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ABSTRACT 

The university environment plays an important role in the consolidation of 

democratic values and human behavior, and it is entrusted with the task of 

shaping youth with thought, action and conscience. The research aims at the 

role of the university environment in promoting and developing democratic 

values, so we find an important link between the university and community 

service through its role and impact in promoting democratic values within 

society and on this 

The research hypothesis is that the university is one of the institutions of the 

political system that can be used to promote democratic values to serve 

society. The research will discuss through several axes, the first axis: what is 

the university environment, while the second axis is the university's role in 

serving the society the third axis: the role of the university professor in 

promoting democratic values, while the fourth axis is the university 

environment and democratic values as well as the introduction and 

conclusion. 
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 مخلصال

ل فببببببي ت  ببببببي  القبببببب       ، ينبببببباط ب ببببببا م مببببببة يم الديمقراطيببببببة والسببببببلو  ا  سببببببا يتلعببببببئ البياببببببة الجامعيببببببة دورال م مببببببا

 .غة الشباب فكرا، وفعالل ووجدا ال  يا

، لبببببدا  جبببببد هنبببببا  راب بببببة م مبببببة تعزيبببببز وتنميبببببة القبببببيم الديمقراطيبببببة لببببب  دور البيابببببة الجامعيبببببة فبببببيإي بببببدح الب ببببب  

علببببب  والقبببببيم الديمقراطيبببببة داخببببب  المجتمببببب  ثرهبببببا فبببببي تعزيبببببز أخببببباله دورهبببببا و ة وخدمبببببة المجتمببببب  مبببببنببببببين الجامعببببب

  ت:ؤهدا األساس هنا  تسا

ي تكبببببوين وعبببببي سياسبببببي لشبببببري ة هميبببببة دور البيابببببة الجامعيبببببة فبببببي تعزيبببببز القبببببيم الديمقراطيبببببة ودورهبببببا فبببببأ مبببببا -1

 .ال لبة

 لمؤسسة الجامعية.هي القيم الديمقراطية التي يمكن تعزيزها داخ  المجتم  من خاله ا ما -2

مؤسسبببببات النلبببببام السياسبببببي التبببببي يمكبببببن توظي  بببببا فبببببي تعزيبببببز  إحبببببد ن الجامعبببببة أوتقبببببوم فرلبببببية الب ببببب  م ببببباد  

ماهيببببببة البياببببببة  :وهالم ببببببور األ، سببببببيب   الب بببببب  مببببببن خبببببباله عببببببد  م بببببباور القببببببيم الديمقراطيببببببة ل.دمببببببة المجتمبببببب .

سببببببتام الجببببببامعي فببببببي دور األ : ببببببور الاالبببببب ة فببببببي خدمببببببة المجتمبببببب  الممببببببا الم ببببببور الاببببببا ي دور الجامعببببببأالجامعيببببببة، 

مبببببببا الم بببببببور الرابببببببب  البيابببببببة الجامعيبببببببة والقبببببببيم الديمقراطيبببببببة ف بببببببال عبببببببن المقدمبببببببة أ ،تعزيبببببببز القبببببببيم الديمقراطيبببببببة

 وال.اتمة.

 المجتم ، الوطن(، ستام، القيم الديمقراطية)الجامعات، األ:  الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

ن تلعببببببببب   فببببببببي أمؤسسبببببببة مببببببببن مؤسسبببببببات النلببببببببام السياسبببببببي ي أعلبببببببئ الجامعببببببببات دورا م مبببببببا   يمكببببببببن ت         

  مببببببب  االخبببببببر، وا عتبببببببراح شببببببباعة وتعزيبببببببز القبببببببيم الديمقراطيبببببببة فبببببببي المجتمببببببب ، وترسبببببببي. ا كسبببببببلو  التعامبببببببإ

ا ) الجامعببببببات(، سببببببواي أكا بببببب  حكوميببببببة أو أهليببببببة، وملبببببب  لكو  بببببب  سببببببا ية، غيببببببر المؤسسببببببات التعليميببببببةب قوقبببببب  اإل

 .ت  ل  ب مة أخالقية وتربوية في الوق    س 

تعبببببزي القبببببيم الديمقراطيبببببة  تمبببببارس الجامعبببببة دورال م مبببببا داخببببب  أي مجتمببببب  مبببببن خببببباله مبببببا تقدمببببب  مبببببن م.رجبببببات 

ت وعبببببببدد ، أي   يقتصبببببببر دورهبببببببا بببببببباألدوار التعليميبببببببة فمقيببببببباس رقبببببببي المجتمببببببب  يقببببببباس بعبببببببدد لجامعبببببببالألفبببببببراد

 والعليا وبالنتيجة يشك  المعيار الجمعي الاقافي للمجتم .ولية ال ا لين عل  الش ادات األ

المعبببببارح، فقبببببد وسبببببع    اق بببببا وعببببببددت دور الجامعبببببة  لبببببم تعبببببد اليبببببوم م بببببددا بتزويبببببد ال لبببببببة بالمعلومبببببات و     

سببببببببة القببببببببيم الديمقراطيببببببببة ي وممارأ بببببببببح لل الببببببببئ الجببببببببامعي حريببببببببة الببببببببرأو، غرالبببببببب ا وتنوعبببببببب  اتجاهات بببببببباأ

الجامعيببببببة ، وتمابببببب  المجتمبببببب  الببببببواعي الببببببدي تمالبببببب  فاببببببة المؤسسببببببات وسبببببب  أوبشببببببك   سببببببا ية بببببببوعي وال قببببببوق اإل

 . ال.ا ة والمجتمعية عامة

 همية البحث:  أ

م بببببم  هميبببببة المؤسسبببببة الجامعيبببببة ودورهبببببا فبببببي تعزيبببببز القبببببيم الديمقراطيبببببة كو  بببببا عامببببب أهميبببببة الب ببببب  مبببببن أتنبببببب  

فببببببراد المجتمبببببب  كمؤسسببببببة ألتسببببببامح بببببببين الوطنيببببببة والتعبببببباي  وا خببببببر وال ويببببببةفببببببي تعزيببببببز المواطنببببببة وقبببببببوه اال

سبببببا ية  إلببببب  تعزيبببببز القبببببيم اإليمبببببات التبببببي تايبببببر العنصبببببرية وال ا  يبببببة الكايبببببر مبببببن المشببببباك  واأل قبببببادر  علببببب  حسبببببم

 بين المجتم .

 شكالية البحث: إ

هميببببببة الجامعببببببات ك قبببببب  معرفببببببي وعلمببببببي وح بببببباري يمكببببببن ا سببببببت اد  مببببببن دورهببببببا أتبببببببري مشببببببكلة الب بببببب  مببببببن 

، لببببدا  جبببببد هنببببا  راب بببببة م مببببة ببببببين للدولبببببة مكا ت بببببا مببببن ال.ببببببرات العلميببببة والمعرفيبببببة والاقافيببببةالكبيببببر مبببببن خبببباله 

الجامعبببببة وخدمبببببة المجتمببببب  مبببببن خببببباله دورهبببببا واثرهبببببا فبببببي تعزيبببببز القبببببيم الديمقراطيبببببة داخببببب  المجتمببببب  وعلببببب  هبببببدا 

  ت:ؤاألساس هنا  تسا
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هببببببا فببببببي تكببببببوين وعببببببي سياسببببببي هميببببببة دور البياببببببة الجامعيببببببة فببببببي تعزيببببببز القببببببيم الديمقراطيببببببة ودورأ مببببببا -1

 لشري ة ال لبة .

 ماهي القيم الديمقراطية التي يمكن تعزيزها داخ  المجتم  من خاله المؤسسة الجامعية. -2

 فرضية البحث : 

مؤسسببببببات النلببببببام السياسببببببي التببببببي يمكببببببن توظي  ببببببا فببببببي  إحببببببد ن البياببببببة الجامعيببببببة أتقببببببوم فرلببببببية الب بببببب  م بببببباد  

 تعزيز القيم الديمقراطية ل.دمة المجتم .

 منهجية البحث:

 النتا ج اعتمدت الدراسة عل  من ج الت لي  الو  ي . إل ثبات فرلية الدراسة والو وه إمن أج  

 هيكلية البحث 

 مبببببببا الم بببببببور الابببببببا يأة الجامعيبببببببة، ماهيبببببببة البياببببببب وه :الم بببببببور األ، سبببببببيب   الب ببببببب  مبببببببن خببببببباله عبببببببد  م ببببببباور

مبببببببا أ ،دور البيابببببببة الجامعيبببببببة فبببببببي تعزيبببببببز القبببببببيم الديمقراطيبببببببة: فبببببببي خدمبببببببة المجتمببببببب  الم بببببببور الاالببببببب  الجامعبببببببة

 الم ور الراب  الجامعة والقيم الديمقراطية ف ال عن المقدمة وال.اتمة.

 وه: ماهية البياة الجامعيةالم ور األ

ل فببببببببي ت ا جتماعيببببببببة فاقبببببببب  المعرفيببببببببة وآ ببببببببوير المجتمعببببببببات وتنميتبببببببب ، وتوسببببببببي  تسبببببببباهم الجامعببببببببات دورال م مببببببببا

سبببببب ام مؤسسببببببات  فببببببي ت.ببببببريج كببببببوادر بشببببببرية تملبببببب  المعرفببببببة والعلببببببم والاقافببببببة العلميببببببة  إوالاقافيببببببة  ومببببببن خبببببباله 

صصببببببات الم.تل ببببببة كافببببببة ت.ببببببدم المجتمبببببب ، حيبببببب  توظبببببب  طاقات ببببببا للتببببببدريئ علبببببب  العمبببببب  فببببببي المجببببببا ت والت.

خدمببببببة  إلبببببب لببببببافة إعببببببداد الكببببببوادر البشببببببرية، والب بببببب  العلمببببببي إداف ا المتعلقببببببة بببببببالتعليم، وت قيبببببب  أهببببببمكا ات ببببببا لإو

صبببببن  قيادتببببب  السياسبببببية وال نيبببببة دا  لآالمجتمببببب  مبببببن  احيبببببة، و المجتمببببب  فكببببب  مؤسسبببببة جامعيبببببة هبببببدف ا هبببببي  بببببن 

       .[5] دارية من  احية أخرواإل

الم.تل بببببببة لبببببببم تكبببببببن وليبببببببد  اليبببببببوم و  األمببببببب   تعتببببببببر الجامعبببببببات بم  وم بببببببا ال بببببببدي  ووظا   بببببببا العلميبببببببة      

القريبببببئ واج مبببببا جبببببايت  تيجبببببة لتببببباريم طويببببب  تبببببر  مبببببن خل ببببب  جبببببدور وممارسبببببات. ولبببببدل  فببببب ن كلمبببببة  جامعبببببة  
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فبببببي اللغببببببة العربيبببببة اسببببببم فاعببببب  مببببببن  جمببببب   ولببببببو ت ملنبببببا م  ببببببوم الجامعبببببة فببببببي الوقببببب  ال الببببببر  لوجبببببد ا أ  ببببببا 

ا   شببببببت . والجامعببببببة بمعناهببببببا الواسبببببب     تعنببببببي مكا ببببببا  المكببببببان الببببببدي يجمبببببب  األشبببببب.ا  إل جبببببباي أعمبببببباه ووظبببببب

إ مبببببا تعنبببببي مكبببببان ا جتمبببببا . لتعلبببببيم شبببببري ة مبببببن األفبببببراد الكببببببار. البببببدين أكملبببببوا مسبببببتو  معينبببببا  مبببببن التعلبببببيم. و

 [8] داي الشيي جماعيا  كما في القوه الصال  جامعة.آوتعني 

دراسبببببببت م بالمدرسبببببببة الاا ويبببببببة. والجامعبببببببة  ، ألت ببببببب  ب بببببببا ال بببببببالب ب كمببببببباهالجامعبببببببة مؤسسبببببببة تعليميبببببببة وتربويبببببببة 

أعلببببب  مؤسسبببببة معروفبببببة فبببببي التعلبببببيم العبببببالي. وت لببببب  أسبببببماي أخبببببر  علببببب  الجامعبببببة وبعببببب  المؤسسبببببات التابعبببببة 

 ل ا ما : الكلية، المع د، األكاديمية، مجم  الكليات التقنية، المدرسة العليا.

تقاليببببببدها، العلببببببم م ببببببور عمل ببببببا مببببببن حيبببببب   لببببببدل  الجامعببببببة مؤسسببببببة تعليميببببببة مات أهببببببداف ا المتميببببببز  ف ببببببال عببببببن 

الب ببببببب  فيببببببب  واإللبببببببافة إليببببببب  والم افلبببببببة عليببببببب  وت قببببببب  اسبببببببتمرار ، وملببببببب  بنقلببببببب  وتعلمببببببب  لألجيببببببباه الجديبببببببد  

 م مبببببن مميببببزات اجتماعيببببة، ولمببببا تمالبببب  هببببدا العلببببم مببببن أهميبببببة يفببببي ال صببببوه عليبببب  لمببببا ي بببب ي  هببببدا علببببالراغبببببة 

الجامعبببببببة ب   بببببببا مؤسسبببببببة علميبببببببة مسبببببببتقلة مات هيكببببببب   وتعبببببببدتمببببببب  علببببببب  ال.صبببببببو  وللبشبببببببرية جمعببببببباي. للمج

ري  والب بببببب  ، وتتمابببببب  وظا   ببببببا الر يسببببببة فببببببي التببببببدقاليببببببد أكاديميببببببة معلنببببببةتنليمببببببي معببببببين وأ لمببببببة وأعببببببراح وت

، وتتبببببب ل  مببببببن مجموعببببببة مببببببن الكليببببببات واألقسببببببام مات ال بيعببببببة العلميببببببة الت.صصببببببية، العلمببببببي وخدمببببببة المجتمبببببب 

ات م.تل بببببة من بببببا مبببببا هبببببو علببببب  مسبببببتو  البكبببببالوريوس ومن بببببا مبببببا وتقبببببدم ببببببرامج دراسبببببية متنوعبببببة فبببببي ت.صصببببب

   س ()هو عل  مستو  الدراسات العليا تمنح بموجب ا درجات علمية لل الب.

  ـبببببببـعلـبببببببـ  ا تعمـبببببببـ  أيما ـببببببـة  سطـبببببببـبرالا  ـبببببببـدهـببببببـزي ي تعـبببببببـلتت اساـبببببببـسؤلمـببببببـم اهـبببببببـن أة مـبببببببـلجامعا ــببببببـدتعو

ا ـببببببببـي  وظ  تـببببببببـلإسياسي ـببببببببـلم ااظـببببببببـل اسع  ـببببببببـي يـببببببببـلتاية رشـببببببببـلبات اـببببببببـاقطلت وااـببببببببـلمالكاة ـببببببببـت ي ـببببببببـداد وعإ

ـــبببببببببـري بـــبببببببببـم أة هـــببببببببـلجامعالبة طفد ، عـــبببببببببـأل ـــببببببببـ  ا  كـــبببببببببـعلطـــبببببببببـور لتـببببببببـ  القبببببببببيم الديمقراطيببببببببة والتحقي

 .تاــــلمالكــــ  اتلــــم هوأ

يحة رشـــببببببببببـلا  ـــببببببببببـدة ل ــببببببببببــلت ي ـــببببببببببـداد واإلعاة ـــببببببببببـعمليـــببببببببببـري ي تجـــببببببببببـكم. وج رتخن حيت اقاطلوا -1

تعزيببببببببز ثقافببببببببة القببببببببيم الديمقراطيببببببببة ي ـببببببببـة فـببببببببـلجامعب دور ا ـببببببببـي ي ـــببببببببـي بغـــببببببببـوب لطلمه اشكـــببببببببـبال

ـببببببـز ييي تعـببببببـ  فـببببببـدوربم س ـببببببـسيـببببببـ  لـببببببـم، ومسبة ل ـببببببـبال م يـببببببـة قـببببببـ بح بمثابـببببببـي تـببببببـة كـببببببـلبطلن ايـببببببـب

ـببببببببـز يي  تعـببببببببـلـببببببببـد إت كيـببببببببـ  لي بكـببببببببـسي ـببببببببـر ألمـببببببببـدا اهوة ـببببببببـلبطلن ايـببببببببـبش ايـببببببببـلتعم واسجاـببببببببـ  ا
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ي ـبببببببـة فـبببببببـلبطلا  ـبببببببـيؤديـبببببببـن أن يمكـبببببببـدي لـبببببببـ  ال اعر واثـبببببببـؤلمـبببببببـدور اللظـبببببببـرال ة  ـبببببببـ يوطلـبببببببـد  احولا

ـببببببببـدي لا، ـببببببببـراقلعا ا ـببببببببـدببلـببببببببـر ألمـببببببببـ  اعلتـببببببببـدر بق م.ج رتخم وهـببببببببـدادعـببببببببـد إة بعـببببببببـلدولوا  ـببببببببـلمجتما

ة ـببببببببببيراطيمقس وقببببببببببيم وثقافببببببببببة دسألة عل  دولوالمجتم  واطن واـببببببببببـلمـببببببببببـد  ببنبببببببببباي ايدجـببببببببببـدأ  مببببببببببوم  ب

  ــببببببببـعلس اــببببببببـألساة ــببببببببـجدربالــببببببببـد تعتمـبببببببب  تلي اـببببببببلب اة ـببببببببعمليطببببببببراح، وألـبببببببب  اكـببببببببوق حقن لمـببببببببت

ــببببببببـدل  لور ، كملمطـبببببببـراح األن ايــببببببببـة بــبببببببـم متوا بببببببب  ة ــبببببببـة حلقــببببببببـة بمثابــبببببببـلجامعد اتع، وش ةــبببببببـلت ا

ي ــببببببـلتتعزيببببببز القببببببيم الديمقراطيببببببة اة ــببببببـي عمليــببببببـفال عبببببباه  ا ــببببببـهت دوراـــببببببلجامعــببببببـؤدي اتأن ي ــببببببـي بغ

م يــبببببببببـقــبببببببببـر والخــبببببببببـوه اقبالمواطنبببببببببة والتعببببببببباي  وة ـبببببببببـا ثقافــبببببببببـخالل ــبببببببببـن مــبببببببببـزي تتعأن ي ــبببببببببـي بغ

    [1]سامح.ـــلتا

 المحور الثاني: الجامعة ودورها في خدمة المجتمع

يببببببة تقاليببببببد أكاديممات هيكبببببب  تنليمببببببي معببببببين وأ لمببببببة وأعببببببراح و  هببببببي  تنلببببببيم علمببببببي مسببببببتق فالبياببببببة الجامعيببببببة

معينبببببببة، تتماببببببب  وظا   بببببببا فبببببببي تبببببببدري  ال لببببببببة، والب ببببببب  العلمبببببببي، وخدمبببببببة المجتمببببببب ، وتتببببببب ل  مبببببببن الكليبببببببات 

أ شبببببب ها المجتمبببببب  ل.دمببببببة بعبببببب  ، .صصببببببة، وهببببببي مؤسسببببببة اجتماعيببببببة ثقافيببببببةاألقسببببببام مات ال بعببببببة العلميببببببة المتو

يبببببب  الصببببببلة ب يببببببا  النبببببباس، وث  ن يكببببببونأم الجببببببامعي والمجتمبببببب ، ت ببببببر  عليبببببب  فالعالقببببببة بببببببين التعلببببببي ،أغرالبببببب 

إلببببببب  أف ببببببب  المسبببببببتويات الن بببببببو  بببببببب  ون ال بببببببدح األوه: ت بببببببوير المجتمببببببب  وآمبببببببال م ب يببببببب  يكبببببببومشبببببببكالت م و

ية للجامعبببببة إلبببببافة لتقبببببديم المعرفببببببة األساسبببببإّن الوظي بببببة   [9] التقنيبببببة وا قتصبببببادية والصببببب ية وا جتماعيبببببة.

 ية لتنمية وت وير المجتم  التي تشم  ما يلي:جابة لالحتياجات ال اعلة  واألساس ستتتما  با

ل  -1 ل وفكريا وثقافيا  .التعليم الجامعي لالرتقاي بالمجتم  علميا

 .تمد  يمات المجتم  وأت العلمية والعملية ل   مشكالت وتوفير اإلمكا ا -2

 .العامة .ال.دمة العامة لالرتقاي بالمجتم   بك  الجوا ئ ال يا  -3

ل علميببببببا و ،اإلبببببببدا  ال نببببببي -4   يببببببزا تفقببببببب، ببببببب  بنبببببباي للش.صببببببية المميببببببز  ومعرفيببببببا فالجامعببببببات لببببببي   تاجببببببا

ألدبيبببببببة عبببببببن طريببببببب  ال عاليبببببببات ال البيبببببببة م ومبببببببنح ال اقبببببببات ال لببببببببة ا جتماعيبببببببة والاقافيبببببببة وال نيبببببببة و

 الجوا ز التنافسية.
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ل تكبببببببوين العقليبببببببة العلميبببببببة المتم شبببببببر العلبببببببم والمعرفبببببببة و -5 ل ببببببب  مشبببببببكالت المجتمببببببب  والبيابببببببة  كنبببببببة وعيبببببببا

 التكنولوجي.وتتبع ا لركئ التقدم العلمي و ،عرفة األساليئ ال نية المست.دمة، ومالم ي ة

الم بببببببارات ماببببببب : م بببببببارات  وتنميبببببببة بعببببببب  يبببببببة وت بببببببوير و بببببببق  المواهبببببببئ وتنميت ببببببباالتنميبببببببة المعرف -6

 الم ن.األعماه وجدد الدي تت لب  بدا  والتالقياد  واإلتصاه وغيرها وارت ا  مستو  اإل

 . سان وبناي الدولةالجامعة في تعزيز ثقافة حقوق اإل دور -7

األفببببببراد أو الجماعببببببات أو المنلمببببببات  المجتمبببببب  هببببببي الج ببببببود التببببببي يقببببببوم ب ببببببالببببببدل  الجامعببببببات هببببببي ل.دمببببببة   

، عببببببببببن طريبببببببببب  ت ديببببببببببد ألولببببببببببا  ا جتماعيببببببببببة أو ا قتصبببببببببباديةأو بعبببببببببب  أفببببببببببراد المجتمبببببببببب  لت سببببببببببين ا

وا جتماعيبببببببببببة لألفبببببببببببراد والجماعبببببببببببات والمنلمبببببببببببات والمؤسسبببببببببببات، وتصبببببببببببميم المجتمعيبببببببببببة ا حتياجبببببببببببات 

مراكزهبببببببا العلميبببببببة ا حتياجبببببببات عبببببببن طريببببببب  الجامعبببببببة وكليات بببببببا و د األ شببببببب ة والببببببببرامج التبببببببي تلببببببببي هببببببب

تمببببب  ، كمبببببا أّن الجامعبببببة ت.بببببدم المجتل بببببة بغيبببببة إحبببببدا  تغيبببببرات تنمويبببببة وسبببببلوكية مرغبببببوب في ببببباالب ايبببببة الم.

إلببببب  تمكبببببين أفبببببراد ، وت بببببدح يبببببة الشببببباملة فبببببي المجبببببا ت المتعبببببدد قيببببب  التنم، وت عبببببن طريببببب  حببببب  مشبببببكالت 

ات الم.تل بببببة التبببببي جببببب  ت قيببببب  أقصببببب   إفببببباد  علميبببببة ممكنبببببة مبببببن ال.بببببدمأالمجتمببببب  ومؤسسبببببات  وهيااتببببب  مبببببن 

 .ت  ال عليةحاجاتنوعة تتناسئ م  ظروح المست يد وم ساليئأتقدم  الجامعات بعد  وسا   و

  تقببببببوم باسببببببت.دام مواردهببببببا العلميببببببة والعمليببببببة لمسبببببباعدميببببببة وأب ببببببا  ت بيقيببببببة وفالجامعببببببات تقببببببدم خببببببدمات عل

أو ال.بببببببرات الكبببببببار واهتمامببببببات م بغبببببب  النلببببببر عببببببن العمببببببر أو الجببببببن  احتياجببببببات الشببببببباب غيببببببر الجببببببامعي و

علببببب   ، وكببببب  تغييبببببر ي بببببرأوثقافبببببة تسبببببتق ئ الجامعبببببات مبببببن المجتمببببب  أعلببببب  فااتببببب  علمببببباالتعليميبببببة السبببببابقة. و

وتجببببببدد فببببببي المجتمبببببب   ، وكبببببب  ت ببببببور يصببببببيئ الجامعببببببات يصبببببباحب  تغييببببببر  علبببببب  الجامعبببببباتالمجتمبببببب  يببببببنعك

 [8]المجتم  كعالقة الجزي بالك . ، وعالقت ا بالدي  عي  في ، فالجامعة   تن ص  عن المجتم 

 المحور الثالث: دور البيئة الجامعية في تعزيز القيم الديمقراطية:

 بببببال  إالديمقراطيبببببة لبببببد  طبببببالب الجامعبببببات، فم مبببببة الجامعبببببات هبببببو ة بنببببباي وتنميببببب إلببببب تشبببببير البيابببببة الجامعيبببببة 

ل ببببببرد وفبببببب  األسبببببب  والقببببببيم اإل سببببببا ية التببببببي تجعبببببب  المجتمبببببب  مببببببن خبببببباله الببببببتعلم الجببببببامعي وبنبببببباي ثقافببببببة ومات ا

ل فبببببي ال يبببببا  اإ سبببببان ع بببببوال فعبببببا ل اإل سببببب  التبببببي تعبببببزي أهميبببببة عبببببد  أإلببببب  . لبببببدل  سبببببنت رق لعامبببببة وال.ا بببببةيجابيبببببا

 الديمقراطية:القيم 
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 :ستاذ الجامعيوال: األأ

ت بببببوه والبنبببببباي ا جتمبببببباعي  ببببب  يسبببببب م فبببببي تعزيببببببز  ال ف ،ولبببببب  للتعلببببببيسببببببتام الجبببببامعي بالجامعببببببة النبببببوا  األيماببببب  األ

 ا فعببببببا  فببببببي مجتمبببببب  سبببببباإ لببببببدل  يصبببببببح ، يمببببببات التببببببي تواجبببببب  مجتمعبببببب وفببببببي حبببببب  المشببببببكالت واأل ،المرغببببببوب

سببببببتام أهميببببببة ودور األ  ومسبببببباوليات كايببببببر   ويت ببببببد  الببببببباحاون علبببببب وهمببببببا واجبببببببات ، عليبببببب   عببببببالمي وإ سببببببا ي

فببببببي   ببببببوس المتعلمببببببين وهببببببو القببببببادر علبببببب   خالقيببببببة والتربويببببببة ي الكبببببب ي القببببببادر علبببببب  غببببببرس القببببببيم األالجببببببامع

افيببببببة ، لببببببدا ينبغببببببي أن يكببببببون لألسببببببتام الجببببببامعي فلسبببببب ة ثقات عملبببببب   الوالبببببب ة فببببببي   ببببببوس ال لبببببببةجبببببباي بصببببببمإ 

 التدري  والتعلم.المعرفة ووتربوية وال ة عن 

ري أو أمببببببان ال بببببالب مببببببن أي غبببببزو فكبببببب  هبببببو ال صببببببن ال صبببببين ل ببببببمان سبببببالمة وويعبببببد ع ببببببو هيابببببة التببببببدري

ت المجتمببببببب  يمببببببباأاألساسبببببببية الر يسبببببببية التصبببببببدي لمشبببببببكالت ومبببببببن واجباتببببببب  ثقبببببببافي ي ببببببباوه اختبببببببراق عقبببببببول م، و

رفبببببة وال ا بببببد  علببببب  البلبببببد وتعزيبببببز القبببببيم تقبببببديم ال لبببببوه والببببببدا   الصببببب ي ة التبببببي تعبببببود ببببببالن   والمعودراسبببببت ا و

 [4]  الديمقراطية في المجتم .

علببببببب  اعتببببببببار أن التربيبببببببة  بببببببناعة تسبببببببتامر العامببببببب  البشبببببببري بشبببببببك   األسببببببباسسبببببببتام الجبببببببامعي هبببببببو فيعبببببببد األ 

، عي لت قيبببببب  مرامببببببي الجامعببببببة والكليبببببببة جبببببباي العمليببببببة التعليميببببببة والسببببببإكابببببب ، ولبببببب  دور أسبببببباس وببببببباري فببببببي م

دار  إ  لك ايببببببات تتصبببببب  بببببببالمواد الدراسببببببية، و بببببب ات ال لبببببببة، وهياببببببة التببببببدري  امتالكببببببويقصببببببد بجببببببود  ع ببببببو 

بعبببببببباد ا جتماعيببببببببة أل سببببببببا ية، والصبببببببب ، وتقببببببببويم ال لبببببببببة والعالقببببببببات اإلالتعلببببببببيم، وتكييبببببببب  التعلببببببببيم، وقيبببببببباد  ا

 مؤشرات متعدد  وهي: ، يوجداألساسهدا عل   بنايتعليم، وك ايات م نية عامة، ووالاقافية لم نة ال

ال بببببد البببببدي يسبببببمح بتغ يبببببة جميببببب  الجوا بببببئ المن جيبببببة للمبببببواد  إلببببب ع ببببباي ال يابببببة التدريسبببببية وك بببببايت م أ -1

 التعليمية وب سئ ا ختصا .

ير المعرفببببببة والم ببببببار  التببببببي ، و بببببببد مببببببن ت ديببببببد معببببببايسببببببيةالك بببببباي  التدريسببببببية ألع بببببباي ال ياببببببة التدري -2

 المستمر في مجاه ا ختصا .ع اي التدري  امتالك م ل ا ومد   موهم الم ني أيتوق  

 .المساهمة في تنمية وخدمة المجتم  الم يب ب م -3

 كاديمي ألع اي ال ياة التدريسية. ش ة التدريبية والت هي  المؤسساتي األمستو  األ -4
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ألع ببببببباي ال يابببببببة  وتتماببببببب  الجبببببببود  الجامعيبببببببة  الشببببببباملةا  تبببببببا  العلمبببببببي ألع ببببببباي ال يابببببببة التدريسبببببببية  -5

 لمولوعات العلمية الب اية التي تتسم بالتجدد وا بداعية.التدريسية في اختيارهم ا

مكا يببببببة مسببببببتو  ع ببببببو هياببببببة التببببببدري  العلمببببببي ومببببببد  ت رغبببببب  لم امبببببب  التدريسببببببية والمشبببببباركة ال عالببببببة إ -6

 . [2] في الجمعيات العلمية والم نية وغيرها

حئ و  ببببباالقبببببادر علببببب  ال بببببوار البنببببباي هبببببع ببببباي ال يابببببة التدريسبببببية المل بببببم وأأحبببببد ومبببببن خببببباله وجبببببود 

فلسببببب ة خا بببببة فكريبببببة ل بببببا أثرهبببببا وإسببببب امات ا داخببببب  الجامعبببببة وخارج بببببا والتبببببي تقبببببوم علببببب  البنببببباي السبببببليم 

يعلبببببببم شببببببب   ا، وهبببببببم يقومبببببببون ببببببببدور بببببببباري و ا بتكبببببببار لتقويبببببببة الجامعبببببببةسبببببببا ية واإلببببببببدا  و لقبببببببيم اإل

فببببببي  الاقافببببببة الديمقراطيببببببة   الب اببببببي وبالتببببببالي يغرسببببببون وينمببببببونووالببببببح فببببببي مجبببببباه التببببببدري  والعمبببببب

 طالب م .

مسببببباعد  ئ البيابببببة المناسببببببة لعمليبببببة البببببتعلم، وترتيبببببتشبببببجي  ال بببببالب علببببب  العمببببب  التعببببباو ي، و  وهبببببم يابببببابرون علببببب

، وتشبببببببجي  ال بببببببالب يمببببببباتبنببببببباي، وت بببببببوير م بببببببارات حببببببب  المشبببببببكالت واألومسبببببباهمة ال بببببببالب علببببببب  الت كيبببببببر ال

 أفكارهم .است.دام التكنولوجيا ال دياة، ومساعدت م في التعبيرعن آرا  م و عل 

 مور التالية:ستام الجامعي باأليقوم األ، قيم والاقافة القيمية لد  ال البفي غرس الو

 .قافة التغيير والتجدد في مجتمعناقيم البناي المرتب ة با وير ومساعد  ال الب في اكتشاح ت -1

الم بببببببامين القيميبببببببة وا جتماعيبببببببة واإل سبببببببا ية فبببببببي د  ت توظيببببببب  المعرفبببببببة العلميبببببببة فبببببببي ت كيبببببببد علببببببب   -2

 المجتم .

 عالقت ا بالمجتم .ي  وتعليم ال الب ب بيعة العلم وثقافة العلم وتعر -3

 قيم ثقافة التغيير.ا رتباط بين قيم العقيد  و تقدير كي يةتمكين ال الب عل  ف م و -4

ارات ا جتماعيببببببببة والاقافيببببببببة ال اكمببببببببة لتوجيبببببببب  حركببببببببة المسبببببببباهمة فببببببببي بنبببببببباي بببببببببراي ا عتبببببببببإتولبببببببيح و -5

 المجتم .

تعلبببببببيم وتبببببببدريئ ال بببببببالب علببببببب  الب ببببببب  واكتسببببببباب المعلومبببببببة الصببببببب ي ة وال صبببببببوه علي بببببببا ب   سببببببب م  -6

 إتقان التعام  م  التقنيات ال دياة .و

 ت بي  التكنولوجيات ال دياة .وير م ارات ال الب في  است.دام وت  -7
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م. ببببببببببببببببببببببببببببببببببب يولببببببببببببببببببببببببببببببببببح أهميببببببببببببببببببببببببببببببببببة ا سببببببببببببببببببببببببببببببببببتام الجببببببببببببببببببببببببببببببببببامعي :(1شببببببببببببببببببببببببببببببببببك )

اهمية 
االستاذ 
الجامعي

مهنته مهنة المهن

الجامعة هي االستاذ
اوال

علم وفن وموقف

ق القادر على تحقي
ةالقيم الديمقراطي

اليعقل التعليم الع

ده مبدع الفكر وقائ
وموجهه

العمو الفقري 
للمجتمع

اساس التجديد 
ة  والتطويروالمساهم

جوهر التعليم 
العالي

االصل والباقي 
فروع
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 ستام الجامعيم. ب يولح دور األ :(2)شك 

طبببببار الب ببببب  العلمبببببي. لباحببببب  لبببببي  فقبببببب إتويات التربيبببببة والتعلبببببيم وحتببببب  فبببببي سبببببتام الجامعبببببة، وفبببببي عبببببد   مسبببببأو

يمقراطيبببببة النبيلببببببة  فببببببي ماببببب  لغببببببرس القببببببيم الددا  األ مببببببا االإاد كبيببببببر  مببببببن التالميبببببد وال لبببببببة، و ببببباقال للعلببببببم وألعبببببد

دور 
االستاذ 
الجامعي

وار  شر ثقافة ال 
والراي ا خر

ة نقل المعلوم
والمعرفة

تنمية 
شخصية 
الطالب

نشر حقوق 
االنسان

ة نشر العرف
العلمية 
واالنسانية

اععاد 
الطالب 

لسوق العمل

ةخلق  الثرو

خدمة 
المجتمع 
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التربويببببببة وا جتماعيببببببة والاقافيببببببة التببببببي تسببببببع   سببببببان ت قيقببببببا لألهببببببداح خببببببالق، وبنبببببباي ش.صببببببية اإلالسببببببلو  واأل

ساسببببببية  لبلببببببو  إرور  لبببببب   لببببببأباقافببببببة القببببببيم الديمقراطيببببببة التببببببي  ، وخصو ببببببا فيمببببببا تتعلبببببب لي ببببببا المجتمعبببببباتإ

  جببببباي هبببببدإ ي قاعبببببد  تربويبببببة وتعليميبببببة تتبببببول  رسببببباإ  مبببببن خببببباله إلمشبببببتركة لي سبببببا ية. وهبببببدا   يبببببتم هبببببداح ااأل

عقبببببببوه  إلبببببب خببببببر، مسبببببببارها فكببببببار التعصببببببببية، وعببببببدم قببببببببوه االخبببببببدت األأن أالم مببببببة العليمببببببة، و  سبببببببيما بعببببببد 

إلببببببب  الت بببببببري  علببببببب   تر يببببببب ، عببببببببر اإلالناشببببببباة والشبببببببباب، وتجببببببباويت مبببببببن مجبببببببرد ))ال. بببببببئ وال تببببببباوي(( 

س وفبببببببتن طا  يبببببببة را  لببببببب يت ا مابببببببات اال ح مبببببببن النببببببباعمببببببباه إرهابيبببببببة أشبببببببكال  مبببببببن خببببببباله أ ةالعنببببببب  بكافببببببب

ن طا  ببببببة معينببببببة. ومببببببن هنببببببا،  ؤكببببببد و مببببببأ  ببببببم ولببببببدوا علبببببب  مببببببدهئ معببببببين اأاألبريبببببباي   لببببببد ئ اقترفببببببو  سببببببو  

وه، الت ويببببببب  ديببببببد  تقبببببببوم علببببببب  م بببببببورين: األسببببببتام الجبببببببامعي  لبببببببدل    ببببببببد مببببببن سياسبببببببة تعليميبببببببة تربويبببببببة جاأل

عمليببببببة تقببببببوم علبببببب  ال ببببببوار  إلبببببب تقببببببوم علبببببب  تلقببببببين وتقويببببببة الببببببداكر  الجببببببدري للعمليببببببة التعليميببببببة مببببببن عمليببببببة 

وال بببببببر  علببببببب  التعدديبببببببة، وهبببببببدا يت لبببببببئ، التسبببببببامح مببببببب  ا خبببببببتالح،  ،النقببببببباش وتشبببببببجي  ا بتكبببببببار. والابببببببا يو

ببببببببداعي، فبببببببتح علببببببب  مبببببببباد ي ال لسببببببب ة التعليميبببببببة اإلعببببببباد  تبببببببدريئ المدرسبببببببين إتعبببببببديالت جدريبببببببة فبببببببي المنببببببباهج 

جببببببر  علببببب  ال بببببواجز والسبببببدود التبببببي تولببببب  فبببببي طريببببب  ال  ببببب  منبببببد عمبببببر مبكبببببر  وتغببببباي إلالتعلبببببيم المغلببببب ، و

هليببببببببة سببببببببات التعليميببببببببة ال كوميببببببببة وكببببببببدل  األوعليبببببببب ، فمببببببببا هببببببببو دور المؤس. السببببببببير فببببببببي مسببببببببارات م ببببببببدد 

  طببببار العمليبببببة التعليميببببة الشبببباملة فببببي المجتمبببب .إ سببببان لببببمن فببببي تعزيببببز و شببببر ثقافببببة حقببببوق اإل )ال.ا ببببة(

[10]  

 نشطة الطالبية:ثانياً: األ

اهتمامبا بباريال بو ب  ا عبامال م مبا فبي تنميبة القبيم الديمقراطيبة للمجتمب  . فترتكبز المجتمعبات  ت تم الجامعات باأل شب ة ال البيبة

، ت اد  من جمي  ال اقبات اإل سبا ية، وا س  حسن استامار مواردها  ال بيعية، وإمكا ات ا البشريةالمزدهر  في ت ورها و ما  ا عل

ملب  هبو إتاحبة ال ر بة ل با للل بور كبي يمكبن  إلب تعرف ا وت ديدها في الجسم والعق  والبن  . وال ريب   إل يدعو ا   مر الدياأل

التعلم والتربية ال دياة علب  القاعبات الدراسبية فبي تزويبد ال البئ بالاقافبة العلميبة العامبة ور تعديل ا وت ديب ا وتنميت ا ولم يقتصر د

بب  تغيبرت وج ت با  ،اليئ الت كيبر المرغبوب في با ف سبئقيم الديمقراطية وا تجاهات والميوه والم بارات وأسب، وتنمية الاألساسية

المجتمب  وعليب  أ بببح  ي ب  ش.صبية متكاملبة، وأ ب  ع ببو م مبا وفعّبا ل فبا هتمبام باإل سبان مبن جميب  جوا بب  علبب  اعتببار أ إلب 

سببم  لبب  العمليببة التعليميبة والتربويببة ، وأ بببح ال ببدح األر البدي تببدور حوال البئ الجببامعي فببي وسببا   التعلبيم ال دياببة هببو الم ببو



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 929 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

، حتب  يبتمكن مبن معايشبة مت لببات بيبة في با، وإحبدا  التغيبرات اإليجاهبو تنميبة ش.صبيت  وقدراتب  ال كريبةي من التعلبيم األساسو

 ال يا  العصرية الملياة بالمتغيرات العديد .

ل إ ، التبي ينبغبي أن تت بمن الممارسبات فبي مسبار ال يبا  العلميبة الدراسبيةن إحدا  هد  التغييبرات والتجديبد يت لبئ تغييبرال وتمكينبا

، ويمكن أن يت ت  مل  من خاله ممارسة العديد من ألوان األ ش ة ال البية. مل  أن ال يا  لكافة ظروح ال يا  في المجتم  العملية 

تسبت دح  ، وإ مبا يجبئ أنم البرات ومعبارح ودروس علميبة ف سبئ، فالجامعبة ليسب  تكبون حيبا  متكاملبة ينبغبي أن  الجامعيبة

 .أل ش ة، وهدا يقت ي قيام أ وا  م.تل ة من االتكوين المتكام  لل الب، والعناية بنمو ش.صيات م

  معالجبةعايبة ال بالب ورومبواهب م و ش ة مات ال اب  األكاديمي وغير األكاديمي وتوظي  وت وير قدرات ال بالب األ يهي تعن

ل وأمشكالت م  و ل وثقافيا  رياليا .يمات م ا جتماعية وت هيل م   سيا

ل متكامالل يتدرب ف مبن خالل با خببرات  ، يكتسببواي  ال الب علب  ال يبا  المجتمعيبةتعد األ ش ة ال البية التي تجع  الجامعة مجتمعا

، كمبا تبدعم ش.صبيات م بمبا م عل  القياد  والتشاور والتعاون، والت اهم المتبادهدرب ، وتب  في م رو  الجماعة وتوتجارب المجتم 

 [6]. من ت ديات وما يقابل م من مشكالت، وما يت ملو   من مسؤولياتيالقو   

  اة ، حيب و تعد األ ش ة ال البية هي المجاه ال يوي وال بيعي الدي يكتسئ من خالل  ال الئ الجامعي ال.برات المتنوعة وال دي

غيبر ل نيبة وا جتماعيبة، والاقافيبة ، واو ،ل ركيبة والعقليبةا ة أمورال متعبدد  تتعلب  بالجوا بئ: الن سبية والبد يبة وتت من هد  األ ش

ل، و -الجامعبة  –ميبة ملب . فبال يقتصبر دور المؤسسبة التعلي ل وخلقيبا  بة إتاحبة ال رعلبي مبواد ت.صصبية، وإ مبا تربيبة متكاملبة دينيبا

كببدل  تنميببة ممارسببة الديمقراطيببة وال ببوار البنبباي والتعبباي  والقيببام بالنشبباط ال كببري والاقببافي وا جتمبباعي والريالببي، ولل لبببة ل

ن ي يبا حيبا  دراسبية جامعيبة كاملبة، وغببرس علب  ال البئ ألم باهيم اإل سبا ية والعلميبة ، وحبئ ال.يبر وعبدم التعصبئ األعمب ، وا

لتصقل  وت ور  . فتعم  الجامعات عل   تنمية شؤون ال الب عل  ت ياة وت عي  ال يبا  الجامعيبة السلو  الماالي الم اهيم السليمة و

، كباديمي الئ الجبامعي و ت صبيل  األالعلمي والتربوي مما ينعك  إيجابال عل  ش.صية اللمي والقيام بالدور المال مة للت صي  الع

ل   كمبا تلعبئ مؤسسبات التبي تبدير شببؤون ال بالب د  وة وتنشبباة ال بالب علب  حبئ البوطن وال.يبر والمببوفعبا ل فبي تربيبدورال م مبا

 .لمجتم  هلي والتسامح بين اوالتعاي  السلمي والسلم األ

 [7] وهنال  عد  وسا   لأل ش ة ال البية لتنمية القيم الديمقراطية لد  ال الب الجامعات بما يلي:

 تعزي قيم المواطنة وا  تماي وال وية . -1
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 شكال . والتمييز ب تعزي  بد العن  -2

 تنمي قيم التعاون بين ال لبة -3

ت بببببوير البببببدات اإليجابيبببببة فبببببي حيبببببا  ال بببببالب ب يببببب  يبببببواين ش.صبببببيت  ببببببين الت صبببببي  العلمبببببي الدراسبببببي  -4

 . يوالنشاط ال البي الال  

 تعزي األ ش ة ال البية العم  ال وعي لد  ال لبة.. -5

 العلمية الاقافية وا جتماعية والريالية. تعزيز الرعاية -6

ت ببببببوير ك بببببباي  ال ببببببالب علببببببي ت قيبببببب  التعبببببباي  السببببببلمي فببببببي المجتمبببببب  عببببببن طريبببببب  اللقببببببايات المنلمببببببة  -7

بيببببببن م وبببببببين إخببببببوا  م فببببببي الجامعببببببات األخببببببر  داخبببببب  وخببببببار  العببببببراق وبمببببببا ي قبببببب  ا  سببببببجام وبنبببببباي 

 ال.برات.

 تاقي  ال لبة عل  المشاركة ا جتماعية وتنمية العالقات األخوية بين م وبين أساتدت م. -8

 ير الراحة وال م  ينة لل الب.توف -9

رببببببببب ال بببببببالب بمجبببببببتمع م وت كيبببببببد ا تمبببببببا  م لبببببببوطن م وأمت ممبببببببا ي قببببببب  ا  سبببببببجام والتصببببببباهر  -11

 بين ما.

سببببببببب ام فبببببببببي رعايبببببببببة المت بببببببببوقين ورعايبببببببببة موي ا حتياجبببببببببات ال.ا بببببببببة مبببببببببن المسببببببببباهمة واإل -11

 ال الب .

 ثالثاً: المنهاج الدراسي

وهببببببو يسبببببباهم   ، سبببببا ية والديمقراطيببببببةعببببببا ل فبببببي ترسببببببيم القببببببيم اإلم مببببببا وف يعبببببد المببببببن ج الدراسببببببي الجبببببامعي دورا   

مجتمببببببب ، وت قيببببببب  القبببببببيم فبببببببي ت بببببببوير القبببببببدرات  لجامعبببببببات علببببببب  تقبببببببديم  ال.يبببببببر العبببببببام والمن عبببببببة العامبببببببة لل

ما بببببببة والعبببببببده وال ريبببببببة ت قيق بببببببا، ماببببببب  قبببببببيم المسببببببباوا  واأل إلببببببب التبببببببي طالمبببببببا سبببببببع  الجامعبببببببات  الديمقراطيبببببببة

ولببببب  الجامعبببببات فبببببي موقببببب  المسبببببايلة عبببببن قبببببدرت ا علببببب  ت قيببببب   إلببببب األمبببببر البببببدي دعبببببا ، وهبببببو   سببببب  األكاديميبببببة 

 .، ومت لبات السوقن بين تقديم ال.ير العام للمجتم ، والمستو  األكاديميالتواي
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وت بببببوير قبببببدرات فيعبببببد المبببببن ج الدراسبببببي فبببببي جامعبببببات مبببببن أببببببري العنا بببببر التبببببي يمكبببببن أن تسببببب م فبببببي تزويبببببد  

ت ببببببر  الت ببببببديات م الجيببببببد مبببببب  مجتمبببببب  المعلوماتيببببببة. والتوجي ببببببات الاليمببببببة ل ببببببمان ت بببببباعل ال ببببببالب بالم بببببباهيم و

مببببببن أبريهببببببا مسبببببباهمت ا فببببببي تكببببببوين ال ببببببرد القببببببادر علببببببي وليات كبيببببببر  علبببببب  منبببببباهج التعلببببببيم والمعا ببببببر  مسببببببا

 لتكنولوجيبببببببةاا سبببببببتعداد لببببببب  والت يبببببببؤ للتببببببب ثير فيببببببب ، والتكيببببببب  مببببببب  التغيبببببببرات المعرفيبببببببة واستشبببببببراح المسبببببببتقب  و

  [10] المبدعة. عن التمت  بالعقلية الناقد  والتعلم الداتي، ف الل المتسارعة، و

أن يايببببببر الكايببببببر مبببببن الق ببببببايا أمببببببام ال ببببببالب مبببببن خبببببباله المواقبببببب  التببببببي ولمبببببا كببببببان الم تببببببو  الدراسبببببي   بببببببد و

 البببببديالتوجببببب  القيمبببببي للمبببببن ج الدراسبببببي و التبببببي تت بببببح مبببببن خبببببالهالقبببببيم المبببببراد غرسببببب ا لبببببدي ال بببببالب وتبببببدعم 

  تعبببببدي  قبببببيم أخبببببري أو إلغا  بببببا. لبببببدا كا ببببب  تنميت بببببا أو العمببببب  علبببببدح فبببببي مجملببببب  إلبببببي غبببببرس قبببببيم معينبببببة وي ببببب

مببببببن أهببببببداح العمليببببببة التعليميببببببة  ار يسببببببي اال ببببببالب يجببببببئ أن يكببببببون هببببببدف  أهميببببببة تولببببببيح أن تنميببببببة القببببببيم لببببببد

 لدي يمكن ا ستعا ة ب  في ت. يب البرامج التربوية داخ  المؤسسات التعليمية .او

الببببرغم مببببن الببببدور بببببال  األهميببببة للمنبببباهج الدراسببببية فببببي غببببرس القببببيم لببببد  ال ببببالب، فبببب ن واقبببب  تلبببب    إ  أ بببب  علبببب

من بببببا: أن ميبببببة لل بببببالب داخببببب  ال صببببب  الدراسبببببي والمنببببباهج يبلبببببور كايبببببرال مبببببن المشبببببكالت التبببببي تعبببببوق التنميبببببة القي

ظيبببببب  المبببببباد  العلميببببببة أو  ببببببياغة المنبببببباهج تببببببتم فببببببي  ببببببور  مبببببباد  علميببببببة جامببببببد    تع ببببببي فر ببببببة للمعلببببببم لتو

لببببببببم ت قيبببببببب  ،  تيسببببببببر للمعبصببببببببورت ا ال اليببببببببة، وأن م تويببببببببات المنبببببببباهجإلبببببببب اي الصبببببببببغة ا جتماعيببببببببة علي ببببببببا، 

القببببببيم التببببببي يريببببببد غرسبببببب ا. لببببببدا ف  بببببب  ل ببببببدو  تنميببببببة قيميببببببة حقيقيببببببة فببببببي مؤسسبببببباتنا األهببببببداح التببببببي يبتغي ببببببا و

م فببببببي إطببببببار التوجي ببببببات القيميببببببة العامببببببة بمببببببا التعليميببببببة ف  بببببب  يجببببببئ أن  عيببببببد النلببببببر فببببببي  ببببببياغة منبببببباهج التعلببببببي

تنميبببببة قبببببيم الديمقراطيبببببة  فبببببي   فبببببي حيبببببا  المجتمببببب ، و بمبببببا يبببببؤدي إلببببب ا جتماعيبببببةاألساسبببببية ويببببببري أهميبببببة القبببببيم 

 المجتم .

ف  بببببب  ، امعي خبببببباله ببببببدايات القببببببرن ال ببببببادي والعشببببببرينأمببببببام الت ببببببديات التبببببي يوج  ببببببا التعلببببببيم الجببببببو علببببب  ملبببببب  و

سبببببئ مبببببب  المجتمببببب  المعا ببببببر. علببببببيم الجبببببامعي أن تعمبببببب  علببببب  تكببببببوين إ سبببببان عراقببببببي يتناينبغبببببي علبببببب  منببببباهج الت

 يتميز بالقدر  عل :و

 يمات.سلوب العلمي في ح  المشكالت واألال كر  المن قية الواقعية والتمس  باأل -1
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 القدر  عل  الت لي  المولوعي لللواهر والمشكالت.  -2

والمواطنببببببببببة العالميببببببببببة واإلحاطببببببببببة بالت بببببببببباعالت التاري.يببببببببببة والجغرافيببببببببببة الشببببببببببعور بالمسببببببببببؤولية الوطنيببببببببببة   -3

 والوعي بالمشكالت العالمية )تلو  البياة، اإلرهاب، الب الة... (

ت كيبببببد قبببببيم التسبببببامح  والتعببببباي  السبببببلمي و ببببببد الت بببببرح، وتقبببببدير اإل سبببببان ك  سبببببان واحتبببببرام حقببببب  فبببببي تقريبببببر   -4

 مصير .

 .ت بي العلم بالعم  والنلرية بالربب  -5

 األخد بالتقدم التكنولوجي وا ستعداد لمت لبات ال يا  المعا ر  بما   يتعار  م  قيمنا وثقافتنا. -6

ل مببببببن التعلببببببيم والتاقيبببببب  ن األأإلبببببب  شببببببارت أن التجربببببببة التاري.يببببببة إحيبببببب    لمببببببة الدكتاتوريببببببة فرلبببببب   م ببببببا سببببببلبيا

السياسببببببية.  ة( علبببببب  سببببببل ت م وممارسببببببات مديولوجيببببببتمجيببببببد ال كببببببام والبببببب اي الشببببببرعية )ا يالسياسببببببي لببببببي  هدفبببببب  

غببببببببرس ثقافببببببببة معينببببببببة، مببببببببن خبببببببباله درس  التربيببببببببة الوطنيببببببببة، والاقافببببببببة القوميببببببببة ، وغيرهببببببببا مببببببببن المسببببببببميات 

والم ببببببردات التبببببببي يصببببببببح تدريسبببببب ا وتلقين بببببببا للتالميبببببببد وال لبببببببة بشبببببببك  الزامبببببببي فببببببي كببببببب  المراحببببببب  الدراسبببببببية، 

  بببببببا إ لمبببببببة الشبببببببمولية مبببببببر فبببببببي بعببببببب  األاأل  وا ختصا بببببببات الجامعيبببببببة. وو ببببببب  وحتببببببب  فبببببببي كببببببب  المراحببببببب

سببببببل ة لتببببببدري  هببببببد  المببببببواد و  يسببببببمح لغيببببببرهم ع بببببباي حببببببزب الأسبببببباتد  م.تصببببببين مببببببن أدريسببببببيين وعببببببدت مأ

تدريسبببببب ا حريببببببة فقببببببد الببببببدين يقومببببببون  بأد  المببببببواد مببببببن م تواهببببببا الجببببببوهري، وفببببببر  هببببببأمببببببر الببببببدي بتدريسبببببب ا، األ

غلببببببببب  ببببببببببباب السبببببببببؤاه والمناقشببببببببببة، أشبببببببببر  وم م بنصبببببببببو  جامبببببببببد    تقببببببببببب  اللببببببببببزأا ببببببببببدا  والتشبببببببببوي  و

 [10] حيا ا.أحرا  وال.وح إلوتايرا

 المحور الرابع: الجامعة والقيم الديمقراطية:

خبببببببر التبببببببي اجتاحببببببب  المجتمببببببب  العراقبببببببي ولمبببببببد  م بببببببدود  وكا ببببببب  يديببببببباد ظببببببباهر  العنببببببب  وعبببببببدم قببببببببوه اال يايإ

ماه م تبببببببم اسبببببببتعإمريكبببببببي للعبببببببراق، ا ببببببب  مبببببببن  تبببببببا ج الغبببببببزو وا حبببببببتاله األ تا ج بببببببا م سببببببباوية للغايبببببببة، والتبببببببي ك

 وراق ال.بببببببر   سبببببببتمراربببببببب  قبببببببوات ا حبببببببتاله شبببببببكل  مبببببببن ببببببببين األبشببببببب   بببببببورها مبببببببن ق الورقبببببببة ال ا  يبببببببة ب

احتاللبببببب ، دعبببببب  ويار  التعلببببببيم العببببببالي والب بببببب  العلمببببببي العراقيببببببة الكليببببببات والمعاهببببببد التابعببببببة ل ببببببا بتنلببببببيم  ببببببدوات 
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شبببببببباعة الم بببببببببة ورو  إة، ووترسببببببببيم الوحببببببببد  الوطنيبببببببب ،ة لنشببببببببر وتعزيببببببببز القببببببببيم الديمقراطيببببببببةوحلقببببببببات  قاشببببببببي

واع بببببببا كافبببببببة، أ كال ا وقبببببببيم ا خبببببببتالح والمواطنبببببببة، والنببببببب ي عبببببببن التجامببببببببات السياسبببببببية وشببببببب خبببببببو  ال زبيبببببببة باأل

ثببببببار  ال ساسببببببيات إو دينببببببي، مببببببن شبببببب    أو حزبببببببي أال ببببببرم الجببببببامعي مببببببن كبببببب   شبببببباط سياسببببببي والم افلببببببة علبببببب  

 والنعرات ال ا  ية.

ن ن ق ببببببا  التعلببببببيم مرشببببببح ألأإلبببببب  شببببببار أ بببببب   مريكببببببي، فلسببببببالم األعببببببدها مع ببببببد اأة التببببببي ومببببببن خبببببباله الدراسبببببب

مببببببات التببببببي ي سببببببان والتغلببببببئ علبببببب  المشببببببكالت واألعزيببببببز القببببببيم الديمقراطيببببببة وحقببببببوق اإليلعببببببئ دورال م مببببببا فببببببي ت

ن  لببببباح التقريبببببر ببببببأوا سبببببتقرار علببببب  المبببببد  البعيبببببد. و سببببب  السبببببالم ا جتمببببباعيأحبببببدث  فبببببي العبببببراق وتبببببدعيم 

بينمببببببببا وا قتصببببببببادية،  ن تصبببببببببح سبببببببباحة ل بببببببب  المشبببببببباك  السياسببببببببية وا جتماعيببببببببةأمكن ببببببببا الجامعببببببببات العراقيببببببببة ي

ن التعلببببببيم العبببببببالي أم إ . سببببببان والمبببببببادة الديمقراطيببببببة داخبببببب  الجامعببببببة وخارجبببببب ترسببببببم ثقافببببببة احتببببببرام حقببببببوق اإل

ي بببببا للعمليبببببة التنمويبببببة أمبببببا  إويبببببة لبببببي  فقبببببب للعمليبببببة التربويبببببة، ويماببببب  قمبببببة المنلومبببببات التعليميبببببة، وحجبببببر الزا

ن للجامعببببببة  والسياسببببببي فببببببي الوقبببببب  ماتبببببب . ولببببببدل  فببببببالشبببببباملة، ويببببببؤدي دورفاعبببببب  فببببببي  ببببببناعة القببببببرار الاقببببببافي 

ي خبببببر  فبببببي معالجبببببة ظببببباهر  ا   بببببراح ال كبببببري، التبببببي ترمبببببي باقل بببببا فبببببإلببببب  م مات بببببا األم مبببببة حيويبببببة م بببببافة 

لتعزيببببببز القببببببيم وال ببببببوار الجبببببباد بببببببين مكو ببببببات  م تعببببببد الجامعببببببة أ سببببببئ مكببببببانإ تا ج ببببببا السببببببلبية علبببببب  المجتمبببببب . 

ما ترسببببببم فببببببي الجامعببببببة فبببببب فكببببببار الموجبببببب    ببببببو المجتمبببببب . ، أل  ببببببا م توحببببببة للجميبببببب . ومنببببببب  األالشببببببعئ العراقببببببي

مكببببببن ا   بببببالق فببببببي توسببببببي  أقاعبببببة الم الببببببرات، وفببببببي النبببببدوات وال لقببببببات النقاشبببببية،  مببببببدأ ال ببببببوار البنببببباي فببببببي

 [3] تم  م  توالي ا جياه المت.رجة من الجامعات العراقية.دا ر  ال وار وقيم التسامح   و المج

طبببببببار عبببببببام إالعلمبببببببي ل بببببببدا اللبببببببرح بالبببببببدات وولبببببببع  درا  ويار  التعلبببببببيم العبببببببالي والب ببببببب  إومببببببن هنبببببببا جببببببباي 

خببببببببر الوطنيببببببببة واحتببببببببرام الببببببببرأي والببببببببرأي االسببببببببان والوحببببببببد   قافببببببببة القببببببببيم الديمقراطيببببببببة وحقببببببببوق اإلإلشبببببببباعة ث

عممبببببببب   نإوالتنبببببببوير فببببببببي المجتمببببببب . كمببببببببا سبببببببب  و نببببببببار  للعلبببببببم وال  ببببببببار وتعزيزهبببببببا، لتكببببببببون الجامعبببببببات م

 سببببببان والديمقراطيببببببة فببببببي كافببببببة المراحبببببب  الجامعيببببببة، وفببببببي كبببببب  ا ختصا ببببببات الببببببويار  قببببببرار تببببببدرس حقببببببوق اإل

لتعزيبببببز وغبببببرس القبببببيم الديمقراطيبببببة مبببببن قبببببيم المواطنبببببة والتعببببباي  والسبببببلم والتسبببببامح ممبببببا يبببببنعك  علببببب  ديمومبببببة 

 السليمة لبناي دولة قوية .س  تم    و األالمج
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فببببببي التنشبببببباة لغببببببر  المواي ببببببة ة مببببببن خبببببباله ا مكا يببببببات التاقي يببببببة يتبببببب ت  دور الجامعببببببات والمؤسسببببببات  التعليميبببببب

، نيببببببة وبببببببين تمكببببببين وغببببببرس ثواببببببب  قيميببببببةبببببببين حريببببببة ال الببببببئ فببببببي التمسبببببب  بتقاليببببببد  ومعتقداتبببببب  ال كريببببببة والدي

ن ا   ببببببراح إبمعنبببببب  آخببببببر  ،ليببببببة وفكببببببر الجيبببببب  الجديببببببدخببببببر فببببببي عقثقافيببببببة معتدلببببببة قا مببببببة علبببببب  مبببببببدأ قبببببببوه اال

ال كبببببببري والتعصبببببببئ ال بببببببا  ي والعنصبببببببري يولبببببببد التشبببببببدد بكببببببب  جوا بببببببب  ال كريبببببببة والمجتمعيبببببببة خا بببببببة عنبببببببدما   

عنببببب   إلبببب وتوج اتبببب  ممبببببا ينببببتج عنبببب  سبببببلوكي حيبببباه االخببببر قبببببد يقببببود   سببببانجببببد م ببببددات م مببببة لسبببببلوكيات اإلتو

 سياسي وفكري.

تمبببببببد عليببببببب  خ بببببببب المسبببببببتقب  ة علميبببببببة وتربويبببببببة  تعنببببببب  بتنشببببببباة جيببببببب  م بببببببم تعبو ببببببب  ا مؤسسببببببب فالجامعبببببببات

ي داي وفاعليببببببة الجامعببببببة فببببببآالمشبببببباك  المجتمعيببببببة التببببببي تببببببؤثر فببببببي ن   تبتعببببببد عببببببن حقيقببببببة أوتوج ات ببببببا، يجببببببئ 

جتمعيببببببة ، وعلبببببب  سببببببلو  ال الببببببئ الببببببدي سببببببوح يمابببببب  فيمببببببا بعببببببد سببببببلوكيات مت قيبببببب  هببببببدف ا بالتنشبببببباة والتاقيبببببب 

ج ببببببات ال كريببببببة ن الجامعببببببة تمابببببب  المكا ببببببة الم مببببببة التببببببي تنصبببببب ر في ببببببا م.تلبببببب  التوأمعنبببببب  سببببببا د  ومتوارثببببببة، ب

ن البيابببببة الجامعيبببببة يقببببب  علببببب  عاتق بببببا مسببببب لة التمييبببببز ببببببين مبببببا هبببببو معتبببببده فكريبببببا أوالاقافيبببببة والدينيبببببة، ف بببببال عبببببن 

 [3]ومقبوه وبين ما هو مت رح مرفو . 

ة مبببببن مركببببببة مبببببن التعببببباطي المجتمعبببببي سبببببواي ببببببين ال لبببببب الجامعيبببببة التعليميبببببة التبببببي ا تجببببب  حالبببببة ومبببببةفتعبببببد المنل

للاقافببببببات ال ببببببيقة وال رعيببببببة و ببببببرح  و مببببببن خبببببباله قببببببيم الت  ببببببر والتشببببببديئأم.تلبببببب  المشببببببارب وا  تمببببببايات 

خالقيببببببة بعيببببببدا عببببببن القببببببيم العصبببببببية القبليببببببة والمدهبيببببببة وتبقبببببب  ات ال لبببببببة   ببببببو القببببببيم العلميببببببة واألمهببببببان ومببببببدركإ

يميبببببببة ومراكبببببببز الب بببببببو  علببببببب  تجببببببباوي قبببببببدر  الجامعبببببببات والمؤسسبببببببات التعل المعادلبببببببة قا مبببببببة وراهنبببببببة ب سبببببببئ

حبببببببدا  عمليبببببببة التغييبببببببر ال  ببببببباري إالقبببببببدر  با  تشبببببببار داخببببببب  المجتمببببببب  وخ ببببببباي الغيبببببببر السبببببببليمة الداتيبببببببة واأل

 لتعزيز القيم الديمقراطية. 

صببببببادر افببببببد العلببببببوم ومهببببببم روأال يببببببوي يبببببب تي مببببببن كو  ببببببا  ن البببببب ال  الجامعببببببة ب ببببببدا الببببببدور وبببببببدون شبببببب ، فبببببب

، وم البببببببة قببببببب  غيرهببببببا   ال كريببببببة ولبببببببب الممارسببببببة العلميببببببةبببببببري المؤسسببببببات إل تببببببا  المببببببادأالمعرفببببببة، ومببببببن 

الق بببببببايا ال ساسبببببببة التبببببببي تواجببببببب  المجتمببببببب  وخصو بببببببا مبببببببا ت رح بببببببا ظبببببببروح  إلببببببب مبببببببن المؤسسبببببببات النلبببببببر 

داي الببببببدور ال  بببببباري فببببببي آيم ال لببببببوه الناجعببببببة، والمسبببببباهمة بببببببالمرحلببببببة الراهنببببببة فببببببي المجتمبببببب  العراقببببببي، وتقببببببد

ترسببببببيم قببببببيم الوحببببببد  الوطنيببببببة والمواطنببببببة، والعمبببببب  علبببببب  ت. ببببببيب مشببببببرو  اسببببببتراتيجي ثقببببببافي عراقببببببي يعببببببزي 
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سبببببان المبببببراد ت.ريجببببب  وتكوينببببب  ك بببببرد  عببببببر  عبببببن اإلمإلببببب  فلسببببب ة تربويبببببة تعليميبببببة قبببببو  الدولبببببة للمسبببببتقب  يسبببببتند 

ل . يؤس  لاقافة الالعن ، والتسامح وا عتراح باال و مجمو  أ  [10]خر طا  يا، وعرقيا ومدهبيا

 الخاتمة

خبببببببد بمت لببببببببات المسبببببببتقب  يم مبببببببن القبببببببيم الديمقراطيبببببببة وعبببببببدم األي قبببببببأ  يسبببببببت ي  أّي مجتمببببببب  ت قيببببببب             

واقبببببب  مت لبببببببات ال بببببب  وم نببببببي سببببببليم يتالاقافببببببة، وامببببببتال  ج بببببباي إعالمببببببي و   مببببببن خبببببباله المعرفببببببة وإومواج تبببببب  

هبببببي مبببببن أهبببببم مؤسسبببببات  بببببناعة العلبببببم والتعلبببببيم فبببببي  ولبببببدل  تعبببببد الجامعبببببة. تعلبببببيموالمسبببببتقب  المنشبببببود ببببببالعلم وال

ي فبببببباألساسببببببية ، وملبببببب  أل بببببب  الركيببببببز  التعلببببببيم العببببببالي ب  بببببب  تعلببببببيم أساسببببببييصبببببب  بعبببببب  رؤسبببببباي دوه العببببببالم، و

 ا، وت هيلبببببب  للتعامبببببب  مبببببب  العلببببببم والمعرفببببببة واسببببببتيعاب آليببببببات تشببببببكيلبنبببببباي مكو ببببببات اإل سببببببان العقليببببببة والوجدا يببببببة و

 ت  م لغة العصر.تقدم وال

المعلوماتيببببببببة المتصببببببببارعة فا قببببببببة ال. ببببببببر، ت ببببببببر  ببببببببب  إّن السببببببببيرعل  خ بببببببب  عصببببببببر التكنولوجيببببببببا و          

وت بببببتم أ  يكبببببون دور الجامعبببببة  أكابببببر مبببببن  قببببب  المعرفبببببة فقبببببب. ولمبببببا كا ببببب  الجامعبببببة  مؤسسبببببة اجتماعيبببببة أ شببببب ها 

بمببببا ي ببببيب ب ببببا قببببوم ببببب  مببببن وظببببا   وتتبببب ثر   مببببن خبببباله مببببا تالمجتمبببب  ل.دمببببة بعبببب  أغرالبببب  تببببؤثر فببببي المجتمبببب

بمعبببببزه عبببببن المجتمببببب  حركتببببب ، لبببببدا لبببببم يعبببببد مبببببن الممكبببببن أن تعبببببي  ن تغيبببببرات ت رلببببب ا أولبببببا  المجتمببببب  ومببببب

آمبببباه. لببببدل  الجامعببببة مببببن مشببببكالت ومببببا ي لببببم ببببب  مببببن طموحببببات و ومببببا يواج بببب  مببببن ت ببببديات و الببببدي توجببببد فيبببب 

 س  سليمة.أالديمقراطية وبناي المجتم  وف   مؤسسات الم مة للنلام السياسي التي تعزي القيم
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 لمراجع:قائمة المصادر وا

، المجلببببببببببببببببببببببة السياسبببببببببببببببببببببببية قية رالعت الجامعاالسياسية في ا- جتماعيةالت ش ة العنبكببببببببببببببببببببببي، طببببببببببببببببببببببب . ا [1] 

 (.2212) 14والدولية،جامعة المستنصرية، بغداد،   

منلومببببببببة القبببببببببيم الجامعيببببببببة،ا ردن: دار  بببببببب اي للنشبببببببببر  القواسببببببببمة،احمد حسببببببببن، عايببببببببد ببببببببببن علببببببببي . [2] 

 (.2215والتويي  ،)

المرت بببببب ، اسببببببامة . دور الجامعببببببات فببببببي تعزيببببببز ثقافببببببة ال ببببببوار وبنبببببباي الوحببببببد  الوطنيببببببة فببببببي العببببببراق، [3] 

 . 2212، 15المجلة السياسية والدولية، جامعة المستنصرية، بغداد،   

وتوظي بببببب  فببببببي التنميببببببة ل.دمببببببة المجتمبببببب  وت عيبببببب  مراكببببببز  حميببببببد عريبببببببي .التعلببببببيم العببببببالي الشببببببيبا ي،[4] 

 (.2227،) 5الب   العلمي ، مجلة كلية االداب ، جامعة ال اتح ، السودان،   

العلببببببببي، حنببببببببان، ا ي ب بببببببباي عمببببببببر. دور الجامعببببببببات فببببببببي ت عيبببببببب  الاقافببببببببة القا و يببببببببة و شببببببببر التعبببببببباي   [5] 

لسببببببنة)  15اسببببببية، جامعببببببة تكريبببببب ، تكريبببببب ،   السببببببلمي، مجلببببببة تكريبببببب  للعلببببببوم السياسببببببية، كليببببببة العلببببببوم السي

2212 ). 

ية فببببببي تعزيببببببز قببببببيم ا  تمبببببباي الببببببوطني لببببببد  طلبت ببببببا، األساسببببببال.لبببببب ، سببببببناي حسببببببين. دور كليببببببة التربيببببببة [6] 

 (.2215،) 62ية، جامعة ديال ،   األساس، كلية التربية  ل مجلة دي

ة العامبببببببة فبببببببي العبببببببراق، مجلبببببببة القريشبببببببي، عا بببببببد  م.لببببببب . مت لببببببببات ت بببببببوير المنببببببباهج العامبببببببة للمرحلببببببب[7] 

  42الب بببببببببو  التربويبببببببببة والن سبببببببببية، مركبببببببببز الب بببببببببو  التربويبببببببببة والن سبببببببببية، جامعبببببببببة بغبببببببببداد، بغبببببببببداد،   

(2214. ) 

ا سببببببببدي، ك ببببببببا   ببببببببالح ، م مببببببببد جببببببببواد،  بببببببب اي مجيد.الجامعببببببببة ودورهببببببببا فببببببببي مواج ببببببببة ظبببببببباهر  [8]  

، 15المستنصبببببببببرية، بغبببببببببداد،   ا رهببببببببباب، المجلبببببببببة السياسبببببببببية والدوليبببببببببة، كليبببببببببةالعلوم السياسبببببببببية، جامعبببببببببة 

(2212.) 

ميسبببببببون عببببببببد القبببببببادر، الت كيبببببببر ا خالقبببببببي و عالقتببببببب  بالمسبببببببؤولية ا جتماعيبببببببة وبعببببببب   المشبببببببرح،[9] 

المتغيبببببببرات لبببببببد  طلببببببببة الجامعبببببببة اإلسبببببببالمية بغبببببببز ، رسبببببببالة ماجسبببببببتير غيبببببببر منشبببببببور  ، كليبببببببة التربيبببببببة ، 

 (.2222جامعة غز ، فلس ين، )

الواحبببببد . دور المؤسسبببببات التعليميبببببة العراقيبببببة ال كوميبببببة وا هليبببببة فبببببي تعزيبببببز  ببببباظم عببببببد  الجاسبببببور،[10] 

حبببببببوار الاقافبببببببات فبببببببي المجتمببببببب  العراقبببببببي، المجلبببببببة السياسبببببببية والدوليبببببببة، كليبببببببة العلبببببببوم السياسبببببببية، جامعبببببببة 

 (.2212، )14المستنصرية،   

 

 

 

 


