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اليمنيةالثميؽرية في دور الثامعات في ترسيخ الخمػ االجةماعي 

 )دراسة تجميمية(

 :البجث ممحص
بأسالؾ   الجسيؾريا  اليسشيا فاي في ترسيخ الدلؼ االجتساايي ييدف البحث إلى تحديد دور الجامعات 

للسرادر والدراسات العلسي  الستخرر  والتقارير  التحليلي االستقرائي بحث يلى السشيجسد التحليلي، وايت
ع البحاث وايتسادىاا ياؽ السامتسرات والشادوات العلسيا  الستخررا  فاي مؾ اؾ الرسسي  والتؾصيات الراادر  

إلاى العدياد ماؽ الشتاائج التاي لجسيع البيانات والسعلؾمات التاي تتظلبياا أىاداف البحاث، وتؾصاح البحاث أداً  
في الجسيؾري  اليسشي  الدلؼ االجتسايي  لترسيخ اليسشي  القيام بيالجامعات كزت يلى األدوار التي يشبغي لر 

الدالؼ الترباؾي والتعليساي، الدالؼ األمشاي، الدالؼ االقترادي، الدلؼ ، الدلؼ الدياسي والتذريعي: مجاالتفي 
 الديشي والفكري.الدلؼ الثقافي واالجتسايي، و 

 .، دور الدلؼالدلؼ االجتسايي ، الجامع دور  ممات المفةاحية:الك
 

Abstract  

The study aims to determine the role of universities in stabilizing the social 

peace in Yemen with use of an analytical method. The study depends on the 

inductive and analytical method for the resources; scientific specialized studies, 

official reports and recommendations had been concluded by conferences, 

scientific specialized seminars on the subject of research as well as use these 

resources as a tool of collecting data and information are required by study 

objectives. The study has been concluded to many results which focus on the 

roles that Yemeni universities should undertake to stabilize the social peace in 

Yemen.   
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 طار المنيثي العام لمبجث:اإل -أواًل 

 :البجث مقدمة -1

ا ا واجتسايي اااقترااد    سياا  السجتساع الحزااري والعلسااي وتيادف إلاى تششاعاع اإلالجامعاات مرازااز  ُتَعاد  
نحااااؾ السجتسااااع بدااااب  ومااااؽ ىشااااا اىتساااال الجامعااااات السعاصاااار  بتظااااؾير أدوارىااااا و اصاااا  ، اا وثقافي ااااويلسي اااا

 هتظاؾير و فاي  دما  السجتساع  وإساياماتيانذااطاتيا  التحد ات التي تؾاجو السجتسعاات ماؽ  اال التؾساع فاي
ياامدي إلااى إ جاااد نالاا  مااؽ التفايااح و  ،ياتيا السجتسعياا  بكفااا  مداامولوبسااا يرسااخ  بكافاا  قظاياتااو التشسؾياا 

واالساااااتقرار والتقااااادم  ومعالجااااا  مذاااااكاتو وقزاااااا اه التشسؾيااااا لتحقياااااا أىاااااداف السجتساااااع  الياااااداف والتكاماااااح
مشااخ يتايا السذاارك  الفايلا  فاي  تاؾفيرباإل ااف  إلاى ، (ٔٗ، ٜٕٓٓواالقترادي )الريرفي، االجتسايي 

الجتساايي )إباراىيؼ، ا ترسايخ الدالؼ افاي بشاا  السجتساع وناح مذاكاتو وفاي مقادمتي سايامالرأي والعساح، واإل
 السجتسع يؾاجيو  بدب  ما االجتساييو اص   أدوارىا أو تظؾير إياد  ترسيؼ يتظل  وىذا(، ٙٚ، ٕٕٓٓ
 فاي تحقياايؼ باو وبساا تدا. (Davis and Others,2006,5) ر الدالبي وتفذاي الغاؾاى تغياراتو  تحاد اتمؽ 

صاااير  يااامدي إلاااىو لتشسيااا  االجتساييااا ، الدااالسي وا والتعاااا شطشيااا ، الؾناااد  الؾ  االساااتقرار والتشسيااا  وترسااايخ
يكؾن الؾال  األول فييا للاؾطؽ ولايس للقبيلا  أو العذاير  أو التشغايؼ أو و االنتسا ات الفريي  في بؾتق  واند  

 .(ٕٚٔ، ٕٕٔٓ)ميدي،  .الخ…ظائف ال

فااي ترساايخ للجامعااات ي  االجتسايياا  سداامولللغياًبااا  ىشااا   َأن  ويلااى السدااتؾم السحلااي نجااد بؾ ااؾح 
لداااالؼ ا التفدااااخ االجتسااااايي، وا ااااتال االجتسايياااا  والسذااااكات ومااااؽ أىسيااااافااااي معالجاااا  القزااااا ا  دورىااااا

 فاي العدياد ماؽ السجااالت،صارايات  اساتسرار تفذايدم إلاى ماا أالجسيؾريا  اليسشيا و وىاؾ  االجتسايي فاي 
قاؾ  تخلف السجتسع وانتياا  الحفي  اكانل سببً و  أو ثقافي  سؾاً  سياسي  أو أمشي  أو يدكري  أو اقتراد  

مراالا  بداب الؾطشيا   ؾناد تسز  نديج ال يلى مدتؾم جسيع السحافغات اليسشي  باإل اف  إلىات والحري
 فئؾي  أو نزبي  أو جيؾيا   ايق  أو طائفيا  مقشعا ، وبادوافع متعادد   غلا  يليياا االرتياان والعسالا  للخاارج

)طااىر،  لتشسيا  السجتسعيا ، وتسزياا الشدايج االجتساايي وتفككاوتدمير البشيا  التحتيا ، وتعظياح ا نتج يشياو 
فااي إرسااا   يتيامداامولو  يتظلاا  مااؽ جسيااع السمسدااات الحكؾمياا  واألىلياا  القيااام باادورىا وىااذا ،(٘، ٜٕٔٓ

  يؽ التشسي  التربؾي  والتعليسي  ألفراد السجتسع، سدمولال بؾصفياومشيا الجامعات  ،ديائؼ الدلؼ االجتسايي
فااي تجداايد وترساايخ القزااا ا الؾطشياا  وتحقيااا االسااتقرار واأللفاا  والؾنااد  باايؽ  اإلسااياموبسااا  دااايدىؼ يلااى 

  .زاف  الذرائا االجتسايي 
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 مدكمة البجث: -2

يدت  اال تاريخياا التقارير الرسسي  الرادر  يؽ ممتسر الحاؾار الاؾطشي اليسشاي أن الايسؽ شا أشارت
تذيد العديد مؽ األزمات والررايات الدياسي  والعدكري  واألمشي  واالقتراد    ال تزالو الحديث والسعاصر 

عكس تأثيرىا يلاى تفذاي العدياد ماؽ الشتاائج الدالبي  يلاى جياؾد ترسايخ الدالؼ االجتساايي، أنالخ، والتي …
ياار مااؽ أفااراد السجتسااع، وتكااريس الظائفياا  والسذىبياا  ومشيااا تاادني قاايؼ الااؾال  واالنتسااا  نحااؾ الااؾطؽ لاادم كث

 ،، باإل اااف  إلااى تيساايش دور السمسدااات التعليسياا واالجتسااايي والسشاطقياا  فااي الخظااا  الدياسااي والااديشي
نحؾ كاف  القزا ا  تياوتشسيي   جابزيز الدلؾكيات اإلسعالج  تلػ القزا ا وتعفي اإلسيام بومشيا الجامعات 

، وأزادت تلاػ التقاارير يلاى  ارور  قياام أفاراد السجتساعفي الدلؼ االجتسايي ترسيخ قيؼ االجتسايي ، ومشيا 
السمسداات الجامعيا  بادورىا فاي ىاذا السجاال وفااا دراساات يلسيا  تؾازا  االساتفاد  ماؽ التجاار  والخباارات 

 (.ٚٔ، ٕٗٔٓالسساثل  في ىذا السجال )رئاس  الجسيؾري ، 

 الدااالؼ ترسااايخ نحاااؾ اليسشيااا  الجامعاااات دور لؾاقاااع ومانغتاااو ومتابعتاااو الباناااث اطااااع  اااال وماااؽ
 يلااى ساؾا ً  السجااال ىاذا فاي لاادورىا ازلي ا اغياًباا باح شاديًدا  ااعًفا ىشاا  ِبااَأن   شاعؾًرا لد او ولاادَ  فقاد االجتساايي
 دور تظاؾير إلاى اليادفا  والخظا  الارىم  وغياا  ،اليسشاي السجتساع فاي السمسداات أو األفاراد معغؼ مدتؾم 

 ،االجتساااايي الداالؼ ومشياااا والذااعبي الرساااسي السدااتؾييؽ يلاااى االجتسايياا  القزاااا ا معالجاا  فاااي الجامعااات
 دملا االجتساايي الدالؼ وتعزياز تشسيا  فاي دورىاا ترسايخ إلاى اليادفا  العلسيا  الدراساات غيا  إلى باإل اف 
 فاي الجامعاات لادور رىيا  وتقاد ؼ دراساتيا يشبغاي مذاكل القزاي   ىاذه َوُتَعاد   ،السجتسعيا  والسمسداات األفاراد
 الااارئيس الدااامال فاااي البحاااث مذاااكل  تتحااادد أد  وبذاااكح ،الجسيؾريااا  اليسشيااا  فاااي االجتساااايي الدااالؼ ترسااايخ
 :اآلتي

  ؟ثميؽرية اليمنيةالفي الثامعات في ترسيخ الخمػ االجةماعي  دورما 

  أىداف البجث: -3

 فاااي ترسااايخ الدااالؼ الجامعااااتييااادف البحاااث إلاااى تذاااخيص وتحدياااد الااادور الاااذي يشبغاااي أن تقاااؾم باااو 
السراااادر والدراساااات العلسيااا  والتقاااارير فاااي  اااؾ  تذاااخيص واساااتقرا   اليسشيااا فاااي الجسيؾريااا  االجتساااايي 
 : اآلتي األسئل  ، وذلػ مؽ  ال التعرف يلىالستخرر 

ي لدااالؼ االجتساااايي والااادور الاااذفاااي ا ياتيا االجتساييااا ،مدااامولو  لسشظلقاااات الشغريااا  للجامعاااات امااا -أ
   ؟بحد  ما أشارت إليو السرادر والدراسات والتقارير الرسسي  الستخرر أن تقؾم بترسيخويشبغي 

دور الجامعااات اليسشياا  فااي ترساايخ الداالؼ االجتسااايي فااي السجاااالت: الدياسااي  والتذااريعي ، مااا  - 
 ؟الفكري الديشي  و و ، واالجتسايي  لثقافي ا، والتعليسي  التربؾي  األمشي ، االقتراد  ،
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 مية البجث:أى -4

 تكسؽ أىسي  البحث في العديد مؽ الجؾان ، مشيا:

الاذي يشبغاي أن تقاؾم  دوروالا والدلؼ االجتسااييللجامعات البحث  ديؼ في تقد ؼ معرف  نغري   َأن   -
والتشسي  السجتسعيا  الذاامل ، وبساا  زايف للسكتبا  اليسشيا   الدلؼ واألمؽو في تحقيا االستقرار  الجامعات بو

السجتساع اليسشاي بساا يرساخ الدالؼ واألمااؽ فاي    مشياا ماؽ قباح األفاراد والسمسدااتماؽ معرفا   سكاؽ االساتفاد
 واالستقرار وتقدم السجتسع.

زار  التعلايؼ و  فايالشتائج التي تؾصح إلييا البحث قد تفيد القيادات وصانعي القرار والسخظظايؽ َأن   -
، ماؽ  اال لتخظاي  التعلايؼواألىليا  والسجلاس األيلاى  الحكؾمي  العالي والبحث العلسي والجامعات اليسشي 

وبساااا  داااايدىؼ فاااي ، ترسااايخ الدااالؼ االجتساااايي الجامعاااات فاااي بالااادور الاااذي يشبغاااي أن تقاااؾم باااوتزويااادىؼ 
ياتيا مدامولاليادف  إلاى ترسايخ لجامعات اليسشي  التظؾيري  لمراياتيا يشد القيام بالخظ  والبرامج والسذاريع 

 .االجتسايي 

الشتائج التي تؾصح إلييا البحث قاد تفياد الباانثيؽ والسيتسايؽ فاي معالجا  القزاا ا االجتساييا ، َأن   -
فاي الجسيؾريا  الدالؼ االجتساايي  الادور الاذي يشبغاي أن تقاؾم باو الجامعاات فاي ترسايخمؽ  ال تزويدىؼ ب

 مؽ الدراسات والبحؾث العلسي  في ىذا السجال.   ديؼ في إجرا  مزيًدا وبسااليسشي  

  حدود البجث: -5

 : اآلتييتحدد البحث بالسحددات 

وتحلياااح دور الجامعاااات اليسشيااا  فاااي ترسااايخ الدااالؼ االجتساااايي فاااي الحاااد السؾ اااؾيي: تذاااخيص  - 
، والديشياا  واالجتسايياا  الثقافياا ، والتعليسياا  التربؾياا األمشياا ، : الدياسااي  والتذااريعي ، االقتراااد  ، السجاااالت
 .والفكري 

  الحد السكاني: جسيع الجامعات اليسشي  الحكؾمي  واألىلي . -

 م. ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓالحد الزمشي: تؼ تشفيذ البحث  ال العام الجامعي  -

 مذطمجات البجث: -6

 لعاام( ٖٔ) رقاؼ القاانؾن  فاي ورد الاذي اليسشيا  الجامعاات تعريا  البحث يتبشى :اليمنية الثامعات -أ
 تعشاى أزاد سيا  ممسد  زح" :ِبَأن َيا الجامع  يرف الذي اليسشي  الجسيؾري في  العالي التعليؼ بذأن مٕٓٔٓ
 تقح أال  شريظ  األقح يلى زليتيؽ مؽ وتتكؾن   اص  أو أىلي  أو نكؾمي  العلسي، والبحث العالي بالتعليؼ
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"  دراسااي  سااشؾات( ٘ – ٗ) يااؽ( ليدااانس أو بكااالؾريؾس) األولااى الجامعياا  الدرجاا  لسااشا فييااا الدراساا  مااد 
  (.ٕ ،ٖٕٔٓ القانؾني ، الذئؾن  وزار )

العاقااا  التاااي ترسااااخ : ِبَأن ااااوُ فاااي البحاااث  اإجرائي ااااعاااارف الدااالؼ االجتساااايي   الخلللمػ االجةملللاعي: -ب
ا ا وتربؾي اااوسياساااي   ايقائاااد   و  االسجتساااع اليسشاااي فكري ااا فاااي فئااااتالذااارائا و الفاااراد و األتفاياااح بااايؽ النداااجام و اال

واألماؽ ، وبسا  سكشيؼ مؽ العيش السذتر  يلى أسااس الدالؼ والتفااىؼ والتعااون اا وثقافي  واجتسايي   اواقتراد   
 واألمان والدلؼ، وبسا  عزز سام  واستقرار وتقدم السجتسع.

 منيج البجث: -7
 والتقارير الرسسي  لتحليح وتحديداالستقرائي التحليلي للسرادر والدراسات العلسي  ايتسد البحث السشيج 

 الدلؼ االجتسايي باليسؽ. في ترسيخدور الجامعات 

  أداة البجث: -8
لجساع الدالؼ االجتساايي بالجامعاات و الستخررا  العلسيا  والتقاارير والدراسات  يلى األدبيات ايتسد البحث

 .ىذا السجالاليسشي  في  الجامعات الدور الذي يشبغي أن تقؾم بوالبيانات والسعلؾمات اليادف  إلى استقرا  

 إجراءات تنفيذ البجث: -9

 :وىي كاآلتي، قام البانث بالعديد مؽ اإلجرا ات التشفيذ  ، لتحقيا أىداف البحث

عاصر  ؽ دور الجامعات السيسسي  الرادر  جسع السرادر والكت  والدراسات العلسي  والتقارير الر  -
 وتحليح ومعالج  السذكات والقزا ا االجتسايي . تذخيصفي  الستخرر  السحلي الدولي  واإلقليسي  و 

التؾصااايات الراااادر  ياااؽ السااامتسرات والشااادوات العلسيااا  الستخررااا  فاااي مؾ اااؾع وتحلياااح دراسااا   -
 والدولي.البحث يلى السدتؾم الؾطشي واإلقليسي 

تفداااخ الدااالؼ االجتساااايي والثقافااا  الداااائد  فاااي السجتساااع اساااتقرا  وتحلياااح السمشااارات التاااي أفرزىاااا  -
 اليسشي.

 استقرا  السجاالت واألدوار التي يشبغي يلى الجامعات اليسشي  القيام بيا لترسيخ الدلؼ االجتسايي. -
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  الحمفية النعرية والدراسات الخابقة: -ثانًيا

  :لمبجث الحمفية النعرية
الجز  يلى يرض أبرز السفاىيؼ الشغري  الستعلق  بالبحث، وكذلػ أبرز الدراسات التي  حتؾي ىذا  - أ

 :  كاآلتي تؼ االستفاد  مشيا، ويسكؽ ير يا بإ جاز شديد 

 :ولياتيا االجةماعيةالثامعة ومخؤ  -1

 تعريف الثامعة:
 مشيا:ري  العلسا  والسفكريؽ للجامع ، تعددت وا تلفل تعا  (1

السجيد،  الؾىا  ويبد )يبد "ممسد  تعليسي  يلتحا بيا الظا  بعد إزسال دراستيؼ بالسرنل  الثانؾي " -
ٕٓٔٛ ،ٗ.) 

ؾي  العام  أو ما  عادليا تعليًسا الحاصليؽ يلى شياد  الثان الظلبتيتلػ السمسد  التربؾي  التي تقدم  -
حيا  العام   ازمو تدري  ميشي، بيدف إ راجيؼ إلى الأيديؾلؾجي  وإنداني   نغرًيا معرفًيا ثقافًيا يتبشى أسًدا

في معالج  القزا ا الحيؾي  التي تغير يلى مدد متفاوت  في السجتسع، إسياميا يؽ  مشتسيؽ، فزًا أفراًدا 
 (.ٜٕٓ، ٕٚٓٓالسختلف  )البرايي، الظلب  تفايات ىمال  في وتمثر 

ار والسفاىيؼ بيؽ السعلؼ والستعلؼ وذلػ بيدف تقييؼ األفك ذلػ السكان الذي تتؼ فيو السشاقذ  الحر  السشفتح -
السكان الذي يتؼ فيو التفايح بيؽ أيزا  ىيئ  التدريس مؽ مختلف التخررات  السختلف ، وىي أ ًزا

 (.ٜٗ، ٕ٘ٓٓ)صقر،  الظلب  وكذلػ بيؽ 

بعد إتسام الظلب  يا ممسد  تربؾي  وتعليسي  يلتحا ب َأن َياوفي  ؾ  التعاري  الدابق   دتشتج البانث 
السعارف وتظؾير التقشيات وإيداد الكفا ات العلسي  في  إثرا نيث تعسح الجامع  يلى و دراستيؼ الثانؾي 

 مختلف السجاالت.

 أىداف الثامعة:  -ب
ير يا للجامع  السعاصر  ثاث  مجسؾيات يام  مؽ األىداف،  سكؽ  َأن  أو حل السرادر العلسي  

 (:ٗٔ، ٖٕٓٓ، الغفار يبد) بإ جاز كاآلتي

 وتتشاول كح ما يتعلا بالسعرف  مؽ نيث التظؾر أو االنتذار.أىداف معرفية:  -1
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وتعسح يلى تظؾير اقتراد السجتسع وتزويده بكح ما  حتاجو مؽ مؾارد بذري  أىداف اقةذادية:  -2
 و برات وميارات.

للتغل  يلى كح التحد ات ره واستقراشأنيا العسح يلى تساسػ السجتسع  ومؽأىداف اجةماعية:  -3
 :اآلتيوالسذكات التي تؾاجيو، وتتسثح في 

 الزرايي والتثقيف الرحي. رشادتقد ؼ مجاالت التدري  يلى السيؽ والحرف واإل -
 تشسي  القيؼ والسبادئ باالستفاد  مؽ الترازؼ العلسي والقيسي. -
 .النفتاح يلى العالؼ ومؾازب  الستظلبات السعرفي  الحديث ا -
تظؾير التكشؾلؾجيا لخدم  األفراد وتظؾيع وسائليا لخدم  االقتراد ورفاىي  السجتسع وتحديؽ نؾيي   -

 الحيا . 
 إيداد البانثيؽ والعلسا  لقياد  السجتسع. -
 لتلبي  انتياجات سؾ  العسح. نتاجإيداد الكفا ات الفشي  القادر  يلى تظؾير اإل -
 فزح السؾارد بيدف تحقيا أزبر مؽ القدرات وبتكاليف أقح.البحؾث العلسي  باستخدام أ إنجاز -
 في الحرك  الفكري  والثقافي  ونذر الؾيي بيؽ أفراد السجتسع. سياماإل -
 ي  للفرد وجعح التعليؼ والتدري  يسلي  مدتسر  لسؾازب  التقدم اليائح في السعرف .نتاجرفع القدر  اإل -

 وظائف الثامعة: -جل

مزااسؾنيا يتركااز نااؾل ثاثاا  وعااائف رئيداا ،  َفااِإن   ، وتشؾييااا أىااداف الجامعاا مااؽ تعاادد يلااى الاارغؼ 
 (:ٕٙ٘، ٕٚٔٓ)العياشي،  اآلتي سكؽ إ جازىا في 

  ألي ممسد  جامعي  ىاي تؾساع  السعرفا  ماؽ  اال نذاا  رئيدالؾعيف  ال ِإن   البجث العممي:  -1
إلاى للياات وتقشياات وتداييات وباانثيؽ  نياث  حتااج ىاذا الشذاا و األساتذ  في الجامعات ومرازز البحؾث

 أزفا  فيشعكس ذلػ التقدم يلى مختلف السجاالت بالفائد  والسشفع  لجسيع األطراف ذات العاق . 

تداايؼ الجامعاا  فااي تثقيااف الظالاا  فااي مختلااف مجاااالت السعرفاا  وتحاااول العسااح يلااى الةعملليػ:  -2
ات للتعلاايؼ والتاادري  السدااتسر بحيااث  راابا الياادف تظااؾير قدراتااو التفكيرياا  بسااا تقدمااو مااؽ إمكانيااات و باار 

األول للتعلااااايؼ الجاااااامعي تظاااااؾير السجتساااااع والشياااااؾض باااااو إلاااااى أفزاااااح السداااااتؾيات التقشيااااا  واالقترااااااد   
 واالجتسايي  والثقافي .

تكسااؽ ىااذه الؾعيفاا  فااي االسااتفاد  مااؽ السعرفاا  الستظااؾر  فااي الجامعااات بذااكح خدمللة المثةملل :  -3
مباشااار بغااارض تسكااايؽ أفاااراد السجتساااع وممسدااااتو وىيئاتاااو ماااؽ تحقياااا أقراااى إفااااد  مسكشااا  ماااؽ الخااادمات 

السدااتفيد وناجاتااو وإمكانااات السختلفاا  التااي تقاادميا الجامعاا  بؾسااائح وأسااالي  متشؾياا  تتشاساا  مااع عااروف 
 الفعلي .
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  :ية لمثامعاتلية االجةماعالمخؤو  -د
أو حل السرادر والدراسات العلسي  العديد مؽ السفاىيؼ للسدمولي  االجتسايي  للجامعات : المفيؽم -1

 ، مشيا:السعاصر 
مؽ  اإلسيام بسجسؾي  كبير تجاه السجتسع الذي تعسح فيو وذلػ يؽ طريا  الجامعات"التزام يلى  -

ومكافح  التلؾث، وإ جاد فرص  ،وتحديؽ الخدمات الرحي  ،الفقر محارب  :مثح ،األنذظ  االجتسايي 
 (.Holmes, 1985, 7يسح، ونح مذكات اإلسكان والسؾاصات وغيرىا" )

 عسح يلى تعغيؼ  نمؽ شأن ىذا االلتزام أ َوَأن  تجاه السجتسع،  االقيام بي سمسدات"التزام يتؾج  يلى ال -
إلى أزبر  السمسدات يلى السجتسع، وتخفيض اآلثار الدلبي  لتلػ الشذاطاتي  لشذاطات  جاباآلثار اإل

 (.Carroll, 1991, 5قدر مسكؽ" )
اآلثار التعليسي  والسعرفي  والبيئي   تجاه الجامع  التي تحسح البعد األ اقي سياس ": ِبَأن َياوتعرف أ ًزا  -

، ٕٚٔٓ" )العياشي، تشسي  إنداني  مدتدام  التي تشتجيا الجامع  مع نؾار تفايلي مع السجتسع لتعزيز
ٕٕ٘.) 
 (:ٕ٘٘، ٕٚٔٓالعياشي، )للجامعات في اآلتي  السدمولي  االجتسايي تكسؽ أىسي  : األىمية -2
 تعزيز مؾقعيا وسسعتيا دا ح السجتسع، وزياد  اإلنداس الؾا ا بأىداف الجامع  ورسالتيا. -
 .االجتساييتحقيا يؾائد طؾيل  اآلجح في االستثسار  -
 تتيا الفرص  البتكار وا تبار مشتجات و دمات جديد . -
 تظؾير ميارات الدكان السحلييؽ بحيث  ربا لدييؼ روافد  حتاجؾنيا لد ؾل سؾ  العسح. -
يبقي الجامع   و وىؾ ماانتسا  السجتسع والستعامليؽ ليا وتعزيز روح فريا العسح في السمسد  ترسيخ -

ييدف إلى تشسي  السجتسع اقترادً ا وثقافًيا ويلسًيا، مؽ  ال البحث  مركز إشعاع نزاري واجتسايي
دايد يلى تشفيذ األىداف وتحقيقيا، واستيعا  مشجزات التقدم التقشي، أفزح الدبح التي تيؽ السدتسر 

الذاتي  وغيرىا بااليتساد يلى إمكاناتيا وإنجاز اال ترايات السباشر  لعسليات إنتاج فعلي  للتكشؾلؾجيا 
 وبالتعاون مع نقح العسح.

، ىي )أجاندو، للجامعات   للسدمولي  االجتسايي رئيدومجاالت ىشا  ثاث  أبعاد  :أبعادىا ومثاالتيا -3
ٕٓٔٙ ،ٙٓ:) 

في جسيع نذاطات الجامعات، ويشغر للسدمولي   يزع ىذا البعد السجتسع وتظلعاتوالبعد االجتسايي: و  -
يسليات تذاركي  بيؽ الجامعات والسجتسع، تلتزم بسؾجبو الجامعات بإر ا   َأن َيااالجتسايي  يلى 

 السجتسع، وتحقيا تشسيتو.
ديؽ آلثار البيئي  السترتب  يلى يسلياتيا ومشتجاتيا، وتحالجامعات  البعد البيئي: وىذا البعد  قؾم بسرايا  -

 الخدمات االجتسايي  والرحي ، ومكافح  التلؾث البيئي.
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البعد االقترادي: ويتظل  ىذا البعد مؽ الجامعات ديؼ السذرويات االجتسايي  اإلنتاجي ، وتظؾير  -
 التخررات، وتحقيا جؾدتيا لسؾازب  السدتجدات العالسي  التي تلبي ناجات السجتسع.

، ٕٔٔٓ، الغامدي) نؾاع، مشيااأل للجامعات إلى العديد مؽالسدمولي  االجتسايي   تقدؼ: أنؽاعيا -4
ٕٛ:) 
، وىي مدمولي  أوامر هللا ونؾاىيوي  الديشي : وتعشي التزام الجامعات بتشسي  القيؼ الديشي  بحد  السدمول -

 .يشبغي ترسيخيا في جسيع ممسدات السجتسع واجب 
 القانؾن والبعد يسا  جرمو،بسرايا  قيام الجامعات بتشسي  الؾيي السجتسعي  السدمولي  القانؾني : وتعشي -
 بقؾانيؽ السجتسع ونغسو وتقاليده.و 
لدم أفراد  القدر  ىي نال السدمولي  األ اقي  و  تعشي قيام الجامعات بتشسي و السدمولي  األ اقي :  -

 يؼ األ اقي  الدامي .وفا السبادئ والقولثارىا،  ؼيلى تحسح تبعات أيسالي السجتسع
مؽ  ايددً  الجامعي تؾاجو السمسدات عية: في ترسيخ مخؤوليةيا االجةما أدوار الثامعات معؽقات -5

 (:ٖٚ، ٕ٘ٔٓييذان، ) كاآلتيير يا بإ جاز لسدموليتيا االجتسايي ،  سكؽ مسارستيا  السعؾقات يشد
إلنداس ونقص الخبرات، و عف امعؾقات إداري : وتتزسؽ يدم وجؾد إدار  ياقات فعال ،  -

السدتؾيات اإلداري  األ رم يشد يسيل  اتخاذ بالسدمولي  االجتسايي ، وإغفال اإلدار  العليا إلشرا  
  بيؽ اإلدارات والسجتسع.  عف التؾاصح الفعالالقرارات، و 

والدعي لتحقيا ، انترام التذريعات وجؾد دستؾر اجتسايي أ اقي، ويدم وتذسح يدممعؾقات قانؾني :  -
 السكاس  الساد  .

يدم قيام الجامعات بتجؾيد مخرجاتيا وفا متظلبات السجتسع االقتراد   وتتسثح في معؾقات مالي :  -
 السخرر  للجامعات في ىذا الجان . السؾارد السالي وتدني 

مؽ مسارستيا التي تؾاجو الجامعات، والتي تحد ىشا  جسل  مؽ السعؾقات  َأن  ( ٜٔ، ٕٓٔٓويرم يؾاد )
أىسيا: تعدد التعريفات الستعلق  بالسدمولي  االجتسايي ، يدم ثبات البشى التحتي   لسدمولياتيا االجتسايي ،

، إغفاليا لخبرات وتعر يا للتغير بذكح دائؼ، ب   استجابات ممسدات التعليؼ العالي النتياجات السجتسع
الشغر  القاصر   ،أليبا  متعدد  الدارسيؽ واألزاد سييؽجي  ومؾا ،الذركا  السجتسعييؽ والدراسيؽ ومعارفيؼ

بذكح دائؼ كقزا ا تقع في صل   ا ا السدني  واالجتسايي  والدياسي لسؾ ؾع االندماج في القز
يدم تذجيع معايير التؾعيف والتثبيل والترقي  في إنجاز رسالتيا وأولؾياتيا،  استراتيجيات الجامعات
غيا  ادات السالي  السخرر  للجامعات، لي  السجتسعي  وقياداتيا، قل  االيتست السدمو لاندماج في فعاليا

وغيا  التشديا بيؽ الكليات والسرازز الذامل  والؾا ح  لسفيؾم  دم  السجتسع وأىدافو ومجاالتو، الرىي  
 .ألنذظ  الستذابي افيسا يتعلا بفي الجامعات 
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 الخمػ االجةماعي: -2

 مفيؽم الخمػ االجةماعي: -أ
ؽ أشااااكال العشاااف الساد اااا  لتحقياااا األمااااؽ واألماااان لب ااااريؽ، واالبتعااااد يااا االتااازام أفاااراد السجتسااااع طؾًيااا" -

 (.ٕٓٔ، ٕٕٔٓ" )العكلؾ ، والسعشؾي 
 .(Oselly,2015, 423)الدلؼ االجتسايي  سثح األمؽ واألمان والايشف بكح أشكالو"  َأن  " -
 وىؾ ماؽ ،استقرار السجتسع وقؾ  بشيتو، وسياد  الرفاىي  والظسأنيش  الدلؼ االجتسايي ىؾ الذي  عبر يؽ" -

يتاأثر بياا"  َأن اوُ ، كسا يلى الحال  األمشي  والدياسي  والثقافي  واالجتسايي  واالقتراد   الجؾان  التي تشعكس
 .(ٕٔ، ٕٙٔٓ)الخير، 

التعا ش واالستقرار التام بيؽ شعؾ  وأيرا  مشاطا مختلف  نتيجا  التفااىؼ ونداؽ الجاؾار وانتارام الارأي " -
 (.ٛٔه، ٔٔٗٔالغروي، ) دون يشف" باالتفا اآل ر وتقبح تعا ش األقليات مع بعزيا ونح السذازح 

لدايسااا  لتحقياااا االساااتقرار "التااازام األفاااراد باااالقيؼ والسباااادئ والسفااااىيؼ والتؾجياااات والسؾاقاااف والدااالؾكيات ا -
بإ جابي ، وندؽ التعا ش، واللجؾ  إلاى وساائح الحاؾار والقاانؾن فاي ناح  ريؽ اآلاالجتسايي، والتفايح مع 

 (.ٜ، ٕٛٔٓ" )الذذشي ،  ريؽباآلالزرر لحا  إالشزايات، ومسارس  الحقؾ  وااللتزام بالؾاجبات دون 
 االجتسايي يركز يلى:الدلؼ َأن   دتشتج البانث مؽ السفاىيؼ الدابق  

 انتقال الفرد مؽ نال  الرراع إلى نال  التعا ش الدلسي. -
 التعا ش وترسيخ الدام والحؾار مبدأ لحح الشزايات والحد مؽ الفؾ ى. -
ثقاف  تحكؼ الدلؾ  وتزبظيا القؾانيؽ ومبادئ العدال  الستداوي  بيؽ األفراد بكاف  مدتؾياتيؼ االجتسايي   -

 والثقافي .
 استقرار السجتسع بكح شرائحو والتحؾل إلى التشسي  الذامل ، ومسارس  الحقؾ  وااللتزام بالؾاجبات.  -

 أىمية الخمػ االجةماعي: -ب
مااؽ  ااال العديااد مااؽ الجؾاناا ،  كااح دول العااالؼ وال ساايسا الاادول الشامياا تكسااؽ أىسياا  الداالؼ االجتسااايي فااي 

 (:ٖٗ، ٕٙٔٓمشيا )ىسداني، 
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  چ : لقؾلو تعالى افي الؾجؾد مرداقً  اسياسيً  االدلؼ االجتسايي أمرً  ُ َعد   -

فالحاج  إلى األمؽ ناج  أساسي و الستسرار الحيا  ود سؾمتيا ويسران األرض  ،(4قريش: ) چٿ  ٿ 
التي استخلف هللا تعالى يلييا بشي لدم، وانعدام األمؽ يمدي إلى القلا والخؾف ويحؾل دون االستقرار 

ات  قؾد إلى انييار السجتسعات ومقؾمما و وىؾ الرز  والبشا ، ويديؾ إلى اليجر  والتذرد، وتؾقف أسبا  
أنزل هللا شريعتو لتحقيا أمؽ الشاس ونفظ مرالحيؼ، وىدايتيؼ  أن وجؾدىاو لذا كان مؽ األىسي  بسكان

 . راىؼأو لسا فيو سعادتيؼ في دنياىؼ 
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تذاخيص نالا  العاقاات الدا ليا  فياو،  بغارض الدلؼ مؽ أىؼ السقاييس األساسي  لتقؾيؼ أي مجتسع ُ َعد    -
 نيؾ و، بيشسا اىتراىىا دالل  سؾ  وتخلف.مكاني  إو فدامتيؼ يام  صح  السجتسع 

 :ووأسخ مبادئ الخمػ االجةماعي -جل
)الظاااائفي،  كااااآلتي ساااس،  سكاااؽ ير ااايا بإ جااااز العدياااد ماااؽ السباااادئ واأل إلاااى داااتشد الدااالؼ االجتساااايي 

ٕٓٓٛ ،ٔٛ:) 
 اتحال  اغؾ  أ  ا بحيث تكؾن الرغب  للدلؼ نابع  ماؽ الاذات، وليدال مفرو ا  :الجرة المدةركةرادة اإل  -

 زان مردرىا، أو مرىؾن  بذرو  ميسا تكؽ مدبباتيا.
بحيااث  كااؾن القراد الاارئيس ماؽ الداالؼ ىااؾ  دما  األىااداف اإلنداااني   :الةفلاىػ حللؽأل األىللداف وال ايللات -

 .الدامي  وتحقيا السرالا البذري  العليا
 تحقيا األىداف الستفا يلييا.جح أمؽ  :الةعاون عمى العمل المدةرك -
إلى القؾاسؼ  اوذلػ بأن يتؼ االنتكام دائسً  :ومؼ التقة المةبادلة الخمػ بأطر مؼ االحةرام المةبادألصيانة  -

 (.٘، ٜٕٓٓالسذترك  وإلى القيؼ والسثح والسبادئ التي ال  اف يلييا وال نزاع نؾليا)العادلي، 
وجااؾد بيئاا  د سؾقراطيااا  لزااسان التفاياااح  مااؽ  اااال :الذلللرا  عللؼ الجلللؽار  لللداًل حلل أل إاالتفللاع عملللى  -

  الظبيعي بيؽ السكؾنات السختلف .
 :اآلتيي فمبادئ الدلؼ االجتسايي تتسثح  َأن  ( إلى ٕٖ٘، ٕٙٔٓفيسا أشار يبد الدتار )

مباااااادئ الدااااالؼ فاااااي السجتساااااع بارتباطياااااا بحقاااااؾ  اإلنداااااان وبااااااأل ا ، والعدالااااا   ماااااؽ  اااااالالعداللللللة:  -
  .االجتسايي 

االيتااراف بالكراماا  الستأصاال  فااي جسيااع أيزااا  األساار  البذااري  ونقؾقااو  َأن  بسعشااى والجريللات:  الجقللؽع  -
 .الستداوي  الثابت  ىؾ أساس الحري  والدام

 أىداف الخمػ االجةماعي:  -د
ىشاااا  العديااااد مااااؽ األىااااداف للداااالؼ االجتسااااايي مشيااااا ماااا ياااارتب  بااااأدوار األمااااؼ الستحااااد ، ومشيااااا مااااا ياااارتب  

 (:ٔٔ، ٕٚٔٓغيرىا، مؽ أىسيا ما  أتي )مركز ىردو، بالحكؾمات و 
تشسيا  قايؼ انتارام الحياا  وكراما  اإلنداان وإنياا  العشاف وتارويج مسارسا  الايشاف وترسايخ الدالؼ واألمااؽ  -

 واالستقرار في السجتسع.
ترسااااايخ أساااااس االنتااااارام الكاماااااح والذاااااامح لسباااااادئ الداااااياد  والداااااام  الؾطشيااااا  واالساااااتقال الدياساااااي  -
 قترادي والثقافي للدول .واال
تحديد الزسانات لريان  وتظؾير وتعزيز نقؾ  اإلندان والحريات األساسي  لألفاراد والذارائا والظبقاات  -

 االجتسايي .



 

  

 

                     محمود أحمد حميد السراجي أ/     دور الجامعات في ترسيخ السلم االجتماعي بالجمهورية اليمنية)دراسة تحليلية(.   

 161 

 االلتزام بتدؾي  الررايات السجتسعي  بالؾسائح الدلسي  وتشسي  ثقاف  الدام والتعا ش الدلسي. -
الحقؾ  والفرص والؾاجبات بيؽ األفراد دون تسييز في الشؾع أو اللؾن أو  تعزيز مبدأ السداوا  والعدال  في -

 العر  أو السشظق .
 تشسي  نا كح فرد في نري  التعبير والرأي والحرؾل يلى السعلؾمات وفا  ؾاب  وقؾايد شفاف . -

 أنؽا  الخمػ االجةماعي: -ه
 سكاؽ ىشا  العديد مؽ األنؾاع للدلؼ االجتساايي فاي السجتسعاات السعاصار ،  َأن  او حل السرادر العلسي  

 (:ٛٔٔ، ٕٙٔٓ)أبؾ دقؽ،  كاآلتي بإ جاز شديد  يرض أبرزىا
ويعشااي الحااد مااؽ الرااراع أو تاارويض الرااراع العقائاادي أو العسااح يلااى ديللدديؽلؽجي: واألخياسللي الخللمػ ال -

لاتراال والتعاماح الاذي تقتزايو  ارور  الحياا  السدنيا   انتؾائو والاتحكؼ فاي إدار  الراراع بساا  فاتا قشاؾات
والعداكري ، وىااذا الشاؾع  قتزااي نبااذ الحارو  والشزايااات السدالح  وايتساااد السفاو ااات  لحاح الخافااات باايؽ 

 السجتسعات والذعؾ . 
  ويذير إلى ياقات التعاون بيؽ الحكؾمات والذعؾ  فيسا لاو صال  بالسداائح القانؾنيااقةذادي: الخمػ  -

 واالقتراد   والتجاري .
 تبااعويعشاى التعاا ش الاديشي أو التعاا ش الحزااري، والساراد باو أن تلتقاي إراد  أ :تقلافيوالدديني الخمػ الل -

األد ااان الدااساوي  والحزااارات السختلفاا  فااي العسااح مااؽ أجااح أن  دااؾد األمااؽ والدااام العااالؼ، ونتااى تعاايش 
والتعااون يلاى ماا فياو الخيار الاذي  عاؼ بشاي البذار ماؽ دون اساتثشا  يسؾًماا،  اا  اإلاإلنداني  في جؾ ماؽ 

 .ود اناتيؼيراقيؼ أ و فييا ثقافتيؼ وكذلػ  ذسح مؾاطشي الدول  الؾاند  التي تتبايؽ 
 مثاالت الخمػ االجةماعي: -و
 زااااآلتي شاااديد  سكاااؽ ير ااايا بإ جااااز، للدااالؼ االجتساااايي مجااااالت يدياااد  َأن  السراااادر العلسيااا  و اااحل أ
 (:ٚٔ، ٕٔٔٓسعدون، )
دمج الستحااربيؽ السايسا فاي مجاال إصااح قظااع األماؽ ياد  إ و ويتسثح في نزع الداح المثاأل األمني:  -

مثح تدري  الذرط  والقؾات السدلح ، وذلػ بالقيام بشذاطات مدني  تقؾي الدول  والسجتسع وتقظع كح سبيح 
لرجؾع لاقتتاال(، ويقراد بشازع الدااح اساتعادت كاح اآللياات العؾد  للتشانر )يدم ايدم الستعاد  الداح و 

 حااؾز والقظااع الشارياا  التااي تدااتخدم فااي السعااار  قرااد الحااا  األذم باألشااخاص والسستلكااات والتااي تكااؾن ب
تخلااااا وعااااائف اجتسايياااا  واقتراااااد  ، ويكااااؾن مشرااااؾص يلييااااا  ااااسؽ  َأن َياااااقااااؾات غياااار نغامياااا ، كسااااا 

  .الداح يلى تؾفير مبالغ نقد   ونؾافز ماد   أ رم  السفاو ات، وترتكز مكؾنات نزع
وذلػ مؽ  ال يسلي  مخظظ  ومؾجي  متعدد  االجةماعي )الةنمية االجةماعية(: و المثاأل االقةذادي  -

العقبااات واالساااتغال زالاا  إو تحاادث تغيياار فااي السجتسااع وتحدااؽ عروفااو وعااروف أفااراده ومؾاجياا  مذااازل  
ال سابيح للتشسيا  االجتساييا  إال َنْياُث ِإن اُو  وبساا  حقاا التقادم والشساؾ والرفاىيا األمثح لإلمكانات والظاقات و 
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مكافحااا  السجايااا ، والداااعي لتحدااايؽ تغذ ااا  السجتسعاااات ونفاااظ و بتقلااايص الفقااار ومحاولااا  القزاااا  يلياااو، 
 الرح  العام  والقيام بقظاع الدكؽ وتظؾره والشيؾض بقظاع التربي  والتعليؼ. 

وذلاػ ماؽ  اال إيااد  الاجئايؽ  ،إيااد  الاجئايؽ ونسا ا  نقاؾ  اإلنداانويتسثح في : المثاأل اإلنخاني -
نزايااات مداالح  أزثاار أىسياا   تعر اال إلااىوتبشااي نسا اا  نقااؾ  اإلندااان فااي البيئاا  التااي  اوالسيجااريؽ قداارً 

والذارائا طفاال األنقاؾ  ونسا ا  وتحتاج لجيؾد كبير  مقارن  بغيرىا، كالحا في الحيا ، الحا في التغذ ا ، 
بعض الحقؾ  يلى غيرىا في بيئات ما بعد الشزاع كالحا في الحيا ، يدم ولؾي  أ وكذلػ مراياتالسيسذ ، 

 السداس بالدام  الجدد  ، الحا في التغذ  ، نقؾ  األطفال والذرائا األزثر ىذاش .  
دولا  القاانؾن والحكاؼ الراشاد وترسايخ يتسثح في إقام  نغام د سقراطي )نكاؼ تذااركي( المثاأل الخياسي:  -

ماااؽ  اااال اساااتقال الدااالظ  الدياساااي  وتكاماااح الدااالظ  الدياساااي  ماااع السجتساااع السااادني وا تياااار السجتساااع 
، والحاث ومراالحالسدني للدلظ  الدياسي  وتجديد الدلظ  إلدار  السجتسع السدني وتحقيا أىدافاو و اسان 

واالنراااف، والتااداول الداالسي للداالظ  يااؽ طريااا قزااا  ناااجع مدااتقح وماارن يتسيااز بالذاافافي  قاماا  إيلااى 
وزياد  قادر  الحكؾماات يلاى إدار  الساؾارد وتشفياذ الدياساات  ،نغام انتخابات دوري  ونزيي ، ونري  الرحاف 

 الدلسي  بفايلي .
التااي يشبغااي  ويذااسح الداالؼ االجتسااايي فااي ىااذا السجااال العديااد مااؽ الثقافااات الداالسي المثللاأل التقللافي:  -

 (:ٖٚ ،ٕٕٔٓ ،)بغدادي ، مشيالدم أفراد وشرائا السجتسعترسيخيا 
 . ثقاف  الدلؼ االجتسايي -أ
 الدلسي.  ثقاف  التعا ش -با
 .  راآلثقاف  الحؾار وقبؾل الرأي  -جا
 . تعزيز السشغؾم  الثقافي  األ اقي  -د

 مةطمبات الخمػ االجةماعي: -ز

مشيااااا ستظلبااااات  اااارور  تااااؾفير العديااااد مااااؽ الال  سكااااؽ أن يتحقااااا الداااالؼ االجتسااااايي إال مااااؽ  ااااال 
 (:ٕٙٗ، ٕ٘ٔٓ) زير، 
السجتسع الذي يتداوم الشاس فيو أمام القانؾن، ويشال كح ذي ناا نقاو،  ترسيخ العدأل والمخاواة: -

 وال تسييز فيو لفئ  يلى أ رم، ىذا السجتسع تقح فيو دوافع العدوان، وأسبا  الخرؾم  والشزاع.

ماؽ التشاؾع  اإذا كاان السجتساع  عايش نؾًيا المدلروعة لفالات المثةمل :ضمان الجقؽع والمذلال   -
والتعاادد فااي انتسا اتااو العرقياا  أو الديشياا  أو السذىبياا  أو مااا شااازح ذلااػ مااؽ الترااشيفات، فيجاا  أن  ذااعر 
الجسيااع و اصاا  األقليااات بزااسان نقااؾقيؼ، ومرااالحيؼ السذااروي  فااي عااح الشغااام والقااانؾن ومااؽ  اااال 

مقؾم الدالؼ وأسالؾبو الكاؾني الاذي و ي، ويتظل  ترسيخ الحؾار بسرتكزيو التداما  والعدل، التعامح االجتساي
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مؽ اآل ر، وما يتذرع بو مؽ انتساالت التعدد  الذات نحؾ اآل ر وبيؽ رجؾع مشو/ يدور بيؽ اندفاع الؾاند/
 (. ٘ٔ، ٕٚٔٓوالتشؾع واال تاف. )معارز، 

 : اآلتيدلؼ االجتسايي تتسثح في متظلبات ال َأن  وأشار بعض البانثيؽ إلى 
وذلاػ ماؽ  اال تجدايد إدار  التشاؾع وتجااوز السذاكات  إدارة مدك ت تماسغ الدوللة والمثةمل : -

معاايؽ إلااى السذااارك  قلاايؼ إبعسلياا  تشغاايؼ الييازااح والعسليااات التااي تتحااؾل بسقتزاااىا العشاصاار الستفرقاا  فااي 
 نؼ للسجتسع.تحقيا االندجام والتا الفعال ، مؽ  ال مذروع اجتسايي شامح يرمي إلى

قياام الشخبا  باأدا  دور االنادماج السجتسعاي يييال الدابح لياا  ِإن   ترسيخ دور النحب االجةماعية:  -
إذ ال تتؾند مؾارد الدول  باتجااه و ألدا  دور التعبي  االجتسايي  التي تسثح قايد  االنظا  ألي فعح تشسؾي 

د التعبئ  الذامل  التي تزظلع الشخ  بأدائيا، وىذا ما  كفح تحقيا الؾند  تحقيا األىداف العام  إال بؾجؾ 
 (.ٜ٘ٔ، ٕٛٔٓواالندجام والتكامح )يسران، 

مجسؾيااا  ماااؽ  ماااؽ  اااال جرا ات بشاااا  الثقااا باااإ القياااامماااؽ  اااال   نلللاء التقلللة المثةمعيلللة:علللادة إ -
الشذاااطات والسدااتلزمات واآلليااات الدياسااي  والقانؾنياا  متفااا يلييااا برااؾر  مقبؾلاا  وتتجدااد أىسيااا )دوملااي، 

ٕٓٔٗ ،٘ٗ:) 

 تعزيز مشغؾم  الزسانات للحريات والحقؾ : الزسانات يلى الرعيد الدا لي تكؾن يلى نؾييؽ: -

دده ومكؾناتاو واتجاىاتاو وىاي  اسانات تؾفير الزسانات العام : وتذسح جسيع أفراد السجتساع وتعا -أ
 اإلندان وتكرس بدساتير وطشي  تتزسؽ لليات تظبيقيا واتباييا وانتراميا.حقؾ  بوتختص  امكرس  دولي  

فعلياا  لحسا اا  األقليااات مااؽ جاارا ات إو تااؾفير الزااسانات الخاصاا : وتذااسح تااؾفير مدااتؾم معاايؽ  -بااا
تتبعيااا األغلبياا ، وىااذه الزااسانات تكاارس أسااس الداالؼ  صااشع القاارار التاايجاارا ات إالتيدياادات الشابعاا  مااؽ 

 السجتسعي.

تسكاايؽ الساارأ : يتركااز جااؾىر دور الساارأ  فااي الداالؼ السجتسعااي يلااى أساااس تذااجيع وتعزيااز الحركاا   -
 الشدائي ، وتتشاول كذلػ نقؾ  السرأ  والسداوا  واألىداف االجتسايي  الؾاسع .

  للحؾكسا  وىاذه رئيدا  والقانؾنيا  بسثابا  السقؾماات الالدياسايطار األتسثاح  الجؽكملة: نعلام ترسيخ -
 الذرو  السدبق  لتعزيز سياد  القانؾن التي تحقا لألفراد نقؾقيؼ ومرالحيؼ.ند أو ىي السحددات طر األ

  :اآلتي( إلى  رور  تؾفر الستظلبات ٓٙٔ، ٕٛٔٓزسا أشار يسران )

والذاروع بعسليا  ترافي  السجتساع  ،نقيقيا تتجدد بؾجاؾد إراد  سياساي  ضمان المذالجة الؽطنية:  -
ممسداات الدولا  و اؼ جسياع األطاراف التاي دار  إمؽ مغاىر التدلا ونزع الداح وايتساد القؾانيؽ لتعزيز 
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قااد تكااؾن نذاابل مشيااا صاارايات وأن تقااؾم يسلياا  السرااالح  الؾطشياا  بسعالجاا  قزااا ا السا ااي فااي الداايا  
 السجتسعي.

العشاصر البارز  لسمسداات السجتساع السادني تذاتسح يلاى أدوار  َأن   المثةم  المدني: دور ترسيخ -
ووعائف متعدد  تذسح جسيع السرانح السترل  بالحيا  االجتسايي  ويبرز أزثرىا أىسي  في ىذا السجال ىاؾ 

زساا تذاسح قزاا ا متشؾيا  مثاح تاؾفير  ،في نسا   الحقؾ  والحريات  اد اال اظرابات االجتساييا  العشيفا 
والسدااايد  الفشياا  للسشخاارطيؽ فااي يسلياا  بشاااا   ،والخباارات وتقااد ؼ الشراايح  فااي يسلياا  السراااالح السعرفاا  

الدام وتكؾيؽ وجي  نغر محاياد  فاي بعاض األنياان ماؽ السشغساات غيار الحكؾميا  للتؾثياا بساا فاي ذلاػ 
سجتسع السدني مؽ  ال الؾعيف  التعبيري  لل ،وتدييح الحؾار واالشترا  في الؾساطات ،تدجيح االنتيازات

 في التعليؼ والرح  والتشسي  االجتسايي  واالقتراد  .
 إلاى حتااج التاي ماؽ الحلاؾل السشاساب  لتداؾي  الرارايات والشزاياات ُ َعاد   اإلرث الخياسي:ص ح إ -

لليااات د سؾقراطياا  نقيقياا  تسثااح قايااد  سياسااي  ذات أسااس شااريي  نديثاا  لااى إإنزاااج بشياا  سياسااي  تدااتشد 
الذاراز  الستدااوي  بايؽ جسياع سااس أومدتقر  ومقبؾل  ماؽ جسياع الفئاات والتكؾيشاات االجتساييا  تقاؾم يلاى 

يامدي  و األمار الاذيالتي تشبذ العشاف وبأشاكال وأساالي  نديثا  ومختلفا  ماؽ يياد التشاازع والتدال طراف األ
للي  انتقالي  تحقا االستقرار الدائؼ وبشا  سلؼ اجتسايي  جاد إ َوِمؽ َثؼ   ،ال نال  االنتقان السجتسعيزو  إلى

 مدتدام.
فياي تتزاسؽ  ،الذي يامطر الدولا  طارتعبر القؾايد الدستؾري  يؽ اإل ترسيخ األسس الدسةؽرية: -

اقاات التاي تجاري بياشيؼ وبايؽ شاكح القؾايد التي تشغؼ يساح السمسداات الدياساي  والدالظات والييئاات والع
ووصااااف  ،الحكااااؼ وصاااايغ  الشغااااام الدياسااااي وكااااذلػ اآلليااااات والؾسااااائح التااااي تجااااري بيااااا مسارساااا  الداااالظ 

 للزسانات األساسي  للحقؾ  والحريات.
سايسا التعليسيا  والالتربؾيا  و ويكساؽ دور السمسداات الةعميميلة: الةربؽيلة و ترسليخ دور المؤسخلات  -

ساااالي  أالجامعاااات فاااي تكاااريس نذااااطاتيا وتعاليسياااا بساااا  رااا  فاااي  دمااا  وتؾييااا  السجتساااع وإبعااااده ياااؽ 
التعر  واالنغا  والعداكر  والعشاف ومبادرتياا فاي تظاؾير برناامج السشااىج الدراساي  السشاساب  والبحاث فاي 

السشاااىج أنااد أىااؼ مفاصااح مؾ ااؾيات تظااؾر ثقافاا  الداالؼ والتعااا ش الداالسي ونبااذ العشااف مااؽ زاوياا  أن يااد 
 العسلي  التعليسي  والسرأ  العازد  لفلدف  التعليؼ في الجؾان  السعرفي  والدلؾكي .

ىشاا  قاؾم وشخرايات لياا مراالا  ِإن   النافلذة:الجد مؼ تلأثير القلؽو والدحذليات االجةماعيلة  -
لاذلػ يشبغاي الحاد ماؽ  وفي استسرار الراراع والشازاع فداتعارض تحال يشااويؽ شاتى مذاروع الدالؼ والتعاا ش

 (.ٖٗ ،ٕٕٔٓتأثيرىا وفا برامج وا ح  )بغدادي، 
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ذلاػ يارتب   َفاِإن  ماؽ أجاح تحقياا تشسيا  أوفاى لثقافا  الدالؼ االجتساايي  َأن اوُ تمكاد األماؼ الستحاد   وأ يًرا
  (:ٓٔ، ٕٚٔٓبالعديد مؽ الستظلبات، أىسيا )مركز ىردو، 

 واالنترام الستبادل والتفاىؼ والتعاون. تذجيع تدؾي  الررايات بالؾسائح الدلسي  -

 األساسي  والتقيد بيا. و لجسيع نقؾ  اإلندان والحريات  واالنترامتعزيز الد سقراطي  والتشسي   -

تسكايؽ أفاراد السجتسااع يلاى جسياع السدااتؾيات ماؽ ازتدااا  مياارات الحاؾار والتفاااوض وبشاا  تؾافااا  -
 .بيؽ اآلرا  ونح الخافات بالؾسائح الدلسي 

 القزا  يلى الفقر واألمي  وتقليح الفؾار  بيؽ األفراد ودا ح الذرائا والظبقات االجتسايي . -

القزا  يلى جسيع أشاكال التسيياز  اد السارأ  والفئاات السيسذا  ماؽ  اال التسكايؽ والتسثياح يلاى  -
 قدم السداوا  في جسيع مدتؾيات صشع القرار.

والتسيياز العشراري والكراىيا  بايؽ األفاراد والذارائا والظبقاات القزا  يلى جسيع أشاكال العشراري   -
 االجتسايي ، وما يترح بذلػ مؽ تعر .

 الةي تؽاجو الخمػ االجةماعي: معؽقاتال -ح

)محافغاا  ول اارون، التااي تؾاجااو الداالؼ االجتسااايي واسااتقراره، مااؽ أىسيااا  يااد مااؽ السعؾقاااتىشااا  العد
ٕٓٓٙ ،ٔٗٓ:) 

كااانترام األساار ، وإيثااار الساارو    ساايسا الشامياا  مشيااا فااي الاادول وال ياا  اقتاادني القاايؼ الرونياا  واأل -
 وغيرىا. والعفؾ والتكافح االجتسايي، وتقد س العسح الشافع

  .ؾطشي  ويدم إجاد  اللغات الحديث الزعف الذديد في اإلتقان وااليتزاز باللغ  ال -

  .معيش  نيث تقترر يلى فئات  وفي الدول الشامي و اص   محدود   السذارك  الثقافي  -

 .غيا  و عف العسح الد سقراطي وتشسيتو في الدول الشامي  -

 :ي تؾاجو الدلؼ االجتسايي، مشياالت إلى العديد مؽ السعؾقات( ٕٙ – ٔٙ، ٖٕٔٓدمحم ) وأشار

 تسركااز العسااح الدياسااي فااي أوسااا  الشخباا  الدياسااي  واالقتراااد   أمااا ياماا  األفااراد السشتساايؽ فيااؼ -
أو األنازا  أغلبي  صامت  وال تداىؼ بالشذا  الدياسي، و عف التؾجو نحاؾ الجانا  االجتساايي ماؽ قباح 

 التشغيسات الدياسي .

الشغر  الدلبي  لألنزا  الدياسي  مؽ قبح السؾاطشيؽ ويدم قشايتيؼ باالنتداا  إليياا أو جادوم ىاذه  -
 األنزا  في السسارس  الدياسي .
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رئاايس الحااز  أو  َأن  نيااث نجااد و الدياسااي  فااي الاادول الشامياا األناازا  دا ااح مسارساا  الد كتاتؾرياا   -
الااؾال  دا ااح  َأن  أدم إلااى  و وىااؾ ماااأميشااو العااام يتفاارد بالقياااد  دون أدنااى ايتبااار لبقياا  األيزااا  السشتداابيؽ

 الحز  ليس للسبادئ ولكؽ الؾال  لقائد الحز .

تبشى فكر  معار   الدول  ومياجستياا وتكفيرىاا وتاديؾ تزايد األنزا  الديشي  الستظرف : وىي التي ت -
للثؾر  والتسرد لإلطان  بالدول ، وال تعترف بالدستؾر وترفض الد سقراطي  والتعدد   الدياسي ، وتتلقاي الاديؼ 
 اوالتسؾياااح ماااؽ دول  ارجيااا ، وتقاااؾم باااإجرا  تااادريبات للقياااام بأيساااال تخريبيااا ، وتذاااكح ىاااذه األنااازا   ظااارً 

 السجتسع واستقراره وسامتو . مؽ يلى أ امباشرً 

ارتبا  معغؼ األنزا  في الدول الشامي  بدول  ارجي  وتتلقى مشيا الديؼ السادي بيدف السعار    -
 الكفاح السدلا ىؾ الكفيح بإياد  الحقؾ . َأن  للعسلي  الدياسي  في الباد، وبعزيا يرم 

، ومشياا معالجا  قزاا ا ومذاكات السجتساع ي  السمسدات التربؾي  والتعليسي  فيمدمولغيا  دور و -
 ترسيخ الدلؼ االجتسايي.

األمار  والسحلاي نتااج عف السؾارد الظبيعي ، و عف أو غيا  البشي  الرشايي ، وتدني نجؼ اإل -
الذي تسخاض يشاو باروز العدياد ماؽ السذاازح االقترااد   واالجتساييا  ماؽ بظالا  وفقار ودياؾن، ساايد فاي 

 .س  في ىذه الدوللدياسي  ونال  يدم االستقرار القائبروزىا طبيع  الغروف ا

  ( إلى السعؾقات اآلتي :ٖٕٔٓ، ٕٙٓٓ) ل رون و وأ يًرا أشار محافغ  

تفذي عاىر  البظال  بايؽ أفاراد السجتساع التاي تعشاي يادم التاؾازن بايؽ معادل القاؾم العاملا  وفارص  -
إنساا السداتيجؽ فاي  امداتيجشً  ااألقظاار الشاميا  أمارً  أغلا ال ُتَعاد  فاي البظالا   َأن  نياث نجاد و العسح الستان 

فاي الؾقال نفداو و  ،السؾ ؾع ىؾ سؾ  العسح السحلي الذي  ذكؾ مؽ البظال  بيؽ صفؾف يسالتاو الؾطشيا 
نادر الحدوث لكشو مؾجؾد يلاى ُ َعد  نجده  دتقدم يسال  وافد  تعادل في نجسيا البظال  التي  عانييا، وىذا 

 العسح السحلي. أرض الؾاقع في سؾ  

ارتفاع معدالت الفقر بيؽ الدكان في الدول الشامي  بدب  العديد مؽ العؾامح، مشيا  عف سياس   -
االقتراااادي، وبعاااض بااارامج الخرخرااا  غيااار الشاجحااا  وتفذاااي الفدااااد فاااي بعاااض السمسداااات اإلصااااح 

الساارأ  فااي إساايام الزااريبي  غياار السشاسااب ، باإل اااف  إلااى تاادني واإلجاارا ات والاادوائر الحكؾمياا  واألىلياا ، 
السمسداات الحكؾميا  واألىليا  لتشغايؼ الفقارا ، و ايا نظاا  الحسا ا  االجتساييا ، فايلي  التشسي ، و عف 

األماؽ فاي بتبعاات اقترااد   واجتساييا  تامثر  دايؼ  الفقار  َأن  والركؾد االقترادي العالسي، وماؽ ىشاا نجاد 
ار وتفذاااااي األماااااراض االجتساييااااا ، وانخفااااااض السداااااتؾم التعليساااااي والثقاااااافي، و اااااعف السداااااتؾم واالسااااتقر 

كاذلػ فاي انعكاساات سالبي  يلاى و اع ويدايؼ الرحي، والتيسيش، و اعف السذاارك  فاي الحياا  العاما ، 
 السرأ  واألطفال.
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 :ياتيا االجةماعيةمخؤولو  واق  الثامعات اليمنية -3

 ندأة الثامعات اليمنية: -أ

،  ومؽ ثؼ مٜٓٚٔفي يام  مؽ القرن العذريؽيات الدبعيشفي بدا    ت جيؾد إنذا  الجامعات اليسشي ير ع
  في العذريؽ  اص اكبيرً  اشيد تؾسعً  ، إال أنو  يقؾدم الخسديسر التعليؼ الجامعي في اليسؽ يتعدَفِإن  

وقد جا  ىذا التؾسع نتيج  للزياد  ، مٜٜٓٔمايؾ ٕٕبعد تحقيا الؾند  اليسشي  السبارك  في الدش  األ ير  
الحكؾمي  في معغؼ نيث تظؾر أيداد الجامعات و وتلبي  لحاج  السجتسع اليسشي، الكبير  في يدد الدكان

  (:ٔفي الجدول رقؼ )مؾ ٌا السحافغات اليسشي ، ويسكؽ ير يا كسا ىؾ 
(1جدول )  

 م2020  - 1791خالل الفترة من عام تطور الجامعات اليمنية الحكومية 

 إجمالي عدد الكميات ةطبيقيةالكميات عدد ال نخانيةاإل كميات عدد ال سنة الةأسيس الثامعة م

 23 10 13 1970 جامع  صشعا  ٔ
 22 8 14 1970 جامع  يدن ٕ
 13 7 6 1995 جامع  تعز ٖ
 15 7 8 1996 جامع  الحديد  ٗ
 10 5 5 1996 جامع  إ  ٘
 10 7 3 1996 جامع  ذمار ٙ
 13 6 7 1996 جامع  نزرمؾت ٚ
 6 1 5 2007 جامع  يسران ٛ
 5 1 4 2008 جامع  البيزا  ٜ
 3 1 2 2011 جامع  نج  ٓٔ
 ٖ ٔ ٕ ٕٛٔٓ جامع  صعده ٔٔ
 ٗ ٕ ٔ ٜٕٔٓ جامع  ابيؽ ٕٔ
 ٖ ٔ ٔ ٕٛٔٓ جامع  سيئؾن  ٖٔ
 ٗ ٖ ٔ ٕٚٔٓ سبتسبرٕٔجامع  ٗٔ
 ٖ ٖ ٓ ٕٕٓٓ جامع  جبل  ٘ٔ

 (ٖٔ، ٕٕٓٓاأليلى لتخظي  التعليؼ، )السجلس السردر:  

 أىداف الثامعات اليمنية: -ب

م ِإَلى أىداف ٜٜٚٔ( لدش  ٖٓم وتعد اتو رقؼ )ٜٜ٘ٔ( لدش  ٛأشار قانؾن الجامعات اليسشي  رقؼ )
  )وزار  اآلتيالجامعات اليسشي  تيدف إلى تحقيا األىداف  َأن  ( ٘نيث نرل الساد  )و الجامعات اليسشي 

 (:ٓٔ-ٜ، ٕٓٓٓالعالي والبحث العلسي، التعليؼ 
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إتان  فرص الدراس  الستخرر  والستعسق  للظلب  في مياديؽ السعرف  السختلف ، تلبي  النتياجات  -ٔ
 الباد مؽ التخررات والفشييؽ والخبرا ، مع االىتسام والتركيز يلى:

 رفع مدتؾم ونؾيي  اإليداد والتأىيح. -أ
امي  إلى تشسي  مقؾمات الذخري  اإلسامي  الرحيح  والتكؾيؽ السعرفي تكؾيؽ الثقاف  العام  الر  -با

 والعلسي القؾيؼ. 
السعرف  اإلسامي  الذامل ، وترؾرىا للكؾن لفا  ترسيخ الرىي  اإلسامي  الرحيح  التابع  مؽ  -جا

 واإلندان والحيا .
 تكؾيؽ ميارات التفكير العلسي االبتكاري الشاقد. -د
 رف والسيارات العلسي  والتظبيقي  الازم ، وتدخيرىا لحح السذكات بفايلي  وكفا  .ازتدا  السعا -ه
 تدريس وتسكيؽ الظا  مؽ أسالي  وطر  إجرا  البحؾث العلسي  وتظبيقيا وتقؾيسيا. -و
تشسي  السؾاقف والسيارات اإل جابي  تحؾ العسح بذكح يام، مع التركيز يلى تشسي  روح التعاون والعسح  -ز
 ي  وااللتزام األ اقي.سدمولجسايي والقياد  الفايل ، والذعؾر بالال
تشسي  االتجاىات اإل جابي  نحؾ العلؾم والتكشؾلؾجيا، وكيفي  االستفاد  مؽ كح ذلػ في تظؾير ونح  -نا

 قزا ا البيئ  والسجتسع اليسشي.
 الحيا .ي للظا  لسفيؾم التعلؼ الذاتي والسدتسر مدم  جابتشسي  االتجاه اإل - 
العشا   باللغ  العربي  وتدريديا وتظؾيرىا، وتعسيؼ استعساليا كلغ  يلسي  وتعليسي  في مختلف مجاالت  -ٕ

 السعرف  والعلؾم، وذلػ بؾصفيا الؾيا  الحزاري للسعاني والقيؼ واأل ا  لحزار  اإلسام ورسالتو.
عرف  سؾاً  يلى السدتؾم الفردي أو تظؾير السعرف  بإجرا  البحؾث العلسي  في مختلف مجاالت الس -ٖ

 الجسايي، وتؾجيييا لخدم  انتياجات السجتسع و ظ  التشسي .
 االىتسام بتشسي  التقشي  )التكشؾلؾجيا( وتظؾيرىا واالستفاد  مشيا في تظؾير السجتسع. -ٗ
لى تذجيع نرك  التأليف والترجس  والشذر في مختلف مجاالت السعرف ، مع التركيز بؾجو  اص ي -٘

 التراث اليسشي.
 اإلسيام في رقي اآلدا  والفشؾن وتقدم العلؾم. -ٙ
إ جاد السشاخ األزاد سي السدايد يلى نري  الفكر والتعبير، والشذر، وبسا ال يتعارض مع يقيد  األم   -ٚ

 وقيسيا الدامي  ومثليا العليا.
، بسا  كفح التفايح الستبادل تقؾي  الرواب  بيؽ الجامعات والسمسدات العام  والخاص  في الباد -ٛ

والبشا  للسعارف والخبرات والسؾارد، والسذارك  التي تكثف اإلسيام الفعال في إنداث التشسي  الذامل  في 
 الباد.
تؾثيا الرواب  العلسي  والثقافي  مع الجامعات والييئات العلسي  ومرازز البحؾث والتظؾير العربي   -ٜ

 ؾير الجامعات اليسشي  وتعزيز مكانتيا.واألجشبي ، بسا  دايد يلى تظ
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  يؽ تقد ؼ الدراسات واالستذارات الفشي  والستخرر  لسختلف أجيز  الدول  مدمولالعسح كسمسد   -ٓٔ
 وممسداتيا العام  والسختلظ .

اإلسيام في تظؾير الدياسات وأسالي  العسح في ممسدات وأجيز  الدول  والقظاييؽ العام والخاص،  -ٔٔ
 لشساذج والتجار  السبتكر  لحح السذازح السختلف .وتقد ؼ ا
رفع كفا   العامليؽ في ممسدات وأجيز  الدول  والقظاييؽ العام والخاص، وذلػ مؽ  ال اإلسيام  -ٕٔ

 في برامج اإليداد والتأىيح في أثشا  الخدم . 

 :اليمنية الثامعات وظائف -جل
 ال قياميا الؾعائف الرئيد  الدائد  في الجامعات تدعى الجامعات اليسشي  إلى تحقيا أىدافيا مؽ 

 :باآلتي السعاصر ، الستسثل 

 وظيفة الةعميػ والةدريس: -1
أولى الؾعائف التقليد   للجامع  وأساس وجؾدىا، وتتسثح بتقد ؼ تعليؼ يلى  وعيف  التعليؼ والتدريس ُتَعد  

قدرات الستعلؼ، ورفع مدتؾم ياٍل مؽ السعرف  والتظبيقات العلسي  في كاف  السيؽ والتخررات السختلف ، 
ي  الجامعات مقترر  مدمولوتظؾير فيسو لسجتسعو ولعالسو، وقدرتو يلى التكيف فيو بكح مرون ، فلؼ تعد 

يلى التعليؼ الستخرص فحد ، لكشيا تقؾم بتشغيؼ التعليؼ بحيث  دايد الستعلؼ يلى تعليسو الذاتي، 
وقتشا الحا ر في ويدايده يلى شا طريقو إلى ازتذاف أسرار ميشتو، وما يزيد مؽ أىسي  ىذه الؾعيف  

صار العشرر َوِمْؽ َثؼ   ي ، إنتاجاقتراد   و يسلي  استثساري  و  َأن وُ ىؾ تحؾل الشغر  إلى التعليؼ يلى 
 (.ٚٚٔ، ٖٕٔٓالحاسؼ في التشسي  والتغير االجتسايي والثقافي )الحاج، 
تعتسد األسالي  التقليد   في التعليؼو  سشجد َأن َياولؾ نغرنا إلى واقع ىذه الؾعيف  في الجامعات اليسشي  
جسؾد السشاىج، وأسالي  اإللقا  وتلقي السحا رات، نيث يتؼ االيتساد يلى مازم مقرر ،  ظغى يلييا 

وقل  في الكت  والسراجع واألنذظ  السرانب ، وغير ذلػ مؽ جؾان  القرؾر التي تقف أمام ازتدا  
، ٕٓٓٓالظلب  للسعارف والسيارات األساسي  التي  حتاجيا في واقع العسح، والؾعائف والسيؽ )الذريبي، 

ٜٙ.) 

السعتسد  جا ت في أطر نغري  تعلسي  تدتشد إلى السحا ر  دا ح قاي   معغؼ السشاىج َأن  زسا 
السحا رات، وتشقريا الدراس  التظبيقي  ذات الظبيع  التدريبي  والعلسي  لدرج  كبير ، فيكؾن الخريج في 

و الظلب  ، كسا  انظ كثر  يدداال  عرف أن  عسح شيئً  َأن وُ  ِإال  لؾفر  مؽ السعلؾمات،  اىذه األقدام يارفً 
القايات ال تتؾفر فييا  َأن   اص  أسئلتيؼ نيث ال يتيا فتا مجال السشاقذ  مع الظلب ، والرد يلى كاف  

الؾسائح التعليسي  الحديث ، إ اف  إلى افتقارىا إلى مراجع  مشاىجيا برؾر  دوري  ومشتغس ، و عف 
لى ناليا لدشؾات يديد  دون أي نيث علل ي وبرامجيافي تفايليا مع محيظيا الخارجي، وىؾ ما أثر 



 

  

 

                     محمود أحمد حميد السراجي أ/     دور الجامعات في ترسيخ السلم االجتماعي بالجمهورية اليمنية)دراسة تحليلية(.   

 170 

تحديث ومراجع ، وىذا ليس مدتغرًبا في غيا  الحؾافز السشاسب  أليزا  ىيئ  التدريس، ليقؾمؾا بعسلي  
الجامعات  َأن  السراجع  والتحديث، وارتبا  الكثير مشيؼ بأيسال أ رم  ارج نظا  الجامع ، وىذا  عشي 

 (.ٙٓٔ، ٖٕٔٓلسعرف  مدتؾم أدائيا الؾعيفي )األغبري، اليسشي  تعسح في غيا  التشغيؼ والتقؾيؼ 
  

 وظيفة البجث العممي: -2
التعليؼ بسفيؾمو إلييا البحث العلسي مؽ الؾعائف الحديث  التي تزظلع بيا الجامعات ويدتشد  ُ َعد  

التقارير السعاصر، وتتسثح ىذه الؾعيف  في تشسي  ميارات الظلب  في القيام بالبحث والدراسات وكتاب  
والسقاالت، وما إلى ذلػ مؽ تكؾيؽ يادات التقري والبحث والتحليح، وكلسا تحدؽ البحث العلسي تحدؽ 

 (.٘ٔٔ، ٕ٘ٔٓأدا  الجامع  وارتفع مدتؾاىا، لتربا قادر  يلى القيام بؾعيف  البحث العلسي )الحاج، 
( لدش  ٛٔالجامعات اليسشي  رقؼ )ونغًرا ألىسي  البحث العلسي في تقدم السجتسع وتظؾره فقد ندد قانؾن 

م بعض األىداف التي تمكد أىسي  البحث العلسي إنتاًجا ونذًرا في رسال  الجامع ، ويشص القانؾن ٜٜ٘ٔ
 (:ٖ، ٕٓٓٓ)وزار  التعليؼ العالي والبحث العلسي،  اآلتي( مشو يلى ٘في الساد  )

ً  يلى السدتؾم الفردي أو الجسايي تظؾير السعرف  بإجرا  البحث العلسي في مختلف مجاالتيا سؾا -
 وتؾجيييا لخدم  انتياجات السجتسع و ظ  التشسي .

تذجيع نرك  التأليف والترجس  والشذر في مختلف مجاالت السعرف ، مع التركيز بؾجو  اص يلى  -
 التراث اليسشي.

 َأن َياارير الرسسي  نجد وبالشغر إلى الؾاقع في الجامعات اليسشي  واالطاع يلى العديد مؽ الدراسات والتق
وزار  السالي  دائًسا تظال  بتخفيض بشد  َأن  تؾاجو  عًفا في السؾازنات السعتسد  ليا مؽ وزار  السالي ، ونجد 

ما يشفا يلى األبحاث العلسي  في  َأن  كسالي مع  َوَكَأن وُ اإلنفا  يلى البحؾث العلسي ، ويشغر إليو 
%( في الكؾيل، ٕٕفق  مؽ إجسالي الد ح السحلي، في نيؽ يبلغ ) %(٘الجسيؾري  اليسشي   عادل )

لذا نجد فذح الجامعات اليسشي  في و %( في الدعؾد  ٔٔ%( في مرر، و)ٖٗ%( في األردن، و)ٕٛو)
االستفاد  مؽ األبحاث العلسي  الحالي ، وتقدم بذكح مجيؾد فردي وغالبيتيا مرتبظ  بالبانثيؽ وبقدراتيؼ 

دود ، كسا نجد التحكؼ اإلداري والرعؾبات الكثير  التي تؾاجو البانثيؽ تزيد مؽ تعسيا وإمكانياتيؼ السح
يزؾ ىيئ   َأن  أزم  البحث العلسي وإبعادىا يؽ اإلمكانات والديؼ والتذجيع الازم للبانثيؽ، إ اف  إلى 

متيازات التدريس  عامح معامل  أي مؾعف يادي في الجامع ، وربسا  حرح مؾعفؾن إداريؾن يلى ا
 (.ٕٖٓ، ٖٕٔٓأفزح مؽ يزؾ ىيئ  التدريس )األغبري، 

البحث  َوَأن  أدا  ىذه الؾعيف  في الجامعات اليسشي  ال يزال ميسًذا وفي أ يا الحدود  َأن  لذلػ نجد 
العلسي ال  حغى باىتسام كبير مؽ الحكؾمات اليسشي  الستعاقب ، وتفتقر الجامعات للثقاف  والتقاليد البحثي ، 

يؽ  عف الحؾافز السذجع  لقيام  الازم  للقيام بالبحؾث العلسي  فزًا اإلمكانات زذلػ يدم تؾفر 
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تتؾلى ديؼ وتشغيؼ مجاالت البحث  أيزا  ىيئ  التدريس بالدراسات والبحؾث، وال تؾجد ىيئ  وطشي 
 (.ٕٔ، ٖٕٔٓالعلسي ومراقبتيا )الخؾالني، 

 وظيفة خدمة المثةم : -3
مؽ أنؾاع الذرك  السجتسعي ، مؽ بؾصفيا نؾًيا يلى وعيف   دم  السجتسع  نرل أىداف الجامعات اليسشي 

ي  والعلسي  لسمسدات  ال إجرا  البحؾث التظبيقي  لحح مذكات السجتسع، وتقد ؼ االستذارات الفش
وقظايات السجتسع، وتشغيؼ برامج تدريبي  وتأىيلي  في أثشا  الخدم  للعامليؽ في ممسدات السجتسع، لرفع 
مدتؾم أدائيؼ، كسا استحدثل العديد مؽ السرازز ىدفيا األساسي  دم  السجتسع، كسا ندد القانؾن تلػ 

مؽ ا تراصات  َأن  ( الفقر  األولى ٔٔنيث تشص الساد  )و   يؽ تحقيقياسدمولاألىداف ندد الجي  ال
مجلس الجامع  رسؼ الدياس  العام  للجامع ، بسا  حقا رفع مدتؾم التعليؼ والبحث العلسي، والتأىيح 
والتدري  لتلبي  انتياجات التشسي  الذامل  في الباد، ويلى الرغؼ مؽ نص قانؾن الجامعات اليسشي  يلى 

الؾاقع  ذير إلى ابتعاد الجامعات  َفِإن  السجتسع تعسيًقا لسبدأ الذراز  السجتسعي ،  أىداف  اص  بخدم 
اليسشي  يؽ مجتسعاتيا، وىذا ما أزدتو العديد مؽ الدراسات التي تؾصلل إلى قل  تؾفر سياسات محدد  

صلل وقد تؾ (، …ومحكس  في مختلف مجاالت التعليؼ العالي )قبؾل، تأىيح، بحث يلسي،  دم  مجتسع
دراسات يلسي  إلى  عف مسارس  الجامعات اليسشي  ألدوارىا في  دم  السجتسع وانعدام الذراز  يد  

، ٖٕٔٓالسجتسعي  فيسا يتعلا بالبحؾث العلسي  واالستذارات والبرامج التدريبي  والتؾيؾي  والتثقيفي  )مكرد، 
ٔٔٙ.) 

جعح يؽ  ، وبداًل واتدعل ي  والقؾمي السحل السجتسعات يات الجامعات في  دم مدمولتعددت أدوار و 
ثؼ امتد ليذسح  ،التعليؼ في متشاول أزبر يدد مؽ الظلب  اتدع ىذ السفيؾم ليذسح الظلب  غير الجامعييؽ

السجتسع كلو، ومحاول  الؾصؾل إلى أزبر يدد مؽ األفراد، وتذجيع كح فرد ومدايدتو يلى تظؾير نفدو 
كيشو مؽ نح مذكاتو وتشسي  مياراتو وتحديؽ عروف نياتو، بقدر ما تدسا بو قدراتو وتظؾيرىا، لتس

، وقد شسلل تلػ الخدمات نؾييات متبايش  مؽ فئات اسليسً  ايلسيً  وقدراتو استغااًل ذكا ه ليدتغح في ذلػ 
، ٖٕٔٓالسجتسع، مشيا: ربات بيؾت، قاد  دول، يسال صشاي ، رواد فزا ، ونزال  سجؾن )يبد الحسيد، 

ٖٔٚ.) 

في البعض وغائب  اليسشي  محدود  في بعض الجامعات في الجامعات ىذه الؾعيف   َأن  ومؽ السانظ 
وفي أ يا الحدود، وىذا يدلح وممقت  اآل ر مشيا، والسحاوالت التي تبذل في الجامعات الكبير  ير ي  

ت قاد  الجامعات )الحاج، الؾعيف  الثالث  للجامعات اليسشي  ال تزال بعيد  ولؼ تؾ ع في ندابا َأن  يلى 
ٕٓٔ٘ ،ٜٔٚ.) 
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وتستد الخدمات السؾجي  للسجتسع لتذتسح يلى تؾفير تعليؼ تخرري محلي مؾجًيا لفئات يديد  مؽ 
السجتسع بفتا كليات وفرؾل مدائي  أو صيفي  أو بالسراسل ، وتؾفير مرازز للتعليؼ والتدري  السيشي 

، وإقام  السحا رات العام ، واإلذايي  برامج التلفزيؾني  والؾعيفي السدتسر، وتعليؼ الكبار، وإيداد ال
والسعارض، والحفات السختلف  الديشي  واألدبي  والترفييي ، وتقد ؼ البحؾث واالستذارات، والقيام بالخدمات 

  يلى بعض الرشايات، وربسا في كح شيواإلشراف الرحي ، واإلرشاد الزرايي وإصاح األرا ي، 
يح السثال أجريل دراس  يلى أيزا  ىيئ  التدريس بالؾال ات الستحد  األمريكي  للؾقؾف تقريًبا، ويلى سب

(  دم  لسجتسعاتيؼ مؽ  ال برنامج تعليؼ ٖٕيلى ما  قدمؾه مؽ  دمات للسجتسع، وتبيؽ أنيؼ  قدمؾن )
، وريا   الكبار، وبرامج التعليؼ السدتسر، وتشغيؼ األسر ، وتؾجيو السدتيلكيؽ، وتشسي   برات العسح

األقليات، وتؾفير الخدمات الفشي  والسكتبي ، وغير ذلػ مؽ الخدمات، وصارت الجامعات أزثر ارتباًطا 
بالكيان القؾمي والدياس  العام ، واألزمات الفكري ، واألو اع الدولي ، والحر  والدام، وذلػ مؽ  ال 

ات نقاشي  لشؾييات محدد  مؽ قاد  الدول يقد السمتسرات السذترك ، وتبادل الخبرات والخبرا ، ويقد نلق
 (. ٔٔٔ، ٕٚٓٓلحاج، والسجتسع، وتدارس الحلؾل أو بدائليا السحتسل  )ا

 :ولياتيا المثةمعيةمخؤ  ترسيخفي  لثامعات اليمنيةا دورفي المؤثرة  المعؽقات -د
ولياتيا نحؾ مدم ترسيخ  في دور الجامعات اليسشي في تمثر تزال التي أثرت وال  ىشا  العديد مؽ السعؾقات
 :كاآلتي يسكؽ ير يا بإ جاز و ، معالج  القزا ا االجتسايي 

مؽ ، وندوث فراغات سياسي  ،وتؾالي الررايات ، يدم االستقرار الدياسي واالجتسايي واألمشيِإن   -
)الحاج،  ومشيا الجامعات اوممسدات التعليؼ  رؾًص ، اممسدات الدول  يسؾمً في أزبر العؾامح السمثر  

ٕٜٓٓ ،ٔٗ.) 
يبر مرانليا التاريخي  والشاتج  يؽ الررايات والحرو  اليسؽ  ياشيدتالتغيرات االقتراد   التي  -

أدت إلى يجز السؾازن  العام  للدول  واستشزاف السؾارد وتفذي البظال  وتراجع سعر العسل   السختلف 
فأ عف ومشيا الجامعات  ،للسمسدات السجتسعي تقلص السؾارد السالي  جعح الدول   و وىؾ ماالؾطشي 

 .(ٕٚٗ، ٕ٘ٓٓ)اليادي،  ياتيا االجتسايي مدمولو  ىابدور  قدرتيا يلى القيام
يؽ في العقديؽ األ يريؽ مؽ القرن العذريؽ والعقد و اص  اليسؽالدكاني الستزايد الذي شيدتو  الشسؾ ِإن   -

القرن الحادي والعذريؽ السقرون بترايد الظل  االجتسايي يلى التعليؼ الجامعي جعح  األول والثاني مؽ
، )وزار  التخظي  والتعاون الدوليبرامجيا السجتسعي  بدرج  كبير  في ياجز  يؽ تلبي  ذلػ وأثر الجامعات 
ٕٖٓٔ ،ٖٖٙ.) 
ت اليسشي  الذي نتج يشيسا في يسؾم السحافغا  رئيدوالشزوح الدكاني إلى السدن الاليجر  الدا لي   -

في إلى االىتسام بتلبي  ذلػ وأ عف دورىا دفعيا و األمر الذي يلى الجامعات اليسشي اإلقبال الستزايد 
 (. ٖٗٔ، ٜٕٓٓ)الحاج،  معالج  السذكات والقزا ا السجتسعي 
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 :إلى العديد مؽ السعؾقات، مشيا (ٔٚ-ٓٚ، ٕٚٔٓ) وأشار السعسري والحاج
قرؾر قانؾن الجامعات اليسشي  واللؾائا التشغيسي ، واستراتيجياتيا وبرامجيا، وغيرىا مؽ الؾثائا الرسسي   -
سؾاً  لسشتدبييا أو السدتفيديؽ مشيا مؽ   ،يولياتيا السجتسعلجامعات في ترسيخ مدم ا دور اإلشار  إلى يؽ

 أفراد السجتسع.
معالج  السذكات والقزا ا  حؾاللقا ات، أو أنذظ  جامعي  نغيا  الشدوات والسمتسرات العلسي  أو  -

 .السجتسعي 
تؾفر مشاىج تعليسي  قد س  وبسحتؾم تقليدي يركز يلى السا ي أزثر مؽ الحا ر والسدتقبح، وبعيد   -

يؽ ناجات الدارسيؽ والسجتسع، وغير مذجع  يلى االبتكار والتفكير الشاقد، وتقيد أيزا  ىيئ  التدريس 
  محتؾاىا، وااليتساد يلى السازم والسذكرات السشدؾ   مؽ مراجع قد س ، وبأنذظ  شكلي  وأسالي  بحرفي

ووسائح تعليؼ وتعلؼ تركز يلى الحفظ، وبأدوات وأسالي  تقؾيؼ تقيس الحفظ واالستغيار، ولؼ تبذل جيؾد 
ف، وبسا يرسخ الدلؼ نقيقي  لتظؾير السشاىج تؾاز  التغيرات الستداري  في العلؾم الحديث  والسعار 

 االجتسايي.
السدتقبح بدب  يدم استقرار األو اع الدياسي  فا  ليجز الجامعات اليسشي  أو أغلبيا يؽ استذراف  -

واالجتسايي  واالقتراد   التي شلل مؽ قدرتيا يلى استذراف لفا  مدتقبليا ومدتقبح مجتسعيا والتظلع 
إلى مدتقبح أفزح، والعسح يلى محاول  تذكلو والدير نحؾه، بدليح تجاىليا لقزا ا الدلؼ الذامح، وليذا 

تشاول مدتقبح لي قؾم بيا فريا بحثي متعدد التخررات أو يقد ممتسر قؾمي، نجد ندر  لدراسات متكامل  
الجامعات اليسشي  و يارات الدير نحؾه أو االلتفات للسخاطر السدتقبلي ، ومؽ  سشيا عاىر  الدلؼ 

 االجتسايي.
ت في معالج  السذكا الجامعات اليسشي  يشبغي أن تقؾم بياالبحؾث والدراسات والكت  التي  غيا  -

لسجتسعي  واالقترار يلى البحؾث والدراسات التي  قدميا أيزا  ىيئ  التدريس ألغراض الترقي  والقزا ا ا
 .أو الدراسات العليا

 الدراسات الخابقة: -ثالتا
  فاي الدالؼ االجتساايي ىليالكذاف ياؽ دور السشغساات األِإَلاى اىدفل الدراسا  : (2009)المالغ  دراسة -

مجسؾيااا  ماااؽ السقاااابات الذخراااي ، كساااا ، وأجريااال الدراسااا  الساااشيج الؾصااافيواساااتخدمل ، فاااي فلداااظيؽ
يادد ِإَلاى أدوات لجساع البياناات والسعلؾماات، وتؾصالل الدراسا  بؾصافيسا ايتسدت يلى االستبان  والسقابلا  

 مؽ الشتائج، أىسيا:
مقؾماات ومباادئ ويؾجاد  اعف فاي فياؼ  اعيٌف، مدتؾم الدلؼ االجتسايي في السجتسع الفلداظيشي  َأن   -

 الدلؼ االجتسايي.
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 تفعيح ثقاف  الدلؼ االجتسايي.في  ا عف االستقرار الدياسي واالقترادي أثر سلبيً  َأن  أزدت  -
أىسياااا  الذاااابا  الجااااامعي فااااي بشااااا  السجتسعااااات  إلااااى إبااااراز ل الدراساااا ىاااادف :(2014)عللللؽاد دراسللللة  -

يتيؼ مداامولواستعر اال دور الجامعااات فااي صااقح شخرااياتيؼ وتزوياادىؼ بااالخبرات التااي تعاازز ، واسااتقرارىا
وكااذلػ استعر اال ثقافاا  الخااؾف فااي السجتسااع الفلدااظيشي ، تجاااه القزااا ا التااي تؾاجااو السجتسااع، السجتسعياا 

رادر واستخدمل الدراس  السشيج الؾصفي التحليلي، كسا ايتسدت يلى الس ،ىليوانعكاساتيا يلى الدلؼ األ
 يد  نتائج، أىسيا:ِإَلى والؾثائا والبيانات الرسسي  أدوات للدراس ، وتؾصلل الدراس  

وفا نغر  تكاملي  تجسع بيؽ االيتبارات السجتسعي   ،ىلياقتراح إطار يام للتد ح لترسيخ ثقاف  الدلؼ األ -
 والدياسي  والؾطشي  التي تبعث يلى استقرار السجتسع ورفاىيتو.

التعليسي  في تحقيا ثقاف  الدلؼ دور السشاىج معرف  ِإَلى ىدفل الدراس  (: 2014)بالممؽشي دراسة  -
، وايتسد يلى األسلؾ  السكتبي، ولتحقيا أىداف الدراس  استخدم البانث السشيج الؾصفيو االجتسايي

ر يلى جيح قادتشذئ  اجتسايي ، ونرصل يلى أسس إلى التربي  استشدت  َأن  وتؾصلل الدراس  إلى 
، وتشغيؼ العاقات اإلنداني  دا ح السجتسع، وأن السشاىج مجتسعوالتكيف مع الدلؾ  السرغؾ  دا ح 

تسايي والثقافي والحزاري الفعال، كسا تؾصلل الدراس  إلى في تحقيا التفايح االجالتعليسي  ليا دور ميؼ 
والدلؼ تسثح نلق  الؾصح بيؽ الدلؼ االجتسايي مؽ نؾاني نغري  وكإطار فكري السشاىج التعليسي   َأن  

 .بيؽ األفراد والسجتسعات االجتسايي واقًعا
و معرفااا  دور التعلااايؼ فاااي تشسيااا  الدااالؼ االجتساااايي وترقيتاااو إلاااىىااادفل الدراسااا   :(2017)آدم دراسلللة  -

ثاؼ  ،ماؽ  اال وصاف الغااىر ، االساتشباطياستخدمل البانث  السشيج الؾصفي والسشيج األىداف ولتحقيا 
والعؾاماااح السااامثر  فيياااا، وايتسااادت يلاااى السراجاااع والدراساااات ذات العاقااا  أدوات  ،الؾقاااؾف يلاااى نيثياتياااا

 ىسيا:أ مجسؾي  مؽ الشتائج،  إلىللدراس ، وتؾصلل الدراس  
وماؽ ىشاا تبارز أىسيا  وأدوار  ،يؼوترسيخ الق ،األزثر أىسي  في تكؾيؽ القيؼ والسبادئىؾ األدا  التعليؼ  َأن   -

 في تحقيا الدام االجتسايي.التعليؼ 
أساالؾ  التعلااايؼ التعلاايؼ وتؾجياااو نحااؾ الاااديؼ لثقافاا  الدااالؼ االجتسااايي  جااا  أن يباادأ بتغييااار إصاااح  َأن   -

وتغيير نؾيي  التعليؼ مؽ  ال االىتسام بالفئات السيسذ  وتحقيا مبدأ التعليؼ  ،ليكؾن أزثر تذارًكا وتفايًا 
ي  وتااؾفير بيئاا  تعليسياا  سااامللجسيااع، وتغيياار لغاا  التعلاايؼو لااتكؽ ىادفاا  لتعزيااز االنتسااا  واليؾياا  العربياا  اإل

ومفااااىيؼ الدااالؼ    مظالبااا  بتعزياااز ثقافااا زاد سياااالسمسداااات األ َأن  وأزااادت  السعلسااايؽ،مشاساااب ، ورفاااع قااادرات 
 االجتسايي.

ىاادفل الدراساا  إلااى تحديااد مدااتؾم إدرا  الذاابا  الجااامعي لسفيااؾم وأىسياا   (:2018)الددللنية دراسللة  -
الدااالؼ االجتسااااايي، ولتحقياااا أىااااداف الدراساااا  اساااتخدمل الدراساااا  السااااشيج الؾصااافي التحليلااااي والتظااااؾيري، 

ي لسفيااؾم وأىسيا  الداالؼ االجتساايي، وطبقاال الذابا  الجاامعإدرا  وطاؾرت البانثا  اسااتبان  لقيااس مدااتؾم 
( بشداااااب  اساااااتجاب  ٕٙٙ، فاساااااتجا  ماااااشيؼ )( طالًباااااا وطالبااااا ً ٖ٘ٔيذاااااؾائي  طبقيااااا  بلغااااال ) يلاااااى ييشااااا 
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يدد مؽ الشتاائج، أىسياا: ِإَلى %(، وايتسدت الدراس  يلى االستبان  أدا  لجسع البيانات، وتؾصلل ٗٗ.ٗٛ)
، وتبيؽ أنو ال تؾجد فرو  في امتؾسظً وأىسيتو م الدلؼ االجتسايي الذبا  الجامعي لسفيؾ  إدرا مدتؾم َأن  

الذااابا  الجاااامعي لسفياااؾم وأىسيااا  الدااالؼ االجتساااايي تعااازم لستغيااارات الجاااشس والتخرااااص  إدرا مداااتؾم 
 والحال  االجتسايي  والسدتؾم الدراسي.

ل الدراساا  إلااى تؾ اايا ماىياا  ثقافاا  الداالؼ الاادا لي ىاادف :(2018)عبللد الؽىللاب وعبللد المثيللد دراسللة  -
والسجتسعااي لاادم الظااا  والذاابا  ودور الجامعاا  فااي نذاار ثقافاا  الداالؼ الاادا لي والسجتسعااي وترساايخ قاايؼ 
وثقافاا  الداالؼ السجتسعااي، واسااتخدمل الدراساا  السااشيج الؾصاافي التحليلااي، وايتساادت الدراساا  االسااتبان  أدا  

 يد  نتائج، أىسيا:ِإَلى وتؾصلل  لجسع البيانات والسعلؾمات،
لااذلػ ليااا و ممسداا  متعاادد  األىااداف فااي التاادريس والبحااث العلسااي و دماا  السجتسااع ِبَأن َياااتتدااؼ الجامعاا   -

 وذلػ يتيا تعدد السجتسعات دا ليا. ،زيانيا االجتسايي ألنيا مجتسع نديجيا ألساس العاقات اإلنداني 
ماؽ  اال رفاع مداتؾم وياييؼ أدوارىاؼ تعليسي  فاي تادري  الذابا  ألدا  بؾصفيا ممسد  تديؼ الجامع   -

 وإدرازيؼ التام بظبيع  أدوارىؼ االجتسايي .
مؽ دور فايح وممثر في تمد و  َأن  ىدفل الدراس  لبيان ما  سكؽ للجامع  : (2018)أ ي عميرة دراسة  -

لسااي مااؽ  ااال إقاماا  ياقاا  تذاااركي  فااي التاادريس والبحااث الع  رئيدااالسجتسااع  ااسؽ واجباتيااا ومياميااا ال
ساا  كافاا  اوتؾعيااف مااا تسلكااو مااؽ قيااادات فكرياا  ومعرفياا  وبحااث يلسااي فااي در فايلاا  بيشيااا وباايؽ السجتسااع 

واتبعل الدراسا  الساشيج ومحارب  أي عؾاىر سلبي  تغير في السجتسع وتعيا نسؾه وتظؾره،  قزا ا السجتسع
  باالستعلقا  بسؾ اؾع الدراسا  أو القريالتحليلي، مؽ  ال االستعان  بالسرادر العلسي  الستشؾيا   االستقرائي

الجامعاات  َأن  مفادىاا ميسا  ، وتؾصالل الدراسا  إلاى ياد  نتاائج مشو، وكاذلػ االساتفاد  ماؽ لرا  السخترايؽ
األساسي  وليس لياا أي دور مامثر مؽ وعائفيا ُتَعد  السجتسعي  التي  مدمولياتيااألردني  الحكؾمي  ال تمدي 
يادم تستاع  ويرجاع ذلاػ إلاى ياد  معيقاات تارد إلاى أسابا  مختلفا  ماؽ أبرزىاا في قزا ا السجتسع السختلف ،

وأساس قباؾل الظلبا  ويادم الجامعات باالستقالي  والتد ح الخارجي الستشفذ في قرارات وسياسات الجامعات 
يؽ القيام في تردي أو اييا ويجزىا السيس  مؽ األسبا   ميزانياتياتديؼ وجؾد مرادر تسؾيا واستثسار 

 بسدمولياتيا السجتسعي .
ىااادفل الدراسااا  إلاااى تحدياااد واقاااع السدااامولي  االجتساييااا  لااادم السمسداااات (: 2019)الحطيلللب دراسلللة  -

ؾصاافي، السعاصاار ، واسااتخدمل الدراساا  السااشيج الالجامعياا  العربياا  ومتظلبااات تشسيتيااا فااي  ااؾ  التحااد ات 
، واقتراارت يسليا  التحليااح يلاى الؾصااف الكيفاي، وتؾصاالل وأسالؾ  تحليااح السزاسؾن أدا  لجسااع البياناات

 إلى يد  نتائج، أىسيا:الدراس  
غربياااا  فااااي عياااؾر مفيااااؾم السداااامولي  االجتسايياااا  فاااي القظاااااع الرااااشايي والتجاااااري لااادم السجتسعااااات ال -

 نتقح إلى قظاع التعليؼ العالي مظلع األلفي  الثالث . اات مؽ القرن السا ي، و يالدبعيش
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وقلا  يتدؼ واقع السدامولي  االجتساييا  لادم السمسداات الجامعيا  العربيا  بالقراؾر والزاعف والتجاىاح،  -
لاؾزارات التعلايؼ انتذاره واستيعابو بالرؾر  السظلؾب ، وكذلػ تخلؾ معغؼ االساتراتيجيات والييازاح التشغيسيا  

عشاى باإدار  السدامولي  االجتساييا ، واقترارت الجياؾد العربيا  جامعات مؽ وجؾد وندات  اص  تالعالي وال
يا  بالسدامولي  االجتساييا  يلى يقد السمتسرات والدراسات وتأسيس يدد قليح مؽ السشغساات والجاؾائز السعش

 مم ًرا.
، سداات الجامعيا  العربيا وجؾد يدد مؽ السعؾقات التاي تحاد ماؽ تشسيا  السدامولي  االجتساييا  لادم السم  -

و ااعف الااؾيي والحااس الااؾطشي والااديشي لااادم  وغيااا  القياااد  األ اقياا ، القاايؼ،أبرزىااا:  ااسؾر مشغؾماا  
، ونقااااص الدياسااااات والتذااااريعات و ااااعف اإلراد  الدياسااااي ، وسااااؾ  اإلدار  الجامعياااا مشتداااابي الجامعااااات، 

القياد  واإلدار  والحؾكس  والتشسي  ي  والتأىيح في الستعلق  بالسدمولي  االجتسايي ، واالفتقار إلى برامج التدر 
 الذامل  والسدتدام .

، أبرزىاااا: وجاااؾد يااادد ماااؽ التحاااد ات السعاصااار  التاااي تؾاجيياااا السمسداااات العربيااا  بساااا فيياااا الجامعاااات -
والسعلؾماااات، و اااعف اإلنتااااج السعرفاااي والتشسيااا  البذاااري ، وتشاااامي السخااااطر  االتراااالالعؾلسااا ، وتقشياااات 

، وتذاتل الجياؾد وغياا  الذاراز  وترايد وتير  العشف والتظارف واإلرىاا ، وانادالع الحارو  االجتسايي ،
 والتعاون الرسسي.

لاى سات  محااور، ، تتاؾزع يالعربيا  تشؾع متظلبات تشسي  السدمولي  االجتسايي  لدم السمسداات الجامعيا  -
والسمسداااات ىاااي: الحكؾماااات والدااالظات الرساااسي ، والسمسداااات الجامعيااا ، والقيااااد  واأل اااا ، والحؾكسااا ، 

 اإليامي ، ثؼ السجتسع السحلي والذراز  السجتسعي .
ىادفل الدراسا  إلاى التحقاا ماؽ تاؾفر مقؾماات  :Hunis.& Others((2017 ؼيآخلر ودراسلة ىلنس  -
ولتحقياا أىاداف و تعزيز السفيؾم مؽ أىاؼ مقؾماات الدالؼ االجتسااييمعتبرً  ؼ االجتسايي في سشغافؾر ، الدل

اساتخدمل السااشيج الؾصافي ماؽ  ااال دراسا  الؾاقاع، كسااا أجارم الباانثؾن مجسؾياا  ماؽ السقااابات الدراسا  
الداالؼ  َأن  : أىسيااا يااد  نتااائج،ِإَلااى الذخرااي  مااع بعااض الشخاا  الدياسااي  واألزاد سياا ، وتؾصاالل الدراساا  

متؾفر  ولياا أصبحل ىشا  مقؾمات  َفِإن   دير بب    َأن وُ بعد يؾم في سشغافؾر  رغؼ  االجتسايي يتظؾر يؾًما
 ،التعليؼ، وتؾطيد العاق  دا ح السجتسع بيؽ األفراد أنفديؼإصاح قؾايد متبشاه أىسيا: تحقيا الد سقراطي ، 

 وبيؽ ممسدات السجتسع السدني. ،ول وبيؽ األفراد والد
 الجؾان  اآلتي : تؼ االستفاد  مشيا فيوتحليليا َأن ُو يتزا مؽ  ال دراس  الدراسات الدابق  

 إبراز أىسي  البحث ومذكلتو وأىدافو. -
 االسترشاد بالسراجع والكت  والدراسات العلسي  الستخرر  في مؾ ؾع البحث. -
 .صياغ  الخلفي  الشغري  للبحث -
 تحديد مشيج البحث وأدوات جسع البيانات والسعلؾمات. -
 الشتائج وتحليليا.يرض  -
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عرض نةائج البجث )دور الثامعات اليمنية في ترسيخ الخمػ  -رابعا
 االجةماعي(:

 عرض نةائج البجث: (1
معات ، وكذلػ واقع الجاياوتحليل يتزا مؽ  ال دراس  واستقرا  الخلفي  الشغري  والدراسات الدابق 

مذكات وقزا ا السجتسع، ومشيا في معالج   اليسشي  ودورىا في ترسيخ مدمولياتيا نحؾ السجتسع
ياتيا في تذخيص مدموللدور الجامعات اليسشي  في ترسيخ  اكلي   اىشا  غيابً  َأن   الدلؼ االجتسايي

في ، ومشيا ترسيخ الدلؼ االجتسايي تياومعالج واالنتياجات السجتسعي وتحليح السذكات والقزا ا 
، وبسا  حقا ىدف ، وىذ يتظل   رور  تحديد دورىا في يسلي  تشسي  وترسيخ الدلؼ االجتسايياليسؽ

 البحث الستسثح بالدمال: 
ولسعرف  ذلػ قام البانث  اليمنية؟الثميؽرية في ما دور الثامعات في ترسيخ الخمػ االجةماعي 

والقؾانيؽ السشغس  للجامعات اليسشي  والجامعات اإلقليسي  اسات والتقارير بالرجؾع إلى السرادر والدر 
البحث إلى العديد مؽ األدوار التي يشبغي يلى الجامعات اليسشي  القيام بيا في ىذا والدولي ، وتؾصح 

 :يلى الشحؾ اآلتييسكؽ ير يا بإ جاز و الجان ، 

 :والةدريعي دور الثامعات في ترسيخ الخمػ الخياسي -1
في ياتيا في ترسيخ الدلؼ الدياسي والتذريعي مدموليشبغي يلى الجامعات اليسشي  القيام بدورىا و 

واالستذارات العلسي  التي  وذلػ مؽ  ال القيام بإيداد الخظ  والبرامج والدراسات، الجسيؾري  اليسشي 
، مؽ  ال لتذريعيتدايد السمسدات الدياسي  والتذريعي  في السجتسع في ترسيخ الدلؼ الدياسي وا

 :القيام باآلتي

أفاراد السجتسااع ماؽ السسارسااات اإل جابيا  وإباادا  األفكااار لسشاااخ الدياساي الااذي  سكااؽ تاؾفير ااإلسايام فااي  -
البشااا   فااي مؾاجياا  االنفتاااح يلااى اآلرا  والثقافااات الدياسااي  األ اارم التااي تداايؼ فااي تحقيااا أمااؽ الااؾطؽ 

 .واستقراره سامتو

م الدلؼ الدياسي والتذريعي لاد مبادئ وقيؼ التي تشسي الدياسي  والقانؾني  الحؾاري  الحلقات وتشفيذ إيداد -
 .في السجتسعبسا  سكشيؼ مؽ اإلسيام في ترسيخيا أفراد السجتسع و 

فاااي الحفااااا يلاااى الذاتيااا  الثقافيااا  اإل جابيااا  الخاصااا  باااالباد،  سااايامأفاااراد السجتساااع لإلوتؾييااا  و تؾجيااا -
الحاد مااؽ الستباادل فاي جسيااع السجااالت، و والتعاماح ماع الثقافاات الدياسااي  والتذاريعي  األ ارم ماؽ أجااح اإلثارا  

 مؽ طرف سياسي واند. دياسي الرراع والييسش  ال
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أفااراد السجتسااع، وتثقاايفيؼ يلااى تيااذي  ساالؾ   الجامعياا  وبسااا يااشعكس تعليسياا التربؾياا  والدياساا  ال تظااؾير -
تشسياا  الداالؼ تجاااه الااؾطؽ  فاايالتااي تدااايد  الدياسااي  والتذااريعي سياسااًيا وتذااريعًيا، وتشغيسيااا وتشسياا  القاايؼ 

 .وتشسيتو واستقراره
أفااراد السجتسااع اإل جابياا  مااؽ لثااار الدياسااات والتذااريعات اتجاىااات ووقا اا  تحراايؽ إيااداد وتشفيااذ باارامج ل -
 .وشرائحو االجتسايي  بيؽ أفراده الدياسي  تسز  الشديج االجتسايي وترسخ ثقاف  العشف والكراىي  التي
أفااراد السجتسااع وبسااا  سكااشيؼ مااؽ اإلساايام فااي لاادم ترساايخ التشسياا  التؾيؾياا  الثقافياا  الدياسااي  والتذااريعي   -

 .في السجتسعنذر قيؼ الدلؼ الدياسي والتذريعي 
في السجتسع اليسشي تيجي  الستخرر  في دراس  قزا ا الدلؼ الدياسي والتذريعي إنذا  السرازز االسترا -

 وتقد ؼ الرىم الدياسي  والتذريعي  للشغؼ الحازس  وبسا يرسخ سام  واستقرار الؾطؽ.
السمتسرات والشدوات الدياسي  والتذريعي  التي تدايد يلى تشسي  قيؼ الؾال  واالنتسا   إلقام إيداد برامج  -
 .بفايلي فييا  أفراد السجتسعوإشرا   طؽ وسامتو واستقرارهللؾ 

 :سيخ الخمػ االقةذاديدور الثامعات في تر  -2
في الجسيؾري  يشبغي يلى الجامعات اليسشي  القيام بدورىا الريادي في معالج  قزا ا الدلؼ االقترادي 

 العلسي  اليادف  إلى: االستذاري اد الخظ  والبرامج والدراسات ، وذلػ مؽ  ال القيام بإيداليسشي 
تقد ؼ االستذارات العلسي  في إيداد الرىم للسمسدات االقتراد   الحكؾمي  واألىلي  اليادف  إلى ايتساد  -

 ثابت  تدايد يلى تقدم وتظؾر واستقرار الؾطؽ.  قيؼ اقتراد  
ألفراد إجرا  الدراسات العلسي  اليادف  إلى تذخيص ومعالج  قزا ا البظال  والفقر والعؾز االقترادي  -

 السجتسع.
 الشاجح  وبسا  ديؼ في معالج  االنييار االقترادي في الباد.تظؾير الدياس  االقتراد    -
اإلنتاجي  مذكات انييار العسل  الؾطشي  التي أثرت يلى أدا  جسيع القظايات تذخيص ومعالج   -

 والخدمي  والسدتؾم السعيذي ألفراد السجتسع.
تحديؽ وتظؾير وتجؾيد  في وبسا  دايد السمسدات ذات العاق استغال السؾارد الظبيعي  والسعدني   -

 أدائيا بيدف رفع السدتؾم االقترادي للباد.

 :في ترسيخ الخمػ األمني الثامعاتدور  -3
وذلػ مؽ ، في السجتسع ياتيا في يسلي  ترسيخ األمؽمدموليشبغي يلى الجامعات اليسشي  القيام بدورىا و 

 إيداد الخظ  والبرامج والدراسات واالستذارات العلسي  اليادف  إلى: ال 
اليسشاي وأمشاو  السجتساعسالؼ  يلاى الحفااافاي  أفاراد السجتساع بايؽ األمشاي ؾييالاتشسيا  إياداد البارامج ل -

 .هواستقرار 
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لادييؼ لتسكياشيؼ ماؽ  الؾطشيا  القايؼ تشسيا  كاذلػ، و أفاراد السجتساع لدم مشياأل الحس تشسي إيداد برامج ل - -
  ظااراألالؾطشيا ، والعساح يلاى تشسيا  وياييؼ ب بالؾناد   التسداػ يلاى لادفاع ياؽ وطاشيؼ، والتأزيادا اإلسايام فاي

 .بيؽ األفراديز يالتفرق  والتسز  االجتسايي والتس األمشي  التي تمدي إلى
  .في القيام بعسلي  نذر الؾيي األمشي بيؽ أفراد السجتسع دور الظلب  أىسي  ترسيخ -
األمشي  الدلب ، ومشيا ترسيخ الذراز  مع السمسدات األمشي  في تذخيص وتحليح ومعالج  الغؾاىر  -

 .واستقراره أمؽ السجتسعفي الجرائؼ بكاف  أنؾاييا التي تمثر 
نقيقي للسمسدات األمشي  إلى العسح السمسدي وبسا  حد مؽ السسارسات  إنداث تحؾلاإلسيام في  -

  الدلبي  الدائد  في أدائيا.
 االجتسايي.إياد  ىشدس  الدياس  األمشي  في الباد وفا متظلبات الدلؼ  -

 والةعميمي: الةربؽي امعات في ترسيخ الخمػ دور الث -4
 ياتيا في ترسيخ الدلؼ التربؾي والتعليسي في السجتسعمدموليشبغي يلى الجامعات اليسشي  القيام بدورىا و 

 إيداد الخظ  والبرامج والدراسات واالستذارات العلسي  اليادف  إلى: مؽ  ال
 وأىسيتاوالجامعي  الدلسي للتعليؼ البعدوبسا يرسخ  للجامعاتالتربؾي  والتعليسي   األىدافصياغ  محتؾم إياد   -

 .السجتسع واستقراره ودوره في سام 
 بتشسيا  ترسايخ الاؾييواألنذاظ  الجامعيا  وفاا متظلباات يس السشااىج وطار  التادر إياد  ىشدس  محتؾم  -

 في مختلف التخررات العلسي . الدلؼ
نحاؾ تؾجياو الظلبا   اال يسليا  التعلايؼ والاتعلؼ زاا  ىيئا  التادريس فاي الجامعاات دور أيإياد  ترسيؼ  -

، وبسااا  حقااا أمااؽ واسااتقرار ترساايخ الداالؼ السجتسعااي الذااامح بحااث العلسااي وفااا أبعاااد ومتظلباااتوال
 .السجتسع

 وتاؾجيييؼ والاؾيي لادم الظلبا  بيادف تشسيا  التربيا  والتشذائ  الدراساي  السحا رات أثشا في  التربي  الدلسي ترسيخ  -
 .في السجتسع نحؾ أىسي  الدلؼ االجتسايي وإرشادىؼ

وإشاعارىؼ  وناجاتاو السجتساع ماع تتؾافاا سالؾكي  سالسي  تربؾيا  وتعليسيا  قيًساا ومعاايير الظلبا  إزداا  -
 .السجتسع دا ح والدلؾ  التربؾي الدلسي والتزام القؾانيؽ والتشغيؼ الزب  قؾايد وانترام بأىسي  السؾاطش 

 الاؾطؽ ساام  واساتقرار تحقياا فاي تاووأىسي لادور الدالؼ الترباؾي والتعليساي فياؼ وإدرا  الظلبا ترسايخ  -
 السمسدات السجتسعي . وبيؽ بيشيؼ فيسا العاق  وتعزيز الشفدي ، والسجتسع، وتخظي الحؾاجز

 إدرا ي والتعليساي ماؽ  اال الدالؼ الترباؾ  نحاؾ تحقياا الظلبا  وأفاراد السجتساع ترسايخ الاؾيي بالدالؼ لادم -
 في القزا  يلييا. السجتسع، وأىسي  تعزيز التعاون  الغؾاىر التي تمدي إلى تفكػ أثار
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الظلبا   بياؼ  قتادم قدو  ندش  السعرفي  والسدالس  وتحريشيا ونسايتيا، بؾصفيؼ األساتذ تشسي  شخري   -
 السحا راتو أِلَن  الظال  االجتسايي في أثشا بسعلؾمات يؽ أىسي  الدلؼ   قؾلؾن، ويزودىؼ وييتسؾن بسا

 فاي واييا  صاؾر  بأفزاح مشاو، واساتغالو االساتفاد  يشبغاي التاي السعلؾماات ماؽ زبياًرا األساتاذ  زاًناا َ ُعاد  
 .الجان  السعرفي

وبسااا قاايؼ االنتسااا  والااؾال  لاادم الظلباا  والثقاا  بأنفداايؼ وباااآل ريؽ، ومحارباا  الجيااح، بكافاا  أنؾايااو  تشسياا  -
 يرسخ الدلؼ االجتسايي في السجتسع.

الظابياا  وجسايااات واالتحااادات  واألند اا  الظابياا  الجسعيااات الظابياا ، مثااح والييازااح البشااىتااؾفير   -
 .الحقؾ  السدني 

 :واالجةماعي التقافيالثامعات في ترسيخ الخمػ دور  -5
إيداد الخظ   مؽ  ال واالجتسايي الثقافيلؼ يشبغي يلى الجامعات اليسشي  القيام بدورىا في ترسيخ الد

 واالستذارات العلسي  اليادف  إلى:والبرامج والدراسات 
اآلدا  وثقافاتياا،  نحاؾ نسا ا  تشسيا  معرفا  وثقافا  ووياي السمسداات السجتسعيا  وقياداتيااإياداد بارامج ل -

ثقافتياا  دائار  ماؽ الخاروج إلاى تمدي يديد  وإنداني  اجتسايي  الجرائؼ، وتقد ؼ  دمات األنداث مؽ ونسا  
 إلاى تامدي اجتساييا  وثقافا  معرفا  وتقاد ؼ مكافحا  التفداخ االجتساايي نحاؾ الراارم  ومعارفياا التقليد ا 

 .السجتسع وممسداتو السختلف  وأفراد الجامعات العاق  بيؽ تؾثيا
باآلثاار الشاتجا  ياؽ الجارائؼ التاي تامدي إلاى تفذاي الغاؾاىر الدالؾكي   ؾيي الثقاافيشسيا  الاتإيداد برامج ل -

 .دلؼ االجتسايي بيؽ أفراد السجتسعالدلبي  السخل  بال
مااؽ  ااال إيااداد دورات وناادوات ولقااا ات وتشفيااذىا فااي  واالجتسااايي الثقااافيتشسياا  الداالؼ إيااداد باارامج ل -

 الاؾيي بالدالؼ ترسايخ وقؾافاح إلى جان  القيام بحساتاالجتسايي ،  والسرازز والشؾادي الجامعات والكليات
 معاارض متخررا  فاي ىاذا السجاال لادم شاعارات مخااطر التفكاػ االجتساايي والقياام بتبشاي ترفاع التاي

 .األفراد في السجتسع
السجتسع  فياني لدم األفراد الحفاا يلى الذاتي  الثقافي  واالرتقا  بالفكر والدلؾ  اإلندالتؾيؾي  بأىسي   -

لسجابي  الييسش  الثقافي  الد يل  التي تدتيدف األفراد وتفقدىؼ القدر  يلى الذعؾر باالستقرار واألمان 
متجدد  ال تعشي َأن  إنداًنا أو مجتسًعا معيًشا قد يسلي  بؾصفيا والدام في جؾان  الحيا  السختلف ، والثقاف  

قس  الدلؼ الثقافي، أو َأن ُو وصح إلى الغا   القرؾم، نرح مؽ السعارف والعلؾم والقيؼ ما  جعلو يلى 
اجعتيا وتقؾيسيا وإصاح تكرار التيذي  ومر  :أي ،دالالت التيذي  والتقؾيؼ تعشى التجدد الذاتي َوِإن َسا

 .ايؾجاجيا
فاي  وغيرىاا واإلياام والسدرسا  زاألسار  األ ارم  وممسدااتو السجتساع أجياز  مع أىسي  التكامح تأزيد -

 ترسيخ الدلؼ االجتسايي.
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 أصاابحل تذااخيص السذااكات االجتسايياا  ومعالجتيااا وأىسياا  االنتياجااات االجتسايياا  التاايدراساا  و  -
 ، وذلاػ ماؽ  اال إرشااداالجتساايي الاؾيي و اعف األ اقاي، التلاؾث عاح ملحا  و اصا  فاي  ارور 

 السجتساع، ماا قايؼ ماع تتعاارض اتبدالؾكي لإلتياان أ اقياؼ وساعؾا انحرفال الاذيؽ الظلبا  وأفاراد السجتساع
 القاانؾن، و اياع طائلا  تحال والؾقاؾع سداا ل لل  عر ايؼ ، وبسااالسجتسع وممسدااتومع  صدام في جعليؼ

 مدتقبليؼ.

فاي السجتساع  األولاى الشاؾاه  بؾصافيافاي الدالؼ االجتساايي األسار   في تشسيا  اإلدرا  ألىسيا  دور اإلسيام -
 .السمسدات االجتسايي  سائر يؽ ليا مسيز  أساسي   رائص مؽ ليا لسا
 السحافغا  يلاى الدلؼ االجتسايي، وتدري  السؾاطشيؽ بسيددات واالنتسا ، والتؾيي  اليؾي  مفاىيؼ تشسي  -

 .القؾمي و  األسرار الؾطشي  يلى
تشسي  الذعؾر باالنتسا  للسجتسعو وىؾ ماا  جعاح الفارد متاأثًرا ومامثًرا بساؽ  عايش معياؼ، وذلاػ ماؽ  اال  -

 .  والتررف بؾيي ومدمولي  مجتسعي تشسي  معارفيؼ تجاه الؾاجبات والحقؾ 
مباااادئ الااادفاع االجتساااايي الاااذي  قراااد باااو بأناااو مجسؾيااا  السباااادئ والقؾاياااد  تؾيؾيااا  بأىسيااا  ترسااايخال -

سع واإلجرا ات الؾقائي  والعاجي  والتشسؾي  التي يلتزم بيا األفراد في مجال الدفاع االجتسايي ونسا   للسجت
مؽ ندوث االنحراف ووقايتو مؽ لثاره، والادفاع ياؽ ماؽ وقاع فاي ذلاػ ماؽ أفاراده وتأىيلاو ومعاملتاو إنداانًيا 

م الدلؾ  السشحارف أو ليعؾد مؾاطًشا صالًحا للسجتسع في إطار الدياس  االجتسايي  في السجتسع، ولكي نق ؾِّ
 .اإلجرامي

االجتسااايي فااي الحااد مااؽ ارتفاااع معاادالت تفاااقؼ الجريساا ، و ااع اآلليااات اليادفاا  ِإَلااى ترساايخ التزااامؽ  -
وإ جاااااد ساااابح الحسا اااا  الكفيلاااا  فااااي مؾاجياااا  اال ااااتاالت السفاجئاااا  والسملساااا  مااااؽ  ااااال قيااااام السمسدااااات 

ًدا مشتجايؽ  اسؽ االجتسايي  بدورىا في نسا   األفراد ونثيؼ يلى اإلصاح والعؾد  للسجتسع بؾصافيؼ أفارا
 .الخظ  السدتقبلي 

  :الثامعات في ترسيخ الخمػ الدديني والفكري  ردو  -6
ياتيا في ترسيخ الدلؼ الديشي والفكري مؽ  ال إيداد مدموليشبغي يلى الجامعات اليسشي  القيام بدورىا و 

 :اإلسيام في الخظ  والبرامج والدراسات واالستذارات العلسي  اليادف  إلى
 السجتساع الداليؼ تكؾيؽ في تديؼ تربؾي  ممسدات ديشي  دور الجؾامع والسداجد وأىسيتيا بؾصفياتظؾير  -

 .السذترك  وترؾراتيؼ االجتسايي  ثقافتيؼ شسليؼ، وتكؾيؽ أفراده، وجسع بيؽ وترسيخ الدلؼ
ودورىاا فاي ترسايخ الدالؼ  السجتسعيا  الفئاات لسختلاف الديشيا  الراحيح  التربيا أىسيا  الاؾيي بتشسيا   -

 .االجتسايي
 داالؼ االجتساااييالسخلاا  بال والغااؾاىر الديشياا  والفكرياا  إدرا  األنااداثتشسياا  القاادر  لاادم األفااراد نحااؾ  -

 .السجتسع وتحليليا شرائا التي تيؼ كح
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 أو السذاؾى  أو الفكريا  والديشيا  السزالل  الحساات اإلسيام في مجابي أفراد السجتسع ب ترسيخ دور -
 السخل  بالدلؼ االجتسايي. ونغسيا ومرادرىا السحلي  الثقاف  يلى السغر  

 الاديشي والفكاري  دالؼترسيخ مفيؾم القدو  الديشي  والفكري  بايتبار َأن  القدو  تديؼ في تشسي  الفي  اإلسيام -
جسلا  ماؽ السفااىيؼ التاي تلفال باث  كؾنيا تدايد يلاى وفراد السجتسعالقدو  الحدش  أل سثحتو نيث في السجتسع
 القيؼ الفكري  والدلؾ  الفكري القؾيؼ. انتباىيؼ تجاه

أفاراد ترسيخ مشيج الؾسظي  وندؽ التفكر والتدبر والتعقح لدم إيداد اآلليات والؾسائح التي تدايد يلى  -
 .السجتسع

 َأن اوُ نريا  الارأي وقباؾل الارأي اآل ار ميساا كاان مخالًفاا لساا  غاؽ  أىسيا  ودور يلىأفراد السجتسع تذجيع  -
الحااا، وكااذلػ يلااى أد  الخاااف واال ااتاف، ومااشيج الحااؾار مااؽ  ااال السسارساا  العسلياا  ومااؽ السعيشااات 

 عسح يلى غرس قيؼ االيتزاز باليؾي  الديشي .والالفكري  دلؼالتي تدايد البيئ  الجامعي  يلى تحقيا ال
 .سجتسعوأفراد ال الفكري لدم الظلب  دلؼإقام  السحا رات التي تركز يلى أىسي  ال -
وغيرىاا ماؽ  التي ترسخ الدلؼ السجتسعي إقام  السعارض الثقافي  ومعارض الكتا  والشدوات والسدرنيات -

 وسائح تؾصيح الفكر والثقاف  مثح الرسؾم والقرص وغيرىا.
وإنرافيؼ فاي الستابعا  واالىتساام بياؼ والشراائا لياؼ وتباادل  وأفراد السجتسع ترسيخ قيؼ العدل بيؽ الظلب  -
  واالنترام والتقدير معيؼ، وغير ذلػ مؽ األشيا  التي تعكس الظسأنيش  وتغرس الثق  في الشفؾس التي الح

 الفكري لدييؼ. دلؼتمسس للؾيي الفعال تجاه ال

 :ةرحاتاالسةنةاجات والةؽصيات والمق (2

 االسةنةاجات: -1
 :اآلتيبشاً  يلى الشتائج التي تؼ ير يا،  دتشتج البانث 

الستعلق   غيا  دور الجامعات اليسشي  في اإلسيام بدراس  وتذخيص السذكات والقزا ا السجتسعي  ِإن   -
تقدم السجتسع وتحقيا يلسي  مدمول  يؽ بؾصفيا ممسدات في يزل  يؽ دورىا بالدلؼ االجتسايي جعليا 

 أمشو واستقراره.
في تقد ؼ السعرف  الستقادم  البعيد  يؽ ناجات السجتسع استسرار الدور التقليدي للجامعات اليسشي   َأن   -

 الذي يشبغي أن تسارسو في السجتسع اليسشي.ومتظلباتو وأمشو وسامتو أفقدىا دورىا الريادي والسأمؾل مشيا 

 :والمقةرحات الةؽصيات -2
 يؾصي البانث باآلتي:في  ؾ  الشتائج واالستشتاجات التي تؾصح إلييا البحث،  
ياتيا وفا مدمولو انؾن إنذا  الجامعات اليسشي  وبسا يمدي إلى تظؾير أىدافيا ووعائفيا تعديح ق -

 متظلبات الدلؼ االجتسايي.
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التذريعات القانؾني  التي تزسؽ تحؾل الجامعات اليسشي  إلى ممسدات يلسي  نقيقي  ليا إصدار  -
 معالج  قزا ا الدلؼ االجتسايي.في مجتسعي  وباستقالي  كامل  وبسا  سكشيا مؽ اإلسيام ي  مدمول
يتيا نحؾ معالج  القزا ا مدمولللجامعات اليسشي  وبسا يرسخ دورىا و تظؾير التؾجيات االستراتيجي   -

 االجتسايي  وفا أبعاد ومتظلبات الدلؼ االجتسايي.
التي وار إيداد الخظ  والبرامج والسذاريع اليادف  إلى و ع اآلليات واألسالي  العلسي  لترجس  األد -

 لترسيخ الدلؼ االجتسايي.يشبغي القيام بيا 
في يسلي  الخ التي تسكؽ الجامعات اليسشي  مؽ القيام بأدوارىا …تؾفير السؾارد البذري  والسالي  والساد   -

 ترسيخ الدلؼ االجتسايي.
الجامعات اليسشي  ىسي  ودور وإدرازيؼ أل اسي  الحازس اإلراد  لدم الشخ  الديتؾفر الرىي  والقشاي  و  -

 الريادي في معالج  قزا ا الدلؼ االجتسايي.
إنذا  السرازز البحثي  واالستذاري  الستخرر  في الجامعات اليسشي  اليادف  إلى دراس  وتحليح  -

  .السذكات والقزا ا االجتسايي ، ومشيا قزا ا الدلؼ االجتسايي
ظبيا دور الجامعات اليسشي  في والترؾرات والبرامج لتإجرا  الدراسات العلسي  اليادف  إلى و ع الرىم  -

 ترسيخ الدلؼ االجتسايي.

 قائمة المذادر والمراج :

  المراج  العربية: -أ
 . يالؼ الكت ،  القاىر . المنيج الةربؽي وتجديات العذر(. ٕٕٓٓ) .إبراىيؼ، مجدي يزيز .ٔ
سايي  في التعليؼ الجامعي لخدم  (. متظلبات جؾد  السدمولي  االجتٕٙٔٓ) اندو، سيدي.أن .ٕ

 .(ٕٗالعدد )، غؾا األ جامع  يسار تليجي مثمة دراساتالسجتسع. 
. كلي  العلؾم دور الةعميػ في تنمية الخ م االجةماعي وترقيةو(. ٕٚٔٓ) لدم، أسسا  نديؽ. .ٖ

 جامع  بحري، الدؾدان. .االجتسايي  واالقتراد  
عؽائلللل الةعملليػ الثلللامعي وآثارىلللا الخللمبية عملللى الةنميلللة فلللي (. ٖٕٔٓ) .ايباااد الحاااألغبااري، يلااي  .ٗ

 –" رنامج دعؽة إلص ح سياسة الةعميػ الثامعي في الليمؼ األسباب والع ج  –الثميؽرية اليمنية 
(، مركااز القااانؾن الاادولي اإلنداااني ونقااؾ  ٔدراساا  ميدانياا .  )واقلل  الةعملليػ الثللامعي فللي اللليمؼ": 

  اليسشي .اإلندان، صشعا، الجسيؾري  
. جامع  دور المناىج الةعميمية في تجقيل ثقافة الخمػ االجةماعي(. ٕٗٔٓ.) يبد الرزا ،باللسؾشي .٘

 الجزائر. ،الؾادي
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(، دار السعرف  ٔ.  )دور الثامعة في مؽاجية الةطرف الفكري (. ٕٚٓٓ). وفا  دمحمالبرايي،  .6
 الجامعي ، االسكشدري ، مرر.

سمخللمة كةللب سياسااي .  –(. الداالؼ الااؾطشي )الساادني(: دراساا  اجتسايياا  ٕٕٔٓ) .ميبااد الدااا ،بغاادادي .ٚ
  العرا . ،بيل الحكس ، بغداد ،(ٖع) ،ثقافية شيرية

 -االقتراد   في العالؼ العربيزمات األالدلؼ االجتسايي في عح شكالي  إ(. ٕٚٔٓ)مريؼ.  ،جقبؾ  .8
 الجزائر. ،الجلف  ،جامع  زيان ياشؾر ،رسالة ماجخةير .ٕٙٔٓ-ٕٛٓٓدراس  نال  في الجزائر

مخللليرة تجلللدديث الةعمللليػ فلللي الللليمؼ حةلللى الؽقللل  الجاضلللر وتجدياتلللو  .(ٕٚٓٓ) .الحااااج، أنساااد يلاااي .ٜ
 . كلي  التربي ، جامع  صشعا ، اليسؽ. المخةقبمية واسةراتيثية تطؽيره

السجلاس األيلاى . دراسة تدحيذلية ألوضلا  الةعمليػ العلالي فلي الليمؼ .(ٜٕٓٓ) .الحاج، أنسد يلي .ٓٔ
 الجسيؾري  اليسشي .، للتخظي ، صشعا 

. دار أساليب اسةدراف مخةقبل الةحطيط الةربؽي االسةراتيثي. (ٖٕٔٓ) .الحاج، أنسد يلي .ٔٔ
 الستفؾ ، صشعا ، الجسيؾري  اليسشي .

. دار الشبأ، صشعا ، جذوره وعؽامل تدكمو الةعميػ الثامعي في اليمؼ. (ٕ٘ٔٓ) .الحاج، أنسد يلي .ٕٔ
 الجسيؾري  اليسشي .

مثمة البجؽث  (. الظائفي  الدياسي  وأثرىا في الدلؼ السجتسعي.ٕ٘ٔٓ)ىاشؼ. مشير  ، زير .13
 الدعؾد  . ،(ٕ٘ع) ،يةس موالدراسات اإل

(. واقع السدمولي  االجتسايي  لدم السمسدات الجامعي  العربي  ٜٕٔٓ) الخظي ، دمحم مظير. .ٗٔ
ديؽليؽ  25-24المؤتمر العممي الراب  المنعقد في . السعاصر ومتظلبات تشسيتيا في  ؾ  التحد ات 

 جامع  نزرمؾت، الجسيؾري  اليسشي . ،م2019
(. بشا  ترؾر مقترح لتظؾير األدا  الؾعيفي لرىسا  األقدام العلسي  ٖٕٔٓ) الخؾالني، ليشا يبدهللا دمحم. .٘ٔ

، جامعا  إ ، الجسيؾريا  ماجخةيررسالة في الجامعات اليسشي  في  ؾ  مد ح إدار  الجؾد  الذامل . 
 اليسشي .

جامع  قاصدي  ،نال  في الجزائر -(. الدلؼ االجتسايي وازم  الدول  الريعي ٕٙٔٓ) نعيسي. ،الخير .16
 الجزائر. ،مرباح بؾرقل 

 –(. التشسياا  االجتسايياا  لتعزيااز الدااام االجتسااايي والتعااا ش الداالسي ٕٙٔٓ) أبااؾ دقااؽ، يساار يباااس. .ٚٔ
كلياااا  الدراسااااات العليااااا، جامعاااا  الدااااؾدان للعلااااؾم  أطروحللللة دكةللللؽراه،دراساااا  نالاااا  وال اااا  القزااااارف. 

 والتكشؾلؾجيا، الدؾدان.
الذبا  الجامعي لسفيؾم وأىسي  الدلؼ االجتسايي.  إدرا (. مدم ٕٛٔٓ) مشى نسر أنيس. ،الذذشي  .ٛٔ

 (، غز ، فلدظيؽ.ٛ، ع)مثمة العمؽم االنخانية واالجةماعية
 العرا . ،دىؾ  ،. مظبع   انيكةابات في  ناء الخ م والةعايش(. ٕٗٔٓ)  زير. ،دوملي .ٜٔ
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: مؤشلللللللرات الةعمللللللليػ فلللللللي الثميؽريلللللللة اليمنيلللللللة(. ٕٕٓٓالسجلاااااااس األيلاااااااى لتخظاااااااي  التعلااااااايؼ .) .ٕٓ
 م. األمان  العام ، صشعا ، الجسيؾري  اليسشي . ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ

  . صشعا ، اليسؽ.نةائج محرجات مؤتمر الجؽار الؽطني (.ٕٗٔٓ) الجسيؾري .رئاس   .ٕٔ
(. أزماا  التعلاايؼ العااالي فااي الاايسؽ وتحااد ات الؾاقااع "أنسااؾذج جامعاا  ٕٓٓٓ) غالاا .الذااريبي، بلقاايس  .ٕٕ

يؾنياااؾ، صاااشعا   ٖٔ-ٖفاااي الفتااار  ملللؤتمر الةعمللليػ األىملللي المنعقلللد بثامعلللة الممكلللة أروو صاااشعا " 
 الجسيؾري  اليسشي .

 . الدار العالسي  للشذر والتؾزيع، القاىر .الثامعة والخمطة(. ٕ٘ٓٓ) الغري . زيبد العزيصقر،  .ٖٕ
(، دار وائاح ٗ.  )اللدليل الةطبيقلي لمبلاحتيؼ –البجث العممي  (.ٜٕٓٓ) الريرفي، دمحم يبد الفتاح. .ٕٗ

 للشذر، يسان، األردن.
 ،(ٕمجلااد) ،(ٛع) ،مركللز وطللؼ لمدراسللات(. السؾاطشاا  والتعااا ش. ٜٕٓٓ)درويااش. نداايؽ  ،العااادلي .ٕ٘

 العرا . ،بغداد
مؤسخات الةعميػ العالي الثلامعي وحقلؽع اإلنخلان " رنلامج دعلؽة (. ٖٕٔٓ) سظان.يبد الحسيد،  .ٕٙ

(، ٔدراس  ميدانيا   )إلص ح سياسة الةعميػ الثامعي في اليمؼ  واق  الةعميػ الثامعي في اليمؼ": 
 الجسيؾري  اليسشي .مركز القانؾن الدولي اإلنداني ونقؾ  اإلندان، صشعا ، 

مثملة (. األسس الفكريا  لثقافا  التعاا ش الدالسي فاي السجتسعاات. ٕٙٔٓ). يبد هللا الد  ،ريبد الدتا .ٕٚ
 العرا . (،ٖ،ٕع) ،الةراث العممي العربي

 (، يالؼ الكت ، القاىر .ٕ ) .دعؽة لةطؽير الةعميػ االجةماعي(. ٖٕٓٓ) الدام. ، يبدريبد الغفا .ٕٛ
دور الجامع  في نذر وترسيخ (. ٕٛٔٓ) السجيد، إ اد طار . يبدالكريؼ و  يبدالؾىا ، أنسد  يبد .ٜٕ

. جامع  بغداد، مثمة كمية العمؽم الخياسيةثقاف  الدلؼ الدا لي والسجتسعي لدم الظا  والذبا . 
 بغداد، العرا .

 ،دار السدااير  للشذاار والتؾزيااع ،(ٔ ) الخللمػ االجةمللاعي وسللبل تعزيللزه.(. ٕٕٔٓ)وردان.  ،العكلااؾ  .ٖٓ
 .األردن ،يسان

الةثللاوب المجمللي  ة فللي نللاء الخلل م فللي مثةمعللات النللزا  )دراسلل(. ٕٛٔٓ)جسعاا . يساار  ،يسااران .ٖٔ
 العرا . ،. بغدادوإعادة الةأىيل المثةمعي(

(. الجامعات الرسسي  في األردن ودورىاا فاي السدامولي  السجتسعيا . ٕٛٔٓأبؾ يسير ، ندان زيدان .) .ٕٖ
 (، السلك  األردني  الياشسي .ٗالعدد ) ،المثمة اإللكةرونية الداممة مةعددة الةحذذات

، مثمة جامعلة القلدسوالسدمولي  االجتساييا . (. الجامعات العربي  ... ٕٓٔٓ) ذ ا .يؾاد، يؾسف  .33
  فلدظيؽ.

ي  السجتسعيا  فاي تادييؼ مسارساات الدالؼ األىلاي للذابا  سدمول(. دور الٕٗٔٓ)ذ ا . يؾاد، يؾسف  .ٖٗ
 (، الجزائر.ٗ، ع)مركز جيل البجث العممي لمندرالجامعي. 
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ياتيا مدمولدور الجامعات العربي  في  دم  السجتسع في  ؾ   (.ٕٚٔٓ) زرزر.العياشي،  .ٖ٘
، سكيكد ، ٜٓ٘ٔأوت  ٕٓ، جامع  مثمة العمؽم االقةذادية الةثارية وعمؽم الةخييراالجتسايي . 

 .الجزائر
ي  االجتسايي  لدم سدمولبرنامج إرشادي ديشي في تشسي  الفعالي  (. ٕٔٔٓ) جامد.الغامدي،  حيى  .ٖٙ

، يساد  الدراسات العليا، جامع  السلػ يبد العزيز، رسالة ماجخةير. طا  السرنل  الثانؾي  بجد 
 الدعؾد  .

 دار األ ؾا  للشذر والتؾزيع. ،(ٔ.  )في القران والجدديث مالخ  (.هٔٔٗٔ)دمحم.  ،الغروي  .ٖٚ
(، دار جريااار للشذااار والتؾزياااع، يساااان، ٔ.   )الةربيلللة الؽطنيلللة(. ٕٙٓٓمحافغااا ، يلاااي ول ااارون .) .ٖٛ

 األردن.
(. التحد ات الدا لي  والخارجي  السامثر  يلاى األماؽ الاؾطشي األردناي ٖٕٔٓ) القادر.دمحم، إبراىيؼ يبد  .ٜٖ

، كليا  اآلدا  والعلاؾم، جامعا  الذار  رسالة ماجخلةير(: دراس  تحليليا . ٖٕٔٓ – ٜٜٜٔفي الفتر  )
 األوس ، األردن.

دعؽة إللى الخل م: علؼ ثقافلة الخل م وال عنلف والةخلام  ومفلاىيػ أخلرو. (. ٕٚٔٓمركز ىردو .) .ٓٗ
 مركز ىردو لديؼ التعبير الرقسي، القاىر ، مرر. 

مثمللة . الااشص القرلنااي مااد ًا -السجتسعااي باايؽ الؾنااد  والتعاادد(. الداالؼ ٕٚٔٓ)أمياار. يباااس  ،معااارز .ٔٗ
 العرا . ،(ٖع) ،يةس ممركز با ل لمدراسات اإل

نجللؽ أنملؽلج لحطللة اسللةراتيثية لةطلؽير األمللؼ الفكلري فللي الثامعللات (. ٕٚٔٓالسعساري، والحااج .) .ٕٗ
العرباي لادول الخلايج. : دراس  مقدم  لجائز  مكت  التربي  اليمنية في ضؽء أ رز االتثاىات المعاصرة

 الرياض الدعؾد  .
مؤسخات الةعميػ الثامعي ومبدأ الدراكة المثةمعيلة )الؽاقل  والؽاجلب( (. ٖٕٔٓمكرد، يائاد  دمحم .) .ٖٗ

: دراسا  ميدانيا . مركاز القاانؾن الادولي اإلندااني " رنامج دعؽة إلصل ح الةعمليػ الثلامعي فلي الليمؼ"
  .ونقؾ  اإلندان، صشعا ، الجسيؾري  اليسشي

مفيؽم الةعايش الخلممي ودوره فلي تجقيلل الؽحلدة الؽطنيلة: العلراع (. ٕٕٔٓ) ميدي، يبير سيام. .ٗٗ
 زلي  العلؾم الدياسي ، جامع  بغداد، العرا .أنمؽلًجا. 

(. ترااؾر مقتاارح لتظااؾير أدا  الجامعااات اليسشياا  وفااا معااايير الجااؾد  ٕ٘ٓٓ) إبااراىيؼ.اليااادي، شاارف  .٘ٗ
-ٔٔالسشعقد في الفتر  مؽ  –: جؾد  التعليؼ الجامعي ةربؽي الحامسمؼ أوراع المؤتمر ال –الذامل  
 أبريح. جامع  البحريؽ، مسلك  البحريؽ. ٖٔ

ومبادئللللو فللللي ضللللؽء الدللللريعة  ضللللرورتو-االجةمللللاعيالخللللمػ (. ٕٙٔٓ)أشاااارف. نامااااد  ،ىسااااداني .ٙٗ
 جامع  بشجا . ،كلي  اللغات ،يةس ماإل

 . صشعا ، الجسيؾري  اليسشي .الةنمية البدريةتقرير (. ٖٕٔٓ) وزار  التخظي  والتعاون الدولي. .ٚٗ
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م 1995( لخلنة 18القرار الثميؽري بالقانؽن رقلػ )(. ٕٓٓٓوزار  التعليؼ العالي والبحث العلسي .) .ٛٗ
 . صشعا ، الجسيؾري  اليسشي .يدأن الثامعات اليمنية

مظاابع دائار  التؾجياو . قلانؽن الثامعلات اليمنيلة والئجةلو الةنفيذيلة(. ٖٕٔٓ) القانؾني .وزار  الذئؾن  .ٜٗ
 السعشؾي، صشعا ، الجسيؾري  اليسشي .
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