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ت عاملجاتهدف اتسلتي  المنبثقة من متطلبات التنمية المستدامة والمواطنة امقي تحديد ت الدراسةهدفاست
 المواطنة قيم تدعيم في بدورهات المصرية عاملجام اقياالتحقق من مدى ، و طالبهالدىيخها سرتالمصرية  

 قامت الباحثـة    ، وقد لمسحيافي صولالمنهج  ا دراسةاستخدمت ال  و .لتدريساهيئة ء  عضا أ نظرهة ج و نم
مية المستدامة؛ وذلك بعد الرجوع للبحوث    بإعداد استبانة بقيم المواطنة الصالحة ذات الصلة بمتطلبات التن        
على عينة من أعضاء  الدراسة وتم تطبيق. والدراسات السابقة واألدبيات التي اعتنت بموضوع قيم المواطنة

قناة السويس، عة ماج: حكومية بإقليم قناة السويس؛ بجامعاته الثالثلت المصرية اعاملجاافي هيئة التدريس 
  .لدراسيم ا٢٠١٨/٢٠١٩م ي للعانلثا اللفصافي  لسويساعة ماجبورسعيد، وعة ماجو

 من خالل استجابات أعضاء هيئة التدريس أن وجود مثل هذه القيم في درجة              وقد أسفرت الدراسة  
متقدمة، مثل العدل في المعاملة، والتسامح والوالء واالنتماء، والعدل في المعاملة، الحفاظ على الممتلكات          

ا، يتضح أنها أساسية في الحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه، كما أنها من أهم              العامة، ونبذ العنف، غيره   
في ت  عاملجا دور ا  لفعيتبضرورة  وقد أوصت الدراسة    . األدوار المنوط بالجامعة ترسيخها لدى الطالب     

 .لصالحة امواطنةل امقيز زعت بمقررات لدراسية الخططء اإغناب ذلك، ونتسبيهام لدى وطنيلاالنتماء انمية ت
 منها تسامؤس خلداتطبيقيـا   وًا  ینظـر فعيلها تولصالحة  ا واطنةلما ملقي تعاملجاا تبني فلسفاتوضرورة  

تصميم برامج متنوعة لتنمية قيم المواطنة، يقوم بإعدادها وتنفيذها         و .لدراسة ا ندواتلات وا رمؤتلمل ا الخ
 أنشطة الطالب في تكوين اإلفادة منو .مجموعة من النخب المثقفة في مجاالت عدة، وتخصصات متنوعة    

االتجاهات اإليجابية، وإكسابهم قيم المواطنة من خاللها، من ممارسة للحوار البنـاء، والنقـد الهـادف،                
االهتمام بإقامة دورات تدريبية للمعلمين فـي مختلـف          و .والتسامح، والعدالة، والمساواة واحترام اآلخر    

العناية بتمكين الطالب مـن  و. ة وتعزيزها لدى الطالبسية؛ لتبصيرهم بترسيخ قيم المواطن  االمراحل الدر 
ـ            ا علـى شـعورهم     مهارات التفكير اإليجابي، والتعامل بأريحية مع مستجدات العصر؛ بما ينعكس إيجاب

تضمين قيم المواطنة بجميع المواد الدراسية، في مختلف المراحل الدراسية بصورة صريحة أو و .باالنتماء
  . ضمنية حسب طبيعة كل مقرر

Abstract:   
The study aimed to determine the values of citizenship emanating from the 

requirements of sustainable development, which the Egyptian universities aim to 
establish among their students, and to verify the extent to which Egyptian 
universities in turn strengthen the values of citizenship from the point of view of 
faculty members. The study used a descriptive descriptive approach. The 
researcher prepared a questionnaire on the values of good citizenship related to the 
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requirements of sustainable development, after reviewing the previous researches 
and studies and the literature that took care of the subject of the values of 
citizenship. The study was applied to a sample of faculty members in the Egyptian 
public universities in the Suez Canal Region; its three universities: Suez Canal 
University, Port Said University, and Suez University in the second semester of 
2018/2019. 

The study found that the existence of such values in an advanced degree, such 
as fairness in treatment, tolerance, loyalty and belonging, justice in treatment, 
preservation of public property, non-violence, etc. are essential in maintaining the 
unity and cohesion of the nation. , And it is one of the most important roles assigned 
to the university to be established among students. The study recommended the 
necessity of activating the role of universities in the development of national 
belonging among its members, by enriching the study plans with decisions that 
promote the values of good citizenship. And the need to adopt university 
philosophies for the values of good citizenship and activate them theoretically and 
applied within their institutions through conferences and seminars study. And the 
design of various programs for the development of the values of citizenship, is 
prepared and implemented by a group of educated elites in various fields and 
disciplines. And to benefit from the activities of students in shaping the positive 
trends, and imparting the values of citizenship through them, from the practice of 
constructive dialogue, targeted criticism, tolerance, justice, equality and respect for 
the other. And the interest in establishing training courses for teachers at different 
levels of education; to make them understand the values of citizenship and strengthen 
the students. And to take care of empowering the students from the skills of positive 
thinking, and deal with the spirituality with the latest developments of the times, 
which reflects positively on their sense of belonging. And include the values of 
citizenship in all subjects, at different stages of study, explicitly or implicitly 
according to the nature of each course. 

 

تمثل فكرة إعداد المـواطن الـصالح       
بعد ا إنساني ا، وهدفً ا راقي ا للمجتمعـات   ا رئيس

المتحضرة؛ إذ ال يمكن للمـواطن النهـوض      
لـم   ياجات مجتمعه، وتلبية متطلباته، ما    باحت

يعرف قيم المواطنة الحقة، ويتمثل تلك القـيم   
   .في سلوكه الدائم، وواقعه المعيش

 فـي كنههـا     –ولما كانت المواطنة    
 ال تقوم على مجرد تلمس الفـرد        –وفحواها  

لحقوقه فقط؛ بقدر ما تعنى بوجـود شـراكة         
ت حقيقية يضطلع بها المواطن للوفاء بمتطلبا     

لقد بـات    .االرتقاء بمجتمعه، وتحقيق تنميته   
في حكم المؤكد أن كل المحاوالت الراميـة        



 

 ٤٣

للتكريس لقيم المواطنـة ال يمكـن أن تـتم          
بمعزل عن محـاوالت اإلصـالح الـشامل        

   .والتنمية المستدامة
 بوصـفها   –هذا وتضطلع الجامعـة     

 بأدوار فاعلة فـي     -مؤسسة تعليمية تنموية    
ا عية وتجـذيرها سياسـي    صناعة القيم المجتم  

واقتصادي ا، فـي ضـوء أهـداف       ا واجتماعي
التنمية وحاجاتها ومتطلباتها، وال عجب فـي       
ذلك فهي التي تخرج قادة الـدول، ورجـال         
الــسياسة، وعلمــاء االقتــصاد واالجتمــاع 
والتعليم، وتعنى بصقلهم بالخبرات والمعارف     
والتجارب والقيم اإلنسانية والمجتمعية التـي      

  .المجتمع بها ويعيش عليهايؤمن 
 ,Harkavy(ى جروفي هذا السبيل أ

دور الجامعات فـي    : دراسة بعنوان ) 2005
تعزيز المواطنة والعدالة االجتماعية بـالقرن      

 استهدفت التعرف علـى     ،الحادي والعشرون 
أهم أدوار الجامعة فـي تعزيـز المواطنـة         
ــى   ــل إل ــة، والتوص ــة االجتماعي والعدال

هم أدوار الجامعة فـي     استراتيجية تتضمن أ  
حل المشكالت االجتماعية وتفعيل التواصـل      

 تبنـت  ذلك   وفي سبيل   مع المجتمع المحلى؛    
 إلى عدة   انتهتالدراسة المنهج الوصفي، وقد     

وجود بعض العوائق فـي     : نتائج، من أهمها  
طريق تحقيق الرسالة الديمقراطيـة للتعلـيم       
العالي، وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات،      

 أولـى أهـداف     يكونأن  ينبغي  : مهامن أه 

الجامعـة هـو تنميــة ودعـم المجتمعــات    
الديمقراطية، وتعزيز التواصل بـين عـضو       
هيئة التدريس والطالب؛ من أجل دعم فرص       
الحوار الديمقراطي وحريـة التعبيـر عـن        
ــة    ــات الجامع ــضع كلي ــرأي، وأن ت ال
ــة   ــة مواجه ــضمن كيفي ــتراتيجيات تت اس

 والتعليم غيـر    المشكالت المجتمعية كالفقر،  
  المتكافئ، والرعاية الصحية 

 ,Nelson) (  كـل مـن  أعـد ولقد 
Kerr,2005 الة   دراسة تناولتالمواطنة الفع 

، )مفهومها، أهدافها، ممارساتها  :  (من حيث 
: المواطنة الفعالة : كدراسة موضوعية بعنوان  

 اسـتهدفت   )المفاهيم، األهداف، الممارسات  (
ـ      ة، وتحديـد   تحديد مفهوم المواطنـة الفعال

اإلجراءات التنفيذية التي يتم بها تحويل فكرة       
 وتعرفالمواطنة الفعالة إلى ممارسات فعلية، 

أهم التحديات التي تواجـه تحويـل فكـرة         
 وبيـان المواطنة الفعالة إلى ممارسات فعلية،  

الكيفية التي يتم بها تحقيق المواطنة الفعالـة        
تبة على المتر  أهم النتائجوتحديدلدى الشباب، 

ذلك، ولقد أوصت الدراسة بعدة توصيات، من 
 يتطلـب إن تحقيق المواطنة الفعالـة      : أهمها

وضع فلسفة وسياسة لتمويل برامج المواطنة      
الفعالة، وذلك من خالل إعداد الكوادر البشرية 
المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، 

 على المشاركة في تطوير بـرامج       وتدريبهم
ة الفعالة، وتوفير اإلمكانات الماديـة      المواطن
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إيجاد سبل  والعمل على   لتطوير تلك البرامج،    
لتكوين رؤية واضحة عن المواطنة الفعالة من 

 بعـين  النظر، مع   )معناها، وأهدافها : (حيث
كافة العوامل السياسية والثقافية    إلى  االعتبار  

الخاصة بكل دولة، التعاون بـين التربـويين        
يخ قيم المواطنة الفعالـة فـي   والشباب؛ لترس 

نفوسهم، وجعلها ضمن اهتماماتهم، واالستفادة 
 كافـة القـضايا     فيمن فكر ورؤية الشباب     

 السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية الخاصة   
بمجتمعاتهم في ترسيخ قيم المواطنة الفعالـة       
  لديهم؛ ليصبحوا مواطنين فعالين في المستقبل

ــن   ــل م ــام ك ــا ق  &Ryan(كم
Stritch,2006 (    بإجراء دراسـة بعنـوان :

المواطنة الفعالة والتعليم العـالي، اسـتهدفت     
استعراض أدوار التعليم العالي فـي تعزيـز        
المواطنة الفعالة لدى الطالب، وإلقاء الضوء      
على فرص تطوير المواطنـة الفعالـة فـي         
التعليم العالي؛ ولتحقيق ذلك تبنت الدراسـة       

ت الدراسة إلى عدة    المنهج الوصفي، وقد انته   
أن مؤسسات التعلـيم    : نتائج، كان من أهمها   

العالي جزء ال يتجزأ من المجتمع، وعليهـا        
يقع العبء األكبر في تنمية المجتمع المدني،       
وتحقيق االنـدماج االجتمـاعي والمواطنـة       
الفعالة، كما أن مؤسسات التعليم العالي عليها       
 أدوار في ترسيخ  مبدأ تكافؤ فرص الحصول       

علـى التعلـيم، وضــمان اسـتفادة معظــم    
المواطنين من التعليم العالي، وقـد أوصـت        

أهمية قيام  : الدراسة بعدة توصيات من أهمها    
أعضاء هيئة التـدريس بمؤسـسات التعلـيم     
العالي بأدوارهم فى تنمية وعـي الطـالب        
وتشجيعهم على المشاركة في قضايا المجتمع      

يـة،  كافة ، ومناقشة جميـع القـضايا الثقاف       
ــصادية،  واالجتماعيــة، والــسياسية، واالقت
ضرورة توفير صور الحـوار الـديمقراطي       
الحر داخل مؤسسات التعليم العالي، والقيـام       
بدراسات حـول الديمقراطيـة، والمجتمـع       
المدني، والتنمية المدنية، تـدريب الطـالب       

  .على خدمة مجتمعاتهم المحلية بطرق متعددة
ـ        ي وعن الدور المنـوط بالجامعـة ف

تحقيق التربية من أجل  المواطنة العالميـة،        
 2007,(وتلبية متطلباتها، أشـار كـل مـن     

Shultz Jorgenson, (    أن للجامعة وظيفـة
فكرية، وأخالقية، واجتماعية، إضـافة إلـى        
وظيفتها التعليميـة فـي تلبيـة احتياجـات         
المواطنة العالمية، ومن ثم يتعين عليهـا  أن         

اسات وممارسات  تترجم هذه الوظيفة إلى سي    
ملموسة ومستدامة، كمـا ينبغـي للجامعـة        
تضمين هدف التربية مـن أجـل المواطنـة        
العالمية في جميـع المهـام الرئيـسة لهـا،          
كالتدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع،     
وذلك من خالل الدراسة التي قاموا بإعدادها       

التربية من أجل المواطنة العالمية     : والمعنونة
لتعليم بعـد الثـانوي، حيـث       في مؤسسات ا  

استهدفت  تعرف الدور المنوط  بالجامعة في        
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تحقيق التربية من أجل المواطنـة العالميـة،        
وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج       

يقع علـى أعـضاء هيئـة       : كان من أهمها    
التدريس دور مهم في تحقيق التربية من أجل        
 المواطنة العالمية، وذلك من خالل إدراكهـم      

بأن مهمة إعداد مواطنين عـالميين قـادرين        
على العيش في عالم معـولم هـى عمليـة          
مستمرة، وهى البداية لالستجابة لمتطلبـات      
العولمة والتدويل؛ ولذلك يتعين على أعضاء      

: هيئة التدريس االضطالع بـاألدوار التاليـة   
توليد المعرفـة الجديـدة حـول الدراسـات         

ــشاركة المجت ــدعيم الم ــة، ت ــة العالمي معي
والمسئولية االجتماعية لدى الطالب، ترسيخ     
المعرفة والنقـاش حـول كيفيـة ممارسـة         
الديموقراطية، تنمية مهارات التفكير الناقـد      
لدى الطالب،  ومهارات التفاهم، والتفاوض،      
وحل المشكالت لدى الطـالب؛ لمـساعدتهم       
على مواكبة احتياجات عصر المعرفة، كمـا       

 وفـي   – العالي   يتعين على مؤسسات التعليم   
 االنـضمام إلـى     -القلب منهـا الجامعـة      

المؤسسات االجتماعية األخرى فـي العمـل       
على فهم دورهـم فـي معالجـة القـضايا          
االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية الحالية،    
واإلسهام في تنمية استعداد الطالب للـدخول       

  .في عالم معولم
 )Seppo Saari, 2007(كذلك أجرى 

المواطنة في مؤسسات التعليم    : ندراسة بعنوا 

العـالي الفنلنديــة، اســتهدفت تعــرف دور  
 وفي القلب   –مؤسسات التعليم العالي الفنلندية     

 في ترسيخ مفهوم المواطنـة      -منها الجامعة   
لدى الطالب، عن طريق تحويل الطالب من       
مجرد عميل إلى شـريك متعـاون، بحيـث         

 تطوير المناهج الدراسية، وجودة     فييشترك  
لتدريس، وتطوير اإلدارة، عن طريق تدريب  ا

الطالب على المشاركة المدنية، وصنع القرار   
واتخاذه، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة      

أن مؤسـسات   : من النتائج، كان من أهمهـا     
التعليم العالي الفنلندية  لها دور إيجابي فـي         
تعزيز مفهوم المواطنة لدى الطـالب، عـن        

ركة النـشطة   طريق توفير الفرصـة للمـشا     
للطالب في تطوير البيئة الجامعية؛ مما يسهم       

في  إحياء الثقة في نفوس الطالب لالضطالع  
بدورهم في تطوير المجتمع الجامعي؛ ومن ثم 
حضهم علـى تطـوير المجتمـع المحـيط         

  .بالجامعة
ة سدرا) ٢٠٠٧(ي  جرلهااكما أجرى   

عة ماج طلبـة    لمثتف درجـة    رعتاستهدفت  
عة في ملجانـة ودور ا   اطولميـم ا  لقكويت  لا
 عينة كونتت،  طلبتها لدى طنةاولم ا قيمنمية ت
) طالبــة٢٥١) (ا طالبــ٤٦٠ (من لدراســةا

داة أكة نتباس ا ذلـك  جل أ من حثلبا ا دمتخسوا
 لمثتة جأن در لى  إ لدراسة، وانتهت ا  لدراسةل

 نـت اك طنـة اولم ا م لقيكويتلاعة ماج طلبة
    .هادعابأميع جفي وفعة مرت
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دراسـة   ) (Leslie,2009كما أعدت   
دور تعلـيم   : المجتمعات المستدامة : عنوانها

كان الهدف منهـا تحديـد       المواطنة العالمية، 
طبيعة العالقة بين تعليم المواطنـة العالميـة        
وبين تحقيق المجتمعات المستدامة في ظـل       
عالم متزايد العولمة، وما يفرضه هذا العـالم      
من تحديات ومتطلبات جديدة، كما استهدفت      

تحقق من مدى مساهمة تعلـيم المواطنـة        ال
العالمية في بنـاء المجتمعـات المـستدامة؛        
ولتحقيق ذلك اسـتخدمت الدراسـة المـنهج        
الوصفي، وقد أسفرت عن عدة نتائج، كـان        

وجـود بعـض العقبـات مثـل        : من أهمها 
العنصرية، والهجـرة، والـصراعات، لهـا       
تأثيرات سالبة في تهديد التماسك االجتماعي،      

ر باالغتراب عن المجتمع المحلـي؛      والشعو
مما يعوق تحقيق األمن، والمساواة، والعدالة      
االجتماعية بين المـواطنين، وقـد أوصـت        

قيام : الدراسة بعدة توصيات، كان من أهمها     
 –جميع المؤسسات والهيئات داخل المجتمع      

 –  والمؤسسات التعليمية   -على وجه العموم    
يـادة   باإلسهام في ز   -على وجه الخصوص    

الوعي لـدى المـواطنين بأشـكال جديـدة         
للمواطنة الفعالة التي تـسعى إلـى تحقيـق          
التماسك االجتماعي، وعودة روح االنتمـاء      
والرغبة في خدمة الوطن؛ وذلـك بتحقيـق        
المساواة، والعدالة االجتماعية واالقتـصادية     
بين المواطنين؛ مما يساعد بشكل فعال فـي        

    .تحقيق المجتمعات المستدامة

ة سدرا) ٢٠١٠(ي ناطلقحى ا   جروأ
اطنة لـدى   ولمى قيم ا  وستمفة رعماستهدفت  

ة یدولسعاية ربلعالمملكة ت ا عاماجفي ب  لشباا
 منألواة ملسال ازیزعتها في مهاسومــدى إ 

تحـد  لتي  الصعوبات ا  نعكشف  لواي ئقاولا
 ملقيت   عاملجاب أو ا    لشبااة سرمام من

  ت اومقمفة رعملى إافة ضاطنـــــة، إولما
 ءالؤقع لهاولانة في طاولما مة قيسرمام لفعيت
 منالدراســة عينة  وقــد تكونــت  ب،لشباا
 نيیدولسعر ا ذكولالبة طل ا منالباً ط) ٣٨٤(
) ١٨-٢٥( مــا بــين مهرعمااوح أرتت ذینلا

د وعس بن دحممم  امإلا: ، من جامعـات   نةس
 د فهكلمل، ا زیزلع ا د عبكلمل، ا يةمالسإلا

 ثيحك،  وبت، و دالخ كلملدن، ا لمعاول وا رللبت
م دتخس ا دقو. يةئاولعشاقة طریالب اختيارهم   تم
 دع، وأ  لتحليليافي وصلالمنهج  ا  حثلباا
ة سرادل، وقد أشـارت ا    ةسرادللداة  أكة نتباسا
غالبية وّأن ة كرلمشااقيمة ارتفـــــاع لى إ
ة كرلمشااقيمة ّأن  على ا  ومعج أ نيوثلمبحا

 منأل ا زیزعت في مسهتلتي انة طاولم ا م قيمن
 نتاك دي فقوكلسل ا نبلجا ا ا فيم، وأ يئقاولا

 نيوثلمبحاغالبية  ى متــدن، وّأن وستمذات 
افة ض، إ خرینلآلة  دلمساع ا دیمقتلى  إ لميی
ون باألنظمــة دتقيی نيوثلمبحاغالبية ّأن لى إ

، لفضرة أ وصب وطنلرج ا اخت  لتعليماوا
ني ثك ا هناّأن  ة سرادلاج ئتانت  رهظ أ كلكذ

 مة قيسرمامية نكام إ منق  وعتقا وعم رعش
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م دع: نهامب   ولطلماع وضلانة على طاولما
ع فات، ار لمعيشةء ا ع غالم دخلل ا سبنات
  . ةسطاولر اتشان، االةطلبر، اعاسألا

ة سدرا) ٢٠١١(ى داود جركمـــا أ
، نةطاولمم ا وفهمعلى ف  رلتعالى  إ تفده
 فوقولوا ،نةطاوية للمساسألت ا   اونلمكوا

 منمية قيتلشيخ في ا رفكعة ماج دورعلى 
 لىإ وصللتوا ،بةلطلا ىدنة لطاولما
 منمية قيتعة في ملجاا  دور للتفعيت  ارحقتم
 حثلبام ا  دتخسوا. لبةطلى ا  دنة لطاولما
ة سرادلء أداة ا   بنابم  قا، و فيوصلالمنهج ا

اإلدارة : لتاليةور ا لمحاا على تتملش ا ثيح
لمناهج ، ا   يةبالطلاة طشنأل، ا   عيةملجاا
) ٢٠٠٠  (من .عيملجاذ ا تاسأل، ا عيةملجاا
 منالبة طوالبًا طة سرادلا عينة ونتكتو
 رفكعة مجابعة بارلوالثالثة اقة رلفالبة ط
 مند   دلى عإة سرادل ا  تلتوصو. لشيخا
يًا ئصاحإلة وق دا رفد  جوم و دع: نهامج ئلنتاا
 مهتابتجاسفــي اة سرادلاعينة ت اوسطتم نيب
ى دنة لطاولم ا  منمية قيتعة في ملجاور ا  دل
 كل، وذ لكليةا في متالفهخالى ى إ زعتلبة طلا

في ا   دا عم لكليةاة جردللور و  لمحاالجميع 
 توجده نية فإسرادلاالمناهج ب قلمتعلر ا ولمحا
ى وستم ديًا عنئصاحإلة دا) α=٠,٠٥(وق  رف
د  جوم ودع، ويةنسانإلت الكلياالصالح واللة دلا
عينة ت   اوسطتم نيبيًا ئصاحإلة وق دا  رف
عة في ملجاور ا   د لمهتابتجاساة  في سرادلا

لى ى إ زعتلبة طلى ا د لنةطاولم ا منمية قيت
ور لمحاا لجميع كل، وذ  سلجنا في متالفهخا
  .لكليةاة جردلافي و

عصمت العقيـل،   (وأخيرا فقد أجرى    
 إلـى   تفدهدراسـة   ) ٢٠١٤حسن الحياري   
 م قيمعيتدية في نردألت ا عاملجاتعرف دور ا  

هيئة ء   عضا أ  نظرهة ج و  مننة طاولما
) ٣٧١(من  ة سرادلاعينة وتكونت  . یسردلتا

ت اــلكلياي ــ فیسردــتة ـ هيئوعض
ـــلعلميا ـــسنإلواة ـ ـــف، يةناـ ي ـ
ة ــــعماج) ةــــينردألت ااــــعملجاا
، تـــلبيآل ا ة ـــعماجك،  وــرمليا

ـ جة ـــعماج ـ عماجارا، و دـــ ة ـــ
 مــــّـت، ةـــــألهلي ادـــــبإر
ة ـــبقيطلاة ـــقطریالب مهراـــتيخا
ـــلعشا ـــلتحقيو. يةئاوــــ  قــــ
 دــــع أ ،ةــــسرادلاف ا دــــهأ

 تــــــونكتة نتباــــــسالباحثـان ا 
  ).  فقرة٢٨ (منالنهائية ها تروصب

ـ سرادلاج ئاـتنت  رـهظ أ دقو ّأن ة ـ
عى ــستي ــلتاة ـنطاولم ا ميـقز  رـبأ
ى دــيخها لــترسى ــلت إ اــعملجاا
ـ هج و نــمبيها ــنتسم ـ نظة ــ  رــ
ـ هيئء  اــعضأ ء الولا:  هيیسردلتاة ــ

ص رلح وا طنول ا حب، و وطنللء  تمانالوا
ة سرادل ا تينبما ك. ارهرتقـسواه ـنمأعلى 

ية نردألت ا عاملجام ا ية قيانكامإة جّأن در 
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ـ قبتـدعيم    نظرهة ج ومنة ـــنطاولم اميـ
ة ـجربدء  اـج یسردـلتاة ـهيئء  اـعضأ
ـ ككداة  ألاى ـة علطـوستم ـ يح،  لـ  ثـ
ــوستم على لصح ــسح طـ ــلبي باـ غ ـ
د وـجوا ـضًیأة ـسرادل ا تـينبو) ٣,٣١(
ـ صحإة ـاللات د وق ذ رـف ـ ية عنئاــ  دـ
ل وــحة ـاللدلا) α = ٠,٠٥(ى  وتــسم
ت اـــــعملجااة ـــــينكامى إدــــم
ـ ة فــينردألا ـ تي ــ ـ  قمعيدــ  ميــ
ـ ن رــثألى  زــعتة ــنطاولما ع وــ
، ةــــلكليع اوــــنوة ــــعملجاا
ت عاملجاالصالح وق رلفءت ااـــــــجو
  . ةصلخاا

ــدمة سرادلاج ئتانء ضوفي و  قـــ
ـ نهمت؛ ياـوصتل انـماً ددعن  اـثحلباا : اـ
ها تفاــــي فلســــفالجامعــات ي ـــبنت
ة ــــنطاولم اميــــة لقــــربویلتا
ـــفعيلهتو ـــنظریا ـ ــًـبيقيتطواً ـ ا ـ
ـ سمؤس لــخدا ـ كی، وأن   هاتاــ ن وــ

ـــعمللجا ـــفت دور اـ ـــفعيتي ـ  لـ
ـــنظ ـــلمسم ااـ ـــبقارلوالة ءاـ ة ـ

ـــللقض ـــعلء اـ ـــلفساى ـ  خلد دااـ
 نيناولقوامة نظأل ا   قبيتطت، و   عاملجاا

  .يةوبلمحسواة سطاولاعلى ء لقضاوا
) ٢٠١٧(أما دراسة الحربي، وسويلم     

فقد هدفت إلى بيان األطر النظريـة لقـضية        
المواطنة وآليات تنميتها لدى طلبـة جامعـة        

جازان، ورصد جهود الجامعة فـي تنميـة        
المواطنة لدى طلبتها من خـالل ممارسـة         
األنشطة الطالبية، كما هدفت إلى الكشف عن     

ت نظر طلبة جامعة جازان فيما يتعلق       وجها
بدور األنشطة الطالبية في تنمية المواطنـة       
لديهم، وبيان مـدى تـأثر وجهـة نظـرهم          
بمتغيرات الدراسة، ولتحقيق هذه األهداف تم      
استخدام المنهج الوصفي وبناء أداة تـوافرت       
فيها الخصائص السيكومترية، وتكونت فـي      

بقـت  فقـرة، وط  ) ٣١(صورتها النهائية من    
على عشوائية من طلبة جامعة جازان بلغـت   

طالبا، وكشفت النتـائج أن موافقـة       ) ٣٠٥(
طلبة جامعة جازان على مـساهمة النـشاط        
الثقافي واالجتماعي في تنمية المواطنة لديهم      
قد  جاءت بدرجة كبيرة جدا وبالنسبة للنشاط        

 واإلبداعي قد جـاءت     يالرياضي والمسرح 
الكشفي فقد جاءت   بدرجة كبيرة، أما النشاط     

  .بدرجة متوسطة
ــسابقة ااسرادل امنتضح ی لتي ت الـ

ن ياباستهدفت  ها نأنة طاولمع ا موضو تلونات
أي  في طناوالنسبة للمبنة طاولماهمية أ

لى ت إ اسرادلاغالبية مجتمع، كمـا سـعت      
، تهاسرمامونة طاولماية تربم   وفهميح توض

ودراسة ) Ryan& Stritch,2006( كدراسة
 (Nelson, Kerr,2005)ي جرلهااو

وداود ) ٢٠١٠(ي ناطلقحوا) ٢٠٠٧(
  .)٢٠١٤(، والعقيل والحياري )٢٠١١(
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لمنهج ت ااسرادل اضعب تبعتاو
 دراسة الهاجري لثم، لتحليليافي وصلا
وداود ) ٢٠١٠( يناطلقحاة سودرا) ٢٠٠٧(
) ٢٠١٤(، والعقيل والحياري ) )٢٠١١(

 صت أودقا وذه، )٢٠١٧(والحربي وسويلم 
از برإ على زيركلتباقة بلسات ااسرادلاغالبية 

، لتعليميةالمناهج اعة جامرونة طاولمأ ادبم
ء ضو في جدید منها ئناب على للعموا
  . نةطاولماية ترباف دهأ

ع م الحالية وإن اتفقت لدراسةوا
 تهتم إنها حيث منقة بلساالدراسات ا

 لطلبة الدىنميتها تق طر وملقيع اوضومب
 من عنهاها اختلفت ، إال أنلمجتمعاد ارفوأ

 هو واألهمية غاية في موضوع تناولها حيث
 قيم تعزيز في المصرية الجامعاتدور 

 في ضوء متطلبات التنمية لمواطنةا
   .المستدامة
 

ي ذلالصالح  اطناولمء انابتعد عملية 
 مه من أوطنلء انابولتنمية ء اعباأقع عليه ت

تبار اإلنسان متطلبات التنمية المستدامة؛ باع
المواطن هو العنصر الفاعل والمؤثر في 

 على لعمی أن بجیلتي دوران عجلة التنمية ا
، من هنا كان من األهمية جتمعم كلحقيقها ت

 وفي -ة ربویلتت اساؤسلم ااضطالعبمكان 
المنشود، بما ها وربد - ت عاملجامقدمتها ا

يمكنها من تحمل مسؤولياتها حيال قيامها 
ي في تنمية قيم المواطنة بدورها الرياد

الالزمة للطالب؛ انطالقا من متطلبات التنمية 

التي يحتاجها المجتمع، وتنحية للمظاهر 
نة طاولماقافة ثغياب "السلبية التي نجمت عن 

فة طعا  فيفضع؛ حيث أدت إلى لصالحةا
ون رشعیاد رألف الجعیما مء، تمانالء واالولا
 ممتهزی عمن كل ذطثبیط، وباحإل امنحالة ب

 مينهبشيع یو ،مجتمعهمرات دقب ضولنهافي 
لمصلحة ا دیمقتوية ناناألكلسلبية ا رهاظولا
لمصلحة اة على صلخاا تعازلنوالشخصية ا
العقيل عصمت، الحياري حسن " (ةملعاا

٥٢٠، ٢٠١٤.(  
الرغم من أن الهدف األسمى للتربية بو

هو إعداد المواطن الصالح الملتزم 
واإلنسانية، بمسؤولياته الوطنية والقومية 

وذلك عبر مراحل التعليم المختلفة التي يمر 
بها؛ إال أن هناك عديد من الدعوات تشير 
إلى حالة من عدم الرضا عن نوعية المواطن 
الذي تخرجه المؤسسات التعليمية، وقد يرجع 
ذلك إلى ضعف قيم المواطنة لديه، مما 
يترتب عليه ضعف االنتماء والوالء للوطن 

ن السلوكيات غير المقبولة واتباع كثير م
يوسف، نجالء محمد، (والضارة بالمجتمع 

٢٠١٤.(   
ولإلسهام في حل هذه المشكلة فإن البحـث        

  : يةتآلائلة سألالحالي يتصدى لإلجابة عن ا
المتسقة مع متطلبات   نة طاولم ا ما قيم - ١

ــستدامة ا  ــة المـ سعى تلتي التنميـ
ــصرية  عاملجاا ى ديخها لرسلتت الم

ــا  هيئة ء عضا أرنظهة ج ومنطالبه
  ؟یسردلتا
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ت عاملجام ا   ية قيانكامى إ   مدا م - ٢
 منتلك  نة طاولم ا مقيالمصرية بتدعيم   

  ؟یسردلتاهيئة ء عضا أنظرهة جو
 

  :يهدف البحث الحالي إلى ما يأتي
ــد  - ١ ــن نة طاولم امقيتحدي ــة م المنبثق

لتي متطلبـات التنميــة المــستدامة وا 
ــستهدف ا ــصرية  عاملجاتـ ت المـ

  .ى طالبهادليخها ترس
ــدى  - ٢ ــن م ــق م ت عاملجام اقياالتحق

ــصرية   م قيمعيتدها في وربدالمــ
هيئة ء  عضا أ نظرهة ج و مننة طاولما

 .التدريس
 

  :البحث الحالي في جانبينهمية  ألتمثت
ويتمثل فـي معالجـة     : األول نظري 

 واهتماما  إلحاحاواحدة من أكثر الموضوعات     
راهن، أال وهي   لدى األكاديميين في الوقت ال    

  .قضية المواطنة
إذ من المتوقع أن تفيـد   : الثاني عملي 

 الجامعـات المـصرية بلفـت       بأمرالمعنيين  
انتباههم، وتوجيه أنظارهم  إلعطاء مزيد من       
االهتمام لقيم المواطنة وتنميتها لدى طـالب       

   .الجامعات المصرية
 

  :  تمثلت حدود البحث الحالي فيما يأتي
 إجـراءات  تم تطبيـق   :د البشرية ودلحا -

ت المـصرية   عاملجاعـدد ا  في البحث  

عة ماجقناة السويس، و  عة ماج: يةوملحكا
  .السويسعة ماجبورسعيد، و

 على لدراسة ا تم تطبيق : ود المكانية دلحا -
 فــــي یسردلتاهيئة ء عضا أمنعينة 

الجامعات المصرية بإقليم قناة لـسويس؛      
 .بجامعاته الثالث المذكورة سابقا

 في لدراسـة  ا تم تطبيق  :نيةزملود ا دحلا -
م ٢٠١٨/٢٠١٩م   ي للعانلثا ا  للفصا
   .يسرادلا

 
 

هي تعبير عن حركة اإلنسان اليوميـة       
مشاركا ومناضال من أجـل حقوقـه المدنيـة         
االجتماعية والثقافية على قاعدة المـساواة مـع        
ا اآلخرين دون تمييز ألي سبب، واندماج هـذ       

المواطن في العملية اإلنتاجية بما يـسمح لـه          
باقتسام الموارد في إطار الوطن الذي يعيش فيه        

  ). ١٥، ٢٠٠٧صيام،  (اآلخرون
عالقـة  : بأنهاوتعرفها الباحثة إجرائيا    

الفرد بالدولة التي ينتمي غليهـا، ويحكمهـا        
القانون، متضمنة ما ينبغي لذلك الفـرد مـن    

ؤوليات، على  حقوق، وما يتعين عليه من مس     
قدم المساواة مع سائر من ينتمون لهذا الوطن      
دون النظر إلى اللون، أو الجنس، أو العرق،        

  . الدينأو
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  : اطنةولم امقي
تتبنى الباحثة تعريف قـيم المواطنـة       

 محكتلتي دئ اللمباي رلفكر ااطإلا"بأنهـــا 
 سلحاله خابدفتنّمي  ،المجتمعب درلفاعالقة 

 قوه فترادإب اومفيس ء،تمانالوا ،تماعيجالا
ة لملقاالية وؤلمسا ا رستشعم،  جباولا ودحد

 هــذه، ونهطبمجتمعــه ووقي رقه للتعلى عا
رج دنت،   عليا يةنسان إ  م قيمنشتقة م ملقيا

ن سانإلد ا جووقيقة ح م في فهقلعمى ا وللمست
لنسيج ا اذه  في  تهنكام، و   جتمعهم خلدا
" نهطو لقه لمستقبارتشسوا ،تماعيجالا
  ).١٢٤:٢٠٠٥وي، قارلشا(

   :متطلبات التنمية المستدامة
ــة  ــات التنمي ــوم متطلب ــشير مفه ي
المستدامة إلى الشروط والظـروف الـالزم       
توافرها لتحقيق التنميـة المـستدامة بكافـة        
أبعادها االقتصادية واالجتماعية والـسياسية     

   ....والبيئية
 

  : تربية المواطنة
ب المهمة  إن المواطنة تعد أحد الجوان    

في حياة أي مجتمع، فبدون مواطنين يدركون       
حقيقة دورهم في تنمية مجـتمعهم ال يمكـن         
ألي مجتمع أن ينمو ويتطور ويتقدم لألمـام        
والتعليم يعد أفضل الوسائل في تنمية الشعور       
بالمواطنة الصالحة، وحتى يتم تطبيق تربيـة       
المواطنة فال بد من تحديد مـداخل وأبعـاد         

نشودة، وذلك ليكون التطبيق وفق  المواطنة الم 
نظريات مدروسة مقننة ترسـم خـط سـير         

  .التطبيق والتقييم والمتابعة
 .وقد قام الدكتور سيف المعمـري وأ      

التربية من أجـل    » زينب الغريبي في كتابهم   
النظريـــة : المواطنـــة المـــسئولة 

يحـدد  » موديول«بتطوير  » ٢٠١٢والتطبيق،
 تربوي  خط سير تربية المواطنة في أي نظام      

كخالصة لنظريات ودراسات عالمية في هذا      
المجال ووضعه بما يتناسب والمنـاخ العـام       
لمجتمعاتنا الخليجية والعربية المسلمة، وقـد      

  .قاما بتطبيقه على النظام التربوي العماني
: وتتخلص فكرة الموديول في اآلتـي     

أدى تنامي العولمة التي يشهدها العالم منـذ        
ن الماضي إلى تحول في     بداية تسعينيات القر  

النظر إلى المواطنة، فقد كانـت مـسؤوليات    
المواطنة وحقوقها تمـارس داخـل الحـدود      
الجغرافية للدولة باعتبارها المجـال الوحيـد       

  .لممارسة حقوق المواطنة ومسؤولياتها
  :المواطن العالمي

مع تزايد اندماج العالم بفضل التطور      
دي التكنولوجي المتنامي ظهرت دعوات تنـا     

بإعادة النظر في مفهوم المواطنـة، ورسـم        
، وقـد  »بالمواطن العالمي«صورة لما يسمى   

جاءت هذه الدعوات في إطار الحديث عـن        
، »الـسالم «، و »التنـوع «مفاهيم جديدة مثل    

والمجتمع «،  »المسؤولية العالمية المشتركة  «و
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ــالمي ــات «، »الع ــين الثقاف ــوار ب » والح
  .»التسامح«و

عمـت ببـرامج    وكل هذه المفاهيم د   
أشرفت عليها منظمات دولية فـي مقـدمتها        
منظمة اليونسكو، ونتيجة لذلك ظهر ما يسمى 
بالمواطنة العالمية، ومن ثم أصبح لدينا بعدان       

  :لتربية المواطنة، هما
  .لتربية المواطنة) المحلي(البعد الوطني  -
  .البعد العالمي لتربية المواطنة -

مـن  » تربية المواطنة «أصبح مفهوم   
ثر المفاهيم شيوعا في األدبيات التربويـة       أك

منذ بداية العقد األخير من القرن العـشرين،        
حيث تجددت كثير من األنظمة التربوية على       
مستوى العالم إيمانا منها بدور المدرسة فـي        

، ومن أجـل    المسئولةإعداد الطلبة للمواطنة    
إيجاد تصور واضح المعـالم لكيفيـة ذلـك         

التربويين المتخصصين  تباينت رؤى   ، اإلعداد
في هذا الحقل حول معنى تربية المواطنـة،        

  :حيث ظهر فريقان يمثالن مدخلين هما
 المنهج المدرسي بـشكل  :الفريـق األول  

  .عام
مقـرر  ( مـادة دراسـية      :الفريق الثاني 

  ).دراسي
وبذلك طُوِّر الموديول ليتكـون مـن       

الـوطني،  (أربعة مداخل تنفذ فـي بعـدين        

المداخل األربعـة فـي     ، وتتلخص   )العالمي
  :اآلتي
 مقررات دراسية خاصة عـن الـوطن       -

  .وعن العالم
تضمين المواضيع والقضايا المتعلقـة      -

بسلوكيات المواطن المحلي والعـالمي     
الصالح معـا فـي المـواد الدراسـية         
المختلفة مثل الدراسـات االجتماعيـة،      
والمهارات الحياتية، واللغـة العربيـة،     

  . والعلوم وغيرهاوالتربية اإلسالمية،
 تزويد الطلبـة بمهـارات التواصـل        -

التي تمكنه من إثبات نفسه في      : وأدواته
  .مكانه ومن التعامل مع العالم من حوله

تمثـل  :  األنشطة والمسابقات اإلثرائية   -
هذه األنشطة جزءا أساسيا من المـنهج       
وتسهم في تحقيق أهدافه، وتسعى إلـى       
     ا تنمية شخصية الطالب وجعله شخـص

منتجا فعالًا في مجتمعه ومتفاعلًـا مـع     
  .العالم، واإلفادة من منجزاته التقنية

وما إن يطبق هذا الموديـول، ويـتم        
تفريغ محتوى ما يقدم في النظـام التربـوي         
للطالب، تبدأ سمات تربية المواطنة في البيئة       
المدرسية في الظهور تلقائيـا إثـر تحديـد         

لمواطنـة،  وتصنيف مداخل لتربية وتنميـة ا     
ويتحدد بالتالي موقـع تنميتهـا فـي البيئـة          
المدرسية كونها من أهم المؤسسات في عملية  
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التعليم والتربية، ويظهر مدى توافر األبعـاد       
المطلوبة لتمكين الطالب كمواطن صالح فـي   

الكنـدري،  (حدود تربية مواطنة مقـصودة      
٢٠١٤.(  

  :أهداف تربية المواطنة
ربية المواطنة لعل من أهم ما تهدف إليه ت      

  ):٤٣ – ٤٢، ٢٠١٥صوالح،  (ما يأتي 
 إكساب الفرد المعرفة المدنية من خالل       –١

 الديمقراطيـة وحقـوق     مبـادئ تعلم  
 الدسـتور ومعرفـة     ومبادئاإلنسان،  

المؤسسات الـسياسية واالجتماعيـة،     
  . والتنوع الثقافي والتاريخي

 تنمية القيم واالتجاهات التي يحتاجهـا       –٢
 وصالحا، وتـتم    مسئوالالفرد ليكون   

من خالل إكساب الفرد احترام الذات       
واحترام اآلخرين والمساواة والكرامة    

  اإلنسانية
 تنمية المهـارات الهادفـة للمـشاركة        –٣

االجتماعية الفعالة، ويـتم ذلـك مـن     
  .خالل مهارات االتصال

 إلى أن تربية المواطنة     )المحروقي(كما أشار   
  : تهدف إلى مساعدة الطالب على

 جعلهم مواطنين مطلعـين ومتـسمين       – ١
بعمق التفكير، ويتحلون بالمـسؤولية،     
ومدركين ما لهم من حقـوق، ومـا        

  . عليهم من واجبات

 تطوير مهارات االستقصاء واالتصال     – ٢
  . لديهم

 تطوير مهـارات المـشاركة والقيـام        – ٣
  .بأنشطة إيجابية

 تعزيز نموهم الروحـي واألخالقـي       – ٤
  . م أكثر ثقة بأنفسهموالثقافي، وجعله

 تشجيع الطالب علـى القيـام بـدور         – ٥
إيجابي في جامعاتهم وفي مجـتمعهم      

   .)٥، ٢٠٠٨المحروقي، (وفي العالم 
ويرى الحامد أن تربيـة المواطنـة       
تهدف إلى تنمية مجموعة من الكفايات لدى       

  : الطالب تتمثل في
 ممارسة النقد الذاتي والمـشاركة فـي        –١

  . اتخاذ القرار
 التحلي بالخلق الرفيع واستعمال العقـل       –٢

  . في الحوار واحترام آراء اآلخرين
الموضـوعية،  :  تمثل القيم العلمية مثل    –٣

  .والمثابرة واألمانة
ــالحقوق،  –٤ ــسك ب ــب والتم  أداء الواج

  .  العدالة االجتماعيةبمبادئواإليمان 
 تحمل المسؤولية وممارسة األسـاليب      –٥

  . العقالنية في الحوار
 العمل بروح الفريق وممارسة العمـل       –٦

  . الجماعي والتطوعي
 اإليمان بالوحدة الوطنية بوصفها سبيال      –٧

  . حتميا للتقدم
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  .  انتماء الطالب لوطنه وأمته–٨
 االهتمام بمشكالت الـوطن، وحمايـة       –٩

  . منجزاته، والحفاظ على استقراره
ة العامة، وتقديمها على    ح تقدير المصل  –١٠

صية، والتضحية مـن    ة الشخ حالمصل
  . أجل الصالح العام

 اإليمان بالتعددية في إطـار الوحـدة        -١١
الوطنية، واستثمارها فـي مـصلحة      

   .)٢١، ٢٠٠٨بن قاسم، (الوطن
  :مداخل تدريس قيم المواطنة

تكاد تجمع جل البحوث والدراسـات      
على أن تنمية مفهوم المواطنة يستلزم تنميـة      

ة واالقتصادية   االجتماعي بأبعادهاقيم المواطن   
والسياسية واألخالقية وثيقـة الـصلة بهـا،        
ومهما يكن بين اآلراء الـواردة فـي األدب         
التربوي من تباينات، إال أنها تكاد تتفق على        
مناسبة المداخل اآلتية لتدريس قيم المواطنـة       

 ، أبـــو١٠٩ – ١٠٨، ٢٠٠٧جـــرجس (
  ):١٠٥-١٠٢ ، ٢٠١٢شاهين، 

 : مـــــدخل اإلدارة المدرســـــية–١
Institutional School  

Approach  
وينطلق هذا المدخل من مسلمة مفادها      
ومؤداها أن الحياة المدرسية تنطـوي علـى        
تأثير أكبر من غيرها فـي التربيـة علـى           
المواطنة، ومن ثم ينبغي الـسماح للطـالب        

بتحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار      
  .في مدارسهم

 Playing Roles : مدخل لعب األدوار–٢
Approach  

حيث يعـد أحـد أشـكال التـصوير         
الدرامي التي تسهم في تنمية اإلدراك القيمي؛       
إذ من خالله يقوم الطالب بـأداء أدوارهـم         
ــديم مقترحــات  لعــرض المــشكالت، وتق

  .لمواجهتها وحلها
ــد–٣ ــر الناق  Critical : مــدخل التفكي

Thinking Approach  
 ويعد هذا المدخل أحد أهـم مـداخل        

م المواطنة؛ حيـث مـن خاللـه        تدريس قي 
يستطيع الطالب أن يتعلم عمليات التفكير التي       
تساعده على تحديد القضايا والتمييـز بـين        
مختلف أنواعها، وتشجيعه على االسـتدالل      

  .المنطقي، وإصدار األحكام القيمية
ــيم –٤ ــيح الق ــدخل توض  Values : م

Clarification Approach  
 وينطلق هذا المـدخل مـن تـشجيع        

لطالب على استيضاح ما لديهم من قيم، من        ا
خالل المشاركة في عديـد مـن األنـشطة         
الشفوية والتحريرية التـي تـستهدف حـث        
الطالب وتشجيعهم علـى القيـام بعمليـات        
االختيار الحر للقيمة من بين عدة بدائل بعـد         
تدبر نتائج كل بديل؛ مما يولد لديهم تقـديرا         

تفـق  واعتزازا بهذا االختيـار، علـى أن ت       
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سلوكياتهم في واقعهـم المعـيش اجتماعيـا        
  .وسياسيا مع اختياراتهم القيمية

 : مـــدخل التحليـــل المقـــارن  –٥
Comparative Analysis 

Approach  
ينصب اهتمام هذا المدخل علـى دور       
الطالب فـي المقارنـة بـين الحكومـات،         
واكتشاف نقاط القوة ومظاهر الضعف فـي       

ــة بين  ــة، والمقارن ــة الحكومي ــا األنظم ه
بموضوعية وحيادية، بعيدا عـن التعـصب       

  .األعمى
ــي -٦ ــدخل اإلعالمـ  Media : المـ

Approach  
حيث تشكل العالقـة التكامليـة بـين        
التعليم واإلعالم بعدا مهما يـساعد الطـالب       
على أن يكونوا أكثر وعيا بالقضايا السياسية       
واالجتماعيـة واالقتــصادية، سـواء علــى   

مـا يجعلهـم   المستوى المحلي، أم العالمي، ك  
ذلك أكثر وعيا بالدور الذي تقوم به وسـائل         
اإلعالم في إحداث التغير االجتماعي بـصفة       

  . عامة
 Social  : مدخل المشكالت االجتماعية– ٧

Problems Approach 
يساعد هذا المـدخل علـى تـدريس        
القضايا والمشكالت الواقعية، ويـسهم فـي       
تشجيع الطـالب علـى دراسـة القـضايا         

 والتعامل معها بعقالنية، مع تقييم      والمشكالت
  .آرائهم، وطرح الحلول المقترحة

ــة –٨ ــاالت األكاديميـ ــدخل المجـ  :مـ
Approach Academic 

Disciplines  
ويعنى هذا المدخل بتدريس الحقـائق      
والمفاهيم والتعميمات ذات الصلة بـالظواهر      

 النظرية لنظم الحكـم     والمبادئاالجتماعية ،   
لمواطنـة، والمفـاهيم    الديمقراطية، وسلوك ا  

السياسية والدينية في المجتمـع سـواء فـي         
  .أم الحاضر الماضي

 Approach : مدخل التربية القانونية    –٩
Law Related Education  

يعنى هذا المدخل بتدريس العمليـات      
القانونية األساسية ن بيان دور الطالب فـي        
تطبيق القانون مبتـدئا بنفـسه وأسـرته ن         

جباتـه نحـو المجتمـع،      ومعرفة حقوقه ووا  
والهدف من هذا المدخل هـو صـيانة دور         

  .القانون وتحقيقه في المجتمع الديمقراطي
دور الجامعات المصرية فـي تعزيـز قـيم         

  :المواطنة
ت عاملجاابيعة ط منالقاَ نطا

ــإن ة وینمتوعليمية توة تربویت ساؤسمك فـ
 ادرولكاد ا دعإليها في إما ئداه وجتتر  انظألا

، لمدربةواهلة ؤلماة ریلبشاى  ولقت وا اقاطلوا
ت سامؤس كل يقــوم بهــا لمواطنــةاية تربو
ــة لفعالية  اسنفب س لينلك، ويةربلتا المتاحـ

ــة، و ــة حلبا انظرفي للجامع ــبء قع یث الع
 تقمى على عاظلعالية وؤلمس،واربكألا
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، وتؤدي  جتمعيةمسة مؤستعد  لتي ، ا عةملجاا
لصالح  ا  طناولم ا  وینكتفاعالً في دورا   

ــسم رلمفت امني ذل، ارلمستنيا ض أن تتــ
دئ لمبا، وا  ملقياهه توجك   وسلبخصيته ش
، ليةوؤسمق، و صد، و ةنام أ من،  القيةخألا

  .  ءالوو
لتعليمي م ا  رلهاعة قمة ملجا ا  دعتو

لمجتمع ء ا نابة أ وفص،  هاتنباج نيب مضتو
 نلمهوا ،صبلمناؤا ا  وتبیتى ح مهدعت ذینلا
 ،لتنميةوالنهضة اة حرك في دساعتلتي العليا ا
ب الطلاضع ت ثيح ل،ارجلاع نصامهي و

، وعلتأن   فعليها ،   للمستقبت ا  على عتبا
ة دیلتقلياتها طشنوأناهجها مق     و فوسمتو

تالقى فيها تلتي االتها س ر  سسس أ  رلتغ
  .)٢٠٠٥(وي قارلش، املقياع مؤى رلا

باعتقاد الباحثة أن مهمـة الجامعـات       
 وهي في سـبيلها لتعزيـز قـيم      –المصرية  
تجهة حول عدد مـن      يمكن أن م   -المواطنة  

القضايا الملحة، لعل مـن أهمهـا  صـياغة      
المفاهيم والمصطلحات وثيقة الـصلة بقـيم       
المواطنة، إضافة إلـى إعـادة النظـر فـي         
المناهج الدراسية الجامعية بما يتـسق مـع        
تدعيم قيم المواطنة، بهدف تخـريج أجيـال        
تؤمن بهذه القيم وتعيش عليها، كذلك فإن من        

 تفيد مؤسسات الدولة مـن      األهمية بمكان أن  
الخبرات الجامعية في تدعيم مناخ قيم، كما ال        
يمكن أن يكتمل دور الجامعـة علـى هـذا          

الصعيد إال إذا قامت بإحكـام الـصلة بـين          
التجارب الوطنية والعالمية من خالل إقامـة       
منتديات ومؤتمرات يتم من خاللها التفاهمات      

ـ    ل الدولية حول قيم المواطنة التي باتـت تمث
  .بعدا عالميا  يشغل بال كل دول العالم

 تقولا فيت     عاملجاايفة ظو إن
 ثلبح، وا  عيملجا ا  ملتعليا هي ضرلحاا
اف دألهه ا ذه، و لمجتمعاة خدم، و لعلميا
اإلنــــسانية لشخصية اا لتنمية ًساست أجدو
ل الخ منها رتطووها ترولب، و   نيةوطلوا
ره وعش قعميتو ن،سانإلاياغة صدة     عاإ
م،  عالشكبلمجتمع اد ا رفأعية تو، و نيوطلا

سعى ت مفاهيم وینكت، و ملعلروح ا اعة شوإ
ــة، ةریلفكاة یددلتع اریسلتك ، والديمقراطيـ
 ظلفي ت العامة   اریلح، وا تماعيجل اال دلعوا
ة على ئراطلات ا  دلمستجات، وا  رلمتغيا

، يةسلسيا، وا تماعيةجإل االقتصادية، وا  الساحة
لمجتمع  ا مدعة على ملجا ا لعمت، و لثقافيةوا
ت السياسية  لمجاالكافة ا  في يةرلبشارد ا ولماب

أتي یما ك،  لثقافيةواتماعية جالواة یدالقتصاوا
ت ارحلمقتل وا ولحل ا دیمقتفي ت  عاملجادور ا 

ت اسرادلل ا      الخ منلمجتمع اة دملخ
 متیلتي اج ئلنتا ا قبيتطولعلمية  ث ا حابألوا
لمجتمع  اة خدمليها لما فيه في  إ    وصللتا
، ٢٠١٤ دمحري أ لحيا،  ا   للعقي ا تعصم(

؛ ومن أجل تحقيق ذلك تحتاج الشعوب       )٥١٨
والنخب السياسية إلى إرشادات واستـشارات      
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عامة على مستوى السياسات واإلجـراءات      
التي تقدمها الجامعات ومراكز الفكر والبحث      

  ).Ozor, 2010:230-245(العلمي 
 Amyوفي  دراسـة قامـت بهـا    

Burkman ــسؤوليات ــول األدوار والم  ح
والسياسية والمدنية والمجتمعيـة    االجتماعية  

أيضا فـي البـرامج التحـضيرية للقيـادات       
التربوية بين طلبة الدراسات العليا خاصة في       
مرحلة الدكتوراه فـي الواليـات المتحـدة         
األمريكية حول أهميـة مقـررات التربيـة        
المدنية والقيادة التربوية في تعزيـز معـاني        

ي تلك  ف. االنتماء والتدخل المجتمعي اإليجابي   
الدراسة نظر عدد كبير مـن الطلبـة إلـى          
الجامعات على أنها أجـسام حيويـة فاعلـة         
وقادرة على تهيئة األجواء نحو عمل جامعي       

 وديمقراطي من خالل لعـب      ومسئولشفاف  
  :األدوار اآلتية

ــي   - ١ ــشاركة ف ــة بالم ــسماح للطلب ال
ــة   ــة والمجتمعي ــسؤوليات المدني الم

  .للجامعة
النغماس فـي   تعليم الطلبة وتشجيعهم ل    - ٢

 بما  - حقل المواطنة    -العملية المدنية   
يعزز من إدراك الحقـوق والوجبـات       

  .داخل المجتمع الكبير الذي ينتمون له

 فتح المجال ومنح الفـرص المختلفـة        - ٣
أمام الطلبة من أجل أن يكونوا مواطنين    
مشاركين عبر تنظيم الجهد ليكونوا في      

عمليات تسجيل الناخبين والمشاركة في     
دعاية االنتخابية ودعم المرشحين وما     ال

 .إلى ذلك من نشاطات توعوية

 تشجيع الطلبة عبر القنوات الجامعيـة       - ٤
المختلفة لتنمية فكر وممارسـة العمـل    
التطوعي والمشاركة الفاعلـة داخـل      

  .المجتمعات المحلية

أهمية الجامعة في وضع المناهج التـي        - ٥
تشجع التفكير الناقد وتنميـة قـدرات        

إليجابي عند الطلبة خاصة في     التدخل ا 
  .تحدي األفكار النمطية السائدة

 وضع مقررات متخصصة في القيـادة      - ٦
المدنية والمواطنة القياديـة؛ الن ذلـك       
يمكن الطالب من لعب دور الشخـصي      

  .كقائد مواطن وقائد مجتمعي

 إيجاد الطرق والقنوات المطلوبة مـن       - ٧
أجل إدخـال طلبـة الجامعـات فـي         

ــسياقات اال ــات ال ــة للمجتمع جتماعي
المحلية، وإعطائهم الفرص الكاملة من     
ــة   ــارف النظري ــق المع ــل تطبي اج
والمهارات العملية  إليجـاد الحلـول       
المالئمة لمختلف القـضايا المجتمعيـة      
خاصة إن تعلقـت بفكـرة المواطنـة        

  ).Burkman: 2010(الصالحة 
وفي سياق صيرورة العمل الجامعي،     

ـ    ة العلـم وأنـسنة     األكاديمي والبحثي، لعقلن
المعرفة ووضـعها فـي الـسياق العـالمي         
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الصحيح، فان الجامعة بهذا المسار العريض      
تخدم قضايا المواطنة الصالحة، وفتح آفـاق       
مهمة أمام األمم والشعوب للتطور واإلثـراء       

ونظرا . الفكري والتواصل الحضاري الواسع   
للضغط الشديد الذي ووجهت به  الجامعـات        

 أي تحويلـه إلـى   –تعلـيم  حيث تم سلعنة ال  
 من خالل التركيز على أهمية التعليم        -سلعة

الجامعي في تحقيق نمو اقتـصادي كبيـر،        
وإعداد الطلبة لسوق العمل، في نفس الوقـت   
الذي تراجع فيه دور الجامعة فـي النطـاق         
االجتماعي، وأدى ذلك إلى تعمـيم الـصور        
النمطية وغيـاب التـسامح وسـلعنة القـيم         

  ).Sen , 1999, 3(اإلنسانية  
 Lucas and  من هنـا قـام كـل    

Boultan      بتعريف الجامعة في زمن العولمة 
تضم عديـد مـن     " أسواق ضخمة "على أنها   

السلع لالستخدام العام والخاص تحت الطلب،      
والتي تتحدد قيمتها من خالل التركيز علـى        

أما بالنسبة ألغراض   . البعد المالي لهذه القيمة   
 Saleem فقـد حـدد   الجامعات ووظائفها،

Badatثالث وظائف لجامعة اليوم :  
 Knowledge إنتــاج المعرفــة   - ١

Production      وتوسيع دائـرة الفهـم 
واإلدراك والتحليل في العلوم الطبيعيـة      
واالجتماعية واإلنسانية، والعمل علـى     
ــي  ــساني والعلم ــراث اإلن ــراء الت إث

ويبدو أن هذه الوظيفة تعـزز      . والثقافي

والعـاملين فـي    عند مجتمـع الطلبـة      
الجامعات سمات عقلنة العلـم، وتفعيـل    
المنهجيات العلمية إليجاد حلول لمختلف     
المشاكل المجتمعية، ووضع خطط العمل     
بناء علـى تـصورات واقعيـة تأخـذ         
باالعتبار األهداف من جهة واإلمكانيات     
والقدرات من جهة أخرى، وكـل هـذه        
الوظائف ال يـتم اال عبـر دور فاعـل        

  ).Peters:2003(للجامعات 
 Knowledge تعمــيم المعرفــة  - ٢

Dissemination    وصقل شخـصيات 
الطلبة والخريجين بقالـب خـاص ذات       
طبيعة متميزة، من خالل تقوية النزعـة       
النقدية والتفكير العقالني، وهذا يـصبح      
ممكنا في زمن عولمة التعليم العالي، إذا       
فعال أدرك الخريج الجديـد أن تعليمـه        

 النظريـة  معـارف والمتداخل الحقـول    
Interdisciplinary    ومفيد ليس فقط 

لمجتمعه المحلي، وإنما للعالم الواسع من      
حوله، واستيعاب العوامل التاريخية التي     

 .توحد البشرية

 الوصول إلـى المجتمعـات المحليـة       - ٣
Community Outreach and 

Engagement     وهذا يعنـي بكلمـات 
أخرى أن الجامعة يجـب أن تـستجيب        

سياقات السياسية واالقتـصادية    إيجابا لل 
واالجتماعية والثقافية داخل المجتمع، أي     
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أن الجامعة يجب أن تظهـر حـساسية        
خاصة لمختلف الصعوبات والتحـديات     

االنحيـاز إلـى    . التي تواجه المجتمـع   
المجتمعات المحلية يحمل فـي طياتـه       
وثنايــاه تــداعيات بالنــسبة للمنــاهج، 

لم وعمليات التـدريس والتعلـيم والـتع      
وإنتاج المعرفة، كما أن لـه إسـقاطات        
بالنسبة للحريات األكاديمية واالستقاللية    
المؤسساتية، والدور المطلوب أن تلعبـه   
في المحكات والمفاصل الوطنية الهامـة      

)Badat , 2009, 3-6.( 

في نفس الوقـت الـذي تلعـب فيـه      
مؤسسات التعليم العالي خاصـة الجامعـات       

لـى الـصعيد    أربعة أدوار رئيسة أيـضا ع     
  :المجتمعي العام

إنتاج نوعيـة جيـدة ومدربـة مـن          - ١
ــسلحين   ــين الم ــريجين المتعلم الخ

  .بالمعرفة والكفاءة والمهارات
التصدي لحاجات التنمية والتغلب على      -٢

تحدياتها ومعيقاتها داخل الدولة، السيما 
في ضوء زيادة أعداد السكان وتشابك      
المصالح المجتمعية، وزيـادة درجـة      

ى المـوارد والمـصادر     الضغوط عل 
 .المتاحة

االنغماس في تطوير الحياة الفكريـة       - ٣
  .والثقافية في المجتمعات المعاصرة

التطوير البحثي واالكتشافات العلميـة      - ٤
الن التعليم العالي صمم بشكل إبداعي      
لدعم االكتشافات والتكامل والتطبيـق     
العملي والتدريس في معادلة واحـدة      

 عمـل   تكفل تضافر هذه الوظائف في    
 ,Badat(الجامعات في زمن العولمة 

2009: 8-11.( 

باإلضافة إلى عـدد مـن األدوار الحاكمـة         
  :المتمثلة في

تحويل األفكـار األكاديميـة ونتـائج        - ١
األبحاث وتوصيات المشاريع الجامعية    
من مجرد أفكار نظرية إلى مـشاريع       
عملية خدمـة للـصالح العـام مـن         

 .سياسات وبرامج

كل المساهمين  توفير منصة عريضة ل    - ٢
في صناعة الـسياسات وفـي اتخـاذ       
القرارات السياسية الهامة عبر تبـادل      
المعلومات واألفكار وعمليات العصف    
الذهني االيجابي حول قضايا إشـكالية      
تتطلب تدخل الجامعات فـي سـبيل       

 :Ogundiya(إيجــاد حلــول لهــا 

2010: 208.( 

تسهيل عملية التشبيك مع المجتمعات      - ٣
اع القرار الـسياسي،    المحلية ومع صن  

ومع المؤسسات الدولية واإلقليميـة،     
والمشاركة في المـؤتمرات الوطنيـة      
والدولية لعـرض نتـائج األبحـاث       
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المتعلقة بالمساواة والوالء واالنتمـاء     
 .وسيادة القانون

توفير الخبـرات النظريـة والعمليـة        - ٤
وبعث أكاديميين للعمل في األجهـزة      

ة وداخـل  التشريعية والتنفيذية والرقابي 
مؤسسات الحكومـة لتقويـة فكـرة       
المواطنة الصالحة وعالقتها بالتنميـة     

 .المستدامة والعدالة والمساواة

المساهمة الفاعلة في وضـع معـايير        - ٥
تحكم أخالقيات الموظفين العمـوميين     
ومدونات السلوك لهؤالء المـوظفين     
والبيروقراطيين والعاملين في الحيـز     

مية إلى  العام، خدمة لوصول ثمار التن    
 ,Bojovic(كــل فئــات المجتمــع 

2009: 68-77.(  
  : التنمية المستدامة ومتطلباتها

لعل مفهوم  : مفهوم التنمية المستدامة  
التنمية المستدامة يمثل أحد أكثر التعريفـات       
التي أثير حولها الجدل، حتـى أنـه رغـم          
بساطته اتسم بالمراوغة واالختالفات بين من      

خالت الـدول   عرفوه؛ ولعل ذلك راجع لتـد     
الكبرى، وعالقات القوة في صـياغة هـذا         
المفهوم، أو توجيه بوصلته بما يضمن لهـا        
مصالحها االقتصادية  والسياسية والثقافية، أو      

 ولمثـل   –على األقل ال يتعارض معها؛ لذا       
 Fowke) ال عجب أن نجد -هذه األسباب 

& Prasad 1996: 61-6)   يورد لنا أكثـر 

تلفا وفي الغالب متنافسا    من ثمانين تعريفا مخ   
  .وأحيانا متناقضا للمفهوم

نظر إلى الحد األدنى من     ال عندولكن  
المعايير المشتركة للتعريفـات والتفـسيرات      
المختلفة للتنمية المستدامة يمكننا أن نتعـرف       

 Grosskurth) على أربع خصائص رئيسة
& Rotmans, 2005: 135-150) .  يـشير

دامة تمثل ظـاهرة    أولها إلى أن التنمية المست    
عبر جيلية، أي أنها عملية تحويل من جيـل         

وهذا يعني أن التنميـة المـستدامة     . إلى أخر 
البد أن تحدث عبر فترة زمنية ال تقل عـن          
جيلين، ومن ثم فإن الزمن الكـافي للتنميـة         

  . سنة٥٠ إلى ٢٥المستدامة يتراوح بين 
وتتمثل الخاصية المشتركة الثانية في      

فالتنمية المستدامة هي عملية    . مستوى القياس 
عـالمي،  (تحدث في مستويات عدة تتفـاوت   

ومع ذلك فـإن مـا يعتبـر         ).إقليمي، محلي 
مـستداما علــى المـستوى القــومي لــيس   
بالضرورة أن يكون كذلك علـى المـستوى        

ويعود هذا التناقض الجغرافي إلـى      . العالمي
آليات التحويل والتي من خاللها تنتقل النتائج       

لبلد أو منطقة معينة إلـى بلـدان أو         السلبية  
  .مناطق أخرى

وتعد المجاالت المتعددة خاصية ثالثة     
مشتركة؛ حيث تتكون التنمية المستدامة مـن       

اقتصادية، وبيئية،  : ثالثة مجاالت على األقل   
والقـضية هنـا أن تلـك       . واجتماعية ثقافية 

المجاالت الثالثة للتنمية المستدامة تبدو نظريا      
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 ليـست كـذلك فـي الواقـع         منسجمة لكنها 
  . الممارس

وتتعلــق رابــع خاصــية مــشتركة 
فمـع  . بالتفسيرات المتعددة للتنمية المستدامة   

أن كل تعريف يؤكد على تقدير لالحتياجـات       
اإلنسانية الحالية والمستقبلية وكيفية اإليفـاء      

نه في الحقيقة ال يمكن ألي تقـدير        أبها، إال   
 فضال  لتلك االحتياجات أن يكون موضوعيا،    

عن أن أية محاولة سـتكون محاطـة بعـدم      
ونتيجة لذلك فإن التنميـة المـستدامة       . التيقن

يمكن تفسيرها وتطبيقها وفقـا لمنظـورات       
ــة   ,Grosskurth & Rotmans)مختلف

2005: 135-150).  
ومن أهم تلك التعريفـات وأوسـعها       

 بروندتالنـد انتشارا ذلك الوارد في تقريـر       
الحكوميـة التـي    نشر من قبل اللجنة عبر      (

أنشأتها األمم المتحدة في أواسط الثمانينـات       
من القرن العـشرين بزعامـة جروهـارلن        

، ) لتقديم تقرير عن القضايا البيئية     بروندتالند
والذي عرف التنمية المستدامة علـى أنهـا        

التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضـر       "
دون التضحية أو اإلضرار بقـدرة األجيـال        

 WCED)"  على تلبيـة احتياجاتهـا  القادمة
1987: 8,43) .  

مع تنامي اهتمـام وسـائل اإلعـالم        
بالقضايا البيئية أصبح الـرأي العـام أكثـر         
اهتماما بإيجاد حلـول لمـشاكل مـن قبيـل      
انقراض الكائنات الحية، والتغير المنـاخي،      

والتلوث والعمل على خلق مجتمـع مـستدام     
 أن عملية   وقد بدا واضحا لهذه الدراسة    . بيئيا

التحول إلى التنمية المستدامة لحماية المجـال     
الحيوي لألرض تتطلب جهود كل المجتمـع       
اإلنساني فهي مطلب مبرمج ويجب أن ينجز       

ولذا البد مـن    . من قبل الجميع وبال استثناء    
االنطالق من النتيجة التي خلص إليها تقرير       

 The First Globalنادي رومـا بعنـوان   
Revolution ي تبنـى كتّابـه النظـرة       ، الذ

إن مشكلة التنمية الحالية هـي فـي        : القائلة
حاالت عديـدة متداخلـة وأكـدوا فيـه أن          
مشكالت البيئة، والطاقة، والسكان، والتنمية،     
ومصادر الغذاء، تمثل قضايا متداخلة ضمن      
إطار المشكالت الكونية، وأن جـوهر تلـك        
المشاكل يتمثل في حالة عدم التـيقن تجـاه         

ونظرا ألهمية التداخل بين    .  اإلنسانية مستقبل
تلك المشكالت، فإنه ال معنى لمواجهة كـل        
عنصر منها منفردا، بل البد مـن مواجهـة         
متزامنة لكل منها، فـي إطـار إسـتراتيجية      
دولية منسقة، وأن نجاح أو فشل أول ثـورة         

. كونية يعتمد بشكل حاسم على هـذا األمـر        
 مالئـم   فعلى سبيل المثال ال يمكن إيجاد حل      

لألزمة السكانية في العالم إال إذا تم إيجاد حل        
مالئم لظاهرة الفقر المتفاقمة، كذلك ستستمر      
ظاهرة انقراض الكائنات الحية من حيـوان       
ونبات بمعدالت مريعة ما بقي العالم النـامي        
غارقا في الديون، وفقط عندما يـتم وقـف         
تجارة السالح الدولية يمكن أن يتوفر للعـالم        
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رد الالزمة إليقاف التـدهور الخطيـر       الموا
وفـي  . للمجال الحيوي والحيـاة اإلنـسانية     

الحقيقة فإنه كلما درسنا وحللنا الموقف كلمـا       
زاد إدراكنا في نهاية األمر بـأن المـشاكل         
البيئية المتعددة ليست إال وجوه مختلفة ألزمة       
واحدة ووحيدة ، هي بالتأكيـد أزمـة إدراك         

النـاس وخاصـة   تنبع من حقيقة أن معظـم     
المؤسسات االجتماعية الكبيرة فـي الـدول       
المتقدمة تتبنى مفاهيم لم تعد مالئمة لمعالجة       
مشاكل عالم  اليوم                إن نموذج                 
الحداثة الذي هيمن على الثقافـة الـصناعية        
الغربية لقرون من الزمن تمكن خاللها مـن        
صياغة المجتمع الحديث وأثر بشكل كبير في       

حاء العالم من خالل فرضه لعدد مـن        كل أن 
األفكار والقيم كالنظرة للعالم كنسق أو نظـام       
ميكانيكي مؤلف من عناصر بنـاء أوليـة،         
والنظرة لجسم إلنسان كألة، والنظرة للحيـاة       
في المجتمع كصراع تنافسي من أجل البقاء،       
واإليمان بالقدرة على تحقيق تقدم مادي غير       

صادي والتقنـي   محدود من خالل النمو االقت    
  . )٢٤ – ٢٣ ، ٢٠٠٩الغامدي ، (

فضال عن ذلك ال يـزال كثيـر مـن     
المفكرين الغربيين ينظرون للتنمية المستدامة     
بطريقة براجماتية ال على أنها وسيلة لتحقيق       
توازن استراتيجي بين الطبيعة والمجتمـع ،       
وإنما كمحاولة إلزالة جزء من التـوتر فـي         

. حـضارة وبيئتهـا   العالقة المتداخلة بـين ال    
وبرغم أن مجرد نضال المجتمـع العـالمي        

لالنتقال من مرحلة النقاش النظـري حـول        
الكارثة البيئية إلى مرحلة وضع خطط عملية       
نحو إزالة ذلك التوتر يمثل جانبا ايجابيا، إال        
أنه يجب في نفس الوقـت االعتـراف بـأن          
غياب فهم أو رؤية واضحة حـول التوجـه         

رة في المـستقبل يمثـل      العام لحركة الحضا  
  .جانبا سلبيا من مشروع التنمية المستدامة

ولذا فإن االستدامة هي فلسفة برؤيـة       
جديدة للبحـث عـن بنـاءات اجتماعيـة،         
ــة  ــاط إنتاجي ــصادية، وأنم ــشاطات اقت ون
واستهالكية، وتقنيات تعمل علـى اسـتدامة       
البيئة وتمكين الجيل الحالي وتحسين حياتـه       

. جيـال القادمـة  وضمان حيـاة مالئمـة لأل    
ولتحقيق ذلك ال بـد مـن إعـادة صـياغة           
النشاطات الحالية أو ابتكار أخرى جديدة ثـم        
العمل على دمجها في البيئة القائمـة لخلـق         
تنمية مستدامة على أن تكون مقبولة ثقافيـا،        
وممكنة اقتصاديا، ومالئمـة بيئيـا، وقابلـة        

ومن ثـم   . للتطبيق سياسيا، وعادلة اجتماعيا   
المالئم البدء مباشرة في تبني عـدد       فإنه من   

من الممارسات الداعمـة السـتدامة البيئـة        
 : ، ومنها)٢٤ – ٢٣ ، ٢٠٠٩الغامدي ، (

      االعتدال في استهالك الموارد ومراعاة
األسعار األفضل للموارد، واالسـتخدام     
األكثر كفاءة للموارد، واألطر الزمنيـة     
الستبدال الموارد غير المتجددة بموارد     

، واالستخدامات البديلة المحتملـة     بديلة
 . للموارد
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      اإلبطاء في استهالك الموارد المتجـددة
بما يتيح لها الفرصة  على التجـدد أو         
بطريقة يمكن أن تؤذي البشر أو النظم       
الداعمة للحياة على األرض وخاصـة      

 .تلك التي ليس لها بدائل
       التوسع في مجال االعتماد على الطاقة

الطاقـة الشمـسية    النظيفة المتجـددة ك   
 .والطاقة المائية وطاقة الرياح

      استخدام الفضالت التقليدية كموارد قدر
اإلمكان مع التخلص منها عند الحاجـة       
وبطريقة ال تضر بالبشر ونظـم دعـم      

 .الحياة على األرض
          الكفاح الدائم  من أجل الـتخلص مـن

المبيدات السامة والمخصبات الكيميائية    
 .ارة بالبيئةوخاصة تلك التي تعتبر ض

       استخالص منتجات النسق البيئي كمـا
في الزراعة، والـصيد، واالحتطـاب      

 .بدون اإلضرار برأس المال الطبيعي
        الحض على المرونة والكفاءة في كـل

من النسقين اإلنساني والطبيعـي مـن       
خــالل تفــضيل البــستنة المتجــددة، 
والمتنوعة، والمعقدة على تلك المتسمة     

 .بالتجانس والبساطة
       زراعـة  (تفضيل الفالحـة التعدديـة

ــددة ) األرض بمحاصــــيل متعــ
polyculture    على الفالحة األحاديـة 

) االكتفاء بزراعـة محـصول واحـد      (
monoculture    لإلبقاء على خصوبة 

التربة، فضال عـن تفـضيل زراعـة        
النباتات طويلة العمر على السنوية منها      
في أنساق اإلنتـاج البيولـوجي قـدر        

: ٢٠٠٢ وكـالفرت    كـالفرت (اإلمكان  
١٣٨ . ( 

        إعادة تأهيل البيئات المتـدهورة قـدر
المستطاع من خالل وسائل الـتحكم أو       
بخلق ظروف مالئمة لعمليـات إعـادة     

 .       اإلصالح الطبيعي
    الحض على دعم عمليات إعادة تـدوير

 .النفايات
       اعتماد عقوبات رادعة لمن يـساعدون

على تلويث البيئة مـن خـالل سـن         
لـى المـستويات المحليـة    تشريعات ع 

 .والقومية والدولية
  :متطلبات التنمية المستدامة

عند الحديث عن متطلبـات التنميـة       
المستدامة سنالحظ أن هناك متطلبات عامـة       

  : للتنمية المستدامة تتمثل في
 وطنيـة متكاملـة     إستراتيجيةصياغة   - ١

لدعم وتطوير المؤسسات والعمل على     
 .تطبيقها

حيـث  : معيـة تعزيز المشاركة المجت   - ٢
تتطلب التنمية المستدامة حركة كـل      
أبناء المجتمع نحو أهـداف واضـحة       

 .ومحددة تحديدا دقيقا
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على اعتبار أن   : إقامة مجتمع المعرفة   - ٣
المعرفة هي عماد التنمية وسبيلها في      

 .بلوغ أهدافها ومراميها

 . وضع إطار تشريعي وتنظيمي فعال - ٤

حيـث إن   : التعاون اإلنمائي الـدولي    - ٥
لتنمية المستدامة يتطلب وجود    تحقيق ا 

 . عالقات إيجابية بين جميع دول العالم

تعزيز آليات الجودة بوصفها رافعـة       - ٦
 .كبرى للتنمية المستدامة

نشر الوعي بأهمية البحـث العلمـي،        - ٧
وجعل الجامعات بيـوت خبـرة فـي      
التخطيط للتنمية والعمل على إشـراك      
مختلف مكونات المجتمع في بلـورة      

اهج الكفيلة بتحقيـق    التصورات والمن 
 .التنمية المطلوبة

 - خاصـة االقتـصادية      –إن التنمية   
بمفهومها المتعارف عليه في األوساط الدولية      
تتم عن طريق التغلب على ندرة رأس المال،        
على أساس االعتقاد بأن الفقر سببه النـدرة،        
وبأن التنمية سوف تحدث بالنمو في النـاتج        

االقتصاديين الكلي، وتمخض عن ذلك اعتقاد      
في الدول النامية بأن تقليد الطريقة الغربيـة        
سوف يقود تلك الدول إلى الطريق الـصحيح      

وفي غمار هـذا التوجـه      . للتنمية المستدامة 
المادي، وفي ظل تخلف معرفي شديد  أهمل        

  بشهادة المنظمات    -اإلنسان، فكانت النتيجة    

المتخصصة الدولية واإلقليمية والمحلية ذات     
 فـشل معظـم الجهـود       -قة بالتنميـة    العال

اإلنمائية التي بذلت على مـدى أكثـر مـن          
نصف قرن، فما حدث ليس حركة تـصنيع،        
وإنما صناعة بال نمو، وما حدث في بعـض         

 – إذا كان شيئا يذكر     –الدول النامية من نمو     
فهو نمو بدون تنمية، ونتج عن هذا عديد من         
 المشكالت التي تطحن اإلنسان وتهدر جهوده     

اإلبداعية، ومن ثم يعجز عن مسؤولية القيام       
بإعمار األرض بإحداث التنمية، وكان السبب      

 كمـا اكتـشف     –الجوهري لهـذا الفـشل      
 يتمثل فـي شـبه      –االقتصاديون اإلنمائيون   

غياب شرط نجاح مناهجهم وهـو ضـرورة    
توافر مناخ مناسب لإلنسان لكـي يتعامـل         

لك بفعالية مع المادة إلحداث التنميـة؛ ولـذ       
 جديـدة أطلـق     إستراتيجيةاستحدث بعضهم   

أي تعلـيم   ) جل التنميـة  أالتعليم من   (عليها  
اإلنسان كيف يتعـرف حقوقـه األساسـية         

ويحصل عليها، فيكون مـشاركا      المشروعة،
فعاال في تحقيق التنمية المستدامة المنـشودة       

  .)٢٠ – ١٢، ٢٠١٧محمود، محمد، (
نمية العالقة بين قيم المواطنة الصالحة والت     

  : المستدامة
لقد أدى الظهـور المتجـدد لمفهـوم        
التنمية البشرية في العقد األخير من القـرن         
العشرين في إطار منظومة األمم المتحـدة،       
إلى بروز إسهامات جديدة حاولت أن تثـري        
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هذا المفهوم بإدخال عناصـر جديـدة إليـه،     
وكان من أهم هذه العناصر،  تبني عنصرين        

  : م ينصب حولهما هماجديدين بدأ االهتما
 إدراج منظور حقوق اإلنـسان بمـا        – ١

  .يتضمنه من الحق في التنمية
أو الحكم  ( تطوير فكرة الحكم الصالح      – ٢

  . بوصفها أحد أركان التنمية) الرشيد
من هنـا تبـدو شـبكة العالقـات،         
ومساحات االلتقاء الواسعة، ونقاط التمـاس      

امة بقيم  الممتدة التي تربط فكرة التنمية المستد     
المواطنة الصالحة، حيث ال تعمل هذه القـيم        
في فراغ؛ وإنما من خالل سياق اجتمـاعي،        
يرتبط بالممارسات السياسية التي يقوم بهـا       

  . األفراد في المجتمعات التي ينتمون إليها
ال شك أن المذاهب الفلـسفية علـى        و

تنوعها، والمدارس الفكرية علـى اختالفهـا       
احدة من أهـم القـضايا      ترى في المواطَنَة و   

التي تفرض نفسها بقوة عند معالجة أي بعـٍد      
من أبعاد التنميـة اإلنـسانية ومـشروعات        
اإلصالح والتطوير الشاملة بـصفة عامـة؛       
ومن ثم فإن هناك نوعاً من االرتبـاط بـين          
المواطَنَة والتنمية، ويعـد ازديـاد الـشعور        

ألساسـية  بالمواطَنَة من التوجهات المدنيـة ا     
التي من أهم مؤشّراتها الموقف من احتـرام        
القانون والنظام العام، والموقف من ضـمان       
الحريات الفردية واحترام حقـوق اإلنـسان،       
والتسامح وقبول اآلخر، وحريـة التعبيـر،       

وغيرها من المؤشّرات التـي تمثّـل القـيم         
األساسية للمواطَنة مهما اختلفت المنطلقـات      

أبـو  (لسفية لهذا المجتمع أو ذاك      الفكرية والف 
  . )١٤، ٢٠١٠حشيش، 

من هنا نطرح الفرض الذي يمكن أن       
يعبر عن نمط العالقـة الجدليـة بـين دور          
المواطَنَة ومدى فاعليتها في ترسيخ معـايير       
التنمية المستدامة واتّجاهاتها، ألن هذا االتجاه      
يعد من أولويات الخطط التنموية التي تـدخل   
من ضمن طروحات مستقبلية تبحـث فـي        

  .مشكالت التنمية وجوانبها األساسية
المواطَنَة ليست صفة شكلية يحملهـا      
المواطن، بل إنّها ارتباطٌ صميمي وحميمـي       
بجذور االنتماء والوالء لألرض المعطـاء،      
فضالً عن الروابط االجتماعية التي يجتمـع       
عليها المجتمـع للقيـام بمتطلّبـات التنميـة         

استدامتها؛ على أن تحقيق مثل هذا الدور ال        و
ينفصل عن متطلّبات التنمية السياسية، وهي      
تضع إمكاناتها كلّها نحو تحقيـق واجبـات        
الدولة ورعايتها لألمـن واالسـتقرار وفـق        

تقريـر التنميـة البـشرية،      (اإلرادة الذاتية   
٢٠٠٢.(  

إن بناء اإلنسان الحـر الـديمقراطي       
 على المشاركة في الحيـاة      الذي يمتلك القدرة  

السياسية مشاركة فاعلة وحيوية، ال يحـدث       
مصادفةً، بل هو اإلنسان الذي يتوجب علـى        
التربية أن تقوم بإعداده وتحضيره إنـسانياً،       
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للمــشاركة الحــرة فــي صــنع المــصير 
وبدون . االجتماعي للمجتمع الذي ينتمي إليه    

 التربية على قيم المواطَنَة يصبح المواطنـون      
غير قادرين علـى المـشاركة فـي الحيـاة          

      وطفة، علـي   (االجتماعية أو في الشأن العام
التربية على المواطَنَة في عالَم متغير،      "أسعد،  

مجلّة الطفولة العربية، المجلّد السابع، العـدد       
٢٠١١، ٢٦ .(   

 
 

ــة ا ــتخدمت الباحث في وصلالمنهج اس
 هـذا البحـث؛     طبيعـة ع مالتساقه  لمسحي ا

بهدف تجميع الحقـائق  والحـصول علـى         
 أسئلة البحث   نة عباجبة لإلسلمنات ا اوملمعلا

    .الالزمة للقيام بخطواته
 

تمثل مجتمع البحث الحالي في أعضاء      
الهيئة التدريسية بالجامعات المصرية، بينمـا      
تمثلت عينة البحث في مجموعة من أعضاء       

لتدريس بالجامعات المصرية في إقلـيم      هيئة ا 
   .قناة السويس

 

قامت الباحثة بإعـداد اسـتبانة بقـيم        
المواطنة الصالحة ذات الـصلة بمتطلبـات       
التنمية المستدامة؛ وذلك بعد الرجوع للبحوث      
والدراسات السابقة واألدبيات التـي اعتنـت       
بموضوع قيم المواطنة، وكـذلك بموضـوع     

ـ    دراسـة الهـاجري     لثمستدامة،  التنمية الم
وداود  ) ٢٠١٠(ي ناطلقحاة سودرا) ٢٠٠٧(
ــاري  )٢٠١١( ــل والحي ) ٢٠١٤(، والعقي

   .)٢٠١٧(والحربي وسويلم 
 

للتحقق من صدق االسـتبانة قامـت       
الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمين      
من أعضاء الهيئات التدريسية بجامعات قنـاة   

س، وبورسعيد؛ وذلك إلبداء    السويس، والسوي 
رأيهم في مدى مناسبة قيم المواطنة لطـالب        
الجامعات المصرية، ومدى صلتها بمتطلبات     
التنمية المستدامة، والنظر فيها مـن حيـث        
الصياغة اللغوية للقيم، ومن حيـث الحـذف        
وإلضافة، والتعديل، والدمج، وقـد انطـوت       

) ٢٩( علـى    – في صورتها األولية     –األداة  
 من قيم المواطنة، وقام السادة المحكمون       قيمة

باستبعاد قيمتين؛ نظرا لعدم وجـود عالقـة        
مباشرة بينهما وبين التنمية المستدامة، لتكون      
االستبانة في صورتها النهائية مكونـة مـن        

  .قيمة من قيم المواطنة) ٢٧(
 

تم التحقق مـن ثبـات أداة البحـث          
لحـساب  " ونبـاخ ألفـا كر  "باستخدام معادلة   

االتساق الداخلي؛ حيث بلغ معامل الثبات من       
، وهو معامل مناسب لهـدف      )٠,٨٦(خاللها  
   .البحث
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  :تمثلت متغيرات البحث الحالي فيما يأتي
متطلبـات التنميـة    : المتغير المـستقل   -

  .المستدامة
  .قيم المواطنة: المتغير التابع -

 

ــث، ائلة س أنة عباجلإل  دمتتخسالبح
، )Spss(الباحثة حزمة البرامج اإلحـصائية      

 بلنسارات وارلتكب ا ساحمع التركيز علـى     
المئوية والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات    

ت ابتجاسالالمعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ،     
نة طاولم ا مقيل  حو،  یسردلتاهيئة ء  عضاأ

  . المناسبة لطالب الجامعات المصرية
 

النتائج المتعلقة بالـسؤال األول مـن       : أوال
  : أسئلة البحث

 المتسقة مع متطلبات    لمواطنة ا ما قيم
من قبل الجامعات   يخها رستالتنمية المطلوب   

ء عضا أ نظرهة ج و منى طالبها   دلالمصرية  
  ؟یسردلتاهيئة 

لإلجابة عن هذا السؤال، فقـد قامـت     
ويـة  الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئ    

لقيم المواطنة المناسبة لطـالب الجامعـات       
المصرية المطلوب ترسيخها لديهم، وقد أبدى      

عضو هيئة تدريس، من أصـل      ) ٤٦٤(عدد  
عضو هيئة تدريس رأيهم في ذلـك،       ) ٦٢٠(

ومن خالل استجاباتهم، خرجت الباحثة بقائمة      
قيمة من قيم المواطنة وثيقة     ) ٢٧(مكونة من   

لمستدامة التي يرى   الصلة بمتطلبات التنمية ا   
ــات  ــسية  بالجامع ــة التدري أعــضاء الهيئ

  . المصرية أهمية تحقيقها لدى طالبها
ام دتخس ا  مّت،   ةبتجاسإلاة ج در  دیدلتحو
  : يتآلا رلمعياا

فمـا  % ٥٠= إذا كانت النسبة المئوية      -
  . أكثر تعد مهمة بدرجة كبيرة

إلـى  % ٢٥= إذا كانت النسبة المئوية      -
 بدرجـة   تعـد مهمـة   % ٥٠أقل من   
  .متوسطة

% ٢٥إذا كانت النسبة المئوية أقل من        -
العقيـل،  (تعد مهمة بدرجـة قليلـة       

  ).٥٢٣، ٢٠١٤الحياري، 
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  : والجدول اآلتي يوضح ذلك
  )١(جدول 

التكرارات والنسب المئوية الستجابات أعضاء هيئة التدريس حول قيم المواطنة المتسقة مع 
   الجامعات المصرية لترسيخها لدى طالب الجامعةمتطلبات التنمية المستدامة التي تسعى

  النسبة المئوية  التكرار  قيم المواطنة  الترتيب
  %٨٤  ٣٩٠  المساواة في المعاملة  ١
  %٨٣،٦  ٣٨٨  حرية التعبير  ٢
  %٨٣  ٣٨٥  التناصح  ٣
  %٨٢  ٣٨١  تحديد المسئولية  ٤
  %٨١،٦  ٣٧٩  الثواب والعقاب  ٥
  %٨١  ٣٧٥  العدل في المعاملة  ٦
  %٨٠  ٣٧٠  العنفنبذ   ٧
  %٧٩  ٣٦٥  تكافؤ الفرص  ٨
  %٧٨  ٣٦٢  االحترام المتبادل  ٩
  %٨٥  ٣٥٩  ء للوطنتمانالء واالولا  ١٠
  %٧٧  ٣٥٦  نهمأعلى ص رلح واوطنل احب  ١١
  %٧٦  ٣٥١  بلتعصمكافحة ا  ١٢
  %٧٨  ٣٦٤  دلفسااة برحام  ١٣
  %٧٧،٥  ٣٦٠  متلكاتلماعلى ظ لحفاا  ١٤
  %٧٦  ٣٥١  ارولحاقافة ثبني ت  ١٥
  %٧٥  ٣٥٠  اإلخالص في العمل  ١٦
  %٧٤  ٣٤٥  ام باللوائح والقوانينزلتاال  ١٧
  %٧٣  ٣٤٠   الطالبنيبح ملتساا  ١٨
  %٧٢  ٣٣٣  الصدق  ١٩
  %٧٠  ٣٢٠  للعمن اقاتإ  ٢٠
  %٦٧  ٣١٠  ةكرلمشاا  ٢١
  %٦٢  ٢٨٩  التعاون بين الطالب  ٢٢
  %٦٠  ٢٧٧  الموضوعية في إصدار الحكام  ٢٣
  %٥٤  ٢٥٢  النقد البناء  ٢٤
  %٤٨  ٢٢٤  التآلف بين الطالب  ٢٥
  %٤٧  ٢١٦  الوسطية واالعتدال  ٢٦
  %٤٥  ٢١٠  حسن الخلق  ٢٧
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من الجدول السابق يتضح أن النـسب       
المئوية لقيم المواطنة التـي يـرى أعـضاء         
الهيئة التدريسية  بالجامعات المصرية أهمية      
ترسيخها لدى طالبها، من وجهة نظرهم فقد       

درجة تقدير  ، وب %)٨٤ -% ٤٥(تراوح بين   
تراوحت ما بين كبيرة ومتوسطة، وقد جاءت       

  : على النحو اآلتي

  قيم المواطنة الالزمة لطالب الجامعات       -
المصرية، والتي حصلت على النـسب       
المئوية األعلى بين القيم من وجهة نظر       
أعضاء الهيئة التدريسية، وتراوحت مـا      

، وحصلت على    %)٨٤ - % ٥٠(بين  
  : هي) مهمة بدرجة كبيرة(

  الترتيب  النسبة المئوية  التكرار  القيم
  المرتبة األولى  %٨٤  ٣٩٠  المساواة في المعاملة

  ثانيةالمرتبة ال  %٨٣،٦  ٣٨٨  حرية التعبير
  ثالثةالمرتبة ال  %٨٣  ٣٨٥  التناصح

  رابعةالمرتبة ال  %٨٢  ٣٨١  تحديد المسئولية
  خامسةالمرتبة ال  %٨١،٦  ٣٧٩  الثواب والعقاب

  سادسةالمرتبة ال  %٨١  ٣٧٥  معاملةالعدل في ال
  سابعةالمرتبة ال  %٨٠  ٣٧٠  نبذ العنف

  ثامنةالمرتبة ال  %٧٩  ٣٦٥  تكافؤ الفرص
  تاسعةالمرتبة ال  %٧٨  ٣٦٢  االحترام المتبادل

  عاشرةالمرتبة ال  %٨٥  ٣٥٩  ء للوطنتمانالء واالولا
  حادية عشرةالمرتبة ال  %٧٧  ٣٥٦  نهمأعلى ص رلح واوطنل احب

  ثانية عشرةالمرتبة ال  %٧٦  ٣٥١  بلتعصمكافحة ا
  ثالثة عشرةالمرتبة ال  %٧٨  ٣٦٤  دلفسااة برحام

  رابعة عشرةالمرتبة ال  %٧٧،٥  ٣٦٠  متلكاتلماعلى ظ لحفاا
  خامسة عشرةالمرتبة ال  %٧٦  ٣٥١  ارولحاقافة ثبني ت

  سادسة عشرةالمرتبة ال  %٧٥  ٣٥٠  اإلخالص في العمل
  سابعة عشرةالمرتبة ال  %٧٤  ٣٤٥  ام باللوائح والقوانينزلتاال
  ثامنة عشرةالمرتبة ال  %٧٣  ٣٤٠   الطالبنيبح ملتساا

  تاسعة عشرةالمرتبة ال  %٧٢  ٣٣٣  الصدق
  عشرينالمرتبة ال  %٧٠  ٣٢٠  للعمن اقاتإ

  عشرينالالحادية والمرتبة   %٦٧  ٣١٠  ةكرلمشاا
  عشرينالالثانية والمرتبة   %٦٢  ٢٨٩  التعاون بين الطالب

  عشرينالالثالثة والمرتبة   %٦٠  ٢٧٧  ة في إصدار الحكامالموضوعي
  عشرينالالرابعة والمرتبة   %٥٤  ٢٥٢  النقد البناء
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وعند مناقشة هذه النتيجة من خـالل       
استجابات أعضاء هيئة التدريس، يتـضح أن       
وجود مثل هذه القيم في درجة متقدمة، مثـل     
العدل فـي المعاملـة، والتـسامح والـوالء         

والعدل في المعاملة، الحفاظ على     واالنتماء،  
الممتلكات العامة، ونبـذ العنـف، غيرهـا،        
يتضح أنها أساسية في الحفاظ علـى وحـدة         
الوطن وتماسكه، كما أنها من أهـم األدوار        
المنوط بالجامعة ترسيخها لدى الطالب، وقد      
جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة  عليمات        

 التي وضعت الوالء للـوطن فـي      ،)٢٠٠٥(
مرتبة متقدمة من أدوار الجامعات، كما تتفق       

التـي  ) ٢٠١٤(مع دراسة العقيل، وحياري     
وضعت الوالء للـوطن، وحـب الـوطن،        
ومحاربة العنـف، والعدالـة االجتماعيـة،       
والمساواة، والتسامح، في مقدمة قيم المواطنة      

  .التي يتعين على الجامعات القيام بها

جامعات   قيم المواطنة الالزمة لطالب ال      -
المصرية، والتي حصلت على النـسب       
المئوية المتوسطة  بين القيم من وجهـة        
نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وتراوحت     

، %)٥٠ أقـل مـن      -% ٢٥(ما بـين    
) مهمة بدرجة متوسـطة  (وحصلت على   

  :هي
  الترتيب  النسبة المئوية  التكرار  القيم

  رينعشالالخامسة والمرتبة   %٤٨  ٢٢٤  التآلف بين الطالب
  عشرينالالسادسة والمرتبة   %٤٧  ٢١٦  الوسطية واالعتدال

  عشرينالالسابعة والمرتبة   %٤٥  ٢١٠  حسن الخلق

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني من أسئلة البحث: اثاني :  
ت عاملجاواقع الدور الذي تقوم به ا     ا م

لـدى  نة طاولم ا مقيالمصرية فـي ترسـيخ      
ــا  ئة هيء عضا أنظرهة ج ومنطالبهـــ

  ؟یسردلتا
لإلجابة عن هذا السؤال، فقـد قامـت     
الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئويـة      
لقيم المواطنة المرتبطة بمتطلبـات التنميـة       

 –المستدامة التي تسعى الجامعات المصرية      
 في ترسيخها لـدى الطـالب مـن         –بالفعل  

وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريـسية، وقـد        

اء أعضاء هيئـة    البحث أن آر  ج ئتانت  رهظأ
التدريس حيال درجـة ترسـيخ الجامعـات        

ــيم ا ــصلة نة طاولمالمــصرية لق ــة ال وثيق
 لككداة  ألاعلى بمتطلبات التنمية المـستدامة     

قيم للمواطنة  ) ٥(ضعيفة، حيث حصلت    هي 
  : متوافرة بدرجة كبيرة، وهي: فقط على

  .تحديد المسئولية: وهي) ٤( القيمة  -
  .ابالثواب والعق: وهي) ٥( وقيمة  -
الـوالء واالنتمـاء    : وهي) ١٠( وقيمة   -

  . للوطن



 

 ٧١

  .حب الوطن:  وهي) ١١( وقيمة  -
الحفــاظ علــى : وهــي) ١٤( وقيمــة  -

  . الممتلكات
من %) ١٨(وتمثل هذه القيم ما نسبته      

مجموع قيم المواطنة التي أشار أعضاء هيئة       
التــدريس بأهميتهــا وضــرورتها لطــالب 

إلى وترجع الباحثة ذلك    . الجامعات المصرية 
أن الجامعات عادة ما تهـتم بتأكيـد فكـرة          
االنضباط داخل أروقـة الجامعـات، وفـي        
قاعات المحاضـرات؛ لـذا تهـتم بـالثواب         
والعقاب، وبفكرة تغيير نظرة الطالب عـن       
المراحل السابقة للجامعة، حيـث ستـصبح       
المسئولية محددة وملقاة على عاتق الطالـب،       

  .هوبأهمية االنتماء للوطن الذي نعيش في
  :بينما باقي القيم، وهي

  .المساواة في المعاملة: ، وهي)١(القيمة  -

  .حرية التعبير: ، وهي)٢(القيمة  -

 .التناصح: ، وهي)٣(القيمة  -

  .العدل في المعاملة: ، وهي)٦(القيمة  -

 .نبذ العنف: ، وهي)٧(القيمة  -

                                       .تكافؤ الفرص: ، وهي)٨(القيمة   -

 .االحترام المتبادل: ، وهي)٩(القيمة  -

                                       .مكافحة التعصب: ، وهي)١٢(القيمة  -

                                       .محاربة الفساد: ، وهي)١٣(القيمة  -

  .تبني ثقافة الحوار: ، وهي)١٥(القيمة  -
 .، وهي اإلخالص في العمل)١٦(القيمة  -

االلتـزام بـاللوائح    : ، وهي )١٧(مة  القي -
                                    .والقوانين

التــسامح بــين : ، وهــي)١٨(القيمــة  -
                                       .الطالب

                                       .الصدق: ، وهي)١٩(القيمة  -

                                      .إتقان العمل: ، وهي)٢٠(القيمة  -
   .المشاركة: ، وهي)٢١(القيمة  -
التعــاون بــين : ، وهــي)٢٢(القيمــة  -

                                                                        .الطالب
الموضـوعية فـي    : ، وهي )٢٣(القيمة   -

                                       .إصدار األحكام

                                       .النقد البناء: ، وهي)٢٤(يمة الق -

                                      .التآلف بين الطالب: ، وهي)٢٥(القيمة  -
                                  .الوسطية واالعتدال: ، وهي)٢٦(القيمة  -
                                      .حسن الخلق: ، وهي)٢٧(القيمة  -

من %) ٨٢(وتمثل هذه القيم ما نسبته      
مجموع قيم المواطنة التي أشار أعضاء هيئة       
التــدريس بأهميتهــا وضــرورتها لطــالب 

 كلذ  ترجع الباحثـة   دقو. الجامعات المصرية 
أن كثيرا من الجامعات المصرية لم تتح       لى إ

الفرص كاملة لطالبها إلبداء الـرأي فيمـا         
اسة الجامعات فـي األمـور ذات       يتعلق بسي 

العالقة بالطالب وتعليمهم، كما أن قيم مثـل        
زالت تعـاني ضـعفا      الحوار والتسامح، ال  

شديدا بين الطالب؛ بل تكتفي ببـنض القـيم         
الناظمة للعمل وانضباطه، والقيم المرتبطـة      
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. بالحزم، وأخذ األمور مأخذ الجد لدى طالبها     
ع دراسة  هذا وقد جاءت هذه النتيجة متفقة م      

  .)٢٢٨ - ٢٢٥، ٢٠١٤العقيل، والحياري (
  
ء النتائج التـي توصـل إليهـا        ضوفي 

  :البحث الحالي، فإن الباحثة توصي بما يأتي
نمية تفي ت   عاملجا دور ا    لفعيت - ١

 كل، وذ نتسبيهامى  دني لوطلاالنتماء ا 
بمقـــررات ية سرادل اططلخء اإغناب
  .لصالحةانة طاولم امقيز زعت

نة طاولما ملقي تعاملجاا تابني فلسفت - ٢
بيقياً تطواً نظریفعيلها تولصالحة ا

ل الخ منها تسامؤس خلدا
 .يةسرادلوات، ادلنات وارمؤتلما

تصميم برامج متنوعة لتنميـة قـيم        - ٣
المواطنة، يقوم بإعـدادها وتنفيـذها      
مجموعة من النخـب المثقفـة فـي        

 .مجاالت عدة، وتخصصات متنوعة

تكوين اإلفادة من أنشطة الطالب في       - ٤
االتجاهات اإليجابية، وإكسابهم قـيم     
المواطنة من خاللها، من ممارسـة      
للحــوار البنــاء، والنقــد الهــادف، 
ــساواة  ــة، والم ــسامح، والعدال والت

 .... واحترام اآلخر

ــة  - ٥ االهتمــام بإقامــة دورات تدريبي
للمعلمــين فــي مختلــف المراحــل 

سية؛ لتبصيرهم بترسـيخ قـيم      االدر
 .  الطالبالمواطنة وتعزيزها لدى

العناية بتمكين الطالب من مهـارات       - ٦
التفكير اإليجابي، والتعامل بأريحيـة     
مع مستجدات العصر؛ بما يـنعكس      

 .إيجابا على شعورهم باالنتماء

تضمين قيم المواطنة بجميع المـواد       - ٧
الدراسية، فـي مختلـف المراحـل       
الدراسية بصورة صريحة أو ضمنية     

 . حسب طبيعة كل مقرر
 

برنامج تدريبي لتنمية قيم المواطنـة       - ١
 . لدى طالب المرحلة الجامعية

مدى تـضمين المنـاهج الدراسـية        - ٢
 . بالمرحلة الثانوية لقيم المواطنة

دور معلمي المرحلة اإلعدادية فـي       - ٣
 .  ترسيخ قيم المواطنة لدى الطالب

تحليل محتوى كتب المواد الدراسـية      - ٤
في ضوء قـيم المواطنـة الالزمـة        

مرحلة دراسية وطبيعـة    لطالب كل   
  .كل مادة

 

ت لياكدور  ). ٢٠١٠(م  ساب ،ششيح بوأ - ١
ى دنة لطاولم ا    منمية قيتية في ربلتا
جلة مغـــزة، ة ظمحافب نلمعلميالبة طلا

 .  ٦٥- ٦٧،)١(١٤ ،ألقصىاعة ماج
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): ٢٠١٢(شـاهين، أحمـد شـلبي        أبو - ٢
فاعلية مدخل التحليـل األخالقـي فـي        

ي تنمية مهارات   الدراسات االجتماعية ف  
التفكير الناقد وقيم المواطنة لدى طالب       
المرحلة اإلعدادية، رسـالة ماجـستير،      
كلية التربية بدمياط ن جامعة المنصورة      

 . 

 تجاهاتالا: )٢٠٠٥ (دفه ،بلحبيا - ٣
 ءللقاا ،نةطاولماية تربفي  ةصرلمعاا
ي، ربولت ا  للعمدة ا   لقار عشثلثالا
  .   ةحلباا

عي و ).٢٠٠٥(ى موس وي،قارلشا - ٤
 -نة طاولما م قيضبعبعة ملجاا بالط
في ت   اسدراجلة م،   -ة سدراية ناديم
 .١١٣د، صدلعا) ٩(عي ملجا املتعليا

 مقي) ٢٠١٠(لله  ا     دعب ،يناطلقحا - ٥
ها في مهاسب وإ  لشباى ا  دنة لطاولما
، هراوتكدة حوطرأي  ئقاول ا منأل ا زیزعت

، نيةمألم ا  وية للعلربلع ا  یفانعة ماج
  .ضاریلا

 لمثتة جدر ).٢٠٠٧( لفيص ي،جرلهاا - ٦
نة طاوقيمة لمب ویتلكاعة ماجلبة ط

الة س، ر  نميتهاتعة في ملجاودور ا  
ية ربلعن ا   عة عماماج،    رستيجام
 .  لعليات ااسرادلل

دور المناهج  ): ٢٠٠٨(بن القاسم، وجيه     - ٧
في تنمية المواطنة الـصالحة ، مـنهج        

التربية المدنية مثاال، بحث مقدم لنـدوة       
زيـز المواطنـة    التربية البدنية فـي تع    

 . الصالحة ، الرياض

 .٢٠٠٢تقرير التنمية البشرية،  - ٨

): ٢٠٠٧( جــرجس، هــاني صــبري  - ٩
 بإستراتيجيةفعالية تدريس علم االجتماع     

العصف الذهني على تنمية قيم المواطنة      
والوعي ببعض قضايا العولمـة لـدى       
ــالة  ــة، رس ــة الثانوي طــالب المرحل

 كلية التربية بالسويس، جامعة     ،ماجستير
 .قناة السويس

الحربي، قاسم بن عائـل، وسـويلم،        - ١٠
تنمية المواطنة لدى   ): ٢٠١٧(محمد غنيم   

طلبة الجامعات السعودية، جامعة جـازان      
أنموذجا، مجلة كلية التربية جامعة األزهر،      

 .، ديسمبر١ جـ،)١٧٦( العدد 

 دور). ٢٠١١( زیزلعا دعب داود، -١١
 ىدنة لطاولما منمية قيتعة في ملجاا
 رفكعة مجابية ناديمة سراد ،لبةطلا
ة ربویلتث ا حابلية لألودلالمجلة ، ا لشيخا

د دلعة، ا دلمتحاية ربلعرات، ا امإلاعة ماج
)٢٨٢ -٢٥٢ ،)٣٠  .  

ــة  -١٢ ــيم ): ٢٠١٥(صــوالح، روب ق
المواطنة في مناهج المواد االجتماعيـة      

ــة ( ــة مدني ــاريخ–تربي ــة )  ت للمرحل
 نموذجية لمناهج السنة    دراسةاالبتدائية،  
الخامـسة نموذجـا، رسـالة      الرابعة و 
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ــسانية   ــوم اإلن ــة العل ــستير، كلي ماج
واالجتماعية، جامعة قاصـدي مربـاح      

  . ورقلة
المواطنـة،  ): ٢٠٠٧(صيام، عماد    -١٣

من سلسلة الموسوعة السياسية للشباب،     
 . ، القاهرة، دار نهضة مصر)٤(العدد 

 نسحري لحيا، اتعصمالعقيــل،  -١٤
ية في نردألت ا عاملجا دور ا   .)٢٠١٤(

ية في نردألالمجلة  المواطنة، ا  مي قمعيتد
) ١٠(د  دع )٤ ( دجلم،  ةربویلتم ا ولعلا

  .٥٢٩ – ٥١٧ص
 ٢٠٠٩( الغامدي، عبد اهللا جمعان      -١٥

التنمية المستدامة بين بين الحق فـي       ): 
استغالل الموارد الطبيعية والمـسئولية     
عن حمايـة البيئـة، مجلـة االقتـصاد         

  ). ١(، العدد)٢٣(واإلدارة، المجلد 
بيتر وسوزان كـالفرت،    كالفرت،   -١٦

: السياسة والمجتمع في العـالم الثالـث      
مقدمة، ترجمة عبداهللا جمعان الغامدي،     
مطابع جامعة الملك سعود، الريـاض،      

  .م٢٠٠٢
تربيـة  ) ٢٠١٤(الكندري، أحمـد     -١٧

المواطنة، مجلة المعرفـة الـسعودية،       
  . وزارة التربية والتعليم، ديسمبر

المحروقي، ماجد بن ناصـر بـن        -١٨
دور المناهج الدراسية   ): ٢٠٠٨(خلفان  

في تحقيـق تربيـة المواطنـة، وزارة        
 . التربية والتعليم، البحرين

): ٢٠١٧(محمود، محمـد مجيـد       -١٩
 –التنمية المستدامة في الوطن العربـي       

المعوقات والمتطلبات، المجلـة الليبيـة      
العالمية، كلية التربيـة، جامعـة بنـي        

  .  أغسطس٢ ) ٢٥( غازي، العدد 
): ٢٠١١( أســعد، وطفــة، علــي -٢٠

التربية على المواطَنَة في عالَم متغيـر،       "
مجلّة الطفولة العربية، المجلّد الـسابع،      

 ).٢٦(العدد 

ية ترب): ٢٠١١(ء   ناس،   یوسف -٢١
ة، صرلمعات ا ادیلتحء ا ضونة في طاولما

ــان ملعلدار ا  :عیزولت، وار للنشواإليمـ
  .قسود

ــسيد  -٢٢ يوســف، نجــالء محمــد ال
اطنـة لطـالب   تنمية قيم المو  ): ٢٠١٤(

التعليم الثانوي العام في ضوء التحوالت      
السياسية المعاصرة للمجتمع المـصري،    
رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعـة      
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