةأل  قيمةمابكف ءعا نزة م،ا بك ا  د ت  االق ةا  ابكقةءةتقة ما −
 . دواةت  ،ا  ق األ أ اةتمع يةلاةألخىدةما ةتعأمةم

مسؤ تةماق  اةتمس واباقن اةآلخلم ا ةحوة    اباحقند  طم احما −
 .ةتم ومواةتذيايعمأن ابل

ا  اةتوس ط ات  هاةخوىفا     اةتاظلا تامةمااغلوةتعم ا أ ا −
 .نةدفا تعزمزاةتاق  اةتويمقلة م ةتم

ا − ااةتمش اكم وم اةألحنة، اط  ا-بكياح ، الل  ايكن  لياا م- ل   
ضلةاابك ض ءاةتم ومواةأل  قيممال اتقوي انلاةإلك م ايكن اط اش

 تا هال ا  اةتم  قدا ةتمع يةلاةتعأمةما ةألخىدةما ةتم اةمم

ااةتمس  مم − اةتمس  ةع ا وم ادض ي  اطع ت م ا م ةتو امخةما-بفع تةم
اةتط قةم،ا- ةتمع تلع اةالخوى    الح و ا أ  اةتم ومو ا م ةتق ئمم

 ةتمعوقوة ،ا ةتان ا ةتعل ا ةت اسةم،ا ةتماطقما ةتنضواةالدوص قيما
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اةأل  قيمما اةتم ومو ال ض ء ا مةو ا أ  ايا غم اةتغ يم، ات ذه تاقةق 
ا دو  اط  اتخصة ا زء ا أ  اةتقط    اةتعم  اإت  اةتوعأة  اتاق   

 .ةتمال طماط اةتسك  

 م ال واإ ى ا م  اتأالم  اةأل  قيمةدما ةحدوقى،اطؤحسد  اةتوعأدة اةتعد تما
ا أ اطسدؤ تة  ال ضد ءا ةسدماةتودوام ات د هاط ومع ت د ؛ا ةتودماطا د :ا ةت ا اةتعأم 

ماط ومع ت د ،اةتوزةمال ض ءاةت ةسماةأل  قيمةمارنضدواةتوعأدة ا ةت اد اةتعأمدما دماخوطد"
  ددوماةحددوغى،اةتالمدد  اةأل  قيمةددما نودد ئ اةألبادد  اةتعأمةددماألغددلة اتوعدد ا اطددوا
غ يددد  اةتعمأةدددماةتوعأةمةدددما ةتعأمةدددم،ال اتخددد ابم ددد قداحقدددن اةإلنسددد  ال اتسدددمءاإتددد ا

 م(141)"تاقةماةأل وةفا ةتقة اةإلنس نةم

اةتم ومواةتخ ا م؛ا ثمما ايوعأمابمسؤ تة  اةتطى ات  ه تك ةوا أ ا  ةم 
اةت  طع   ا ةتاقن ا ةتنة    ت وفاال  اةتمنة ام ،اتوىا ىر  اإت اغلواطف  ة 
اطع ا  ا  نيااو   طش اكا   ةت    تا   دةما   دواةتا   تامةم اإت  اةتم ومو،  م

ا ةإلدأةمةما  إ وةق اةتماأةم اتأظل ف ا ةتع تمةما  ق   اةت  م ا   ةت وفاا ط 
ت  اطش اكما ع تما ماا،طنة اة ات تاة ام تكنايومث ا مااتأ  طع  احولةتة مةإل

اامما أمةما  مأةما  اطسؤ تة ت  ات  ها،ا توي  ابك ادط   تلا طؤحس تلاةتم ومو
ا اةتمخوأفم: ابكبع ق   اةتس  ل، ا أ  ات  هاةتم ومو ا ةتمسؤ تةم اةألخىدةم، ةتمسؤ تةم

 أ اةت ةسم،اةتذة ،ا ةتمسؤ تةمات  هاةآلخلم ا ةتم ومو،ا ةتع ت اةتخ ا ما ةتما  ظما
ا(142)مإت ا  نياةتمسؤ تةماةالدوص قيما ةتق نننةم

ا قوا ضع اةتسة  ؛ اط من ماا    ا ذة ةتعويواط اةت  طع  ا ماة و  ا  
ط اةتغ ي  اتسع اإت اتاقةق  اتوعزمزادة اةتمنة اماةتع تمةماتوىا ىر  ما قوا مأ ا

  ال ال أ اإ وةقا ىر  اط ااZamorano University (ZU)  طعماهةطناةننا
 اكم ا مأا(143)د قام ا أ اطس  وعاط ومع ت  اتأمس  مما ماتطنملارأوةن  مانةيكنن

اط حولخ ا غلواةتقة ا أ اايم نتاوةتاMaastricht University (UM)  طعم
امطف نماةتمنة ااتوؤكوارلةط اةت  طعما أ اةت لةط اةت  طعةم؛ا   اةةال وم  ةماتط ةق

اةتط تيةتع تمة ا إ وةق ا مقوااام ا ماولم اط احنتل، اةتنةحو اب تع ت  ةتذيايموأكاقاةيم
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ا ضع اكأةما  طةتوان اةتثق  م اUniversity College Londonعماتاو اماكم 
 ماة و  ا  ا اواتقوي اخوط ت  اةتمخوأفماتزةيوال مةماةتمنة اماةتع تمةم؛ا ط ا  ا قوا

واةحةم؛ا إنم ارنتف  اخ لةءا ماط  الت  اةت-تة ا ق – مأ ا أ اإ وةقا ىر  ا
اطنة اةة ارنتف   اليض  اإت  اتاو  ا  طعم اكأةم احع  ا ب تو تم ا  تمةة م إ وةقا 
اا(144) تخلم اكنةقاابشلمم:

طص تا  ا  منح ت  اةتشخصةما ةتماأةم؛ا إنم ااإت - ق –الاتاظلا −
 ةتاظ ماةتع تمماةتمعقومااإت -ليض –

ا − ا    اح تة ااةتواوي  ابط ةعم أ  اةتع ت  اتنة ل اةتوم ةتمعقوع
  طسوق ىم

 ةال وم  ةما ةألخىدةما ةتسة حةممامسؤ تة ت  تامطواك −
ااعد قاا − اةآل أ  اطو ا ةتعم  اةتقة قع اإت اتنت  اةتع ت  اتوغةةل خلم 

 ةألحس م
  م ،مط اخى،اةالروك اا ام قعاةألاد قاعا أ اح اةتمشكى  −

ا ذةاةتمنة  اةتماأ /ةتع تمماتعم اةت  طع  اتكنم    اإ  ااةتعم ا أ ا
ا اا أ اةتةنم اةتاقن اتطىر   اط  اط من م ا قواضم   اطىئممم اتعأةمةم ارةسم تن ةل

ا اتل ط   اط ااTruman State Universityل و ا  طعم اط من م  أ اضم  
ا ةتام يم،ا ا ةالحوقىتةم، اةتوع ةل، احلمم اةتاقن : ا ذه ا تشم  اتطىر  ؛ ةتاقن 

ا(145)ةتشخصةمم ةتسىطما
ات  ها احنةء اتأ  طع  ، اةال وم  ةم اةتمسؤ تةم ا أ ال اطم احم اتك ةو  ثمم

ا اُتعو اةت  طعم اةتم ومو ال  اةتخ ا م اةتم ومو اةتةنطةمالنشطم اةإلقةاع ا م لح حةم
اةتع ت ا اةتومايش و   تأ  طع  ؛ا ذتكابس ياةتوغةةلة اةال وم  ةما ةتثق  ةماةتسلمعم

اةأل اروةيم ا ةفتطو اةتث تثم؛ ا ماةم اةتوفكةل اإ  قع اةت  طع  اضل اع ا أ  ا لض  توم
ابمسؤ تةو  ا اةتقة م اط  اةت  طعم اتومك  ا تكم اةتم وموم ا م ا  ؤ ئف   طك نو  

ا(146)ةال وم  ةمات  هاةتم ومواةتذياتعم ا ةل؛ا  ا كالابواخطنة اائةسم؛ا م:
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ا اح تو  اCommitmentاةالتوزةم − اةت  طعم اياعك ا مااامم ا  ذة :
  ل وة   ا دةم  ا ط اتقنمابلاط اطشل    م

:ا مو اذتكاط اخى،اةحوخوةماSelf-diagnosisةتذةتمااةتوشخة  −
ا ةتكةفةم اةتكمةم ا ةألق ة  اط  ال اائةسماتوشخة اا؛ةتنح ئ  لابعم

  م:اةتوعأة ،اةتمعل م،اةت ا ا ةتمش اكماةتم ومعةمم ماةت  طعم؛ا

اةتوك Complianceاةالطوث ، − اخى، اط  ا ذتك انو ئ ا: اط  و
اط  ال ا ا تخطة  ا اح تو  ، اةت  طعم ااامم اطق ر  ا م ةتوشخة 

 ةتواسة ا طشل    اةتمسؤ تةماةال وم  ةماةتوافةذيمم

ال ك ااAccountabilityاةتما ح ةم − انو ئ  اتقنم  اخى، ا ذتكاط  :
ا طشل    اةتواسة اب ت  طعمم

ا اةتسة   ا ذة ا م اةإلش اع ا ت وا اتوموإت  اةتوم اةت  طع   احقن  ار  ال  و
 اتنضوا ماطلكزاةإلقةاعال ةتمسؤ تةماةال وم  ةماةتومايا غمال اتقنمار  ،ايا غما

ايؤ لا اةتذي اةت ن لي اةتوغةل ا تعزمز اتأ  طع  ، ا ةأل وةف( ا ةتقة  ا ةتلح تم )ةتلامم
اةتم وموا اطو ا ىد ت   ا  أ  اةت  طعم اةتم ومو ال ض ء اك  ا أ  إي  رة 

ا ممك اةإلش اعاإت اذتكا ةم ايكتم:ا(147)ةتخ ا مم
حدددولةتة ةماةتوددد اُتعدددواةتلامدددمالحدددواطكننددد  اةتخطدددماةإلا:Visionالرؤياااة  (1

  ماةتوماتاوقاةتمك ندماةتودماتسدع اتعو لابمث بماخ ا ما لمماتأ  طعم؛ا
كددددذتكاخطط دددد ارددددة انظةلةت دددد اإدأةمةدددد ا   تمةدددد ،اا أنتددددن،اإتة ددددتةت  طعددددما
تنةدواط من دماطد اتدنااةتا د  اةتود اما تمث ا ذهاةتلامما  اةةتمسوق أةم

  طعددددماةتوادددلكا ةددددلاةتتسددد  وا أددد اتنضددددة اةالت ددد هاةتددددذيايوعدددة ا أددد ا
بمث بماةتوتة اةتذياياةلاقا  اةت  طعدماطد اةتدوةخ ،اا    ةتنتن،اإتةلما

 م اتسدأ اةتضدنءا أد اطسد تكاةتطلمدماطد اةتخد ا ما ُتعدواةتلامدماطاظدنا ةا
عددم،ا طصدوااشدعناابد تنالءا ةالنومدد ءاطسدوق أة  اتدإلقةاعا ةتعد طأة ا د اةت  ط

ةتمشدددددولكاتأ  طعدددددمابك  دددددمانشددددد   ت  ،ا  دددددمااامدددددماإنسددددد نةم،ا طسدددددوق أةما
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  م  ةدددم،ات أدددناا تددداظ ا مددد اةت مةدددواب ت ددد هاةت دددوفاةتدددذياتوملكدددزاكددد ا
 (148)ةت  نقاحنتلم

 ددددوا مدددو اةتعويدددواطددد اةت  طعددد  اةتمع تدددلعاإتددد اابددد ااامو ددد ا
ةتسددنقة انصدد ااامددما  طعددماةتخل ددنمابدد تم ومواةتددذياتعمدد ا ةددل؛ا فددما

طدددد اخدددى،اطدددد اتددددا تابددددلا دددماط دددد ،اةتوعأددددة اةتعدددد تما-ةتمسدددد  مم أددد ا"
 ةت اددد اةتعأمدددما دددماخأدددماةألطدددماةتسدددنقةنةماةتمنحدددوعاةتموطدددناعاةتموقوطدددمما

 ددد اطخوأدددفاضدددل  اةتمعل دددم،ااطلتقةدددل  طعدددماطسدددوقأمال  قيمةددد ا ط تةددد ،ا
ماةتمسدووةطم،اطا  ظدمااةبطماط اتقوطلاط ارلةط ا بادن ابموطأ د  اةتوامةد

 أدددد اطندع دددد اةتلةئددددواقةخأةدددد  ،اطوطأعددددماالحددددوى،اطنةدددددواةتلمدددد قعاةتع تمةددددم،ا
اما(149)"حولةتة ةمإ ط وقعاتمف نماةت  طعماكماظنطما

  طعما نن اكنن ا م:ا"  طعدماا   ا نن اكنن ؛ات أنا ااامم
اةئددددوعا ددددماةتوعأددددة اةتعدددد تمابكحددددة ،اتسددددع اإتدددد اةحددددوقط  اةتعأمدددد ءاامق تةدددد

خدى،اة اةت  اهم اط اطخوأدفاق ،اةتعد ت ا ا د يو  ا تامةدو  ؛اطد ا ةت  حث
 ةتودددوام ا ةت ادددد ا ت ددد ق،اةتمعل ددددم،ا ةتمسددد  مما ددددماةتوعأددددة اا ددد ةتومةدددزا

 تطددنملاةتقدد قعاطدد ا ةهق دد اه،ااةتا ددن ابدد تم وموا) ددنن اكددنن ا ةتصددة (
ناددددددد ءال ةأل مةدددددددماةإلدأةمةدددددددما ةندددددددوط    اطدددددددوابقةدددددددماطاظدددددددنااةتعددددددد تم ،ا

 (150)ةتصة م

  طعددمابمث بدماةتخصدد ئ اةتفلمدوعاةتوددماةتُتعددوااحد تماا:Missionالرساالة  (2
ُتمةز دددد ا دددد اغةل دددد اطدددد اةت  طعدددد  اةتمم  أددددمات دددد ما طدددد ا دددد ا ددددإ ااحدددد تما
ةت  طعدددمالشددد لاطددد اتكدددن ار نمو ددد اةتخ تدددماةتوددد اتمةز ددد ا ددد اةآلخددددلم ما

اط ةادم روددم ةتممةدزع  خص ئصد    تلحد تما دماةتودماتادوقاط د ماةت  طعدما
ةتذياتعمد ا ةدلا أد اةتسد  ل،ا ةتم ومو ح     تأ ةماةحوة      م ق ا  

 توادلك ةتدذي ةتثقد  ماةألخىددم  ةإل د اطوخىت  ا طخل  ت  ا  خص ئ 

 .ب  وم ط   تاظ  ةتوم  ةأل تة    ةل
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 ما غددماةإلشدد اعا دد ا ددذةاةتسددة  اإتدد ال ال مةددمااحدد تماةت  طعددما
ةت  طعدددماإتددد اتاقةق ددد ،اتوضددد اطددد اكنن ددد :اتل مدددماتألامدددماةتوددد اتسدددع ا

د اطخوصدل ةا  ةضدا  اتأغدل اطد ا  دنقاةت  طعدم،ا  ؤ ئف د ،ا  ُتعط اتعلمف 
 لق ةا  ،ا ةتم ومواةتذياتسع اإت اخوطول،ا تاوقاةتم  ال اةتود احدنفا

حددددولةتة ة  اتط ةق دددد ،اإتوادددد   ا ة دددد اةت  طعددددماطددددواةت  طعدددد  اةألخددددلىا ا
 هاةتامددددددن،ا تاددددددوقاكةفةددددددماتخصددددددة اةتمددددددنةاقاةتمخوأفددددددم،ا ط  ةددددددمالنمدددددد

ا(151)مةتمسوق   ةالت     اةتو اتسع اةت  طعماإت اتاقةق  ا  ا
 دوا مو اةت  طع  اةتمع تلعاإت اةتوك ةوا أ اتاقةماطنة ادما
ةت  طعدما دمااحد تو  ا ذتدكاب توك ةددوا أد اطسدؤ تة ت  ات د هاةتم ومدوما فددما
 ددددنن اكددددنن ؛انصدددد ااحدددد تما  طعددددما ددددنن اكددددنن ا أدددد ا"خأددددماةتفددددل ا

أل  قيمةددماتأومةددزا ةتا ددن اب تمعل ددماةإلنسدد نةماتصدد ت األ ضدد اةتمنة ددياة
ةتم ومددو؛ا تواقةددماذتددك؛اتعمدد اةت  طعددما أدد اتددن ةلارةسددما كلمددما  تمةددما
ةتمسونى،ايو ا ة  اةتوع افاردة ا مةدوال لةق د ا طك  دكت  ا أد اإحد  ط ت  ا
 طدد ايقنطددن ابإن دد ههما ب ددذةاحددوومك اةت  طعددماطدد اتأ ةددماةحوة  دد  ا ددنن ا

ما  ددد اإن أودددلة،ا(152)  ادددن اشدددل الحدددة ا ةتعددد ت ابكحدددله"ا دددنن ،ا ةتصدددة 
حددوق ا  طعددماك ط لمددو ااحدد تو  ا ددما"ةتمسدد  مما ددمارادد ءاةتم ومددو؛اطدد ا

 م(153)خى،اةنو   اةتوعأة ا ةتوعأ ا ةت ا ابك أ اطع يةلاةتومةزاةتع تمةم"

 ق  دددددمااليا ةتلكةدددددزعاةتلئةسدددددما ددددداةتواظةمةدددددماةتقدددددة ُتمثددددد اا:Valueالقااااايم  (3
تسدع اإتد اتاقةدمال دوة   ا   طعدمالي دن لا أسدفماا  ماتعك تاظةمةم،ا

 ةت   ددد ت  اةتع طدددمانادددنااةتعددد طأة ةإلقةاعا اا كدددلبكفددد ءعا    أةدددم،ا تعكددد ا
 طدد ا دد اا طم احدد ت  م،اكمدد اتاددوقاةتخطددنهاةتعلمضددماألنشددطو  اةت  طعددم

ا ُتعدددددواةتقدددددة اةتواظةمةدددددمابمث بدددددمادأدددددياةتثق  دددددما  ن ل ددددد ؛احةددددد اتدددددؤ لاددددددة
 أدد اةت   دد ت  ا حددأنك  ا تندعدد ت  ا نن ةددماةتاةدد عا دد ااق طعوقددوة اةأل ددلة

 ت ةسددماباةت  طعددمياددوقا ىدددمااةتددذياةتفأسددفمتمثدد اةإل دد ااا  ددماةت  طعددم،
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،اكمددد الن ددد اتع دددلا ددد اةتطلمقدددماةتوددد اتدددؤقىار ددد اةأل مددد ،،اةتماةطدددمار ددد 
 ا(154)م ةتخطنهاةتملشوعاتأسأنكاةتمق ن،ا  اةتاة عاةتةنطةماتأ  طعم

 أ ات ا اةتقة اةتو اتعكد ا أسدفو  ااةتمع تلع تعم اةت  طع  ا
 ماحة  ا أسدفمااحولةتة ةو  ا  اةتسة  اةتم ومعماةتع ماةتذياتعم ا ةلإ ا

طثدددددد :اةتمنة اددددددم،اةتا حدددددد ةم،اةتشسددددددف  ةم،اةتعوةتددددددم،اةتالمددددددم،ا؛اةتمنة اددددددم
 ددددددوال أاددددد اةتعويدددددواطددددد اةت  طعددددد  ااةتمل ندددددم،اةتمسدددددؤ تةم،اةالحدددددووةطمم

 دد ادةم ددد ا ددماحدددة  اطنة اددماةت  طعدد  ؛ا قدددواحددوق ا  طعدددماةتمع تددلعا
 ددددنن اكددددنن ادةم دددد ا ةمدددد ايددددكتم:اةتالمددددماةأل  قيمةددددم،اةتشددددف  ةم،اةتعوةتددددم،ا

قادةم د ا ددم:الطدد ا  طعدماك ط لمدو ا قددواحدوةالحدووةطماةتوةخأةدما ةتخ ا ةدمما
،اةالحدددووةطما ةتشدددلة   اطدددواحلمدددماةتفكدددلا ةتوع ةدددل،ا ةتوادددلااطددد اةتومةةدددز

اةت ةسمم
توعدددددددوقال دددددددوةفاةت  طعددددددد  اةتمع تدددددددلعابددددددد خوىفا: Goalsاألهاااااااداف  (4

ةتم ومعدد  ا اامددماكدد اط ومددواتأ  طعددما اامددماةت  طعددماتأم ومددوما اغدد ا
 ددذةاةتوعددوقا قددوالشدد ا اةتعويددواطدد اةألقرةدد  اإتدد ال اةت  طعدد  اةتمع تددلعا
طعاةددما ددماةألحدد وارواقةددماةتعويددواطدد اةأل ددوةفاةتوددماتصدديا ددماةتا  يددما

ا(155) ماتاقةماةتوامةماةتمسووةطم؛ا  م:ةتم ومعةماطسؤ تة ت  ا مالقةءا
 شةن   ا)إنو  ،اتطنمل،ا ةتمعل م حن، طعل ةم:اتومانا ل وةف −

 تط ةم،انشل(م

  تأ ةم ةتم ومو ةدوص ق تطنمل ةدوص قيم:اتعم ا أ  ل وةف −

 ط  ةت شلي،ا ةإل  قع ةتم ، الو ةالحوثم اا م ط  ةحوة   تل

 إتةل ياو   ةالدوص ق،ا تامةماط  طشكى   أ  تأوغأي خ لةتل

 ةدوص قيمم  دة  ط  اة  ط 

  تامةول ةتم ومو ة وم  ةم:اتعم ا أ اتاقةماةحوقلةا ل وةف −

اتأكا طشكىتل  أ   ةتوغأي ارأناع ا ُممك  اةال وم  ةم،  دض ي ه
 :ةآلتم ةتاان ةأل وةفا أ 
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 طث  ةال وم  ةم ةألنشطم طم احم  أ  ةتط   توامي ✓

  غةل  م ةتصام ةتن م  ةإلقط  ،ا نشل طةم،ةأل طك  ام

 ةتماأمم ةتم ومو  طش    ةألبا   نن ةم رة  ةتلب  ✓

 ةتم ومو ل لةق إل  قع  نشل   ةألبا   نو ئ  تفسةلا ✓

 طا  م

 ةتماأم   طم ةتم ومو تمش    ةتنة ةم ةتعقأةم تامةم ✓

 خ تمم

 ةحوة     طو يوا حي  توام  طوابة  خلم ة  تك ة  ✓

اتغةلاةتم  م    ةعم ةتم ومو
طنة اددددددلاةت  طعدددددد  ا أدددددد ال ددددددوةفاةت  طعدددددد  ااةنعكسدددددد  دددددددوا

 ا  طعماك ط لمو اإتد اتاقةدماةتعويدواطد اةأل دوةف؛اوةتمع تلع؛ا قوا م
طا ددد :اةتمسدددد  مما ددددمارادددد ءاةتم ومددددواطددد اخددددى،اإنودددد  اةتمعل ددددما نشددددل  ا

 ةتمؤحسددد  ا تط ةق ددد ،ا إد طدددما ىدددد  اةروك امدددماطدددوادط  ددد  اةأل مددد ،ا
اةتخةلمما ةتل  يماةتصاةمم
اةتقن، اُيمك  اذتك ا أ  اتأ  طع  اتةس اإا: با ء اةال وم  ةم اةتمسؤ تةم  

ا اط  التة  ا زء ا م ا إنم  اةخوة امم؛ ال  اتطن ةم اط  قاة  ا   اإحولةتة ةم   اع
اةتوشلمع  ا ةتأنةئ اةتماظممات  ما  تمسؤ تةماةال وم  ةما ماةت  طعم اتا ا أة   ،
ا اقةئمم–طع  اةت  ةتوزةم اةتم ومواةتذياتعم ا ةل،ا-بصفم ب توصلفاةإلي  رمات  ه

ا ا ا إطك ن ت  –ةتمس  مم اا م-بك ا  د ت   اةالدوص قيم  تاسة انن ةماتاقةماةتوامةم
اةتاة عم

ا مو اةتكثةلاط اةت  طع  اةتمع تلا اةت  طع  ؛ اطنة ام اتفأسفم اع تك ةوة
اط اتاقةماطسؤ تة  ابكف ءعاإت ا ضوااتة  اتومك اط اخىت   اط ومع ت   ات  ه ت  

ا  اتأكاةآلتة  ا ةم ايكتم:لا  ع تةمما ممك ارأناعا
تقوي ارلةط ال  قيمةماطوخصصما  اط  ،اةتمسؤ تةماةال وم  ةماط ا −

اخوطمال ا   ا لبا     ا تطىر   ات   اطمك  القةء ال ض  اتاقةم   
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ا ا  طعم اذتك ا أ  اةألطثأم ا ط   St. Cloud Stateةتم وموم

Universityا اةال وم  ةما؛ اةتمسؤ تةم ارلن ط  اةت  طعم اتقوم حة 
Social Responsibility programاطوعوقعا ات لبم اُيعو اةتذي ؛

اةتم ومعم،ا ا ةتالةك اةال وم  ةم، اةتعوةتم اط  ، ا م ةتوخصص  
ايقوما اةت لن ط  ا إ  ا   اط  ا أ اةتمس  ةعم اةال وم  ماةتق ئ   ةتوغةةل

ا ةتعمأ اةتخ لة اةتفكلمم ا  ىر   اتفسةلاتأ  طعم اط  اتمكا   اةتوم ةم
ابطل ا اتغةةله اإت  اةتلةطةم اةت  نق ا م ا ةالنخلةه اةتاقةقم ةتع ت 

اا(156)  قتلم ا  طعم اتقوم اUniversity of Concepciónكم 
ا اتأ  طعم اةال وم  ةم اةتمسؤ تةم ارلن ط   Universityةتوشةأةم

Social Responsibilityاةتلحمما اةتط بو اإضف ء ار وف ا ذتك ؛
ا ة اةأل وةف انط  ا أ  اتنحةو ا م اةت  نق ا طنةتأم ألنشطم

اتب تنمما اةت لن ط ا  ق  ا ذة انشك ا دو اتأ  طعمم اةال وم  ةم ةتمسؤ تةم
 و ا أ الحولةتة ةماتأ  طعما ةتوماةتماصن ا أة  ا  اةتخطماةإل

اةتاة عال" ا نقع اتاسة  اإت  اي وف ا ةإلنس نم اةال وم  م اةتامن  
ا اشك ا ال اةتفقل"م اطسونم   ال تقأة  اتاقةم اإنش ءا  ايوطأي ذتك

اإت ا اتأنتن، اةتقواة  ا تكنم  ا ةالروك امم؛ اةإلروة ةم ةتعمأة  
 (157)ةتمعل م؛ا ةتقواعا أ اتاأة ا    اةتم ومواةتا تمم

ااإنش ء − ا  حوة  اةإلح  مااتأمسؤ تةمطلة ز ال   اط  ةال وم  ةم
اااىا ا تقوي  اةتمخوأفم ا  س تل اةتم ومو اةحوة     ابك  ةتك طأم

اتخوط  م اكاس واا ط ا طشل     ا  طعم اذتك: ا أ  ةألطثأم
University of Kansasاةتمونةماا اةتمسؤ تةم اطلكز النشك  ةتوم

اCenter for Civic and Social Responsibility ةال وم  ةما
 University ofماا   طعمالحة ا ةتماة اةت  قيا2005 ما  ما

Asia and the Pacificةتومالنشك اطلكزاةتمسؤ تةماةال وم  ةماا
Center for Social Responsibility (CSR)م 
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طاصيال  قيمماقةخ اةت ةك اةتواظةمماتأ  طع  ايونت ااةحواوة  −
اةت  طع  ا اط  اةتعويو اد ط  ا قو اةال وم  ةم؛ اةتمسؤ تةم ط مم
ب حواوة اطاصيان ئياائة اةت  طعماتأمسؤ تةماةال وم  ةمما فما

ا ات  ا ماط تةزم  اةال وم  ةم الغأياةت  طع  إقاة اةتمسؤ تةم ؛ا ةكأم
 ماط اخى،اطاصيان ئياائة اةت  طعماتأشلة ماةتم ومعةما ذتك

ال و ا ا قو ات   ل؛ ا طسؤ تة ت   اةتم ومو ا   اةت  طعم اق ا ا أ   تك ةو
ات  هاةإل اةت  طع   ا ة     ا أ  ا ةتماأةم ا ةإلدأةمةم اةتو تةم ا ةتمنة ةم  ىن  

ا احوق ا قو اتةم إاط ومع ت  ؛ اةتسىم اا،(158) ى  ا(160)إ ى ا م   اا،(159)إ ى اقةا
ا؛اطا  اط ايكتم:ةتمسؤ تة  اةتو ايا غ ا أ اةت  طع  اةتقة مار  ا  اط ومع  

ااتوصوى − اةتم ومومااةت  طع   مةو اتنة ل اةتوم اةتمع تلع تأمش   
ا ايا غم اةتغ يم ات ذه ا ذهال تاقةق  ا م اةتواةحم اطا    اتسو ةي  

اكم ا ا  م، ارن ل اةتم ومو االحوة     النشطو  ، ا كذتك ةتمؤحس  ،
 اتوا  ،اطؤحس  اةتوعأة اةتع تماب تاقوالحنة،اةتق لاةتسة حماليا غما

  ةنو     احقن اةإلنس  اقةخ اط ومع  م

ا − ا ةتسة حةمااةتاقن اتافةذ ا ةتمونةم ا ةتثق  ةم ا ةال وم  ةم ةالدوص قيم
تأشعي،ا ةتسعماتماواإح ءعاةحوخوةماةتعأ ا ةتوكانتن ة ا أ احس  ا
اةتسة حما ةنو     ا اؤل فاةتقمو اضو ا ةتعم اباس  اةتاقن ، تأك

 حقن اةإلنس  ا ماط ومع  م

اةتوماتنة لاةتم −  ومواةتذياةالضطى ابمع ت ماةتمشكى اةتمع تلع
تعم ا ةلما تاقةق ات ذهاةتغ يم،ايا غمال اتسو ةياةتما   اةتواةحةما
اةتمؤحسماالحوة    اةتم وموا اط النشطم  ةت لةط اةأل  قيمةماغةل  
ا إنو  ا اةتعأمم اةت ا  اب حوة     اةتمس و اق   اةتس  ل،  أ 

 .ةتمعل م

 اكما اتعزهاطشلأاةأنتماق  اةتو عةماةتعأمةما ةتوكانتن ةما اةتسعمات −
 مةواةتم ومع  اةأل  قيمةما ماةتع ت ا أ ادوماةتمس  ةعا ماطو بعما
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ا ا ا ةحوخوةط   اةتذيالةتمع اف اةتو تم اةأل  قيمم اةتوع    اتش و  
 يو   هاةتانة زاةإلدأةمةما ةتسة حةما غةل  م

اةأل ح ها − ا ل ض ء اةألخلى اةتع تم اةتوعأة  اتمؤحس   اةتو   تقوي 
 اخ ا   ،ا اواتعلض  اتىضط  ق،اةأل  قيمةم،احنةءاقةخ اةت ىقال

ال اط قي ،ا م يال ايشم ا أ اتن ةلا اةتو  اطعانم   دوايكن ا ذة
 .ةتمأ كا  ل اةتعم ال اةتوعأة اتضا ي اةالضط  ق

تقوي ارلةط ال  قيمةما  ق األ أ اةتمع يةلاةأل  قيمةماةتموع افا أة  ا −
 .  تمة ،ا طا ح ماتىحوة    اةتم اةما تطأع  ا ىر  

إ دددى ا مددد  اتأالمددد  اةأل  قيمةدددما ةحدددوقى،اطؤحسددد  اةتوعأدددة الضددد فا مددد ا
ا أ اةتمسؤ تة  اةتس بقماةتمسؤ تة  اةألتةم:اةتع تما ةت ا اةتعأم 

اةتوع   ااتوزةمالة − ا تطنمل اةتعأمةم، ا ةتكف ءة  اةت ا اةتعأمم رون ة 
ا اؤ  لع اط  ا ةتاو ا طؤحس  اةتم ومو اةتسأط  اةتعمنطةم   لعاطو

 ةت ىقاةتعلبةممط اةألقطغما

توزةماروطنملا ىد  اةتوع   ا ةتشلة ما أ اطسونىاةتع ت اةتعلبماالة −
ا اح ة  ا م اليض  ، ارة ااتضةم ةتو تم ا ةتوقاةم اةتمعل ةم ةتف نع

ا اةتمعل م اةحوك ا ا كسل اةإلنس نةم، انو ئ اا ةالحوف قعةتم ومع   ط 
ةت ا اةتعأممال اتقةةواتوة ت  اط ا  نياط من ماتغةلعاط اةتو ،ا

ا اخوطم ا م اةتعأمةم اةتمعل م ا ضو اإت  ا ةتسعم اةتشلك  ، تف   ال 
امةتم ومواةتو تم

ا فددم ددوات اد اةتعويددواطد اةت  طعدد  اةتمع تدلعا دذهاةالتف دةدد  ا ةال ىند  ما
 University of the West of Scotlandةحدكوأاوة؛اتقدنما  طعدماغدل اةحدكوأاوةا

شددددوط  اروشدددد ةواإشددددلةكاةتم ومددددواةتماأددددم،ا تعومددددوا أدددد اةتشددددلة ماطددددوانطدددد اخددددى،اة
ةتمؤحس  اةتماأةما ةتو تةماتوعظة اتك ةل  ا أ اةتم وموما تعم اةت  طعدماةآل اك دزءا
طدد اطسددؤ تةو  اةال وم  ةددمات دد هاط ومع دد اطددواةتاكنطددماةتماأةددماإل دد قعاتاشددة اطوياددما

طو وطددماالتدد ا ك ندد اذة ايددنماطزق ددلعا ةتةددنمااةتوددم-،اCity of Paisleyرةزتددما



 مواطنة اجلامعات                                          حممود حممد املهدي ساملأ.د/ 

437 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

ةتممأكددماةتمواددوعا دد ماا ددمتكددماتادد   اتأاصددن،ا أدد اتقددياطوياددماةتثق  ددما-  شددنةئةم
 (161)م2021

 تا ددددواتأددددكاةتمسددددؤ تةماطدددد ادا  ددددما  طعددددماغددددل اةحددددكوأاوةابددددك اطسددددؤ تةو  ا
ا(162):يكتمةال وم  ةماتومث ا ةم ا

اةتماأ ا ةإلدأةممماةالدوص قيةتوك ةلا −
 ةتماأ ا ةإلدأةمما ةتعم اةتخةليماةتم وموق  ا −

 مةتمش اكماتنحةو −

 ةتو تةما ةتمنة اماةتع تمةمماةألنشطم −

 ةت ةسةما ةالحووةطمماةتمسؤ تةم −

 ةتوشغة اةتع قتمماطم اح   −

  ةت ان ا خ لعاةتط تيما ةتووام ةتوعأة ا −

اط اةتمواوعمبةتمةث  اةتعأم اتا ماةتعضنمم −
ةتمسددؤ تةماةال وم  ةددما ةتعمدد ا أدد اطسدد  وعاةت  طعدد  ا ددمااأل مةددم تك ةددوةا

 اشدد كماةتمسددؤ تةماكنشددنادد ءاةتعدد ت ا ددماةتقةدد مابمسددؤ تة ت  ابشددك ال ضدد ؛ا قددوالُالشددو ا
 University Social Responsibility Networkةال وم  ةددماتأ  طعدد  ا

(USRN)مسدؤ تةماةال وم  ةدماأتحدولةتة ما ماامد قعاةتوطدنملاةإلروقنمارو ااطاناىاا
تأ  طعدد  ،اتواسدددة اةت  طعدد  اةأل ضددد ءا ةتعدد ت اةتمادددة ار دد ما تعمددد اةتشدد كما أددد ا

تدو  اةتمسدؤ تةماا؛ت  ق،اةأل ك ا،اةتمنةاق،اةتسة ح  ،اةتمم اح  ،ا ةتمشكى ا ةتاأن،
ا(163)ةال وم  ةماتأ  طع  ارة اةتمؤحس  اةأل ض ءم

 ددددواردددذت اةتعويدددواطددد اةتماددد  ال اتنضدددوانظددد مال انمدددنذ اتوقةدددة اةتمسدددؤ تةما
ةال وم  ةدددماتأ  طعددد  ،احدددنةءا أددد اةتمسدددونىاةتماأددد ال اةإلدأةمدددمال اةتدددو تم؛اطثددد :ا

 ددمااLIFE ددماةتناليدد  اةتمواددوعاةألطلمكةددم،ا نمددنذ االيددوااSTARSنمددنذ احددو اا
 ددمااPLAN VERT ددما نتاددوة،ا نمددنذ اا AISHEةتممأكددماةتمواددوع،ا نمددنذ 

  Sustainability and  Social لنسد ،ا تقلمدلاةالحدووةطما ةتمسدؤ تةماةال وم  ةدم

Responsibility  Reportingحدد  نة ،ا ددى عا أدد اط دد قاعاةألطدد اةتمواددوعاإ ددماا
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كمدد اماUnited Nations Academic Impact initiativeتأوددك ةلاةأل دد قيمما
تفةدددماتن ددد اراشدددلاقتةددد اةتم ددد قداطادددذاروةيدددماةألاعةاةدددما  دددنقةاك ةدددلالطلمكددد اةتىتاردددذت 
 Responsabilidad Socialةال وم  ةددددماتأ  طعدددد  ااماشدددد قيماتأمسددددؤ تةةإل

Universitaria: Manual   de   Primeros Pasosا(164)م
 أد ااQS Stars University Rating Systemنظد ماتصداةفاا مقدنم

ماب توزةط ت  ات  هاةتم ومواط اخدى،اةالحدوثم االح واتقةة ا دة واطوىا ويماةت  طع
نقطددم(؛اا50اطعدد يةلا)ا4 ددماةتم ومددواةتماأددما ةتددن ماةت ةسددمما مقددنماةتوصدداةفا أدد ا

ا(165) م:
ااةتمعة ا − اةتم ومو ا تامةم اةالحوثم ا  Communityةأل ت :

Investment and Developmentاا20)ا اةت  طعماتُانقطم(م عو
ا طكس ع   ماةتم وما ائةساطكنن  اةتوماا ضل اما ، تأمو ا ةألد تة 

اب تط وا مأةماذة اةت    ة ؛ا  ت  طعماتسوفةواط اتعم ا ة  ما  ذة
ا ط ا  ا،ا تقوماتلاخوط  اتس  وها أ اةتوطناا ةالهق  امةتم ومو

ا أ ا اةال وم  ةم اةتمسؤ تةم ادضةم اتكخذ اةتوم ا م اةت ةوع   ت  طعم
ا ةتومات وفاإت ا اةتذياتعم اطام اةت و، ةتواسة اةتم  شلاتإلدأة 

ا اإت  اةتسة   ا ما ذة اةإلش اع ا ت وا ا  د ت  م اك  اب حوخوةم  ال ةل
ةت  طعماةتوماتاص ا أ اةتاق هاك طأم؛اتأكاةت  طعماةتوماتسوثملا

طأةن اق الا(اط اقخأ  ا ماةتمش امواةتم ومعةما ماا2%ا)حنةتما1
اك ما200طاة اةت  طعم؛اةتذياُيقواابمس حماتقوااردا

ااةتمعة ا − اةتكنةا  اط  ا ةإلغ  م اةتخةلي اةتعم   Charityةتث نم:

Work and Disaster Reliefاةت  طع  اا10)ا اق   اُيعو نق ه(م
لمما ةتقة مابامى اةإلغ  ما ماةتكنةا اطش بلاتم ط اةتأ معة  اةتخ

ا ا أ  اتك ةو ا  مم اةتم وموم ا م اةت  طعم اةتقض ي الالحوثم ا اق    
اتوكنم ا ى اطش اكة ا ما ا ةوع ا حةأم اُيعو ار   ا ةتن م ةتخ ا ةم

تاقةما مامس  مماأرةس ت  اةتع تمةم،ا من لا لتما ةوعاتأ  طع  ات
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 اةت  طعماةتوماتو ل ابم ايع ق،العاإت اواتأم وموما ت وااةإلش اائ ؤة
ا1 اق الاا2%ا)حنةتم اةتخةلمما(طأةن  غ  ما حمى اةإلاتأ معة  

اةتاق هاةتعشلعاك طأممااتاقمةتن اةما ةتو تةما
ااةتمعة ا − اةإلدأةمم اةت شلى اةتم ، االو اتطنمل  Regionalةتث ت :

Human Capital Developmentا ذةاا10)ا ا مشةل نق ه(م
س ماةتطى اخلم ماةت  طعماةتذي ايعمأن ا ماةإلدأة ،اةتمعة ااإت ان

 ال نس ما وقا ى اةإلدأة اةتمأواقة اب ت  طعمما ت وااةإلش اعاإت ا
اةتوماتموأكا ا ماةت  طعم اةتوماتاص ا أ اةتاق هاك طأم؛ ةت  طعم
اتطنملها ا م اةتمس  مم ا م ا ىر   ا ملغي ادنى، اإدأةمم ط ومو

اد اةدوص قه ا مص   اإتةل؛ ابشلها ةالنوم ء ا ؤالءالنى؛ انس م اتكن   
ا%م50ا-%ا30ةتطى اط 

ا − اةت ةسم اةتوك ةل اةتلةبو: ا10)اEnvironmental Impactةتمعة ا
ط اليا د ال مةمانق ه(مالت ا اةتوك ةلاةإلي  رما أ اةت ةسمال ثلا

طض ؛االاحةم ا ماةت  طع  اةتوماتونت اطسؤ تةمارا ءا ة ا ويوا
ا ا ت وا اةتصا  م، ا خ لةء اةتق قع اط  اإت  اةتومالةإلش اع اةت  طعم  

اط :ا اك  اتقوم اةتوم اةت  طعم اتأك ا م اك طأم؛ اةتاق ه ا أ  تاص 
لن ط اتأما  ظما،ارSustainability Webpageتفاماةالحووةطما
اةتط دم ارلن ط اإ  قعاا، أ /تلشةو اةتمة ه، رلن ط اتأاف  ا أ /تلشةو

ا،ا حة حماةتاق مةتوو مل
 Nanyang Technological ددواحصدأ ا  طعدماند  ايد ن اةتوكانتن ةدما

University أدددددد اةتملت ددددددماةأل تدددددد ا ددددددماذتددددددكاةتوصدددددداةفاتعدددددد مااةتسدددددداغ  نامما 
 The Hong Kong،اتأو د ا  طعدما دنن اكدنن اتأعأدنما ةتوكانتن ةد 2016/2017

University of Science and Technologyكنامد اةتموقدوماتأعأدنما،ا د اطع دوا
ةتدداك ،ا  طعدما لبةدما دماةتولتةدياكداةتمأكا  واةتعزمدزا دوا  ء ا  طعم  . ةتوكانتن ة 

 99فااا التيتياا  حددنىا  طعددما ن  نسدد ل اايةددتلا ل لمقةدد اتدد اتددكت ا ددماةتوا  تمةدد ما23

  عالميا.
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 خاتمة: 
 دددماضدددنءاطددد اتددد ا لضدددما دددما دددذةاةتمادددناا"طنة ادددماةت  طعددد  ا دددما  تماددد ا

اةتمؤشلة اةتاظلمماةآلتةم:اةحوخى ةتمع تل"؛اُيمك ا
ا أ الح واةتاقن ا ةتنة    اا أسفمل ا − اةت  طع  اةتق ئمم طنة ام

 لت ا احمماائةسلاط احم  اةت  طع  اةتمع تلعم

ايسنقها − اط ومعم اطا خ ايوطأي اةت  طع   اطنة ام ا أسفم ات ا  ل 
ا ا طم احم، ا كلة اةتويمقلة ةم ارل   اياع  احة حم ا ةتعوةتمةحوقلةا

اة اتىطلكزمم اقة   اط ومعم اطا خ ا أ  ا ى ع ا ما ةتشف  ةم، إلقةامم
 إ  ااط اةتما ح ةمم

ا − اةتاكنط   اط  اتوطأي اةت  طعم اطنة ام ا أسفم اةتاظلالل  اتعةو  
ا  ا ا ط  اةتم ومعةم، ا ةتل   ةم اتأوقوم القةع ا ة و  اه اةت  طعم؛ تأوعأة 

تواقةمال وة   اط اليات ويوة اةتعم ا أ اق  اةت  طع  ا حم يو  ا
 م ت  حولةتة ةإ ا

اتأ  طع − اةتمؤحس  اةالحوقى، ات مةوال  اةأل  قيمةم ا ةتالمم   
ةتماوس ة ات  ،اُتمث الرلهاحقن اةت  طع  اةتمع تلع؛ا ةتوماُتمكا  ا

 لقةءا ة   ت  ابكف ءعا  ع تةممااط 
ةتمع تلعا ماؤ ا أسفماطنة اماةت  طع  ،الت ا ااةت  طع  ل ا −

)طنة ا ات تا (ا ماتاقةماةتوامةماةتم ومعةماةتش طأماالح حة ال   ا
اط اخى، اط  اتقنقاا  ةتمسووةطم؛ ابشلمم اكنةقا اإ وةق اط  ابل تقنم

اةتمخوأفم اةتم ومو ابقط     اتلت   اتط ةقةم البا   ا ط  ا؛ةتم ومو،
 إت اةتما  سما ةتلم قعاةتع تمةممات  تا اطشكىت  ا تطنمل  ا دة ق

حولةتة ةمااعك ا ماةتلاىا ةتخط اةإلل ا أسفماطنة اماةت  طع  ات −
ا ةتم وموا اةت  طعم ا)ةتم ومو اتأ مةو اتنض  اباة  تأ  طعم؛

 ق ةا  اةتموان مملةتماأ (ا كلاةت  طعما ة وم ط ت  ا ا
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الت ا ا  طع  ا − ا طم احم ا كلة ل اةت  طع  اةتومات ا اةتمنة ام
مواةتذياتعم ا ةل،ا  أ اةتمسونياةإلدأةمماةتم وا  طومةزعا اةئوعا

  ةتو تمم

مواطنة الجامعات األمريكيةارابعا:  

تنةددواطنة ادماةت  طعد  ا دماةتناليد  اب تنتفا ةتواأة ااةتمانايعل ا ذةا
ذتدددددكايواددددد  ،اةتمادددددنا:اةتسدددددة  اةتثقددددد  ماتأم ومدددددواا،ا  دددددماإ ددددد اةتموادددددوعاةألطلمكةدددددم

ةألطلمكددم،احقددن اةت  طعدد  اةألطلمكةددما ددماؤدد اةتمنة اددما ةتعنةطدد اذة اةتعىدددمار دد ،ا
اطنة اددم ة  دد  اةت  طعدد  اةألطلمكةددما ددماؤدد اةتمنة اددما ةتعنةطدد اذة اةتعىدددمار دد ،ا

ام  طعماكنتناةق اةألطلمكةم
 أوال: السياق الثقاف  للمجيمع األمريك :

تموددددددوا م نامددددددماةتناليدددددد  اةتمواددددددوعا
ةألطلمكةدددما غلة ةددد ا  دددلالاةضدددمادددد اعالطلمكددد ا
ةتشددم تةم،اطدد اةتمادددة اةأل أسددما دد اةتشدددل ا
إتدددد اةتماددددة اةت  حددددةفةكما دددد اةتغددددل ،ا طدددد ا
ق تدددماكادددوةا ددد اةتشدددم ،اإتددد اق تدددماةتمكسدددةكا

 ُتعدددددواا(166)م خأدددددة اةتمكسدددددةكا ددددد اةت ادددددن 
حةدد اةتمسدد حم؛اإذات أددغاطسدد حو  احددنةتمااةتناليدد  اةتمواددوعااةبددوال  ددلاق ،اةتعدد ت اطدد 

 %اط اطس حمالطلمك اةألن أن48.4ما ط ا  ،ا  ماتمث احنةتما2ك ما9.631.420

ا(167)حكسننةمم
 حة حة ؛اتقنماةتسة حةماةألطلمكةما أ اةتاظد ماةت م دناياةتلئ حدم؛ا دماؤد ا
ةتفأسدددفماةتويمقلة ةدددما ةتوعوقيدددماةتسة حدددةما ةتواددد   اةتسدددأمماتأسدددأطمما إقةامددد ؛اتوكدددن ا
ةتناليددد  اةتموادددوعاطددد اخمسدددة ا اليدددم،ا  دددوعاطق  عددد  ا لدددد تة ا لطدددىك،اطددد ال م ددد :ا

ةتودد اتضدد اطوياددمااDistrict of Columbiaةتماطقددماةالتا قيددماتمق  عددماكنتنط ةدد ا
 تو واةتنالي  اةتموادوعانظد ماةتاكد اةتفةدواةتم؛ا ةتدذيااا(168)ةتع تمماةتن اةما ةشاط م

يقددنما أدد اطددا اةتناليدد  اةتصددىحة  اك  ددما دد اتسددةلا مةددواطادد حماةتاةدد عاب حددوثا ءا
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مأدددم،ا،اةالدوصددد قا ةتع:اةتدددو   اةتخددد ا م،اةألطددد اةتدددوةخأمةألطدددنااةألابعدددماةتملت طدددماردددد
اةتسة حماةتخ ا ةمما

 ةدوصددد قي ؛اتموأدددكاةتناليددد  اةتموادددوعاةألطلمكةدددمالضدددخ اةدوصددد قا دددماةتعددد ت ؛ا
 مومةددزا ددذةاةالدوصدد قابدد توان اةتك ةددلا ةتثددلةءاةتنةضدد ا ددماطددنةاقاةتثددل عاةتط ةعةددم،اطمدد ا
 عأ دد اق تددما مىدددما ددماطعظدد انددنةحماةتاشدد هاةالدوصدد قي،احةدد االاتضدد  ة  اق تددما

ةتعدد ت ،ا مقددفاخأددفا ددذهاةتمددنةاقاةتط ةعةددما ددل عابشددلمماطوقوطددم،اةحددوط   الخددلىا ددما
طددد اخدددى،اتقدددوط  اةتعأمدددما ةتوكانتدددن مال اتادددن،ا دددذهاةتمدددنةاقاةتط ةعةدددماإتددد ا دددل ة ا

ا(169) ددماطقوطددماةتم ومعدد  اةتع تمةددماةتمواضددلعمام  ئأددم،ا  ضددع اةتم ومددواةألطلمكدد
صد قيماةتللحدم تةم،اةتق ئمدما أد اةتوادن اةتنالي  اةتمواوعاةألطلمكةماةتفأسدفماةالدو تاو  ا

 تددلت  اةتناليدد  اةتمواددوعاب تعويددواطدد اةالتف دةدد  اةتو  امددم؛اطا دد :ا ةتوا  سددةما ةتالمددمما
،ا كددذتكاةتسدددن اةألطلمكةددماةتمشدددولكما)ةتناليدد  اةتموادددوعا كاددوة(ةتو  امدددمان  ودد اةتف دةددما

ا(170))ط اكنحنا(،ا طاظمماةتو  اعاةتالعاتبطلمكةوة م

ا ا ة وم  ة ، احنةتم اةتمواوع اةتنالي   احك   ا وق انسمم؛اا320ي أغ طأةن 
اُتعواةتأغماةإلن أةزمما ما يومةز  اب توان اةتثق  ما ةتأغنيا ةتوياما ةتعلدمما  ق  ة ؛

اتأغ يم،ا تعأةمة ؛ااةتأغماةتن اةمم اتعأة ا  طعماطوطناة تموأكاةتنالي  اةتمواوعانظ م
اةت ا أ  ا ةتومةز اةتوفن  ات   اةتنالي  احقم ات نء ا   ابفع تةم ا ح    اةتع تمم، مسونى
اةتو تةماةتا تةمم طلكزةاا145 دواةحوأ اةت  طع  اةألطلمكةماحنةتمااةتمواوعاطك نو  

اا م اا2016تصاةفاشاغ  ي اةتع ت م ا  طع   ات ا األ ض  اإت  اذتك ايل و  ابم 
ان ا ةتنة    مةتو تماةالطلمكةما   طع ت  اتفأسفماطنة اماةت  طع  اةتق ئمما أ اةتاق

 ثانيا:  قوق الجامعات األمريكية ف  ظل المواطنة والعوامل ذات العالقة بها:
تومودددددواةت  طعددددد  اةألطلمكةدددددماب تعويدددددواطددددد اةتاقدددددن اةتودددددماطكاو ددددد اطددددد القةءا

ةتقدد  لعاةتوددماتقددنقاابكفدد ءعا  ع تةددم؛ا  عأدد اطا دد طسددؤ تة ت  ا  ة   ت دد ات دد هاةتم ومددوا
 ددد اتأدددكالاةتناليددد  اةتموادددوعاتأومةدددزا ةتلمددد قعا  تمةددد ا دددماط ددد ال اةتاةددد عاك  دددمما تعددد ا

ا قيمةممةتاقن :اةالحوقى،اةت  طعما ةتالمماةأل 
ا
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 ( االسيقالل الجامع  ف  الواليات الميحد( األمريكية:1)
ُتعواطسؤ تةماةتوعأة ا ماةتنالي  اةتموادوعاةألطلمكةدماطسدؤ تةماائةسدلاتأناليد  ا

ا1788 تددددة اتأاكنطددددماةتفةواةتةددددم؛ا أدددد ايوضددددم اةتوحددددونااةألطلمكددددماةتصدددد قاا دددد ما
فةواةتةدما د اةتوعأدة ؛اخن د ا تعويىتلاةتمخوأفماليان ايشةلاإت اطسدؤ تةماةتاكنطدماةت

ا(171) دذهاةتمسدؤ تةماتأناليد  ما ط اةتمس واب الحوقى،اةتذةتماتأنالي  ،ا ط ا  اتلكد
"تاددوفماكدد ا اليددماطدد اةتناليدد  اا اةتوحددونااةألطلمكددماندد ا أدد ال ل طمدد ايؤكددواذتددكا

تأناليد  اةتموادوعااغةدلاةتمفنضدماطد اةتوحدونا تسدأط  اةألطلمكةم،ال اياوفماةتشعياب
ا.(172) غةلاةتماظناعاطالاب تاس ماإت اةتنالي  "

  دد تاظلاإتدد اقحدد تةلاةتعويددواطدد اةتناليدد  اةألطلمكةددمايوضدد اتك ةددو  اةتخدد  ا
 أدد اضددم  اةحددوقى،اةتاظدد ماةت دد طعما   طعدد  اةتناليددمما دددواكدد  اةت ددوفاطدد ا اةءا

ةددد  اةت  طعددد  ا؛احم يدددما مأ-  قددد اتأماكمدددماةتوحدددونامم- دددذهاةتاصدددن اةتوحدددونامما
 لنشدطو  اطد اةتودك ةلة اةتسة حددةم،ا تدلكاةتالمدماةتك طأدماتأ  طعددما دماتدا  مادلةاةت دد ا
ةتخ تددددماطدددد اخددددى،اإقةات دددد ،الطدددد اةت ددددوفاةتا دددد ئماطدددد ا اةءاةالحددددوقى،اةتوحددددونايا

ا(173)تأ  طع  ا ناضم  اةتالمماةأل  قيمةماتأ  طع  م
  قددد ا–اليددد  اةتمواددوعا  أدد اذتددكاتقدددنماةتعىدددمارددة اةت  طعدددما ةتو تددما ددماةتنا

 أ الح واإبع قاةتسدأطماةتملكزمدماةتفةواةتةدما د ا-تأوحونااةتفةواةتما قح تةلاةتنالي  
وحدوناايادوقاةتحةد اا؛أناليد  تالياتوخ ا ماشدسن اةت  طعد  ؛ا تدلكاةتمسدؤ تةماك  دم

 دنةنةا ددد اطىطددد اةتوعأدددة اةت ددد طعما دددماةتناليدددما إقةاتدددلا ةإلشدددلةفاكددد ا اليدددماةتخددد  اب
اكمايوىءماطواةتظل فاةتماأةماتأناليمم أةل؛ات

ةتناليدد  اباددماةإلشددلةفا أدد اةت  طعدد  ؛ا وضددوا بادد ءا أدد اذتددكاةحوفظدد ا
ةتسة حددماةتع طددماتأوعأددة اةت دد طعم،ا تع ددواإتدد اط أدد اةتناليددماتأوعأددة اةتعدد تماب إلشددلةفا
ةتعدد ما أدد اةت  طعدد  ،ا إطددوةقاةت  طعدد  اب تددو  اةتمدد قياةتددذيايسدد  و  ا أدد اةتقةدد ما

ف دددد اةتلئةسددددم،ا موددددلكاةتوافةددددذاةتم  شددددلاتأ  طعدددد  ؛ا كدددد ا  طعددددماتموأددددكاةتالمددددمارنؤ ئ
ةتك طأدددما دددما ضدددواحة حددد ت  ،ا تادددوقاإ دددلةءة ا  دددل اتافةدددذ  ،ا دددماؤددد انظددد ماطددد ا

ط أد اةتناليددما تقدواطسدؤ تةماطلةد دماةت  طعددما طا حد و  ا أد ا د تماا(174)ةتما حد ةمم



 مواطنة اجلامعات                                          حممود حممد املهدي ساملأ.د/ 

444 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

ةتود اتعمد اتف  أ د اطدواةت ةسدماطدوىاةت  طعد  ،ا القةءاتقةدة ااةتدذىايودنت تأوعأة اةتع تما
ا(175)متناليمب اتأوعأة اةت  طعما طوىاطط بقو  اتأسة حماةتع طم ة  ،ا

ةتمنضدن ما  ط ا  اتومودواةت  طعد  اةألطلمكةدماةتع طدما ةتخ تدماب الحدوقى،
ةإل لةئم/ةتوشدددغةأما)ةإلقةايا ةتمددد تم(؛ا  ت  طعددد  ا )ةتعأمددد ا ةت اثدددم(ا ةالحدددوقى،

  طددماتوموددوابشخصددةماطعانمددماتضددفة  ا أة دد ادددلةااتكحةسدد  ،ا ت دد اكةدد  اا ماظمدد  
ددددد نننماطسددددوق ايمةز دددد ا دددد اغةل دددد اطدددد اةتماظمدددد  اةألخددددلى،ا مماا دددد اةتكثةددددلاطدددد ا
ةتاقن ،اكم ايفل ا أة  ابعتاةالتوزةطد  ،ا مودة ات د ا دذةاةالحدوقى،احلمدماةتالكدما

ا(176)مسسنتةمم ةتعم ،ا مكف ات  اا  اةتم  قاعا ةالروك ااطواتام اةت

 دواقتأد اةتعويدواطد اةتواةحد  ا أد اةالحدوقى،اةت د طعماب تناليد  اةتموادوع،ا
ا(177)ط اخى،ا ل اطظ  لا ذةاةالحوقى،؛ا ةتوماُيمك ارأنات  ا ةم ايكتم:

تقددددنماإقةاعاةت  طعددددد  ا أدددد الحددددد اقيمندلة ةددددم،اتعددددد اطدددد الرله ددددد ا -
اةشدددولةكاكددد ال ضددد ءاةتم ومدددواةت ددد طع ا) ةسدددماةتودددوام ،اةتطدددى ،
ةإلقةامن (ا ماإقةات  ،ا تة غماحة حماةت  طعدما تطةل د اطد ادد أ  ا

 تخوطماةالحوة    اةتعصلمماتأم ومواةألطلمك ا ةتع تم م

حلمددددماكدددد ا  طعددددما ددددما ضددددوادنةنةا دددد ا تنةئا دددد اةتوددددماتكفدددد ات دددد ا -
ةالنطدددى ا دددما مأ ددد اتمشدددة اطدددوا  ةعدددماةتم ومدددواةألطلمكدددما طةأدددلا

  ةتوا  سةمماخاةتالمماةتس ئوا ةلتوطنمل،ا طا ةتشويواإت اةتو ويوا ة

توددنت اةت  طعدد  ابمفلق ددد اتاظددة اشددسنن  اةتوةخأةدددماك  ددم،ا تصدددلموا -
 مةدددددوالطنا ددددد ا دددددماحدددددو قاةتوخطدددددة اةتعددددد ماةتدددددذيايضدددددعلاائةسددددد  ا
 ط  تس  ا ت  ن  اةالحوش امم،ا ذتكاتخوطماةتم ومواةتذياتعم ابدلا

ا تسومواطالا ا تلابق ئ  م
تأ  طعدددماطددد اقةخددد اةت  طعدددم،ا بقدددلةاة اطددد ايا دددواةتواظدددة اةإلقةايا -

ط  تس  ،احة اتو اتة غما ذةاةتواظة ا  قد اتفأسدف ت  ا ةحوة   ت د ،ا
 ةتمسسنتة  اةتما  مار  ،اذتدكال اةحدوقى،اةت  طعدمايداعك ابصدناعا
 ط  شلعا أ اإ ى ايو  ا ماإدلةااةت ةك اةتواظةمماةتما حيات  م
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حدوقى،اةتددذةتم،ا  ددماتدد حياتومودواةألدسدد ماةتعأمةددماب ت  طعدد  اب ال -
ةتقددلةاة اةتوددماتخددو ابكحدد اةتوعأددة ا ةت ادد ،ا تددذتكاتومةددزاةت ددلةط ا

 مةددواامةتواةحددةمابكن دد اتةسدد اطنحددوع،ا إنمدد اتومةددزاب تمل نددما الاتأددزا
 ةالخوة امةتطى ابمقلاة ا ةحوع،ا إنم اتولكاتك ا  تياحلمما

عما ددددما ددددماضددددنءاطدددد احدددد مايوضدددد ال اةتوشددددلمع  اةتا  مددددماتأوعأددددة اةت دددد ط
ةتناليدد  اةتمواددوعاةألطلمكةددمال ددو اتددلةحما أدد اةحددوقى،اةت  طعدد  ا حلمو دد اةتك طأددما
 ددماإقةاعاذةت دد ا ددماؤدد انظدد ماطدد اةتما حدد ةم؛اتأواقددماطدد ادةدد مارواقةددمال ددوة   ا ددما
حة  اةتم ومواةألطلمكمما دوا  ء اطم اح  اةت  طع  اةألطلمكةماطوا غمماطوا دذها

اةتوماتؤط ار  اةتنالي  اةتمواوعاكم ولاحة عمااةتوشلمع  ؛اتوعك اةأليوتن ةما
 قدددددواةنعكسددددد اةأليوينتن ةدددددماةتللحدددددم تةماةتوددددد اتكخدددددذار ددددد اةتناليددددد  اةتموادددددوعا

 ددذهاةأليوتن ةددماطدد اةإليمدد  اب تويمقلة ةددما ةتالمددما ةتواددن االةألطلمكةددما طدد اتاطددنيا أةدد
ما طؤحسددد تل؛ا ةإلقةاعاةتذةتةدددما أددد اةتادددنةحماةتم ومعةدددماك  دددم،ا طا ددد اةتوعأدددة اةت ددد طع

حةدد التدد  اةتوعأددة اةت دد طعماطسددؤ تةماةتشددعي،ا ب تودد تماتموعدد اةتكأةدد  ا ةت  طعدد  ا
ةألطلمكةددددددماب الحددددددوقىتةما ةإلقةاعاةتذةتةددددددم،اق  اتددددددوخ اطدددددد اةتاكنطةددددددماةتفةواةتةددددددمال ا
حكنطددددد  اةتناليددددد  ا ددددد اشدددددؤ ن  اةتوةخأةدددددم؛احةددددد اإقاةكال دددددلةقاةتم ومدددددوا طؤحسددددد تلا

ئ  اتأ  طعدد  ا ةتكأةدد  ،ا إقةات دد اتأوعأددة اةت دد طعما" ددناةتصددا  ةما ةتو  امددمال اإنشدد 
ةتضددددم  اةتنحةددددواتوقددددوط  ا تطددددنا  ؛اباةدددد ايسددددوطةعن اطسدددد يلعاحلكددددماةتاةدددد عا دددد ا

ام(178)ةتم ومو،ا تن ةلاطوطأ  ت  اط اةتقنىاةت شلمماب تكةفا ةتك اةتمطأنبة "
  طعد  ا   ق ات ذةاةتوقأةواةتق ئ ا أ اةالحوقى،اةت  طعما تو ةم اتدل؛ا دإ اةت

 ماةتمسؤ ،اةأل ،ا  الط اطاشدكت  ا ةأل دلةقاةتعد طأة ار د ا ةتطدى ما ددواتلحد ا دذةا
ةتوقأةددوا اددوط اتددوخأ اةتقددنة اةتشددل ةما ددمابعددتاةت  طعدد  ال ددلاةنددوال اةتمظدد  لة ا
ا4ةتطىرةددماضددواتددناهاةتناليدد  اةتمواددوعاةألطلمكةددما دد احددل ا ةوادد م،ادودد ا أدد ال ل دد ا

أ ات ويدواةحدوقى،اةت  طعد  اطد اخدى،اةالحدوع نما ى ارلت  اةتشل م،ا ى عا 
بقنة اشل ةماطد اخد ا اةت  طعدمماةألطدلاةتدذيا عد ادةد قة اةت  طعد  ات دولا دماراد ءا

 (179)نظ اةألط اةتلحمةماقةخ اةت  طع  اطسوقأماتم ط ا  ادنة اةتشل ماةتمونةمم
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طسدددد حو  ا مدددد اةنعكسدددد اةتعنةطدددد اةت غلة ةددددماتأناليدددد  اةتمواددددوعاطومثأددددما ددددما
ةتش حددعما بةس ت دد اةتمو  ياددم،ا ت   ددواةتمسدد    ارددة اةتناليدد  ؛ا تددعنبمادةدد ماةتاكنطددما
ةتفةواةتةددمابددإقةاعانظدد ماةتوعأددة اةت دد طعماةتددذيايومةددزابدد توان ا ةتوعقددواةتشددويواإتدد اطددا ا
ةتناليددد  احدددأطماإقةاعاةتوعأدددة اةت ددد طعما ةإلشدددلةفا أةدددلا  قددد اتظل   ددد اةتماأةدددم،ارددد ا

دةدد ماإقةاعاةتوعأدة اةتعد تمابكد ا اليددمابمدا احدأط ت  اتأ  طعد  ؛اتكددما تد اةألطدلاإتد ا
تدويلانفسد  ارافسدد  ،اطكوفةدلا قدد اب تملةد دما ةتمو بعدم؛اتأوك ددواطد ادددواعاةت  طعد  ا أدد ا

اتاقةما ؤ ئف  ا ماحة  اةت ةسماةتوماتعم ا ة  م
ةتودما تظل فاةتو امخةدما ذتكاتك لاةالحوقى،اةت  طعماب تعنةطد اةتو امخةدم؛ا د

 أدد ا ىدددماةتو تددماب  طع ت دد ؛ا  ت  طعدد  اطسددوقأماطددلار دد اةتم ومددواةألطلمكددمال ددل ا
تم طدد ،االاتوددوخ اةتو تددما ددماشددسنن  ،اةألطددلاةتددذيالتدد  اتأ  طعددماةحددوقىتةو  ا تفلق دد ،ا

 ةتدددذيايكدددن ا ةدددلاةتودددوخ ايدددؤط ابدددلاةتم ومدددوااةتدددذيتمشدددة اطدددواط دددولاةتاكددد اةتدددذةتما
ا(180)لضةماةتاو قا ب تقوااةتذيايخوما ذةاةتم ولماةتاكنطما ماإقةاعاةتمؤحس  ا م

ا( الحرية األكاديمية ف  الجامعات األمريكية:2)
ةتسدد د اطددوا أسددفماةحددوقى،اةت  طعدد  اةألطلمكةددم،ا تعزمددزةاتقددوات  ا دد اتاقةددما

 أد اا1967؛ال و اةتماكمماةتوحونامماةتعأةد ا دما د ما ؤ ئف  ا طسؤ تة ت  اةتموان م
 يددددماةتالمددددماةأل  قيمةددددماتددددة ا قدددد األ ضدددد ءا ةسددددماةتوددددوام ا"ل الطوادددد اطأوزطددددمابام

ب ت  طعدد  ا تكددد اتأعدد طأة ا ددد اط دد ،اةتودددوام ا ةت ادد اك  دددم،ا طدد ا ددد ا ددإ اةتالمدددما
ةأل  قيمةدددماك نددد اطنضدددواة ومددد ماخددد  ا ددد اةتوعدددويى اةأل تددد اتأوحدددونااةألطلمكدددما

ا(181)"مقةخ اةت  طع  ا ةتذيا دفاضوالياطا  تماتفل ا ت يما أ اةتالمم
ةتماكمدماةتوحدونامماةتعأةدد ا دماةتوك ةدوا أد احدماةت  طعدد  ا ب تود تماةحدومل ا

ةألطلمكةددما ددمالطددناالابعددماائةسددما أدد الحدد ال  قيمةددماباوددم؛ا ددم:اطدد اةتددذيايقددنما
ب تووام ؟ا ط اةتدذياحدةو اتوامسدل؟ا كةدفاُيدواو؟ا تمد اةتادما دماةتواةحدم؟ا طد ا د ا

ةتعأمدددماتقدددواتاددد احدددةطلعادةددد قعاا دددإ اغ ت ةدددماةتصدددىحة  اةتملت طدددمابددد توعأة ا ةت اددد 
ةت  طعددما ااحدد ءاةألدسدد ماةأل  قيمةددمما بادد ءا أةددلا ددإ اةتعويددواطدد اةتقددلةاة اةتملت طددما

 (182)بك ض ءا ةسماةتووام اطث اةتوث ة ا ةتولدةماتصواا  ا ذهاةتقة قة م
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 طدد ا دد ا  تالمددماةأل  قيمةددما ددماةتم ومددواةألطلمكددماط ددولا دد طعماط دد ايقددنما
،ا ةتدو   ا د احقدن اةت  طعدمةحدوقىتةماةتفكدلا ةتوع ةدلاقةخد اا أ الح واةتدو   ا د 

ةتطدى ا ل ضدد ءا ةسدماةتوددوام ا دماةتكددىم،ا ةتكو بدم،ا ةتوعأددة ابالمدمات طددمما  دذةا ددنا
؛ا دددماؤددد اطاددد خايوسددد ا   نشدددلاا   تاسدددةاةتمعل دددماالحددد وااحددد تماةت  طعدددماال وشددد ف

  اك ةدددلعا أددد اطدددوةاابالمدددماةتاقددد  ا ةتوع ةدددلما ددددوا ة  ددد اةتالمدددماةأل  قيمةدددماتادددوي
تددد ام اةت  طعددد  اةألطلمكةدددماطددد اةتقدددنىاةتودددماتسدددع اتأودددك ةلا أددد اةتماددد   اةتواةحدددةما

ا(183) ةتخلةئ اةت اثةماب ح اةألط ا ةتمص ت اةتسة حةم،ال اةال و  اة اةتم تةمم
ةت  طعدد  اةألطلمكةدما أدد ا ى ددمالحدد اا ددم ملتكدزاطف ددنماةتالمددماةأل  قيمةدما

ا(184): مائةسم؛ا
 the Philosophy of Intellectual أسددفماةتالمددماةتفكلمددما م1

Freedomةتةنندددد  اةتقويمددددم،ا دددد اا ددددمةألتدددد اا ددددمنشددددك اا ةتوددددم:ا
طدددواروةيدددما صدددلاةتا ضدددماال ا بددد ا دددمالخدددلىا ددد ق اتأظ دددنااطدددلعا

 ةأل ا بةما تالااةتعق م

 Autonomy for كددددددلعاةالحددددددوقى،اتأعأمدددددد ءا ةت دددددد حثة ا م2

Communities of Scholarsت  طعدددد  ابشددددك انا ةتوددددم؛ا 
 ةأل ا بةمم

امةتفةواةتمكفأ  اد نن اةتاقن اتأوحوناااةتومةتالم  ا م3
ددواةاك ةدلةااUniversity of Pennsylvania قدواكلحد ا  طعدماراسدأف نة ا

ؤدد اا ددمطدد اةتنددد ا ةال ومدد ماتوطددنملا  دد اطشددولكا دد اةتاقددن اةألح حددةماتأ  طعددما
ةتودددددوام ،ا ا عددددد اةتم ددددد قداةتثى دددددماتأطدددددى ا ل ضددددد ءا ةسدددددما ةتالمدددددماةال  قيمةدددددم

ا(185)ةآلتةم:
 ةتاما ماحلمماةتفكلا ةتوقصم،ا ةتوع ةلم -

ةأل  قيمةددماةتوددمااةتفددل - ددمااتمشدد اكمة ا-ةتاددما ددماةتاصددن،ا أدد ا -
 تن ل  اةت  طعمم

 .ةتو مواحلمماةتاما م -
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 ماضنءاط اح ماُيمك ارأناعاطظ  لاةتالمماةأل  قيمةماتأ  طع  اةألطلمكةدما
ايكتم: ةم ا

حلمددماةت  طعددما ددما ضددواةتأددنةئ اةتخ تددماب حددوقط  ال ضدد ءا ةسددما -
 ددددد اراددددد ءا أددددد اطعددددد يةلاةتودددددوام ا تعةةدددددا  ا تلدةددددد ت  ا إن ددددد ءا مأ

امل  قيمةماطاوقعا طعأاماتأ مةو
ا– دددل اةتودددوام اا–حلمدددماةت  طعدددما دددما ضدددواطا    ددد ا)ةتماودددنىا -

 ةتمعل دددماطددد اسددد  ا دددماطنة  دددماةتعأددد اةتاشدددطم(اب تشدددك اةتدددذياتدددلةهايُا
 ن حةم،ا ح اطشكى اةتم ومواةتذياتعم ا ةلاط ان حةمالخلىم

حلممال ض ءا ةسماةتووام ا  اتوام ا با اطد ايلمدو  اراد ءا أد ا -
 لح ال  قيمةما طعل ةماطعأامم

حلمددمال ضدد ءا ةسددماةتوددوام ا ةتطددى ا دد اةتوع ةددلا ةتاقدد  ا ةتاشددل،ا -
 قيمةممبعةوةا  انن اط اةتقةنقال اةتمض يق  اغةلاةأل  

 ضددد ءا ةسدددماةتودددوام ا ددد اةتواقددد ا ةتمشددد اكما ددد اةتمدددؤتملة الاحلمدددما -
 ةتاو ة اقةخ اةتو تدما خ ا  د ،ا ةتوعد   اطدواةت ةسد  اةتعأمةدما أد ا

ادأةمةما ةتو تةمارو  ادةنقمةتماأةما ةإل
 بددددد تاظلاإتددددد اةتسدددددة  اةتثقددددد  ماتأم ومدددددواةألطلمكدددددمايوضددددد اتدددددك لاةتالمدددددما

ةتعنةطددد ؛اتعددد الرله ددد :اةتع طددد اةأليدددوينتن م؛ا قدددوااةأل  قيمةدددماتأ  طعددد  اب تعويدددواطددد 
ت اددد اةتناليددد  اةتموادددوعاةتفكدددلا ةأليوينتن ةدددماةتللحدددم تةم،اةتوددد اتعمدددواإتددد اتلتددديا أددد ا

ةإلنس  اةتفدلق،ا وعو دلها دو   ،ا تعمد ا أد اإ دى ا  د تدلاةتم و دماطدواتدن ةلاةتالمدما
 ندد اةتويمقلة ةددماةتودد اتددل،ا دددواكدد  ات ددذهاةأليوينتن ةددماتددوة  ا دد اةتفكددلاةتسة حددم؛ا ك

تش واةتوادن ا ةتوعدوق،ا كد  اتدوة  ا د الحدأن اةتاكد ؛ا كد  اةتاكد اةتدذةتماةتدذىا دنا
ح ددلاةألحدد وا دد ارادد ءاحددة قعاةتشددعي،ا كدد  اتددوة  ا دد اةتفكددلاةالدوصدد قي؛ا ك ندد ا
ةتالمددماةالدوصدد قيم،ا ك ندد اةتما  سددمارددة اةت ةسدد  ا ةأل ددلةقابعةددوةا دد اتددوخ اةتو تددم،ا

تفكدددددلاةإلقةاي؛ا ك نددددد االطلكزمدددددماةإلقةاعا دددددماةتنحدددددةأماةتمثأددددد ا كددددد  اتدددددوة  ا ددددد اة
الحدوثم ااطددنةاقاةت ةسددماةتماأةدم،ا ك ندد احددأطماةتخد ذاةتقددلةاة ا دد اةت  طعد  اةتودد ايددو ا
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ةإلقةامددما ةتوعأةمةددمما تمددد اك ندد ا أسددفماةتوعأدددة ا تاظةمددلا ددد الياا  ة دد اتافةددذاةتعمأةددد 
 اط ومدددواطعدددة ايعو دددلانو  ددد اط ومدددوايدددو ا ددد اضدددنءاطددد ايلندددناإتةدددل،ا دددإ اةتوعأدددة ا ددد

ا(186)يوينتن ةما ذةاةتم ومومأل
 طمدددد ايددددو،ا أدددد اةتالمددددماةتوددددمايوموددددوار دددد اةتمددددنة  اةألطلمكددددماةتعدددد قيال ا

لياددد نن اخدد  ابإد طددماقيدد اطدد اةألقيدد  ال ايماددواالايوعددل ال ايصددواالوا ةتكددنن
حلمددددماطم احددددول،ال اياددددواطدددد احلمددددماةتكددددىمال اةتصددددا  م،ال اطدددد احددددماةتادددد وا ددددما

مالطددد اطددد ايوعأدددماةال ومددد  احدددأمة  ،ا  دددماطط ت دددماةتاكنطدددمابإنصددد    اطددد اةإل اددد ف
 اةتوشدددددلمع  ا ةتقدددددنةنة اك نددددد ا ةضددددداما دددددماةتوك ةدددددوا أددددد اةتالمدددددماإب أل ددددد قيمةة ا ددددد

ةأل  قيمةددددماةتك طأددددماتكدددد اطدددد ايعمدددد ا ددددماةت  طعدددد  اةألطلمكةددددم؛اك نعكدددد واتأفأسددددفما
اةتم ومعةمم

 ت األمريكية والعوامل ذات العالقة بها:ثالثا: المسؤولية االجيماعية للجامعا
ةتعد تمما د اطعظد ا ةتمسدونىا  أد  طةلكةدمةأل تفدن اةت  طعد   حد   ل تل دو

 ددوات  ا ةتودماتومةدزار د ، ةتما  سدم  ا   ةتو تدم،  د  ةحدوقىتةو  اةتاسد ةم تد إ حةد  ةأل
 أد ا دةدنق  دماخوطدماةتم ومدوا ا   ةودل؛ا دىاين دو  ننةت دل ةأل د قيمم ةتعمد   ع   م

 ةتسدلمواتمسد يله  ةالخودلة ،ا ةتوغةدل روة  ةإل ةتالاةالدوص قي،  ةتوفكةل ةتعأمم، ةت ا 

ا(187)ةتع تممم ةتسن ا تطناة 
احةدنىاةت  طعد  اةألطلمكةدمارأعدياق ااوقد تيت  على هذا الوضاع ن  قاما  

؛ا ذتكاط اخى،اإ وةقاةتكنةقااةت شلمما ةت ادن اةتعأمةدما ةتخدوط  احة عاةتم وموا م
ا أدد اةخوى  دد ،ةتصددا    اتطددناا اا، ددماتقددوماةتعأدد ا ةتمعل ددمتسدد   ااةتوددمةتم ومعةددما

 دددماتعزمدددزاتفدددن اةتناليددد  اةتموادددوعا أددد اةتسددد حماا  ةالهق ددد ااةالدوصددد قي،ا حددد  م
اا.ك  مةتاة عاا ماط  ال اةأل ثلاتك ةلةةتو تةماحو الت ا اةتو تما

؛اد طدد اةتعويددواطا دد ابإنشدد ءار ددذةاةتددو ااةت  طعدد  اةألطلمكةددما  دد احدد ة ادةدد م
تأمسدددؤ تةماةال وم  ةدددمار ددد ؛اطثددد :اطلكدددزاةتصددداماةتع تمةددددما ت ددد  اطلة دددزا  حدددوة ا

 Center for Global Health and Social ةتمسدددؤ تةماةال وم  ةدددم

Responsibility لكددددزاةتوعأدددددة ا ةتمسددددؤ تةماةال وم  ةدددددما،ا ط ب  طعددددماطةاةسدددددنتا
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Center for Education on Social Responsibility  اب  طعددماكنتددناةق،
 Center for Leadership and Social طلكدزاةتقةد قعا ةتمسدؤ تةماةال وم  ةدما

Responsibilityامب  طعما ةشاط ا
 تاطأماةتمسؤ تةماةال وم  ةماتأ  طع  اةألطلمكةماط اطاطأماةتوك ط اطوا
اةتوماتؤط ار  ؛ا ا دةم   ا ل وة    ا اح تو   ةتم ومو؛ا موض اذتكاط اخى،ااامو  

ط اخى،اةحوقص ءااتأ  طعم؛ةتمم احماةتمةوةنةما ةتعمأةماعك اذتكا أ ا كةفايا
امماخ تماب تمسؤ تةماةال وم  ةمخصة اطةزةنةت ا،اطعل ةتوف   ااةتم ومعمةتنةدوا

د طدد اةت  طعددماكول مددماإلحددولةتة ةو  ااCal Poly فددما  طعددماكدد ،ارددنتما
ت ادمااةتو اتعكد اإيم ن د ابكنن د اطؤحسدماط ومعةدمات د احقدن ا  أة د ا ة  د  ابإنشد ء

 Committeeاتواقةماطف نماطنة اماةت  طعم،ا ل أق ا أة  ات اماطنة ادماةت  طعدم

on University Citizenship،ددمات اددماقةئمددم،اتومثدد اط مو دد ا دد اةحوكشدد فاا  
ةتموعأقدددمابددد إلدأة اةتدددذياتعمددد ا ةدددلاةت  طعدددم،ا تقدددوي اةتسة حددد  ا ةتونتدددة  اةتقضددد ي ا

بشدددكن  ،ا ق ااةت  طعدددما ددد اطع ت و ددد ا ةتوع طددد اطع ددد ؛ابمددد اياقدددماةتوطدددنملاةتمسدددوملا
 تومثدد اط دد ال ا مدد اةتأ اددما دد اقاةحددماةت ةسددماةت  طعةددماا(188) ةتل   ةددمات ددذةاةإلدأددة م

واقةددماطف ددنماطنة اددماةت  طعددم،اطا دد اطدد اةتوةخأةددما ةتخ ا ةددما تقددة اتنتددة  اتوعأددمار
حدولةتة ة  اتونحددةواةتمشدد اكماةتمونةدماتأطددى ا ل ضد ءا ةسددماةتوددوام اإيوعأدمارنضددوا

 ةتع طأة اب ت  طعماخ ا الحدنةا  ،ا تعزمدزاق اا  طعدماكد ،اردنتماب  و  ا د ا)طنة اد (ا
ا(189).طؤحسماط ومعةمات تاما ماحة  اةإلدأة ،ا ةتناليما ةتو تما ةتع ت 

 تاظلاإتدددد اةتسددددة  اةتثقدددد  ماتأم ومددددواةألطلمكددددمايوضدددد اتددددك لاةتمسددددؤ تةما بدددد
ةال وم  ةددماتأ  طعدد  اةألطلمكةددماب تعويددواطدد اةتعنةطدد ؛اتعدد الرله دد :اةتع طدد اةتفأسددفم؛ا

ت ادد اةتناليدد  اةتفأسددفماةت ل م تةددما)ةتافعةددم(؛ا ةتق ئمددما أدد الحدد وال ا قددواتلتدديا أدد ا
ةتنالي  ؛ا ماحد ة ادة ط د اردو ا  ا دماراد ءاةت  طع  اُلنشك ا ُق م اط اد  اةتو تما ا

ةتو تما تطنا  ا ام قت  ،ا  تو تماتد اتدو  اةت  طعد  اةتودماتقصدلا دماةتقةد مارنؤ ئف د ا
ت د هاةتم ومددوماكمدد ال ا أسددفماةتالمددماةتوددمايددؤط ار دد اةتم ومددواةألطلمكددم؛ا ةتوددماتوددة ا

منح تددل؛اردد اتكدد ا  تددياةتفلتددما دد ال ايأواددماب ت  طعددماةتوددمايددلىالن دد اتوفددماطددوا 
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 ماص ا أ اةتومنم اةتاكنطم؛ا عد اةت  طعد  اةألطلمكةدماتوسد رماطد ال د اتطدنملا
رلةط   ا ابط  ابد تم وموا تعزمدزاددة اةتمنة ادما ةتمسدؤ تةماةال وم  ةدماتدوىا ىر د ،ا
 إ دددوةقاكدددنةقاابشدددلممادددد قاعا أددد اطنة  دددماةتعصدددلاةتدددذياناةددد ه،ارددد ا ةتمسددد  مما دددما

اتو  اةتاكنطماةتمقوماتأطى اةتمأواقة ار  ماتطنمله،ا ط ا  اةتاصن،ا أ اة
ا–ةألنشددطماةالدوصدد قيما- مدد ال اةتعنةطدد اةالدوصدد قيما)ةتاظلمددماةالدوصدد قيما

قا دددددماةتامدددددناةالدوصددددد قي(اذة ا ىددددددمادنمدددددماب تمسدددددؤ تةماةال وم  ةدددددماتأ  طعددددد  ؛ا
  تاظلمدددددماةالدوصددددد قيماةتق ئمدددددما أددددد احة حدددددماةتعدددددل ا ةتطأدددددي؛ا عأددددد اةت  طعددددد  ا
ةألطلمكةددماتوسدد رما ةمدد ارةا دد اطدد ال دد اةتاصددن،ا أدد ا قددواةتف دةدد  ا إرددلةما قددنقاطددوا

وكطة اطص قااةتومنم اةتىهطدمات د ماةتقط    اةالدوص قيم،ا ماإ  اا أسفماةتم  قاع؛ات
 مدد ال اتاددن اةتاشدد هاةالدوصدد قياةنعكدد ا أدد ارددلةط اةت  طعدد  اةألطلمكةددما خطط دد ا
ةت اثةددددم؛احودددد اتددددومك اطدددد اق دددد اةألنشددددطماةالدوصدددد قيماةتمخوأفددددمابدددد تكنةقااةت شددددلمم،ا
 ةت ادددن اةتعأمةدددماةتوط ةقةدددماةتلتدددةاماةتودددماتاقدددمات ددد اةتسددد ما ةتلمددد قعا أددد اةتمسدددونىا

اما ةتع تممماةتقنط
 : مواطنة جامعة يولورادو األمريكية:رابعا

تخوأفاااىاةت  طع  ا اح تو  ا دةم  ا ل وة   اب خوىفا أسف ت  ا ةتنالي  ا
ا أ - ماضنءاحقند  -ةتوماتعم ار  ما فما اليماكنتناةق ؛اتعم ا  طعماكنتناةق ا

ت ابكحله؛ا موض اذتكاخوطماةتناليماةتوماتعم ار  ،ا ضىا  اةتو تماةألطلمكةما ةتع 
ا(190) مااامو  ا اح تو  ا دةم  ا ل وة   ؛ا ةتومايمك اتا  ت  ا ةم ايكتم:

 اتكدددن ا  طعدددمال:اتسدددع ا  طعددماكنتدددناةق اإتددد ارؤياااة جامعاااة يولاااورادو (1
،اطددواةتوددوام اتأ مةددوا،اتددن لاةتوعأددة اةت ةددوا بكحددع ااطعقنتددماةئددوع  طددما

ةتصاةماةتمومةزع،ا ةتسدعماتونحدةوان د  ا ةتوعأ ا ةت ا ا ةتخوطما ةتل  يما
؛اطد اخدى،اةتوعد   ا ةتط تي،ا تاقةماةتوان ا ق  اةدوصد قا اليدماكنتدناةق

 . ةالروك اا ةتوكانتن ة ا ام قعاةأل م ،

تل مددد ا  طعدددماكنتدددناةق ااامو ددد ا ددد ااحددد تمارساااالة جامعاااة يولاااورادو:  (2
اةق ،ا  طعما  طماطوعوقعاةتفل  اتخوماط ومواكنتدنانص ا أ ال اتكن ا
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ةت دنقع،اام؛اط اخى،اةتقةد قعا دماةتوعأدة ا د تكألا ةتو تماةألطلمكةما ةتع ت 
 ةتووامياةتم ام،ا ةتخوطماةتع طم،ا ةت ا ا ةتمعل ماةتموقوطمما  مماتك ةدوا

 ا  طعدددماكنتدددناةق ات ددد الابعدددما دددل  ،اتكددد ا دددل الا أددد  ددد ا دددذةاةتسدددة  ا
 ةتماةطمابلماح تولاةتخ تما  احة  اةت ةسما

  قددد اتأ اددواةتث تدد اطددد ا-  طعددماكنتددناةق ااتسددع :اة يولاااورادوقاايم جامعاا (3
إتد اتاقةددمااامو دد ا احد تو  اطدد اخددى،ا-ةتمد قعاةأل تدد اطد اددد نن اإنشدد ئ  

 ةتقة ا ةتم  قداةآلتةم:ا

ةتطدى ااكد  ت  طعماتتش ةوا تس ة اةالتوا  ابةالت حم؛اط اخى،ا -
 أ  طعممتةتمؤ أة ا ماحو قاةتقواعاةالحوةع رةما

 تعزمزا ق  اط  قداةألخى ا ةتازة ما ةتشف  ةما ةتما ح ةمم -

 ةت نقعا ةتما  ظما أ اةالتوزةماب تومةزم -

ةالحدددددوخوةماةتدددددنة ما ةتمسدددددووةماتمدددددنةاقاةت  طعدددددماةت شدددددلمم،اةتم قيدددددم،ا -
 .ةتم تةم،اةتمعأنط تةما ةتط ةعةم

  قيمةدما ةتوعأةمةدما ةتووامسدةماةتق ئمدما أد اةألط نددماتشد ةواةتثق  دماةأل -
  ةالحولةمم

ق دددد اتاددددن ال ضدددد ءا ةسددددماةتوددددوام ا ةتطددددى ،ا ةتعدددد طأة ؛اتضددددم  ا -
ةتو  ق،اةتثلىاتب ك ا،ا ماةتسعما اةءاةتاقةقما ةتوعأ ،ابمد ا دماذتدكا

 تان اةتون    اةتسة حةما ةت غلة ةما ةتثق  ةما ةتفكلمما ةتفأسفةمم

ةالروكددددد اا امددددد قعاةأل مددددد ،ا أددددد ا مةدددددواطسدددددونم  اتشددددد ةوا ق ددددد ا -
 بم ا ماذتكاةت ان ا ةألنشطماةإلروة ةمما،ةت  طعم

ةتل  يددماةتصدداةم،اكنتددناةق ؛ا طا دد :ااةتسددعماتوأ ةددماةحوة  دد  ا اليددم -
 . طاناةألطةما ةتوكانتن ةم،ا تواميادنعاةتعم ،

  ق  ممةدوص قيا ة وم  ما اااك ال يضم  اق ااةت  طعما -

دسدد ماةت  طعددم،ا بددة ا ل   دد اةألابعددم،التوعدد   ارددة اق دد ا تشدد ةواة -
  بة اةت  طعما ةتمؤحس  اةألخلىاتواسة اط وموا اليماكنتناةق م
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 تن ةلاةتووام ا ةتوعأة ا بةسماةتعم اةتمومةزعا ةتىئقمما -

  مةما ةتف ئوعا ةتق رأماتأقة ومةتولكةزا أ اةتاو ئ اذة اةأل -

كنتدناةق اإتد اتاقةدماةتعويدواطد اتسدع ا  طعدمااأهداف جامعاة يولاورادو: (4
 ةأل وةف؛اطا  :

 تن ةلاةتخوط  اةتوعأةمةما ةت اثةماةتو اتوس اب ت نقعا ةتومةزما -

 إ دددوةق  اتأاةددد عااةتعمددد ا أددد اتامةدددماةتشخصدددةماةتموك طأدددماتأطدددى  -
ام ةتعم ا  ا  ت احلمواةتوغةل

 دد اا ةتثق  ةددمةتوامةددماةال وم  ةددما ةالدوصدد قيمااةتمسدد  مما دد اتاقةددم -
امبك مأل ةتع ت ااةألطلمكةما ةتو تماكنتناةق ام الي
،اب تناليدماةتوع   اطواةت ةس  اةتاكنطةما غةلاةتاكنطةدم ق  ااتعزمز -

تواقةدماا؛ةالدوصد قيمةتمؤحس  اةتوعأةمةماةألخلى،ا ةتمؤحس  اا طو
 لدص اةحوف قعاطمكاماتأم وموم

ام  ا اليماكنتناةق اةتعم ا أ اتاسة ا نقعاةتاة ع -
حدولةتة ةمات  طعدماكنتدناةق ا  اضنءاط اح مايوضد ال اطكنند  اةتخطدماةإل

 دد ء اطوسددقماطددوا أسددفماطنة اددماةت  طعدد  ؛احةدد ال ددو ا أدد اتددن ةلارةسددما  طعةددما
 د الت حدم،ا ةتالمدم،ا ةتشدف  ةم،اةتلم قيدم،اةالروكد اا ةالردوة ،اطد اد ئمما أد الحد واةإل

؛ابمدددد ايدددداعك ا أدددد اتاقةددددماةتوامةددددماأدددد اةتقةدددد مابمسددددؤ تةو  اةال وم  ةددددمطسدددد  وت  ا 
اةتمسووةطماتم وموا اليماكنتناةق ابصفماخ تما ةتم ومواةألطلمكمابصفما  طمم

اُيىحدمالن د اددوق ؛اةتعنةط اذة اةتعىدمابمنة اما  طعدماكنتدناة ب تاظلاإت ا
تعوق ا تان د ؛ا فةمد ايوعأدماباقدن اةت  طعدما قدواتدك ل اكمد اُ دل احد بق اب تعنةطد ا

حدددو قاةأليوينتن ةدددما ةتو امخةدددما ةتسة حدددةماتأم ومدددواةألطلمكدددما منطددد ما قدددواتددد اتلحدددة ا
ا ةنضددم ،ا  ددنانفدد اةتعدد ماةتددذياتكحسدد ا ةددلا  طعددماكنتددناةق ،ا1861ا دد مةتناليددما
 ددماا38توصد  اةتناليدماادد اا1876لغسدط ا د ماا1 دماةتفةدواةتما قاإتد اةالتاداةتناليدم

 م1876 دوات اة وم قاقحونااةتناليماةتمسوخوما  ماا،ةتنالي  اةتمواوعاةألطلمكةم
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لطدد اطدد ايوعأددمابمسددؤ تة  اةت  طعددم؛ا قددواتع دد اةأل ضدد  اةالدوصدد قيماتأناليددما
ماةتاصدفاةتثدد نماطدد افدد ما كنتدناةق أدد اةت  طعدما همدد قعاةات    د ابم ومددوااق اةاطدؤ لة

)ةتمعددددوة ا ةآلال ،ااةتصددددا  مةتقددددل اةتعشددددلم ،اتنحددددع اةتناليددددماكثةددددلةا ددددمادطدددد  ما
 تادن اةدوصد قا )ةتسدة حم،اةتو د اع(ا ةتخدوط   ةتماو د  اةتكةم  مدم،اةحدوخلة اةتمعد ق (

بشدددك اغةدددلاطسددد ن ،اةألطدددلاةتدددذياتطأدددياة ومددد ماةت  طعدددماب حوة  ددد  اةتناليدددماةتناليدددما
 ةتن د ءار د ا أدد اةتمدوىاةتقلمديا ةت عةددوما طد ا دد التد ا ا  طعدماكنتددناةق ااةئدوعا ددما

 م ةت اوحماةتك لب ئةما ةتمةك نةكةما، ةت ةنتن ة ا،عةمتخصص  اةتمنةاقاةتط ة

مددد ابدددلا تك ةدددوةا أددد اق اا  طعدددماكنتدددناةق ات ددد هاةتم ومدددواةتماأددد اةتدددذياتع
طأةددن اق الااتأ ادد اا920ةألطلمكددما  طددم؛ا قددوااتددو اا) اليددماكنتددناةق (ا ةتم ومددو

طشدكى ااةتودماتعد ت ام،اتأ ادن اةتوط ةقةد2016/2017ةتعأم اخى،اةتعد ماةت د طعما
ا دض ي اط ومواكنتناةق ا ةتم ومواةألطلمكمما

 خامسا: مواطنة الجامعات الكندية
ماتنةددواطنة ادماةت  طعد  ا دماةتممأكدب تنتدفا ةتواأةد ااةتمانايعل ا ذةا

ذتددكايوادد  ،ا ددذةاةتماددنااةتاقدد هاةآلتةددم:اةتسددة  اةتثقدد  ماتأم ومددواا،ا  ددماإ دد اةتكاويددم
ةتكاددددوي،احقددددن اةت  طعدددد  اةتكاويددددما ددددماؤدددد اةتمنة اددددما ةتعنةطدددد اذة اةتعىدددددمار دددد ،ا

طنة ادددما اامنة ادددما ةتعنةطددد اذة اةتعىددددمار ددد ، ة  ددد  اةت  طعددد  اةتكاويدددما دددماؤددد اةت
اةتكاويممالت لت   طعما
 السياق الثقاف  للمجيمع الكندي:أوال: 

الطلمك ا اد اع اشم ، ا م اكاوة تقو
اةتشل اةتماة اةأل أسم،ا اط  اياو   ةتشم تةم،
اةألتسك ا ا  اليم اةت  قي اةتماة  اةتغل   ط 
اةتقط ما اةتماة  اةتشم ، ا ط  ةألطلمكةم،
اةتمواوعا اةتنالي   اةت ان  ا ط  ةتشم تم،

ا ادوا   اطس حم اكاوة ا تشغ  ا9.9ةألطلمكةمم
ا؛اتوكت ا ماةتملت ماةتث نةما  تمة اط احة اةتمس حمابعواا حة ما2ك اطأةن ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
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اتأاظ ماةتمأكماةتوحوناي،ا مااةتكاوى حة حة ؛ايسةلاةتاظ ماةتسة حما   ق 
ا ا إقةام ؛ ا  ةواةتمم اقيمقلة م ارلتم نم انظ م اؤ  ااكاوةتاقس  طق  ع  اا شلإت 

 ماؤ اةتاظ ماةتفةواةتم؛اب حوثا ءاةألطنااتموأكاةتمق  ع  احكم  اذةتة  اا.لد تة ا  ى م
اةتوةخأما ا ةألط  اةتشل م ا ةتعمأم، اةالدوص ق اةتقنطم، ا ةألط  اةتو    ارد: ةتموعأقم

اةتا اطق  عم اك  ا مللو اةتخ ا ةمم اةت لمط نم، ةتعىد   اةتو   ايمث  اةتع م ا   
ا ةتصا اةتوعأة  ا   اطسؤ تم اةتمق  ع   ا ةتمنةاقا حكنط   اةتمونةم ا ةتاقن  م

ا(191)مةتط ةعةم
اةتق ئمما أ اةدوص قا اةتللحم تةم اةالدوص قيم اةتسة حةم اتو واكاوة  ةدوص قي ؛

 ضنا ماةتسن ا ةتوا  سةمما ُتعواكاوةاط اةتو ،اةتصا  ةماةتك لىا ماةتع ت ؛ا  ما
اةتثم نم، ا ط من م اةتس و، اةتصا  ةم اةتو ، ا طاظمماط من م اةتعشلم ، ا ط من م

اةالدوص قيمةتوامةما ةتوع   ا
طأةن انسمم؛ا موكن ا ذةاةتعوقاا35 ة وم  ة ؛اي أغا وقاحك  اكاوةاحنةتما

ارأوة ا ماةتع ت اط  اإيط تة ،ااط   لم اطوعوقياةتثق    اط ا وع ا لنس ، )إن أولة،
  ق  ة ؛اكم اتمةزاكاوةاب توان اةتويامماإض  ماإت اةتسك  اةألتأةة ،ااة لمقة ،ااحة (

اةإلن أةزممتُا ا  تأغم اةتأغم؛ ا ا ئةم اق تم ،اةتأغو  اةتلحمةو  اتكاوةا، ةتفلنسةماعو لاكاوة
اب اب تمس  ةع ا توموع   ا ةالطوة هة  اب تاقن  ا ةتمس  ةع اةال و  اي يوعأماا ةم  تملكز

ا.ب حوخوةط م ا ما مةواةتمؤحس  اةت لتم نةما ةتاكنطةما ماكاوة
 ماةتع ت ا  ق اةت  طع ا تعأةمة ؛اتموأكاكاوةا ةحوعاط ال ض انظ اةتوعأة ا

اتاظ  احة  اةتموخصصم؛ اةتو تةم ا ةتوق امل ابسمعماتأوصاةف   اةتكاويم اةت  طع  
،اط اةمل  قيمةما ارلةط اط اتقوطلاابفض اط ا؛ةتع تمماةتمسونىا أ اطلطندما أمةما

تاو اا؛اةألطلاةتذيا عأ   ةتلم قعاةالروك اطوطناعا ماط  ،اا لنشطماباثةما خوطةم
ا اطلطندم اطنةدو اةتوصاةف   ا؛ تأ  طع  امةتع تمة م اتصاةف ا2015/2016 فم
 ابم ايل وااطلكزةما22  طعما ماةتع ت اةحوأ اةت  طع  اةتكاويماامأل ض اخمسم ئ

ا أ ا اةتق ئمم اةت  طع   اطنة ام اتفأسفم ا   طع ت   اةتكاويم اةتو تم اةنو    اإت  ذتك
اةتاقن ا ةتنة    م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
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 ثانيا:  قوق الجامعات الكندية ف  ظل المواطنة والعوامل ذات العالقة بها:
ا ا أ  اةتكاويم اةت  طع   اةتعم  اط اخوطم اةتكاوي؛ اتأم ومو اةتع م تص ت 

اةتوفكةلاةتمسوق ا ةتوع ةلاتوىال ض ءا ا تش ةو خى،اةت ا ا  اةتمعل ما نشل  ،
 ةسماةتووام ا ةتطى ما  مماتك ةوا ما ذةاةتسة  ا أ ال اةتويمقلة ة  اةتقنمماالا
تاو  الد اط اذتك؛اطواةتنضوا ماةال و  اال اذتكات ايواقماق  ا  نقاةحوقى،ا

ماتأ  طع  ا حلممال  قيمةمات  ما ط ا  اكفأ اةتوشلمع  ا ةتقنةنة اةتكاويماطؤحس
ةتخ تماب توعأة اةتع تما ةت  طعماةالحوقى،اةتمؤحسما ةتالمماةأل  قيمةماتأ  طع  ،ا

ا ممك اتنضة اذتكا أ اةتااناةآلتم:
 ( االسيقالل المؤسس  للجامعات الكندية:1)

ةتث ننيا ماةتم ومواةتكاوي،ابم ا ة  اةت  طع  اتومةزاطؤحس  اةتوعأة ابعوا
اةتذياكب ا حكنط  اةتنالي  اإت اةتاو اةتفةويلةتةم اةتاكنطم ا   اطؤحس  اطسوقأم ن  

اةتخ ا مما اةتوك ةل اط  انن  الي ا   اطسوقأم ابصناع احة ح ت   ا ضو اط  يمكا  
واحة اتضا؛تةماةتوعأة  ا أ ا  تق  اطسؤااةتمق  ع   من ياةتوحونااةتكاوياتكخذا 

ا اةت  طعمم اةتاظ م اذتك ا م ابم  اطسونم تل اةتوعأةمما ما مةو انظ ط   ا اليم  قوا  
ا اا93نص اةتم قع اةتكاويا أ  اةتوحونا اةلط  اطق  عما  اك  ا م اةتوشلمعةم ت ةسم
 ط ا  االا؛ا(192)توعأماب توعأة ةتوماقنةنة ا ماح اةت-بشك احصليا–ت ح ماةتاما

ا اتأوعأة  ا ةواةتةم ا هةاع اةخوص ت  اين و اط  اةت  طعم ا  توعأة  ةتع تم؛
ا(193)ةتمق  ع   اةتذي؛ ااةألطل اك  ال  ااطق  عميعام ا ةتواظةم  اقنةنة ةتتضو

اةت  طعمار   اب توعأة  ا ةتون    اةتخ تم اتأو تم اةتسة ح  اةتع طم ايوسماطو ا بم  ؛
ا(194)ةتع تمةماةتمع تلعا ماةتوعأة اةت  طعمم

 اد نننةماطسوقأم؛اتوموواروا ما  تةما ب تو تماُتعواةت  طع  ا ماكاوةاكة ن 
ا اةتو   اط  اةتلغ  ا أ  ا ةتواظةمم؛ اةتسة حم اةالحوقى، اةتاكنطم اط  ا،ةتومنم 

ا ا م ااط   ت  طع   ا ةتوخل ، اةتق ن، اطوطأ    اخى،ا اتاوق اط  اةألح تذع ا ةتي
 (195)ط  ت اإقةات  م
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ةت د طعما ماضنءاط اح مايوضد ال اةتوحد تةلا ةتوشدلمع  اةتا  مدماتأوعأدة ا
 دماةتممأكدماةتكاويددمانصد اتددلةحما أد اةحددوقى،اةت  طعد  اةتكاويددما حلمو د اةتك طأددما
 ددماإقةاعاذةت دد ا ددماؤدد انظدد ماطدد اةتما حدد ةم؛اتأواقددماطدد ادةدد مارواقةددمال ددوة   ا ددما
حدددة  اةتم ومدددواةتكادددويما ددددوا ددد ء اطم احددد  اةت  طعددد  اةتكاويدددماطوسدددقماطدددوا دددذها

اتوماتؤط ار  اكاوةمةتوشلمع  ؛اتوعك اةتفكلا ةتسة حماة
 ب تاظلاإت اةتسة  اةتثق  ماتأم ومواةتكاويايوض ال ا مماط من ماط ا

 تماةتموعأقماب الحوقى،اةتعنةط اذة اةتعىدماةتم  شلعاباقن اةت  طع  اةتكاويم،ا خ
ا ماةتمؤحس  اطومثى اةت غلة م اةتع ط  اتعي ا قو اةت غلة م؛ اةتع ط  الرله  : اتع  ؛

ا ةتمندوا ةتمس  اإلحماق اة ا ماةت  هاكاوة اةتماأةما مان لم  دلةااةتىطلكزمما ةإلقةاع
اةتوعأة  اةت  طع اإقةاع ا أ  ايصعي احة  ا)؛ ا ةحوع ا ماحأطم اةتفةواةتةم ةتاكنطم

ا اطس حم اب تع ت  اق تم اة  ل ا  نم ا م اةتوعأة  اتويل اة  اك ا9.9ةتع تمم( ا بم ا2م ؛
اطوان م ا غلة ةم اةخوى    اط  اةتش حعم اةتمس حم ا ذه ابل اتلك اتومةز ا ب تو تم ؛

طسؤ تةماةتوعأة اتأمق  ع  ؛احو ايوا حياةتوعأة اطواؤل فاك اطق  عما مس  ا ما
اتطنا  ا ةهق  ا  م

 م ايىحمال اةتع ط اةتسة حماطومثىا ما)ةتاظلمماةتسة حةما نظ ماةتاك (ا
ق اةاط م ا ماةتوك ةوا أ احماةت  طع  ا ماةالحوقى،ا ةإلقةاعاةتذةتةم؛ا قواتع  ا

اةتاكنطماةتا اتخأ  ا   ا ن لم  اق اة ابكاوة اةتفةواةتم اةتاك  ا نظ  اةتسة حةم ظلمم
د تة اطكوفةماةتفةواةتةما  اإقةاعاةتوعأة اةت  طعم؛ا ل كأ ا ذهاةتم مماتأمق  ع  ا ةأل

ا ق اب إل ارة اشلةفاةتع مم اةتعىدم ا أ  اةتسة حماتكاوة اةنعك اةتاظ م ا قو ا    ط 
اةتفةواةتةما  ةت  طع  ا ةتاكنطم؛ا ا  توحوناادواحوقاحأط  ا تىحة  اةتاكنطم

اةأل ا اةتو   اةتن ام،ا اقةءاةالدوص قياتأ ىقماضم  ا ق   اةتو تةم، ةت  لع،ا اةتو  اع
ا  مةتمق  ع  ا ةتما  مامالط احكنط  اةتق نن اةت ا ئم اةتاظ ماةتمصل ما ةت اكم،ا ا

ا ا   ا ةتملطسؤ تم اةتفلقيم ا ةتاقن  اةتوعأة ، اطث  اطنا ا ةتضم  اأكةم،  ةتصام
اةال وم  مم
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اةت  طع  ا احقن  ا أ  اةتاف   ا م اط م  اق اة اةتو امخم اةتع ط  اتعي  م 
اةتومالنش اةتع طم اتك ل اةت  طع  اةتكاويم ا قو  اطواروةيماكةتكاويما تك ةوا ة   ت  ؛

ا الت لت  ا)  طعم اةتعشلم  ا   طعما"1906"اUniversity of Albertaةتقل  ،
اكنتنط ة ا1907"اUniversity of Saskatchewanساسكاتشيوا   ا   طعم ،"

ا اةألطلمكما1908"اUniversity of British Columbiaةت لمط نةم اب تامنذ  )"
ا ةت ان ا اةالطووةقي ا ةتعم  اةتذةتم اةالحوقى، اط ول ا أ  اةتق ئمم اةتع طم تأ  طع  

إنش ءاطواةتونحوا ماما اExtension Work and Applied Researchةتوط ةقةما
اةتكاويم ا ت واا ةت  طع   اةتاكنطةمم اةتووخى  اط  اةت  طعم احم يم اطسكتم ل ةل 

ا ةتذيات ا ا ةتاكنط  ؛ اةتسة  اإت ال انم اةتعىد  ارة اةت  طعم ا ما ذة ةإلش اع
ا اتنانون ا اليم ابق نن ا  طعم اتك ل ادو اط اكاوة اكثةلع ا مالنا ء  Provincialت اةل

University of Toronto Act؛ا ةتذيابمن  لات اإنش ءا1906تواا  ماةتذياا
ا اةتم أسة  اإلنظ م اةتشةنخ اط أ  ا م : اةت  طعم؛ ا ةسمااSenateقةاع )ل ض ء

اةتمسؤ ،ا  احة حماةت  طعماةأل  قيمةم،ا ط أ اةألطا ء  Board ofاةتووام (،

Governorsاةتم تةم،اا اةتسة حم ا أ  اةتوافةذيم اةتسأطم ايم او اةتذي )ةتمنة اة (
اةتسأطم اا مموأك اةألخلىم اةتمس ئ  ا مةو ا م ال ض ءاوةتلحمةم ال  اط  اةتلغ   أ 

ا  ا ةتشةنخ، ا ماةتم  ت اةأل  قيمةم اةتمق  و اهةت اُتمث اغ ت ةم اةتووام اط   اإ ةسم
ةتعضنمماةآل اتوضم اليض اةتطى ا ةتخلم ة ا طمثأماةت ةس  اةتم اةمما ب تمث ،ا

ا(196)طا ءمطمثأن ا ماط أ اةأل إ ال ض ءا ةسماةتووام ا ةتطى ا
 (197)( الحرية األكاديمية ف  الجامعات الكندية:2)

ال  ايُا اط  اتة  اةأل  قيمةم، اةتالمم اشك  اط  اكثةلة اةتكاوي اةتم ومو عأ 
 وةفاة وم  ةما أ ادوااك ةلاط الاةتالمماةأل  قيمةما ماذةت  ؛ا إنم ابم اتاققلاط ا

اةتكاويا اةتم ومو ا م اةت  طع   اتو ا اضل امم اةأل  قيمةم ا  تالمم ةأل مةم؛
ا اطسؤ تةم اكاوة ا م اةت  طع   ا أ  ايقو احة  اةتاقةقماةتويمقلة مم ا اةء ةتسعم

ا تكماتومك اةت  طع  ا ا ماذتكاةتطى ا ةتم ومواكك ؛ ابم   ةالتص ،اب آلخلم ،
 ةسماةتووام ار  اب تالمماةتك طأما ماةتخ ذاةتمخ  لاط اةتقة مارذتكايا غمال اتومووا



 مواطنة اجلامعات                                          حممود حممد املهدي ساملأ.د/ 

459 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

اةتمثةلعاتأ و،ا ماحة ت  اةتووامسةما ةت اثةما ةتفكلمما طع ت ماةتمنضن   ا ةتقض ي 
اشل  ا ةسماةتووام اتسواواإت ات ثمماتك ةوا أ ال اةآلاةءا ةأل ك ااةتوماا.م ةتمعل ة

بان ا  قع،ا بة ن  ا لقتم،ا ل اةت  طع  ا ماطؤحس  اطسوقأما طسؤ تم،ا طأوزطما
ا(198).بم  قداةتازة م

س  وا ماحم يماةتالممايُااتأ  طع  ا  مماتك ةوا أ ال اةالحوقى،اةتمؤحسم
طصوااط اطص قااةتو ويواةتوماتكت اط اةت ةسماةتخ ا ةم،ا تكالاةأل  قيمةماط اليا

ماإذةاتنض اط  ةو  اليض ايمك ال ايس  اةال ووةءاةتوةخأما أ اةتالمماةأل  قيمةم
ا(199)م  تالمماةأل  قيمةما ماحماط احقن ال ض ءا ةسماةتووام ،ا تة اةتمؤحسم

يماة وم ط اك ةلةا ط ا  ايا ،اطنضن اةتالمماةأل  قيمةما ماةت  طع  اةتكاو
ا اةأل  قيمةم اةتالمم ات ام اإنش ء ا م اةال وم م ا ذة ارله ا دو  Academicتأغ يم؛

Freedom and Tenure Committeeا  مات اماقةئممابم أ اةتلةبطماةتكاويما،
اةت  طع    Canadian Association of University Teachersاألح تذع

Councilا(200)  :؛اتأقة ماب تعويواط اةتمسؤ تة  ؛اطا
طواةتاوةءة ا ةتشك  ىاةتمقوطماط اد د ا-نة بما  اةتلةبطم–ةتوع ط ا -

 احقددند  اةتم اةددمادددواةنو كدد الا ال ضدد ءا ةسددماةتوددوام اةتددذيايددل ا
  ت اةال ووةءا أة  م

بشدددددددك اةتمسددددددد ئ اةتسة حدددددددةماةتموعأقدددددددماب تالمدددددددمااةتونتدددددددة  تقدددددددوي ا -
ةأل  قيمةدم،ا ةتوظأمد  ا ةتومةةدز،ا ضدىا د اطسد ئ اةتسة حدماةتع طدما

ا.ةتا شسما  انظلاةتأ اما مادض ي اةتاقن اةأل  قيمةم
ا ا دو اةت  طع   األح تذع اةتكاويم اةتلةبطم اط أ   Canadianلش ا

Association of University (CAUT)اا انن م ل اإا2011 م الت  ةتالمما 
بصلفاةتاظلا–ةأل  قيمةما ماةت  طع  اتوضم :احمال ض ءا ةسماةتووام اك  ما

ا طذة     اطعوقوةت   ا نشل  ا-   اةت ان  ا إ لةء ا ةتما دشم، اةتووام  ا    حلمو  
ا ما اةالنخلةه ا حلمم اةإلروة ةم، اةأل م ، ا تافةذ اإنو   ا م ا ةتالمم انو ئ   ،  نشل

ا ةتم ومو اةت  طعم ا اخوطم ا ماحلام االيل ا   اةتوع ةل ا م اةتووام  ا ةسم ا ضن مم
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ا ماةدوا ءا ا ةتالمم اةتعم ، ابل اةتذيايو  ا ةتاظ م ا إقةات  ، ار  ، اةتومايعم  ةت  طعم
ا ما اةتمش اكم ا   ا ةتالمم اةألشك ،، اب مةو اةتن  ئقةم اةتمنةق ا أ  ا ةتاصن،  حفم

ةتكاويماألح تذعاةت  طع  اامةت ةس  اةأل  قيمةماةتم اةما ةتاق رةمما ط ا  اتؤكواةتلةبط
ا(201). أ ال اةتالمماةأل  قيمةماتاطنياقةئم ا أ اةتوالااط اةتقةنقاةتمؤحس تةم

ا أ ا اةتلةبطم اتؤكو اط ا  نيال م  االاتوطأياةتاة ق اةأل  قيمةم  اةتالمم
 ةتاقوا ةالتوزةماةتفكلياد ئ مااةتاوي  ضنا ةسماةتووام ،ا  تالمماةأل  قيمةمات ع ا

ل ايكن األ ض ءا ةسماةتووام اك  ماايا غ ماةأل  قيمةماتؤكوا أ النلا اةتالمل م ا
اةتو تان اةتاق ال  اةت  طعم، اد   اط  ادمو ال  اةنوق م اق   ا ؤ ئف   القةء الياام م ل 

بشك ااالاتوضم اليارانقل ض ءا ةسماةتووام اةتوما م اخليما ل ا قنقالحأطما
 الياحأطمالخلىاةخولة ال طعماقةاعاةت إلطسكتماةتالمماةأل  قيمةم،االاتما اةتاما

ل اةتو ويوابكياشك اط اةألشك ،اةتالمماةأل  قيمةماأل ض ءا ةسماةتووام اةتمعةاة ا
ا(202)بمن يا ذهاةالتف د  اةت م  ةمال ا قنقاةتعم اةألخلىم

 توطأياةتالمماةأل  قيمةمال ايأعيال ض ءا ةسماةتووام اق اةاائةسة ا ما
اباة ايشك ا اةت  طعم؛ ا مات   ال اإقةاع اةتووام ا أ اةألد الغأ ةم ل ض ءا ةسم

اةتموعأقما اةألطنا ا ق  ا تة  اةأل  قيمةم، اةتشؤ   ا   اةتمسؤ تم اةإلقةاع ط  ت 
ا(203)ب تما   اةتواةحةم،ا إ لةءة ا طع يةلاةتوقةة م

ا اةتوحونا اك   ا إذة اةتفةواةتم ات  اةأل  قيمةمايةتكاوي اةتالمم ا أ  ا 
اةتووام  ا ةسم اخ تاأل ض ء ا إنمبصفم ايوموعنا اا  ؛ اب تو تم اطنة ان  ا اب  و  ا  

اةتق نن ا احوق ا قو اك  مم ابالمم اةت  طعم ا م ا مأ   القةء اط  اُتمكا   اةتوم ب تاقن 
ةتكاويا ماةت زءاةأل ،اطالا ةتخ  اب تمةث  اا1982ةتوحوناياةتكاوياةتص قاا  ما

ةتالم  ا:ال اك اطنة  اطقة ا أ الا اكاوةايومووابم من ماط اتأاقن ا ةتالم  
ا اةتمعوقوا ةتوي ؛ةألح حةم؛ا  م: اةتفكلا ةإليم  ا ةتلليا ةتوع ةلاحلمم حلمما،احلمم
اةتاقن اةألح حةم،ا مما حلمماتكنم اةت معة  ا،ةتو مواةتسأمم ما  ى عا أ ا ذه

ةتاما ماةتاة عا ةتالمما ةألط  ا أ اشخصلااط من ماط اةتاقن اةتق نننةم؛اطا  :
ةتاما ما،ا ا ةتاما ما وماحلط نلاط ا ذهاةتاقن اإالا  ق  اتم  قداةتعو،اةألح حةم
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؛ا ط ا  ا ك ض ءا ةسما(204)ل ايكن ااطا  اط الياتفوة ال اح زاغةلاطنضن م
كنم اةتووام اك  مات  اةتاما ماحلمماةتفكل،اةتضمةل،اةتوي ،ا ةتوع ةل،اةتو مو،ا ت

ا ةألط  ا أ احة ت  ا ةتاما ماةتالمم، اةتواق  ةت معة  ، ا حلمم ا،  م يالالايو ام
 لدأمال ض ءا ةسماةتووام ال اإ  دو  ا  اطم احماحقند  اةتمونةماكك لةق،ابم ا ما
ذتكاةتاما ماةتمس  مما ماةتوغةةلاةال وم  م؛اط اخى،اةتوع ةلاةتالا  اةتلليا

ط اليا قنب  اطؤحسةمااي يالالايع ننةةتع طم،اكم اا ماةتمس ئ اةتموعأقماب تمصأام
ا.بس ياطم احما ذهاةتاقن ا

اةت  طع  ا ةتكأة  ا2011   ا اتلةبطم ا خى،اةالحوف ،اب تذكلىاةتمسنمم ،
ات ا  ااةتكاويم ا ويوة ارة ن  اةتكاويم اةت  طع   اتااح ء اةأل  قيمةم، اأالمم حمايو  

اةتووام ا ا ةسم ال ض ء ا م االيةتووام ا ةت ا اق    دواامل  قيمةمتوخى اغةل
ارةسما ا م اةت ان  ا إ لةء اةتووام  احلمم ابكن  : اةأل  قيمةم اةتالمم اةت ة    لف

ت اةتاقةقم،اإل  قيمةمما ُتعواةتالمماةأل  قيمةمالح حةماتمس  وعاةت  طع  ا ماحعة  ا
ا ا أ  اةت ة   ال و ا دو ا ةتف  م اةتمعل م اةأل  قيمةمال تثقةفاةتطى ا نشل اةتالمم  

اةتووام ا ا ةسم ا ضن احم اتام يم اةتووام  ا م الح حة  ا ةتما دشم اصلة ،اةتوع ةل
 حماةتط تيا ماةتوعأ ماكم الن  اط مما وةا ماط  ،اةت ا اةتعأم ؛احة اتأعيا

ا ا اةتمعل م اتقوم ا   اح حم  اةتام تطنا  ،ق اة اةأل  قيمةم اةتالمم ا ما توضم 
ا(205)ةتاصن،ا أ اةتمعل ما نشل  م

اةألق ةاا اط  اط من م ا أ  اةأل  قيمةم اتأالمم اةت ويو اةت ة   ال و  دو
ا ايا غم اةتو  اةت  طعل ةتمسؤ تة   اةتقة قة  اط  اك  ار   ايفم ا ةسماة  ا ل ض ء م

ا(206)ةتووام ؛ا ذتكا أ اةتااناةآلتم:
:اُتعدوادةد قعاةت  طعدماطسدؤ تماطسدؤ تةماك دلىا دماتعزمدزاالجامعةقياد(  -

ةتالمدددماةأل  قيمةدددم؛ا ذتدددكاطددد اخدددى،اضدددم  ال اةتومنمددد ا ةتشدددلة   ا
ةألخدددلىاالاتوعددد ا اطدددواةالحدددوقىتةما دددماةتخددد ذاددددلةاابشدددك اطددد ايدددو ا
توامسددددلاقةخدددد اةت  طعددددما كةددددفما طدددد ا دددد اي دددديال ايأعددددياااحدددد ءا

إيصدددد ،اةتقددددة اةتملت طددددماب تالمددددماةت  طعدددد  اةتكاويددددماق اةادة قيدددد ا ددددما
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 اخ ا ةددد ماكمددد الك  دددماحدددنةءاقةخأةددد اةأل  قيمةدددماألتدددا  اةتمصددد ت ا
ي دديال اتددوة واةت  طعددما دد اةتالمددماةأل  قيمةددماضددواةتوفسددةلة اةتغةددلا

 متاةام،ا ةتمط ت   اةتومادواتا واط ا ذهاةتوفسةلة 

اةتالمما اضم   ال  ا أ  اةتسة   ا ذة ا م اتك ةو   مم
اطوا اطسوقأم، اةت  طع   ابكن  اإال ايواقم ات  ا حم يو  ، ةأل  قيمةم
اةتمؤحسما اطصأام ا م اةتوصلف ا م ا ةتالمم اب تازة م اإقةات   ةتوزةم

ةآلخلم ااحقن ا-ليض -ل اتكف اةت  طع  اايا غ بطلمقماطث تةمماكم ا
تمم احماقةخ اةت  طعماتو ابطلمقما اةتالمماةأل  قيمةماةل حلم ت  ،ا ا
 . طسؤ تم

ابدك أ ال ايأوزمال ضد ءا ةسدماةتودوام اينبغا:اأعضا  هيئة اليدريس -
ةتوعأددة ا ةت ادد اةتعأمدد ،ا ةتعمدد ا أدد اتامدد ااةتمعدد يةلاةألخىدةددما ددم

ةتقةد قة اكم ال ال ض ءا ةسماةتودوام ا انشلاطع ا   ماطسؤ تةو  ا  ا
تأطددى ،ا ةتعمدد ااةإلنسدد  اةحوددلةماحقددن اابضددم  اططدد ت ن اةت  طعةددما

ةتالمدددددمام ددددد قدا  قددددد اتا أددددد اتشددددد ةع  اتمو بعدددددماتاصدددددةأ  اةتعأمدددددم
يا غدما أدة  اطشد اكماا ةسدماةتودوام  ى عا أ اذتكا دإ اا.ةأل  قيمةم

ةتومنمد ال اةألتةدماطد اال اةتضغنهاضم    اطسؤ تةمااةت  طعمادة قع
 .تفكلياتأ  طعمةاعم ةتا أ اليانن اط الننة اةتشلة   االاتؤ ل

ا)ةالحوقى،ا اباقند   اتموع   ا م اةتكاويم اةت  طع   ال  ا أ  اتك ةو   مم
ا ويلعا اتث  الن   ال  ايوطأياطا   اةتمنة ام ا ماؤ  اةأل  قيمةم( ةتمؤحس ا ةتالمم
ر ذهاةتاقن ؛اط اخى،ادواةت  ا أ اةتقة مارنة   ت  ات  هاةتم ومواةتذياتعم ا ةلما

اة ا م اةتما ح ةم اك ن  ا   اةتفةواةتةما ط  اةتاكنطم اخىتل اط  اتومك  اةتذي ألقةع
 حكنط  اةتمق  ع  ابك اةت  طع  اتاقماةتنة    اةتمطأنبماطا  ا ةتوما أ االح  ا
ار  ما ا ةتعأمةم اةال وم  ةم ا تاقةماةتوامةم اةتمق  عم، االدوص ق تاقةماطك حياك ةلع

اتأط ايوض  اخىت   اط  اةتوم اةألقةع اةتما ح ةم اُتعو اذةتل، اةتند  ا قة عما م ى 
ا كف ءع ابفع تةم اتسوخوم اةت  طعم اةتوعأة  اتو   اةتمخصصم اةألطنة، ال  ا.ةتضلةئي
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اةت شلمما اطخل  ت   ادواة  ا أ  ايلكز اكاوة ا م اةت  طع   اتقةة  ا ع  اةتذي ةألطل
اتأمق  عم،ا  أ ا اةالدوص قيما ةال وم  ةم  ةت اثةما ماةتمس  مما ماتاقةماةتوامةم

ا(207)   ادط    اةتعم ا ةإلنو  مدواعاةت  طع  ا أ اتأ ةماطوطأ
 ب تاظلاإت اةتسة  اةتثق  ماتأم ومواةتكاويايوض ال ا مماط من ماط ا
ةتعنةط اذة اةتعىدماةتم  شلعاباقن اةت  طع  اةتموعأقماب تالمماةأل  قيمةم؛الرله  :ا

ا اةتويمقلة ةم اتعياةتع ط اةتسة حماطومثىا ماةتفأسفم ا قو ةتق ئمماةتع ط اةتسة حم؛
 أ اةتالمما ةتوان اق اةاط م ا ماةتاف  ا أ احمال ض ءا ةسماةتووام ا ةتطى ا
ب ت  طع  اةتكاويما ماةتالمماةتك طأما ماةتوعأة ا ةت ا ا ةتفكلا ةتاق  ا ةالتص ،ا

ا ةتاشل،اطواتك ةواقحونااةتمق  ع  اةتكاويما أ احم يماةتمأكةماةتفكلمما ق م  م
ا ا قو اةتوحول و  ا ةسماةتن  ئم ال ض ء احقن  احم يم ا أ  ا ةتوشلمعةم نامم

اةتوشلمع  ا اتك ةو ا  ء ا   ا ط  اكاوية ، اطنة اة  ارنتف   اب ت  طع   ةتووام 
ا اتأ  طع  ا ماكاوة اةأل  قيمةم–ةتا  مم اب تالمم اةتموعأقم اطوا- خ تم اكأةم طوسقم

الياطنة  ا ار   ايوموو اط احقن اي يال  ان ا أةل اةتكاويا ط  ط  قداةتوحونا
اة اب تالم  اةألح حةما أ  ا لق اك  اتموو ا أ  احة ان اةتوحونا ألا اةتكاويم؛

ةآلتةم:ا)ل(احلمماةتضمةلا ةتوي ما) (احلمماةتفكل،ا ةتمعوقو،ا ةتلليا ةتوع ةل،ابم ا
 ة  احلمماةتصا  ما  ح ئ اةالتص ،اةألخلىما) (احلمماةتو مواةتسأممما)ق(احلمما

  ةت ق ء  اوة إت  ةتوخن،  م ةتام  اوي طنة   تكنم اةت معة  ما كذتكا إ اتك 

ا.طغ قات  ل ا  ة  
 ثالثا: المسؤولية االجيماعية للجامعات الكندية والعوامل ذات العالقة بها:

احوقت  ا ا ةتوم اةتمسؤ تة   اط  اةتعويو اةتكاويم اةت  طع   ا  تم ا أ  يقو
اةتع تما ةتل ةب ا ةتواظةم  ا ا  هةاة اةتوعأة   ةتم  ت اةتم ومماةتوشلمع  اةتا  مم

ا(208)ب توعأة اةت  طعم؛ا  م:
اةأل ثلاتعأةم ؛ابإت حماةتوعأة ا  ،اةت نقعاتأ مةوماةتم وموتطنملا -
اةتقة ماب توعأة ا ةتووامياط ال  اةتعم م -
اتقوي اةتوعأة ابك أ اطسونىا كلىم -
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إ ددلةءاةت اددن اةألح حددةما ةتوط ةقةددمابمدد ايسدد   ا ددماخوطددماةتم ومددوا -
اممةتذياتعم ا ةلاةت  طع

 ط ا  ايا غما أ اةت  طع  ال اتكن اد قاةا أ اإدا  اةتطى ا ةتاكنطما
ا ات   اةتمقوطم اةتم تةم اةتمنةاق اةتضلةئيال  اةتواةحةم- قة عم اةتلحنم اذتك ا م -بم 

 أ ا-طخل   اةت  طعم–تسوخوماباكمما كف ءعماكم ايا غمال ايلكزاتقنم اةتاو ئ ا
اةتمس  ا م اةت اثةم ا ةألنشطم اةتخلم ة  اةالدوص قيمادواة  اةتوامةم اتاقةم ا م  مم

 ةال وم  ةما ماةتمق  عمال اةالدأة ،ا  أ ادواعاةتاظ ما أ اتأ ةماطوطأ   ادط    ا
اةتعم ا ةإلنو  اةتمخوأفماب تكنةقااةت شلمما  تةماةتكف ءعم

ا اةتكاويم اةت  طع   ا أ  ايا غم ا   ال ط  ا ةالحوعوةقاي  اةتقواع اتوي   كن 
ا ةتمو اةالحوة     ا ةتمنة  م اتأطى  ا ةتموطناع اةتموغةلع اتعم اطأ    اةتذي تم ومو

اةتم وموا أ اةتس  لايوندفا ةلما ب تو تما ات  ه ن   اةت  طع  ا ماتاقةماق ا  
اةتع تما اةتوعأة  ادط   ا م ا ويو ا ن اط  اتك  اةتفنامم اةالحو  بم ا م ادوات    أ 

اةالد اةتقط     ا م ا ويو ا ن اط  اك  ا كذتك ا إدأةمة ، ا  تمة  وص قيما ةت  طعم
ا(209) ةتخوطةمم

ا  أ ال اتاقةماةتومةزا ماةتوعأة ااا Ontarioن و اطق  عمال نو امل قو
ةت  طعمالطلاضل اياتواقةمالدص اطا  واطمكاماط اةالحوثم اا  اةتند ا ةتم ،،ا
ايأ  ا  تن ةلاكنةاقابشلمما أ ال أ اطسونىاط اةتم  اع،ا با ا أممااتة ابم 

ا ةإلنو  اةتعم  ادط     ا ع اةحوة     ا م ايس  و اةتذي اةألطل اةتمق  عم؛ ا م  
طق  عمال نو امنال ثلادواعا أ اةتما  سماق تة ا ماطة قي اةتاة عاك  مما الاشكال ا
اةت  طع  ا ماتاقةما ار   اتقنم اةتوم اتأمس  مم اةال ولةفاةتع م احوعزه اةتاو ئ   ذه

ا(210)ةتوامةماةالدوص قيما ةال وم  ةماب تمق  عمم
 بدد تاظلاإتدد اةتسددة  اةتثقدد  ماتأم ومددواةتكاددويايوضدد ال ا مددماط من ددماطدد ا
ةتعنةطدددد اذة اةتعىدددددماةتم  شددددلعارنة  دددد  اةت  طعدددد  اةتكاويددددم؛اتعدددد الرله دددد :اةتع طدددد ا

طدددد احةدددد ا)ةتاظلمددددماةالدوصدددد قيما ةألنشددددطماةالدوصدددد قيم،ا قا ددددماةتامددددنااةالدوصدددد قي
ةتق ئمدما أد اةتللحدم تةما حة حدما؛ا قواتع  اةتاظلمماةالدوصد قيما دماكادوةاةالدوص قي(



 مواطنة اجلامعات                                          حممود حممد املهدي ساملأ.د/ 

465 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

ةتعددل ا ةتطأدديا ةتوا  سددةماق اةاط مدد ا ددماحددع اةت  طعدد  اإتدد اتطددنملاإحددولةتة ة ت  ا
 ابط دد ابدد تم وموا خططو دد اةتوامنمددم؛ا ةتوادد   اطددواةت  طعدد  اةألخددلى؛اتكدد اتضددم ا

ةحدددوق  ،اةتطدددى اةت دددوقا إردددلةما قدددنقاةحدددوثم امماطدددواةتقط  ددد  ابق ئ ددد ا ةحقةو ددد ا دددما
ا قيماةتمخوأفماط ان حةم،ا ل اتاص ا أ اةتو  اةتاكنطماط ان حةمالخلىمةالدوص

 مددد اتعدددياةتع طددد اةتوددد امخماق اةاط مددد ا دددماةتوك ةدددوا أددد اةتُ عدددواةتم ومعدددما
تأ  طع  اةتكاويم؛ا ذتكانوة دماةتودك لابد تامنذ اةألطلمكدماةتقد ئ ا أد اق د اةالحدوقى،ا

اقةدما ق د اةتوامةدماةتم ومعةدماطد اةت  طعما ةتالمماةأل  قيمةما ماةت  طع  اطق ر ات
خدددى،اةتعمددد اةالطودددوةقيماكمددد ال اةتعويدددواطددد اةت  طعددد  اةتكاويدددماد طددد ا أددد الحددد ا

   طع  اطا اةألاةضما أ اغلةااةت  طع  اةألطلمكةمم

 رابعا: مواطنة جامعة ألبرتا الكندية:
ا اةتكاويم اةت  طع   اةتمنة ا مو  ا أسفم اؤ  ا م ا ة   ت  ام اتاقةم إت 

ا ا إدأةمة ا طسؤ تة ت   ا دنطة  ا)طاأة  اةتس  ل ا أ  ا ةل اتعم  اةتذي اةتم ومو ت  ه
ا اُطاا  اةتوم اب تاقن  ا وةات   اتث   اتكم ا ةتقنةنة ااإي    ق تة (؛ اةتوشلمع     م
ت لت ال  طعما- أ اح ة اةتمث ،–ةتا  مماتأوعأة اةت  طعمما ط ارة اتأكاةت  طع  ا

University of Albertaتمماطق  عمالت لت ،اا القطننوناطويامااةتوماتقوا  ؛ا  
ا اةتاويثم، ا ةتوكانتن ة   ارووام اةتعأنم اط  تومةز اا  م اكاوةااةت  طع  لرله  م

وكن اطا اعاتأوقوماتةتق ئمن ا أة  ااع حا؛1908 طاذاتكحةس  ا  مالطةلك اةتشم تةمما ا
ا اةتذياتلتيا أةل ةتا   ، اخم ا  طع  ا ماكاوةاا  فةتصااةألطل ال ض  ضم 

 . ط اضم ال ض اطسما  طعما ماةتع ت 

 ممك اتنضة اطنة اما  طعمالت لت ا  اةتم ومواةتكاوياط اخى،ا ل ا
 (211)اامو  ا اح تو  ا دةم  ا ل وة   ا أ اةتااناةآلتم:

إتد ال اتكدن اطصدوااإت د مااUAةت لتد ا  طعدماتسدع ا: رؤية الجامعة (1
تأ شلمم؛اط اخى،اإن  هةت  اةتمومةزعا ماط  ال اةتوعأدة ،ا ةال وشد فا
 ةتمنة اددما ددماةتم ومددواةإلرددوة م،ا بادد ءا ةحددوعاطدد ال ظدد اةت  طعدد  ا
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 ددماةتعدد ت اطدد ال دد اةتصدد ت اةتعدد م،ا تاسددة احةدد عاةتادد وا ددماطق  عددما
 نا ءاكاوة،ا حن،اةتع ت مللت لت ،ا   اك ا

 ا دددذهاةتلامدددماتةسددد ا تةدددوعاةتةدددنم؛ا  دددمالةدددوا أددد ا  مدددماتك 
تل مدددماتأن دددواةتدددذيادطعدددلاةتدددلئة اةتمؤحددد اتأ  طعدددما ادددلياط اشددد ،ا

 ةتددذيايومثدد ا ددم:ا"ل اةتمعل ددما، Henry Marshall Toryتددناىا
 مةو د اطقوصددلعا أدد اةتعأمد ءا ةت دد حثة ابمفددلق  ،اإذالايا غدمالالاتكددن ا

 يكن ا و   اةتا  ئم"ما لل ااد اةتا وا ن ضماةتم ومواكك ايا غما

اامو دد ا ددمااحدد تمانصدد ا UA  طعددمالت لتدد ااتل مددم:ارسااالة الجامعااة (2
لنددلا ددماحددة  ارةسددماتعأةمةددمانشددطما قة مددم،اتعمدد ا  طعددمالت لتدد ا  أدد 

 أددددد اة وشددددد فاةتمعددددد افاةت ويدددددوع،ا نشدددددل  ا تط ةق ددددد ؛اطددددد اخدددددى،ا
 ةتشدددلة   اإلردددوة م،ا ةتمشددد اكماةتودددوام ا ةتدددوعأ ،ا ةت اددد ا ةتاشددد هاة

ت لتدد اتددنت ا  اةدد ا ق تةدد اتىروكدد اا ددمال تعطددما  طعددما ،ةتم ومعةددم
ةتمق  عددماةتوددماتعمدد ار دد ،ا ةالضددطى ارددو ااامدد قيا ددما ضددواكاددوةا

  ماةتصوةاعاةتع تمةمم

رواقةددددمااامو دددد ااUA دددد اإ دددد اادةدددد ما  طعددددمالت لتدددد ا: قاااايم الجامعااااة (3
ةتم ومددواةت دد طعماطدد ا ددى ،ال ضدد ءا ةسددماةتوددوام اا ددإ ؛ا احدد تو  

عومدوا أد اطشد اكما تعمةدماةتقدة اةتلةحدخماةتودماي طأة ا ةتخدلم ة ا ةتع
تن ددددلاةتسددددأنكا ةتعمدددد اقةخدددد اةت  طعددددما  دددد ا ىد ت دددد اطددددواةتم ومددددوا

 اتأكاةتقدة اطسدوموعاطد اةتم د قداةتودمالةتخ ا مما ت وااةإلش اعاإت ا
،ا ةتودددماتعكددد اليضددد ا1908 أة ددد اتكحسددد ا  طعدددمالت لتددد ا دددما ددد ما

يا طةكةدددما ةتعصدددلمم،ا دةددد قعاةتوغةةدددلا  اةددد اطؤحسدددماةتوعأدددة اةتعددد تماةتو
 ق تة ما د  اك اشمء،ا  ت  طعماتقوااةتازة ماةتفكلمدم،ا حلمدماةت اد ا

ككحددددد واتأسدددددأنكاا ةتمسددددد  ةعا ةتكلةطدددددمات مةدددددواةألشدددددخ   ةدددددل،ا ةتوع
 ُممكدد ارأددناعاةتقددة ااةألخىدددما ددماةت ادد ا ةتوددوام ،ا ةتددوعأ ،ا ةتخوطددمم

ا(212) ةم ايكتم:ةتوماتل ع  ا  طعمالت لت ا
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تاقةدددماةتومةدددزا دددماةتودددوام ا ةت اددد ،ا ةتاشددد هاةالروكددد ايا −
ةتدددددذيايثدددددلياخ دددددلة اةتدددددوعأ ،ا ةتمعل دددددماةتموقوطدددددم،ا مأ ددددد ا

 ةتمنة اماةتوف  أةم،ا مو  اةتمصأاماةتع طمم

ق ددد اةتموعأمدددة ا دددما مةدددواطلةحددد اةتاةددد ع،ا ةتسدددعمابشدددك ا −
 .  قاتون ةلارةسماتلبنمماطثملعا كلم اتأ مةو

ةأل  قيمةدددددما ةالحدددددوقى،اةتمؤحسددددد اب  و ددددد اهااق ددددد اةتالمدددددم −
 ةتوقصددددماةتاددددلا ةت ادددد ا دددد ااالح حدددد ا ن لمدددد اتىحوفسدددد 

 .ةتاقةقم

تقدددويلاةتوادددن ا ةتوك طأةدددما ةتعوةتدددما  دددلا بدددة ا مةدددواةأل دددلةقا −
   حوة اةت  طعما تخصص ت  م

ق دد اةإلرددوة ا ةالروكدد ااطاددذاةتأاظددماةأل تدد اتونتةددواةأل كدد اا −
  تنالاإت انشلاةتمعل مم

،ا ةالحوفددد ،ابكددد ا خدددلا تق تةدددو  اوددد ام اةت  طعدددمر ودددزةهاةال −
 .بمنة اةا ،ا إن  هةتا ،ا طس  م تا ا ماةتم ومو

ةنطىددددد اطددد ااامو دددد اتمضددددما  طعدددمالت لتدددد اددددوط ا: أهاااداف الجامعااااة (4
ةتودد ام اةتطنمدد اتأ  طعددماةتددذيابددوة وا بددو  اطدد ا احدد تو  ا ل ددوة   ،ا ا

 ةإلن دد هة ا ةتخوطددماةتم ومعةددماإتدد ا دد ماطدد اةتقةدد قعاا108يصدد اإتدد ا
 (213)حولةتة ةماةآلتةم:تاقةماةأل وةفاةإل

راددددد ءاط ومدددددواطوادددددن ا طوك طددددد اتأطدددددى ا ل ضددددد ءا ةسدددددما −
ةتودددوام ،ا ةتعددد طأة اةتمومةدددزم اطددد اطق  عدددمالت لتددد ،ا ق تدددما

 .نا ءاةتع ت ل اوة،ا  مةوا

 تانمدددددددددددددددواةتخ دددددددددددددددلة ا ةتفدددددددددددددددل اةتوعأةمةدددددددددددددددماةتمثمدددددددددددددددلع،ا −

ةتوماتأ  ا تل د اةتمنة دياقةخد اةت  طعدم،ا تنحدواةتمعل دما
 ةزم ةتم  اة ،ا تمك اةت  طعماط اةتا   ا ةتوم



 مواطنة اجلامعات                                          حممود حممد املهدي ساملأ.د/ 

468 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد اخلامس – يونيو 2016م

ط من ددد  ،ا ةتافددد  ا أددد اةتثق  دددما ااتاقةدددماةتومةدددزاكدددك لةق −
 .ةتوماتعزهاةتوان ا ةالخوىفا ماةتوعأة ا ةتوعأ ا ةت ا 

إشدددددلةكاةتم ومعددددد  اةتماةطدددددمابددددد تالماةت ددددد طعم،اةتمويادددددما −
دأدددددددة ،اةتمق  عدددددددم،اةتو تدددددددما ةتعددددددد ت ؛اإلي ددددددد قاةتخ دددددددلة اةإل

اةتوعأةمةدددددم،ا ةتمشددددد امواةت اثةدددددم،ا ةتشدددددلة   ا ةتمسدددددد  م  
 ةتمو  قتما ةتمفةوعاتكىاةتطل ة م

ةت شددددلمم،ا ةتعمدددد اقةخدددد اةت  طعددددم،ااةتمددددنةاقةتافدددد  ا أدددد ا −
 ةت ةسدددماطددد اخدددى،ا دددذ ا ةحدددوثم ااةتمدددنةاقاةتودددماتاو   ددد ا

 ةت  طعماتواقةماةتومةزاتص ت اةت مةوم

  طعددما أدد اطخل  ت دد اةت شددلمماأ دددواةنعكدد اطكنندد  اةتخطددماةالحددولةتة ةمات
طنة ادماةت  طعددما ةت اثةدما ةتخوطةدم؛اتوعطدد اقتدةىادنمدما أدد اةتوط ةدماةتمومةدزاتفأسددفما

تأم ومددواةتددذياتعمدد ا ةددلا أدد اةتسدد  لما   طعددمالت لتدد اتمةددز اب تعويددواطدد اةتسددم  ا
ق تددم،اا143  تددياطدد اا37830ةتوة مددماتأم ومددو؛اطا دد :الن دد ا  طعددماتضدد احددنةتما

طأةد ااق الا،ال ضد اةت  طعد  اا12.3 تك ةل  اةالدوص قيا أد اةدوصد قالت لتد احدنةتما
ةسددماخددى،اةتثمدد نماحددانة اةتم ضددةما)ةت  طعددماةتخضددلةء(،اةتكاويددما ددماةتوددك ةلا أدد اةت 

تلمأةدن اق الا،اا3.4بادنةتماا تقوااةإليلةقة اةتسانمماتأمؤحس  اةتودمالحسد  اخلم ن د
 ا(214)ق تماحن،اةتع ت ما50ةتف دةماتعأةمةما باثةماطواا400طلت طمابك ثلاط ا

تددد ا قدددوا تك ةدددوةاتمسدددؤ تة ت  ا  ة   ت ددد ات ددد هاةتم ومدددوابمخوأدددفادط   تدددل؛ا
 Edmonton Economic Developmentشدددلة مارددددة اةت  طعددددما شدددلكما

Corporationاتا اطسم اح ضاما،TEC Edmonton؛اتوعزمدزاتسدنمماةت ادن ا
ا2011 تط ةمانو ئ   ابم ايعنقاب تافوا أ اطق  عمالت لتد ما ددواحققد اةتا ضداما دما

ق الاا ددددمااطأةددددن اا204طأةددددن اق الا،ا ةحددددوثمل اناددددناا680إيددددلةقة ارأغدددد احددددنةتما
 لتددما مدد ا ويددوعا ددماةإلدأددة ماا1520  ددو احددنةتمالةت ادد ا ةتوطددنملا ةتونؤةددف،ا ا

ا(215) م ،ا ماةتع ت ملات اةخوة ااةتا ضاماط اضم ال ض اح ضا  اا2014   ا
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 ةتودما،ا1908ةتودماتكحسد ا د ما ب تاظلاإت اةتسدة  اةتثقد  مات  طعدمالت لتد ا
إحددوىاما قددواتعددياطندع دد ا ددماطق  عددمالت لتدد اةت  طعدد  اةتكاويددمال ضدد تعو ددلاإحددوىا

ةتممأكددددددماةتكاويددددددماق اةاطددددددؤ لةا أدددددد ارلةط  دددددد ا لنشددددددطو  ااطق  عدددددد  لغاددددددما ل مدددددد ا
ةت  طعددما طسددؤ تة ت  ات دد هاةتم ومددواةتماأدد ا ةتقددنط ا ةالدأةمدد ا ةتعدد تم ؛احةدد اُتعددوا

 ددماؤدد اام ومددوا تطددنمله ةتوددماتامأدد اطاددذاةت وةيددماتامةددماةتادددوما ددماطق  عددمالت لتدد ةأل
 دماقا دماةتامدناةالدوصد قياا قواتعياةتع طد اةالدوصد قياةتمومثد امطنةاقهاةالدوص قيم

 أدد ا ة  دد  ااةتقدد ئ ا أدد اةتمعل ددما ةتوكانتن ةدد ا،ا نن ةددما ددذةاةتاشدد هاةت ويددوةتكاددوي
تأقد اةت  طعدماطد ايزمدوا 2003/2004فدماةتفودلعا طسؤ تة  اةت  طعدمات د هاةتم ومدو؛ا 

كومنمدد اخدد ا ماألنشددطو  اةت اثةددماطمدد اي عأ دد ال أدد اطوأقددمااطأةددن اق الاا377 ا دد
قخأد ااما ح تةد ؛ةتوعأة اةتعد ت اةتكاويدمتأومنم اةتخ ا ماتببا  ارة ا مةواطؤحس  ا

  طعدددمالت لتددد ا دددماشدددلة ماطدددواطخوأدددفاةتشدددلك  اةتصدددا  ةما ةتم تةدددماب إلضددد  ماإتددد ا
طأةددن اق الااا20.5شددل  ابمةزةنةددماةتاكنطددماةتكاويددما ط أدد اطق  عددمالت لتدد ،اتوافةددذاط

تواةحددددماةألحدددد تةياةتوددددمايمكدددد اطدددد اخىت دددد اتقأةدددد اةآل دددد ااةت ةسةددددماةتسددددأ ةماتبنشددددطما
ا(216)مةتصا  ةم

لط اط ان حةماةتاقدن ؛ا قدواتموعد ا  طعدمالت لتد اشد ن  ا دماذتدكاشدك ا مةدوا
ةطددد اةت  طعدد  اةتكاويدددماب الحدددوقى،اةت ددد طعما ةتالمددماةأل  قيمةدددم؛ا ذتدددكاةنعك حددد اتأعنا

ت حدماةتالمدماك طأدماتأ  طعدما دماإةتسة حةما ةت غلة ة ما قواةنعكس اتأكاةتعنةطد ا أد ا
ا ةلاشدددؤ ن  اةإلقةامدددما ةأل  قيمةدددما دددماؤددد انظددد ماطددد اةتما حددد ةماطددد اد ددد اط أدددةتسددد

إالال اتسددةةل  ايقددنما أدد اا؛لغ الن دد ا  طعددماحكنطةددمةتوعأددة اةتعدد تمابمق  عددمالت لتدد ما دد
ا ومعمابفس تلاك  م،احة اتوةااط اد  اط أسة ؛ا م :  تماةتم ومواةت  طعما ةتم
ةتم أدددد اةأل دددد قيمم:اةتددددذيايضدددد اطمثأددددة ا دددد اةتم ومددددوا −

 ةتعدد طأة ا ل ضدد ءا ةسددماةتوددوام ،ا ةتطددى ،ابمدد ا ددماذتددكا
 طمثأة ا  اةتا قا  أ ماةتواةح  اةتعأة م
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ط أ اةتشةنخا نا ةسماةحوش امماطسوقأماط اد قعاةت  طعدما −
ق اةاح حدددددم ا دددددماابددددد اةت  طعدددددماطدددددوا ةتم ومدددددو،ا مأعددددديا

 ةتم وموا تعزمزاحمعماةت  طعمم

إتددد ا  ندددياحدددعة  اةتدددوةئ اتأو ويدددوااةإلقةاع تعدددوا دددذهاةتصددد غماةتوشددد اكةما دددما
 ت اددمالحددأن احددوي ا ددماةتوددوام اطددواة ومدد قالحددو اةتمادد   ا ةألحدد تةياةت ةوةغن ةددما

ا.لرلهاطقنط  ان  ح  ا تفند  ا أ انظةلةت  ا ماكاوةا  ماةتع ت 
ا

 سادسا: مواطنة الجامعات المصرية
تنةدواطنة اماةت  طع  ا ما م نامدماب تنتفا ةتواأة ااةتمانايعل ا ذةا

ذتدددكايواددد  ،ا دددذةاةتمادددنااةتاقددد هاةآلتةدددم:اةتسدددة  اةتثقددد  ماا،ا  دددماإ ددد اطصدددلاةتعلبةدددم
تأم ومددددواةتمصددددلي،احقددددن اةت  طعدددد  اةتمصددددلمما ددددماؤدددد اةتمنة اددددما ةتعنةطدددد اذة ا

  اةت  طعددد  اةتمصدددلمما دددماؤددد اةتمنة ادددما ةتعنةطددد اذة اةتعىددددماةتعىددددمار ددد ،ا ة  ددد
ا ،ا  ةدواطنة اما  طعما ة اشم مر 

 أوال: السياق الثقاف  للمجيمع المصري:
ا  م نامدماطصدلاةتعلبةدما دلاةضماتقوا

 لدصدد اا لمقةدد إةتددلك اةتشددم تماةتشددلدماطدد اددد اعا
اماطصدددددددلطسددددددد حات أدددددددغ اماغدددددددل ااحدددددددة ابسدددددددةا ء

ا ددذهاةتمسدد حمقسدد ا تا،ا2كدد ا1.001.449احددنةتم
لابعددددماا إتددددطدددد اةتا حةددددماةت غلة ةددددما ةتوضدددد ام ا

ةتصدددددالةءا ا، ةتاةددددد ا ةتدددددوتو اى ةقالدسددددد ماائةسدددددةم:
ا28ما إقةامدددد ،اتاقسدددد اطصددددلاإتدددد اشدددد لا زمددددلعاحددددةا ء ا، ةتصددددالةءاةتشددددلدةم،ا اةتغلبةددددم

كفأسدفماةدوصد قيماد ئمدماطا  ظمما ةدوص قي ؛اتو ا اةتو تماةتمصدلياةتاظد ماةتللحدم تما
ا أ اةتعل ا ةتطأيا طأكةماةتقط  اةتخ  م

 أدددد الحدددد وااةتقدددد ئ ،اةتددددويمقلة ماةت م ددددناياظدددد ما حة حدددة ،اتو ددددواطصددددلاةتا
تأسددددأطم،ا ةتفصدددد ارددددة ااةتسددددأممةتوعوقيددددماةتسة حددددةما ةتازبةددددم،ا ةتوددددوة ،ا،ا اةتمنة اددددم
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حقدددن اةإلنسددد  ااةتسدددأط  ،ا ةتودددنةه ارةا ددد ،ا تدددىهماةتمسدددسنتةماطدددواةتسدددأطم،ا ةحودددلةم
مصددددلا ددددماإ دددد اانظدددد ماائ حددددمابةألقةءاةتسة حددددماما مددددو اا حددددة قعاةتقدددد نن اا حلم تددددل

ياكدد اا، م ددناي،ا ددلئة اةتو تددما عأةدد ا ددناائددة اةت م نامددما ائددة اةتسددأطماةتوافةذيددم
؛ابمن ددديالحكددد ماةتوحدددوناا ةتقددد نن ا  دددماؤددد ا  دددنقاةتسدددأطوة اةتوشدددلمعةما ةتقضددد ئةم

ا217  زت  مةتمنؤفة اةتمونةة ا اتعةة ا ناةتمسؤ ،ا لئة اةت م نامما 
ا92.2حددنةتماا(218)ي أددغا ددوقاحددك  اطصددلاطدد اغةددلاةتمغوددلبة  ة وم  ةدد ؛ا

ةتأغدماةتعلبةدم،ا تسدوخوماةتأغدماةإلن أةزمدما دماةتأغماةتلحدمةماتأد ىقا اا(219)مطأةن انسمم
 ط ددد قداا،الطددد ا ددد اةتدددوي ،ا  إلحدددىماقيددد اةتو تدددم،ي ةتفلنسدددةما دددماةتاشددد هاةالدوصددد ق

ط دددددد قداشددددددلةئواةتمصددددددلمة اطدددددد ا،ا اوةتشددددددلمعماةإلحددددددىطةماةتمصددددددوااةتددددددلئة اتأوشددددددلم
مدددددماألحدددددنةت  اةتشخصدددددةم،ااةتمسدددددةاةة ا ةتة دددددنقاةتمصدددددوااةتدددددلئة اتأوشدددددلمع   ةتماظ  

ايمأا اةتوحوناا،ا  ق ات شسنن  اةتوياةم،ا ةخوة اادة قةت  اةتل حةم
كنطةدم،ا  طعدماحا23  طعما)ا41ا تعأةمة ؛ايض اةتوعأة اةت  طعما ماطصل

دد اتأ  طعدد  اا18  طعددماخ تددم،ا   طعددماةتاةدد اتأواةحدد  اةتعأةدد (،ا ا18  طع ددوةات بع 
كأة  اتكانتن ةدم؛ا ذتدكاتاقةقد اتم دولاا8كأةم،ا ا68ةتاكنطةم،ا   طعماةأله لا تض ا

تكدد  ؤاةتفددل ،ا ط  نةددماةتوعأددة ،ا ابدد اةتوعأددة اب حوة  دد  ادط  دد  اةتعمدد ا ةإلنودد  ما
 اغدد ا ددذةاةتوعددوقاإالااأل ا ةددماطثدد اةت  طعددماةألطلمكةددمم ددى عا أدد ابعددتاةت  طعدد  اة

ة اةت  طع  اةتمصلممابعةوعا  اةتوصاةف  اةتع تمةماتأ  طع  ؛ا اط ايل واذتدكا دما
ا زءاطالاإت اة وةااحقن اةت  طع  ا ةنعزت  ا  اةتم وموا ةحوة   تلم

 العالقة بها:ثانيا:  قوق الجامعات المصرية ف  ظل المواطنة والعوامل ذات 
يومةددددزاةإل دددد ااةتددددذياتعمدددد ا ةددددلاةت  طعدددد  اةتمصددددلممابدددد توان ا دددد النشددددطولا

 اصدلا د د اذتدكا،اةتصدا  ةم،ا ةتو  امدما ةتخوطةدم(ا،ةتسدة حةم،اةتزاة ةدم)اةالدوص قيم
 دد ا،اد ئمددما؛ا طدد ا دد اتصدد  اإطك نةددماتاقةددمان ضددماةدوصدد قيماطصددلممبشددليا مددن 

  أةدددلايمكددد اطددد اام ددذةاةتم ومدددواةتموان دددمح تددماةالحدددوثم ااةتدددذكما ةتدددنة ماتمكننددد  ا
ل ضد اا ةتغادةإل د اا ذةااوثم اةت  طعةماةحاةتما  ةماةتعأمةمخى،اةحوخوةماةتطلمقما ا

ابم ايؤقىاإت اتقوماةتم ومواةتمصليا ام قتلاإدأةمة ا   تمة م،اةحوثم ا
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 أددددناا  أم ئ دددد ا ب حثة دددد ،اةتدددد ىقاطفكددددلياخةددددلعاا  ت  طعدددد  اةتمصددددلمماتضدددد 
طددد اخدددى،اطاددد خا ددد طعمايوسددد اب الحدددوقى،اةتمؤحسددد اما حددد ماةتفلتدددماةتلتةاددد ات ددد ا

 ةتالمددماةأل  قيمةددما ةالنفودد  ا أدد اةتم ومددو؛احددةؤقىاذتددكاإتدد اطسدد  مماحقةقةددما دد ا
 طدد ا دد اةتقددواعا،اتاقةددماتامةددماط ومعةددماشدد طأمابإت دد  الحدد تةيا طددوةخ ا أمةددماحويثددم

ام أ اةتونة وا أ اةتخلمطماةالدوص قيماةتع تمةماةتمع تلع
  دددد احددددة  اذتددددك؛احددددنفايوادددد  ،اةت ددددزءاةتددددلة  ا ةدددددواطنة اددددماةت  طعددددد  ا

 ةتمصلمماط احة احقند  ،اط ان حةماةالحوقى،اةتمؤحس ا ةتالمماةأل  قيمةم:

ا( االسيقالل المؤسس  للجامعات المصرية:1)
اتكد اطدنة  "مةتوعأة احماط اةتوحونااةتمصليا أ ال :ا"ا19نص اةتم قعا

تكفدد اةتو تددماةحددوقى،اةت  طعدد  ،ا ةتم دد طواةتعأمةددما أدد ال ا"طاددلاا21 نصدد اةتمدد قعا
اتطددنملا أدد ا تعمد اةتع تمةددم،اةت ددنقعاتمعد يةلا  قدد  ااةت دد طعم ةتأغنمدم،ا تددن ةلاةتوعأدة ا

 تأوددزماما تكفدد اط  نةوددلا دد ا  طعدد  اةتو تددما طع  ددو  ،ا  قدد  اتأقدد نن ااةت دد طعماةتوعأددة 
طد ا%ا2 د اااالاتقد ااةت د طعمأة اتأوعاةتاكنطمةتو تماروخصة انس ماط اةإلنف  ا

اما(220)"توص  واتوام ة  احو اتوفماطواةتمعوال اةتع تمماةإل م تماةتقنطمةتا ت ا
ا1972تسدداماا49 دددوا دد ء اةتمدد قعاةأل تدد اطدد اددد نن اتاظددة اةت  طعدد  ااددد ا

ةت  طعد  ابمد ااةحدوقى،تكفد اةتو تدماتوؤكوا ذةاةتدا اةتوحدوناي؛احةد انصد ا أد :ا"
 ددوانصد اةتمد قعاا(221)"م ةإلنود    ح  د  اةتم ومدوامتوعأدة اةت د طعياقماةتلب ارة اة

ةت  طعدد  ا ةسدد  ا  طددماذة ا دد بوا أمددما  قدد  م،ا تكدد اةتسدد بعماطدد اةتقدد نن ا أدد :ا"
ا"مطا  اشخصةماة و  امم

 اغدددد اتك ةددددواةتوحددددوناا ةتمدددد قعاةأل تدددد اطدددد اددددد نن اتاظددددة اةت  طعدددد  ا أدددد ا
توموددددددوا  طعددددددماةحددددددوقىتةماةت  طعدددددد  ا ة و  ا دددددد اذة اشخصددددددةماة و  امددددددم؛ا ل اكدددددد ا

إالاة اةتُمشل ات ايول  اذتكا دمابد دمااةتك ط ا ماتسةةلاشؤ ن  اةتمخوأفمماحوقى،ال ب
ط اةتم  ت ا ةإل لةءة اةتودماُتسدأ   اطنةقاةتق نن ؛ا  مواإت اتقةةواةت  طع  اب تعويوا

تأ  طعددد  اط أددد ال أددد اطددد اةتقددد نن ا أددد ال ا"ا12ةحدددوقىتةو  ؛ا قدددوانصددد اةتمددد قعا
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يسدددم ا"ةتم أددد اةأل أددد اتأ  طعددد  ،اطقدددلهاةتقددد  لع،ايودددنت اتخطدددة اةتسة حدددماةتع طدددما
ا"متأوعأة اةت  طعما ةت ا اةتعأمما ةتواسةمارة اةت  طع  ا مال  لانش    اةتمخوأفم

 ةدددوةاتو عةدددماةت  طعددد  ات دددذةاةتم أددد ؛ا تكلمسددد اتأملكزمدددماةتمفل دددم؛ا قدددوا تك
وددنت اةتم دد ت ا ةتقةدد قة اةتم ةاددما ددماةتقدد نن اكدد ا دددما أدد ال :ا"تا14نصدد اةتمدد قعا

عما ةنطىددلابمد اياقدمال دوةفاةت  طعدماطقةئلعاةخوص تلاطسسنتةماتسةةلاةتعمد اةت د 
 ددلاةتقددلةاة اةتصدد قاعاطدد اكدد اط أدد ا تعوا. ةتأددنةئ ا ةتدداظ اةتمقددلاعا ددماحددو قاةتقددنةنة 

طدددد اةتم دددد ت اةتماصددددن ا أة دددد ا ددددما ددددذةاةتقدددد نن ا ددددماحددددو قاةخوص تدددد  اطأزطددددما
الاتكددن ادددلةاة اةتم أدد ان  ئةددما ا"ل أدد اا16مدد قعا ددو اةتلةألقندد "ماكمدد اتأم دد ت ا

 أدد اقخنتددلاطا دد ا ددماا ةمدد ايخددو ابدد تاظلا ةددلاطدد اطسدد ئ اإالا ددماشددك اطدد اتدد ايددا 
تافدددذااال أددد ال ا"ا17مددد قعا طددد ا ددد الشددد ا اةتا.ل أددد اةخوصددد  اط أددد ال اط ددد ت 

ا"مدلةاة اةتم أ ا ةم اياو  اإت ادلةااط ا هملاةتوعأة اةتع تماإالابصو اا ذةاةتقلةا
 اةتم ددددد ت اةت  طعةدددددماةألقنددددد ات بعدددددماتأم ددددد ت اةأل أددددد ؛ا الالطعاددددد اذتدددددكا

يوعأددماةتم دد ت اةألقندد ا)ط دد ت اةألدسدد م(اةتخدد ذادددلةاة ا تافةددذ  ،احودد اطدد ااوتسددوطة
طا ددد ابددد ت لةط اةأل  قيمةدددم،اإالابعدددواةتمدددل اا ا ع ددد اإتددد اط أددد اةتكأةدددم،ا ةتدددذياردددو اها
يل ع ددد اإتددد اط أددد اةت  طعدددم،ا ةتدددذىاردددو اهايل ع ددد اإتددد ات ادددماةتقطددد  ،ا ةتودددماردددو ا  ا
تل ع  األط نماةتم أ اةأل أ اتأ  طعد  ،ا ةتدذىاياوظدلاددلةااةتدنهملاحدنةءابد تق ن،ال ا

اةتل تم
اةخوص ت  اةتم أ اةتعأ اتأ  طع  ا ةم ايكتم:ا19ةتم قعا دواحوق ا

اح اةتسة حماةتع طماتأوعأة اةت  طعما ةت ا اةتعأمما ماةت  طع  ا م1
 ةتعم ا أ اتن ة   ا تاسةق  ابم ايوفماطواح    اةت ىقا تةسةلا

 .تاقةماةأل وةفاةتقنطةما ةال وم  ةما ةالدوص قيما ةتعأمةماتأو تم

اةتواا م2 انظ  ارة  ا ماةتواسةم اةتعأمةم ا ةتوا    ا ةالطوا   ةحم
 مةت  طع  

 مةتواسةمارة اةتكأة  ا ةتمع  وا ةألدس ماةتموا ؤلعا ماةت  طع   م3

 .تاويوا إنش ءاتخصص  اةألحو ذيما ماةت  طع   م4
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 .ةتواسةمارة ال ض ءا ةسماةتووام ا ماةت  طع   م5

 .تاظة اد ن،اةتطى ا ماةت  طع  ا تاويوال وةق   م6

اةتع طم م7 اةتسة حم اةتاظ اااح  ا  ضو اةت  طعةم ا ةتمذكلة  تأكوي
 .ةتخ تمار  

اح اةإل  ااةتع ماتأنةئ اةتفاةما ةتم تةما ةإلقةامماتاس ب  اةت ان ا م8
 . ةتنحوة اذة اةتط بواةتخ  ا ماةت  طع  

ال ا م9 اتأكأة   اةتوةخأةم ا ةتأنةئ  اتأ  طع   اةتوافةذيم اةتىئام  ضو
 مةتمع  و

 .لةاةتلا ماةت  طعمةتمو بعماةتو تةماتوافةذاحة ح تلا د م10

اتك ا م11 احانم   اتما  اةتوم اةتاكنطةم اةإل  نم اطقوةا ا م اةتللي إروةء
 .  طعم

اإحوىا م12 ال  اةتع تم اةتوعأة  ا همل ا أةل ايعلضل ا ةم  اةتللي إروةء
 .ةت  طع  اط اطس ئ 

ا نن ة تلا م13 اطسونم تل ا م اةتوعأة  ابمس ئ  ايوعأم ا ةم  اةتللي إروةء
 .ةتمخوأفم

امقةءاةت  طعمنم ا تطنملاةأل ضواةتاظ اةتخ تماروقا–طكلاا م13
؛ايوضدد ال اةتُمشددل ادددوا ددوماحددمالتددة اطدد اةخوص تدد   بد تاظلاإتدد اتأددكا

حقن اةت  طع  ؛الالا  دناةالحدوقى،اةت د طعم؛ا ةتدذىال دو ا أةدلا دماةتمد قعاةأل تد ا
طدد اةتقدد نن ،ا ندد ا أةدددلاةتوحددوناا ددماط قتددلاةتا قيدددما ةتعشددلم ؛ا ذتددكا اددوط اطدددا ا

أم أددددد اةأل أددددد اةالخوص تددددد  اةتودددددماُتعدددددواحدددددمالتدددددة اتأ  طعددددد  اتةتكثةدددددلاطددددد ا
ا؛اطث ا ضواةتىئاماةتوةخأةماتأ  طع  ا ةتأنةئ اةتوةخأةدماتأكأةد  ا ةتمع  دو،تأ  طع  

تاظدة ا،ا ااح اةتسة حماةتع طماتأكوديا ةتمدذكلة اةت  طعةدما  ضدواةتداظ اةتخ تدمار د  ا
ب تضدددل اعا أددد اا–حدددأ   اد دددن،اةتطدددى ا دددماةت  طعددد  ا تاويدددوال دددوةق  ،اطمددد ايدددؤ لا

اةحوقى،اةت  طع  ا طوىادوات  ا أ اطم احماةإلقةاعاةتذةتةماتشسنن  اةتخ تمما
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  ى عا أد اةتم أد اةأل أد اتأ  طعد  ؛ا ثمدماةتعويدواطد اةأل  دزعا ةت ةسد  ا
تونت اطلة عدماةتمشدل    ااةتو ا؛ هةاعاةتوخطة ا(222)ةتوماتخضواةت  طعمات  ؛اطا  :

تونت اطلة عدماحسد ب  اةت  طعد  اا؛اةتو أ  طع  ما هةاعاةتم تةم ةتخط اةالحوثم اممات
يوددنت اطلةد دددماحسدد ب  ال  دددزعااةتدددذيا؛ ل م ت دد اةتم تةدددمماةت  دد هاةتملكدددزياتأما حدد   

نفددد  اةت ددد طعمالطدددنةالاةت  طعدددماحسدددياةتددداظ ا ةتأدددنةئ اةتمقدددلاع،اب  و ددد اال الطدددنة،اةإل
ةت  ددد هاةتملكدددزيا اما(1964تسددداماا29  طدددم،ا طددد ا ددد اتخضدددواألحكددد ماةتقددد نن اادددد ا)

يوددددنت اةتلد بددددما أدددد اةت ة  دددد اةتواظةمةددددماتأنحددددوة اةت  طعةددددم،ا؛اةتددددذياتأواظددددة ا ةإلقةاع
 ةتاة بددماا ةتوفوددة اةتفاددما أدد ا حددوة اةتواظددة ا ةتوددواميا شددسن اةتعدد طأة اب ت  طعدد  م

اةإلقةامم،ا ط أ اةتشعي،ا ط أ اةتو تما غةل  م
عا ةت ةسدد  اةتودد اك أدد اةت  طعددما  عأو دد ا إضدد  ماإتدد ا ددذهاةتم دد ت ا ةأل  ددزا

تددد بواتسدددأطماطلكزمدددم؛ا ك أو ددد اب تخضدددن اتأعويدددواطددد اةال  دددزع؛ا ددد ءاةتُمشدددل اتةسدددأيا
ةت  طعدماحقدد الخددلاطدد احقند دد ا ةتموعد افا أة دد ا ددمالقرةدد  اةالحددوقى،اةت دد طعم؛الالا

ا2014ط اةتق نن ابعدواتعدويأ  ا دماا25ةخوة اادة قةت  ؛احة احوق اةتم قعااحم  نا
يصددوااروعةددة اائددة اةت  طعددمادددلةااطدد انظدد اةخوةدد ااةتقةدد قة اةت  طعددما ةمدد ايددكتم:ا"

 مع   اائة اةت  طعدما دى اندنة ،اا."ائة اةت م ناممارا ءا أ ا ل ا هملاةتوعأة 
يكددن اتعةددة ان ئددياائددة اطدد اةتقدد نن ا ددل اةخوةدد ا  ا ةمدد ايددكتم:ا"ا29حددوق اةتمدد قعا

ءا أدد ا ددل ا همددلاةتوعأددة اةتعدد تمابعددوالخددذاةت  طعددمابقددلةااطدد اائددة اةت م نامددمارادد 
عم"ما ت ايقوصلاةتنضوا أ اةت  طعم؛ارد اةطودواةألطدلاإتد اةتكأةد  ؛االياائة اةت  ط

نظدد اةخوةدد ااةتعمددوةءا ةمدد ايددكتم:ا"يعددة ا مةددواةتكأةددمال اةتمع ددواا43 قددواحددوق اةتمدد قعا
ام(223) اةتع تم"بقلةااط اائة اةت م نامم،ارا ءا أ ا ل ا هملاةتوعأة

تاظلاإت الحأن اتعةة اةتقة قة اةت  طعةمايوض ال اةتُمشل ادوا مدواإتد ا ب 
همدد قعا ةمادددماةتسدددأطماةتوافةذيدددما أددد اةت  طعددد  ؛ا  عأ ددد اكأ ددد ا دددمايدددواائدددة اةتسدددأطما
ةتوافةذيددم،ا ددماضددنءاطعدد يةلاغةددلاطعأاددما غةددلا ةضددام؛ا طدد ا دد اةالنوقدد  اطدد اط ددولا

 ادةد قة اةتعويدواطد اةت  طعد  ؛اةالحوقى،اةت  طعمما دوا ت اةألطلاإت اتكخلاتعةدة
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 ا مما وقاط اةتكأة  ا ةت  طع  اةحومل ارو  اائدة ال ا مةدواتفودلعالحة اُيىحما
ات   ه ا  ماك ط اتاة اتو اادلةااائ حماب توعةة م

ا( الحرية األكاديمية ف  الجامعات المصرية:2)
يوضدددد اتك ةددددوها أدددد اط دددد قداا2014 بدددد تاظلاإتدددد اطددددنةقاةتوحددددونااةتمصددددليا

مدددماتأمدددنة  اةتمصدددليابصدددفما  طدددم،ا ةتالمدددماةتملت طدددماب ت اددد اةتعأمددد ابصدددفماةتالا
حدماطكفنتم،ا تك اإنسد  ااةتفكلا ةتلليحلمما":ا أ ال ا65خ تمما قوانص اةتم قعا
ل اةتوصددنملال اغةددلاذتددكاطدد ا حدد ئ اةتوع ةدددلاا،ل اةتكو بددما،ةتوع ةددلا دد االيددلابدد تقن،

تأمددددددنة اة احددددددماتكددددددنم اةت معةدددددد  ا أدددددد ال :ا"ا75كمدددددد اة ددددددو اةتمدددددد قعاا. ةتاشددددددل"
 ةتمؤحسدد  اةأل أةددما أدد الحدد واقيمقلة ددم،ا تكددن ات دد اةتشخصددةماةال و  امددمابم ددلقا

 أددددد اة اةتاقدددددن ا ةتالمددددد  اةتأصدددددةقمابشدددددخ اا92ةالخطدددد ا"ما ددددددوال دددددو اةتمددددد قعا
حلمددما":ا أدد ال توؤكددواا70ةتمددنة  االاتق دد اتعطددةىا الاةنوق تدد "ماكمدد ا دد ء اةتمدد قعا

ا"مطكفنتمةتنادما ةتملئما ةتمسمن ا ةإلتكول نماةتصا  ما ةتط   ما ةتاشلا
  أدد اتددعةواةال ومددد مابك ضدد ءا ةسددماةتودددوام ا ةتطددى اب  و دد ا  اةتلكةدددزعا

طد اةتوحدونااا22ةألح حدةماتوقدوماةتوعأدة ا ةت اد اةتعأمد ا ةتم ومدو؛ا قدوانصد اةتمد قعا
ام ا طعد  نن  ،اةتلكةدزعاةألح حدةماتأوعأدة ،اتكفد اةتمعأمن ،ا ل ضد ءا ةسدماةتودو أ :ا"
ةتم قيددما ةألقرةددم،ااحقددند  ا ا  يددمام، اةت  اةتم اةدد ط دداةتعأمةددم،اكفدد ءةت  اتامةددمامةتو تدد

 دددو اطدددنةقاةتوحدددوناا أددد اضدددم  ال"ماكمددد ابمددد ايضدددم ا دددنقعاةتوعأدددة ا تاقةدددمال دددوةف
حماطددلتة ا ددماطدد قتة ا  قيمةددماةت اثةددما ةتوعأةمةددم؛ا  دد ءاةتوك ةددوا أة دد اتددلةةتالمددماةأل

تكفدددد احلمددددماةت ادددد اةتعأمدددد ا تشدددد ةوا أدددد ال :ا"ا23طخوأفوددددة ؛ا قددددوانصدددد اةتمدددد قعا
ةتسددة قعاةتن اةددم،ا بادد ءاةدوصدد قاةتمعل ددم،ا تل دد ا طؤحسدد تلاب  و دد اها حددةأماتواقةددم
%اطد ا1الاتقد ا د ااةتاكدنطمتلانس ماطد اةإلنفد  ا ةت  حثة ا ةتمخول ة ،ا تخص 

توام ة احو اتوفماطواةتمعوال اةتع تمةدم،اكمد اتكفد ا ص  وتواةإل م تماةتقنطمةتا ت ا
 إحددد  ماةتمصدددلمة ا ددد اا ةأل أدددمةتفع تدددماتأقطددد  ة اةتخددد  ا ةتو تدددماحددد  اةتمسددد  مم

توؤكدواطددلعالخدلىا أدد ال :اا66"ما د ا دد ء اةتمد قعاةتعأمددم ةتخد ا ا د ان ضددماةت اد 
،ا حم يدددماةت ددد حثة ا ةتمخودددل ة ا تأودددزماةتو تدددمارل  يدددماطكفنتدددم،احلمدددماةت اددد اةتعأمددد "
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اةتفادمحلمدماةإلردوة ا أد ال :ا"ا67ةروك اةت  ا ةتعم ا أ اتط ةق  "ماكمد اة دو اةتمد قعا
طكفنتددم،ا تأوددزماةتو تددمابدد تا ن ابدد تفان ا ةآلقة ،ا ا  يددماةتم ددو ة ا حم يددماا ةألقرددم

او   ىاةتدداتالمددكال اا ددوانه الاي ددا.إرددوة  ت  ،ا تددن ةلا حدد ئ اةتوشدد ةواةتىهطددماتددذتك
ا لمددما دد اإالا  ةألقرةددما ةتفكلمددمال اضددواط ددو ة اةتفاةددماةأل مدد ،اطصدد قاعال اتندددف
 ةألقرمال اةتفكلي"مال اةتفاماح ت ماتأماو ا قنبماتندوا الاةتع طم،اةتاة بم

 اةتمشددل اةتوحددونايالتددزماةتو تددمابكف تددماةحددوقى،اةت  طعدد  ال طدد ا دد ايوضدد ا
كمد اا،ت دنقعاةتع تمةدم،ا تطدنملاةتوعأدة اةت د طعم تن ةلاةتوعأة اةت  طعما  قد اتمعد يةلاة

لتزط  ابكف تماحلمماةت ا اةتعأمدما تشد ةواطؤحسد تل،اب  و د اها حدةأماتواقةدماةتسدة قعا
اا.ةتن اةما با ءاةدوص قاةتمعل م

 ب تلغ اط ا ذةاةتوك ةواةتوحدوناي؛ا د ءادد نن اتاظدة اةت  طعد  اخد تماتم طد ا
تنة لة  اقةخ اةت  طعم؛ار ا أ اةتعكد ؛ا قدوااط اذكلاتفماةتالمماةأل  قيمةما ضم  

تضدددم اةتقددد نن ابعدددتاةتاصدددن اةتودددماددددوات دددوقاةتالمدددماةأل  قيمةدددماأل ضددد ءا ةسدددما
ي ددنها اددواةالدوضدد ءانقدد ال ضدد ءا ةسددما أدد النددل:ا"ا83ةتوددوام ؛ا قددوانصدد اةتمدد قعا

ةتودوام اإتدد ا ؤةفددما  طددماخدد ا اةت  طعدد  ابقدلةااطدد ا همددلاةتوعأددة اةتعدد تمارادد ءا أدد ا
ياطسدد ياطدد اط أدد اةت  طعددماةتمخوصددمابعددوالخددذاالياط أدد اةتكأةددمال اةتمع ددوا أدد

 ط أدد اةتقسدد اةتمخددو ،ا تددنهملاةتوعأددة اةتعدد تما اددواةالدوضدد ءا ددل اةألطددلا أدد ا
"،ا أددد ابعددتاةتمدددنةقاةتوكقي ةددماةتفضف ضدددماةتوددماتسدددوخوماةأل أددد اتأ  طعدد  اةتم أدد 

ا سةفا أ ااد  ال ض ءا ةسماةتووام م
ةتنةددددددواةتمعددددد  ا ثمدددددماتدددددوخى اخ ا ةدددددماطوعدددددوقعا دددددماةتشدددددؤ  الطددددد ا ددددد ا

ةأل  قيمةددم؛اطثدد :اةتوددوخ ا ددماتعةددة ال ضدد ءا ةسددماةتوددوام ا طعدد  نة  ،ا ةتوددوخ ا ددما
بعددتاةتمنضددن   اةتعأمةددم،ا ضددل اعاةتمنة قددما أدد ا قددواةتمددؤتملة ا ةتاددو ة ا  ا ا

 ةتسددفلا دماط مدد  اةتعمد اةتعأمةددم،ا ةالتصد ،اب ت  طعدد  ا ةت ةسد  اةتعأمةددماةأل ا ةدم،ا
 توعةدة  لح حدة   شدل    ةألطاةدم ةتمنة قدم  أد  ةتاصدن،  أمةدماخ ا ةدم؛احةد ا"لتد  

ةحدوم اعا ةحدوةف ء لتد    مد  ةت  طعدم، خد ا  طد  ةتودوام   ةسدم ةتمعةدوي ،ال ال ضد ء
  ةسدم ل ضد ء حدفل  أد  ةت  طعدم طنة قدم د د  ضدل ام   ةألطد "الطدل ة "ةحدوطى االي
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 طنة قدم ضدل اع   ندي إتد   دذة طصل، خ ا   أمةم، ط م   إت  ةتووام ا طع  نة  
 مد ا  ةتمدؤتملة ،  ةال وم  د     تادو ة   قد  م ل   أمدم نشد ه لي إد طدماةألطد اد د 
ةت  طعةدما  ةألدسد م ةتكأةد    أد  خط ب د  ةتعد تم ةتوعأدة  ردنهةاع ةألطد اإقةاع  ممد 
شدلمكا طدو طشدولكم لباد   إ دلةء د د  طسد قم لطاةدم طنة قدم  أد اةتاصدن،  دم توطأي
   د   طدو  أمةدم طشدل      دم ةتدوخن، ل  ندي،ال الحد تذع ق دنع ل  ل ا دم،
اما(224)ل ا ةم"

حة ندد ،الأل ضدد ءا ةسددماةتوددوام ااة الاشددكال اطثدد ا ددذهاةألطددنااتشددك ات ويددو
شددؤ ن  اةأل  قيمةددم؛اةألطددلاةتددذيالقىاإتدد انمطةددما كددلاا ددملخددلىاالحة ندد  طعنددد ات دد ا

ةتكثةددلاطدد اةألحدد تذع،ا ةتخددنفاطدد اةدوادد ماطنضددن   ا دضدد ي ال  قيمةددماتمثدد ات ويددوةا
ت ددد ،ا تددددعنبماةالنفودددد  ا أدددد اطددددوةاوا أمةدددما ويددددوعاب تخدددد ا ا ددددماؤدددد اةإل ددددلةءة ا

اةإلقةامما ةألطاةماةتوماالاتاو مم
يوضددد ال ا مدددما نةطددد اذة ا ىددددما بددد تاظلاإتددد اةتسدددة  اةتثقددد  ماةتمصدددليا

باقن اةت  طع  اةتمصلمم؛ا قواتعياةتع ط اةت غلة ماطومثىا مان لاةتاةد ا تاظةمدلا
 إقةاتددلاق اةاطددؤ لةا ددماةتوك ةددوا أدد اةتملكزمددما ةتسددةطلعاةتاكنطةددماشدد ماةتك طأددما أدد ا

اةت ةسدما ةضدةم،ا ةتم ومدواط ومدوا ةدوا تن م،ا ت دذةالتد  اةتدلياطلةق د ةت  طع  ا دا"
ةتملكدزياةتدذىايخضدوا ةدلاةتم ومدواةتمصدليا نة ةدماتسدأطما  طدماا تأواظة ،ا ةتواظة

ططأقددم،ا كدد  ا ددذةالدددنىا نةطدد اؤ ددنااةتنحددوعاةتسة حددةماةتم كددلعا دد اطصددل،اكمدد النددلا
 أ ددددد اةتشدددددعيال اةتاظددددد مالحددددد واةتاضددددد اع،اإالال ا دددددذةاليضددددد ا ظددددد اق ااةتاكنطدددددما

ة ةدددماةتملكزمدددماةتملكزمدددماةتطددد غم،ا لاحددد اندددنةعاةتمدددنؤفة اةتثقةأدددم،ا كتددد ا اةت ةل دلا
 اصددلةالتدددةىا ددد اطلكددياةتاضددد اعاةتمصدددلمم،ا لتدد ا اطصدددلاط ومعةددد احكنطةددد ؛ا
  تاكنطما حو  ا ماةتو اتمأكاهط ماةتم  قاع،ا إطك نة  اةتعم ،ا دواكد  ات دذةادةمودلا

ام(225)  ابعتاةتملةح ا ةتمش   ،ا تكالاخأما  ا مةع  اا  اةتونة  ا ةتسأ ةم"
،اإ اةتع طد اةت غلة دماكد  اتدلابد تغاةأل دلا د ا تكحةس  ا أ اذتك،اُيمك اةتقنا

ةت  هاطصلاإت اةتملكزمما  اإقةاعا تصلمواك  ماشسن ا طظ  لاةتاةد ع،ا ل اُتصد  ا
ةتاكنطماةتم تدكاةتنحةدواتزطد ماةألطدناا د اةتد ىقما ددواةنعكد اذتدكابد تط وا أد انظد ما
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م،اإقةامددد اةتوعأدددة اةت ددد طعم؛ا  تو تدددماُتسدددةطلا أددد اةت  طعددد  احدددةطلعاتكددد قاتكدددن ات طددد
 ط تةدد ؛اب  و ددد اهاطسدددسنتةماةتو تدددما ددد اةألحدد و؛ا طددد ا ددد اةت عددد اةتاكنطددد  اةتمصدددلمما

اةتموع د مانظ ماةتلد بماةتملكزمماةتك طأما أ اةت  طع  م
 م اتعياةتع ط اةتسة حما)طومدثىا دماةتاظلمدماةتسة حدةما نظد ماةتاكد (اق اةا

ةحددوقىتةماطؤحسدد تل؛ا قددوااطددؤ لةا ددماةتوك ةددوا أدد اطلكزمددماةتوعأددة اةت دد طعما إضددع ف
ةنعكدددد اةتفكددددلاةتسة حددددماةتقدددد ئ ا أدددد احددددةطلعاةتاكنطددددماةتملكزمددددما)ةتاظدددد ماةتلئ حددددم؛ا

اةتمددنؤفة اةتمددونةة ةتمسددؤ ،ا دد اتعةددة ا ة و د ااةتددلئة ا ددناائددة اةتسددأطماةتوافةذيددم؛ا
  دددزت  ،ا أددد اإ دددوةااةحدددوقىتةماا) طدددا  اةتقةددد قة اةت  طعةدددما أددد اةتمسدددونم  اك  دددم(

أ د ا دمات عةدمات طدماتأسدأطماةتملكزمدما ل  زت د ا ط  تسد  اةتملكزمدما دماةت  طع  ا  ع
ددددنىاةتعنةطددد اذة اةتعىددددمارنةددددواةتالمدددمالُيعدددواةتع طددد اةتسة حدددماطددد اةتع تدددممماكمددد ا

اةأل  قيمةما ماطصل؛احة ايلت  ا ذةابمندفاةتاكنطماط احلمماةتلليا ةتفكلما
 لعوامل ذات العالقة بها:ثالثا: واجبات الجامعات المصرية ف  ظل المواطنة وا

ةتوعأدددة احدددماتكددد اطدددنة  ،ا و دددلاطددد اةتوحدددوناا أددد ال :ا"ا19نصددد اةتمددد قعا
را ءاةتشخصةماةتمصلمم،ا ةتافد  ا أد اةت نمدماةتن اةدم،ا تكتدة اةتمدا  اةتعأمد ا د ا

ةالروك ا،ا تلحة اةتقة اةتاض امما ةتل حةدم،ا إاحد ءاا ةوةتوفكةل،ا تامةماةتمنة يا تش
 "مطف  ة اةتمنة اما ةتوس ط ا  وماةتومةةز

 دواحوق اةتم قعاةأل ت اط اد نن اتاظة اةت  طع  ا ؤةفدماةتوعأدة اةت د طعما
تخددو اةت  طعدد  ابكدد اطدد ايوعأددمابدد توعأة اةت دد طعما طؤحسدد تلاحةومدد انصدد ا أدد :ا"
أة ت  ا طع  و  ا ماحد ة اخوطدماةتم ومدوا ةالاتقد ءابدلا ةت ا اةتعأمماةتذياتقنمابلاك

حضدددد ام  ،اطونخةددددما ددددماذتددددكاةتمسدددد  مما ددددماادددددماةتفكددددلا تقددددوماةتعأدددد ا تامةددددماةتقددددة ا
ةإلنس نةم،ا تز مدواةتد ىقاب تموخصصدة ا ةتفاةدة ا ةتخ دلةءا دما مةدواةتم د ال ا إ دوةقا

ةتل ةعددماتةسدد   ا ددماةإلنسدد  اةتمددز قابكتددن،اةتمعل ددما  لةئددماةت ادد اةتموقوطددما ةتقددة ا
رادد ءا تددو ة اةتم ومددو،ا تدداواطسددوق  اةتددن  ا خوطددماةإلنسدد نةم،ا تعو ددلاةت  طعدد  ا

 تامةدمال د ا دل ة ااةالحدوثم ارذتكاطعقى اتأفكلاةإلنس نما مالا واطسونم تل،ا طصواا
ةتم وموا لغى  ا  ماةتثدل عاةت شدلمم،ا ت دو اةت  طعد  اكدذتكار عد اةتاضد اعاةتعلبةدما
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 امخماتأشددعياةتمصددليا تق تةددوهاةألتددةأما طلة دد عاةتمسددونياةتل ةددواتأولبةددما ةتوددلة اةتودد
ةتوياةدددما ةتخأفةدددماةتن اةدددم،ا تن ةدددماةتدددل ةب اةتثق  ةدددما ةتعأمةدددماطدددواةت  طعددد  اةألخدددلىا

ةت  طعد  ابمد اياقدماةتدلب ااةحدوقى، تكف اةتو تدماما ةت ةس  اةتعأمةماةتعلبةما ةأل ا ةم
ا. وموا ةإلنو  رة اةتوعأة اةت  طعما ح    اةتم

 ا دددماكنشدددإ اةت  طعددد  اةتمصدددلممالُاا:  ددد اضدددنءا دددذهاةتمددد قع؛اُيمكددد اةتقدددن،
خوطدماةتم ومدواةألح واط ال  اتاقةماط من ماط اةأل وةفاتصيا ماةتا  يدما دما

اما ُممك ارأناعاتأكاةأل وةفا ةم ايكتم: ةالاتق ءابلاحض ام  اةتمصليا
اة اةإلنس نةمماةتقا تامةمةتمس  مما ماادماةتفكلا تقوماةتعأ ا -
اةتم  ال ماا مةوتز مواةت ىقاب تموخصصة ا ةتفاةة ا ةتخ لةءا ما -
إ دددوةقاةإلنسددد  اةتمدددز قابكتدددن،اةتمعل دددما  لةئدددماةت اددد اةتموقوطددددما -

؛ابمدددد ايسدددد   ا ددددمارادددد ءاةتم ومددددوا تو ةمددددل،ا تدددداوا ةتقددددة اةتل ةعددددم
 مطسوق  اةتن  ا خوطماةإلنس نةم

ااةت شلمما تامةو  مةحوثم اا ل عاةتم ومواةتمصليا -
بعدد اةتاضدد اعاةتعلبةددما ةتوددلة اةتودد امخماتأشددعياةتمصددليا تق تةددوها -

اةألتةأمما
ةتثق  ةدددما ةتعأمةدددماطدددواةت  طعددد  اةألخدددلىا ةت ةسددد  ااةتدددل ةب تن ةدددما -

اةتعأمةماةتعلبةما ةأل ا ةمما
 أدد اا95مدد قعا ددو اةتللطدد ا ةمدد ايوعأددمارنة  دد  ال ضدد ءا ةسددماةتوددوام ؛ا قددوا

 ةسددماةتوددوام ال ايوفلغددنةاتأقةدد ماب تددوا وا ةتما ضددلة ا ةتوملمادد  اا أدد ال ضدد ءلندلا"
بدددإ لةءاةت ادددن ا ةتواةحددد  اا؛ ل ايسددد منةا دددماتقدددوماةتعأدددنما ةآلقة ا ةتفادددن اا،ةتعمأةدددم

ةتم وكددددلعا ةإلشددددلةفا أدددد اطدددد ايعددددوهاةتطددددى اطا دددد ا ةإلشددددلةفا أدددد اةتمع طدددد ا  أدددد ا
 أد ال ضد ءا ةسدماةتودوام ا"لندلاا96ماكمد انصد اةتمد قعاةتمكو   ا تز مو  ابد تملة و

 ةتعمددد ا أددد ارث ددد ا دددمانفدددنواةتطدددى ،اا،ةتومسدددكاب توق تةدددوا ةتقدددة اةت  طعةدددماةألتدددةأم
  أددددة  اتلحددددة ا تددددو ة اةالتصدددد ،اةتم  شددددلابدددد تطى ،ا ا  يددددماشددددسنن  اةال وم  ةددددما
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مالطددد اطددد ايوعأدددمارنة  ددد  ال ضددد ءا ةسدددماةتودددوام ات ددد هاةتم ومدددوا ةتثق  ةدددما ةتلم ضدددةم
اغ ئ ما  انصن اةتق نن م تامةولا ك ن ا

ةتقةدد ماا أدد   مددماتك ةددوا ددما ددذةاةتسددة  ا أدد ال ادددواعاةت  طعدد  اةتمصددلمما
رنة   ت دد ا)تاقةددمال ددوة   اةتوددماندد ا أة دد اةتوحددوناا ةتقدد نن (ايوندددفا أدد اطدد اتوموددوا

ةتُمشددلَّ ابددلاطدد احقددن ا)ةالحددوقى،اةت دد طعما ةتالمددماةأل  قيمةددم(؛ا  ددذةاطدد ال ددوا أةددلا
ةت  طعددد  ابمددد اياقدددماةتدددلب اردددة اةتوعأدددة ااةحدددوقى،تكفددد اةتو تدددما ادددوط انددد ا أددد ا"

"ماكمدد اتوندددفادددواعال ضدد ءا ةسددماةتوددوام ا أدد اةت دد طعما ح  دد  اةتم ومددوا ةإلنودد  
اةتقة مارنة   ت  ا أ اطقوةااط ايوموعن ابلاط احلممال  قيمةمم

 بدد تاظلاإتدد اةتسددة  اةتثقدد  ماتأم ومددواةتمصددليايوضدد ال ا مددما نةطدد اذة ا
بدددد تنةدواةتددددلة  اتمسددددؤ تة  اةت  طعدددد  ا ددددماخوطددددماةتم ومددددو؛اطا دددد :اةتع طدددد اا ىدددددم

ةالدوصدد قيا ةتمومثدد ا ددماقا ددماةتامددناةالدوصدد قيا ةألنشددطماةالدوصدد قيم؛ا  الدوصدد قا
ةتمصدددددلياطددددد اهة،احوددددد اةتةدددددنماضدددددعةف ا دددددوة،ا ةتدددددوتة ا أددددد اذتدددددكاة اقا دددددماةتامدددددنا

ماةتمصددددلمم،ا ةتسددددة حم،اةالدوصدددد قياةتاقةقةددددماتعددددنقاإتدددد اةتواددددنمى اةتاقويددددماتأعم تدددد
 تصدددويلاةتمدددنةقاةتخددد م،ا طددد ا ددد االاين دددوادطددد  اتدددا  ماحقةقدددماياوددد  اإتددد اباددد ا
 أمدماتط ةقددما الاإتدد اةالات دد هاب ت  طعددمماكمد اتعددياضددعفاةالدوصدد قاةتمصددلياق اةا
طدددؤ لةا دددماطةزةنةدددماةت  طعددد  اةتمصدددلمم،ا خ تدددما ةمددد ايوعأدددماراسددد ماتمنمددد اةت اددد ا

ىاإتدددد اضددددعفاطنة  ددددماةت  طعدددد  اتأوغةددددلة اةتمعل ةددددماةتعأمدددد ا ة دددد ؛اةألطددددلاةتددددذيالق
ا ةتم ومعةماةتموس ا مم

 رابعا: مواطنة جامعة عين شمس:
تعو دددلا  طعدددما دددة اشدددم الددددوما  تددد ا  طعدددماطصدددلمم؛اتكحسددد ا دددماينتةدددنا

ةحدددلةما  طعةدددما دددماا7كأةدددما طع دددوي ؛ايقعدددنةا دددماا15ما تضددد اةت  طعدددماح تةددد ا1950
   ددوعاتواقةددماطسددؤ تة ت  ات دد هاا  طعددما ددة اشددم تسددع ا اانظدد  اةتقدد  لعاةتك ددلىم

ماخوطدددماةتم ومدددوما حدددنفاةتم ومدددواةتدددذياتعمددد ا ةدددل؛ا خ تدددمابعدددواةحدددواوة ا ؤةفددد
ا2012/2017يوادد  ،ا ددذةاةت ددزءاطكنندد  اةتخطددماةالحددولةتة ةمات  طعددما ددة اشددم ا
ا(226)تأندنفاط اخىت  ا أ اطوىاطنة او  ا ماةتم ومواةتذياتعم ا ةلم
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ع ا  طعدددما دددة اشدددم اإتددد ال ا"تكدددن اتدددلح اتسددد :رؤياااة الجامعاااة (1
 تعأةمة ا باثة ا طعل ة اذة اطةزعاتا  سةما تصاةفا  تمم"م

لاطددد اذهاةتلامدددمايوضددد ال اةت  طعدددماتددد اُتشددد بددد تاظلاإتددد ا ددد
 ددذةااتعمدد ا ةددلا خوطوددل؛احددنةءاكدد  اةتددذيدلمددياة اطدد ابعةددواتأم ومددوا

 ككن ددد اإدأدددة اةتقددد  لعاةتك دددلىال اةتم ومدددواةتمصدددلىا  طدددم؛اةتم ومدددوا
 تعم ابإنعزة،ا ا  م

 ة اشم ااح تو  ا م:ا"إت حماردلةط اا  طعمحوق اارسالة الجامعة: (2
تعأةمةدددما  دددماطعددد يةلاةت دددنقعا ةتومةدددزاةتع تمةدددما دددماط ومدددواةتمعل دددم؛ا
إل ددددوةقا ددددل عابشددددلمماطؤ أددددماطعل ةدددد ا ط  امدددد ا تقاةدددد ا لخىدةدددد ؛اتفددددما

وة  ددددد  اةتموغةدددددلعاتسدددددن اةتعمددددد اةتماأددددد ا ةإلدأةمدددددما ةتعددددد تممماب الح
بادد  اتثددلىاةتمعل ددماةتاظلمددما ةتوط ةقةددم،ا تسدد   ابف  أةددما ددمال إ ددوةقا

حدد اطشدد   اةتم ومددوا تافةددذاخطدد اةتوامةددماةتن اةددمما تقددوي اخددوط  ا
ط ومعةددماطومةددزعاتسدد  ا ددماق دد اةالدوصدد قاةتددن ام؛ا ذتددكاطدد اخددى،ا

 ةت ادددددد ا ةالروكدددددد اا ةتونؤةددددددفاةألطثدددددد ااتددددددن ةلارةسددددددماطافددددددزعاتأددددددوعأ 
توكانتن ةددد اةتموقوطدددم،ا تامةدددماالواةتمددد ،اةت شدددلىا ةتمعل دددما ةتومنمددد ا

 ةتذةتماتأ  طعم"م

نظلمددد ا بدد تاظلاإتددد ا ددذهاةتلحددد تمايوضددد ال اةت  طعددماتعمددد ا
فاةتوعأدة اةت د طع اةتماصدن ا أةدلا دمادد نن اتاظدة اوب تس  اطوا 
؛اق  اةتاظددلاإتدد اةحوة  دد  اةإلدأددة اةتددذيا1972تسدداماا49ةت  طعدد  ا

 قددددوا دددد ء ااتعمدددد ا ةددددلاةت  طعددددماةالدوصدددد قيما ةال وم  ةددددما ةت ةسةددددمم
ةتلحدد تما  طددما ددوةاق  اةتاظددلاتخصنتددةماةت  طعددما ةتم ومددواةتاددة ا

 ر  م

 دة اشدم اطاظنطددمادةمةدماطن  دماتمثدد اا  طعدمياكدد اقايم الجامعاة:  (3
يع ددلا دد ا نمددماةت  طعددم،ااةتددذينكم،اةتقنة ددواةإلاشدد قيما ةإل دد ااةتسددأ

 كأمدد اتدد اتلحددة ا ددذهاةتقددة اا  أسددفو  ،ا لحددأن اتع طأ دد اطددواةتم ومددو،
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 ةالتوددزةمابمضدد طةا  اكأمدد اةاتقدد اةألقةءاةتفددلقيا ةت مدد  ما ةتمؤحسددما
ماحدددولةتة ةما بلةط  ددد ا ط  قاةت ددد ب ت  طعدددما دددماإ ددد ااتافةدددذال دددوةفاةإل

ةإلتقد  ا،اتك ةواةحولةماةإلنسد  :اتأ  طعما م تكم ال  اةتقة اةألح حةما
رددوة ،ا،اةتومةددز،اةإلةألتدد تما ةتمع تددلع،اةتعمدد ارددل  اةتفلمددم،ا ةت ددنقع

ةتعوةتددددددما ةتازة ددددددم،اةتم دددددد قاع،اةتالمددددددماةتفكلمددددددم،اةتشددددددف  ةما ةتمسدددددد ءتم،ا
 ةتمسؤ تةماةال وم  ةمم

تو دد اةتعويددواطدد اايوضدد ال اةت  طعددماةتقددة  بدد تاظلاإتدد ا ددذها
 تؤكوا أة  اطنة اماةت  طع  اط اةتا حةماةتاظلمممةتقة اةتوما

 ددددة اشددددم اإتدددد اتاقةددددمااامو دددد اا  طعددددم:اتسددددع اأهااااداف الجامعااااة (4
  اح تو  اط اخى،اتاقةماةأل وةفاةآلتةم:

ةتلم قعاةتوعأةمةما ةم اتقوطلاط ارلةط ال  قيمةما إ سد  ااتاقةم −
ا.توأ ةماةحوة    احن اةتعم اةتطى اط  اة اةتونؤةف؛

تمع ت ددماطشددكى اةتم ومددواا ةالروكدد اي؛اةت اثددمتطددنملاق ا دد ا −
ا. تاقةمالغلة اةتوامةم

ا خوطدددددماةتم ومدددددوا ةت ةسدددددم،اةتونحدددددوا ددددد اةتوامةدددددماةتمسدددددووةطم، −
توعأةمةددددددما ةت اثةددددددما ةتوط ةقةددددددما تسددددددنمماخددددددوط  اةت  طعددددددم:اة

ا. ةالحوش امم
ا.ةتلم قعاةتمعل ةماتأ  طعم،ا تعزمزاةتوان،اناناط ومواةتمعل م −
تطددددنملاةتقددددواعاةتمؤحسددددةماتأ  طعددددم،ابمدددد ايمكا دددد اطدددد اتاقةددددما −

 إاحددد ءااحددد تو  ا تدددن ةلارةسدددماطا حددد ماتوافةدددذالنشدددطو  ااامو ددد ا ا
 تعزمدددزاا  اا ةتم ددد قداةتثق  ةدددما ةال وم  ةدددما ةألخىدةدددم،اةتقدددة 

 تطدددددنملاةتثدددددل عاا،تدددددوىاةتطدددددى ا ةتعددددد طأة ا ةالنومددددد ءةتدددددنالءا
امةتمعم اممات  طعما ة اشم 

ا .  ضوانظ ماتوقةة اةألقةءاتعزمزاإقةاعاةت نقعاةتش طأم، −
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تددو م اةتوعأددة ا ةت ادد اةتعأمدد ا إقاة ا  طعددما ددة اشددم ا دد ا −
 .طلكزاطوقوما  اةتوصاةفاةتع تم اتأ  طع  

ة ومدددد ارواقةددددماا ددددوةفايوضدددد ال اةت  طعددددم بدددد تاظلاإتدددد ا ددددذهاةأل
اامو د ا احدد تو  اطدد اخددى،اةأل ددوةفاةتودمال أاو دد ؛ا ةتوددما دد ء اتوشددةلاإتدد ا

تعمد ااةتدذيم وموا  طدم،ا تمد اتوطدل اليضد اإتد اةإلدأدة اق ااةت  طعما ماةت
  ة  ا خصنتةولم

 د اضددنءاةتعدل اةتسدد رماتنةدددواطنة ادماةت  طعدد  اةتمصدلمم،ايوضدد اةتعويددوا
اةألطنا،اطا  :ط ا

ح  ددددماط حددددماإتدددد اةتواددددلااطدددد اةتقةددددنقاا ددددمل اةت  طعدددد  اةتمصددددلمما -
ةت ةل دلة ةددددددما ةتل تةاةددددددم؛اتأوف  دددددد اطددددددواحلكددددددماةتم ومددددددواةتمصددددددليا

 تاقةماةتوامةماةتم ومعةماةتش طأما ةتمسووةطمما م ةتمس  مما

ح  ددماطأاددماا ددمطصددلاا ددمل اةتوشددلمع  اةتا  مددماتأوعأددة اةت دد طعما -
كفأ احدماةت  طعد  ااةتومك اةتم  قداةتوحونامماإت اإ  قعانظل؛اتوع

ةالحوقىتةما ةتالمماةأل  قيمةم؛ا ةتعمد اق  اةنوقد  ا دذهاةتاقدن اا م
 ة اتقةةو  م

 ؤ ئف دددد اا ددددمح  ددددماإتدددد اإ دددد قعاةتاظددددلاا ددددمال اةت  طعدددد  اةتمصددددلمم -
ةت  طعد  ؛اباةد اتكدن ااطنة ادمؤد ا أسدفماا دمةتم ومواا م لق ةا  ا

 مةتمالكا ةتق  لعاةتو اتقنقاةتم ومواتألم قعاإدأةمة ا   تمة 

ح  ماط حدماإتد اابد اةحدولةتة ةو  ابد إلدأة اا مل ا  طعما ة اشم ا -
 ةتذياتعم ا ةل؛اةتوزةط ابكنن  اطنة ا ات تا م
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 سابعا: مواطنة الجامعات األمريكية والكندية والمصرية
 دراسة مقارنة تحسيرية

 دددد اضددددنءاطدددد احدددد ما لضددددلا دددد اةتمادددد  ااةتثى ددددماةتسدددد بقما دددد اطنة اددددما
ةت  طعددد  اةألطلمكةددددم،ا طنة ادددماةت  طعدددد  اةتكاويددددم،ا طنة ادددماةت  طعدددد  اةتمصددددلمم،ا
 ةتعنةطد اذة اةتعىدددمار د ،ايوطددل اةتماددنااةتاد تماإتدد اةتمق انددماةتوفسدةلمم؛ا  ة دد ايددو ا

نفا أدد ال  ددلاةتوشدد بلا ل  ددلا قددواطق انددمارددة احدد ال اةتمق انددماةتددثى ؛ار ددوفاةتنددد
ةالخوىفارةا  ،ا تفسةلاذتكا د اضدنءاط من دماطد اطفد  ة اةتعأدنماةال وم  ةدماذة ا
ةتعىدددم،ا ذتددكا  قدد اتأمادد  ااةتودد اتدد اتا  ت دد ا دد احددو قاةت ادد ،ا ةتمومثأددما ددما ل ددما
طنة ادددماةت  طعددد  :احقدددن اةت  طعددد  ا  ة  ددد  اةت  طعددد  ما ما غدددماةتوك ةدددوا ددد ا دددذةا

ل اةتنتددن،اإتدد ال  ددلاةتوشدد بلا ةالخددوىفاتددة اغ يددما دد اذةتددل؛ا دد أل  ااةتسددة  ا أدد 
طد اذتدكا دناتفسدةلاتأددكاةأل  دل؛اُبغةدماتقدوي اُل دلا أمةددماتإل  بدما د الحدسأماطؤقة دد :ا
تم ذةاتأكاةتوش ر   ؟ا   اةتمق ر اتمد ذةاتأدكاةالخوى د  ؟ا طد ا د اةتخدل  ابملتكدزة ا

ةتمقودل اتمنة ادمااوصدنا اخىت د اراد ءاةت  طماتمنة اماةت  طع  اةتمع تدلع؛اُيمكد اطد
اةت  طع  اةتمصلممم

ُتسد  وا د ا  د ا-ةتمق انماةتوفسةلمما– ت وااةإلش اعا ا اإت ال ا ذهاةتخطنعا
ةت  دددنقاةتمصدددلمما دددماطنة ادددماةت  طعددد  ،ا  أددد اتطنمل ددد ا تعمةم ددد ؛األ اة وشددد فا
ةتعنةط اةتود اتقدفا اةءا  طعد  اطنة ادماةت  طعد  اةأل ا ةدما تسدةطلا أة د ،ايسد  وا
  اتانملاةتاظ ماةأل ا ما ةتاأن،اةتمسوناقعاطد اةتخد ا ،ا تكةةف د احود اتوا حدياطدوا

ةسدماةتمصددلممما  دد احدة  اذتددك،ا  دد اإ د ااإتمدد ماةتمق انددماةتوفسدةلمم،احددنفايوادد  ،اةت 
اةتمانااةتلة  اةتما  ااةآلتةم:

 أوال: محاور المقارنة:
 حقوق اجلامعات يف ظل املواطنة. .1

 واجبات اجلامعات يف ظل املواطنة. .2

 جامعات املقارنة )جامعة كولورادو وجامعة ألربات وجامعة عني مشس(. .3

 ثانيا: مرتكزات مواطنة الجامعات المعاصر(.
ا ممك اتا  ،اذتكا ةم ايكتم:
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 أوال: محاور المقارنة:

ا: متومث اا ةتوما
  احة  اةتاوي ا  احقن اةت  طعد  احدةو ا قوق الجامعات ف  ظل المواطنة:  .1

 ةمد ايدلت  اب الحدوقى،ااخوىفارة اح ال اةتمق اندماةتدثى تا  ،ال  لاةتوش بلا ةال
 ةتمؤحس اتأ  طع  ا ةتالمماةأل  قيمةم؛ا ذتكا أ اةتااناةألت :

 مماتش بلارة اةتم ومواةألطلمكما ةتم ومواةتكاويا ةتم ومدواةتمصدليا دما -
ةتوك ةددوا أدد احددما  طع ت دد ا ددماةالحددوقى،اطدد اةتا حةددماةتاظلمددما)ةتوشددلمعةما
 ةتمعة امم(،ا ُممك اتفسةلا دذةاةتوشد بلا د اضدنءاطف دنماةتمنة ادممالطد اطد ا

ةتم ومدددددواةتا حةدددددماةتعمأةدددددما)ةتمم احدددددماةتوط ةقةدددددم(اُيىحدددددماةخدددددوىفاردددددة ا
خدددلى؛الةتمصدددلياطددد ان حةدددم،ا ةتم ومعدددة اةألطلمكدددما ةتكادددوياطددد ان حةدددما

 ُممكددد اتفسدددةلا دددذةاةتوشددد بلا ةالخددددوىفا دددماضدددنءابعدددتاطفددد  ة اةتعأددددنما
ةال وم  ةددددم؛ا قددددوات ادددد اةتم ومعددددة اةألطلمكددددما ةتكاددددوياتمفدددد  ة اةتفةواةتةددددما

ةتملكزمدماا ةتويمقلة ةما ةالحوقىتةم،الط اةتم ومدواةتمصدليا قدوات اد اطفد  ة 
  ةتواك ا ةتسةطلعما ممك اتنضة اتأكاةتمف  ة ا ةم ايكتم:

نمددد ال اشدددك اطددد ا:ا ةتودددماُتعدددلفابكن ددد :اFederalismالحيدرالياااة  ✓
لشددك ،اةألنظمددماةتسة حددةماةتمع تددلع،ا تعاددما حددوعاط من ددمالددد تة ال ا

 ماإ  ااةالات  هاراظ ماةتملكزمماةالتا قيدم،اطدوااطق  ع   الي  ال ا
ل ا اليددددمال ااخدددد  اطدددد اةالحددددوقىتةماةتذةتةددددماتكدددد اإدأددددة اةتوموددددواراددددن 
اتأناليد  ال اةتمق  عدد  ال اةالددد تة   تاظدد ماةتفةدواةتمايضددم اطق  عدم؛ا

طددواةتنضددواحددماإقةاعالطنا دد ارافسدد  ،اطددوابق ئ دد اضددم اق تددما ةحددوعما
ةتمكنندددماتأو تدددماال اةتمق  عددد  اةألدددد تة ال اةتناليددد   دددماةال و ددد اال ا
وة اقحدونامم،االا حدوة اإقةامدماك تما  ظد  ا دماةالتا قيماتعو لا حد

ةتو تددماةتمنحدددوع،ا مكدددن اتكدد ا حدددوعاقحدددوناممانظ ط دد اةألح حدددماةتدددذيا
ياددددددوقاحددددددأط ت  اةتوشددددددلمعةما ةتوافةذيددددددما ةتقضدددددد ئةم،ا تكدددددد اةتوحددددددوناا
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ةألدددد تة ال اةالتاددد قيايفدددل ا  دددنقهاط  شدددلعا أددد ا مةدددواا  يددد ا دددذها
نة قددددددددماحددددددددأط ت  ا،ابغةددددددددلاح  ددددددددماإتدددددددد اطل اةتمق  عدددددددد  اةتناليدددددددد  
 (228) تومةزاةتو تماةتفةواةتةمابكطلم ؛ا م :ا(227)مةتماأةم

ق تددماطلك ددماطدد ال ددزةءاطومةددزع،ا  ددذةاار دد ق تددماطلك ددم:ا ُمقصددوا ▪
ةتولكةدديا ددناةتددذيايمةددزاةتو تددماةتفةواةتةددما دد اةتو تددماةت سدددةطم،ا

 الواةتةددددددماطدددددد ا ددددددوقاطدددددد اةتناليدددددد  اةحةدددددد اتوكددددددن اةتو تددددددماةتف
ةتمق  عدددد  ال اةألددددد تة ال اةتما  ظدددد  اةتمافصددددأم،ايكددددن اتكدددد ا
طا مددد انظ طدددلاةتخددد  ،ا ةحدددوقىتلاةتدددذةتم،اطثددد ال ايكدددن اتكددد ا

 اإدأددة اقحددونااخدد  ،ارلتمدد  اخدد  ،احكنطددماخ تددم،ا اليددمال
 دددددنةنة اخ تددددم،ا طددددنةاقاخ تددددمما توموددددواكدددد ا اليددددماطدددد ا ددددذها
ةتناليدددد  اب حددددوقى،اذةتددددم،ا أ دددد احكنطددددماذةتةددددماطسددددوقأمات  شددددلا
حدددأط ت  ا أدددد اطددددنة اماةتناليددددما ددد ا لمددددما ةس ت دددد اةتوحددددونامما

 .ةتوشلمعةما ةتوافةذيم

تماةت سةطماتم ط ،اطد احةد اق تما ةحوع:ا ُمقصوارذتكاإن  اك تو ا ▪
  ددنقاقحددونااةتادد قيا ةحددو،ا حكنطددماةتا قيددما ةحددوع،ا بلتمدد  ا
ةتادد قيا ةحددو،ا طاكمددماةتا قيددما ةحددوع،ا  ددة اةتادد قيا ةحددو،ا

   مأما ةحوع،ا نظ ماةدوص قيا ةحوم

بكن دددددد :ا"تنهمددددددواا ةتوددددددماُتعددددددلف، Decentralizationالالمريزيااااااة  ✓
ر دد اةتسددأطماةتملكزمددمارددة اةتنؤدد ئفا ةتسددأط  اةإلقةامددماةتودد اتخددو ا

ما ُتعدددددل فاكدددددذتكابكن ددددد ا" مأةدددددماتفدددددنمتا229حدددددأط  اطاأةدددددما ويدددددوع"
ةتمسددؤ تة  اةتوافةذيددم،ا بعددتا مأةدد  اةتخدد ذاةتقددلةااتأنحددوة اةتفل ةددما

ما(230)طدد اةتاظدد ماةتوعأةمددم،ابمدد ايضددم اطشدد اكمال حددواطدد اةتم ومددو"
ةتقدلةاة ابعةدوةا ليض اُتعلفابكن د :ا"تنهمدواحدأط  ا تدىحة  اةتخد ذا

  اةإلقةاعاةتملكزممات    ا  ةس  الخدلى،ابمعاد اتدلكاةتقدلةاة اإتد ا
ما(231)ةتمسددددونم  اةإلدأةمةددددما ةتماأةددددم،ارددددوالاطدددد اةتمسددددونىاةتملكددددزي"
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ما(232) كذتكا"تفنمتاحدأطماتداواةتقدلةااتأنحدوة اةألقند ال اةتو بعدم"
 م" "تفنمتاحأط  اتا  ماةتقلةااتأنحوة اةتفل ةماط اةتواظة 

،اطددددد ا(233):اةتدددددذيايعاددددد احكددددد اةتشدددددعيDemocracyامقراطياااااةالدي ✓
ةتمفددد  ة اةتوددد الق اإتددد اؤ دددناا كدددلعاةحدددوقىتةماةت  طعددد  اةألطلمكةدددما
 ةتكاويددددما حلمو دددد اةأل  قيمةددددم؛ا ذتددددكاتضددددعفا قددددماةتشددددعيا ددددمادددددواعا
ةتسددأط  اةتملكزمددما أدد اتددن ةلاتعأددة ا دد طعما دد ،اةت ددنقع؛ا ب تودد تما

توددنت اطسددسنتةماإقةاعاةتوعأددة االقىاذتددكاإتدد ا ددوما  ددنقاحددأطماطلكزمددم
ةت د طعمما  دد ا ددذةاةتسددة  اُيمكدد ا ددل اتعلمددواتأويمقلة ةددماتأوددوتة ا
 أ ا ذةاةتنضو،ا ةتوماُتعل فابكن  :ا"نظ ماتعم اةت م  ماتونة لا ةدلا
قا دددماك ةدددلعاطددد :اةتمشددد اكما ددد اتاويدددواةتسة حدددماةتع طدددم،ا ةتمسدددسنتةما

 ما(234) م  م"ةتمشولكما  انو ئ اةتعم ،ا ةالتف  اةتع ماتأ

 ت ددوااةإلشدد اعا ادد اإتدد ال اةتويمقلة ةددماةتاويثددماتخوأددفا دد ا
ةتويمقلة ةددددماةتم  شددددلع؛ا  تويمقلة ةددددماةتاويثددددما دددد اةتغ تددددياقيمقلة ةددددما
نة رةدددم؛األ ا ددد اةتدددو ،ا ةتم ومعددد  اةتك ةدددلعاالاُيمكددد اتكددد اةتاددد وال ا
ي ومعددنةا دد اطكددد  ا ةحددو،ا بدددوالاطدد اذتدددكايخودد ا  ا دددوقةاطعةادد اطددد ا
رةدددددا  اتةانبدددددنةا دددددا  ا ددددد اةتخددددد ذاةتقدددددلةاة ابشدددددك اةتقدددددنةنة ا ةتقضددددد ي ا
ةتم ومعةددماةتوددد ات دد اةتمصدددأاماةتع طددم،ا م دددنهاتم من ددماةتادددنة ال ا

مكةدما اةت  طعد  اةألطلال ط ا  اُيىحماا(235)متسم اط أس ال اطؤتملة
،ايددددو اةخوة ا دددد ابطلمقددددماقيمقلة ةددددم؛ا ةتكاويددددماتددددوةااطدددد اد دددد اط دددد ت 

ةأل دد قيممابصددفماخ تددما ةتشددعيابصددفما  طددما تاددن ا دد اةتم ومددوا
 ةتسدد د اطددوا ددناةتويمقلة ةددما ةتالمددم،انشددك ا  دد اةتقضدد ي اةت  طعةددمم

ةت  طعد  اةألطلمكةددما ةتكاويدماطاوفظددماباقند د اك طأددما دماةالحددوقىتةما
  ةتالمماةأل  قيمةمم

يوضدد اطمدد احدد مال اةتاكنطدددماةتفةواةتةددماةألطلمكةددما ةتكاويددماتلكددد ا
مابدددد توعأة اةت دددد طعماإتددد اةتاكنطدددد  اةتماأةددددماطومثأددددما ددددماحدددأط ت  اةتملت طدددد
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حكنطددد  اةتناليددد  ا دددماةتناليددد  اةتموادددوع،ا حكنطددد  اةتمق  عددد  ا دددماكادددوةما
   اؤ اةتفأسفماةتم ومعةما ط ايؤط ابلاكىاط اةتشعياةألطلمكدما ةتكادويا
طدد اط دد قداةتويمقلة ةددما ةتالمددما ةتواددن ؛اتلكدد اةتاكنطدد  اةتماأةددماطسددؤ تةما

توعأددة اةت دد طعماإتددد اةت  طعدد  اذةت ددد ؛ا ب تودد تماُيمكددد اتفسددةلاةتوشددد بلاإقةاعاة
ارة اةتنالي  اةتمواوعاةألطلمكةما كاوةا ماضنءاةتمف  ة اةآلتةم:ااا

:ا  تناليددد  اةتموادددوعاةألطلمكةدددما ةتممأكدددماةتكاويدددماFreedomالحرياااة  ✓
ُتعددواطدد ال ةئدد اةتددو ،اةتودد ااة دد اط ددولاتددنةه اةتالمددماةتمسددسنتم؛احةدد ا

تأ  طعددد  اب النوشددد ااةتنةحدددوا ددد اك  دددمالناددد ءاةتو تدددم،ا  ددد احدددما ا
ةتند اذةتلالنشك اةآلتة  اةتما ح ماةتو اتلةدديا تلتدواطسدونىا دنقعا
 دددددذهاةت  طعددددد  ،ا تطمدددددس اةتم ومدددددوابمخوأدددددفا س تدددددلا أددددد اطسدددددونىا

ا نقت  ،ا دوات  ا مادة قعاةتم ومواتأوقوما ةالهق  اما
 :ا"حلمدماليدماطاظمدمال ا:ا ةتوماُتعلفاب ن Autonomyاالسيقاللية  ✓

ةتخ تدم،ا تصدمة ا دل اا  ةسما  اةخوةد ااطنؤفة د ،ا  ضدواطق يةسد 
ةتعمدددد اةتددددوةخأما ة دددد ،ا تنهمددددواةتمةزةنةددددما أدددد اراددددنقاةإلنفدددد  احسدددديا

يعا ال اك اةتقدلةاة اةتخ تدماب تماظمدماالاتفدل ا- ليض -ح  و  ،ا
ماكمدد الن دد :ا" ضددواةت م  ددماةتودد ايكددن ات دد ا(236) أة دد اطدد اةتخدد ا "

ةتاددددما دددد اتاظددددة اشددددؤ ن  ارددددو  الياضددددغ اخدددد ا م"،ا ُمقصددددوار ددددذةا
ةالتددطى ا دد اةتمسدد ئ اةإلقةامددماةحددوقى،اةت  طعددمال اةتكأةددم،ا حق دد ا

ددلفاا(237)م دد ال اتوخددذادلةاةت دد ارددو  اتددوخ اليددما  ددم ردددا-ليضدد – ُمع 
ام(238)"حلمماةتوصلفارو  الياتاك اخ ا م"

ةتوك ةددوا أد اةالحددوقى،اا دماتشد ر  تأمق اندمادددواا ال اةتددثى إذةاك ند اةتاد -
ةت دددد طعماطدددد اةتا حةددددماةتن  ئقةددددما ةتوشددددلمعةم؛ا ددددإ اةتم ومددددواةتمصددددليادددددوا
ةخوأفا  اةتم ومعة اةألطلمكدما ةتكادوياطد اةتا حةدماةتوط ةقةدم؛ا د تم وموا

أدددد اكف تددددماةحددددوقى،ا ةتمصددددليادددددواندددد اطدددد اخددددى،اتشددددلمع تلاةتموعددددوقعا
ةتوط ةددما دد ءاطغدد يلةاةت  طعدد  ا حلمددماةت ادد اةتعأمدد ؛الطدد ا ددماةتمم احددما ا
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تم طددد اتاصدددن اتأدددكاةتوشدددلمع  ؛ا ابمددد اُيمكددد اتفسدددةلاحددد ياذتدددك،ا حددد يا
ةالخددوىفاطددواةتم ومعددة اةألطلمكددما ةتكاددوياإتدد ات ادد اةتم ومددواةتمصددليا

 ط اةتمف  ة ؛ال م  :تأعويوا

إتددددد اتلكدددددزا- منطددددد -:ا ةتودددددماتشدددددةلاCentralizationاالمريزياااااة ✓
ا(239)طنددددوا ةحدددوال اطاظمدددما ةحدددوعمةتسدددأطما ةتنؤددد ئفا ةتقدددلةاة ا ددد ا

 ُتعددل فاةتملكزمددمابكن دد :ا"تلكددزاحددأطماإتددوةااةتقددلةاة ا دد ا  ددم،ال ا
مال ا"تلكةدددددزاةإلقةاعا حدددددأطماتدددددا  ما(240)" ؤةفدددددمال اشدددددخ ا ةحدددددو

 Organization'sةتقدددددددددلةاا ددددددددد ادمدددددددددماةتواظدددددددددة اةت ةلةاكددددددددد ا

Hierarchy"(241)مال ا"ةتوا ماةتود اتادوفما ة د اةتسدأطماةتملكزمدمال ا
طدد اتفددنمتاةتسددأط  ااةتقددلةاارددوالاذاعاةتعأةدد اب تسددةطلعا أدد اةتخدد ةإلقة

ما  دددما"تلكةدددزاةتسددأطما ةتسدددةطلعا ددد اطكددد  ا ةحدددوا(242)ةتماأةددماردددذتك"
 م(243)قةخ اةتعم "

  د احدة  اةتادوي ا د ا ة  د  اةت  طعد  اواجبات الجامعات ف  ظال المواطناة:  .2
 ةمددد ايدددلت  ااةتمق اندددماةتدددثى خدددوىفاردددة احددد ال احدددةو اتاددد  ،ال  دددلاةتوشددد بلا ةال

 تفسدددددةل  ا ددددماضدددددنءابعدددددتاطفددددد  ة اةتعأدددددنماا، تمسددددؤ تةماةتم ومعةدددددماتأ  طعددددد  ب
 ؛ا ذتكا أ اةتااناةألت :ةال وم  ةماذة اةتعىدم

ةتكاويدددما دددماةتوك ةدددوا أددد اطسدددؤ تةو  ااةألطلمكةدددم مدددماتشددد بلاردددة اةت  طعددد  ا -
 ددددو اةتعويددددواطدددد الت دددد هاةتم ومددددواةتددددذياتعمدددد ا ةددددلا كددددلةا طم احددددم؛ا قددددوا

ةت  طع  اةألطلمكةما ةتكاويما مااامو  ا اح تو  ا دةم  ا ل وة   ا أ اق اا
ةت  طعددددمات دددد هاةتم ومددددواةتددددذياتعمدددد ا ةددددل؛ا ذتددددكا أدددد اة و دددد اال ا ددددذها

حددولةتة م،اياددوقا منحدد  اخطددة اةإل" ددزءاط دد اطدد اةتوابعددماةألةتمكنندد  ا
 ط اتلغيال اتكن ا أةلا  اةتمسدوق  ما بع د اعالخدلىا دماإ دى ااةت  طعم

احدددددددممايوعأدددددددمابمددددددد اتاددددددد  ،اةت  طعدددددددماتاقةقدددددددلا أددددددد اةتمدددددددوىاةتمونحددددددد ا
  ط ا  اُيمك اتفسةلا ذةاةتوش بلا ماضنءاةتمف  ة اةآلتةم:ام(244) ةت عةو"
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تمافعددماةتع طددم(،ا ُتعددوا)ةتمصددأاماةتع طم/ة Pragmatismالبرجماتيااة  ✓
ةت ل م تةما"طذ   ايدلىال اطعةد ااتدو اةآلاةءا ةأل كد ا،اإنمد ا دنا د ا
دةمدما نةد  دد ا مددىا) مأةدد (،ا ل اةتمعل دمالقةعاتخوطددماطط تددياةتاةدد ع،ا

ما طددد ا ددد ا  ت ل م تةددددما(245) ل اتدددو ادضدددةماطددد ا دددناكنن دددد اطفةدددوع"
يعومددوا ددماتط ةقددلا"تادد قيابددك ادةمددماةتمف ددنمال اةتوك ةددوا أدد اةتشددمء،ا

ما ُتعددددددلفاةت ل م تةددددددمابكن دددددد ا(246)ةتعمأددددددما أدددددد اةتمصدددددد ت اةت شددددددلمم"
–"ةتمددذ ياةتددذيايكددن ا ةددلاةتفكددلال اةأل كدد ااذة ادةمددما ةمدد ايوعأددما

ب تاودددد ئ اةتعمأةددددم،ا تعو ددددلا ددددذهاةتاودددد ئ ا ددددماةالخو دددد ااةتنحةددددواا- قدددد 
اما  ت ل م تةدما"توخدذاطد اةتاود ئ (247)تمصوةدةما حقةقدماطعوقدوة اةتفدلق"

اما(248)ةتعمأةماطقة ح اتواويوادةمماةأل ك ااةتفأسفةما تود  "
 طددد ا ددد ا نوة دددماإليمددد  اةتم ومدددواةألطلمكدددما ةتكادددويابفكدددلا
ةتالمدددما ةتوادددن ا ددد اةتوعأدددة اةت ددد طعم،ا ةألخدددذابم دددولاةتىطلكزمدددم،ا ددد ا
إقةاعاشسنن م ،اك ن اةت  طع  اطط ت دمابإ  د  ا دوةات  اباقند د اةتودما

ةتوشلمع  اةتمخوأفم؛ا ط ا  ادوات  ا أ اتاقةدما ة   ت د ات د ها فأو  ا
ةتم ومو؛ا طنة  ما منح تلا تندع تلما  أةل،اُيىحماحع اةت  طعد  ا
ةألطلمكةددددما ةتكاويددددماناددددناةتمسدددد  مما ددددماتاقةددددماةتوامةددددماةتم ومعةددددما
ةتشددددد طأما ةتمسدددددووةطم؛ا طسددددد  وعاط ومع ت ددددد اتأافددددد  ا أددددد اةتمك ندددددما

تة ددد ،ا ةت قددد ءا أددد ادمدددماةتعددد ت ا ددد اكثةدددلاطددد اةتلم قيدددماةتوددد ا تدددأ اإ
 طة قي اةتاة عم

،ا ةتددذياُيشددةلاإتدد اةتعىدددماRet to Educationاالعائااد اليعليماا  ✓
ما  تاكنطدددماةتفةواةتةدددما(249)ةتوف  أةدددماةتولةبطةدددماردددة اةتوعأدددة ا ةالدوصددد ق

ةألطلمكةددما ةتكاويددماتكخددذابم ددولاةتمافعددما ةتع ئددو،ا  ت  طعدد  اةتودد اُتقددوما
تعأةمدد ا ةددوةا باثدد ا أمةدد اا ةعدد ،ايسدد   ا ددماتطددنملاةتم ومددوا تاقةددما
ةتوامةماةتمسووةطم،ا ماةألحماب تو  ا ةالحوثم ااط اقةط احدنفاتُدواا

 ط اةألطنة،ا ةتما ماا  ئوةاطأمنح ا أ اةتم وموايفن اط اُيقومات  
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 ةتودددماُتعدددلفابكن ددد ا" مأةدددماةروكددد اا دددل ا لحددد تةيااريااااد( األعماااال: ✓
،ا  ددددذهاةتفددددل اتودددد  اطددددوا(250) ويددددوعاالحددددوغى،اةتفددددل اةتو  امددددم"

ةالنفودد  اةالدوصدد قيا قا ددماةتوقددوماةتصددا  مما طدد ا دد ا ددإ اةتلمدد قية ا
يسدددد  و  ا دددد اةتوطددددنااةتصددددا  ما ةتامددددناةالدوصدددد قيا أدددد اةتمددددوىا

 ذتكاطد اخدى،ا دل اخدوط  ا حدأواةروك امدلاياصدو  اطد ااةتطنم ؛
 اةئ  الاب ح ا ماوكل  اةألحدنة اتمدوعاطعةادمما ددوا تدفااقماحدمة ا

Adam Smith ا ةقاةأل مدد ،ابددكن  اا1766 دد اكو بددلا ددناعاةألطدد ا
ةتفددد  أن اةالدوصددد قين اةتدددذي ايانتدددن اةتطأدددياإتددد ا دددل ،ا ب توددد تما

 Jeanروسددد احددد ىاطدددلق قاتدددلالابددد  ،ا ددد احدددة ا تدددف  ا ددد  اب 

Baptiste Sayبددكن  ايموأكددن اةتفاددن ا ةتم دد اة اإلنشدد ءاا1803ا
طشددددل    اةدوصدددد قيما ويددددوع،ا تددددوي  ابصددددةلعاب حوة  دددد  اةتم ومددددوا
 مسدددعن اإتددد اةتن دددد ءار ددد ما توندددددفاتاقةدددماةتكفدددد ءعا امددد قعاةأل مدددد ،ا
تأ  طعددد  ا أددد ا دددوعاطقنطددد  ،اطا ددد :اةتوعأدددة ،ا ةتودددوامي،ا ةت اددد ،ا

 (251)وك ام ةتوطنملا ةالر

،ا موضدددددددم اطف دددددددنماةتشدددددددلة ماPartnershipالشاااااااراكة المجيمعياااااااة  ✓
ةتم ومعةما قواةتف  اطقا ايو اطد اخدى،اةتادنةااةتادل،ا ةتدذياتودنة لا
 ةلاإاةقت  ال ال ثدلاتىشدولةكا د اطشدل  ،ال اةالضدطى اراشد ه،ال ا
 مددد ايدددو اطددد اخىتدددلاةتوك طددد اردددة ا دددذهاةأل دددلةف،ا مسدددع اةتشدددلك ءا

وةفا ويدددددوعاطشدددددولكماط اةدددددما أددددد الحددددد واةتف ددددد اغ ت ددددد اتصدددددة غمال ددددد
 ُتعواةتشلة ماإحوىاةآلتة  اةتم مماةتو اتعكد ا مأةدماا(252)مةتمشولك

 مةددواةتمعاةددة ابدد توعأة اةت دد طعم،ا  ددماا إ دد قعاتددة غماةتعىددد  ارددة
اامدددددما ويدددددوعاتدددددبق ةااردددددة اةت  طعددددد  اةتمسدددددوفةوي اك  دددددم،ا طدددددا  :ا

،اةددددم،ا ا دددد ،اةأل مدددد ،ا   دددد  اةتونؤةددددفةالتادددد قة ا ةتاق بدددد  اةتم ا
 ا(253)م ل لةقاةتم ومو
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  ةمدددد ايوعأددددمابدددد الخوىفارددددة اطصددددلاطدددد ان حةددددما ةتم ومعددددة اةألطلمكددددما -
تةماةال وم  ةدماتأ  طعدم،ا خ تدماطد ان حةدما ةتكاوياط ان حةما دماةتمسدؤ ا

 اطعظ اةت  طعد  اةتمصدلمماتعومدواكأةدما أد اةتومنمد الةتمم احماةتنةدعةم؛ا
ةتاكدددنطم،ا تاظدددلاإتددد اخوطدددماةتم ومدددوا أددد الندددلانشددد هاتطدددن ماةخوةددد ايا
 تددددة اطأددددزمات ددددد ما طدددد ا دددد اُيمكددددد اتفسددددةلاةالخددددوىفا دددددماضددددنءاطف دددددنما

 ةتوطن ةم:

الايقددومانظةددلال ددلاطعأددنم،اا،اباددما ددنا مدد اغةددلالعماال الياااوع :  ✓
طدد ال دد اطسدد  وعا تامةددماطسددونىاطعةشددما ةتمؤحسدد  ايقددنمابددلاةأل ددلةقا

طد اتطدن ابدلاطد اا، توطن ما طد ا د ا دةتم ومعد  اةت شدلممل اةآلخلم ،ا
امذة انفسلاطم االايأزطل

 جامعات المقارنة )جامعة يولورادو، وجامعة ألبرتا وجامعة عين شمس( .3
اةتوش ر   ا ةالخوى   ارة اةت  طع  اةتثى ماكم ايكتم: ممك ارأناعا

:ال و اكدىاطد ا  طعدماكنتدناةق ا   طعدمالت لتد ا دمااامو مد ارؤية الجامعة -
 أدد اتاقةددماةتلمدد قعا أدد اطسددونىاةإلدأددة اةتددذياتعمدد ابددل،ا ةتو تددما ةتعدد ت ،ا
 ةتعمدد ا أدد اق دد اةالدوصدد قا أدد اةتمسددونم  اك  ددمما ددماحددة ا دد ء ااامددما

ةتمةددزعاةتوا  سددةماةتوعأةمةددما ةت اثةددماا أدد - قدد –شددم اتوؤكددواا  طعددما ددة 
 ةتدددوخن،ا دددماةتوصددداةف  اةتع تمةدددماتأ  طعددد  ،اق  اةإلشددد اعاإتددد اةتم ومدددوا
 ةتذياتعم ا ةلاةت  طعما ق ا  ا ماةتمس  مما ماتاقةماتامةولاةتمسووةطمم

 دددددمااحددددد تو  ا أددددد اةتُ عدددددوااةتدددددثى ل دددددو اةت  طعددددد  اا:رساااااالة الجامعاااااة -
طددد اخدددى،ا عددد اةتوعأدددة ا ةت اددد ا دددماحددد اطشدددكى اةتم ومدددواةتم ومعدددم؛ا

 تاقةددماةتوامةددماةتم ومعةددمما دددواتمةددز ا دد طعوماكنتددناةق ا لت لتدد اب توك ةددوا
 أدد اتامةددما ق دد اةتم ومددواةتماأدد اةتددذيايعمددى ا ةددل؛ا قددواحددوق ا  طعددما
 نتدددناةق ا) اليدددماكنتدددناةق (ا   طعدددمالت لتددد ا)طق  عدددمالت لتددد (،ا دددماحدددة اتددد ا

 وفدد ارددذكلاة ددة اشددم اةتم ومددواةتددذياتلغدديا ددماخوطوددل،ا ااتاددوقا  طعددم
 ةتم وموا أ اإ ىدلم
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   طعدمالت لتد ا   طعدما دة ااكنتدناةق  مدماةتفد  اردة ا  طعدما:اقيم الجامعة -
شم ا أ ابعتاةتقة اةتو اتعم ا أ اةحوض ن  ا  اإ  ااتاقةمااامو د ا
 احددد تو  ؛ا ةتودددماتونة دددماطدددواطددد ال دددو ا أةدددلاةألقرةددد  اةتملت طدددمابمنة ادددما
ةت  طعدد  ؛ا ةتوددماتومثدد ا دد اةالنومدد ءاتأم ومددو،اةتالمددم،اةإلرددوة ا ةالروكدد ا،ا

 ممكددد ااةتلم قيدددم،ا ةتوا  سدددةما ةالحدددووةطمماةحودددلةماةتوادددن ،اةتشدددف  ةم،اةتازة دددم،
تفسددةلا ددذةاةتوشدد بلارددة اةتادد ال اةتددثى ا دد اضددنءاطف ددنماةتقددة اةتواظةمةددما

ما   ا ذهاةتسة  ،ا مدماLearning Culture طاظنطماةتقة ا  ق  ماةتوعأ ا
ا تك ةدددوا أددد ال اددددة اةت  طعدددماتمثددد ادأدددياةتثق  دددما  ن ل ددد ؛احةددد اتدددؤ لاددددة

ةت   د ت  ،ا حددأنك  ،ا تندعد ت  ا نن ةدماةتاةد عا دد اا أد اق طعوقدوة اةأل دلة
اةت  طعدميادوقا ىددمااةتدذياتأ  طعدم،اةتفأسدفمتمثد اةإل د ااا  دماةت  طعم،

،اكمدد الن دد اتع ددلا دد اةتطلمقددماةتودد اتددؤقىار دد ابك ضدد ءاةت ةسددماةتماةطددمار دد 
ةأل مددددددد ،،ا ةتخطدددددددنهاةتملشدددددددوعاتأسدددددددأنكاةتمق دددددددن،ا ددددددد اةتاةددددددد عاةتةنطةدددددددما

اا(254)تأ  طعمم
كنتددددناةق ا لت لتدددد ا دددد ابعددددتاا  طعددددم مددددماةتفدددد  ارددددة ااالجامعااااة: أهااااداف -

ةأل ددددوةفاةتودددد اتسددددع اإتدددد اتاقةق دددد ؛ا ةتوددددماتونة ددددماطددددواطدددد ال ددددو ا أةددددلا
 ددددوةقاةتط تددددياةتمددددنة  اإاةألقرةدددد  اةتملت طددددمابمنة اددددماةت  طعدددد  ؛ا طا دددد :ا

ةتماأدد ا ةتعدد تمم،ا ةتعمدد ا أدد اتاسددة ا ددنقعاةتاةدد عا ددماةتم ومددواةتماأدد ا
لت لتددد (اةتدددذياتعمددد ا ةدددلاةت  طعدددم،اةتدددوخن،ا دددماشدددلة   اطدددواا–) نتدددناةق ا

دط  د  ا طؤحسدد  اةتم ومددواتواقةددمالدصدد اةحددوف قعاتأم ومددواةتددذياتعمدد ا
 ةلما دماحدة اتشد ر  ا  طعدما دة اشدم اطع د ا دماإ دوةقاةتط تدياتسدن ا
ةتعمددد ،ا ةتمسددد  مما دددماتاقةدددماةتوامةدددماةتمسدددووةطماةتم ومدددو،ا إ اك نددد اتددد ا

 مواكم ا عأ ا  طعماكنتناةق ا ةت لت متاوقاحو قا ذةاةتم و

 ُممك اتفسةلا دذةاةتوشد بلاردة ال دوةفاةت  طعد  اةتدثى ا د اضدنءا
ابعتاطف  ة اةتعأنماةال وم  ةماطث :
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 Investment in Humanاالساايثمار فاا  رأم المااال البشاار   ✓

Capital:طصدددد قااال دددد شددددك اةالحددددوثم اا دددد االواةتمدددد ،اةت شددددلىايُاا
ةتاويثددمااكددز ا أدد ااةالدوصدد قي اةتامددنا اظلمدد اةالدوصدد قي؛ةتامددنا

 ق دد اإتدد ااةالدوصدد قي،تامددناةا؛اتواقةددمةتوعأددة ال مةددماةالحددوثم اا دد 
طلتفددواتىدوصدد قاةتماأدد ااةالحددوثم اا ةددلاب مةددواطلةحأددلاتواقةددما  ئددو

 (255)امبشك اطسومل

"ط من دددماا: معدددلفاةالحدددوثم اا ددد االواةتمددد ،اةت شدددلىابكندددل
ةتمفددددد  ة ا ةتمعددددد افا ةتمعأنطددددد  اطددددد ا  دددددم،ا ةتم ددددد اة ا ةتخ دددددلة ا
  ا تدددلاةإلنوددد  اطددد ا  دددما  نةدددم،ا ةالت   ددد  ا ةتسدددأنكة  ا ةتمثددد ا
 ةتقددة اطدد ا  ددما  تثددم،اةتودد اياصدد ا أة دد اةإلنسدد  ا دد ا لمددمارددلةط ا
ةتوعأددة اةتاظ طةددما غةددلاةتاظ طةددم،ا ةتوددماُتسدد   ا دد اتاسددة اإنو  ةوددل،ا

ام(256)قعاةتع ئواطال" ط ا  اهم 
ابكندددل:ا" مأدددماُيعدددلف  ةتدددذيا:Society Serviceخدماااة المجيماااع  ✓

ا؛يقددنمار دد اةأل ددلةقا ةتمؤحسدد  اةتودد ةألنشددطما ةتمشددل    ا ةتخددوط  ا
طددد اا؛دط   تدددلتواقةدددماةأل دددوةفاةتملت طدددمابددد تم ومواككددد ،ال ابكحدددوا

ام(257)" دد اةتما  ظددما أدد اةتظددل فاةال وم  ةددماةتملغنبددما تطنمل دد ل
 ُتعددواخوطددماةتم ومددواإحددوىاةتنؤدد ئفاةتددثى اةتلئةسددماةتودد اتضددطأوا
ر ددد اةت  طعددد  ا ددد ا  تماددد اةتمع تدددلما ُتعدددلفا ؤةفدددماةت  طعدددما ددد ا

تقدنمابدلاةت  طعدما د ااةتدذياةتممودوةتاشد هااذتدكخوطماةتم وموابكن د :ا"
اةتوعأةمةددددمةتمادددد  ماةت غلة ةددددماةتموان ددددماطدددد اخددددى،اتقددددوي اةتخددددوط  ا

ماكمدد اُتعددلفاخوطددما(258)"ةتماظمدد  ا ةتمؤحسدد  تأ م  دد  ا ةأل ددلةقا ا
اطدد طدد اتقوطددلاكأةدد  اةت  طعددما طلة ز دد اا دد "بكن دد :ا-ليضدد –ةتم ومددوا

تون دددلار ددد اإتددد اغةدددلا ىر ددد اةتاظددد طةة ،ال ال دددلةقاا،لنشدددطما خدددوط  
ر دددوفاإحدددوة اتغةةدددلة احدددأنكةما تامنمدددما ددد اا؛ةتم ومدددو،ا طؤحسددد تل
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إتددد اةتقةددد مااتدددثى ةت  طعددد  اةما طددد ا ددد ،احدددع ا(259)"ةتماةطدددمةت ةسددما
 ر ذهاةتنؤةفما تضماو  ا  ال وة   م

 ثانيا: مرتكزات مواطنة الجامعات المعاصر(:
،ايوضدددددد ال ا مددددددماضددددددل اعاالت دددددد هاةتددددددو ،اةتمق انددددددماةتوفسددددددةلمم دددددد اضددددددنءا

طد اتغةدلة ا تطدناة ؛اتشد وها؛انوة دماتمد اةتمنة ادمتو ا ا أسفمااةتمع تلعا ةت  طع  
ماةتم ومعةددماةتشدد طأما ةتمسددووةطماةت  طعدد  ا ددماتاقةددماةتوامةددم ح  و دد اإتدد اطسدد  مما
ط من ددماطدد اةتملتكددزة اةتع طددماةتودد اُيمكدد ا دد اضددنئ  ات ادد ا  دد ا ددذةاةتسددة  ،ا مددما

تمنة ادماةت  طعددم،ا  قدد ااتصددنا،ا بادد ءا ددما  تمادد اةتمع تدلااددماةت  طعد    أسدفماطنة
 تأما  ااةتمخو اعاتأواةحم،ا  م:

 ةتودماُيمكد ارأنات د اجامعاات فا  ظال فلساحة مواطناة: ميعلقاة بحقاوق ال مرتكزات م1
ا ةم ايكتم:ا

 طلتكزة اخ تماب الحوقى،اةت  طعم؛ا طا  : -

تاقةدددددددماةتودددددددنةه اردددددددة اةتملكزمدددددددما ةتىطلكزمدددددددما دددددددماإقةاعاةتوعأدددددددة ا ✓
 ةت  طعمم

؛ا طاا دددد احددددأط  اتسددددةةلاةددددماتأ  طعدددد  ت ادددد ا أسددددفماةإلقةاعاةتذةت ✓
ت طددددددم؛ا ددددددماؤدددددد انظدددددد ماطدددددد اشددددددؤ ن  اةإلقةامددددددما ةتم تةددددددمابالمددددددما

 ةتما ح ةمم

 طلتكزة اخ تماب تالمماةأل  قيمةم؛ا طا  : -

ةتالمددددماةتمسددددؤ تما ددددماإنشدددد ءاةتكأةدددد  ا ةتملة ددددزاا  طددددا اةت  طعدددد ✓
 ةتددددددوا   اةتعأمةددددددم،ا بلةط  دددددد اةأل  قيمةددددددما طا    دددددد اةتمخوأفددددددما
 تطنمل ددددد ا تعدددددويأ  ،ا دددددماضدددددنءاةتوطدددددناة اةتعأمةدددددما ةتم ومعةدددددما

 ةتموس ا مم

ةتالمددماةتمسددؤ تما ددماتاويددواطعدد يةلا لحدد اد ددن،ااعدد  ةت  ططددا ا ✓
 وةق  ،ا دماؤد احة حدماد ئمدما أد اةتعوةتدمالاةتطى ار  ،ا تاويوا

  ةتشف  ةما ةتازة مم
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ةتالمددددماةتمسددددؤ تما ددددما ضددددواطعدددد يةلال  قيمةددددمااطددددا اةت  طعدددد   ✓
 ةضدداما طعأاددماطسدد ق االخوةدد اال ضدد ءا ةسددماةتوددوام ا طعدد  نن  ا

طددد اخدددد ا ااةو  ا  ددددزت  ،اق  اتدددوخ اطددد اليا  ددددم تعةدددا  ا تدددلد
ا،ةت  طعم،ا ماؤد احة حدماد ئمدما أد اةتويمقلة ةدما تكد  ؤاةتفدل 

 م ةتشف  ةما ةتعوةتم

سدددماةتوددوام ا ةتطدددى ا ضددواضدددم ن  ا ةضدداماتالمدددمال ضدد ءا ة ✓
 ددددماةتوع ةددددل،اةتفكددددل،اةتوددددوام ،اةت ادددد ،اةتاشددددل،ا ةالتصدددد ،؛ابمدددد ا

 روة ا ةالروك ااقةخ اةت  طعما خ ا   ميش وا أ اةتم  قلعا ةإل

مةدواحم يما ق  اتفعة اةتمنةقاةتوحونامماةتوماتؤكوا أ احقدن اةت  ✓
لا ةالتصددد ،ا ةتاقددد  ،ا دددماؤددد ا دددماحلمدددماةتوع ةدددلا ةت اددد ا ةتاشددد

 عمايوس اب تالمما ةالنفو  ا ةحولةماةتوان ا تقويلهمطا خا  ط

ندد قى(اُيمثدد اا–ط أدد اا–  ددنقاكةدد  اقيمقلة ددماحددلادددنىا)نق بددما ✓
ل ضددد ءا ةسدددماةتودددوام ا مدددوة وا ددد احقدددند  ،ا مدددو   ا دددماةتقةددد ما

 رنة   ت  م

 ةتودماُيمكد ارأنات د امرتكزات ميعلقة بواجبات الجامعات ف  ظل فلسحة المواطنة:  م2
  ةم ايكتم:

 ةدددددواةتوشدددددلمع  اةتا  مدددددماتأوعأدددددة اةت ددددد طعما أددددد اطسدددددؤ تة  اتك ✓
ةت  طعددد  ا  ة   ت ددد ا)ةالدوصددد قيما ةال وم  ةدددما ةت ةسةدددما ةتثق  ةدددم(ا
ت دد هاةتم ومددواةتددذياتعمدد ا ةددل؛احددنةءاةتماأدد اة اةتقددنطم؛ابشددك ا

 تزةطما تة اةخوة اياتطن ممإ

ق دددددد اةت  طعدددددد  ا دددددد اةتوزةط دددددد اب تمسدددددد  مما ددددددماتاقةددددددماةتوامةددددددما ✓
 لنشددطو  ابخطد اةتوامةددماا طم؛اطد اخددى،اابد اةحدولةتة ة ت ةتمسدووة

 خططددلا ا أمددماتأم ومددوا ةحوة   تددلاةتم ومعةددم؛ارادد ءا أدد اطسدد
 ةتوامنممم
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:ا توضددددم اةتمكنندددد  اةألابعددددماتأخطدددددمامرتكاااازات خاصااااة بالجامعااااات المواطناااااة م3
 ةالحولةتة ةم؛ا  م:

 : طا  )أ( مرتكزات بنا  الرؤية؛ 
 ةتلمد قعا دماةتوعأدة اةت د طعما أد اةتمسدونىاةتماأد اتاقةماةتومةدزا ✓

  ةإلدأةمما ةتو تم؛ا ماضنءاةتوا  سةمم

تددددن ةلاةتمادددد خاةت دددد طعماةتوعأةمددددما ةت اثددددما ةتخددددوطم؛ا ددددماؤدددد ا ✓
 ةالحوقىتةما ةتالمماةأل  قيمةم؛ا بم اُيمكا  اط اتاقةمااامو  م

سد ا م،اتك ةواطنة  دماةتوطدناة اةتمعل ةدما ةتعأمةدما ةتوكانتن ةدماةتمو ✓
 ر ا إحوة   ا ماؤ اط ومواةتمعل مم

 تعم ا ةلاةت  طعمماةتذيتاسة ا نقعاةتاة عا ماةإلدأة ا ✓

ق ددد اةتوطدددناة اةتم ومعةدددماةتوددد اتشددد و  اةتمويادددما ةإلدأدددة ا ةتو تدددما ✓
 ةتعدد ت ؛ا ددماؤدد اةتسة حدد  اةالدوصدد قيما ةال وم  ةددم،ا ق ا دد اطدد ا

ا دة قتدلاتأوقدوماخى،اةتمسؤ تةماةال وم  ةماتأ  طعدمات د هاةتم ومدو
 م ةتلم قع

 ؛ ومنها:ة)ب( مرتكزات بنا  الرسال 
إ ددددوةقاةتكددددنةقااةت شددددلمما أدددد ال أدددد اطسددددونم  اةتكفدددد ءعا ددددماؤدددد ا ✓

 ةتمنة امم

تقوي اةت ان اةتعأمةماةتاظلمما ةتوط ةقةماةإلروة ةدما ةالروك امدم،ا دما ✓
 ضنءاةتثناة اةتعأمةما ةتوكانتن ةما ةتم ومعةمم

ةتم ومددوا تاقةدماةتوامةدماةتم ومعةدماةتشدد طأماةتمسد  مما دماتطدنملا ✓
 ةتمسووةطمم

إد طدددماشدددلة   اطدددواطؤحسددد  ا دط  ددد  اةتم ومدددواةتمخوأفدددم؛ابمددد ا ✓
 يعنقاب تافوا أ اخوطماةتم وموا تطنملهم

ا
ا
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  طا  :)ج( مرتكزات وضع القيم؛  
ةإلروة ،ا ةالروك اا ةتومةزا  اةتخوط  اةتود اتقدوط  اةت  طعدماتأعأد ا ✓

  ةتم وموم

قيددما ةالحولة ةددمارددة انظلةئ دد ا أدد اةتمسددونىاةتماأدد ا ةإلدأةمددماةتلم  ✓
  ةتو تمم

 ةتنالءا ةالنوم ءاتأم ومواةتذياتعم ا ةلا أ اةتس  لم ✓

 ةتمصوةدةما  ا ىد ت  اةتوةخأةما ةتخ ا ةمم ااةتشف  ةمةالحووةطم،ا ✓

 )د( مرتكزات وضع أهداف؛ ومنها: 
ةتكفددد ءعا دددماؤددد ا أسدددفماتكدددنم اةتكدددنةقااةت شدددلممابدددإ أ اطسدددونم  ا ✓

 ةتمنة اماةتماأةما ةتع تمةمم

طنة  دددددما ق ددددد اةالدوصددددد قاةتقددددد ئ ا أددددد اةتمعل دددددم،ا تاقةدددددماةتوقدددددوما ✓
 تأم ومواةتذياتعم ا ةلم

تدددددن ةلاةت ةسدددددماةتوعأةمةدددددما ةت اثةدددددماةتودددددماتوسددددد اب تالمدددددما ةتعوةتددددددما ✓
  ةتشف  ةماتأ مةوا ب ت مةوم

  اةتمعل دددماتطدددنملاالواةتمددد ،اةتمعل دددماتأ  طعدددم؛اطددد اخدددى،اإنوددد ✓
 تط ةق ددد ا تطنمل دددد ا نشدددل  ،ا ذتددددكاب تقةددد ماب تواةحدددد  ا ةألبادددد  ا
ةتعأمةددددددماةتوط ةقةددددددماةتلتددددددةاما دددددد اضددددددنءاةحوة  دددددد  اةتم ومعددددددما

 ةتمخوأفمم

تاقةددددددددماةتوامةددددددددماةالدوصدددددددد قيما ةال وم  ةددددددددما ةتثق  ةددددددددما ةت ةسةددددددددما ✓
  ةتوكانتن ةم؛ابم اياقماةتوامةماةتمسووةطمم
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ريةثامنا: مواطنة الجامعات المص  
 دراسة تنبؤيه

اتصددناةنطأددماةت ادد اةتددلة  اطدد ال دد اتاقةددما ددوفاائددة ايومثدد ا دد ا ددل ا
طقول اتمنة اماةت  طع  اةتمصلمم،ا ذتكا  اضنءاك اط اةتواةحدماةتاظلمدما ةتواةحدما

أ  طعدد  اةألطلمكةددما ةتكاويددمما  دد احدد ة اتاقةددما ددذةاةت ددوفاةتددلئة اةت ددواتةتمق انددما
ةت ادد اطددوخ اةتمشددكأما دد اةتواةحدد  اةتولبنمدددماةتمق انددمات ددلةي ا ددنتمز،ا ةتددذياتومثددد ا
خطنةتلا  :اةخوةد ااةتمشدكأما تاأةأ د ،ا تدة غماطقولحد  اةتسة حدم،ا تاويدواةتعنةطد ا

اذة اةتعىدما ةتوا ؤاراو ئ اةتسة ح  ما
ق ات ذهاةتما  ةما ةت وفاةتع ماتأ ا ،اةت واةت اد اةتخطدنة اةآلتةدم:اددوما   

إ  اةا  ط احن،اةت ا ،ا   احة دلات اةخوة ااةتمشكأما تاويو  ماكمد اةتمانااةأل ،ا
دوماةتمانااةتث نماتاأةىاتمشكأماةت ا ا  اضدنءاةأل دلاةتود احدوق  اردلةي ا دنتمزما

طددد اخىتدددلاطنة ادددماةت  طعددد  ا ددد ا  تماددد اا ددددوماةتمادددنااةتث تددد اإ ددد اةانظلمددد اتاددد  ،
ةتمع تددددلما  أدددد اطددددوةااةتمادددد  ااةتلةبددددوا ةتخدددد ط ا ةتسدددد قو،ادددددوماةت ادددد ابعددددتا
طقولحدددد  اةتسة حددددم؛اطدددد اخددددى،ا ددددل ا تددددفا تاأةدددد اتنةدددددواطنة اددددماةت  طعدددد  ا
ةألطلمكةددما) نتددناةق انمددنذ (،ا طنة اددماةت  طعدد  اةتكاويددما)لت لتدد انمددنذ (،ا طنة اددما

) ددة اشددم انمددنذ (ما  دد اةتماددنااةتسدد بو،اددد ماةت ادد ابددإ لةءااةت  طعدد  اةتمصددلمم
قاةحماطق انماتفسةلممارة اح ال اةتمق انماةتدثى ؛ار دوفاةتنددنفا أد ال  دلاةتوشد بلا
 ةالخوىفارةا  ،ا تفسةلاذتكا  اضنءاط من ماط اطف  ة اةتعأدنماةال وم  ةدماذة ا

،اإتددد اطلتكدددزة اطقولحدددماةتعىددددم؛اُبغةدددما  ددد اةتنةددددواةتمصدددليا  مددد ا مةقددد ،ا ةتنتدددنا
تمنة اماةت  طع  اةتمصلمم؛األ اة وش فاةتعنةط اةتو اتقدفا اةءاطنة ادماةت  طعد  ا
ةأل ا ةددما تسددةطلا أة دد ،ايسدد  وا دد اتاددنملاةتاظدد ماةأل ا ددما ةتاأددن،اةتمسددوناقعاطدد ا

اةتخ ا ،ا تكةةف  احو اتوا حياطواةتنةدواةتثق  ماةتمصليم
ةنو دد اطدد اتاقةددما ددى اخطددنة اا دد اضددنءاطدد احدد م،ايوضدد ال اةت ادد ادددوا

طدددد اخطددددنة اطددددا  اةت ادددد ؛ا ددددم:اةخوةدددد ااةتمشددددكأما تاأةأ دددد ،ا تددددة غماطقولحدددد  ا
ةتسة حم،ا تاويدواةتعنةطد اذة اةتعىددمما طد ا د ،اتد ايو دما أد اةحدوكم ،اتط ةدما دذها
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ةتما  ةددما دد ا ددذةاةت ادد احددنىاتاقةددماةتخطددنعاةتلةبعددما ةألخةددل،ا ةتمومثدد ا دد اةتُ عددوا
اةتوا ؤم

ةتمقوددددل اتمنة اددددمااةتوصددددنا أدددد اذتددددك،اي ددددو اةتماددددنااةتددددلة  ابطددددل ا بادددد ءا
ةت  طعد  اةتمصدلمم؛اخ تدما ل اةت اد اةتدلة  اددوال  د ا أد اطدوةااةتفصدن،اةتسد بقما

تدددو اةتفلضدددةماةتق ئأدددمابدددك اةتدددو ،ا ةت  طعددد  اةتودددماتادددو  ا أسدددفما-نظلمددد ا تط ةقةددد –
 د طىاائةسد ا دماتاقةدماطنة اماةت  طع  اةتق ئمما أ الح واةتاقن ا ةتنة    اُتعدوا

اةتلم قعا ةتوامةماةتم ومعةماةتمسووةطمم
ا   احة  اذتك،ايوا  ،اةتمانااةتلة  اةتاق هاةآلتةم:
ال ال:اةتسة  اةتثق  ماةتمسوق أماتمصلم

اةتمقول ا إطك نةماتط ةقلا  اةتم ومواةتمصليماةتوصنا  نة :ا
اةتمقول ماةتوصنا  تث :اطوطأ   اتافةذا

اةتمقول ا ح  اةتوغأيا أة  ماةتوصنافةذااةبع :اطعند  اتا
 :أوال: السياق الثقاف  المسيقبل  لمصر

يوادد  ،اةت ادد ا دد ا ددذةاةت ددزءاةإل دد ااةتمعةدد ايا ةتون  دد  اةتمسددوق أةماةتودد اا
يسع اةتم ومدواإتد اتاقةق د ا د ا مةدواةتم د ال اةتسة حدةما ةالدوصد قيما ةال وم  ةدما

،ا حنفايو اتا  ،اةتسدة  اةتثقد  ماطد اخدى،اقحدونااخى،اةتسانة اةتق قطم ةتوعأةمةما
(،ا ةتوماُتعاد ا2030،اطصل2020ق أةما)طصلا،ا ةتن  ئماةتلحمةما ةتلامماةتمسو2014

ةتسة حدد  اةتسة حددةم،ا ةالدوصدد قيم،ا ةال وم  ةددما ةتثق  ةددماةتودد ايسددع اةتم ومددواإتة دد ا
ا  اةتمسوق  ما ط ا  احنفايوا  ،ا ذةاةتمانااةتم  ال اةتلئةسماةآلتةم:

 المجال السياس : .1
 ق ةئدل  دى اتف  د    ل-ةتنةدو   - مف نماح   اةتةنما توشك اةتويمقلة ةم

 تشدلمع تل،ايدؤقىاإتد ا ةتا  مدم دنةنةادل  د   دمانظد ماقيمقلة دم ةأل تد : لح حدةم،
 ةتسدأطم، تدوة ، إتد   تدنال  ةتوع ةدل بالمدماةتدللي تسدم  قيمقلة ةدم طؤحسد   تكدنم 

 بقوااط   توموو ةتق ئ ، تغةةلاةتنضو  أ  تعم  طع اضماحقةقةم  مةتث نةم:ا  ةتوةئلع

 ةتث تثدم:  م نا د ،ا ةتدوةئلع طدو خىت د  طد  توف  د  تأوغةةدل اامدم  تموأدك،اةتمؤحسدةم
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 ةتوعوقيددما ةتمشدد اكماةتسة حددةما،اتددؤط اب تويمقلة ةددم ةتودد  ب تثق  ددماةتم ومعةددم تددلت  
ا(260)ةتفع تمم

 بد تاظلاإتد اةتوشددلمع  ا ةتن د ئما ةتدل داةتمسددوق أةم؛احدُةىحماتك ةدو  ا أدد ا
ب  و  ا  اطكن اط د ا دماتدا  ماةتو تدماةتموقوطدما ةهق  ا د ما طد ا د ا قدواةتويمقلة ةما

نادد انددؤط اب تويمقلة ةددما لمقدد ا طسددوق ىاندد اةتوحددونااةتمصددليا ددماقي   ةوددلا أدد ا"
 نؤكددواحددماةتشددعيااتأسددأطم، ب توددوة ،اةتسددأمما ،ةتسة حددةم ب توعوقيددماا، لحددأن احةدد ع
 م نامدماطصدلاةتعلبةدماأد ال :ا"طسوق أل"ماكم انصد اةتمد قعاةأل تد اطادلا  ماتاوا
يقددنما أددمالحدد واةتمنة اددما حددة قعااقيمقلة ددم،نظ ط دد ا م ددنايااحددة قعاممق تددماذة ا

لحدد واا يقددنماةتاظدد ماةتسة حددما أدد"مالطدد اةتمدد قعاةتخ طسددما قددوانصدد ا أدد ال ا"ةتقدد نن ا
 ةتفصد اردة اةتسدأط  ا ةتودنةه ااتأسأطم، ةتووة ،اةتسأمماا ةتازبةم،ةتوعوقيماةتسة حةما

ا حلم تل"م ةحولةماحقن اةإلنس  ااةتسأطم، تىهماةتمسسنتةماطوااا  ،رة
 أددد اضدددل اعال اتصددد  اا2030 مددد ال دددو اةأل اة اةتخ تدددمارلامدددماطصدددلا

 طونةماقيمقلة ةماد قاعا أ اةتو   ا  اطص تا  ،ادنةط  اةتعدو،ا ةتالمدمطصلا"ق تما

 ةتثدل عا ةتمعل دمااةتسدأطما ةتثق  دمتقودل ا ة د ا،ا ةتمس  ةعا تك  ؤاةتفل ا توة ،اةتسأطم
تومودددواردددو اا اةتقددد نن ا  تةما ةتما حددد ما ةتشدددف  ةم،اياكم ددد اةتوحدددوناا مسدددنق  ؤاب تمسددد
ام(261)إدأةمم"اام قي

يوض اطم اح مال اةتاة عاةتسة حةماةتمسوق أةماتمصلاتؤكوا أ اراد ءاةتو تدما
وة ،اةتسدأمماتأسدأطماةتعصلمماةتو اتواقما ة د اةتويمقلة ةدم،ا ةتوعوقيدماةتسة حدةم،ا ةتود

ط اخى،اةنوخ ب  احلعانزم م،ا حلمماةتفكدلا ةتوع ةدلا ةتمنة ادمما الاشدكا د ال ا دذةا
ةتنةدواةتسة حماحةاعك ا  اشك اةحوقلةااط ومعماشد ط ايعمد ا أد اتاقةدماةتسدىما
 ةالحوقلةااةال وم  ما ةتعوةتماةال وم  ةم،ا م ةئاةتفل اتأوطدناا ةتامدناةالدوصد قيا

ةتعلبةددددما ةأل ا ةددددم،اةألطددددلاةتددددذيايشدددد وا أدددد اتاقةددددماةتوامةددددماا م اة  ددددذ اةالحددددوث
ةالدوصددد قيماةتشددد طأماةتوددد ايطمددد اإتة ددد اةتم ومدددواةتمصدددليابعدددواحدددانة ا نمأدددماطددد ا
ةتمع نددد ع،اكمددد ال ا دددذةاةتماددد خاحدددةوة ا لتددد ال  دددلاتأا دددن ابددد توعأة ا ة و ددد اهادضدددةما

لمائد ةتمشد اكما د ارا ادنطةما ل تنمماط ومعةمادصنىاتأاف  ا أ ا دذةاةتنضدواةت ويدو
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  مددماتك ةددواليضدد ا أدد ال اةحددوملةااةتوطددنااةتددويمقلة ما دد اطصددلا ةتنتددن،ابددلاإتدد ا
ةتنضدددواةتملغدددن ايوطأددديانظددد ماةدوصددد قياكدددوء،ا نظددد ماة ومددد  ما ددد ق،،ا نظددد ما

اتعأةمماحوي ا طوطناايغلواط  قئلا معمماطم اح ت  م
 :االقيصاديالمجال  .2

اةدوصددد قيما" دددناعابمعاددد الق شددد ط ال ااةدوصددد قيتغةةدددلاا تاوددد  اطصدددلاإتددد
إ ددد قعاتنهمدددواةتثدددل عا أددد اا؛اتلة ددد ةتماشدددنقاتدددو  اةتون دددلاةتسة حدددماةتمسدددوق أم"اشددد طأم

يوغةدددلانمددد اةإلنوددد  اباةددد اتكدددن اةأل تنمدددماال ايا غدددملحددد اط ومعةدددماحدددأةمم،اكمددد ا
ةتمطأنبدمااةتثناعاةالدوصد قيماتاقةمةإلنو  ما تة اةالحو ى مما الاشكال اتىدوص قا

ى،ا نظ طددد اةدوصددد قي ا ويدددوةاياقدددما منحددد  احدددولةتة ة ابعةدددواةتمدددوإاوطأدددياتخطةطددد ت
اةتم ومواةتمصلياح تة ا طسوق ىم

ل اياطأدماايا غدمةت ويدوااةالدوصد قيةتاظد مااراد ءان ت وااةإلش اعا اد اإتد ا ا
ل اتكدن اطكنند ا ن لمد ا د اةتسة حدماايا غدمال اةتسة حماةال وم  ةمطف ق  اط احقةقما

ةات ددد هاا  مدددماتك ةدددوا اددد ا أددد ال ماةإلنوددد  مةالحدددوثم اااةالدوصددد قيم،ابدددإ ىءالحددد قةم
يوطأيا ماؤ اةتعنتمدماةالدوصد قيما ةدوصد قاا،ةال وم  ةماةتكف ءعاةالدوص قيماب تعوةتم

امعل دمةتةتماو د  ا ةتصد قاة اذة اةتماودنىااتعظدة -د أ م ةألطلا  م اك  -اةتمعل م
 ا ددماطاو دد  ا تدد قاة اةتصددا    اةتوانمأةدد  ددما ةتقةمددماةتمضدد  ماةأل أدد ،اةتلةدددما
 تدد قاة اةتخددوط  اا،اق  اإنكدد ااضددل اعاتعظددة ا  ئددواةتمزةيدد اةتاسدد ةماتأسددة حمةتغ تددي

ا(262)مةتمصليا ةالنوف  اط اتان اةالدوص قا
إتدد ال اةت دد  اطصدددلاتأاظدد ماةتللحددم تماكاظدد ماةدوصددد قياالا ت ددوااةإلشدد اعا

ق ااةتو تدددم؛ا ةكفدددماةتوك ةدددوا أددد ال اةتللحدددم تةماةتاويثدددما دددماةتوددد اايخوفدددميعاددد ال ا
ما طد ا دد اتودد اتقدنما أدد اا   ةدماةتمددنة اة رأدنا اطف ددنما"ق تدماةتل   ةددم"؛الياةتو تدماة

ودد اُتمسددكارزطدد مايصدد  اق ااةتو تددما دد اطصددلاةتا ضددلا ةتمسددوق  اضددل اي؛ا  ددماةت
ةألطددددنا،ا تاقددددماةتوددددنةه اةتمطأددددن ،ا تضددددوا"ةتخطددددنهاةتع طددددم"اتأوطددددناا تاددددوقات دددد ا
طم اح ت  اةتخ تم،ا  ماةتو اُتس اةتقنةنة ا تافذ  ا تلةد   ا تضدم اتأط قد  اةتفقةدلعا

ا(263)حة عاطسوقلعااطامم
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ي دوفاةتاظد ماةالدوصد قياطد اةتوحدوناا أد ا"ا27 ط ا  ا قدوانصد اةتمد قعا
بمدد اا؛ماةتلخدد ءا ددماةتدد ىقاطدد اخددى،اةتوامةددماةتمسددووةطما ةتعوةتددماةال وم  ةددمتاقةدداإتدد 

 همددد قعاا، ا دددواطسدددونياةتمعةشدددما،يكفددد اا دددواطعدددو،اةتامدددناةتاقةقدددماتىدوصددد قاةتقدددنطم
 مأودزماةتاظد ماةالدوصد قياا.ةتفقدلا أد  ةتقضد ءا،ا ل اةتعم ا تقأة اطعوال اةت ط تم

 ةتامدددددنااةالحددددوثم ا،ةتواددددد   ا تشدددد ةوا ق دددد اطادددد  ااا ةتانكمدددددم،بمعدددد يةلاةتشددددف  ةما
 مأودددددزماةتاظددددد ماةالحوك امدددددمما طادددددواةتمم احددددد  اا بةسةددددد ،ةتمودددددنةه ا غلة ةددددد ا دط  ةددددد ا

مالطد اةتمد قعاةالدوص قياة وم  ة ابضم  اتك  ؤاةتفل ا ةتونهمواةتعد ق،اتعنةئدواةتوامةدم
ماةألنشدددددطماةالدوصددددد قيماةإلنو  ةدددددما ةتخوطةدددددما ةتمعأنط تةددددد قدددددوال دددددو ا أددددد ال ا"ا28

 تدن ةلااتا  سدةو  ، همد قعاابام يو د ، تأودزماةتو تدمااةتدن ام،طقنط  الح حةماتىدوص قا
 تاظدددة ااةتوصدددويل، تشددد ةوااةإلنوددد  ، تعمددد ا أدددماهمددد قعااتىحدددوثم ا،ةتماددد خاةت ددد ذ ا

ا"ماةالحوةلةق
إتد اضدل اعاةتعمد احود اتكدن اا2030 م الش ا اةتلامدماةتمسدوق أةماتمصدلا
ةتشدلك  اا دذ ،ا اةتع ت اتىحوثم اا  طصلاضم اد ئمماةتعشلاطا  ماةأل ثلا ذب  ا

ةتمصددددلمما أدددد اا تشدددد ةواةتشددددلك  ،اةألطددددنة،اطوعددددوقعاةت اسددددة  ا ةإلدأةمةددددما اا و
،ا ةتصددغةلع ةتمونحددطم طدد اشددكن  اطسدد نوعانمددناةتصددا    اةتاقةقددما ةتوددماةالحددوثم ا

 (264)مطةزعاتا  سةمةتولكةزا أ اةتصا    اةتو ايكن اتمصلا ة  ا ا

ةتا تةددم،ا ةتلامددماةتودد اتسددع اااألوضااا   دد اؤدد ا ددذةاةالنفودد  اةتددذياتشدد وها
،ا مدددما مدددن ايومثددد ا ددد ااامدددماطصدددلا"طددد اةتدددو ،ا2030طصدددلاإتددد اتاقةق ددد اباأدددن،ا

ةتعشددددلم اةأل تدددد ا أدددد اطسددددونىاةتعدددد ت ا  قدددد اتمؤشددددلاةتقددددواعاةتوا  سددددةماةتو تةددددم"،الطدددد ا
كدد ال اتكددن اتمصددلا ة دد اطةددزعاتا  سددةم،ا قددواةتم دد ال اةتنة ددوعا ةتصددا    اةتودد ايم

ا(265)ط اةتاق ه،ا م:اةحوق اةتلامماةتمسوق أةما وق
:اتسدع اطصدلاإتد ال اتكدن ا"ق تدمااةئدوعا د اإنود  االمتجادة ةتط دد  ا -

  تصويلاةتط دماةتمو وقعا  اطاطقماشم ،ال لمقة ا ةتشل اةأل ح "م

تصويلا  ئتاالواةتم ،اةت شلىاإتد اق ،اةالتاد قاةأل ا بدم:اتسدع ا -
%اط اةحوة    اةالتا قاةأل ا بدماا20طصلاإت ا"تصويلاط ايع ق،ا
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طددد االواةتمددد ،اةت شدددلى،اق  اإخدددى،اروأ ةدددماةحوة  ددد  احدددن اةتعمددد ا
 ةتمصلي"م

ةتددددو ةء:اتسددددع اطصددددلاإتدددد ا"تاقةددددماةال وفدددد ءاةتددددذةتماطدددد ااصااااناعات -
 تصدددوااد ئمدددماق ،اةتشدددل اةأل حددد ا ل لمقةددد ا ددد اةتماو ددد  اةتو ةئةدددم،ا

تصدددويلاةتدددو ةء،اطدددواتنؤةدددفالحدددو اتط ةقددد  اةتوكانتن ةددد اةتموطدددناعا
  ة  ،اطث :اةت ةنتكانتن  ا ةتا ننتكانتن  "ما

أل ا"تصدد  اضددم اةتددو ،اتسددع اطصددلاا266ةتاددو ق:اعاااةي ةتخددوط  ا -
اةتخم اةأل ت ا  اةتع ت اةتمصواعاتأخوط  اةتع رلعاتأاو ق"م

يمكدد اةتوك ةدددوا أدد ال اتاقةددمااامددماطصدددلاةتمسددوق أةم،ا دد اط ددد ،ااطدد ا ادد 
 شددددلىاةتمدددد ،اةتللوارددددةتوامةددددماةالدوصدددد قيما ةتوكانتن ةددددماةتموقوطددددمايوطأددددياةال ومدددد ما

 تطنملادواةتلا إطك ن تدلا ضدم  ا نقتدل،ا كدذتكاةال ومد ماب ت اد اةتعأمد اةتوط ةقدمما
 الاشكال اتاقةماذتكايوطأياتن ةلاتعأة ا  طعماطوطناا حدوي ؛ايودنة لاتمؤحسد تلا

ةددومك اطدد اةتقةدد مارنة   تددلات دد هاةتم ومددوا دط   تددل،ا  أدد االحدد  اتحقددن اةتمنة اددم؛ا
اةتقط  اةالدوص قيما

 :الجيماع االمجال  .3
توضم اةتوحونااةتعويواط اةتمنةقاةتوماتاوقاطىط اةتاظد ماةال ومد  م؛ا قدوا

تأوزماةتو تمارواقةماةتعوةتماةال وم  ةما تدن ةلاحد  اةتوك  د ا أ ال ا"ا8نص اةتم قعا
تأودزمال و ا أد ا"ا9ةتمنة اة ما ةتم قعابم ايضم اةتاة عاةتكلمممات مةوا ،ةال وم  م

ةألحددلعا"ا10"ما ةتمدد قعاق  اتمةةددزاةتمددنة اة ،ةتفددل ارددة ا مةددواةتو تددمارواقةددماتكدد  ؤا
 تادددل اةتو تدددما أدددماتم حدددك  اا ةتن اةدددم،دنةط ددد اةتدددوي ا ةألخدددى ااةتم ومدددو،لحددد وا

ةتنؤد ئفاةتع طدماحدماتأمدنة اة ا أدمالحد واا"ا14"ما ةتمد قعا ةحوقلةا  ا تلحة ادةم  
 تكفد اةتو تدمااةتشدعي،خوطدما تكأةدفاتأقد ئمة ار د ات ، حد  م ق  اطا ب عال ااةتكف ءع،
 الاي دددنهااةتشدددعي، دةددد ط  ابدددكقةءا ة  ددد ت  ا دددماا  يدددماطصددد ت اا حمددد يو  ،حقدددند  ا

ا75"ماةتمددد قعاإالا دددماةألحدددنة،اةتودددمايادددوق  اةتقددد نن ااةتودددكقي م، صدددأ  ابغةدددلاةتطلمدددما
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 تكددن ااقيمقلة دم،لحد واا أد تأمدنة اة احدماتكدنم اةت معةد  ا ةتمؤحسد  اةأل أةدما
ا"ماخط ت  اةتشخصةماةال و  اممابم لقاةأل

 أد اا2030 دوال دو اةتعويدواطد اةأل اة ا ةتواةحد  اةتخ تدمارلامدماطصدلا
طسواةلا طوم حك،ادنةطلاةألحلع،ايسنقهاةتسىما ةألطد  اةتم اد ا ط وموضل اعاتكنم ا"

ااةتمعل دم   أ ادة اةتوك   ا ةتوسد ط ا د دن،اةآلخدل،اطافدو ا أد اةتعد ت ،ايصدا وا ُمصدو 
ام(267)" ةتثل ع،اق  ئملاةالروك اا ةإلنو  ةما ط  قاعاةتفلق

ط من دماطد اةتون  د  اا2030ل اة اطصدلااوضع    اضنءا ذهاةتلامدما
ا(268)ةتو اتم واةتطلمماتواقةما ذهاةتلامم،اطا  :

ا  دد  ا ددواطسددونم  اةتمعةشددما،ت مةددواةتمصددلمة  نن ةددماةتاةدد عاتحسااي  -
 ا  يدددماةتفسددد  اةأل ثدددلا دددوقة ااةال وم  ةدددم إ ددد اايؤكدددواتاقةدددماةتعوةتدددم

 م قلة ا  ثل ةأل

 مط  قداةتوامةماةتمسووةطما تانمأ  اإت احة ح  ا   أما ت ا ا -

 مددوخ ا ةتوك ةددوا أدد ال تنمددماةتوعأددة ا ةتصدداما دد اك  ددماحة حدد  اةتو تددم -
 متأوامةماةإلنس نةم

 ةتثق  ممتولكةزا أ اةتوانملاة -

 متاسة اطا خاةأل م ،ا تناتلا  اةتع ت  -

ةتع تمةددما حددلا أدد اقا ددما  تةددماطدد اةتوا  سددةما  اددماةدوصدد ق تاشددة  -
اة اتىحددوثم ا،ايامدد اةتقددواة اةت شددلمم،اينة ددلاةت ط تددم )  ذبدد  ا   طصددو 

حلكدماةتوامةدمااط اخىتلةتفقل،اين لا ل ا م اكلممما مقنقا  ما تل
تأقطدددد  اةتخدددد  اطددددواةتمؤحسدددد  اةتع طددددما ةتم ومددددوا طشدددد اكما ع تددددم

 ةتمونم(م

اقخدددد ا ددددن ااذيبمصددددلاطدددد ارأددددواطدددداخفتاةتددددوخ اإتدددد ارأددددواااالنتقااااا  -
 (م ةت لةهم ا كنام اةت انبةما، تلكة ا،ةتمونح ا)طث ،:اط تةزم 

ةتمطأددن ا ددماطصددلاةتمسددوق  اتددة اطف ددنماةتعوةتدددماةال وم  ةددماا طدد ا دد ا ددإ 
ةتفقدددلال اةتالطددد  ،ا إنمددد اطنة  دددماشددد طأماتأفقدددلا ةتالطددد  ااتأطةدددفاا ددد ااةتمقصدددنقابدددل
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 ضد اةألتكمايوالكدنةاإت ال أ ،ا تكمايغةل ةاط احةد ت  اإتدد اارو ةسماةتظل فاتأ شل
م وموال ددددماطفوددددن ا ضدددد ما دددد تأل ضدددد ا ةتخددددوط  اةتصدددداةماةألةا دددد ا لمددددماةتوعأددددة 
اتأ مةدددددو،ا مسددددددوطةو ةتفقدددددلةءا ةتمال طدددددن ال ايوالكدددددنةاإتددددد ال أدددددد ،ا ل ايغةدددددل ةاطددددد اا  

حدنة،ايضدمان احدو قةاطعقنتدماطد اةتاةد عاةتكلممدمما تكحةسدد اةألؤل    ،ا   ا دماكد ا
تمك  اددماةتفقددل،ا إنمدد ااحددولةتة ةمإق تددماةتعددو،اةال ومدد  ماتةسددد اا أدد اذتددكا ددإ ارادد ء
 (269):وكح ا أ اط  قدا  طماط ال م   مااامماتأاة عات

أمددنة اة ا أدد الن دد اطوسدد    ا ددماتطدد اخىتددلاانظااييط ددولاةتمسدد  ةع:ا -
 ةتنة  ددددد  ،ا الايومةددددزالحددددواطددددا  ا دددد انظلةئددددلا ددددماضددددنءاليااةتاقددددن ا

ماةتعدل ال اةتثدل عة و  اااخلايوعأماب تان ال الشك ،اةتأدن ال اةتدوي ال ا
  تعوةتددما ددماشدددك اطدد اإت حددماةتفددل الطدد ماةت مةددوا أدد اناددناطوسددد  ،ا

ا.زا ةلا الا نىاتمةة إت حماةتالم  ا أ اناناطوس  االا
ةتوعأددددة اا ددددم-ةحددددواق د  ااردددد -حقددددن اا أأمددددنة اة ط ددددولاةالحددددواق  :ا -

طددددد اةت سددددددويا ةال ومددددد  م،ا ماصددددد اال ةتصددددداما ةتسددددددك اةتمىئددددد ا ة
امةتمنة ان ا أ ا ذهاةالحواق د  ا ماضنءاط  قداةتعوةتماةال وم  م

اواسدة اا   ةدمتيقدنما أد اةتعمد اةتدوةئ ااط دول  دناط ولاتعظة اةتل   ةم:ا -
 دما-كد  الماتدغةلةاا  ةلة-لا لةقا ةتم وموما  تعوةتما ماتنهمواةتخةةأل

 مط ولالح حما ماةتاة عاةتكلممماتك  ماةتمنة اة 
حدددد واةتعدددد ماتواقةددددماةتعوةتددددم،األ  ددددناط ددددولايددددن لاةةالتوددددزةماةألخىدددددم:ا -

إتدد اةتاصددن،ا أدد احقندددلاطأوزطدد ااةتسدد  م اددوط ايكددن اةتفددلقاا  تعوةتددم
بددكقةءا ة   تددل،ا  اددوط اتكددن اطؤحسدد  اةتو تددماةتمخوأفددماطأوزطددمابم دد قدا

ةتمونةدددماطأوزطدددماب تدددو   ا ددد اط ددد قدااةتعوةتدددم،ا  ادددوط اتكدددن اةتو معددد  
اا.ةتعوةتما طس نوت  

إذايسددون ياتاقةددماةتعوةتدما قد  ا:اةتاد  زةتعوةتدماةتا  زعا ةتعقد  اط ولا -
 دددد اط  قئ دددد ،ا ةتضدددد ابة ا ددددل اةتادددد ئ ابموطأ  ت دددد ما دددد اةتخدددد ا ة ا

 .  تعوةتماالاتواقما ماط وموايقنما أ اةتفنض ،ا  قوة ا ة ماةتو تم
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 المجال اليعليم : .4
بمعاددد ال اتصددد  اطصدددلاط ومعددد ا-إ اتادددن،اطصدددلاإتددد اط ومدددواةتمعل دددما

ةت ويدوااُيعواطلحأما  تةماط اةتوطنا،ا بمد ال اةتعد ت -طاو  اتأمعل مابكق ةت  ا طاونة  
يعومددوا أدد ادددنعاةتمعل ددمال ثددلاطدد اة ومدد قها أدد ادددنعاةتمدد قع،ا ددإ اةتواددن،اإتدد اط ومددوا

بصددفما-طعل ددمايعددواتن ددلاحةكحدد احةددنيما لحدد واإد طددماط ومددواطعل ددما ددناةتوعأددة ا
،ا طد ا د التد  اةتوعأدة اةت د طعما د اح  دماط حدما-بصفماخ تم- ةت  طعما-  طم

ا(270) طع  متعمأةماتغةةلاش طأما ماإ  ااطنة اماةت 
  دد تاظلاإتدد ا ةدددواةتوعأددة اةت دد طعماةتمصددليا دد اةتنددد اةتددلة  ،اُيىحددمال ا

تومثدد اا–ا2030 مدد احددوق  اةإل دد ااةتعدد ماتألامددماةتمسددوق أةماتمصددلا–لخطددلاطشددكىتل
 دد اتددلقىانن ةوددل؛اطمدد ايقددن ا ةحددوةاطدد اةأل ددوةفاةألح حددةماتأوامةددماةت شددلمم،ا  ددنا
تاسة انن ةدماةتاةد ع،ا إ دلةءاددواعاةتم ومدوا تدكخلاطصدلا د ااكدياةدوصد قاةتمعل دم؛ا

حددة  اطنة اددماةت  طعدد  اطدد اشددكنلاتاقةدددماا ددم الاشددكال اتطددنملاةتوعأددة اةت دد طعما
اتةواالواةتم ،اةت شلىما ط ا د ،ا اد كاضدل اعااهم قعا  اةإلنو  ةماةتقنطةم،ا تامةم

إل ددد قعاةتاظدددلا ةمددد ايوعأدددمابمنة ادددماةت  طعددد  اةتمصدددلمم؛اباةددد اتسدددو ةياتأوغةدددلة ا
ةتسددلمعما ةتموىحقددما دد الحددنة اةتعمدد اةتماأةددماامةتويمنغلة ةددماطدد ان حةددم،ا ةتويا طةكةدد

ا(271) ةإلدأةمةما ةتع تمةماط ان حةمالخلى،ا ةتوخن،اإت اط ومواةتمعل مم
 تومثدددد اةتمسددددؤ تة  اةتخ تددددماب ت  طعدددد  ا ددددماةتمسددددوق  ،ا ددددماؤدددد اةتددددلاىا

اةتمسوق أةما ةم ايكتم:
 إ وةقاةتكنةقااةت شلمما ماؤ اةتمنة اماةتماأةما ةتع تمةمم -

اتأ ةماةحوة    اةتم وموابقط   تلاةتمخوأفمابم اياقماتطنا  ا ام قت  م -
 دد اضددنءاةتوطددناة اةتع تمةددما دد ااةيامجهااا التعليميااة والبح يااةتطددنملا -

اةتعأنم،ا ةتوغةلة اةتم ومعةمم
ةتمش اكماطواطؤحس  اةتم ومواةتمخوأفماتو  اةتم ومدوا ةتمسد  مما دما -

اتاقةماةتوامةماةتم ومعةماةتش طأما ةتمسووةطمم
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يوضدد اطدد ا ددذهاةتلامددماةتمسددوق أةماتم دد ماةت  طعدد  ا ددماةتم ومددواةتمصددلي،ا
نة ادددددماةت  طعددددد  ؛ا ةتق ئمدددددما أددددد الحددددد واةتاقدددددن اضدددددل اعات اة ددددد ا ت اددددد اةتو تدددددماتم

 ةتنة  دد  ؛ا ذتددكابدد تاظلاإتدد اةت  طعدد  اكشخصددةماة و  امددم؛ات دد احقددن اتومثدد ا ددما
ةالحددددوقى،اةتمؤحسدددد ا ةتالمددددماةأل  قيمةددددم،ا  أة دددد ا ة  دددد  اتومثدددد ا ددددماطسددددؤ تة ت  ا

اةتسة حةما ةالدوص قيما ةال وم  ةما ةت ةسةم؛ابم اياقماةتوامةماةتمسووةطمم
ددددوال دددواةتوحدددوناا أددد ا أسدددفماطنة ادددماةت  طعددد  ا)ةتاقدددن ا ةتنة  ددد  (ا دددما ا

تكفددد اةتو تدددما أددد ال ا"ا21طدددنةقهاةتمخوأفدددم؛ا فةمددد اروعأدددمابددد تاقن انددد ا دددماط قتدددلا
تكفددددد اةتو تدددددماحلمدددددماةت اددددد اةتعأمدددددما تشددددد ةوا"ا22"،ا ةتمددددد قعاةحدددددوقى،اةت  طعددددد  

 تل ددمااةتمعل ددم،ةدوصدد قا بادد ءااةتن اةددم،ب  و دد اها حددةأماتواقةددماةتسددة قعااطؤحسدد تل،
ا"مةت  حثة ا ةتمخول ة 

 تكدد اإنسدد  ا،ا ةتددللياطكفنتددماةتفكددل،حلمددما أدد ال ا"ا65 مدد انصدد اةتمدد قعا
ل اغةدددلاذتدددكاطددد ا حددد ئ اا،ل اةتوصدددنملا،ل اةتكو بدددما،حدددماةتوع ةدددلا ددد االيدددلابددد تقن،

 تأودددزماةتو تدددمارل  يدددمااطكفنتدددم،حلمدددماةت اددد اةتعأمدددما"ا66"،ا ةتمددد قعاةتوع ةدددلا ةتاشدددل
ا"ماتط ةق  ا أ ت  حثة ا ةتمخول ة ا حم يماةروك اةت  ا ةتعم اة

ةتوعأددة ا أد ال ا"ا19لطد اطد ايوعأدماب تنة  د  ؛ا قدواندد اةتوحدوناا دماط قتدلا
اةتن اةدددم،ةت نمدددماا أددد  ةتافددد  ااةتمصدددلمم، و دددلاراددد ءاةتشخصدددةمااطدددنة  ،حدددماتكددد ا

 تلحدة اةتقدة ااةالروكد ا، تامةماةتمنة ديا تشد ةوااةتوفكةل، تكتة اةتما  اةتعأمما ما
 تأوددزماةتو تددمااةتومةةددز، إاحدد ءاطفدد  ة اةتمنة اددما ةتوسدد ط ا  ددوماا ةتل حةددم،ةتاضدد امما

ا"م تن ةلها  ق اتمع يةلاةت نقعاةتع تمةما  ح ئأل،بملة  عال وة لا ماطا   اةتوعأة ا
  اضنءاط اح ماُيمك ارأناعاةتسة  اةتثق  ماةتمسوق أماةتذىاإذةاتاقدما أد ا
لا اةتنةدواحنفاتومك اطصدلاطد اخىتدلاتاقةدماتامةدماط ومعةدماطسدووةطم،ا تدوخ ا
  ل  ا  ا صلاةتمعل ما ةتما  سمابكف ءعا  ع تةم،اكم الش ااةت ا اةتلة  ا  ان  يدما

إتةدددلالحدددواةتوقددد املا ةمددد ايدددكتم:ا  دددنقا كمددد الشددد ااا-تاأةددد اةتمشدددكأم–ةتمادددنااةتثددد نما
بسددأطماا انظدد ماحة حدماقيمقلة ددما ةضد اطعددزهةحدوقلةااحة حددما ة ومد  ماطسددواواإتد

ةتوحددوناا ةتقدد نن ،اةحددوقلةاا  ضددن اةتسة حدد  اةالدوصدد قيما ةتم تةددما طل نو دد ،ا  ددنقا
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ة ارةسماتشلمعةما دض ئةماتومةزاب تنضن ا ةتشف  ةم،ا وماةتوا دتا د اةتقدنةنة ا ةتقدلةاا
ةتو اي لىاتط ةق  ابشف  ةما حزم،احة قعانن اط اةتعوةتماةال وم  ةدما تكد  ؤاةتفدل ،ا

 ت  طعدد  ؛ايددلت  ابدد تم وموا ةحوة  دد  ادط   تددلابطدد اةتوعأددة اةت دد طعماااة طسددونىا
ا(272)ةتمخوأفمم
 وإمكانية تابيقه:المصرية المقيرح لمواطنة الجامعات  اليصورثانيا: 

ةتسدد بقما طدد الحددفل ا اددلاطدد انودد ئ ،ا ةإل دد ااا ةتواةحدد  دد اضددنءاكدد اطدد :اا
،ا كددذتكاقاةحددماطنة اددماةت  طعدد  ا ددماحدد ال اطؤشددلة ةتاظددليا طدد اتنتدد اإتةددلاطدد ا

ةتمق انددماةتمخودد اعا)ةألطلمكةددما ةتكاويددم(ا حددة د ت  اةتثق  ةددم،ا طدد ادوطوددلاةتواةحددماةتمق انددما
فماطنة ادماةت  طعد  ا دماةتوفسةلمماطد اطلتكدزة اتمنة ادماةت  طعد  ،ايمكد ات اد ا أسد

 دما دذةاةت دزءاةت ا اايوا  ،طقول ات  ،ا   ا ذةاةتسة  احنفااتصناطصل،ا  ل ا
اةتاق هاةتثى اةآلتةم:

 طاطأق  ا أسفماطنة اماةت  طع  اةتمصلمما  اضنءاةتسة  اةتمسوق أمم م1

ام ة اشم طقول اتمنة اما  طعمااتصنا م2
ا ُممك اتا  ،اذتكا ةم ايكتم:

فلسااااحة مواطنااااة الجامعااااات المصاااارية فاااا  ضااااو  السااااياق الثقاااااف  منالقااااات  .1
 المسيقبل .

اكم ايكتم:اع ممك اتقسة اتأكاةتماطأق  ا  ق اتما  ااةتواةحماةتمخو اا
 ةتوددمايمكدد ا مواطنااة:المنالقااات ميعلقااة بحقااوق الجامعااات فاا  ظاال فلسااحة  -أ

  ةم ايكتم:ا لض  
 :؛ وه خاصة باالسيقالل الجامع  منالقات -

تفعة اةتمنةقاةتوحدونامماةتمؤكدوعا أد اةالحدوقى،اةت د طعم؛ا تفسدةل  ا ✓
ةتقددنةنة اتفسددةلةاتدداةا اطدد اد دد اةتُمشددل اةتمصددلي،ا تل مو دد ا ددما

 مأوعأة اةت  طعماتل مماغةلاطقةوعاطاقنتمةتا  مماتا ةتقلةاة 
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 طاا ددددددددد احدددددددددأط  اق ددددددددد ا تشددددددددد ةواةإلقةاعاةتذةتةدددددددددماتأ  طعددددددددد  ؛ا ✓
 تددىحة  اتسددةةلاشددؤ ن  اةإلقةامددما ةتم تةددمابالمددمات طددم؛ا ددماؤدد ا

 نظ ماحقةقماتأما ح ةمم

تاقةددددماةتوددددنةه ارددددة اةتملكزمددددما ةتىطلكزمددددم،ارددددة احددددع اةت  طعدددد  ا ✓
 حددع اةتاكنطددما ةإلقةاعاةتذةتةددماةتمصددلمماإتدد اةالحددوقى،اةتمؤحسدد ا

بإي  قااتة  ا ع تدماط اخى،ال  زت  اةتمخوأفماإت اةتلد بما ةتواك ؛ا
تألد بما ةتما ح ةم،اتاولماةحدوقى،اةت  طعد  ا الاتودوخ ا دما  ةعدما

  مأ  م

 :؛ وه منالقات خاصة بالحرية األكاديمية -

ا، دددماإنشددد ءاةتكأةدددد  ةتمصدددلممااةتمسدددؤ تماتأ  طعدددد  المدددماإت حدددماةت ✓
 تطنمل ددد اا ةت اثةددماةأل  قيمةدددماةت ددلةط  ا،اةألدسدد م،اةتملة ددزاةتخ تدددم

،ا بمددد ا،اراددد ءا أددد اطعددد يةلال  قيمةدددمرددد ا إتغددد ءابعضددد  ا، تعدددويأ  
ةإلدأةمةدماةتمعل ةما ةتم ومعةدماةتماأةدما اةتعأمةما ايوسماطواةتوطناة ا

 ةتع تمةمم ا

 دددددماطدددددا اةتدددددوا   اةتعأمةدددددمااةتمسدددددؤ تماتأ  طعددددد  االمدددددمإت حدددددماةت ✓
 ةتفخلمدددما ةتشددد  قة اةتمخوأفدددماراددد ءا أددد اطعددد يةلا ةضددداما طعأادددما

 أ مةومت

د دن،ا دماتاويدواطعد يةلااةتمسدؤ تماتأ  طعد  اةتمصدلممالمماإت حماةت ✓
،ا دددماؤددد احة حدددماد ئمدددما  دددماإطك ن ت ددد ا دددوةق  ةتطدددى ،ا تاويدددوالا

 م ةتازة ما أ اةتعوةتما ةتشف  ةم

 ددددما ضددددواطعدددد يةلااإت حددددماةتالمددددماةتمسددددؤ تماتأ  طعدددد  اةتمصددددلمم ✓
توددددوام ال  قيمةددددما ةضدددداما طعأاددددماطسدددد ق االخوةدددد اال ضدددد ءا ةسددددماة

 طع  نن  ا تعةا  ا تلدةو  ا  زت  ،اق  اتوخ اط اليا  د  اطد ا
 مةتنؤةفم ةالحوقلةااا ؛ابم اياقمات  اةألط خ ا اةت  طعم
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 ضواضم ن  ا ةضداماتالمدمال ضد ءا ةسدماةتودوام ا ةتطدى ا دما ✓
 ةالتص ،؛ابم ايشد وا أد اال،اةتفكل،اةتووام ،اةت ا ،اةتاشلةتوع ة

 ةالروك ااقةخ اةت  طعما خ ا   ؛ا دماضدنءاحقدن ااةتم  قلعا ةالروة 
 خ تمما ةإلنس  ا  طم،ا ةأل  قيمةة

ةالتوددزةمابمددنةقاةتوحددونااةتمصددلي،ا ةتمنة ةددما ةالتف دةدد  اةتوددما دعدد ا ✓
–،ا ةأل  قيمةدما-  طدم– أة  اطصلا ةم ايخ اةتاقن ا ةتالم  ا

،ا ددددددى عا أدددددد اةإل ىنددددددد  اةتو تةددددددماةتملت طددددددماب تالمدددددددما-خ تددددددم
 مةممةأل  قي

ا–ط أدد اا–  ددنقاكةدد  اقيمقلة ددماحددلادددنىا)نق بددماق دد ا تشدد ةوا ✓
ن قى(اُيمث ال ض ءا ةسماةتووام ا موة وا د احقدند  ،ا مدو   ا دما

 ةتقة مارنة   ت  م

 ةتودماُيمكد ا مواطناة:المنالقات ميعلقة بواجبات الجامعاات فا  ظال فلساحة  -ب
  ةم ايكتم:ا لض  
تعويأددددلا)ل اةتقدددد نن اددددد نن اتاظددددة اةت  طعدددد  اةتادددد تمابعددددوااتضددددمة  ✓

،ا)ةالدوصددد قيماةتمصدددلمما أددد ا ة  ددد  اةت  طعددد  رنضدددن اةتمقوددل (ا
(ات ددددد هاةتم ومدددددواةتدددددذياتعمددددد ا ةدددددلا ةت ةسةدددددما،اةتثق  ةدددددمةال وم  ةدددددم

؛ابشدك اةتزةطدما تدة اةخوةد ايا)ةتماأ ،اةتقنطم،اةإلدأةمدما ةتدو تم(
 تطن مم

اطدددددد اخددددددى،اةحددددددولةتة ة ت  ا لنشددددددطو  اةتمصددددددلمماةت  طعدددددد  اةتوددددددزةم ✓
ب تمسددد  مما دددماتاقةدددماةتوامةدددماةتمسدددووةطم؛اراددد ءا أددد اطسددد ا أمدددما

 ق اياتأم وموا ةحوة   ت  ا خططلاةتوامنممم

تفعةددد اةتنؤةفدددماةتث تثدددماتأ  طعدددما)خوطدددماةتم ومدددو(،اباةددد اتوخطددد ا ✓
 تك ةأةدددددم،اإتددددد اردددددلةط ا طشدددددل    ا نن ددددد اط دددددلقاردددددلةط اتوام ةدددددما

،ات دددد اةنعكدددد وا أدددد اتطددددنااةددددما  ق  ةددددماتط ةقةددددمةدوصدددد قيما ة وم  
 ةتم وموم
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 توضددددم اةتمكنندددد  اةألابعددددماتأخطددددما: بنااااا  الجامعااااة المواطنااااة منالقااااات - 
 ةالحولةتة ةم؛ا  م:

 :الجامعة المصرية المواطنة رؤية( منالقات بنا  1)
 ددد اضدددنءاطددد اتنتدددأ اإتةدددلاةتمق اندددماةتوفسدددةلمما ةتسدددة  اةتثقددد  ما
ةتمسدددوق أماتمصدددل،اُيمكددد اةتقدددن،:اإ ا مدددماط من دددماطددد اةتماطأقددد  ايا غدددما

ا،اطا  :ةتمنة امطلة  ت  ا  ارا ءااامماةت  طعماةتمصلمما
،اةتعلبدددددمةتمصدددددلي،اا أددددد اةتمسدددددونىاةتومةدددددزا ةتلمددددد قعاتاقةدددددما −

 م؛ا ماضنءاةتوا  سةمةأل لمقما ةتو تم

ةتمادددددد خاةتوعأةمددددددما ةت اثددددددما ةتخددددددوط اةتددددددوة  اتلامددددددمااتددددددن ةل −
ط ددددد قداةالحدددددوقى،اةتمؤحسددددد ا ةتالمدددددما؛ا دددددماضدددددنءاةت  طعدددددم

 ةأل  قيمةمم

،اطنة  دددماةتوطدددناة اةتمعل ةدددما ةتعأمةدددما ةتوكانتن ةدددماةتموسددد ا م −
  ماؤ اط ومواةتمعل ممار ا إحوة   

عمدد اتاةتددذيةإلدأددة اشدد و  ايطنة  ددماةتوطددناة اةتم ومعةددماةتودد ا −
؛ا دددددددماؤددددددد اةتسة حددددددد  ا ةدددددددل،ا ةتم ومدددددددواةتمصدددددددليا منطددددددد 

ةتم ومدددواةتمصددددلياا دةددد قع،اةت ويدددوعاةالدوصددد قيما ةال وم  ةدددم
 ؛ا ماضنءاةتمسؤ تةماةال وم  ةمم ةتلم قعاتوقومواقةماةت

ةتمصدددلمماام بواقةدددما دددذهاةتماطأقددد  احدددنفاتكدددن ااامدددماةت  طعددد
 انصدد اوددةتعأمدد اةتطوسددقماطددواةتلامددماةتمسددوق أةماتأوعأددة اةت دد طعما ةت ادد ا

ا2015/2030حددددولةتة ةماةتقنطةددددماتأعأددددنما ةتوكانتن ةدددد ا ةالروكدددد اا أة دددد اةإل
  أد   ةتوامةدم ةت اد ء  دم يعومدو طصدليا  ةتودماتومثد ا دم:ا"ط ومدوا أمدم

  مأةدم حأدن،ا أمةدم توقدوي  ةتمعل دما تسدوخوط   تادو  ةتدوعأ ، قةئمدم ل ةد ،

 تىروكد ا، قة مدم طاظنطدمإ د اا  دم ةتمعل دم  تصدوا ةتم ومدو، تمشدكى 

ا أ اةتمعل م"م ط ام الدوص ق طافزع
ا
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 :الجامعة المصرية المواطنة ةرسال)ب( منالقات بنا  
 ددد اضدددنءاطددد اتنتدددأ اإتةدددلاةتمق اندددماةتوفسدددةلمما ةتسدددة  اةتثقددد  ما
ةتمسدددوق أماتمصدددل،اُيمكددد اةتقدددن،:اإ ا مدددماط من دددماطددد اةتماطأقددد  ايا غدددما

ا،اطا  :ةتمنة امطلة  ت  ا اوا ضوااح تماةت  طعماةتمصلمما
تعمدد ا ةددل،ااةتددذيةإلدأددة اةتوددماياو   دد اإ ددوةقاةتكددنةقااةت شددلمما −

ك أ اةأل لمقدددددددما ةتدددددددو تمابدددددددةتم ومدددددددواةتمصدددددددلي،اةتعلبدددددددم،ا ا
 مةتماأةما ةتع تمةماطسونم  اةتكف ءعا ماؤ اطف نماةتمنة ام

ةت ادددددددددن اةتعأمةدددددددددماةتاظلمدددددددددما ةتوط ةقةدددددددددماةإلروة ةدددددددددمااإ دددددددددلةء −
ةإلدأددة اةتددذياتعمدد اةتوددماتسدد  ا ددماحدد اطشددكى ا ةالروك امددم،ا

 ددددددددماضددددددددنءاةتثددددددددناة اةتعأمةددددددددماةتم ومددددددددواةتمصددددددددليا ةددددددددل،ا ا
  ةتم ومعةمم ةتوكانتن ةما

ةإلدأددددددة اةتددددددذياتعمدددددد ا ةددددددل،اةدوصدددددد قاةتمسدددددد  مما ددددددماتطددددددنملا −
 تاقةدددددددماةتوامةدددددددماةتم ومعةدددددددماةتشددددددد طأمااةتمصدددددددليااةتم ومدددددددو ا

 ةتمسووةطمم

ةتدددددوخن،ا دددددماشدددددلة   ا تا تفدددددد  اطدددددوادط  ددددد  ا طاظمدددددد  ا −
تعمد ا ةدل،ااةتدذيةتم ومو؛اتأعم ا أ اتاقةدماةتل   ةدماتإلدأدة ا

  ا   ةماةتم ومواةتمصلاكك م

 ددذهاةتماطأقدد  احددنفاتكددن ااحدد تماةت  طعدد  اةتمصددلمما بواقةددما
 انصد اودطوسقماطدواةتلحد تماةتمسدوق أةماتأوعأدة اةت د طعما ةت اد اةتعأمد اةت

حددولةتة ةماةتقنطةددماتأعأددنما ةتوكانتن ةدد ا ةالروكدد اا ةتوددماتومثدد ا ددم:ا أة دد اةإل
 ةتمعل دم إنود    أد  دد قاع  ةالروكد ا،  ةتوكانتن ةد  تأعأدنماطشد عم رةسدم "ت ةسم

  أد  ةتم اةدم ةتعأمةدم طد اةتما  سدم  دن  خأدم   ع تةدم، بكفد ءعا تسدنمق  

اتلتقدم طسدووةطم تامةدم  تاقةدم ةتدن ام ةالدوصد ق نمدن طعدو، تزمد قعاةتومةدز،
اةإلنس  "م ب تم وموا ا   ةم

ا
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 :الجامعة المصرية المواطنة قيم)ج( منالقات بنا  
ةتوفسدددةلمما ةتسدددة  اةتثقددد  ما ددد اضدددنءاطددد اتنتدددأ اإتةدددلاةتمق اندددما

ط من ددماطدد اةتماطأقدد  ايا غددماا ادد كإ اا:ةتمسددوق أماتمصددل،اُيمكدد اةتقددن،
ا،اطا  :ةتمنة اماطلة  ت  ا اوا ضواةتقة اةتلئةسماتأ  طعماةتمصلمم

اةإلرددوة ،ا ةالروكدد اا ةتومةددزا دد اةتخددوط  اةتودد اتقددوط  اةت  طعددم −
 م ةأل لمقمتإلدأة اةتذياتعم ا ةلا ةتم ومواةتمصليا ةتعلبما

ةتمصدددددلي،ا أددددد اةتمسدددددونىا دددددمال م ت ددددد اةتلمددددد قعا ةالحولة ةدددددما −
 ةأل لمقما ةتو تمما،ةتعلبم

 ةتويمقلة ةما ةتالمما ةتوان م −

 ةتنالءا ةالنوم ءاتأم ومواةتذياتعم ا ةلا أ اةتس  لم −

 ةتشف  ةم،اةتازة ما ةتمصوةدةما  ا ىد ت  اةتوةخأةما ةتخ ا ةمم −

  ةتم ومعةممةالحووةطماةتوةخأةما −

 بواقةددددما ددددذهاةتماطأقدددد  احددددنفاتكددددن ادددددة اةت  طعدددد  اةتمصددددلمما
 اود ةالروكد ااةت ةتعأمدم تأ اد  ةتقنطةدم حدولةتة ةمتإل ةتا  مدم طوسدقماطدواةتقدة 

 ةتودماتومثد اتأعأدنما ةتوكانتن ةد ا ةالروكد ااانص ا أة د اةالحدولةتة ةماةتقنطةدم
  م:

 التخ ذ ةت  طع  ؛ ةحوقىتةم  أ  ةأل  قيمةم:اةتما  ظم ةتالمم −

 حلمدم  إ دى  ر د ، ةت اد اةتعأمدم طاظنطم يخ   ةم  دلةاةت  

 ةألخىدةمم ةتقة  طو يوا    ال بم  ةتعأمم ةت ا 

  ةتصد ق   ةتنةضد  ةألطدة  ةتعأمةدم:اةتوع طد   ةألط ندم ةتشدف  ةم −

 ةتاشدل حقدن ا طلة د عةتعأمدم،ا ا ةت اد  بعمأةدم يوعأدم ط     طو

 .ةتعأمم تأ ا  ةألخىدةم  ةتقة  ةتفكلمم  ةتمأكةم

 طد   ةتمدلق ق ةالحدوف قع توعظدة  ةتفلمق  ةتعم :اةت م  م ةتعم  −

 ةتعأممم ةت ا  طاظنطم

 مةت ا  ط  ال   م ةالروك امم  ةتاأن، ةإلروة  ةإلروة :اتش ةو −
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  بةا د   بعدت بعض   ةت  طع   رة  ةتمو  ق، ةتوك ط :اةتونة م −

 .ةت اثةم  ةتملة ز

  نمو  اةتخ تمم يعك   ةتذي تأ  طعم ةتلم قي ةتوفلق:اةتوك ةل −

 .ةتمسووةطم تأوامةم حعة  اةتعأم ا ةت ا  نو ئ  ةالحووةطم:اتامةم −

 تمنة  دم ةتعأمدم ةت اد  ندنةت  ةتم ومعةدم:اتنؤةدف ةتمسدسنتةم −

ا ةتط ائمم ةتمزطام ةتم ومعةم ةتواوي  
 :المواطنة جامعة المصريةال)د( منالقات وضع أهداف 

 ددد اضدددنءاطددد اتنتدددأ اإتةدددلاةتمق اندددماةتوفسدددةلمما ةتسدددة  اةتثقددد  ما
ةتمسدددوق أماتمصدددل،اُيمكددد اةتقدددن،:اإ ا مدددماط من دددماطددد اةتماطأقددد  ايا غدددما

 دددماؤددد ا أسدددفماطنة ادددماةت  طعددد  ،اةالتودددزةمار ددد ا أددد اةت  طعدددماةتمصدددلمما
اطا  :

 د قعاةتمسوق  ا ماؤ اةتمنة اممتكنم اةتكنةقااةت شلمما −

طنة  دددما ق ددد اةالدوصددد قاةتقددد ئ ا أددد اةتمعل دددم،ا تاقةدددماةتوقدددوما −
 تأم ومواةتذياتعم ا ةلم

تدددن ةلاةت ةسددددماةتوعأةمةدددما ةت اثةددددماةتوددددماتوسددد اب تالمددددما ةتعوةتددددما −
  ةتشف  ةماتأ مةوا ب ت مةوم

تطنملاالواةتم ،اةتمعل ماتأ  طعدم؛اطد اخدى،اإنود  اةتمعل دما −
 تط ةق  ا تطنمل  ا نشدل  ،ا ذتدكاب تقةد ماب تواةحد  ا ةألباد  ا
ةتعأمةددددماةتوط ةقةددددماةتلتددددةاما دددد اضددددنءاةحوة  دددد  اةتم ومعددددما

 ةتمخوأفمم

تاقةددددددماةتوامةددددددماةالدوصدددددد قيما ةال وم  ةددددددما ةتثق  ةددددددما ةت ةسةددددددما −
  ةتوكانتن ةم؛ابم اياقماةتوامةماةتمسووةطمم

ا
 

 مقيرح لمواطنة جامعة عين شمس. تصور .2
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  دنقاضدل اعال و اةتملتكدزة اةألح حدةماتمنة ادماةت  طعد  اةتمصدلمما أد ا
حدولةتة ةماتسددع ا  طعدما ددة اشدم اإتد اتاقةق دد اطد اخددى،اطم احد ت  ما  دد اإخطدما

ا دم:حدولةتة ةماطمثأدماحة  اةت اد اةتدلة  اتد اةتولكةدزا أد ابعدتاطكنند  اةتخطدماةإل
امةأل وةفة ا اةتلامما ةتلح تما ةتق

ةتمقول اتمنة اما  طعما ة اشدم ا د اضدنءاةتسدة  ااةتوصنا ُممك ا ضوا
اةتثق  ماةتمسوق أماتمصلا ةم ايكتم:

 ( رؤية جامعة عين شمس:1)
  تمةدد اإدأةمةد ا اتسدع ا  طعددما دة اشددم اإتد ال اتكددن :ا"  طعدمااةئددوعا

،ا ةتمشدددد اكما دددد اتاقةددددماةتوامةددددما تاسددددة ا ددددنقعاةتاةدددد عا،ةتوعأددددة اةت دددد طعم ددددما
 ةتثق  ةدددما ةت ةسددماةتمسدددووةطماإلدأدددة اةتقددد  لعاا ةتوكانتن ةدددم ةال وم  ةدددماةالدوصدد قيما

ا؛اطد اخدى،اةإلردوة ا ةالروكد اا امد قعاةأل مد ، ةتعد ت اةتك لى،ا ةتم ومواةتمصليا
ام" ةتمنة ام

 ( رسالة جامعة عين شمس:2)
،اةت دددنقعامتقدددوي اتعأدددة ا ددد طعما ددد تتودددل  ااامدددماةت  طعدددما دددمااحددد تما"

؛ا،ا ددماؤدد ارةسددما  طعةددماقة مددم نشددل   تط ةق دد اةتموقوطددما كددذتكاإنودد  اةتمعل ددما
اتاقةدددماةتوامةدددماةتم ومعةدددماةتمسدددووةطمةتمسددد  مما ددد ا اتواقةدددماةإلردددوة ا ةالروكددد اا

 ةالضدددطى اردددو ااامددد قيا دددمان ضدددماإلدأدددة اةتقددد  لعاةتك دددلىا ةتو تدددماةتمصدددلمم،ا
ا"م  تنت  اتأع تمةماةتو تماةتمصلمم

 ( قيم جامعة عين شمس:3)
 دددماضدددنءاةتلامدددما ةتلحددد تماةتمقولحدددم؛ايقودددل اةت اددد اةتدددلة  ال اتعمددد ا

 ة اشم ا أ اةحوض  اةتثق  ماةتو اط اش ن  اةتعم ا أ اإ دىءاةتقدة اا  طعم
 ةآلتةم:

 مةتمسوفةوال ال −

 ةأل  قيمةمماةتالمم −

اةتومةزا ةتلم قعا ةالحولة ةمم −
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 ةتشف  ةما ةتمصوةدةممةألط نما ا −

 ةتمسووةطممةت  طعةما ةتم ومعةماةتوامةما −

 م ام قعاةأل م ،اةإلروة ا ةالروك ا −

امما ةتخ ا ةمةةتوةخأاةتمل نما ةتويا طةم −
 ( أهداف جامعة عين شمس:4)

 ماضنءااامدماةت  طعدماةتمقولحدما احد تو  ا دةم د اةتواظةمةدم،ا ةتنددنفا
 أددد اةتون  ددد  اةتمسدددوق أةماإلدأدددة اةتقددد  لعاةتك دددلى،ا ةتم ومدددواةتمصدددليا خ تدددما

 ةت ةسةددم،ا طددواةتنضددواامب أل ضدد  اةالدوصدد قيما ةال وم  ةددما ةتثق  ةدديوعأددما ةمدد ا
ؤددد اةتمنة ادددم،ا ددد اةال و ددد ااطاطأقددد  ا ضدددوال دددوةفاةت  طعددد  اةتمصدددلمما دددما

ُيمكدد ارأدددناعاط من دددماطددد اةأل دددوةفال اةتغ يدد  اةتوددد ايا غدددما أددد ا  طعدددما دددة ا
اشم اتاقةق  ،اطا  :

تددن ةلاةت ةسددماةأل  قيمةددماةتوعأةمةددما ةت اثةددماةتوددماتوسدد اب تالمددما −
  ةتعوةتما ةتشف  ةماتأ مةوا ب ت مةوم

بدك أ اطوكد طىاتسدة د  اطخوأفدم،ااةإ دوةقةت شلممااةتكنةقاإ وةقا −
  ماضنءاةتمنة اماةتماأةما ةتع تمةمما،طسونم  اةتكف ءع

 قددواتاسددة ا ددنقعاةتاةدد عا ددماإدأددة اةتقدد  لعاةتك ددلى،اطدد اخددى،ا −
شدددددلة   ا ع تددددددماطددددددواةت ةسدددددد  ا ةتقط  دددددد  اةتاكنطةددددددما غةددددددلا

 مةتاكنطةم،اةتماأةما ةتو تةم

اوصددددددد قيمةتمسددددددد  مما ددددددد اتاقةدددددددماةتوامةدددددددماةال وم  ةدددددددما ةالد −
 د اإدأدة اةتقد  لعاةتك دلى،ا ةتو تدماا ةت ةسةدما ةتثق  ةدما ةتوكانتن ةم

؛ابمد اياقدماةتوامةدماةتمصلمم،ا ةتع ت اةتعلبما ةأل لمقما ةتدو تم
 ةتمسووةطمم

تطنملاالواةتم ،اةتمعل ماتأ  طعدم؛اطد اخدى،اإنود  اةتمعل دما −
ةتقةدد ما،ا ذتددكاطدد اخددى،ا تط ةق دد ا تطنمل دد ا نشددل  ةتموقوطددما
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نءاب تواةحدددد  ا ةألبادددد  اةتعأمةددددماةتوط ةقةددددماةتلتددددةاما دددد اضدددد
 ةتمخوأفمماةحوة    اةتم ومو

ةتمكأفارنضواةتخطماةالحدولةتة ةمات  طعدما دة اةتفلمماا  مماتك ةوا أ ال 
اةتمسدددوق أماةتثقددد  مطلة ددد عاةتسدددة  اشدددم ا دددماضدددنءا أسدددفماطنة ادددماةت  طعددد  ا أةدددلا

ةتىطلكدددزي،ا مكفددد اةالحدددوقىتةمااةإلقةاياندددلايو دددلاإتددد اةتدددام ايوضددد الا ةتدددذيتمصدددل،ا
ُيسددد  وا أددد احدددل ماةتوطدددناا طنة  دددماةتوغةدددلة ا ةتالمدددماةأل  قيمةدددماتأ  طعددد  ؛ابمددد ا

،اكمدد النددلاددددواُيسدد  وا أدد اةإلردددوة اةتعأدد ا ةتمعل ددما ةتم ومدددوةتسددلمعما ةتموىحقددما ددد ا
بمددد ايضدددم ا دددما،ات  طعدددمطما ةتخدددوط  اةتوددد اتقدددوط  اة ةالروكددد اا ةتونحدددوا ددد اةألنشددد

 ددماتاقةددماةتوامةددماةتم ومعةددماا ةتا  يددمادددواعاةت  طعددما أدد القةءا ة   ت دد ا طسددؤ تة ت 
اةتمسووةطماإلدأة اةتق  لعاةتك لىا تأم ومواةتمصليم

 المقيرح: اليصورثالثا: ميالبات تنحيذ 
ةت  طعدد  ا مددماط من ددماطدد اةتموطأ دد  اةتودد ايا غددماتنة ل دد اتواقةددماطنة اددما

 دددماةتم ومدددواةتمصدددلي؛ابمددد اُيمكددد اةت  طعددد  اةتمصدددلمماطددد اةتمسددد  مما دددماتاقةدددما
ةتوامةماةتم ومعةماةتمسووةطما دة قعاطصلاإت اةتلمد قع؛احةد اإ ا دذهاةتموطأ د  اتمثد ا

اةتو  ط  اةتلئةسماتا   ا ذهاةتفأسفماةت ويوعما تومث ا ذهاةتموطأ   ا ةم ايكتم:
 ميالبات تشريعية وسياسية: (1)

  تومث ا ذهاةتموطأ   ا  :

دةدد قعاحة حدددةما ة ةدددماتددؤط ابضدددل اعات اددد ا أسددفماطنة ادددماةت  طعددد  ،ا م1
ةتاقددددن ا ةتنة  دددد  ؛ا ق ا دددد ا دددد ادةدددد قعاةتو تددددماا وةتق ئمددددما أدددد الحدددد

ةتمصدددلمماتواقةدددماةتوامةدددماةتم ومعةدددماةتشددد طأما ةتمسدددووةطماةتدددذياتلندددنا
 إتة  ا  اةتا ضلا ةتمسوق  م

ةتوشدددددلمع  اةتودددددماتاكددددد اةت  طعددددد  اإ ددددد قعاةتاظدددددلا دددددماةتسة حددددد  ا ا م2
ةتمصلمم؛ابمد اُيمكا د اطد القةءا ة   ت د ابالمدما  ع تةدمات د هاةتم ومدوا
ةتمصدددددددليابقط   تدددددددلاةتمخوأفدددددددم؛اباةددددددد اتضدددددددم ا دددددددذهاةتسة حددددددد  ا

ا ةتوشلمع  اُبعوىاطنة اماةت  طع  ا)ةتاقن ا ةتنة    (؛اطا  :
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القةءا ✓ اط  اتومك  ات  اةتمصلمم ا  ت  طع   ةالحوقىتةم:
اؤ اطسؤ تة ا م ا دة قتل اةتمصلي اةتم ومو اتطنمل ا م  ت  

ا ةإلقةامما اةتم تةم اةالحوقىتةم ابإ ط ئ   اإال اةتمعل م ط ومو
اطؤحس  ا اط اكنن   اةتاظلات   ا تغةةل اتواقةماذتك؛ ةتىهطم

 ةالنوق ،اب توعأة طسو أكماإت اطؤحس  اطاو مما بقن،ااخل:ا

ةتو تما إشلةف" نمنذ  إت  "ةتو تم اد بم" نمنذ  ط  ةت  طعم
 ةتوك ةلم إت  ةتووخ  ط  ةالنوق ،  م يومث    ن

ةتالمماةأل  قيمةم:ا ك ض ءا ةسماةتووام ا ةتطى ا ماح  ما ✓
اةتعأمةم،ا إ لةءا إت اةتالمما ماةتوع ةلا  ال ك ا  ا اامو  
ا كذتكا اخ ا ةم، اتوخى  الي ا   ابعةوة اةتعأمةم ةت ان 

ا اةتونةت  اةإلدبالمم اةتعأمةم اةتمؤحس   ا ةتو تةماطو أةمةم
  بو  ادةنقم

 

 ميالبات عامة مجيمعية: (2)

  تومث ا ذهاةتموطأ   ا  :

اطنة اما م1 اطصطأ  ايكن  اباة  اةت  طع  ؛ اطنة ام ا ق  م نشل
ا ت نعما اةت  طعةم اةأل  قيمةم اةأل ح ه ارة  ا ةضا  ةت  طع  

 ةتسة ح  ا  س  اةتم ومواك  مم

ا) م2 احقند   ا م اتأ  طع   اةتمخوأفم اةتم ومو ادط     ةالحوقى،اق  
اخى،ا اط  اطا   اةالحوف قع اتوعظة  اةأل  قيمةم(؛ ا ةتالمم ةت  طعم

 ةالتص ،اةتسلموا ةتغةلاا تةاماطع  م

 ميالبات أكاديمية: (3)

ا تومث ا ذهاةتموطأ   ا  :
دةدد ماةت ةسددماةتقنطةددماتضددم  ا ددنقعاةتوعأددة ا ةال ومدد قاروصددمة اطعدد يةلا م1

 خ تماب تمسؤ تةماةال وم  ةماتأ  طع  م
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حددن،اطنة اددماةت  طعدد  ؛ا ق ا دد اإ ددلةءاطزمددواطدد اةت اددن ا ةتواةحدد  ا م2
  ماام قعاةتو تماةتمصلممم

 اةت  طع  اةتمصلمما ماح  ماإت اةتقة مابم من ماطد اإميالبات جامعية:  (4)
 ةإل لةءة اةتىهطما ماؤ اطف نماطنة اماةت  طع  ؛اطا  :

ا اح تو  ا م1 اةت  طعم ااامم ا م اةت  طع   اطنة ام احم   تضمة 
احولةتة ةم،ا ةإل  ااةتقةمماةتا   ات  مغ ي ت  اةإل ا

ا أ ا م2 ارا ء اك  م؛ اةتم ومو اتقط     اةتفعأةم اةالحوة     تاويو
 مبشك اق اىااقاةح  ا أمةماحأةمم

ا أ ا م3 ارا ء اةتمخوأفم اةتم ومو ادط     اطو اطؤحسةم اشلة م إد طم
 مةتا تةما ةتمسوق أةماةحوة   ت  

موعأمماةتق قاعا أ اإنو  اةتمعل ماةت  هاةت  طعماإت اطف نماةت  طعماةت م4
  تط ةق  ا ةحوثم ا  م

ا م5 ا حوع اةإنش ء اتمسؤ تةم ا ةتوماةتم ومعةم اةتمصلمم؛ اةت  طع    م
اُيمك ارأناعاطسؤ تة ت  ا ةم ايكتم:

 ةت  طعما ماةتوف   اطواةتم وموابقط   تلاةتمخوأفممالقةعا −

 .ق  ارلةط ا طشل    اةتوامةماةتمسووةطم −

 .دض ي اةتم ومواةتمخوأفما ةحوة   تلةتوف   اطوا −

 :المقيرح وسبل اليغلب عليها اليصوررابعا: معوقات تنحيذ 

ةتمقول اتمنة اماةت  طعماةتمصلمما مماط من دماطد ااوصنا  اإ  ااتافةذاةت
  اةت ةسماةتمصدلمم،ا ةتودماددوااهةتمعند  اةتو ايوندواةت  ح ال اتقفاح ئىاق  اتافةذ

،ال اةت  طعةددماتددلت  اب ت نةنددياةتوشددلمعةما ةتسة حددةم،اةإلقةامددما ةتواظةمةددم،اةتم ومعةددم
ا:ايكتم ح  اةتوغأيا أة  ا ةم ا ممك ارأناعال م  ا

اةأل ددد قيمم أددد اةتنحددد ا  أسدددفول،ااطنة ادددماةت  طعددد  حوة دددماطصدددطأ ا −
ما ُممكدد اةتوغأدديا أدد اذتددكاطدد اخددى،اةتون ةددما نشددلا ق  ددما ةتم ومعددم

  ةتم ومعةماك  ممرة اةأل ح هاةأل  قيمةمااةتفأسفم ذها
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ةتلامدددددماةتضدددددةقماتقةددددد قة اةت  طعددددد  اةتمصدددددلمما دددددما ىددددددماةت  طعدددددما −
 تم ومو،ا ةتاظدددلاإتددد اةتم ومدددوا أددد الندددلاُطمدددن،ال ثدددلاطادددلاطسدددوفةومابددد

روددن ةلارددلةط اتن ةددماتأقةدد قة اةت  طعةددما دد ااك ُممكدد اةتوغأدديا أدد اذتدد
  ىدماةت  طعماب تم وموا  ىدماةتم ومواب ت  طعمم

ةتفكددلاةتوقأةددوياتأسددأطماةتوافةذيددما ددماضددل اعاةتسددةطلعا أدد اكدد اشددمءا −
 فاةتم ومعةدددما ةتوطدددناة اةتمعل ةدددممالاظدددتضدددم  ا دددنقع،اق  اطلة ددد عاتأ

 ُممك اةتوغأيا أ اذتكاط اخى،اإي  قانظ ما عد ،اتأما حد ةمايضدم ا
 تأسأطماةتوافةذيما نقعاةتوافةذا ةتمخل   م

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 .29(، ص 2000سلسلة األعمال الفكرية )القاهرة: دار الشروق،  – 2000للجميع 

 .68(، ص 1979)القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  اإلدارة املصرية: رؤية جديدةعلى السلمي، ا46
ة االنتماء ىف مصر: اآلاثر االجتماعية واالقتصادية والسياسية لالنفتاح أزمعبد اخلالق فاروق، حممد فرج، ا47

 .41(، ص 1995، لإلعالم والنشر والدراسات)القاهرة: مركز احلضارة العربية  االقتصادي
 .مرجع سابق، االقتصاد املصري: تطور االقتصاد املصرياهليئة العامة لالستعالمات: بوابتك إىل مصر، ا48
، طبعة خاصة صادرة ضمن مشروع مكتبة األسرة رجال حول الرئيس: حوار مع شخصيات هامة ىف مصرنورا راشد، ا49

(، ص 2005سلسلة العلوم االجتماعية )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  :2005مهرجان القراءة للجميع -
34. 

مؤمتر التغري االجتماعي ىف تمع املصري"، من أوراق عمل سعاد عبد الرحيم، "الدور االجتماعي لرجال األعمال ىف اجملا50
للمركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، املنعقد ىف ، املؤمتر السنوي اخلامس اجملتمع املصري خالل مخسني عاما

 .583(، ص 2003)القاهرة: املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية،  2003أبريل  23 – 20الفرتة 

http://www.youtube.com/watch?v=1AHPnSok3tA
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متا  على املوقع الرمسى االقتصاد املصري: تطور االقتصاد املصري، اهليئة العامة لالستعالمات: بوابتك إىل مصر، ا51

 تى:آلللهيئة على الشبكة الدولية للمعلومات، وفق الرابط ا
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=1241 

، متا  على املوقع الرمسي لوزارة املالية وزايدة دور القطاع اخلاص ىف التنمية االقتصادياستمرار التوجه وزارة املالية، ا52
 املصرية على الشبكة الدولية للمعلومات وفق الرابط اآليت:

- Ministry of Finance: http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-8-6-

11.aspx(Accessed 23/11/2015). 

 ؟االستثمار األجنيب املباشر ىف العامل: كيف تطور عرب السنوات األخرية...جملس الوزراء: مركز دعم واختاذ القرار، ا53
 .5(، ض 2008، سلسلة تقارير حالة )القاهرة: مركز دعم واختاذ القرار، مارس ؟وكيف تطور نصيب مصر منه...

 .ابقمرجع س ،اللجنة املركزية العريب: االشرتاكياالحتاد ا54

 .20 ، صىف الفصل التشريعي التاسع، مرجع سابق اجلمهورية رئيس السيد بيانجملس الشعب: اجلريدة الرمسية، ا55

صدفة حممد حممود، العالقة بني الدولة واجملتمع يف إطار احلكم الرشيد واملواطنة والثقة املتبادلة، موجز سياسات، العدد  56
 .3(، ص 2009مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، - ةاالجتماعي)القاهرة: مركز العقد  3

، الطبعة الرابعة قانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية وفقا آلخر التعديالتالعايل،  التعليموزارة ا57
 .1(، املادة 2006والعشرون املعدلة )القاهرة: وزارة التعليم العايل، 

مارس -العربية وفقا آلخر تعديالت مصر ةمجهوري دستور العامة، األمانة-الشعب: جملس العربية مصر مجهوريةا58
 .18 ، املادة، مرجع سابق2007

خطب وأحاديث وبياانت الرئيس حممد أنور السادات: الربانمج العام االحتاد االشرتاكي العرىب: اللجنة املركزية،  59
"، الذي قدمه الرئيس أنور السادات، إىل االجتماع املشرتك للجنة املركزية وجملس 1974أكتوبر  ورقة-للدولة 

 .1974أبريل  18الشعب، ىف 

، دور االنعقاد العادى الفصل التشريعى التاسع ،اجلمهورية رئيس السيد بيانالرمسية: قسم جملس الشعب،  اجلريدة 60
، 1426من ذى القعدة  17والشورى، املعقودة بعد ظهر يوم االثنني  املشرتك جمللسى الشعب االجتماع األول،
يناير 2األمريية،  ع، السنة األوىل )القاهرة: اهليئة العامة لشئون املطاب1، العدد ٢٠٠٥ ديسمرب من ١٩املوافق 
 14، ص (2006

، ورقة سياسات )القاهرة: مركز تطوير التعليم املصري مبحاكاة التعليم املاليزيمركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  61
 .6(، ص 2012املعلومات ودعم اختاذ القرار، 

 .23(، املادة 2014)القاهرة: رائسة اجلمهورية،  2014الدستور املصري اجلمهورية، رائسة  62

، اجمللد األول )القاهرة: اهليئة املصرية موسوعة مصر احلديثة: احلكومة والنظام السياسيعلى الدين هالل )حمررا(، ا63
 .27(، ص World Book Inc ،1996وزارة الثقافة ابلتعاون مع -العامة للكتاب 

 ىف حممد ايسر اخلواجة )حمررا(،إميان حممد عز العرب، واقع التحول الدميقراطي واإلصال  السياسي ىف مصر،  64
، أعمال الندوة السنوية الثانية لقسم علم االجتماع اإلصالح السياسي والتطور الدميقراطي ىف مصر: رؤية مستقبلية

)طنطا: دار املصطفى  2006مارس  13عة طنطا، ىف جامعة طنطا، املنعقدة بكلية اآلداب جام –بكلية اآلداب 
 .165(، ص 2006للنشر والتوزيع، 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=1241
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-8-6-11.aspx
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-8-6-11.aspx
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 .186(، ص 1996)اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  املشاركة السياسية: طبيعتها وحمدداهتاحمى شحاته، ا65
اإلصالح  السياسى وأزمة التحول الدميقراطى ىف مصر"، ىف حممد ايسر اخلواجة )حمررا(، اإلصال حممد ايسر اخلواجة، "ا66

، أعمال الندوة السنوية الثانية لقسم علم االجتماع بكلية السياسى والتطور الدميقراطى ىف مصر: رؤية مستقبلية
طنطا: دار املصطفى للنشر ) 2006مارس  13جامعة طنطا، املنعقدة بكلية اآلداب جبامعة طنطا، ىف  –اآلداب 
 .23، ص (2006والتوزيع، 

 .25، 24، ص ص املرجع السابق 67
 ، واقع التحول الدميقراطى واإلصال  السياسى ىف مصر، ىف حممد ايسر اخلواجة )حمررا(،العربإميان حممد عز  68

، أعمال الندوة السنوية الثانية لقسم علم االجتماع اإلصالح السياسى والتطور الدميقراطى ىف مصر: رؤية مستقبلية
)طنطا: دار املصطفى  2006مارس  13جامعة طنطا، املنعقدة بكلية اآلداب جامعة طنطا، ىف  –بكلية اآلداب 
 .170، ص (2006للنشر والتوزيع، 

، 27(، ص ص 2007)القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  احلركات االجتماعية اجلديدةفريد زهران، ا69
28. 

)القاهرة: مركز املعلومات ودعم اختاذ  دور االستقرار السياسي يف حتقيق االستقرار االقتصاديمرمي حممود وآخرون،  70
 .13(، ص 2014القرار، 

، أوراق للحوار، إصدار دوري، اإلصدار الثالث، نوفمرب يف الطريق إىل احلريةاذ القرار، مركز املعلومات ودعم اختا71
 .8(، ص 2011)القاهرة: مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  2011

)القاهرة:  شركاء ىف التنمية: اجلوانب السياسية واالجتماعية لإلصالح االقتصادي ىف مصرعالية املهدى )حمرر(،  72
 .225 – 222(، ص ص 2010جامعة القاهرة،  –اسات وحبوث الدول النامية مركز در 

 .180، ص مرجع سابقإميان حممد عز العرب، ا73

 .33ص  مرجع سابق،حازم الببالوي، ا74
 .20، 19، ص ص املرجع السابقا75
 .579، ص مرجع سابقسعاد عبد الرحيم، ا76
 .101، ص مرجع سابقهشام قاسم، ا77
 .583، ص مرجع سابقسعاد عبد الرحيم، ا78
مبادرة للتقدم: على أمحد جنيب، "أمهية تكوين وتشغيل عقل للصناعة املصرية"، ىف حممد السيد سعيد )حمررا(، ا79

، 82(، ص ص 1997)القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية،  استيعاب التكنولوجية املتقدمة ىف مصر
78. 

 .90، ص املرجع السابقا80
81 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2016–2017 (Geneva: World 

Economic Forum, 2016), p. 168. 
أزمة االنتماء ىف مصر: اآلاثر االجتماعية واالقتصادية والسياسية لالنفتاح عبد اخلالق فاروق، حممد فرج،  82

 .253، ص (1995)القاهرة: مركز احلضارة العربية لإلعالم والنشر والدراسات،  االقتصادى
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رسالة ماجستري غري ، "1987 – 1974عبد السالم على نوير، "احلراك االجتماعي والتغري السياسي ىف مصر ا83

جامعة القاهرة )اجليزة: كلية االقتصاد  –، مقدمة إىل قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية منشورة
 .321(، ص 1993والعلوم السياسية، 

االجتماعية، الدورة الثانية تقرير اجمللس القومي للخدمات والتنمية : اجملالس القومية املتخصصة، اجلمهوريةرائسة ا84
 .186، 185 ص (، ص2002)القاهرة: اجملالس القومية املتخصصة،  2001/2002والعشرون: 

، أوراق للحوار، إصدار دوري، اإلصدار األول، مركزية القيمة وال مركزية احلكمأمحد زايد، دولة العدل االجتماعي:  85
 .8(، ص 2011اختاذ القرار، )القاهرة: مركز املعلومات ودعم  2011إبريل 

نشرة شهرية ملتابعة أداء االقتصاد املصري ، "مالمح االقتصاد يف مصر والعامل"مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  86
 .2(، ص 2016)القاهرة: مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  2016، يوليو 25، العدد والعاملي

87 Transparency International, Transparency International Annual Report 2009 

(Berlin: Transparency International, 2015), p. 49. 
مجهورية  أداء اجلامعات ىف خدمة اجملتمع وعالقته ابستقالهلا: دراسة مقارنة ىفعبد الناصر حممد رشاد عبد الناصر، "ا88

، مقدمة إىل قسم الرتبية املقارنة رسالة دكتوراه غري منشورة"، مصر العربية والوالايت املتحدة األمريكية والنرويج
 .502(، ص 2004جامعة عني مشس، -جامعة عني مشس )القاهرة: كلية الرتبية-واإلدارة التعليمية، كلية الرتبية

، الطبعة األوىل )اجليزة: عني تعليم اجلامعي والعايل: صيغ وبدائلجتديد الشبل غريب بدران، مجال الدهشان، ا89
 .152(، ص 2008للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

مؤمتر التعليم العايل بني حتدايت الواقع شبل بدران غريب، "التعليم اجلامعي وحتدايت املستقبل"، من أوراق عمل ا90
ي األول ملركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعة أسيوط، املنعقد ىف رحاب جامعة ، املؤمتر العلمى السنو ورؤى التطوير

، ص 2009)أسيوط: مركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعة أسيوط،  2009ديسمرب  13 – 12أسيوط، ىف الفرتة 
113. 

للمحاسبات،  املركزي)القاهرة: اجلهاز  2011 /02 /14 بتاريخ (1للمحاسبات، بيان رقم ) املركزياجلهاز ا91
 . 1(، ص 2011

مؤمتر على حممد فهيم عشيبة، "تطوير البحث العلمى والدراسات العليا وأاثره على التنمية الشاملة"، من أوراق عمل  92
املستقبل حتسني جودة برامج الدراسات العليا ىف مؤسسات التعليم العاىل: مواجهة التحدايت وتوجه حنو 

)شبني الكوم: جامعة املنوفية،  2009فرباير  26 – 25، املنعقد ىف رحاب جامعة املنوفية، ىف الفرتة والتنمية
 .318، ص (2009

مجال حسني الريدى، "عالقة الدراسات العليا ابلتنمية وبعض األساليب التطبيقية للنهوض ابلدعم املاىل من خالهلا"،  93
 جودة برامج الدراسات العليا ىف مؤسسات التعليم العاىل: مواجهة التحدايت وتوجه مؤمتر حتسنيمن أوراق عمل 

)شبني الكوم: جامعة  2009فرباير  26 – 25، املنعقد ىف رحاب جامعة املنوفية، ىف الفرتة حنو املستقبل والتنمية
 .305، ص (2009املنوفية، 

يوسف عبد العزيز احلسانني، "مقرتحات حول املالمح األساسية لتطوير الدراسات العليا ىف اجلامعات املصرية"، من  94
مؤمتر حتسني جودة برامج الدراسات العليا ىف مؤسسات التعليم العاىل: مواجهة التحدايت وتوجه حنو أوراق عمل 
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)شبني الكوم: جامعة  2009فرباير  26 – 25ىف الفرتة ، املنعقد ىف رحاب جامعة املنوفية، املستقبل والتنمية
 .93، ص (2009املنوفية، 

 .56، ص (2000)القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  مستقبل اجلامعة املصريةحممد اجلوادى،  95
96 World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2016–2017 (Geneva: 

World Economic Forum, 2016), p. 168. 
( )القاهرة: اهليئة القبطية 26، سلسلة إصدارات منتدى حوار الثقافات )املواطنة يف التعليمهاين عياد )حترير(،  97

 .12-11(، ص ص 2004للخدمات االجتماعية، 
)القساهرة: مركسز املشسروعات الدوليسة اخلاصسة،  أخالقياات األعماال ومواطناة الشاركاتمركز املشروعات الدولية اخلاصسة،  98

 .5(، ص 2013
 .6، ص املرجع السابق 99

 ملزيد من التفاصيل يرجى مراجعة ما أييت: 100
)القاهرة: مركز املشروعات الدولية اخلاصة،  مفهوم املواطنة وتطبيقاته يف جمال االعمالجون د. سوليفان واخرون،  −

 .8(، ص 2015

ا.8(، ص 2013)القاهرة: مركز املشروعات الدولية اخلاصة،  مواطنة الشركات دليلمركز املشروعات الدولية اخلاصة،  −
 .nisairaq.comwww متا  على موقع  هل حيتاج العراق اىل جامعة من الطراز العاملي؟،حممد الربيعي،  101

، اجمللد سلسلة ثقافة جامعية، "االستقاللية –احلرية األكادميية  –اجلامعات: النشاة والتطور "رايض عزيز هادى، ا102
 .78، 77(، ص ص 2010مركز التطوير والتعليم املستمر، -الثاىن، العدد الثاىن )بغداد: جامعة بغداد 

103 Global Coalition to Protect Education from Attack, Institutional Autonomy and 

the Protection of Higher Education from Attack (online: Global Coalition to 

Protect Education from Attack, December 2013), P. 4. 
 .6، ص ية يف اجلامعات العربية: وثيقة مقرتحةاحلرية األكادميعلى السيد الشخيىب وآخرون،  104

 .17، ص مرجع سابق، عبد الناصر اش قعبد الناصر حممد  105
 .87ص ، مرجع سابقمنظمة التنمية والتعاون االقتصادى والبنك الدوىل، ا106

107 Don Anderson and Richard Johnson, University Autonomy in Twenty Countries 

(Canberra: Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs, 

1998), P. 7. 
108 Ralph F. Fuchs, “Academic Freedom: Its Basic Philosophy, Function, and History”, 

In Richard T. De George, Academic Freedom and Tenure: Ethical Issues (New 

York: Rowman & Littlefield Publishers, 1997), pp.139-140. 
إعالن عمان للحرايت األكادميية واستقالل منتدى احلوار االلكرتوىن حول مقياس احلرية األكادميية يف اجلامعات، ا109

اللمعلومات: للمنتدى على الشبكة الدولية، متا  على املوقع الرمسي مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمى
(Accessed 11-00-09-07-08-2013-http://achrs.org/maf/index.php/typography/145

 ا(23/11/2015

 92، ص مرجع سابقمنظمة التنمية والتعاون االقتصادي والبنك الدويل،  110
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