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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة 

:  يف كتابه الكرمي عز وجليقول للا   ،والصالة والسالم على رسوله األمني ،العاملنياحلمد هلل رب  
َا فـَيُـنَـب  ُئُكمْ  َوالَشَهاَدة   اْلَغْيب   َعال    إ ىَلى  َوَسرُتَدُّونَ  َواْلُمْؤم ُنون َوَرُسولُهُ  َعَمَلُكمْ  اّللَُ  َفَسََيَى اْعَمُلوا ﴿َوُقل   ُتمْ  ِب  تـَْعَمُلو  ُكنـْ
  الرسول ويقول ،(3)( ما نوى ئ  مر ا لكل  وَ   ، ابلنية  األعمالُ ) :وقال الرسول حممد صلى للا عليه وسلم ،(2)َن﴾ 
 .(4)(عن رعيته   ومسؤول   لكم راع  كُ ) :لى للا عليه وسلمص

لية اجلامعـة ؤو مسـو   ،وتطـويره  وخدمـة اجملتمـع  ،والبحـ  العلمـي  ،تتمثل وظائف اجلامعة األساسـية يف التـدري 
وهــي  ،حلاجــة العصــر إليهــا ،يف الــدول املتقدمـة اودورهـا يف خدمــة اجملتمــع مــن املفــاهيم احلديثـة الــ  ظهــر  مــؤخر  

ومعاجلــــة  ،اجملتمــــع وإشــــراكها يف عمليــــة بنــــا  ،ســــتفادة مــــن املؤسســــا  العلميــــة وكوادرهــــا املت صصــــةوســــيلة لال
وخدمـــة اجملتمـــع ومعاجلـــة مشـــاكله عـــن  ريـــ   .ميـــة مدروســـةاملشـــاكل الـــ  تعـــرتيف اإلنســـان يف بيئتـــه بطريقـــة عل 
حــدى الســـبل لواــع اجلامعـــة يف مقدمــة التصـــنيفا  العامليـــة إالبحــوا العلميـــة اجلــادة املرتبطـــة ابلواقــع أصـــبح  

 للجامعا .
هتمـــام اجلامعـــة كمؤسســـة تعليميـــة وتربويـــة ابلواقـــع التنمـــوي للمجتمـــع هـــو دليـــل علـــى جديـــة اويف احلقيقـــة أن 

 .وصدق رسالة اجلامعة يف خدمة اجملتمع
هي جائحة كوروان الـ  أجـرب  قطاعـا  واسـعة علـى إقفـال   امن املشاكل ال  هدد  اجملتمع وصحته مؤخر  

فكــان أن قامــ  اجلامعــا  يف وتلــف دول العــال بتقــدمي خــدما ا  ،ومنهــا مؤسســا  التعلــيم العــاي ،مؤسســا ا
علـــى  احفاظـــ   ؛أو التعلـــيم عــن بعـــد ،أو مـــا يســمى التعلـــيم الرقمـــي ،اإلنرتنـــ  التعليميــة ملاليـــني الطلبـــة عــن  ريـــ 

 ،ولكــي ت تتوقــف احليــاة ،تقــدمي تعلــيم جيــد ويف نفــ  الوقــ  ،ســتمرارهم يف يصــيل العلــماودوام  ،صــحة الطلبــة
الرتكيــز يبقــى األهــم هــو  ،وبغــا النظــر عــن مــدى رــاأ التجربــة أو فشــلها ،أو يضــيع العــام الدراســي علــى الطلبــة

 

 .(105اآلية  -( )سورة التوبة  2
دمشــ  ـ  ،بــن كثــَي للطباعــة والنشــرادار  ،هـــ(256ـ  194اإلمــام أع عبــد للا حممــد بــن إباعيــل الب ــاري )  ،( )صحيح الب ــاري  3

صــفحة  ،54حــدي  رقــم  ،كتــاب اإلنــان ابب مــا جــا  أن األعمــال ابلنيــة واحلســبة  ،م2002هـــ ـ 1423 ،الطبعــة األوىل ،بــَيو 
 ،بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول للا صــلى للا عليــه وســلم و)صــحيح مســلم املســمى املســند الصــحيح امل تصــر مــن الســنن ،24

الطبعــة  ،الــراييف ـ الســعودية ،دار  يبــة للنشــر ،هـــ(261ـ  206اإلمام احلافظ أع احلســني مســلم بــن احلجــا  القشــَيي النيســابوري )
ـــ ـ 1427 ،األوىل ــارة  ،م2006هـ ــاب اإلمـ ــال ابلن ،كتـ ــا األعمـ ــلم ) إنـ ــه وسـ ــلى للا عليـ ــه صـ ــة(ابب قولـ ــفحة  ،1907حـــدي   ،يـ صـ
 .متف  على صحته ؛(920
ابب فضــــيلة اإلمــــام  ،كتــــاب اإلمــــارة  ،صــــحيح مســــلم) ،(618صــــفحة  ،2554حــــدي   ،كتــــاب العتــــ   ،صــــحيح الب ــــاري)(  4

 .( متف  على صحته886صفحة  1829حدي    ،..العادل
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إىل  حــل لــو كانــ  ت تصــل ،وحماولــة تعزيزهــا والرقــي  ــاســتفادة هــؤت  الطلبــة مــن هــذه التجــارب امــدى علــى 
 .وليس  بنف  الكفا ة  ،مستوى التعليم التقليدي يف اجلامعا 

عـن   ا ـدو  ومواـوعية بعيـد  وبيـان إرااا ـا احلقيقيـة  دور اجلامعـا  العربيـة  حماولـة مناقشـة    :الدراسةشكالية  إ
وبيــان مــدى قر ــا أو  ،ملؤسســا  التعليميــة يف الــو ن العــرععمــل ال واقعيــةوتقــدمي صــورة  ،التشــنأ أو الدعايــة

 .ومدى ما يققه الشهادا  اجلامعية من فائدة للطلبة واجملتمع ،تمعن اجملبعدها ع 
رتقا  خبدما ا وتطـوير دورهـا للوصـول إىل مرتبـة اجلامعـا  هل تستطيع اجلامعا  العربية ات  :سةفرضية الدرا

أم ســتبقى مقيــدة ابلتحــداي  خــدما  جديــة تنفــع اجملتمــع مهــارا  و وهــل تســتطيع النجــاأ بتقــدمي  ،الغربيــة
جزهـــا عـــن مواكبـــة التطـــور العلمـــي مت ـــذة هـــذه العراقيـــل أداة لتربيـــر ع  ،والعراقيـــل الـــ  منعهـــا مـــن أدا  دورهـــا

 ؟ستغالل الفرص املتاحةاخل  أو وتبدو غَي قادرة على   ،واإلنساين
الــذي هــو اجلامعــا  ودورهــا يف تقــدمي ا ــدما   ،تنبــع أةيــة الدراســة مــن أةيــة مواــوعها :أمهيةةة الدراسةةة

مـن وتـوفَي حيـاة أسـهل للمـوا نني  ،للمجتمع عن  ري  البحوا اجلـادة الـ  تسـهم يف عمليـة الرقـي اجملتمعـي
وختفيــف األعبــا  املاديــة وصــعواب  احليــاة خاصــة عــن املــوا ن العــرع الــذي يــراأ  ،خــالل املهــارا  املكتســبة

 .دام فرص العملنعاوشبه  ،ي  و أة الفقر
      .وهي تبدو املنهجية األنسب هلكذا مواايع ،منهجية وصفية يليلية نقدية :ية الدراسةجمنه

    :هدف البحث
 .اللتأثَي يف اجملتمع إجيابي   ،كن أن تلعبه اجلامعةتسليط الضو  على الدور الذي ن .1
 ومدى أتثر أحدةا ابآلخر.   ،جمتمعا اتوايح نوعية العالقة ال  تربط اجلامعا  العربية يف  .2
 .الكشف عن بعا املعوقا  ال  منع اجلامعة من أدا  دورها .3
صـــحة تـــوفَي تعلـــيم جيـــد مـــع احلفـــا  علـــى تســـليط الضـــو  علـــى دور اجلامعـــا  يف ظـــل جائحـــة كـــوروان ب .4

 .الطلبة
 :خطة البحث

مطلب مهيدي عرف  فيـه بعـا املصـطلحا  املهمـة وا امة قم  بتقسيم البح  إىل   ابإلاافة إىل املقدمة
 .ومبحثني كل مبح  يتضمن مطلبني ،يف البح 

واملطلــب  ،اجلامعــة األخالقيــة اــاه اجملتمــع مســؤوليةيــدا عــن  :املطلــب األول :املبحــ  األول يضــم مطلبــني
واملبحـــ  الثـــاين  ،رصـــد ألهـــم املعوقـــا  الـــ  منـــع اجلامعـــة مـــن أدا  دورهـــا يف خدمـــة اجملتمـــع وتطـــويره :الثـــاين

املطلــب و  ،تفشــيتنــاول سياســة اجلامعــا  يف مواجهــة واب  كــوروان امل املطلــب األول ،نيطلبــتضــمن كــذل  م
 . ويف ابلعمل اجلامعي  دمة اجملتمعالنه  سبل حب  يف :الثاين
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 :طلب متهيدي
 ،وبيان املقصود من البحـ   ،التعريف ابملصطلحا  ارورة علمية إلعطا  تصور وااح عن مواوع الدراسة

لـذل  سـأركز علـى التعريـف ِبفـردا    ،حل ت أتشت  وأتوه يف موااـيع جانبيـة ت عالقـة هلـا فيمـا أريـد حبثـهو 
  .العنوان

علــى القــوة  االتنــاف  علــى البقــا  بــني األمــم ســيكون مرتكــز  ألن ؛ بــني األمــم حيــوايً  االتعلــيم العــاي دور   يلعــب 
سـتناد إىل وهـذا اإلنتـا  ت نكـن يقيقـه وتصـعيده إت ابت  ،قتصادية واحلضارية القائمـة علـى اإلنتـا  الـذايات

يلعـب التعلـيم العـاي املتطـور واملتجـدد فيهـا حجـر   ،جتماعية ومؤسسية عريقة مـن العلـوم والتكنولوجيـااقاعدة  
 .(5)تلف العلوم التطبيقية واإلنسانيةويشمل ذل  و ،ألساسا

لتحـوت  احلضـارية ل ،ادايد الطلب على املعرفةامي و تعاظم  األدوار امللقاة على عات  اجلامعا  يف تناوقد  
ويــدي تلبيــة وتــوفَي  ،افظــة علــى ا صوصــية واهلويــةواحمل ،مــتالا القــدرة علــى التنافســيةاواــرورا   ،واجملتمعيــة

 .(6)حتياجا  ومتطلبا  التنمية املستدامة ا
يؤكــد فيــه اجملتمــع  ،جتمــاعي متكامــلاجهــة لصــياغة بنــا  حضــاري التنميــة بشــكل عــام عمليــة واعيــة مو و      

قــوم علــى أســ  عمليــة مدروســة لرفــع مســتوى ت اومنهجــ   جتماعيــة وســيلة  والتنميــة ات ،هويتــه وذاتيتــه وإبداعــه
ســتفادة مـــن مــع ات ،والعمــل واملعيشـــة يف اجملتمعــا  احملليــة الناميـــة ،وإحــداا تغيــَي يف  ـــرق التفكــَي ،احليــاة

 .(7)إمكانيا  تل  اجملتمعا  املادية و اقا ا  
وأنظمـــة وأعـــرا  وتقاليـــد  ،ذا  هيكـــل تنظيمـــي معـــني ،أبهنـــا مؤسســـة علميـــة مســـتقلة اجلامعـــة وتعـــر       

وتتـألف مـن جمموعـة  ،وتتمثـل وظائفهـا الرئيسـية يف التـدري  والبحـ  العلمـي وخدمـة اجملتمـع  ،أكادنية معينة
وتقــدم بــرامأ دراســية متنوعــة يف ختصصــا  وتلفــة  ،مــن الكليــا  واألقســام ذا  الطبيعــة العلميــة الت صصــية

هـا درجـا  ِبوجبمـنح  ،مسـتوى الدراسـا  العليـاومنهـا مـا هـو علـى   ،منها ما هو علـى مسـتوى البكـالوريوس
  .(8)علمية للطالب  

 

 :متوفر على ،180ـ   179ص  ،الدكتور فواا عقل ، دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع ( 5
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference- 

جملة كلية  ،جتماعية للجامعا دراسة يليلية يف او  املسؤولية ات ،دور اجلامعا  السعودية يف الربط بني التعليم واجملتمع(  6
 . 658ص   ،م2016نيسان  ،اجلز  الثال  ،168العدد  ،جامعة األاهر ،الرتبية
  6/  15 ، املركز الدنقرا ي العرع ،إعداد آية عبدللا أمحد النويهي ،( دور اجلامعا  يف تقدم البح  العلمي وأثره على اجملتمع 7
 https://democraticac.de/?p=1905 :متوفر على ،م2014 /
ص  ،جتماعية للجامعا  دراسة يليلية يف او  املسؤولية ات ،عن دور اجلامعا  السعودية يف الربط بني التعليم واجملتمع نقال  (  8

          .658ـ  657
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https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/role-university-community-service.pdf
https://democraticac.de/?p=1905


وحـل  ،أو السياسـية ،قتصـاديةأو ات  ،جتماعيـةوخدمة اجملتمع هي اجلهود املبذولة لتحسـني األواـاع ات      
 .(9)ويقي  التنمية الشاملة يف اجملات  املتعددة  ،مشكال  اجملتمع

رتقـــا  لال ومـــا ينبغـــي أن تقـــوم بـــه اجلامعـــة ،اجملتمـــعهـــو مـــا تقـــوم بـــه اجلامعـــة ابلفعـــل لتنميـــة فالـــدور أمـــا       
لــزم أبهنــا املقــدرة علــى أن يُ  ســؤوليةوتعــر  امل ،القيــة اــاه اجملتمــعأخ مســؤوليةفللجامعــة  ،(10) ابجملتمــع وتنميتــه

 .(11)بوسا ة جهوده ا اصة  ـ والقدرة على أن يفي بعد ذل  ابلتزامه   اإلنسان نفسه أوت  
كمــا أهنــا الشــعور ابلواجــب   ،الفــرد الذاتيــة عــن اجلماعــة أمــام نفســه وأمــام للا مســؤوليةهــي  ســؤوليةفامل      

ويفـظ  ،ة تعمـل علـى صـيانة نظـم اجملتمـعاتجتماعي سؤوليةإن امل  ،والقدرة على يمله والقيام به  ،اتجتماعي
ويعمــل مــا عليــه يف  ،ليته حنــو نفســه وحنــو جمتمعــهويقــوم كــل فــرد بواجبــه ومســئو  ،قوانينــه وحــدوده مــن اإلعتــدا 

ة لألفـراد حنـو جمـتمعهم يتوقـف علـى اتجتماعيـ  سـؤوليةوالشـعور ابمل  ،سبيل النهويف أبمانتـه امللقـاة علـى عاتقـه
لما ااد الشـعور ك  ،والوت  للمجتمع تنتما وكلما ااد الشعور اب ،والوت  إىل جمتمعهم  تنتما مدى شعورهم اب

  .(12)ة حنوه اتجتماعي  سؤوليةابمل
رة علـــى األهـــدا  التقليديـــة مـــن حيـــ  البحـــ  عـــن تصـــل تعـــد رســـالة اجلامعـــا  يف العصـــر احلااـــر مق     
األمـــر الـــذي جعـــل مـــن أهـــم واجبـــا   ،لتشـــمل  يـــع نـــواحي احليـــاة امتـــد بـــل  ،والقيـــام ابلتـــدري  ،املعرفـــة

  .(13)وتوفَي متطلباته    ،للبح  يف حاجاته ،تتفاعل مع اجملتمعاجلامعا  املعاصرة أن 
 ،وقــيم مبـادئاجلامعـة ِبجموعــة  التــزامهـي  ســؤوليةوهـذه امل ،اــاه اجملتمـع الــذي تعمـل فيــه التـزامللجامعـة ف    

وتنفيـذها مـن خـالل   ،ملوظفيهـا و لبتهـا وللمجتمـع احمللـي وللمجتمـع أبكملـه  ،من شأهنا يسني نوعيـة احليـاة
 .(14)وغَي ذل    ،والتفاعل اجملتمعي ،وظائفها األساسية املتمثلة ابلتعليم والبح  واإلدارة املؤسسية

 

إعداد الدكتور  ارق عبد الرؤ  حممد  ،ااها  العاملية احلديثة تصور مقرتأ لتطوير دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف او  ات(  9
 . م2007 ،عامر
 . إعداد آية عبدللا أمحد النويهي ،جملتمع( دور اجلامعا  يف تقدم البح  العلمي وأثره على ا 10
ص  ،دراسة يليلية يف او  املسؤولية اإلجتماعية للجامعا   ،عن دور اجلامعا  السعودية يف الربط بني التعليم واجملتمع نقال  (  11
 . 642ـ  641
لدى أعضا  اهليئة التدريسية بكلية الرتبية / جامعة الزاوية / دراسة ميدانية على عينة من  اتجتماعية( واقع ممارسة املسؤولية   12

مقال نشر يف جملة   ،م2019/  6/  13 ،الدكتور بَي امل تار السيد كرنة / جامعة الزاوية ليبيا ،أعضا  هيئة التدري  اجلامعي
 https://jilrc.com :متوفر على  ،مركز جيل البح  العلمي ،135الصفحة  ،53العدد  اتجتماعية، جيل العلوم اإلنسانية و 

اتريخ    ،سفيان بو عطيط -الكاتبون: اراار العياشي  ،إشارة إىل احلالة اجلزائرية :اجلامعة والبح  العلمي من أجل التنمية(  13
 https://arsco.org/article-detail-977-8-0 :متوفر على ،2012فرباير   11النشر
 . لدى أعضا  اهليئة التدريسية بكلية الرتبية / جامعة الزاوية اتجتماعية( واقع ممارسة املسؤولية   14
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اجلامعــة اــاه اجملتمــع الــذي تعــيال فيــه مــن خــالل  التــزام كــذل   ة للجامعــا  هــياتجتماعيــ ســؤوليةوامل     
وقدرتــه علــى مواجهــة الثــورة املعلوماتيــة  ،وحــل مشــكالته ،الــربامأ واألنشــطة واألحبــاا الــ  تســاهم يف تنميتــه

(15).  
 ،والرتكيــز بشــكل أكــرب علــى أتهيــل الطالــب لعــال متغــَي ومتحــرا؛ ليتماشــى مــع متطلبــا  ســوق العمــل    
إاــافة إىل تركيــز اجلامعــا  اليــوم يف  ،عــن مــنح الطالــب شــهادة أشــبه مــا تكــون برخصــة لســوق العمــل ابعيــد  

 .(16)امان جاهزية الطالب ِبا يوائم األفكار املتجددة والعصرية 
ألهنـا تسـاعد علـى يسـني ؛    اتجتمـاعيللتعليم اجلامعي أثـر كبـَي يف عمليـة الرقـي    ،اجملتمعا  الناميةويف      

 .(17)وترفع مستوى معيشتهم   ،وتيسر فرص العمل لألفراد ،أوااع الطبقا  الفقَية من السكان
إخـرا  قيـادا   دورهـا يف ،وخدمة اجملتمعيف جمال التدري  والبح  العلمي  اجلامعةأةية وابإلاافة إىل      

وأن   ،فاملؤسسا  التعليمية تعمل على تغذيـة اجملتمـع بقيـادة مسـتقبلية يف كافـة اجملـات   ،(18)وكوادر جديدة  
 .(19)ختلف اجلامعة يؤدي إىل إفراا قيادا  هزيلة ت تستطيع تغيَي اجملتمع 

إىل العمل علـى تفعيـل نتـائأ  ،مسألة إنتا  املعرفة النزيهةاألخالقية  سؤوليةتتجاوا امليف العلوم اإلنسانية و     
ــياغة شـــكل احليـــاة العامـــة يف  ،العلـــم يف احليـــاة العمليـــة ــوم اإلنســـانية بـــدور يف صـ لـــذا يقـــوم البـــاحثون يف العلـ
 .(20)اجملتمعا  املعاصرة 

  

 

 . 642ص  ،للجامعا   اتجتماعيةليلية يف او  املسؤولية دراسة ي ،دور اجلامعا  السعودية يف الربط بني التعليم واجملتمع(  15
     .5ص  ،عمان ـ األردن  ،منتدى اإلسرتاتيجيا  األردين ،م2021آذار  ،يف امن كوروان وما بعده :التعليم العاي يف األردن(  16
    .177ص  ،الدكتور فواا عقل ، دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع(  17
 . 181ص  ،املصدر نفسه(  18
 . 178ص  ،املصدر نفسه(  19
فرباير  22اإلثنني  :يدي  ،عماد عبد اللطيف أستاذ البالغة ويليل ا طاب ،املسئولية األخالقية للعلوم اإلنسانية(  20

     https://www.shorouknews.com/columns/view :متوفر على ،م2021
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 .مسات العالقة املتبادلة بني اجلامعة واجملتمع :املبحث األول
 االنعةاالوال تسةتطيع هلا عدة مسئوليات جتاه اجملتمع الةذي تعمةف فية  و   ،تؤثر وتتأثر مبا حييط هبااجلامعة  

 يف الوقةةا اضاضةةر علةة  تقةةدظ مةةواد ناريةةة ال متةةس الواقةةع اضيةةا  املعةةا  اومل يعةةد دورهةةا مقت ةةر   ،عنةة 
ؤسسةات امل فل عوبة اض ول عل  فرص العمف يف الوقا اضايل  اونار    ،وليس هلا أمهية يف سوق العمف

املتغة  واملةادي وتاويةده مبةا يسةاعده علة  مواطهةة متطلبةات تهيئةة الطالةب هلةذا العةامل التعليمية مطالبةة ب
واملؤسسة التعليمية مطالبةة بتةذليف العقبةات الة   ،اضياة ليشق طريق  ويرتقي بنفس  وينفع أهل  وجمتمع 

   .يف اجملتمع  اومثمر   اانفع    اهيد الطريق ل  ليكون فرد  ذا الطالب ومتتواط  ه 
 .جتاه اجملتمع اجلامعة  وليةمسؤ   :ولاملطلب األ

  :(21)للجامعة أهدا  عديدة منها  
 .اأو إنتشار    اأو تطوير    اوهي تتناول ما يرتبط ابملعرفة تطور   :أهدا  معرفيةـ 
والعمـل علـى تزويـده ِبـا  تـا  إليـه  ،اجملتمـع اقتصادوال  من شأهنا أن تعمل على تطوير   :اقتصاديةأهدا   ـ  

وتنميـة مـا  تـا  إليـه مـن مهـارا   ،قتصـاديةتعاونـه يف التغلـب علـى مشـاكله ات  ،من خاما  بشرية وخـربا 
  .اقتصاديةوقيم  
ال  كطـــي مـــا يواجهـــه مـــن مشـــوخت ،اجملتمـــع اســـتقراروالـــ  مـــن شـــأهنا أن تعمـــل علـــى  :أهـــدا  إجتماعيـــةـ 

 .اجتماعية
وإجــرا  البحــوا  ،الوظــائف األساســية للجامعــة يف ثــالا وظــائف أساســية هــي إعــداد املــوارد البشــرية تتحــدد
وتتنـاول الوظيفـة األخـَية للجامعـة العمـل علـى   ،ونقـل الثقافـة  جتماعيةاتواملساةة يف عملية التنشئة    ،العلمية

 .(22)والعمل على خدمته وتنميته   ،وتناول قضااي ومشكال  اجملتمع  ،الطالبصياغة وتشكيل وعي  
 ،التــدري  الــذي يقــوم بــدوره بنقــل املعرفــة إىل أجيــال املســتقبل :فنشــاا اجلامعــة ينحصــر يف اجملــات  التاليــة

رفـد اجملتمـع بكـوادر بشـرية مت صصـة يف جمـات  متنوعـة  ،البح  العلمي الذي يقـوم بـزايدة املعرفـة ويـديثها
(23).  

وتت لـى عـن موقفهـا والـوعي ِبـا حوهلـا  هنـألهنا عندما تنعـزل ع  ،ت نكن للجامعة أن تعزل نفسها عن اجملتمع
بـــل  ،جتماعيـــةاتويفقـــد العلـــم قيمتـــه  ،املتطـــورة ت تـــرتبط حبركـــة احليـــاة ،وِبـــن حوهلـــا تصـــَي معارفهـــا متكدســـة

اجلامعـة غريبـة  وتعتـرب ،هوجمـراي  األحـداا فيـ  ،اجملتمـع  احتياجـا وبذل  ينفصل التعليم عن    ،اواملعرفية أيض  

 

 .660 ،653ص   ،عن دور اجلامعا  السعودية يف الربط بني التعليم واجملتمع نقال  (  21
   .العاملية احلديثة اتااها ودور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف او   .658ص  ،املصدر نفسه(  22
 . 183ص  ،الدكتور فواا عقل ، دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع(  23
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فإهنــا يمــل  ،والتنــوع ،اتجتمــاعيوقيــادة التغيـَي  ،علــى التنــاف وإذا فقــد  اجلامعــة قـدر ا  ،(24) عـن اجملتمــع
 .(25)بذور دمارها 

فبـــدون حبـــ  علمـــي تصـــبح اجلامعـــة جمـــرد  ؛ يعـــد البحـــ  العلمـــي أحـــدى أهـــم وظـــائف اجلامعـــا  األساســـية
 ،وإنـا  املعرفـة وإثرائهـا ونشـرها ،بـداع العلمـيلإل اولي  مركز    ،مدرسة تعليمية لعلوم ومعار  ينتجها اآلخرون

 .(26)والسعي لتوظيفها حلل املشكال  امل تلفة ال  يواجهها اجملتمع 
 وذلـ  بتـوفَي البيئـة العلميـة؛  اخاصـ   اهتمامـ  ااملتقدمـة بـرامأ البحـ  والتطـوير   أول  اجلامعا  يف الدولوقد  

ــا البحـــوا العلميـــة وتزدهـــر ــبة الـــ  نكـــن أن تنمـــو فيهـ ورصـــد  هلـــذا الغـــريف األمـــوال الالامـــة لتـــوفَي  ،املناسـ
 .(27)ال   تاجها الباحثون بت صصا م امل تلفة  ،واملعدا  العلمية ،األجهزة امل تربية

مــن خــالل املــنح واهلبــا  الــ  يصــل  ،لتمويــل أنشــطة اجلامعــا  امهمًــ  اماليًــ  اوابتــ  تشــكل البحــوا مصــدر  
لإلسـهام  ،أو العقود ال  تربمها إلراا البحوا ال  يتاجها تل  املؤسسا   ،عليها من املؤسسا  امل تلفة

 .(28)حبل املعضال  العلمية والتقنية ال  تواجهها  
ــد أهــــم م  ــا اجلامعــــا  أحــ ــ  تنجزهــ ــوا اجلامعيــــة الــ ــد البحــ ــنيف وتعــ ــلم تصــ ــودة والتمييــــز يف ســ ــرا  اجلــ ؤشــ

جلامعــة ظهــور التصــنيفا  العامليــة للجامعــا  واــع  علــى عــات  اف ،(29)اودوليًــ  ،اوإقليميًــ  ،احمليًــ  ،اجلامعــا 
 ،والبح  العلمي اجلاد والقادر على حل مشكال  اجملتمع وقضـاايه  ،جتماعيةات  سؤوليةابمل  اتهتمامارورة  

  .(30)  تطويرهواملساةة يف 
 ،من مهـام أعضـا  اهليئـا  التدريسـية اأساسي   اأصبح  البحوا العلمية اجلامعية يف الوق  احلاار جز   قد  و 

ومؤسســــا  التعلــــيم العــــاي يف البلــــدان  ،لرتقيــــتهم وتــــوليهم الوظــــائف القياديــــة يف اجلامعــــا  اأساســــي   اوشــــر   
 .(31) املتقدمة

قطاعـا  اإلنتـا   حتيـا اجملتمع عن  ري  اإلسهام يف ربط البحـ  العلمـي ابكما أن اجلامعة نكنها خدمة   
  .(32)وتقدمي احللول هلا   ،ودراسة املشكال  ال  تواجهها قطاعا  اإلنتا  امل تلفة ،وا دما 

 

  .العاملية احلديثة  اتااها ودور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف او  (  24
 . 181ص  ،الدكتور فواا عقل ، دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع(  25
 .العاملية احلديثة  اتااها دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف او  (  26
 إعداد آية عبدللا أمحد النويهي.   ،( دور اجلامعا  يف تقدم البح  العلمي وأثره على اجملتمع 27
 .فسهاملصدر ن(  28
  .العاملية احلديثة  اتااها دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف او  (  29
 .663ص  ،دور اجلامعا  السعودية يف الربط بني التعليم واجملتمع(  30
 . ( دور اجلامعا  يف تقدم البح  العلمي وأثره على اجملتمع 31
 .العاملية احلديثة  اتااها دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف او  (  32
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يف اجملتمــع  جتماعيــةاتو  قتصــاديةمــن عوامــل التنميــة ات امعــة ِبــا تقدمــه مــن كفــا ا  مدربــة تعتــرب عــامال  واجل
(33).  

ابلفائـدة الـ  نكـن أن جينيهـا اجملتمـع  ،من بني عوامـل أخـرى ،اعادة ما يكون اختيار مواوع البح  حمكوم  
 ،اويـــرر   ،ورخـــا    ،أي أكثـــر مســـاواة   ،ر أكثـــر إنســـانيةســـهام الـــذي يقدمـــه جلعـــل حيـــاة البشـــواإل ،مـــن دراســـته

ِبــا  قــ   ،و ــرق معاجلتهــا ،مواــوعا  حبــوثهم اختيــاراألخالقيــة اــاه اجملتمــع توجــه البــاحثني إىل  ســؤوليةفامل
 .(34) موحهم أبن يكونوا أداة لتغيَي جمتمعا م إىل األفضل

إن قيـام اجلامعـا  بـدورها يف خدمـة لـذل  فـ ،إن العالقة ال  تربط اجلامعا  العربية ِبجتمعا ا اـعيفة  ورغم
..فكمــا تتــأثر اجلامعــة ،.(35)وإنــا علــى اجلامعــا  والدولــة واجملتمــع  ،اجملتمــع ت يتوقــف علــى اجلامعــا  فقــط

يف  مســؤوليا اوتتحمــل  ،ختضــع هليمنتــهوت  ،أن تقــوده وتــؤثر فيــه اابجملتمــع الــذي تكــون فيــه جيــب عليهــا أيضــ  
   .(36) عملية التغيَي
 .عن أداء دوره يف خدمة اجملتمع معوقات العمف اجلامعي  :الثايناملطلب  

 هي:  ،ومنعها من أدا  دورها ابلكامل يف خدمة اجملتمع ،ومن الصعاب ال  تعرتيف عمل اجلامعا  
 ه ت توجـدإنـ إت   جتماعيـةاتوليتها  مـن خـالل مسـئ  ،دورهـا يف اجملتمـعـ على الرغم من قناعة اجلامعـا  أبةيـة  

لــربط جهــود اجلامعــا  يف جمــال ربــط التعلــيم  ،أو سياســة وااــحة ،جتماعيــةات مســؤوليةإســرتاتيجية فاعلــة لل 
 .( 37)وتعزيز دورها بشكل ملموس يف خدمته  ،ابجملتمع
أو ت تـؤتى الفرصـة  ،من نتائأ البحوا ال  اري يف اجلامعا  ت اـد  ريقهـا إىل التطبيـ  العملـي  اـ أن كثَي  

  .(38)صالحيتها يف اجملال العملي   ختيارت
على الرغم من دور اجلامعا  يف خدمـة ف ،ا  اجلامعة البحثية عن نشا ا  القطاعا  الصناعيةعزل نشا ـ  

قنية من الدول املتقدمة أننا ت نزال نستورد الصناعا  والت  إت    ،واألحباا العلمية يف اجملتمعوتعزيز الصناعا   
  .(39)  اصناعي  

 

   .نف  املرجع(  33
   .عماد عبد اللطيف ،املسئولية األخالقية للعلوم اإلنسانية( 34
 . 633ص   ،عن دور اجلامعا  السعودية يف الربط بني التعليم واجملتمع نقال  (  35
 . 183ص ،الدكتور فواا عقل ، دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع(  36
 . 639ص  ،للجامعا   اتجتماعيةدراسة يليلية يف او  املسؤولية  ،دور اجلامعا  السعودية يف الربط بني التعليم واجملتمع(  37
إشرا  الدكتور ايد عبد احملسن   ،رسالة ماجستَي ،دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع ،هـ 1403/   1402 ،بَية هاشم ،ابروم ( 38

     .88ص  ،مكة املكرمة ،كلية الرتبية  ،جامعة ام القرى ،آل حسني
 .638ص  ،دور اجلامعا  السعودية يف الربط بني التعليم واجملتمع(  39

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ،يتســم ابلتقليديــة واحملاكــاة جتماعيــةاتليتها الل مســئو يم واجملتمــع مــن خــدور اجلامعــا  يف الــربط بــني التعلـــ  
األمـر الـذي  ،جتماعيـةاتو  قتصـاديةاملباشر بقضااي التنميـة ات  اتهتمامأو    ،اتبتكاردون اللجو  إىل اإلبداع و 

 ،البلــدان تتســم ابلتقليــد واحملاكــاة بعــااألحبــاا العلميــة يف وكــذل   ،(40)أدى إىل عــزل اجلامعــة عــن اجملتمــع 
وهو ما أدى إىل عزل أنشطة اجلامعة البحثيـة عـن أنشـطة القطاعـا  الصـناعية   ،اتبتكاروتفتقر إىل اإلبداع و 

(41). 
ـــ ــامعي ــ ــيم اجلـ ــى التعلـ ــا  إىل  ،أد  اايدة الســـكان إىل اايدة الطلـــب علـ ــان أن ااـــطر  كثـــَي مـــن اجلامعـ وكـ

وليا  وأعبــا  جديــدة ممــا ألقــى عليهــا مســئ ،تفــوق اإلمكــاان  املتاحــة ،أعــداد كبــَية مــن الطــالب اســتيعاب
(42). 
لتعلـــيم القــائمون علــى احلكــم ت يهتمــون ابعنـــدما يكــون ف ،هيمنــة النظــام السياســي علــى مؤسســا  التعلــيمـ 

وهلـا إىل ورِبـا   ،عة احلـال يعرقـل أهـدا  اجلامعـة ورسـالتها العلميـةوهذا بطبي ،على اجملتمع اسلب   هذا  ينعك 
  .(43)  الشرعية عليهوإافا    ،تكري  ذل  النظاملأداة 
دودة الــدخل يــؤثر بشــكل كبــَي علــى ورجــا  حثيــة يف عــدد مــن الــدول العربيــة حمــإن اــعف اإلمكــاان  البـ 

 وأحيــاان   ،اوعــدم مواكبتهــا للتقــدم التكنولــوجي حينــ   ،جهــزةدم األوالنــاتأ عــن قــ   ،مراكــز البحــ  العلمــي فيهــا
فــال يكــون  ،والــذي يــؤثر بشــكل أساســي علــى البحــ  املنــتأ ،أخــرى النــاتأ عــن عــدم تكامــل هــذه األجهــزة

  .(44)حني يرسل للنشر يف جمال  علمية مرموقة   ،وت يصمد أمام التقييم واملراجعة  ،البح  متكامل
ــرب ـ ــاحثني العـ ــاون بـــني البـ ــري وتعـ ــل فكـ ــود تفاعـ ــدم وجـ ــة  ،عـ ــبب أاننيـ ــاربسـ ــول  ،التملـــ  لألفكـ ــدم القبـ وعـ

كــل هــذا يــنعك    ،يكــون مــن أجــل الرتقيــة ولــي  حلــل مشــكلةالــذي  البحــ دافــع و  ،ِبشــاركتها مــع اآلخــرين
فالكثَي من األحباا  ،ولي  هلا أتثَي على اجملتمع  ،فت ر  األحباا غَي متكاملة وجمزئة  ،على البح  العلمي

جـة متكاملـة قابلـة لل ـرو  بنتي ،وتكامـل أفكـار البـاحثني ،املنفـذة كمـا يقـول البـاحثون تفتقـد لعنصـر اميعهـا
 .(45)للتطبي  العملي  

 

     .639ص   ،نف  املرجع(  40
 .إشارة إىل احلالة اجلزائرية :اجلامعة والبح  العلمي من أجل التنمية(  41
 . ( دور اجلامعا  يف تقدم البح  العلمي وأثره على اجملتمع 42
 . نف  املرجع(  43
د. مواه بن  حممد الرابن رئيسة منظمة اجملتمع العلمي   :الكاتب ،( الباحثون العرب يبحثون أسباب اعف البح  العلمي 44
 اتريخ النشر  ،العرع
 https://arsco.org/article-detail-649-8-0 :متوفر على ،2012يناير  29
 . نف  املرجع(  45
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أو يف امل تــربا   ،اجلامعــا  أبةيــة نتــائأ البحــ  العلمــي املنجــز يف مراكــز البحــ  اقتنــاعوعلــى الــرغم مــن ـ 
 قتصـاديةفإنه لي  هناا سياسة حبثية لربط جهود اجلامعا  يف جمال البح  العلمي ابملتطلبا  ات  ،اجلامعية

 .(46)  جتماعيةاتو 
ــة يف البلـــدان العر ـ  ــة الداخليـ ــاا الـــ  اـــعف القـــدرا  والبـــ  التحتيـ ــة  ـــول دون تبـــل األنـ ــدابيـ ــا الـ ول بتكر ـ

 .(47)قطاعا  الصناعية ومتطلبا ا  األمر الذي جيعل البح  العلمي ت يواكب حاجا  ال  ،ااملتقدمة صناعيً 
وتعـاين عـدة  ،ـ يؤكد تقرير للبن  الدوي أن نظم التعليم يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا جامـدة بشـكل كبـَي

ــارا  ــن املهـ ــر مـ ــهادا  أكثـ ــى الشـ ــز علـ ــا الرتكيـ ــاكل منهـ ــد علـــى  ،مشـ ــبااواحلـــرص الزائـ ــؤدي إىل  اتنضـ ــا يـ ِبـ
 .(48) التحفيظ والتعلم السليب

 ،ومــا نســميها ابجلامعــا  ليســ  إت  مــدارس للتعلــيم العــاي ،فــالتعليم عنــدان يوظــف إلعــادة إنتــا  الت لــف 
 .(49)ودراسة الكتب الكالسيكية  ،والوعظ  ،نارس فيها التعليم بواسطة التلقني

ونسـب  ،فمعـدت  البطالـة املرتفعـة بشـكل عـام  :أعـداد خرجيـي اجلامعـا   اسـتيعابـ عجز سوق العمل عن  
أعـداد املـوا نني الـذين   رتفـاعليستا نتيجـة ت ،بشكل خاص ،البطالة بني خرجيي اجلامعا  والدراسا  العليا

بــل أن الســبب يف ذلــ  يعــود إىل عجــز ســوق العمــل احمللــي علــى  ،يســعون للحصــول علــى التعلــيم اجلــامعي
حيـــ  أن العمالـــة اجلامعيـــة )العـــريف( تفـــوق حاجـــة ســـوق العمـــل إىل  ،توليـــد أعـــداد كافيـــة مـــن فـــرص العمـــل
 .(50)خرجيي هذه الت صصا  )الطلب( 

  

 

 .إشارة إىل احلالة اجلزائرية :التنميةاجلامعة والبح  العلمي من أجل (  46
 . نف  املرجع(  47
  ،هل تنجح دول عربية يف إنقاذ التعليم من كوروان عرب اإلنرتن  ؟(  48
 https://www.dw.com/ar ، إباعيل عزام ،م2020/  4/  7
    .179ص  ،الدكتور فواا عقل ، دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع(  49
 .  12ص  ،عمان ـ األردن  ،منتدى اإلسرتاتيجيا  األردين ،م2021آذار  ،يف امن كوروان وما بعده :األردنالتعليم العاي يف (  50
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 ملواطهة تطورات الع ر.ابملؤسسات التعليمية    االرتقاء :املبحث الثاين
ســـرعان مـــا نبـــدأ و  ،يواجـــه اجملتمـــع الكثـــَي مـــن الظـــرو  والتعقيـــدا  الغـــَي متوقعـــة ،التغيـــَي مـــن بـــا  احليـــاة

وهـــذا يتطلـــب  ،تســـتمر احليـــاةالصـــدما  فمـــن احلكمـــة التـــأقلم والتكيـــف مـــع األواـــاع املتجـــددة ل ســـتيعاباب
يف مـــا اـــص املؤسســـا  التعليميـــة كانـــ  جائحـــة كـــوروان التحـــدي  ،ختطـــيط ومهـــارة ملواجهـــة هـــذه الظـــرو 

لعامليـة يف وكان  اجلامعـا  ا ،ما  رأائية ملواجهة نستثااألكرب الذي فريف على الكادر التدريسي بذل جهود 
الفــرص  اســتغاللو  ، ــرق وأســاليب جديــدة وغــَي مســبوقة للتعامــل مــع األامــة ابتكــر ذروة املؤسســا  الــ  

 .من ا ربا  العلمية يف إدارة األاما  اتستفادةالتقدم العلمي واملادي و لتحقي   
 .اجلامعة بني التعليم التقليدي والتعليم اإللكرتوين  :ألولاملطلب ا

مــن درجــة واب  إىل درجــة جائحــة ؛ وقــد أواــح أحــد  19رفعــ  منظمــة الصــحة العامليــة مرتبــة تفشــي كوفيــد 
األمـــرايف الصـــدرية أن الـــواب  هـــو ظهـــور حـــات  أمـــرايف معديـــة يف دولـــة أو جمموعـــة دول صـــغَية  استشـــاري
أمــا اجلائحــة فهــو ظهــور حــات  ألمــرايف معديــة يف أكثــر دول  ،وينتشــر بصــورة ســريعة بــني النــاس ،متجــاورة

ممــا يهــدد صــحة النــاس ويتطلــب  ،ويصــعب الســيطرة علــى احلــات  املراــية علــى مســتوى العــال ،العــال أبســره
وهــذين املصــطلحني يطلقــان علــى األمــرايف املعديــة  ،وخطــط عاجلــة إلنقــاذ البشــر ،إجــرا  تــدابَي  بيــة ســريعة

 .(51)ايف القلب أو السكر أو غَيها أوبئة أو جائحة على سبيل املثال  فال تعترب أمر  ،فقط
ليجـــد العـــال نفســـه يف  ،ابلـــد   160املـــدارس لغلـــ  أبوا ـــا يف أكثـــر مـــن  19وقـــد دفعـــ  جائحـــة كوفيـــد      

 .(52)من التقدم   اوتقويف عقود   ،و در إمكانيا  بشرية ت تعد وت يصى ،كامال    مواجهة كارثة م  جيال  
ومنهــا  ،أنــاا جديــدة للــتعلم والتعلــيم اكتشــا وأجــرب  اجلائحــة اهليئــا  األكادنيــة حــول العــام علــى       

م اهلجـني أو ما يسـمى ابلتعلـي ،واملز  بني احلضور الش صي واإلنرتن   ،التعليم اإللكرتوين أو التعليم عن بعد
(53). 

ــة      ــت دام اإلنرتنـــ  يف املنطقـ ــار اسـ ــم انتشـ ــابق  إت ،ورغـ ــرب سـ ــدول ل ختتـ ــن الـ ــد مـ ــ   ا أن العديـ ــا  الـ التقنيـ
 ،بــل ل تســتطع دول عربيــة كثــَية حــل إدخــال التعلــيم عــن بعــد يف النظــام اجلــامعي ،يُتيحهــا التعلــيم اإللكــرتوين

 .(54)رغم أن جامعا  عريقة عرب العال اعتمد  احملاارا  الرقمية منذ أكثر من عقد 
 

 :متوفر على ،املصدر اجلزيرة مباشر ،م2020/  3/  15اتريخ النشر   ،. مالفرق بني الواب  واجلائحة ؟.مفهومان وتلفان(  51
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2020/3/15 

متوفر   ، م2020/  8/   27اتريخ النشر   ،روى  نطاوي ،.حلم مشروع وواو  واقعية.العودة إىل املداس يف امن )كوروان((  52
  -https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/bac :على
بية  مقابلة مع دكتور مايكل كروجر )مدير برانمأ إدارة التعليم الدوي يف جامعة لودفيغسبورغ للرت  :والتعليم العاي 19( كوفيد ـ  53

   https://www.un.org/ar/115986 :متوفر على ،األمم املتحدة ،)املانيا( وجامعة حلوان )مصر(
 هل تنجح دول عربية يف إنقاذ التعليم من كوروان عرب اإلنرتن  ؟ (  54
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 ــالب  ابــل أيضــ   ،حيــ   ت يــدرس  ــالب مــن هــذه الــبالد فقــط -ويف الــدول املتقدمــة مثــل أمريكــا وأورواب 
مــن جامعــا  هــذه  بســبب اعتمــاد كثــَي ،يواجــه التعلــيم العــاي أامــة ماليــة خانقــة -مــن  ــب العــال أب عــه 

والتعلـيم عـن بعـد أو أتجيـل الدراسـة يعـل  ،احملليـني أو األجانـب  سوا   ،الدول على الرسوم ال  يدفعها الطلبة
 .(55)أن جامعا م سو  ختسر أقسا هم الدراسية

ألن خرجيـي اجلامعــا   ؛اورِبــا تُغلـ  مامــ   ، اجلامعــا  املرموقـةجاذبيتهــا لصـاح اوسـتفقد اجلامعـا  األقــل حظًـ 
 .(56) ورواتب أفضل ،املرموقة كما تشَي الدراسا   صل أغلبهم على وظائف أفضل

وعـدم وصـول   ،وأكرب العراقيل ال  تواجه التعلـيم اإللكـرتوين اـعف األواـاع املعيشـية جلـز  كبـَي مـن السـكان
 ،التيــار الكهرابئــي لســاعا   ويلــة عــن بعــا املنــا   انقطــاعمــع  ،تغطيــة اإلنرتنــ  إىل كــل املنــا   يف الــبالد

 وعدم قدرة وسائل اإلعالم اجلماهَيي على خل  تفاعل شبيه ِبا جيري يف الفصول التقليدية.
 ارتفـــاعخاصـــة مـــع  ،ومراقبـــة األ فـــال ،املنـــزيصـــعب التعلـــيم واـــعف املســـتوى التعليمـــي للكثـــَي مـــن األســـر يُ 

وحالـة ا ـو  مـن اإلصـابة ابملـريف ِبجـرد الرجـوع   ،عـن املـزا  املدرسـي  اتبتعـادإاـافة إىل    ،(57)نسب األميـة
 .(58) إىل املدرسة

ففــي دراســة ملركــز السياســا   ،وهــذه التحــداي  ت تشــمل الــدول العربيــة فقــط بــل مشلــ  حــل الــدول الغربيــة
إىل  ،املـدارس الرقميـة يف البلـد ،أو تقليـل ،م بوقـف2019الو نية التعليمية يف الوتاي  املتحدة أوصـ  عـام  

مقارنة ابملـدارس التقليديـة  ،يف خالصا  الدراسة  االذي ظهر جليً   ،حني التأكد من أسباب اعف مردودها
(59). 

أو  ،فشــبكة اإلنرتنــ  يف البلــد اــعيفة ،األوروبيــة املت لفــة يف جمــال التعلــيم عــن بعــدملانيــا مــن الــدول أوتعتــرب 
كمــا توجــد   ،لــب املعلمــني غــَي مــدربني علــى تقنيــا  التعلــيم الرقمــيكمــا أن أغ   ،يف العديــد مــن املنــا  بطيئــة 

الصـــعب أن يـــوفر هـــا أن التعلـــيم عـــن بعـــد مـــن قتناع النهائيـــة؛ ت اتختبـــارا إلغـــا  بعـــا  ادول أعلنـــ  مســـبق  
 .(60)كما فعل  فرنسا    ،هلا  بديال  

 

  :متوفر على ،م2020/  5/  31 ،فرص جديدة ؟ دكتورة اندية عويدا  :( التعليم اجلامعي يف امن كوروان  55
https://www.alhurra.com/different-angle/Univesities-in- 

   .نف  املرجع(  56
 ( هل تنجح دول عربية يف إنقاذ التعليم من كوروان عرب اإلنرتن  ؟  57
 . روى  نطاوي ،وواو  واقعية.حلم مشروع .العودة إىل املداس يف امن )كوروان((  58
بوابة احلوار   ،م2020/  6/  5 ، دكتور  ال علي خليل الدهشان  .يداي  تواجه التعليم العرع ما بعد أامة كوروان(  59
 https://alhwar.com/2020/06/05 :متوفر على ،الدولية
   ؟( هل تنجح دول عربية يف إنقاذ التعليم من كوروان عرب اإلنرتن  60
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فـإن شـركا   ،بسـبب اـعف عـدد الطـالب املتـوقعني  ،وكحل لألامـة املاليـة الـ  سـتعاين منهـا اجلامعـا      
مثــل  ،وســوف  ســو  تتشــارا مــع اجلامعــا  املرموقــةر التكنولوجيــا الكــربى مثــل غوغــل وفيســبوا وأبــل وميك

لكـي تزيـد عـدد  ،وأكسـفورد ،وهـارفرد ،وسـتانفورد ،واملعرو  بــ)أم آي ي(  معهد ماساتشوسي  للتكنولوجيا
الشــراكة ســتتم ألن هــذه  ،ومكيــنهم مــن احلصــول علــى تعلــيم عــاي اجلــودة عــن بعــد عــرب اإلنرتنــ  ،الطــالب

وســيكون هــذا التعلــيم أقــل كلفــة  ،الشــركا  ستســاعد اجلامعــا  علــى تقــدمي منــتأ عــاي اجلــودة عــرب اإلنرتنــ 
 ،ه اجلامعـــا ســـيعويف هـــذ ممـــا ،وكـــذل  نســـبة القبـــول يف هـــذه اجلامعـــا  ســـتكون أكـــرب بكثـــَي ،هل للمســـت
ــتتمكن بـــــذل  و  ــودةســـ ــا دون التضـــــحية ابجلـــ ــداد  ال ـــ ــاعفة أعـــ ــن مضـــ ــركا   ،مـــ ــع شـــ ــراكتها مـــ ــبب شـــ بســـ

 ،أما عن  بيعة الطالب أنفسهم فأقسام القبول يف اجلامعا  املرموقة معروفة بقدر ا على غربلـة  ،التكنولوجيا
  .(61) أفضل الطالب    ختيار لبا  القبول ت  ،وتدقي 
يف مسـار التعلـيم شركا  التكنولوجيا الكربى مثل غوغل وفيسـبوا وأبـل( دخول جها  فاعلة جديدة )و     

كمـــا سيشـــهد املســـتقبل دخـــال  جـــدد لتلبيـــة حاجـــة   ،التقليديـــة علـــى تغيـــَي نـــوذ  أعماهلـــاســـيجرب اجلامعـــا  
وإعـــادة النظـــر يف يديـــد دور اجلامعـــا   ،مـــن التغيـــَي ااألمـــر الـــذي يتطلـــب مزيـــد   ،الســوق ابملهـــارا  املطلوبـــة

 .(62)التقليدية  
  

 

 . دكتورة اندية عويدا   ؟فرص جديدة :التعليم اجلامعي يف امن كوروان (  61
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   :صعوابت التعليم اإللكرتوين
مـرة أخـرى ـ وهـو   اتمتحـانمما يؤدي إىل إعـادة    ،اتمتحانخدما  اإلنرتن  ـ خاصة أثنا  أتدية    انقطاع  .1

 .(63)أحد التحداي  ال  تواجه الطالب يف يصيل الدراسة عن بعد 
وكــذل  عــدم تــوفر اهلواتــف الذكيــة أو أجهــزة احلاســوب الــ   ،يواجــه الكثــَي مــن الشــباب صــعواب  ماديــة .2

 .بُعد  تسهل التعليم عن
 .(64)وكــذل  الطــالب  ،يفتقــر عــدد كبــَي مــن املدرســني القــدرة علــى التعامــل مــع الكمبيــوتر واســت دامه .3 

 فاألمية اإللكرتونية من أهم الصعاب ال  تواجه التعليم عن بعد.
  .(65)وال  اإلحباا يف التواصل بني األش اص  ،إن التعليم الرقمي يؤدي إىل ختريأ  لبة أقل كفا ة .4
فالتفاعــل بــني الطلبــة واملشــرفني علــيهم يف فضــا  جــامعي حقيقــي  ،غيــاب التفاعــل يف التعلــيم اإللكــرتوين  .5

 .(66)هو مفتاأ التعلم العمي    ،صغَي
نيـة فأبنـا  الطبقـة الغ ،ي بـني السـكانتسود واو  من أن يسهم التعليم عن بعد يف تقوية التفـاو  الطبقـ  .6

رم منـــه أبنـــا  وهـــو مـــا  ـــُ  ،مـــن الـــدروس ا صوصـــية اتســـتفادةوإبمكـــاهنم  ،وبـــةيتـــوفرون علـــى التجهيـــزا  املطل 
 .(67)الطبقة الفقَية 

  

 

/   21 ،ع ع سي ـ القاهرة ،مها اجلمل ، التعليم عن بعد: قصص من عاملنا العرع عن التعليم يف ظرو  احلرب وواب  كوروان(  63
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56800414 :على متوفر ،م 2021/  4
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 . نف  املرجع(  66
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 :إجيابيات التعليم عن بعد
وسهولة عملية تطـوير  ،وسهولة احلصول على املصادر التعليمية ،توفَي عنا  حضور احملاارا  يف اجلامعة  .1

 .(68)الذا  
تنقـل الطلبـة مـن أمـاكن سـكناهم  ،وُكلـف ،ومن املزااي ال  يتمتع  ا التعليم عن بعد: الت فيف من جهد  .2

  .(69)إىل مؤسسا  التعليم العاي امللتحقني  ا  
التعلــيم عــن بعــد يعتــرب بــديل للتعلــيم التقليــدي يف احلــات  احلرجــة ؛ فقــد أغلقــ  معظــم احلكومــا  يف  .3

 .(70)19منها إىل احلد من تفشي جائحة كوفيد ـ  اسعي    ،ااملؤسسا  التعليمية مؤقت  العال 
واملهــــارا   ،أفضــــل إلكتســــاب مهــــارا  مثــــل: تعلــــم اللغــــة اإلنكليزيــــة اإن التعلــــيم عــــن بعــــد ســــيوفر فرصــــ   .4

 ،أو أجنبيــة ،جبامعــة عريقــة مــن بــالده اتلتحــاقوابلتــاي فــإن هــذا ســيمكن الطــالب العــرب مــن  ،اإللكرتونيــة
 البيــة جمزيــة  اوأن الكثــَي مــن اجلامعــا  العريقــة تــوفر منحــ   اخصوصــ   ،بســوق العمــل العــاملي تلتحــاقمكنــه اب

(71).  
وتقـدمي الـدعم النفسـي هلـم  ،وتشـجيع الطـالب علـى التفكـَي فيمـا  ـدا ،املرونة يف التعامل مع املتعلمني  .5
(72). 
وبتكلفــة أقــل بكثــَي مــن  ،ونكــن أن يكــون التعلــيم عــن بعــد )عــرب اإلنرتنــ ( حقيقــة واقعــة علــى نطــاق واســع 

 ،فالـدروس املسـتفادة مـن هـذه التجـارب سـيكون هلـا أتثـَي دائـم علـى التـدري   اوعموم    ،(73)التعليم التقليدي  
 .(74)وتساعد على تعزيز النظام التعليمي  

وهــذا يتطلــب  .أفضــل اجلامعــا  علــى اإلنرتنــ  قــد يغــدو خيــار   اتنتســابرب لكــل هــذه األســباب التعلــيم عــ 
وقيـام اجلامعـا   ،والـربامأ الـ  تتطلـب التعلـيم احلضـوري ،يديد الربامأ الدراسية ال  نكن تعليمها عن بعد
إاــافة  ،واــرورة أتمــني التــدريب الــالام إن تطلــب األمــر ،إبجــرا  تقيــيم حلاجــة الكــادر التعليمــي إىل التــدريب
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وتـوفَي تكـوين مسـب  لـدى هيئـة التـدري  يف  ،(75)إىل قياس قدر م على التعامل مـع عمليـة التحـول ابلتعلـيم 
 .(76)و يئة التالميذ ملثل هذا النوع من التعليم   ،جمال التعليم عن بعد

 .اجلامعي خلدمة اجملتمعسبف النهوض ابلعمف    :الثايناملطلب  
توطد عدة خطوات تساعد عل  معاجلة ما يعةرتض العمةف اجلةامعي يف الةوطن العةرص مةن صةعوابت متنعة  

ويف حال التغلب عل  هذه ال عاب ميكن للتعليم اجلامعي أو اجلامعةة كمؤسسةة خدميةة   ،من أداء دوره
   :ائف أو اخلطواتومن هذه الوس  ، ئأن يكون هلا دور لتنمية اجملتمع وخدمة أبنا

  :وربطها ابملعتقدا  والقيم اإلسالمية  ،جتماعيةات  سؤوليةـ تنمية امل 
أفـــراد حـــني تصـــبح حيـــاة ف ،لـــدى أفـــراد اجملتمـــع مـــن العوامـــل الســـلبية واهلدامـــة ســـؤوليةيعـــد اـــعف الشـــعور ابمل

ويصــــبح أفــــراد اجملتمــــع ت  ،وليا وأكثرهــــا متطلبــــا  وأقلهــــا مســــئ ،اجملتمــــع أغلبهــــا حقــــوق وأنــــدرها واجبــــا 
كمـا تقـل   ،ينتأ عـن ذلـ  إعاقـة رقـي اجملتمـع ،يشغلهم شي  سوى نيل ما جيلب هلم الراحة و ق  هلم الرت 

ــه النزعـــة ا ــة اتنفعاليـــةوتزيـــد فيـــه  ،لتعاونيـــةفيـ ــوة  ،علـــى الفاعليـ ويشـــيع فيـــه الضـــعف والت ـــاذل أكثـــر مـــن القـ
 .(77) اتحرتامو 

  :اجملتمع  احتياجا ـ مراعاة  
ولكــن جيـــب  ،جيــب أن ت تكتفــي اجلامعــا  بت ــريأ  لبـــة ليحلــوا حمــل املتقاعــدين واملســـتقيلني مــن أعمــاهلم

؛ ويديد احلاجا  واملهارا  واألولواي  الـ  يواجههـا اجملتمـع    ،تشجيع اجلامعة على القيام بدراسة املشاكل
 .(78)منه  اتقرتابو  ،فنجاأ اجلامعة يف أي جمتمع مرهون ِبدى تفاعلها معه  ،حل يسهل معاجلتها

وابلتـــاي فـــإن قيـــام منظمـــا  اجملتمـــع  ،اجملتمـــع اتلـــف مـــن جمتمـــع آلخـــر احتياجـــا ن يقيـــ  أمـــع مالحظـــة 
ومـن غـَي  ،هاحتياجاتـ.فكـل جمتمـع لـه بصـمته و ابعـه و .اتلـف ويتبـاين مـن جمتمـع آلخر  جتماعيةاتأبدوارها  

 .( 79)من جمتمع آلخر   جتماعيةات  سؤوليةاملمكن تطبي  برامأ امل
 :التطوير الذايـ 

يف  ،مـا ل تتبـع سياسـة التحسـني والتطـوير لكوادرهـا والعـاملني فيهـا امتميـز   ات تستطيع اجلامعة أن تقدم تعليمـ  
 .( 80)  ويوفر هلم بيئة تعليمية مبدعة  ،مما ينعك  على يسني نوعية التعليم املقدم للطلبة  ،اجملات  امل تلفة
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ي قتصـادتسـاعد علـى النمـو ات ،وسـائل جديـدة ابتكـاروتوجيهه حنو   ،تطويع البح  العلمي يف اجلامعا ـ   
  .(81)  اتجتماعيو 
وإشـراا  ،..نـدوا  ،مـؤمرا  ،حمااـرا  :على اجلامعـة أن تعمـل علـى تقـدمي بـرامأ  دمـة اجملتمـع مـن مثـلـ  

 .من األفكار املطروحة اتستفادةو   ،اجملتمع يف هذه األنشطة
وتـؤدي إىل   ،احلضارة املعاصرة ؛ إذ تتالقح فيهـا األفكـار اجلديـدة  ابتدعتهمن أنفع ما  تعد  املؤمرا  العلمية  ف 

ــتفيد منـــه اجملتمعـــا  ــه بـــه يـــداي ا املســـتقبلية واملتنوعـــة ،نتـــا  معـــريف وتقـــل تسـ  واملـــؤمر النـــاجح يعتـــرب ،وتواجـ
 ســــتعرايفنتهــــي إىل مناســــبة اــــ مة لالول ي ،ه األساســــيإذا خــــدم مواــــوعه وهدفــــ ،للجميــــع اكبــــَي    امكســــب  
جديــة و  ،وااــح ومعاصــر واهلــد  منــه جيــب أن يكــون مواــوع املــؤمر ،تلميــع أشــ اص حمــددينو  ،عايــةوالد

ــاراملـــؤمر وواـــوأ اهلـــد  منـــه يتطلـــب  الـــذين ت ينقصـــهم اإلبـــداع  ،أصـــحاب الـــرأي الوااـــح والصـــريح اختيـ
 ،ولـي  لـه فكـر ، أما من وافق  على كل شي ،ا ار  عن القيود التقليدية ملثل هذه املهمة الراقية  ،والتفكَي

 .(82)ضل أت يسند إليه مثل هذا العمل فمن األف ،أو رأي وااح
ونقــل بــؤرة  ،والتحــول مــن الكــم إىل الكيــف ،إحــداا تغيــَي جــذري يف مفــاهيم وأســاليب وممارســا  التعلــيمـ 

 بتكــــاراتإىل التفكــــَي و  اتســــتظهارمــــن احلفــــظ و  ،ومــــن املعلــــم إىل املــــتعلم ،مــــن التعلــــيم إىل الــــتعلم اترتكــــاا
ومتقنـة لتقنيـا   ،أ و رق التدري  ال  تضـمن ختـريأ أجيـال مسـلحة بعلـوم املسـتقبلوتطوير املناه   ،واإلبداع
  .(83)وقادرة على اإلنتا  ِبعدت  عالية   ،العصر
عـن أسـلوب التلقـني  احول تعليمهم كيفية التفكـَي بعيـد    ،توجه  غالبية اجلامعا  املرموقة إىل أتهيل الطلبةـ  

مما يعزا يف الطلبة اسـت دام التفكـَي   ،وكأن اجلامعا  هي املكان الوحيد الذي نتل  احلقيقة املطلقة  ،املعتاد
 .(84)ويزيد من مبدأ التعليم الذاي لديهم   ،الناقد

حول كيفيـة  ،لجامعة من واع تصور وااح املعالولكي تقوم اجلامعة بدور أفضل يف خدمة اجملتمع ت بد لـ  
    .(85)األقسام امل تلفة   والتفكَي يف الربامأ ال  تقدمها من خالل ،تلبية حاجا  الفرد واجملتمع

والــ  نكــن  ،والتحــوت  اجلوهريــة الــ  حــدث  يف اجلامعــا  املرموقــة ،النظــر إىل أفضــل املمارســا  العامليــةـ 
 .(86)  ومستوى تطورها ،هااقتصادتطبيقها على كافة الدول على حد سوا  بغا النظر عن  بيعة  

 

 . 3ص  ، دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع(  81
 أ.د. اكي بن شاكر صديقي  :لكاتبا ،الكي يكون مؤمرا انجح  (  82

 :متوفر على ،جامعة أم القرى/اململكة العربية السعودية -أستاذ جامعي 
https://arsco.org/article-detail-1095-8-0 
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ــة العلـــم  ،البـــاحثنيـ اـــرورة توحيـــد جهـــود  ــانية دمـ ــاون حبثـــي بـــني  :واإلنسـ ــاا تعـــار  وتعـ عنـــدما يكـــون هنـ
 .(87) وتبادل لألفكار والرؤى  ،العلمية  العرب ينتأ عن ذل  تبادل لل ربا  والزايرا الباحثني  

افر اجلهـود لتحقيـ  أهـدا  مشـرتكة سيسـاهم يف وتظ  ،التعاون البحثي بني اجلامعا  والدول العربية اعيفف
 .(88) توحيد اجلميع ي  مظلة رؤية موحدة 

حبيـــ  يثـــ   ،ي علمـــيابتكـــار وفكـــر  ،ذوو كفـــا ة ونزاهـــةمشـــاريع البحـــ  العلمـــي  أن يكـــون القـــائمون علـــىـ 
والـ  جيـب أن تكـون بعيـدة عـن الش صـنة الضـيقة املرتبطـة  ،الباحثون بقرارا م املتعلقة بدعم البحـ  العلمـي

 ،ام للبحــ  العلمــي علــى أســ  مرتبطــة ابلبحــ  ذاتــهحبيــ  يــتم الــدعم الســ ي والــال ،ابلعالقــا  الش صــية
 .(89)  أببا  القائمني عليه  ولي
الســماأ ألعضــا  هيئــة التــدري  ابلعمــل يف و  :(90)قطاعــا  اإلنتــا  وا ــدما   حتياجــا ـ ربــط اجلامعــة اب 

األمـر الـذي جيعلهـم يتعرفـون علـى مشـكال    ،وألهدا  معينـة  ،الشركا  واملؤسسا  الصناعية مدة حمدودة
 بـدت   ،وهنا لطلبـتهمدرسُـ ونـاذ  علميـة يُ  ،لبحوثهم  اوجيعلوهنا مدار    ،اجلامعا وينقلوهنا إىل    ،الصناعة يف الواقع

 .(91)تنتهي مع الزمن إىل عزلة اجلامعا  يف جمتمعا ا   ،على تعليم نظراي  جمردة  اتقتصارمن 
 .(92)ومساعد م يف احلصول على فرص عمل مناسبة   ،صقل وتطوير مهارا  خرجيي اجلامعا ـ 

املهــارا  الــ   تاجهــا الســوق احمللــي ؛ حيــ  ســتتزايد  اكتســابـ ينبغــي أن يكــون تركيــز التعلــيم اجلــامعي يف 
 ارتفــاعخاصــة عنــدما يواجــه الطــالب  ،الشــكوا حــول قيمــة الشــهادا  أن ل يقــ  العائــد املطلــوب حلاملهــا

 .(93)الرسوم الدراسية 
ــنجح يف اعتمـــاد نـــوذ  تعليمـــي مـــرن وجيـــد التنظـــيم مـــن شـــأهنا أن يســـن مـــن نوعيـــة  ـ إن اجلامعـــا  الـــ  تـ

وإذا مــا رحــ  اجلامعــا  يف صــياغة نــوذ   ،مــن الناحيــة املاليــة اوتكيفــ   وتنمــو وتصــبح أكثــر منعــة   ،تعليمهــا
تعزيـز واايدة مســاةتها يف سـيؤدي ذلـ  إىل  ،تعليمـي تتميـز بـه كـل جامعـة حبسـب خصائصــها الـ  تنفـرد  ـا

  .(94)والذي سينعك  بدوره على األجيال القادمة   ،عملية النمو والتنمية لسنني  ويلة
 

      .5ص  ،يف امن كوروان وما بعده :التعليم العاي يف األردن(  86
 .الباحثون العرب يبحثون أسباب اعف البح  العلمي(  87
 راشيل نوير.   ،؟ملاذا توجد حكوما  فاشلة يف عاملنا اليوم(  88
 .الباحثون العرب يبحثون أسباب اعف البح  العلمي(  89
 .العاملية احلديثة  اتااها دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف او  (  90
 . نف  املرجع(  91
   .6ص  ،يف امن كوروان وما بعده :التعليم العاي يف األردن(  92
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 . 5ص   ،نف  املرجع(  94
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 اخلامتة
  :هاتوصل  إىل  لة من النتائأ منبعد هذه اجلولة البحثية  

املت صصــة الــ  تســد وختــريأ الكــوادر البشــرية  ،لجامعــة عــدد مــن الوظــائف مــن أةهــا التعلــيم والتــدري . ل
ــة الســـوق ــذه الت صصـــا  حاجـ ــياغة و و  ،هلـ ــكيل الـــوعي اجملتمعـــيصـ ــع يف وتلـــف  ،تشـ ــوير اجملتمـ ــة وتطـ وتنميـ

 .اجملات 
 .ابلعلم فال تقدم وت حضارة لألمة إت   ،العصر. التعليم اجلامعي أصبح ارورة من ارورا   

ونتيجة لذل  تفقـد  ،وتكون أحدى أدواته  ،اجملتمعملتسلط على  قد ختضع اجلامعة هليمنة النظام السياسي ا.  
 .وابلتاي يؤدي إىل عزلتها وغربتها عن اجملتمع  ،وعلميتها  استقالليتهااجلامعة 

فاإلنســان  ،أخالقــي وجمتمعــي اــاه األخــرين لتــزاماب ســؤوليةوتتمثــل هــذه امل ،اــاه اجملتمــع مســؤوليةللجامعــة . 
ــه  ــاعيبطبعـ ــتطيع  اجتمـ ــالوت يسـ ــعـــن  اتنفصـ ــان  ،هجمتمعـ ــأي كيـ ــة كـ ــا واجـــب و حـــي واجلامعـ ــعليهـ ا  التزامـ

 .وإت  ستعيال يف عزلة ،والواقع املعيال ،يفراها الدين اإلسالمي
وهـذا الـدور اإلجيـاع أصـبح مـن  ،أكـرب اـاه اجملتمـع ايـدعو إىل أن تلعـب اجلامعـا  دور  حدي    اااهيوجد  .  

 .املهما  وا صائص ال  ترفع من قيمة اجلامعة وتصنيفها العاملي
وابلتــاي فــإن هــذا  ،الالامــة للعمــلواملعــدا   األجهــزةتعــاين اجلامعــا  العربيــة مــن نقــص الــدعم املــاي وقلــة . 

    .وعدم مقدرته على املنافسة  ،سيؤثر على مستوى اإلنتا  البحثي
ختــر   لبــة مــواد ومنــاهأ فهــي  ،و ريقــة تدريســها ،عمــل مراجعــة للكتــب واملنــاهأ الدراســية املقدمــة للطلبــة. 

 .اتجتهادو  ،بتكاراتو  ،عاجزين عن اإلبداع
الـ  تسـاعد  ،واألفكار والدراسا  العلمية اجلـادة  ،املرموقةالعاملية  من خربا  واارب اجلامعا     اتستفادة.  

 .مشاكله املستجدةحل  و  ،يف التكيف مع متطلبا  العصر
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 امل ادر واملراطع 
 .القرآن الكرظ 

 الكتب  
هـــــ ـ 1423 ،صــــحيح الب ــــاري ،(هـــــ256ـ  194اإلمــــام أع عبــــد للا حممــــد بــــن إباعيــــل ) ،البخةةةةاري .1

 .دمشق ة ب وت  ،للطباعة والنشر بن كث   ادار   ،م2002
صـــحيح مســـلم  ،هــــ(261ـ  206اإلمـــام احلـــافظ أع احلســـني مســـلم ) ،بـــن احلجـــا  القشـــَيي النيســـابوريـ 2

 ،املســمى املســند الصــحيح امل تصــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول للا صــلى للا عليــه وســلم
 .السعوديةـ    الراييف  ،دار  يبة للنشر ،م2006هـ ـ  1427

ــيم العـــاي يف األردن .3 ــوروان ومـــا بعـــده :ـ التعلـ ــن كـ  ،منتـــدى اإلســـرتاتيجيا  األردين ،م2021آذار  ،يف امـ
     .عمان ـ األردن

 املواقع اإللكرتونية  
د. مــواه بنــ  حممـــد الــرابن رئيســـة  :الكاتـــب ،البــاحثون العــرب يبحثـــون أســباب اــعف البحـــ  العلمــي .1

ــة اجملتمــــــــــــــــــع العلمــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــرع ــخ النشــــــــــــــــــر ،منظمــــــــــــــــ ــاير  29اتريــــــــــــــــ ــوفر علــــــــــــــــــى ،2012ينــــــــــــــــ  :متــــــــــــــــ
https://arsco.org/article-detail-649-8-0 

ــة كــــوروان .2 ــد أامــ ــا بعــ ــيم العــــرع مــ ــه التعلــ ــان .يــــداي  تواجــ ــال علــــي خليــــل الدهشــ /  6/  5 ،دكتــــور  ــ
 https://alhwar.com/2020/06/05  :متوفر على ،بوابة احلوار الدولية ،م2020

ع ع  ،مهـا اجلمـل ،ـ التعليم عن بعـد: قصـص مـن عاملنـا العـرع عـن التعلـيم يف ظـرو  احلـرب وواب  كـوروان3
   :متوفر على ،م2021/  4/  21 ،سي ـ القاهرة

56800414-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 
إعــداد الــدكتور  ،ا  العامليــة احلديثــةااهــتصــور مقــرتأ لتطــوير دور اجلامعــة يف خدمــة اجملتمــع يف اــو  ات.4

 .م2007 ، ارق عبد الرؤ  حممد عامر
اراار العياشـي ـ سـفيان  :الكـاتبون ،إشـارة إىل احلالـة اجلزائريـة  :ـ اجلامعة والبح  العلمي من أجـل التنميـة  .5

   :متوفر على ،م2012فرباير  11اتريخ النشر    ،بو عطيط
0-8-977-detail-https://arsco.org/article 
ــاتدراســـة يليليـــة يف اـــو  املســـؤولية  ،دور اجلامعـــا  الســـعودية يف الـــربط بـــني التعلـــيم واجملتمـــع .6  ةجتماعيـ

 .م2016نيسان   ،اجلز  الثال  ،168العدد  ،جامعة األاهر ،جملة كلية الرتبية  ،للجامعا 
ــع .7 ــى اجملتمـ ــره علـ ــي وأثـ ــدم البحـــ  العلمـ ــا  يف تقـ ــويهي ،دور اجلامعـ ــد النـ ــة عبـــدللا أمحـ ــداد آيـ ــز  ،إعـ املركـ

  :متوفر على  ،م2014/   6/  15 ،الدنقرا ي العرع
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https://democraticac.de/?p=1905 
  :متوفر على ،الدكتور فواا عقل  ،اجلامعة يف خدمة اجملتمع دور .8
-https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference 
/  8/  27اتريــخ النشــر  ،رــوى  نطــاوي ،.حلم مشــروع ووــاو  واقعيــة.العــودة إىل املــداس يف امــن )كــوروان(.9

  :متوفر على  ،م2020
-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/back   
مقابلـــة مـــع دكتـــور مايكـــل كروجـــر )مـــدير بـــرانمأ إدارة التعلـــيم الـــدوي يف جامعـــة  :العـــايوالتعلـــيم  19كوفيـــد .10

 :متـــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــى ،األمـــــــــــــــــم املتحـــــــــــــــــدة ،لودفيغســـــــــــــــــبورغ للرتبيـــــــــــــــــة )املانيـــــــــــــــــا( وجامعـــــــــــــــــة حلـــــــــــــــــوان )مصـــــــــــــــــر(
https://www.un.org/ar/115986 

 أ.د. اكي بن شاكر صديقي :لكاتب ا ،الكي يكون مؤمرا انجح    .11
 :متوفر على ،جامعة أم القرى/اململكة العربية السعودية -أستاذ جامعي 

https://arsco.org/article-detail-1095-8-0 
متــوفر  ،م2018 ،كــانون الثــاين  26اتريــخ النشــر  ،راشــيل نــوير ،؟اذا توجــد حكومــا  فاشــلة يف عاملنــا اليــوم.ملــ12
  :على

https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-42826439 
 22 اتثنني :يدي   ،عماد عبد اللطيف أستاذ البالغة ويليل ا طاب  ،األخالقية للعلوم اإلنسانية  سؤوليةامل  .13
  :متوفر على  ،م2021فرباير 

https://www.shorouknews.com/columns/view   
 ،املصـدر اجلزيـرة مباشـر ،م2020/  3/    15اتريـخ النشـر    ،؟. مالفرق بني الـواب  واجلائحـة.مفهومان وتلفان  .14

  :متوفر على
https://mubasher.aljazeera.net/news/miscellaneous/2020/3/15 

  ،؟هل تنجح دول عربية يف إنقاذ التعليم من كوروان عرب اإلنرتن    .15
 https://www.dw.com/ar ،إباعيل عزام  ،م2020/   4/  7
لدى أعضا  اهليئـة التدريسـية بكليـة الرتبيـة / جامعـة الزاويـة / دراسـة ميدانيـة   ةجتماعياتواقع ممارسة املسؤولية    .16

/  6/  13 ،الـدكتور بـَي امل تـار السـيد كرنـة / جامعـة الزاويـة ليبيـا ،على عينة مـن أعضـا  هيئـة التـدري  اجلـامعي
مركـز جيـل البحـ   ،135الصـفحة  ،53العـدد  ،ةجتماعيـاتمقال نشر يف جملة جيـل العلـوم اإلنسـانية و   ،م2019
 https://jilrc.com :متوفر على ،العلمي

 الرسائل اجلامعية 
إشــرا  الــدكتور ايــد  ،رســالة ماجســتَي ،خدمــة اجملتمــع دور اجلامعــة يف ،هـــ1403/  1402 ،بــَية هاشــم ،ابروم ـ

   .مكة املكرمة ،كلية الرتبية  ،جامعة ام القرى ،عبد احملسن آل حسني
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