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 مسحخلظ البحث:

 وي٘ اؾتراجُجُت م٣ترخت لخىمُت اإلاؿئىلُت اإلاجخمُٗتالحالي بلى بدث هضٝ الح        

ت في ْل الخدى٫ الغ٢ميل ٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع . لجامٗاث في الح

 بدثاإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، ٞخىاو٫ الالباخث اؾخسضم لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت و 

ؤبٗاصها، ومجاالتها، ومخُلباث و ؤهمُتها، و مٟهىم اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث، 

ال٢تها بالهىٍت ألازغي  جُٟٗلها، و٦ظا ٖغى ؤهمُت اللٛت الٗغبُت، وم٩اهتها بحن اللٛاث ، ٖو

 
ا
غى ج بدثلل ؤلاؾالمُت، واؾخ٨ماال  ٖ غبُت في الٗهغ الحالي، و م ؤهم وا٢٘ اللٛت اٗل

 هاالخدضًاث اإلاٗانغة التي جىاحه
ا
ُت، وزخاما جُت اإلا٣ترخت لخىم  جم وي٘ الاؾتراُج

ت في ْل  اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث في الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

 الخدى٫ الغ٢مي.

ت،  ، اللٛت الٗغبُت،إلاجخمُٗت للجامٗاثاإلاؿاولُت ا الكلمات اإلافحاحية: الهىٍت الحًاٍع

 .الخدى٫ الغ٢مي
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Abstract : 

 

   The current research aims to develop a proposed strategy to 
develop the social responsibility of universities in preserving the 

Arabic language and its civilizational identity in light of digital 
transformation. To achieve the goals of the research, the researcher 
used the descriptive and analytical approach. The research dealt with 

the concept of community responsibility of universities, its 
importance, dimensions, fields, and requirements for its activation, as 

well as presenting the importance of the Arabic language, its position 
among other languages, and its relationship to Islamic identity, and to 
complement the research, the reality of the Arabic language in the 

current era was presented. And the most important contemporary 
challenges it faces, and in conclusion, the proposed strategy was 

developed to develop the community responsibility of universities in 
preserving the Arabic language and its civilizational identity in light 
of digital transformation.   

Key words: The community responsibility of universities; Arabic 

language; the cultural identity; digital transformation. 

 مقذمة 

ا إلاا جخمخ٘ به  حٗض اللٛت الٗغبُت مً ؤهم اللٛاث الٗاإلاُت في الٗالم اإلاٗانغ، هٓغا

٤ وحظوٍع زابخت وخايٍغ ال ٣ًل ًٖ مايحها، ٞهي مٟخاح شخهُت ألامت،  ٍغ مً ماٍىٖ 

وحىهغ هىٍتها، والحاعؽ ألامحن ٖلى ز٣اٞتها ألانلُت واإلاٗانغة، ٣ٞض ازخاعها هللا 

م، ٢ا٫ حٗالى: –ٚحرها مً اللٛاث  صون  –ؾبداهه وحٗالى  ا  لخ٩ىن لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ ِبهَّ
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 (. 22)الؼمغ:  ل

ا  222في الٗالم، خُث ًى٤ُ بها ؤ٦ثر مً ٦ما حٗض الٗغبُت ؤ٦ثر اللٛاث اهدكاعا

ملُىن وؿمت ٧لٛت ؤم، ٦ما ًى٤ُ بها ٢غابت الٗضص هٟؿه مً اإلاؿلمحن ٚحر الٗغب ٧لٛت 

زاهُت، هظا باإلياٞت بلى ٧ىجها بخضي اللٛاث الؿذ الغؾمُت في هُئت ألامم اإلاخدضة 

اخها (. ومً ؤهم اللٛاث التي ٧اهذ وؾخٓل مىحىصة بؿبب اهٟخ02، 2102)ؤماعة، 

اإلاؿخمغ ٖلى الحًاعة والث٣اٞت، وجىحهها الضاثم هدى اإلاؿخ٣بل وزغاء الحُاة، لظل٪ ًجب 
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جب ؤن وٗتز بها وم٩اهتها في اللٛاث  الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت، ٞهي لٛت ال٣غآن، ٍو

 ألازغي.

 ً م مً طل٪، ٞةن اللٛت الٗغبُت في الٗهغ الغاهً جىاحه الٗضًض م وبالٚغ

والخاعحُت، والتي جتزاًض في ػمً الٗىإلات واهدكاع وؾاثل الاجها٫ الخدضًاث الضازلُت 

غ،  ًاث الٗىإلات 22، 2102واحؿاٖها ٖلى هُا١ ٦بحر )حٍٗغ (، ومً ؤهم جل٪ الخدض

ت والث٣اٞت الٗغبُت، إلاا جمثله مً جُاٍع  الث٣اُٞت، التي ٞغيذ هٟؿها ٖلى الؿاخت ال٨ٍٟغ

٘ في وؾاثل ٢ىي جضٖمه ٢ىي ٖضًضة وجخجه بلى الؿُاصة الخا مت بٟٗل الخُىع الؿَغ

خماص اإلاخباص٫ بحن الكٗىب في ؤمىع الحُاة، وجخجلى ؤبٗاص  اإلاىانالث والاجهاالث والٖا

ا باهدكاع الث٣اٞت ألاوعبُت الٛغبُت، وؾٗحها للهُمىت ٖلى ؾاثغ الحًاعاث  ُا الٗىإلات ز٣اٞ

حراث وجدضًاث ز٣ا غيت لٛخ ُٞت ٦بري، زانت والث٣اٞاث، لظا ٞةن اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٗم

غب  غها لٛل غبي، وجٞى غ ال٣ضعة اللٛىٍت بال لل٣لُل مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ اٗل في ْل ٖضم جٞى

 (. 2، 2102)الهٟتي، 

 في مُاصًً 
ا
ا ًىاحه اللٛت الٗغبُت، زانت ا آزغا ًا ٗض َُٛان اللٛاث ألاحىبُت جدض َو

ما٫، ٞإنبدذ حكتٍر بٌٗ قغ٧اث ال٣ُإ الخام والكغ٧اث مخٗض صة ؤؾىا١ ألٖا

ج الجامعي للٛت ألاحىبُت؛ مما ٢ض ًًُغه بلى الالخدا١   -الجيؿُاث، يغوعة بج٣ان الخٍغ

ا  -في ؤٚلب ألاخُان  ٗا بال٩لُاث التي جضعؽ بغامجها وم٣غعاتها باللٛت ألاحىبُت، وطل٪ َم

(، ٦ما 222، 2113في الالخدا١ بٟغنت ٖمل ًم٨ً ؤن جخاح له بٗض الخسغج )الٛمغي، 

ت، واإلااؾؿاث الخانت والٗامت، والكغ٧اث  ؤنبدذ ججاهغ ٦ثحر  مً اإلادالث الخجاٍع

غيها باللٛت  غها، ونُاٚت ٣ٖىصها وحٗلُماتها، وجىػَ٘ بٖالهاتها ٖو ب٨خابت الٞخاتها وج٣اٍع

م ٧ىن جل٪ الكغ٧اث ٖغبُت!.  ألاحىبُت ٚع

 للخدى٫ الغ٢مي واؾخسضام الخ٨ىىلىحُا الؿاثض في الٗهغ الحالي مً ؤحل 
ا
وهٓغا

الخُىع والخ٣ضم الٗلمي والخٗامل م٘ ألاػماث اإلاٗانغة، ٞةن ألامغ ٢ض اػصاص  مؿاًغة

 ما ًبث ٖبر ؤلاهترهذ 
ا
زُىعة بما هخج ًٖ جل٪ الثىعة اإلاٗلىماجُت والخ٨ىىلىحُت، زانت

ت  والبث الًٟاجي باللٛت الٗغبُت، بط بن ؤٚلب بغامجها مهممت باللٛت ؤلاهجلحًز

ا ب022، 2110)ٖبضالؿالم،  % 31لٛت، ل٨ً  0111إهه ًىحض في الٗالم ؤ٦ثر مً (، ٖلما

ُت  ا للٛاث ألازغي ختى اللٛاث الح
ا

ت، مما ٌٗض تهمِك مً البرمجُاث جبث باللٛت ؤلاهجلحًز
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م ؤن هه٠ 2/2/2110مجها، ٦ما ؤٞاصث صعاؾت لبرهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت وكغث في 

٣ها للؼوا٫، وخظعث الضع  % مً اللٛاث 31اؾت مً ؤناللٛاث اإلادلُت في الٗالم في ٍَغ

ً )الىانغ،  ٝ جسخٟي في ال٣غن الحاصي والٗكٍغ  (.22، 0331اإلادلُت ؾى

يُت، ٣ٞض اهدكغث في الؿىىاث ألازحرة  باإلياٞت بلى ٦خابت الٗغبُت بالحغٝو الالُج

لٛت مؿخدضزت ؤوحضها بٌٗ الكباب ٖلى مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي، حؿمى هظه اللٛت 

)الٗغبحزي( ًسخلِ ٞحها اللٟٔ الٗغبي باألحىبي ٖلى اإلاؿخىي اإلاىُى١، )الٟغاه٩ى آعبُ٪( ؤو 

ا حؿخسضم  ًا ؿدبض٫ الحٝغ الٗغبي بالحٝغ الالجُني ٖلى اإلاؿخىي اإلا٨خىب، وٞحها ًؤ َو

ألاع٢ام للخٗبحر ًٖ الحغوٝ التي ال م٣ابل لها في الالجُيُت، وجستز٫ بٌٗ الٗباعاث 

 ا.اإلاؿخسضمت ب٨ثرة في ازخهاعاث جض٫ ٖلحه

وبطا ٧ان هظا الٗهغ ٢ض ؤٞغػ الٗضًض مً الخدضًاث التي جىاحه اللٛت الٗغبُت، 

 ؛ٞةن آلاما٫ جخجه هدى اإلااؾؿاث التي حٗنى باإلاداٞٓت ٖلى اللٛت الٗغبُت والجهىى بها

لل٣ُام باإلاهام  -ومً ؤهم جل٪ اإلااؾؿاث الجامٗت باٖخباعها عؤؽ هظه اإلااؾؿاث

ت ومىاحهت جل٪ وألاصواع التربىٍت والخٗلُمُت  للحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

 الخدضًاث.

ن الٗال٢ت بُجها وبحن وؤؤن الجامٗاث جمثل مٓلت اإلاجخم٘ وعوخه،  الجضًغ بالظ٦غ و 

م٣ُت، جىزغ ٧ل مجها في ألازغي وجخإزغ به، ولٗل ما ًمحز  اإلاجخمٗاث ٖال٢ت وز٣ُت ٖو

جترب٘ ٖلى هغم الىٓام الخٗلُمي للمجخم٘، الجامٗت ًٖ باقي اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ؤجها 

ُت  ُت والث٣اٞ ٞغ جل٪ اإلا٩اهت التي ح٨ٗـ ؤهمُتها في جىمُت اإلاجخم٘ وجلبُت اخخُاحاجه اإلٗا

ٞالجامٗاث لِؿذ  وألا٧اصًمُت، وهظا ما ًم٨ً ونٟه ٦مؿاولُت مجخمُٗت للجامٗاث، 

مً طل٪ وهى جٍُىغ  لخسٍغج الُالب واإلاؿاهمت في بىاء اإلاؿخ٣بل ٣ِٞ، بل لها صوع ؤ٦بر 

 ً اصاتها، ٞال ًم٨ ت و٢ُمها ٖو اإلاجخمٗاث واإلاداٞٓت ٖلى هىٍتها الظاجُت والحًاٍع

للجامٗاث ؤن ج٣ىم بضوعها ٖلى ؤ٦مل وحه صون الخيبه بلى ؤهمُت الخٟاٖل بُجها واإلاجخم٘ 

اإلادُِ بها، وبالخالي ؤنبذ مً ؤولىٍاث اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث اإلاؿاهمت في 

ت.الحٟ ّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع  ا

 ّ ومً هىا حاءث مبرعاث وخخمُت الؿعي الجاص للجهىى باللٛت الٗغبُت والحٟا

 ً ت، وبالخالي ٞةن حصجُ٘ ؤًٖاء هُئت الخضَعـ والباخثحن للخم٨ً م ٖلى هىٍتها الحًاٍع

آلاعاء واإلاكاٖغ مهاعاث اللٛت باٖخباعها ؤهم مهاعاث الخٗلم الظاحي، ووؾُلت ه٣ل ألا٩ٞاع و
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هم، ٦ما ٌؿهم امخال٥ اإلاٗلم إلاٟغصاث اللٛت الٗغبُت الصحُدت  ً، وجباصلها ٗم بلى آلازٍغ

 ومثحرا، وؤن ج٩ىن حٗبحراجه 
ا
واؾخسضامها في جضَعؿه بلى ؤن ٩ًىن خضًثه لخالمُظه مكى٢ا

ً؛ لظا   في ال٣ضعة ٖلى الخدضر م٘ آلازٍغ
ا
اللُٟٓت ممحزة ومضهكت، وؤن ٣ًضم همىطحا

اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث في الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت  ىمُتء البدث الحالي لخحا

ت في ْل الخدى٫ الغ٢مي  .وهىٍتها الحًاٍع

 :مشكلة الذراسة .2

حرهما،  بن تهمِل اللٛت الٗغبُت زانت في اإلاجاالث الٗلمُت ٧الُب والهىضؾت ٚو

 لألحُ
ا
 للهىٍت الٗغبُت، واوؿالزا

ا
 واضحا

ا
ا٫ ًٖ اإلاجخم٘ الٗغبي لخيخمي بلى ٌٗض يُاٖا

مجخم٘ آزغ. وال ٌٗني هظا ٖضم الاهٟخاح ؤو حٗلم اللٛاث ألازغي، بل ًيبغي ؤن ال ٩ًىن 

الاهخمام باللٛاث ألازغي ٖلى خؿاب لٛخىا الٗغبُت. ول٣ض حٗغيذ اللٛت الٗغبُت وما جؼا٫ 

يذ إلاا حٗغيذ جخٗغى ألقغؽ هجىم ؾىاء مً ؤٖضائها ؤو مً ؤبىائها، ولى ؤن لٛت حٗغ 

غب  غ بلى اٗل ىٍل، خُث بن الٛغب ًٓى له اللٛت الٗغبُت مً هجىم الهضزغث مً ػمًَ 

ٖلى ؤجهم مؿلمىن وال ػوا٫ لإلؾالم بال بةػالت اللٛت الٗغبُت، و٢ض اؾخسضمذ بالٟٗل 

غبُت إلاداعبت ؤلاؾالم ومداعبت اللٛت الٗغبُت. ٣ى٫ ٚغبُت ٖو  ؤًاصي ٖو

ُت والىا٢٘ ؤن اللٛت الٗغبُت جى  احه الٗضًض مً الخدضًاث الضازلُت والخاعح

خماص ٖلى اللٛاث ألاحىبُت صازل اإلااؾؿاث في الٗالم الٗغبي،  ٧الٗىإلات الث٣اُٞت، والٖا

والضٖىة بلى هجغ الٟهخى بضٖىي نٗىبتها، واؾدبضالها بالٗامُت اإلاد٨ُت وقُىٖها في 

الم وهُمىتها ٖلى الحُاة الاحخماُٖت والث٣اُٞت،  ُاب اإلاهُلح الٗلمي، وؾاثل ؤلٖا ٚو

ا. باإلياٞت بلى ْهىع  ًا ا وا٢خهاص ُا ومؼاخمت اللٛاث ألازغي في الخٗامالث الغؾمُت ؾُاؾ

غاوي م(، وصعاؾت 2111بٌٗ اللٛاث اإلاؿخدضزت، ٦ما ؤقاعث بلى طل٪ صعاؾت )٢اؾم، واٟل

ا مً بٌٗ الضو٫ الٗاإلاُت م2100م(، وط٦غ )الحؿً، 2102)عيا  ( ؤن هىا٥ اججاها

اللٛت الٗغبُت مً بحن اللٛاث الٗاإلاُت الغؾمُت في مىٓمت ألامم اإلاخدضة، ٦ما حكحر  بةلٛاء

( لٛت ؤنلُت مٗانغة ٢ض 222ؤلاخهاءاث بلى اهضزاع ٖضص مً اللٛاث، ٞهىا٥ ؤ٦ثر مً )

%( مً اللٛاث اإلادلُت ؾخسخٟي في ال٣غن الحاصي والٗكٍغً، والخُحر 31ازخٟذ، وؤن )

٣ُا، و)21اللٛاث في ٢اعة آؾُا، وؤن )%( مً هظه 22في ألامغ ؤن ) %( 03%( مجها في ؤٍٞغ

٨ُت، و)02في مى٣ُت اإلادُِ الهاصي، و) %( ٣ِٞ في ؤوعوبا ٦ما 2%( في ال٣اعة ألامٍغ
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م(، 2112بُيذ صعاؾت ٧ل مً )بًمان قىمان،  و٢ضم(. 2112ؤقاعث صعاؾت )جهغ 

دكىٍه والدك٨ُ٪ في ( ؤن اللٛت الٗغبُت جخٗغى ل٨ثحر مً خمالث ال2101و)ببغاهُم، 

٢ضعتها ٖلى اؾدُٗاب هخاج ال٨ٟغ الٛغبي الحضًث والا٦دكاٞاث اإلاخالخ٣ت في الٗلم 

امت  ض مً ماجمغاث جغبىٍت ؤهلُت ٖو والخ٨ىىلىحُا، وهظا ما صٖا التربىٍحن بلى ٣ٖض اإلاٍؼ

 إلاىا٢كت جل٪ الخدضًاث.

للٛت هظا باإلياٞت بلى ؤن الٗضًض مً اإلااجمغاث ٢ض ؤونذ بًغوعة حٗل ا

ت والٗملُت، ويغوعة الخيبه  ٍغ الٗغبُت هي اللٛت ألام ل٩اٞت الٗلىم في حمُ٘ ال٩لُاث الٓى

لألزُاع التي ٢ض تهضص اللٛت الٗغبُت باالهضزاع في ْل ز٣اٞت الٗىإلات وقُٕى الخ٣ىُاث 

 بإهمُت الخٗاون 
ا
الحضًثت، والتي جداو٫ ب٢هاء اللٛت الٗغبُت ًٖ مجاالتها، وؤونذ ؤًًا

ت والٗغبُت مً ؤحل الجهىى باللٛت الٗغبُت الٗلمي  وال٨ٟغي بحن الجامٗاث اإلاهٍغ

حر الغؾمُت إلاداعبت ؤي مداولت لاله٣ًاى  وآصابها، وؤن حٗمل ٧اٞت الجهاث الغؾمُت ٚو

٤ حامٗت ألاػهغ،  (. 2101ٖلى اللٛت الٗغبُت )ماجمغ ٧لُت اللٛت الٗغبُت بالؼ٢اٍػ

ًاث ٞهي حٗض ؤ٦بر وفي الح٣ُ٣ت ؤن الجامٗاث هي ألا٢ضع ٖل ى مىاحهت جل٪ الخدض

 ً لىمها، وطل٪ بما ًىاٍ بها م نغح حٗلُمي في اإلاجخم٘ مىىٍ به خٟٔ اللٛت الٗغبُت ٖو

ًاث التي جىاحهها،  ٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت في مىاحهت الخدض ؤصواع ميكىصة ج٣ىم بها للح

غة بًغوعة التزام وهظا ما ؤوص ى به ماجمغ الضوعة الخمؿحن إلاجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اه

هخى في الخضَعـ، وبهظا ًخطح ؤن زمت ؤؾباب  ؤًٖاء هُئت الخضَعـ باللٛت الٗغبُت اٟل

مسخلٟت ؤصث بلى حٗغى اللٛت الٗغبُت للٗضًض مً الخدضًاث اإلاٗانغة، ومً هىا حاءث 

٨ٞغة البدث الحالي والتي جل٣ي الًىء ٖلى حٍٗؼؼ اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث في 

ت في ْل الخدى٫ الغ٢مي، الحٟاّ ٖل ومً ثم ًمكً ى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

 ثحذًذ مشكلة البحث في السؤال الزئيس آلاجي:

ما دور اإلاسؤولية اإلاجحمعية للجامعات في الحفاظ على اللغة العزبية وهىٍتها  -

ة في ظل الححىل الزقمي ؟  والذي ًحفزع مىه ألاسئلة آلاثية:  الحضاٍر

 اع ال  امٗاث في ألاصب التربىي اإلاٗانغ؟٨ٟغي للمؿاولُت اإلاجخمُٗت للجما ؤلَا

 ؟في الٗهغ الحالي ما ؤهمُت اللٛت الٗغبُت، وما ؤهم الخدضًاث التي جىاحهها 

  ّماا الاؾااتراجُجُت اإلا٣ترخاات لخىمُاات اإلاؿااولُت اإلاجخمُٗاات للجامٗاااث فااي الحٟااا

ت في ْل الخدى٫ الغ٢مي  ؟ ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع
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 أهذاف البحث: .3

 ٌؿعى البدث بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ آلاجُت:

  ،ؤبٗاصها، وؤبغػ مجاالتهاو ؤهمُتها، و جدلُل ماهُت اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت ،

 .ومخُلباث جُٟٗلها

  ،ًاث التي جىاحههاو الخٗٝغ ٖلى ؤهمُت اللٛت الٗغبُت في  ال٨ك٠ ًٖ ؤهم الخدض

 .الٗهغ الحالي

 وي٘ اؾتراجُجُت م٣ترخت لخىمُت  ّ اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث في الحٟا

ت في ْل الخدى٫ الغ٢مي.  ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

 البحث: ميةأه .4

ٌؿخمض هظا البدث ؤهمُخه مً ؤهمُت اللٛت الٗغبُت هٟؿها ووُْٟتها في الحُاة 

ت والاحخماُٖت، بط بجها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغم وخاملت عؾالت ؤلاؾالم الؿما ت، ال٨ٍٟغ ٍو

واإلاداٞٓت ٖلى اللٛت مً الٗبث ومداوالث ؤلايٗاٝ والُمـ هي مداٞٓت ٖلى الضًً 

، وطل٪ في يىء 
ا
٣ت. ٦ما ًخى٢٘ ؤن ٩ًىن هظا البدث مُٟضا الحى٠ُ وال٣ىمُت الٍٗغ

ٖلم الباخثحن وبما ًل٣ى ٖلُه الًىء زانت في  -الى٣و الىاضح في مجاله ا في خضوص 

ت في ْل الخدى٫ الغ٢مي. الجهىى والاعج٣اء باللٛت الٗغبُ ت، والحٟاّ ٖلى هىٍتها الحًاٍع

 بلى طل٪ ٞةن هخاثج هظا البدث ًخى٢٘ ؤن ج٩ىن مُٟضة للجهاث اإلاؿاولت صازل 
ا
بياٞت

ا في ؾبُل اإلاداٞٓت ٖلى اللٛت الٗغبُت والخهضي  الجامٗاث الجساط ما ًغوهه مىاؾبا

ٖلى اإلاضي البُٗض جخمثل في للخدضًاث التي جىاحهها في وي٘ زُت اؾتراجُجُت للجامٗت 

الب بدهاهت  ت، وطل٪ مً زال٫ بمضاص اُل اإلاداٞٓت ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

ا ًٖ الالخدا١  ً ٖلى م٣اومت الخدضًاث، بُٗضا لٛىٍت، جل٪ الحهاهت التي ججٗلهم ٢اصٍع

ًخم الاعج٣اء باللٛت الٗغبُت، وا لجهىى بها في والخبُٗت في ال٨ٟغ وال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث؛ وبهظا 

 ْل الخدى٫ الغ٢مي.

 البحث: مىهج .5

اؾخسضم البدث اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي مً ؤحل ؤلاحابت ٖلى حؿائالث 

الضعاؾت، خُث ًدىاؾب هظا اإلاىهج م٘ ؤهضٝا الضعاؾت وهى "ؤؾلىب ٌٗخمض ٖلى صعاؾت 

ٖجها ٗبر   ص٣ُ٢ا َو
ا
  الىا٢٘ ؤو الٓاهغة ٦ما جىحض في الىا٢٘ وحؿهم بىنٟها ونٟا

ا
حٗبحرا
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 )ٖبُضاث وآزغون، 
ا
 ؤو ٦مُا

ا
(، وطل٪ للخٗٝغ ٖلى ؤهمُت اللٛت الٗغبُت 030، ٦2101ُُٟا

جُت م٣ترخت لخىمُت اإلاؿاولُت  وصوع الجامٗاث في الحٟاّ ٖلحها والخىنل بلى اؾتراُج

ت في ْل الخدى٫  اإلاجخمُٗت للجامٗاث في الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

 الغ٢مي.

 طلحات البحث:مط .6

   اإلاسؤولية اإلاجحمعية للجامعاتCommunity Responsibility of Universities: 

 بإجها التزام الجامٗت بمماعؾت ٧اٞت 
ا
ٗغَّٝ اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث بحغاثُا

ُ
ح

ٓت  اإلاباصت وال٣ُم التي جد٤٣ اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت ٧الٗضالت واإلاؿاواة واإلاىاَىت واإلاداٞ

ىٍت ال٣ىمُت وؤلاؾالمُت والاهخماء والىالء وؤلاخؿاؽ باإلاؿاولُت مً ٢بل ٖلى اله

ٗاملحن( ؤو الخاعج ؤزىاء ج٣ضًم مهامها  ميؿىبحها في الضازل )ألاؾاجظة، والُلبت، وال

 ألاؾاؾُت في الخضَعـ واإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت.

  الحفاظ على اللغة العزبيةPreserve the Arabic language: 

٣هض بالحٟاّ ىاهغ الث٣اُٞت التي  ٍو ٖلى اللٛت الٗغبُت بحغاثُا مىاحهت ٧اٞت آل

ا حهضص ٦ُان اللٛت الٗغبُت، مما  مثل وحىصها زُغا ًٟغيها الىا٢٘ ٖلى اإلاجخم٘ الٗغبي، ٍو

ا إلاىاحهتها.  ًٟغى ٖلى الجهاث اإلاسخهت ؤصواعا

  الححىل الزقميDigital transformation: 

ت للخُٛحر الخ٨ىىلىجي والث٣افي الظي ٌٗٝغ الخدى٫ الغ٢مي بإهه ٖملُت يغ  وٍع

 & De la Peñaجدخاحه اإلاىٓمت بإ٦ملها مً ؤحل الاعج٣اء بلى مؿخىي ٖمالئها الغ٢مُحن )

Cabezas, 2015, 52.) 

ٞت   في هظا البدث ؤهه اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا في ٧ا
ا
٦ما ٣ًهض به احغاثُا

بما ًخىا٤ٞ م٘ هظا  اإلااؾؿاث والهُئاث الح٩ىمُت وال٣ُاٖاث الخانت والٗامت،

ت في مسخل٠ وكاَاجه الاحخماُٖت، والؿُاؾُت، والث٣اُٞت،  اإلاجخم٘ ال٣اثم ٖلى اإلاٗٞغ

 والا٢خهاصًت.

 . الذراسات السابقة:7

جإزحر اؾخسضام مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي ٖلى  " بٗىىان (2221حذادي، ) دراسة -

ذ هضٞ: "2ؾ٠ُُ اللٛت الٗغبُت لضي الكباب الجامعي: صعاؾت مُضاهُت بجامٗت

٘ الضعاؾت  بلى ال٨ك٠ ًٖ وا٢٘ اإلاماعؾاث اللٛىٍت للكباب الجامعي ٖبر مىا٢
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الخىانل الاحخماعي وجإزحراتها ٖلى اللٛت الٗغبُت، باٖخباعها ؤخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت 

لهىٍت اإلاجخم٘ الٗغبي والجؼاثغي، و٢ض اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج اإلاؿخي ٖلى ُٖىت 

٠ُُمً الُلبت بجامٗ ٣ت الُٗىت  011بلٜ ٢ىامها  2ت ؾ غصة، جم ازخُاعها بٍُغ ٟم

ال٣هضًت إلاؿخسضمي مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي، وباؾخسضام ؤصاة الاؾخبُان جم 

غبُت والضاعحت   ٖ الخىنل بلى مجمىٖت مً الىخاثج، ؤهمها ؤن الضاعحت بدغوٝ

بر مىا٢٘ الخىانل الاحخماع  ٖ ي، التي جًٟل ؤلال٨تروهُت هي ؤ٦ثر اللٛاث اؾخسضاما

غة ٖلى مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي ٦ما ؤن  ،اؾخسضام ألا٣ًىهاث والغمىػ اإلاخٞى

ت ، اؾخسضام اللٛت ؤلال٨تروهُت الجضًضة ؤًٞل مً اؾخسضام اللٛت الٗغبُت الهٞغ

ُمـ هىٍت الحٝغ الٗغبي و  ؤن هظا الىٕى مً اللٛت ٣ًلل مً ٢ُمت اللٛت الٗغبُت ٍو

ٗؼػ مً خالت ي٠ٗ الاهخمام ما ًضٖى بلى يغوعة جضٍعب وجإهُل ظا بها، وه َو

ُاث الجضًضة في  اإلاخٗلمحن واإلاٗلمحن مً ؤحل الاؾخٟاصة مً الخُب٣ُاث والخ٣ى

الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت، وجغؾُش الىعي اإلاجخمعي ب٣ضعاتها وزهاثهها، إلاىاحهت 

 جدضًاتها.

جخمٗاث بق٩االث اللٛت الٗغبُت في ْل اإلا بٗىىان" (2222حذادي،) دراسة -

بلى الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ اللٛت ذ الضعاؾت هضٞ: الاٞترايُت: عئٍت جدلُلُت ه٣ضًت"

الٗغبُت ومك٨التها في ْل اإلاجخمٗاث الاٞترايُت ٖبر الكب٩اث الاحخماُٖت، التي 

 
ا
ذ همىا   ٖٞغ

ا
ٗا   ؾَغ

ا
  واهدكاعا

ا
في اإلاجخمٗاث الٗغبُت، إلاا ؤجاخخه مً زضماث  واؾٗا

ي الؼمان واإلا٩ان، مما ؤزغ ؾلبا ٖلى اؾخسضام اللٛت وج٣ىُاث هامت ال جسً٘ لٗامل

 ِ هغث لٛت بل٨تروهُت حٗخمض ٖلى الغمىػ وألاع٢ام، وؤزغي زلُ الٗغبُت الٟهخى، ٓٞ

ُتها، وقىه ؤلٟاْها  بحن الٗغبُت والالجُيُت، ما ؤ٣ٞض اللٛت الٗغبُت زهىن

غوعة جضٍعب ومهُلحاتها، وؤؾاء لبيُتها و٢ىاٖضها وهىٍتها. لظل٪ جىص ي الباخثت بً

وجإهُل اإلاخٗلمحن واإلاٗلمحن مً ؤحل الاؾخٟاصة مً الخُب٣ُاث والخ٣ىُاث الجضًضة في 

الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت، وجغؾُش الىعي اإلاجخمعي ب٣ضعاتها وزهاثهها، إلاىاحهت 

 جدضًاتها.

ت في مماعؾت اللٛت  " بٗىىان (2219حلىاجي، ) دراسة - ؤزُاء الصحاٞت الجؼاثٍغ

ال٨ك٠ ًٖ صوع بلى ذ الضعاؾت هضٞ: الخٗامل مٗها الدصخُو والٗالج"الٗغبُت وفي 
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 ٝ غو الصحاٞت في الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وجُىٍغها وبزغائها ول٨جها ألؾباب ْو

مُٗىت حؿهم في و٢خىا الحالي في ؤلازال٫ بها وحكىحهها بما ج٣٘ ُٞه مً ؤزُاء في 

مً خ٣ها وم٘ بزباجه لهظه الح٣ُ٣ت  مماعؾت اللٛت طاتها ؤو في الخٗامل مٗها باإله٣ام

ٞةن اإلا٣ا٫ هى م٣اعبت لدصخُو هظه ألازُاء وجدضًض ؤؾبابها وآلُاث ٖالحها 

 باؾخدًاع الىماطج وؤلاخهاءاث الكاهضة واإلااٍضة.

ٟاّ ٖلى هىٍت ألامت" " بٗىىان (2218السيذ، ) دراسة - : ألامً اللٛىي وصوعه في الح

اللٛىي وصوعه في الحٟاّ ٖلى هىٍت ألامت.  بلى الخٗٝغ ٖلى ألامًذ الضعاؾت هضٞ

واه٣ؿم البدث بلى ه٣ُخحن، جىاولذ ألاولى بحغاءاث جىٞحر ألامً اللٛىي الٗغبي، ٞثمت 

حر ألامً اللٛىي، وبحغاءاث ؤزغي  بحغاءاث اجسظتها بٌٗ الح٩ىماث الٗغبُت لخٞى

غيذ حغاءاث خ٩ىمُت، وبحغاءاث ؤهلُت. و هظه ؤلا اجسظتها حمُٗاث ؤهلُت، ومً  اؾٗخ

حر ألامً اللٛىي الٗغبي خُث بن جىٞحر ألامً اللٛىي ٖلى هُا١  الثاهُت مخُلباث جٞى

ُاث الحؿىت، وال بالخمىُاث و٦ثرة الخىنُاث، وبهما  الؿاخت الٗغبُت ال ٩ًىن بالى

بالحماًت ال٣اهىهُت لىي٘ خض للخدضًاث التي جخٗغى لها اللٛت مً ؤٖضائها واإلاخٟلخحن 

دى٨غون للٛتهم، ومً هظه اإلاخُلباث، مً ؤبىائها الظًً  ًخٟازغون بلؿان ٚحرهم، ٍو

 جُب٤ُ ٢ىاهحن خماًت اللٛت الٗغبُت، والخىُٖت اللٛىٍت.

اللٛت الٗغبُت صوع حامٗت ألاػهغ في الحٟاّ ٖلى  " بٗىىان (2217إبزاهيم، ) دراسة -

خي  ٖلى بلى الخٗٝغذ الضعاؾت هضٞ: "ةنغ اٗخدضًاث اإلافي يىء ال لألػهغ الضوع الخاٍع

٠ وحامٗخه في الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت ، وال٨ك٠ ًٖ ؤهم الخدضًاث الكٍغ

بٖضاص ؤصاة ، و اإلاىهج الىنٟي ذاؾخسضمو  اإلاٗانغة التي جىاحه اللٛت الٗغبُت.

الاؾدباهت مىحهت بلى ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بجامٗت ألاػهغ بهضٝ الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ 

و٢ض َب٣ذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت  ،الٗغبُتصوع حامٗت ألاػهغ في الحٟاّ ٖلى اللٛت 

ًاء هُئت الخضَعـ الٗاملحن بجامٗت ألاػهغ٢222ىامها ) ا مً ٖؤ ًىا  ٖ ، وؤؾٟغث (

الضعاؾت ؤن حامٗت ألاػهغ ج٣ىم بضوع في الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت بضعحت مخىؾُت، 

ً و  ًمً مجمىٖت مً ؤلاحغاءاث التي ًم٨ جىنلذ الضعاؾت بلى وي٘ جهىع م٣ترح ج

ً ز ؼ اللها م ّ ٖلى اللٛت الٗغبُت حٍٗؼ  .صوع حامٗت ألاػهغ في الحٟا
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اللٛت الٗغبُت وجدضًاث الٗهغ الحايغ في ْل  " بٗىىان (2216الحسً، ) دراسة -

بلى الخٗٝغ ٖلى اللٛت الٗغبُت وجدضًاث الٗهغ الحايغ في ذ الضعاؾت هضٞ: الٗىإلات "

الُىم ختى ؤجها ٧اصث ؤن ْل الٗىإلات. ٞهىا٥ جدضًاث زُحرة جىاحه اللٛت الٗغبُت 

ت التي حِٗكها ألامت  ججهاع ؤمامها ومجها الخدضًاث الضازلُت وجخمثل في ألاػمت الحًاٍع

ُت  ،الٗغبُت ٗامُاث اإلاد٨ خُث وحضها مً ًضٖى بلى هجغ اللٛت الٟهخى واؾدبضا٫ ال

ًاث مً زال٫ حٍٗغب ؾى١ الٗمل والخٗلُم وؤلاصاعة ، بها ٞٗلُىا مىاحهت هظه الخدض

ُت وؤلا  غبُت وؾض الٟجىة الهاثلت بحن اللٛت الٗغب ىُت واٗل ٖالم وحمُ٘ اإلااؾؿاث الَى

ُ٘ مُُٗاث الٗهغ وجغحمت آصب  واإلاٗاٝع والٗلىم والخ٣ىُت وعبِ اللٛت الٗغبُت بجم

ألامم ألازغي والاؾخٟاصة مجها وحٍٗؼؼ الاهخماء وجيكُُها في ؤلاهترهذ والحٟاّ ٖلى 

ها و٢ُمها ؤلا وؿاهُت والاهخمام بمؿحرة الخٍٗغب والحٟاّ ٖلى نٟائها ووكغ عواٗج

 اللٛت الٗغبُت الٟهخى وبٚىاء اإلا٨خباث بال٨خب الٗلمُت. 

الم" صعاؾت جُب٣ُُت  " بٗىىان (2213بذر، ) دراسة - وا٢٘ اللٛت الٗغبُت في ٧لُاث ؤلٖا

الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ اللٛت الٗغبُت : هضٞذ ٖلى الجامٗاث ؤلاماعاجُت "

الم، والخٗٝغ ٖلى الخدضًاث التي جىاحه والحٟ اّ ٖلى الهىٍت والاهخماء في ٧لُاث ؤلٖا

اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، ٦ما . و الاؾخٗما٫ ألامثل للٛت الٗغبُت

ً 21اؾخسضمذ اؾدباهت َب٣ذ ٖلى ُٖىت ٖمضًت جخ٩ىن مً ) البت م ا َو ( َالبا

ٗاث ؤلا  الم مً مسخل٠ الجام جي ٧لُاث ؤلٖا  ماعاجُت التي جضعؽ باللٛت الٗغبُت.زٍغ

وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ؾبب ٖؼوٝ الُالب ًٖ حٗلم اللٛت الٗغبُت ًغح٘ بلى ؾىء 

بٖضاص مٗلمي اللٛت الٗغبُت، ٦ما ًجم٘ ال٨ثحرون ؤن وػاعة الخٗلُم والبدث الٗلمي 

ت لاللخدا١ بإي بغهامج صعاس ي في الجامٗاث، بِى ما ال حكتٍر بحاصة اللٛت ؤلاهجلحًز

و٢ض ؤونذ الضعاؾت بًغوعة ه٣ل الىعي باللٛت  .حكتٍر طل٪ باليؿبت للٛت الٗغبُت

الٗغبُت مً مؿخىي الىسبت بلى مؿخىي الجماهحر، وطل٪ لخهبذ اللٛت الٗغبُت لٛت 

مل بدُث جخ٠ُ٨ م٘ الخدىالث، وجٟي بٛغى الىا٢٘ وجدخٟٔ بإنالتها  ج٨ٟحر ٖو

  .و٢ىتها

اللٛت الٗغبُت بحن الٗىإلات وألانالت "ججلُاث الٗىإلات  بٗىىان " (2211، عحيقدراسة ) -

 ٘ في اللٛت الٗغبُت ": هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى الهغإ اللٛىي الٗالمي، ووا٢



 داود السيذ خيري  ، أبىكليش وداد اإلابروك

120 

 
 

المالخٗٝغ ٖلى و  ،اللٛت الٗغبُت وزانت ال٣ىىاث الًٟاثُت في  صوع وؾاثل ؤلٖا

ت جستز٫ ماض ي ألامت جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اللٛت الٗغبُت هىٍو  الٗىإلات اللٛىٍت.

ا، وؤن الثىاثُت اللٛىٍت جازغ ٖلى بحاصة اللٛت  ُا ا وججؿض خايغها ؾُاؾ خًاعٍا

ت لألَٟا٫ ًمثل البظعة ألاولى  ٟا٫، ٦ما ؤن حٗلُم اللٛت ؤلاهجلحًز ال٣ىمُت لضي ألَا

لح٤ الٗغب بغ٦ب الضو٫  للٗىإلات اللٛىٍت والث٣اُٞت. وؤونذ الضعاؾت بإهه ًيبغي ؤنً 

تي اجسظث ؤلاحغاءاث الى٢اثُت والضٞاُٖت لحماًت لٛتها، ٦ما ج٣خض ي والكٗىب ال

ت مً م٣غعاث الهٟىٝ ألاعبٗت  اإلاهلحت ال٣ىمُت الٗلُا اؾدبٗاص اللٛت ؤلاهجلحًز

ً اإلاغخلت ألاؾاؾُت.  ألاولى م

غى الؿاب٤ للضعاؾاث الؿاب٣ت  ًدبحن ؤن اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث مً اٗل

الاهخمام مً ٢بل الباخثحن زال٫ الؿىىاث اإلاايُت وبن  ٦مجا٫ للبدث ٢ض ل٣ى بٌٗ

م٨ً ٖؼو طل٪ بلى ؤن الٗهغ الحالي ٌكهض بٌٗ  ، ٍو
ا
٧ان هظا الاهخمام لِـ متزاًضا

لى عؤؾها اللٛت الٗغبُت وهىٍتها  الخدضًاث في ٧ل اإلاجاالث، وال ؾُما الث٣اُٞت مجها ٖو

ت، ت لوا الجهىى بهاوالظي مً الًغوعي الاهخمام ب الحًاٍع حٟاّ ٖلى هىٍتها الحًاٍع

 والخهضي لخل٪ الخدضًاث التي جىاحهها في هظا الٗهغ الظي ًدؿم بالخدى٫ الغ٢مي،

وج٣ىم بمؿاولُتها اإلاجخمُٗت ٖلى ؤ٦مل وبالخالي ًيبغي ٖلى ٧ل الجامٗاث ؤن جخ٩اج٠ 

ت.     ّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع  وحه في الحٟا

٣ت التي جمذ في مجا٫ اللٛت الٗغبُت ٢ض اج٣ٟذ ٖلى والىا٢٘ ؤن الضعاؾاث الؿاب

الخٗلُم الٗالي  ماؾؿاثؤن هىا٥ الٗضًض مً الخدضًاث التي جىاحه اللٛت الٗغبُت، وؤن 

في الجهىى باللٛت الٗغبُت، ومً جل٪ الضعاؾاث حؿعى لل٣ُام بإصواع مهمت ًيبغي ؤن 

(، 2101)ببغاهُم،  ، و م(2102الؿُض م(، و)2120ولُضة خضاصي)الؿاب٣ت صعاؾت ٧ل مً 

ًاث التي جىاحه اللٛت الٗغبُت ومجها  م(، ٣ٞض جىاولذ جل٪ الضعاؾاث2100الحؿً)و الخدض

حر طل٪.  ٧ل مً )ولُضة  ؤما صعاؾتالٗىإلات وقب٨ت الاهترهذ والخىانل الاحخماعي ٚو

2102٤( وؤمل بضع، 2103م( و) خلىاجي، 2121خضاصي  ٣ٞض ع٦ؼث م( 2100م( و)ُٖخ

ُاث واق٩االتهاوا٢٘ اللٖلى  الم وبٌٗ ال٩ل غ في جل٪ ٛت الٗغبُت ومماعؾتها في ؤلٖا . والىْا

الجهىى باللٛت ولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث ججاه ا الضعاؾاث ًجض ؤجها لم جدىاو٫ اإلاؿ

ت ٟاّ ٖلى هىٍتها الحًاٍع ، وبظل٪ لم ًخُغ١ ؤخض الباخثحن ااا في خضوص ٖلم الٗغبُت والح

ااا بلى صوع اإلاؿئ وهىٍتها  الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت ىلُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث فيالباخثحن ا
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ت في ْل الخدى٫ الغ٢مي ُل٤ مجها الضعاؾت الحالُت. لظا الحًاٍع ، وجل٪ هي الىىاة التي جى

ًإمل الباخثان ؤن ج٩ىن جل٪ الضعاؾت زُىة في الاججاه الصحُذ في هظا اإلاجا٫، وؤن 

ٟاّ ٖلى ولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث في ا اإلاؿلخىمُت جلبي هظه الضعاؾت الحاحت اإلااؾت  الح

ت في ْل الخدى٫ الغ٢مي  .اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

 . ؤلاطار الىظزي للبحث8

أهميتهـا، أععادهـا، مجاهاهــا،  اإلاسـؤولية اإلاجحمعيـة للجامعات)مفهىمهـا،اإلاحـىر ألاول: 

 محطلبات ثفعيلها(:

جدٓى باهخمام اإلااؾؿاث  لم حٗض اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت ٢ًُت احخماُٖت

 باإلااؾؿاث اإلاسخلٟت، 
ا
 وز٣ُا

ا
 ًغجبِ اعجباَا

ا
 مهما

ا
الا٢خهاصًت ٞدؿب، بل ؤنبدذ حؼءا

ٟت ا٢خهاصًت ٧اهذ  -بط لم ٌٗض هىا٥ ازخالٝ ٖلى خخمُت ٢ُام ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاسخل

ُت اٖخماص طل٪ يمً الاؾخد٣ا١ الاحخماعي، و بضوع احخماعي ٞاٖل،  -ؤو حٗلُمُت ؤو صح

بظلل٪ ٌٗخبر مٟهىم اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت ؤخض اإلاٟاهُم الحضًثت واإلاخضاولت في الخُاب و 

 مىظ بضاًت ألالُٟت الثالثت. 
ا
اإلاُا  ٖو

ا
 ٖغبُا

 مفهىم اإلاسؤولية اإلاجحمعية للجامعات: 1.8

بن مؿاهمت ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في اإلاجخم٘ جخىا٤ٞ م٘ الهضٝ الغثِـ إلاثل 

م وجإهُل مجخمعي مكاع٦ت في جىمُت قاملت للمجخم٘، هظه اإلااؾؿاث بما جدُد ه مً حُٗل

غاص  مي والث٣افي والا٢خهاصي أٞل وبما جد٣٣ه مً التزام مؿخمغ للغقي باإلاؿخىي الخُٗل

يُت،  اإلاجخم٘، واإلاؿاهمت في بًجاص خلى٫ ٞاٖلت للمك٨الث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والُب

 م٘ الاججاهاث الٗاإلاُت، ؤصاءا لغؾالتها في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضولت الخى
ا
مىٍت، واوسجاما

واؾخجابت إلاخُلباث اإلاجخم٘ وجى٢ٗاجه مً جل٪ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في بخضار جىمُت 

حن في حٍٗغ٠ 12، 2102بوؿاهُت مؿخضامت )الٟدُلت،  (. و٢ض جباًيذ آعاء اإلاسخهحن ؤلاصاٍع

م٨ً ٖؼو طل٪ University Social Responsibilityاإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث ، ٍو

الخباًً بلى ازخاٝل الىٓغة للجامٗت وؤصواعها، وازخالٝ مٟهىم اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت 

ٟاث: ً ٖغى بٌٗ جل٪ الخٍٗغ م٨ ٘ آلزغ، ٍو ً مجخم  وخضوصها م

ذ )  ٍغ (، اإلاؿاولُت ٣ٞAhmadi & Tavreh, 2012, 298ض ٖٝغ ؤخمضي وٟج

بها ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي،  اإلاجخمُٗت للجامٗاث بإجها "حمُ٘ ألاوكُت التي ج٣ىم
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وجد٤٣ زاللها زضماث للمجخم٘ بالخضَعـ والبدث والخضماث ألازغي لبِئت 

ُت  اإلاجخمٗاث"، وبدؿب هظا اإلاٟهىم، ٞةن ٧ل ما ج٣ىم به الجامٗاث ٌٗض مؿئىل

غي حكاهج واؾٟجاوي ) ( Esfijani and Chang, 2013, 272مجخمُٗت، وصازل في هُا٢ها. ٍو

 ؤن جخدمل 
ا
الجامٗاث مؿاولُاث ججاه مجخمٗاتهم اإلادلُت والجهاث اإلاٗىُت، وؤن ؤًًا

ىضح هظا الخٍٗغ٠ هىُٖت اإلاؿئىلُاث  جً٘ اإلاىاٞ٘ الاحخماُٖت في م٣ضمت ؤعباخها" ولمً 

التي ٖلى الجامٗت جدملها، بال ؤهه ؤ٦ض ٖلى اٖخباع اإلاىٟٗت الاحخماُٖت عبذ ج٨ؿبه 

هم )٦ما٫،  ( ل٨ً بخدضًض ؤص١ للمٟهىم، خُث ٌكحر 22، 2100الجامٗت. و٢ض اج٤ٟ ٗم

بلحها باجها "ؾُاؾت في وكاَاث مجخم٘ الجامٗت طاث ؤبٗاص هىُٖت وؤزال٢ُت، تهضٝ بلى 

ت اإلاؿخضامت مً زال٫ خىاع حكاع٧ي م٘ اإلاجخم٘ الظي حٗمل ُٞه  الجهىى بالخىمُت البكٍغ

 الجامٗت".

ها  ً ( بإجها "ال٣ضعة Jimenez, 2007, 2ٖ)حُمىحز  بِىما ٖٞغ ٖت م لى وكغ مجمى

اإلاباصت وال٣ُم ومماعؾتها مً زال٫ ؤعبٗت ؤوكُت هي: ؤلاصاعة والخضَعـ والبدىر 

ُتها ألا٧اصًمُت والخىُٓمُت خؿب اإلاٟاهُم  ٗاث مؿئىل وألاوكُت الاياُٞت، وجبني الجام

ُاحاث اإلاجخم٘ الظي حٗمل ُٞه وهي حؼء مً شخهُتها"،  ألازال٢ُت التي جخىا٤ٞ م٘ اخخ

ىٓغ هظا ٗاث ٖلى ؤهه التزام ؤزالقي، في خحن  ٍو اإلاٟهىم للمؿئىلُت اإلاجخمُٗت للجام

ها )قاهحن،  ( بإجها "ههج ؤزالقي ٣ٖالوي إلصاعة الجامٗت، ٌكمل آلازاع التي 22، 2100ٌٗٞغ

لى صوعه الٟاٖل في  بُعي، ٖو ًتر٦ها هظا الىهج ٖلى الؿُا١ الاحخماعي وؤلاوؿاوي واُل

ىع بوؿاوي مؿخضام لل ؼ ُج جُت حؿعى بلى الخ٣لُل مً البهمت حٍٗؼ ت، وهي اؾتراُج بكٍغ

ألاًضولىحُت للماؾؿت ٖبر الاؾخسضام الغقُض للمهاصع، وحؿعى بلى جث٠ُ٣ مجخم٘ 

غي ؤن اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت  الجامٗت هدى ؤزال٢ُاث الخىمُت اإلاؿخضامت"، ٞهظا اإلاىٓىعً 

 خ٣لُل واخخىاء جل٪ آلازاع.للجامٗاث هي مٗالجت ؤزاع الجامٗت ٖلى هظا اإلاجخم٘، ؤو ال

 بلى ؤن اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث هي مؿئىلُت الجامٗت 
ا
٦ما ٌكحر باهي ؤًًا

إلاماعؾت اإلاباصت وال٣ُم في مهامها ألاؾاؾُت في الخضَعـ واإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت، التي حكمل 

تراٝ  ت، وج٣ضًغ الالتزام بالٗضالت واإلاؿاواة، بياٞت بلى الاؾخضامت في الخىمُت، والٖا بالحٍغ

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان والضًم٣غاَُت واإلاؿاولُت اإلاضهُت. والى٣ُت اإلاهمت هي ؤن  ، وحٍٗؼ الخىٕى

اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت لِؿذ وكاَا مىٟهال، بل ًجب ؤن ج٩ىن في حىهغ ٖمل الجامٗت 

٣ت حٗلُمها )باهي،   (.211، 2100و٦ظل٪ في ٍَغ
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ٌ مً زال٫ الٗغى الؿاب٤ إلاٟهىم اإلاؿاولُت اإلاج خمُٗت للجامٗاث ًخطح ؤن بٗ

ؼ الخىمُت  ٟاث جىٓغ للجامٗت ٦مىٓمت طاث َاب٘ زام جغ٦ؼ ؤوكُتها ٖلى حٍٗؼ الخٍٗغ

اثٟها الغثِؿُت، وبًٗها اج٤ٟ  ت وحؿهم في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫ ْو البكٍغ

م جبني  ٖلى ؤن اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗت جمثلها ؾُاؾت ؤزال٢ُت طاث مباصت و٢ُ

ٖلحها الجامٗت ٢غاعاتها، والبٌٗ آلازغ ع٦ؼ ٖلى صوع الجامٗت في مٗالجت آزاعها. وفي 

الح٣ُ٣ت ؤن اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث لها زهاثو جمحزها وهي ٧ىجها ٞلؿٟت 

ت جى٨ٗـ ٖلى ال٣غاعاث الجامُٗت، وؤوكُت جاصحها الجامٗت ٖبر مجخمٗها وجلتزم بها  بصاٍع

اث٠ ألاؾاؾُت للجامٗت، وجسً٘ بؿببها للمؿاءلت و  اإلاداؾبُت ل٩ىجها جغجبِ بالْى

غه ال٣ُم واإلاباصت، باإلياٞت بلى ٧ىن  و٦ظل٪ جمثل ؾُاؾت ؤزال٢ُت والتزام ؤصبي جَا

دؿ٘ جإزحرها بالخث٠ُ٣ واليكغ  اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗت جبضؤ مً مجخم٘ الجامٗت ٍو

  خضامت في اإلاجخم٘.والخُب٤ُ للىنى٫ بلى ٚاًتها وهي جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿ

والىا٢٘ ؤن مٟهىم اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت ؤٖم٤ وؤقمل مً ٧ىهه ال٣ُام بإٖما٫ 

ً ؤو الخبٕر باإلاا٫ للجمُٗاث ؤو ألاٞغاص بل هى مىهج وؾلى٥  جُىُٖت ؤو مؿاٖضة آلازٍغ

ًيخهجه الٟغص ؤو اإلااؾؿت في ؾبُل ال٣ُام بىاحباجه ججاه هٟؿه وججاه اإلاجخم٘ الظي 

ٟاّ ٖلى ٦ُان ًيخمي بلُه  ب٩ل م٩ىهاجه، ٞهى ببؿاَت مماعؾت اإلاىاَىت الح٣ت في الح

ت.  اإلاجخم٘ وهىٍخه الحًاٍع

 أهمية ثفعيل اإلاسؤولية اإلاجحمعية للجامعات: 2.8

ؤقاعث الٗضًض مً الضعاؾاث ألهمُت التزام الجامٗاث باإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت، ٞهي 

لخىمُت اإلاؿخضامت للمجخم٘، مً ؤهم ماؾؿاث اإلاجخم٘، وبضوعها حؿهم في جد٤ُ٣ ا

غاص، و٢ض زُذ الجامٗاث زُىاث ٦بحرة في هظا اإلاجا٫، ٞإنبذ  اهُت لأٞل وجد٤٣ الٞغ

 لًمان 
ا
ا الخٗامل م٘ اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت ٖامل اؾتراجُجي ممحز ليكاَاتها، وقَغ

ُت  ؿاٖضها في جدؿحن نىعتها، وحٍٗؼؼ ٢ُمتها اإلااؾؿ ئتها، َو ب٣اءها وج٨ُٟها م٘ ِب

غ بِئتها الجامُٗت، مً ؤحل جد٤ُ٣ عؾالت وألازال ٢ُت ؤمام اإلاجخم٘، و٦ظل٪ في جٍُى

، 2102(. و٢ض ؤقاعث )الها بً ؾُٗض، 202، 2100وؤهضاٝ الجامٗت )قاصًت مسلىٝ، 

 ( بلى ؤهمُت جُٟٗل اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث بما ًلي: 222

 .ـ صولُت   جد٤ُ٣ الجامٗت للجىصة في زضمت اإلاجخم٘ و٤ٞ م٣اًِ
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  .و٦ؿب ز٣ت اإلاجخم٘ بخدؿحن هخاثج ؤصائها 
ا
 وصولُا

ا
ؼ ؾمٗت الجامٗت مدلُا  حٍٗؼ

  .جدؿحن ٖال٢اث الجامٗت وجىُٓمها م٘ ؤصحاب اإلاهلحت 

  .ٟي الجامٗت ُٟي إلاْى ؼ الىالء الْى  حٍٗؼ

  يمان هؼاهت الخٗامالث في الجامٗت مً زال٫ اإلاكاع٦ت اإلاؿاولت واإلاىاٞؿت

  الٗاصلت. 

 ؼ اؾخضامت ا  إلاىاعص الُبُُٗت والخضماث البُئُت في الجامٗت. حٍٗؼ

 .ت ّ ٖلى ٦ُان اإلاجخم٘ وهىٍخه الحًاٍع  الحٟا

 .اإلاهلحت الٗامت واإلاكاع٦ت الٟاٖلت في اإلاجخم٘ والخىمُت اإلاؿخضامت 

ُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث حؿاٖض في 2، 2103وجغي )ٚضًغ البهضهي،  ( ؤن اإلاؿاول

حخماعي والا٢خهاصي للمجخم٘ وحٗمل ٖلى جُىٍغ اإلاؿخىي الث٣افي والخٗلُمي والا 

٣ت َىُٖت حٗؼػ صعحت مؿاهمت  حر الخضماث اإلاسخلٟت واإلاخىىٖت بٍُغ جدؿِىه، وطل٪ بخٞى

ت،  ما٫ الخحًر ىُٖت، واإلاكاع٦ت باأٖل الجامٗت واعجباَها باإلاجخم٘ مً زال٫ الحمالث الُخ

 . والاهخمام بالجىاهب اإلاخٗل٣ت بالصحت والبِئت ويمان خ٣ى١ ؤلاوؿان

غ ألهمُت اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث بإجها حؿهم  في يىء ما ؾب٤ ًم٨ً الٓى

في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت للمجخم٘ وعٞاهُت ؤٞغاصه ومىٓماجه، وجٓهغ ؤهمُت جُٟٗلها 

في جد٤ُ٣ الخمحز بالجامٗت مً زال٫ جدؿحن ؾمٗتها اإلادلُت والضولُت والحهى٫ ٖلى 

٠ ال ٗاث، باإلياٞت بلى ٦ؿب ز٣ت اإلاجخم٘ مً مغجبت مخ٣ضمت في الخهُي ٗالمي للجام

زال٫ الخهضي للخدضًاث التي جىاحهه ؾىاء ٧اهذ ز٣اُٞت ؤو بُئُت ؤو ا٢خهاصًت، والؿعي 

اث٠ الجامٗت  ئي والا٢خهاصي، وعبِ ْو اصة ٢ىة جإزحرها اإلاجخمعي والُب هدى ٍػ

ت ٞحها.باالخخُاحاث الٟٗلُت لحاحاث اإلاجخم٘، والاؾدثماع ألامثل للمىا  عص البكٍغ

 أععاد اإلاسؤولية اإلاجحمعية للجامعات: 3.8

ؾٗذ ٦ثحر مً الضعاؾاث الحضًثت التي جىاولذ اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت في الجامٗاث 

لخ٣ؿُمها بلى ٖضة ؤبٗاص ؤو مجاالث لِؿهل صعاؾتها، خُث ٢امذ بٌٗ الضعاؾاث 

ئُت، و٢ؿمتها بخ٣ؿُمها بلى: ؤبٗاص ا٢خهاصًت، وؤزال٢ُت، وقبه احخماُٖت، و  ت، وُب زحًر

صعاؾاث ؤزغي بلى ٖضة ؤبٗاص مجها البٗض ؤلاصاعي وؤلاحغاجي، والبٗض اإلاجخمعي، والبٗض 

ني والاهخماجي، والبٗض اإلاٗغفي  ألازالقي وال٣ُمي، والبٗض البُئي والهخي، والبٗض الَى
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ىع آزغ جدىاو٫  ؤبٗاص  والتربىي، بِىما ٢امذ بٌٗ الضعاؾاث بخ٣ؿُمها بلى ؤبٗاص مً مٓى

هي: الحى٦مت وؤلاصاعة، والُالب، والٗاملىن، والبٗض الاحخماعي، واإلاداٞٓت ٖلى البِئت، 

والكغا٧اث، والخدؿحن اإلاؿخمغ، ٦ما ٢ؿمتها ؤزغي بلى ؤبٗاص حٗلُمُت، وجىُٓمُت، 

ُت. )الكمغي،   (.012، 2102وبُئُت، واحخماُٖت، ومٗٞغ

إلاجخمُٗت للجامٗاث بخُىٍغ و٢امذ ؤخضي الضعاؾاث بخهمُم ؤبٗاص اإلاؿاولُت ا

 ٖلى همىطج هٓام 
ا
غا همىطج ٧اعو٫ بما ًدىاؾب م٘ َبُٗت الجامٗاث، خُث ؤحغث جٍُى

الٟجىاث ل٣ُاؽ حىصة الخضمت، باؾدبضا٫ ؤبٗاص حىصة الخضمت بإبٗاص اإلاؿاولُت 

اإلاجخمُٗت في همىطج هغم ٧اعو٫، و٢امذ ببىاء زمؿت ؤبٗاص للمؿاولُت اإلاجخمُٗت 

ىمُت: اإلاؿاولُاث ألا٧اصًمُت، والا٢خهاصًت، وال٣اهىهُت، وألازال٢ُت، للجامٗاث الح٩

(. ٦ما ٢ؿمها البٌٗ و٤ٞ جإزحراتها بلى Nadeem & Kakakhel, 2013ومؿئىلُت ؤلاًثاع )

 (:01، 2100ؤعبٗت مداوع ٧اآلحي )قاهحن، 

 بخدًحر الُلبت للمىاَىت اإلاؿاولت مً ؤحل جىمُت مؿخضامت.  جعليمي ثزبىي: .0

٠ للمؿاولُت اإلاجخمُٗت ٖبر اليكاَاث الٗلمُت والخث٣ُُٟت.  معزفي: .2  بالخٍٗغ

٘ والبِئت.  ثىظيمي وبيئي: .2  ٖبر جىُٓم خُاة حامُٗت مؿاولت ًٖ اإلاجخم

ً ؤحل الخُىٍغ.  مجحمعي: .2  ٖبر اإلاكاع٦ت في ججمٗاث للخٗلم اإلاخباص٫ م

ُت اإلاجخمُٗ ت الجامٗاث، وجىٕى ًالخٔ مما ؾب٤ حٗضص ج٣ؿُماث ؤبٗاص اإلاؿاول

حىاهب التر٦حز في ج٣ؿُمها، و٢ض ٌٗىص طل٪ لخٗضص مىُل٣اث الباخثحن والازخالٝ بُجهم في 

غ التي  هىم اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت إلااؾؿاث الخٗلُم الٗالي؛ الظي ًمثل وحهت الٓى جبني ٟم

( بلى عؤي ًخ٤ٟ م٘ طل٪، خُث ؤقاع بلى ؤن 013، 2102ًغوجها، لظل٪ طهب )الكمغي، 

ٝ از ُلىب صعاؾخه في اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت هخج ٖىه ازخال خالٝ الٛاًاث وما هى م

 َغاث٤ ج٣ؿُم ألابٗاص في صعاؾت اإلاٟهىم. 

وبالغحٕى بلى ألاصب ؤلاصاعي في اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت ٞةهه ًم٨ً ازخُاع ؤبٗاص 

٤ ألاولىٍاث التي جدىاؾب م٘ َبُٗت اإلاىٓمت وؤهضاٞها و  ؤهمُتها اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت ٞو

 Navarrete etباليؿبت للمجخم٘ الظي جسضمه. لظل٪ ٞةن الضعاؾت الحالُت جدبنى مداوع )

al, 2012 بٗض صمج اإلادىعًٍ الخٗلُمي واإلاٗغفي في مدىع واخض ؤَل٤ ٖلُه اإلادىع )

ألا٧اصًمي، لخهبذ ؤبٗاص اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث في الضعاؾت الحالُت: البٗض 



 داود السيذ خيري  ، أبىكليش وداد اإلابروك

126 

 
 

ألا٧اصًمي، البٗض اإلاجخمعي، والبٗض البُئي. و٢ض جم ازخُاع هظه ألابٗاص الخىُٓمي، البٗض 

 ل٩ىجها قاملت لجىاهب ألاصاء الجامعي مً وحهت هٓغ الباخثحن.

 مجاهت اإلاسؤولية الاححماعية للجامعات: 4.8

جخٗضص اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت التي جخدملها الجامٗاث بخٗضص اخخُاحاث اإلاجخم٘ 

ماؽ جل٪ الجامٗاث في الٗمل ٖلي جلبُتها، ٦ما جخٗضص مجاالث ومك٨الجه وصعحت اوٛ

ُت  اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت بخٗضص الجماٖاث التي جىحه بلحها الخضماث مً حماٖاث مهى

حرها.  ت والهىاُٖت والؼعاُٖت ٚو ومضهُت، بلي حاهب الٗاملحن في مسخل٠ ألاوكُت الخجاٍع

 (: 222، 2100وجخمثل هظه اإلاجاالث ُٞما ًلي )مضًدت مدمض، 

  .اإلاىعور الث٣افي 

  ،ت، ومجها: اإلايكأث الجامُٗت ؤوكُت اإلاغا٦ؼ الخٗلُمُت والبدثُت والاؾدكاٍع

ً اإلايكأث التي ًم٨ً ؤن ج٣ضم زضماتها للمجخم٘.   وجدخىي الجامٗت ٖلى ٖضص م

ــــــبيىمــــــا  ( أن أهــــــم مجـــــــاهت اإلاســـــــؤولية اإلاجحمعيـــــــة 212، 2215زي )محمـــــــذ، ًـ

 للجامعات هي:

 عاملين: مجال ال أ( )

 .جهمُم بغامج جىمُت للٗاملحن              

   .ج٣ضًم الخضماث الصحُت 

 .ج٣ضًم الخضماث الث٣اُٞت                   

 .ج٣ضًم الخضماث الاحخماُٖت للٗاملحن وؤؾغهم 

  .بٖضاص بغامج للخضٍعب ٖلي اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا 

  .ٙحهُت وقٛل ؤو٢اث الٟغا  ؤٖضاص بغامج جٞغ

 اًة اإلاستهلك: مجال حم ب( )

  .بُٖاء مٗلىماث ٧اُٞت للمؿتهل٪ ًٖ الخضمت اإلا٣ضمت 

  . الاهخمام بمؿخىي حىصة الخضمت اإلا٣ضمت 

  . الهاث  مغاٖاة الهض١ في ؤلٖا

  ُُم الخضماث اإلا٣ضمت مً خُث الؿٗغ والجىصة اإلاؿاهمت في جُىٍغ بغامج لخ٣

 واإلاىٟٗت اإلاد٣٣ت. 
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  في الخضمت اإلا٣ضمت. مغاٖاة خ٤ مخل٣ي الخضمت في ببضاء عؤًه 

 مجاهت حماًة البيئة:  ج( )

  .اإلاؿاهمت في ججمُل وحصجحر اإلاىا٤َ الُبُٗت اإلادُُت  باإلاى٣ُت 

 مُاه(.  -هىاء -اإلاؿاهمت في مٗالجت الخلىر بإهىاٖها ) يىياء 

  .اإلاؿاهمت في ؤٖما٫ الخجضًضاث والترمُماث في البِئت اإلادُُت 

 ٣ُت اإلادُُت. اإلاؿاهمت في بغامج الىٓاٞت باإلاى 

 مجال خذمة اإلاجحمع:  د( )

  اإلاؿاهمت في جمىٍل بغامج الخجضًض الحًغي للمى٣ُت اإلادُُت مثل ب٢امت

حرها. مؿا٦ً   ٚو

  .جىٞحر ٞغم ٖماله ما٢خت للكباب زال٫ ألاحاػاث الهُُٟت 

  ت واإلااؾؿاث الصحُت ج٣ضًم مؿاٖضاث مالُت مباقغة للمىٓماث الخحًر

  .والٟىُت والث٣اُٞت

 ًاء هُئت الخضَعـ.ج٣ض      ًم بٗثاث أٖل

  .اإلاؿاهمت في بغامج مدى ألامُت 

  .اإلاؿاهمت في صٖم اإلاكغوٖاث الهٛحرة 

  ،بًجاص هٓام مٗلىماث ًغبِ بحن الجامٗت والبِئت، ٌٗحن ٖلى جدضًض اخخُاحاتها

 وعصوص ؤٞٗالها ومضي عيائها ًٖ مؿخىي ؤصاء اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت. 

ب٣ت جخدمل الجامٗاث اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت في وكغ مً زال٫ اإلاجاالث الؿا

وحصجُ٘ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت الٗاإلاُت اإلاكتر٦ت واإلاداٞٓت ٖلى زىابذ اإلاجخم٘ ٧اللٛت والهىٍت 

ٗاث ٢ض وحضث لخضمت وصٖم اإلاجخم٘ الظي   مً ؤلاًمان بإن الجام
ا
الظاجُت. واهُال٢ا

 مىه، ٞةن جإهُل الُلبت للمكاع٦ت والُٗاء و
ا
ؤلاؾهام بك٩ل بًجابي ججاه حك٩ل حؼءا

 ٖلى جل٪ الجامٗاث ال٣ُام به. 
ا
مجخمٗاتهم اإلادلُت وال٣ىمُت والٗاإلاُت ؤنبذ واحبا

غ  ؼ عوح اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت لضي ألاٞغاص، والالتزام ججاه ٧ل ما ًٞى باإلياٞت بلى حٍٗؼ

اهُت للمجخم٘، وجىؾُ٘ هُا١ بغامج اإلاكاع٦ت اإلاضهُت واإلاؿاولُت ا إلاجخمُٗت الخحر والٞغ
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٣ت ؤزال٢ُت مً زال٫ الخضَعـ والبدث الٗلمي والخضمت الٗامت، واؾخدضار  بٍُغ

 .ا٢اث زانت باإلاؿاولُت اإلاجخمُٗتمؿ

بياٞت بلى زل٤ ؤَغ ماؾؿُت لدصجُ٘ وم٩اٞإة وج٣ضًغ اإلاماعؾاث الجُضة في مجا٫ 

ًاء هُئت الخضَعـ، والٗاملحن وقغ٧ائه م في الخضمت اإلاجخمُٗت مً حاهب الُلبت، وٖؤ

ؼ  اإلادلُت لخدؿحن الٟغم  الكغا٦ت بحن الجامٗاث واإلاجخمٗاثاإلاجخم٘. ٖالوة ٖلى حٍٗؼ

الا٢خهاصًت وػٍاصة الخٟاهم اإلاخباص٫ وج٣ىٍت الهالث، ويمان ونى٫ عؾالت الخٗلُم 

الجامعي والبدث الٗلمي بلى حمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ والاؾخجابت لها، والؿعي هدى وكغ 

ت، ووؾاثل ز٣اٞت اإلاؿاولُت اإلاجخم ُٗت وػٍاصة الىعي صازل الح٩ىمت واإلااؾؿاث الخجاٍع

ت التي ال حؿتهضٝ الغبذ، واإلاىٓماث الضولُت، خى٫ مؿاهماث  الم، واإلااؾؿاث الخحًر ؤلٖا

 الجامٗاث في جد٤ُ٣ الخ٣ضم اإلاجخمعي والاػصهاع.

 محطلبات ثفعيل اإلاسؤولية اإلاجحمعية في الجامعات: 5.8

ُٟت  ؤقاعث الٗضًض مً الضعاؾاث بلى اإلاخُلباث الالػم جىاٞغها لخُٟٗل ْو

غيها بةًجاػ ُٞما ًلي )قاهحن،  م٨ًٖ  ٗاث، ٍو (، 03، 2100اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجام

 (: 21، 2102(، و)هجاة الهاجٜ، 012، 2102و)ؾىاء ق٣ىاعة، 

 .جُىٍغ ز٣اٞت ألاٞغاص واإلااؾؿاث خى٫ اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت 

 ٞحر اإلادٟؼاث الىٓامُت للجامٗاث التي جلبي اخخُاحاث اإلاجخم٘ الضازلي جى

 والخاعجي. 

  .جدضًض مٗاًحر اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت بض٢ت، ومىذ حىاثؼ للخمحز في ؤصائها 

  .ماقغاث للمؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث بما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاباصت الضولُت ٘  وي

 ىي جدتها ح ىُت جُى مُ٘ اإلاباصعاث الخانت باإلاؿاولُت جىٞحر مٓلت احخماُٖت َو

 اإلاجخمُٗت. 

  .جًمحن اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت في زُت الجامٗت وؤهضاٞها وبحغاءاتها 

  .٘مكاع٦ت حمُ٘ ميؿىبي الجامٗت في اإلاجا٫ الخُىعي لخضمت اإلاجخم 

  ٖلى 
ا
وي٘ الجامٗاث اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت في نلب اؾتراجُجُاتها اٖخماصا

 ٖلى اخخُاحاث اإلاجخم٘ باؾخمغاع.  صعاؾاث وؤبدار، للى٢ىٝ
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  ٣ٖض ماجمغاث بك٩ل صوعي حكاع٥ ُٞه حمُ٘ الجامٗاث اإلادلُت م٘ الجهاث

ُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث  ال٢ت إلاىا٢كت الؿُاؾاث الٗامت للمؿاول طاث اٗل

غى الخجاعب الىاجحت.  ٖو

  .بوكاء وخضة مسخهت باإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت جدب٘ ؤلاصاعة الٗلُا للجامٗت 

 ُاتهم بٖاص ُٟي إلايؿىبي الجامٗت بما ًا٦ض ٖلى مؿاول ة نُاٚت الخىن٠ُ الْى

 اإلاجخمُٗت.

  .جًمحن مٟاهُم اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت في اإلا٣غعاث الضعاؾُت 

  .مٗاًحر وماقغاث ؤصاء ٢ابلت ل٣ُاؽ ألصاء الجامٗت إلاؿاولُاتها اإلاجخمُٗت ٘  وي

جخمُٗت للجامٗاث في يىء ما ؾب٤ ًم٨ً جهي٠ُ مخُلباث جُٟٗل اإلاؿاولُت اإلا

ٞت  في مجمىٖاث جخمثل في: مخُلباث جىُٓمُت جخٗل٤ بالىٓام والخىُٓم واللىاثذ والث٣ا

ت جخٗل٤ ب٣ىاٖاث  حر طل٪، ومخُلباث بكٍغ الخىُٓمُت، وزُىٍ الاجها٫ واإلاٗاًحر ٚو

ُتهم، زم جدضًض مىانٟاث  ُاصاث ألا٧اصًمُت وؤصواعهم وجىم ؤًٖاء هُئت الخضَعـ وال٣

ن بخل٪ ألاصواع، ومخُلباث ماصًت جخٗل٤ بالجىاهب اإلاالُت واإلاسههاث الظًً ٣ًىمى 

 اإلاالُت، وبضاثل الخمىٍل والبيُت الخدخُت لخُٟٗل اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت في الجامٗت.

، الىاقع في العطز الحالي، بين اللغات ةكاهاإلا، ةهميألا اإلاحىر الثاوي: اللغة العزبية )

 (:أهم الححذًات التي ثىاحهها

اء ال٨ٟغ، وال ًم٨ً  بن اللٛت هي ؤصاة الخٟاهم والخىانل بحن البكغ، وهي ٖو

للمؿلمحن ؤن ٌؿخُٗضوا هىٍتهم ؤلاؾالمُت واهخماءهم ال٣غآوي بال باؾخٗاصة م٣ىماث 

ت، ومً بحن هظه اإلا٣ىماث اللٛت الٗغبُت، خُث بن اللٛت ٢ض جؼصهغ  هىٍتهم الحًاٍع

ُٗت باػصهاع ؤمتها، و٢ى  ة بإؾها وعٞٗتها، ٞاللٛت ج٣ىي ب٣ىة ؤبىائها وج٠ًٗ وجدبىؤ م٩اهت ٞع

لى  م خٟٔ اللٛت الٗغبُت في الهضوع ٖو لى مغ الٗهىع لىال ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ بًٟٗهم، ٖو

 ٘ ألالؿىت لٗه٠ بها ما ٖه٠ بٛحرها مً اللٛاث ألازغي، التي جغاحٗذ م٩اهتها بتراح

 بلى ٧ىجها لٛت م٩اهت ؤهلها، وهظا ما امخاػث به اللٛت الٗغبُت ًٖ ؾاثغ ا
ا
للٛاث، بياٞت

الم، و٧ىجها حك٩ل طا٦غة  ش والخٟاهم والخىانل وؤلٖا ت والحًاعة والخاٍع ٞغ الٗلم واإلٗا

ل للىو ؤلالهي ألازحر  ألامت ومالمذ ز٣اٞتها الترازُت واإلاٗانغة واإلاؿخ٣بلُت، ٞهي لٛت الخجًز
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سُت وعص ُت الىزاث٣ُت ؤ٢ضم وز٣ُت جاٍع ت، الظي ٌٗض مً الىاخ ؼا٫ للبكٍغ ث بالخىاجغ، وماً 

ا بلى هظا الُىم.
ا
ا خُث ًى٣ل ال٣غآن ٦خابت وجالوة وخٟٓ  الخىاجغ مؿخمغا

 أهمية اللغة العزبية:.9

٩ٞاع واإلاكاٖغ والٗلىم ألا  في ه٣لعوح ألامت، ووؾُلتها هي  اللٛتال ق٪ ؤن 

بر ألاحُا٫ اإلاخٗا٢بت، ومً ؤهم ؤؾـ الهىٍت وم٩ىه  ٖ اث واإلاٗاٝع والٗاصاث والخ٣الُض

الصخهُت ال٣ىمُت، ل٨ً زمت مجمىٖت مً الٗىامل ؤ٦ؿبذ اللٛت الٗغبُت ؤهمُت زانت 

(، 30، 2112ًٖ ٚحرها مً اللٛاث ألازغي، ًم٨ً جىيُدها ُٞما ًلي)ألاههاعي، 

ىي،   (:  013، 2112)لٍٛؼ

  م التي ًخٗبض بها اإلاؿلمىن مىظ ؤ٦ثر اللٛت الٗغبُت الٟهخى هي لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

ا مً الؼمان، ٢ا٫ حٗالى: مً ؤعبٗت ٖك َغِبّيٍ ُمِبحٍن غ ٢غها َٖ )الكٗغاء:  ِبِلَؿاٍن 

(، و٢ض صون بها اإلاهضع الثاوي مً مهاصع الدكَغ٘ ؤلاؾالمي وهى الحضًث 032

ت ما  همها، إلاٗٞغ ٠، بالخالي ٩ٞل مؿلم بداحت ماؾت لخٗلم هظه اللٛت ٞو الكٍغ

ٟت مً  م والؿىت الىبىٍت الكٍغ ُام بها حاء في ال٣غآن ال٨ٍغ ٠ وال٣ ؤخ٩ام وج٩اُل

 ٦ما ؤعاص هللا حٗالى.

  هم ؤلاعجاػ البُاوي لل٣غآن ال٨ٍغم وبصعا٥ ؤؾغاعه، خُث اللٛت الٗغبُت ؤصاة ٟل

ا ٖلى ؤن بصعا٥ ؤؾغاع ؤلاعجاػ ال٣غآوي 
ا
ا وخضًث ًجم٘ الٗلماء واإلا٨ٟغون ٢ضًما

٣ان ٖامت، وؤلاعجاػ الٟني البُاوي ُٞه زانت، ال ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ بال بةج

 الٗغبُت. 

  ٣ها جخم٨ً ألاحُا٫ اللٛت الٗغبُت وؾُلت لغبِ خايغ ألامت بمايحها، ًٞٗ ٍَغ

اإلاخٗا٢بت مً ٞهم جغار ؤؾالٞها، وبها حؿخُُ٘ ؤن جخىانل م٘ بهخاحهم 

ا.  ا و٨ٞغٍا ًا ت ماص  وبهجاػاتهم الحًاٍع

  ً اللٛت الٗغبُت حٗض واخضة مً ؤهم لٛاث الترار التي ًخدضر بها ٖضص ٦بحر م

ٞغاص في حمُ٘ ؤهداء الٗالم، وؤجها ؤصاة الخٗاٝع بحن مالًحن اإلاؿلمحن ألا 

غ حُل ؤ٦ثر ٦ٟاءة  مثل حٗلُمها وؾُلت لخٍُى اإلاىدكٍغً في آٞا١ ألاعى، ٍو

 لٛىٍت، وهي زابخت في ؤنىلها وحظوعها، مخجضصة بًٟل محزاتها وزهاثهها.
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 ٣غؤ  بن اللٛت الٗغبُت الٟهخى لِؿذ لٛت جساَب ٞدؿب، ول٨جها لٛت ًُ ٖباصة 

بها ال٣غآن، ومً ًتهاون في ؤمغها ؤو ًٍٟغ في قإجها ٞةهما ًٍٟغ في حؼء مً صًىه 

٣ُضجه.  ٖو

 ً ض م  للخىخض وال٣ىة، وجاصي بلى مٍؼ
ا
والجضًغ بالظ٦غ ؤن اللٛت الٗغبُت حٗض ٖامال

ُت  الخ٣اعب والخىانل بحن ؤبىاء ألامت الٗغبُت بسالٝ اللهجاث ؤلا٢لُمُت والٗامُاث اإلادل

م وجسخل٠ بازخالٝ ألاٞغاص والبِئاث والتي ج٠ًٗ  التي جىدكغ في ٧ل بلض وفي ٧ل ب٢ُل

 وجٟغ١ ؤ٦ثر ما ج٣ىي وججم٘.

 مكاهة اللغة العزبية بين اللغات:1.9

حٗض اللٛت الٗغبُت بخضي اللٛاث الؿامُت، جل٪ اللٛاث التي امخاػث مً بحن ؾاثغ 

غاص ال٣ُاؽ في ؤ غة ٧لماتها، وَا ٣ُها، لٛاث البكغ بٞى ظوبت مى بيُتها، وجىٕى ؤؾالُبها، ٖو

وويىح مساعج خغوٞها، ٦ما ؤن اللٛت الٗغبُت هي بمثابت ع٦ً ؤؾاس ي مً ؤع٧ان 

م، وهي لٛت  تزاػ بها ، ٞهي لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ د٤ للٗغب الٟسغ والٖا الصخهُت الٗغبُت، ٍو

 (.202، 2110ؤهل الجىت )اٖخماص ُٖٟٟي، 

ا بلى ؤنىلها التي وهَٓغا ل٨ثرة اللٛاث وحٗضصها ٞ ٗا ةهه ٌؿخدُل آلان عصها حمُ

ًها  م اللٛاث واقخ٣ا١ ٗب حر ؤن ٖلماء اللٛت ٢امىا بضعاؾت ؤنل مٓٗ  ٚ اقخ٣ذ مجها،

ً )الهاللي،  ، 2102مً بٌٗ، وجىنلىا بلى ؤن اللٛاث ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى ٢ؿمحن ٦بحًر

212.) 

 القسم ألاول: اللغات اإلاىحطة: 

ا، مثل اللٛاث وهي اللٛاث ألا٢ل بباهت ًٖ  ا وجغ٦ُبا
ا
اإلاٗاوي، وؤبؿِ ؤلٟاْ

٣ُت، وألامٍغ٨ُت التي ًخ٩لم بها قٗىب ؤمٍغ٩ا ألانلُحن، ولٛاث قما٫ آؾُا، واللٛت  ألاٍٞغ

حن، والبربغ، وبهما ؾمُذ  الهِىُت، واللٛاث الحامُت التي مجها لٛت ال٣ضماء اإلاهٍغ

ً هىح ٖلُه الؿالم.  باللٛاث الحامُت وؿبت بلى خام ب

 سم الثاوي: اللغات اإلازثقية:الق

ٟاّ مخٗضصة ٖلى ٢ضع ما  وجخمحز بؿٗت مضاها في الخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي وقمىلها ألل

ت ٦ما ًلي: حر مخهٞغ ت ٚو  ًدخاج ؤلاوؿان بلى الخٗبحر، و٢ض ٢ؿذ هظه اللٛاث بلى مخهٞغ

٠ وهي جى٣ؿم بلى َاثٟخحن: اللغات اإلاحطزفة: -0  وجمخاػ ب٣بى٫ ؤنلها للخهٍغ
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 ة أو الهىذًة ألاوروبية وهي ثىقسم إلى: الطائفة  ألاولى: آلاٍر

 حىىبُت: مثل لٛاث حىىب آؾُا. - ؤ

 قمالُت: مثل لٛاث ؤوعوبا. - ب

  ومنها العزبية -ح عليه السالم الطائفة الثاهية: السامية وسبة إلى سام بً هى 

 وهي أرقى اللغات على ؤلاطالق، وثىقسم إلى ثالثة أقسام:

اهُت وال٩لضاهُت.آلاعامُت وٖٞغ -ؤ   ها الؿٍغ

احُت.  -ب  ٕ ٖجها الُٟي٣ُُت وال٣َغ خٟغ  الٗبراهُت ٍو

 الٗغبُت وهي ؤعقى اللٛاث الؿامُت. -ج 

خم  اللغات غير اإلاحطزفة: -2 وهي مالٟت مً ؤنى٫ حامضة، ال ج٣بل الخُٛحر في بىائها، ٍو

٫، مثل اللٛت الاقخ٣ا١ ٞحها بةلحا١ ؤصواث ال مٗنى لها في طاتها في آزغ جل٪ ألانى 

 التر٦ُت. 

سُت ج٣ضعه  ٖمغ اللٛت الٗغبُت ٖلى وحه ألاعى ٞةن اإلاىاز٤ُ الخاٍع وفي ج٣ضًغ 

ت الحضًثت التي  بسمؿت آالٝ ٖام ٢بل ْهىع ؤلاؾالم، وطل٪ باإلا٣اعهت بٗمغ اللٛت ؤلاهجلحًز

ا ؤن  ُا ض ٖمغها ٖلى وحه ألاعى ًٖ زمؿماثت ٖام ٣ِٞ، بل بن هىا٥ ما ًثبذ ٖلم ال ًٍؼ

 (.232، 0333لٛت الٗغبُت هي ؤم اللٛاث الهىضًت وألاوعوبُت وؤنل اللٛاث )ٖؼالضًً، ال

والىاضح ؤن زمت مجمىٖت مً اإلاٗاًحر التي جىضح م٩اهت اللٛت الٗغبُت بحن اللٛاث 

 ً ٖاإلاُت اللٛت ج٨دؿب م ًٗها في م٩اجها الصحُذ مً ألاهمُت، خُث بن  اإلاٗانغة، وج

ا وا ا، خُث بن اإلاى٣ُت اللٛىٍت الٗغبُت جمخض لدكمل زال٫ ٧ىجها جمخل٪ اهدكاعا ٗا ؾ

٣ُا وال٣ؿم الٛغبي مً آؾُا،  مى٣ُت ٦بحرة مً الٗالم، جًم الىه٠ الكمالي مً ؤٍٞغ

ً  023بجها اللٛت ألام لحىالي  ا مً ؤبىاء صو٫ الجامٗت الٗغبُت البالٜ ٖضصهم ؤ٦ثر م ملُىها

ىن، وحٗض اللٛت الٗغبُت هي اللٛت الؿاصؾت في الٗالم اإلاٗانغ، جإحي بٗض  ماثتي مُل

ت والهىضًت وألاػصًت وألاؾباهُت والغوؾُت، ول٣ض صزلذ الٗغبُت لٛت  الهِىُت وؤلاهجلحًز

م، وحؿخسضم في 0312م زم في ألامم اإلاخدضة ٖام 0303ٖمل صولُت في الُىوؿ٩ى ؾىت 

اللٛاث  اإلاىٓماث الضولُت ألاٞغ٣ٍُت وألاٞغوآؾُىٍت؛ لظا ٞاللٛت الٗغبُت حٗض مً ؤ٦ثر 

ا في اإلاداٞل الضولُت. ٦ما خُٓذ باالهخمام الٗالمي ؾىاءا ٖلى مؿخىي  اؾخسضاما

اإلااؾؿاث والهُئاث واإلاىٓماث ؤو ٖلى مؿخىي اإلاٗاهض ومغا٦ؼ البدىر الٗلمُت، ٞهي 
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يمً اللٛاث الغؾمُت التي حؿخسضم في ألامم اإلاخدضة، وهي لٛت ٖمل م٣غعة في و٧االث 

خدضة للتربُت والٗلىم والث٣اٞت، ومىٓمت ألامم اإلاخدضة مخسههت ٦مىٓمت ألامم اإلا

لألٚظًت والؼعاٖت، ومىٓمت الصحت الٗاإلاُت، ومىٓمت الٗمل الضولُت، وهي ٦ظل٪ لٛت 

٣ُت )الىٗماوي،   (.21، 0330عؾمُت ولٛت ٖمل في مىٓمت الىخضة ؤلاٍٞغ

 :واقع اللغة العزبية في العطز الحالي وأهم الححذًات التي ثىاحهها2.9

ازخلٟذ آلاعاء خى٫ وا٢٘ اللٛت الٗغبُت بحن مً ٌكحر بلى وا٢٘ مخإػم ًمـ ٧ل 

حىاهبها بما ٞحها الجاهب الخىانلي، وبحن مكحر ل٩ىجها مثل باقي اللٛاث حٗٝغ جدىالث 

ح٨ٗـ صعحاث جُىعها وهمىها، بالخالي ٞةن م٣اعبت وا٢ٗها في ْل اإلاؿخجضاث التي 

 (:22، 2111ي )٦ى٩اي، ٌكهضها الٗالم ٣ًخض ي جىيُذ ما ًل

  ؤن الهغاٖاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والث٣اُٞت ال ًم٨ً ؤن جدهل صون ؤن

ت، بط ال ًم٨جها ؤن ج٩ىن زاعج الهغإ البكغي،  جخإزغ لٛاث الكٗىب اإلاخهاٖع

 وطل٪ باٖخباعها ؤصاة ٞٗالت في ٧ل ؤهىإ الٗال٢اث.

 حن في الؿى١ ًخم ٖبر اللٛت التي ٣ًضم ب ها، وٞغى ؤن ٞغى مىخج ٗم

ا. ا خاؾما  ؤًضًىلىحُت ؤو جُاع ٨ٞغي مٗحن جلٗب ُٞه اللٛت صوعا

  ،سىيىهه ؤن وا٢٘ اللٛت مً وا٢٘ مخ٩لمحها، ومً مى٢ٗهم في الهغإ الظيً 

 ٣ٞىة ؤو ي٠ٗ اإلاخ٩لم هي التي جدضص مهحر لٛخه في ٖال٢تها بلٛاث ؤزغي.

م ىم في زًم مخاَل مً ؤخغاف  والىا٢٘ ؤن اللٛت الٗغبُت الٟهخى حِٗل اُل

م مما جىاحه مً نىع الخدضي، الؾُما  الٗامُت، وجسىى خغب الب٣اء اإلاكغوٕ ٖلى الٚغ

٨ثر اؾخٗما٫ الٗامُت  عجبىن بها، ٍو ِٗكىجها َو ٖىضما ًدكب٘ الىاؽ بالث٣اٞت الٛغبُت َو

ًٓ ؤهه  خٟاٖل مٗها، ٍو ؿخٗملها ٍو بحجت ؤجها مِؿغة وؾهلت لضحهم، ُٞمُل بلحها َو

ِٗل خالت  ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخٛني هام الث٣افي َو هخى، ُِٞٗل خالت مً الاٟه بها ًٖ اٟل

ا بش يء مً الخبًرغ الؾخٗما٫ الٗامُت، و٢ض  سضٕ هٟؿه ؤخُاها ىي، ٍو مً الاػصواج الٛل

ُٟت اللٛت  ً مضي جهىعه وبصعا٦ه لْى  ٖ ًها زاعج ج٩ىن إلابرعاجه ؤؾباب ٦ثحرة ٗب

ُٟت الٟهخى التي ًجب ؤن ج٣ىم بها، ويغوعة الٗامُت التي ٌ ؿخٗملها، ٦ما ؤن بُان ْو

٧ل مجهما ًسٟى في بٌٗ ألاخُان ٖلى  الخانت مً الىاؽ ٞما بال٪ بإمغ الٗامت الظًً ال 
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ُٟت اللٛت  ا في ٞهمىا لْى  بِىا
ا
ىن في خُاتهم ؤؾهل مً الٗامُت، بن الىا٢٘ ٌكهض زلال ٌٗٞغ

 (. 12، 2112الٟهخى وفي ٞهمىا الؾخٗما٫ يغوعاث الٗامُت )جيبا٥، 

ىعة، والجض ًغ بالظ٦غ ؤن هىا٥ مً ًضعي ؤن اللٛت الٗغبُت هي لٛت حامضة ٚحر مُخ

ٞحها ٖىض خض ال ًم٨جها مً مىا٦بت الٗلىم الحضًثت ؤو الىٞاء  و٢ٟذ ماصتها و٢ىالب الخٗبحر 

بىؾاثلها اللٛىٍت، وهي وؾاثل مخجضصة ؾَغٗت الابخ٩اع وؤلابضإ، وبًثاع الٗغبُت ال٣انغة 

ت في الخجضًض والابخ٩اع ٖلى اللٛاث ألاحىبُت ُٞه حُُٗل ًٖ مالخٓت هظه الاؾخمغ  اٍع

 ً إلاؿحرتها الٗلمُت وخغمان مً اإلاكاع٦ت الٟٗالت ؤو ألازظ بىهِب مما ًىٗم به آلازغون م

ت )بكغ،   (. 23، 0332ٖلم ومٗٞغ

وهىا٥ الٗضًض مً الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى تهمِل اللٛت الٗغبُت، ومجها اهدكاع 

ٗاث الخانت وما حكمله مً م٣غعاث جضعؽ مضاعؽ اللٛاث في  الخٗلُم الٗام، والجام

جي  ( التي جٟخذ ؤبىاب الٗمل لخٍغ الم )البحزـو اث الؿى١ ٖو اللٛت ألاحىبُت، و٦ظا مٍٛغ

 ً دىامى مٗه الٗغى م الجامٗاث ألاحىبُت، والُلب ٖلى مً ًخ٣ىىن اللٛاث ألاحىبُت، ُل

ٝ ماؾؿاث اللٛاث في مسخل٠ مغاخل الخٗلُم مً ٍع ٟا٫ بلى الجامٗاث، وجًا اى ألَا

م بإن اللٛت الٗغبُت ال جىٞغ  ا لهظه اإلاىحت م٘ ما ؾاص مً الٖؼ غا ا؛ جبًر ُا مُالب الؿى١ خال

ا ل٨ٟغة  للُالب ال٣ضعة ٖلى مخابٗت الحغ٦ت الٗلمُت في الٗالم اإلاخ٣ضم، وطل٪ جغؾُسا

 (.  200، 2112الخٗلُم باللٛاث ألاحىبُت يغوعة مجخمُٗت)ٖماع، 

ل ى الهُٗض الخاعجي في ؤوعوبا وؤمٍغ٩ا خُث مىُل٤ الٗىإلات، ٞةن هىا٥ خغ٦ت ٖو

حمىح إل٢هاء اللٛت الٗغبُت في ؤ٦ثر مً م٩ان، ؤو مدٟل صولي ومً طل٪، الاججاه 

اإلاخدغ٥ هدى بلٛاء الٗغبُت مً بحن اللٛاث الٗاإلاُت في مىٓمت ألامم اإلاخدضة لٗضة ؤؾباب 

 (:12، 2112مجها )جهغ، 

 ٫ اإلاىضوبحن الٗغب للٛتهم في هظا اإلادٟل.ٖضم اؾخٗما 

  .الٗغبُت بلى لٛاث ؤزغي وال٨ٗـ ً  ٖضم وحىص مترحمحن ٖغب ؤ٦ٟاء ًترحمىن م

  ٖضم وٞاء ؤ٦ثر الضو٫ الٗغبُت بالتزاماتها اإلاخٗل٣ت بضٞ٘ ه٣ٟاث اؾخٗما٫ الٗغبُت

 في هظا اإلادٟل الٗالمي.

 ُت مؿخٛىُت ٖجها باللهجاث بلٛاء ؤ٦ثر الجامٗاث ألامٍغ٨ُت جضَعـ اللٛت الٗغب

الٗغبُت، وطل٪ بدصجُ٘ الُلبت الٗغب ٖلى حسجُل عؾاثلها الٗلُا بهظه 
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ا لهم  غ٢ت بحن ؤبىاء اللٛت الىاخضة، وببٗاصا اللهجاث مً ؤحل جىؾُ٘ صواثغ اٟل

 ًٖ لٛتهم ألام.

  ت ؤو ٧اهذ الب٩الىعٍا الٟغوؿُت حؿمذ للُالب بازخُاع لٛت زاهُت ٧اإلهجلحًز

غبُت، وابخضاءا مً ٖام )ألاإلااهُت ؤ م( ؤلُٛذ 0332و الٟغوؿُت ؤو ؤلاؾباهُت ؤو اٗل

 اللٛت الٗغبُت مً بحن اللٛاث التي ٌؿمذ بازخُاعها لالمخدان لٛت ٖاإلاُت زاهُت.

  ىوؿ٩ى بسهىم خ٣ى١ الخىٕى ٦ما يُٛذ الضو٫ ال٨بري ومجها ؤمٍغ٩ا ٖلى اُل

ا ؤن الح٣ى١ اللٛىٍت   جىدهغ في زالزت ؤمىع هي:اللٛىي، مما  حٗلها حٗلً مازغا

ـ اللٛت ألام. -ؤ   الح٤ في لٛت ألام ولِ

 ٧اهذ لٛت ؤنلُت، ؤو لهجت، ؤو ٖامُت. -ب 
ا
 الح٤ في لٛت الخىانل في اإلاجخم٘، ؤًا

ت.  -ج   الح٤ في لٛت اإلاٗٞغ

 (: 2228،179وجعني هذه الحقىق فيما ًحعلق بالبالد العزبية )السيذ، 

ىُت ٚحر الٗغبُت.ؤن لٛت ألام هي اللهجت الٗا •  مُت ؤو بخضي اللٛاث الَى

 لٛت الخىانل هي اللهجت الٗغبُت الضاعحت. •

•  ً ت ؤو الٟغوؿُت ؤو ألاإلااهُت ؤو ؤلاؾباهُت ؤو ٚحرها م ت الٗاإلاُت هي ؤلاهجلحًز لٛت اإلاٗٞغ

 ٚحر ط٦غ للٛت الٗغبُت!.

م مً ٧ىن اللٛت الٗغبُت بخضي اللٛا ث وفي يىء ما ؾب٤ ًخطح ؤهه ٖلى الٚغ

ىوؿ٩ى وفي مىٓمت ألامم اإلاخدضة، بال ؤن الٗضًض مً ممثلي  الغؾمُت اإلاٗخمضة في اُل

ا ٢لُلت باللٛت الٟغوؿُت، وختى في  ت، وؤخُاها الضو٫ الٗغبُت ًل٣ىن بُاهاتهم باللٛت ؤلاهجلحًز

ٞحها ألاحاهب، ججض  كاع٥  ً الٗغبي َو اإلاىخضًاث واإلااجمغاث التي ج٣ام في ٖىانم الَى

ت و٦إن طل٪ مً صواعي الٟسغ، ال مً بهضاع الهىٍت ؤبىاء الٗغب ُت ًخدضزىن باللٛت ؤلاهجلحًز

ً الاهخماء الظي ًىحي به الخدضر باللٛت ال٣ىمُت.  والاوؿالر م

وبالىٓغ للىا٢٘ الظي وِٗكه هجض ؤن هىا٥ بٌٗ مٓاهغ الترصي والتي جمثل وا٢٘ 

 (:0102، 2101جها )اإلاال، اللٛت الٗغبُت، وجخطح في وحىه مخٗضصة ومؿخىٍاث مخباًىت م

 حمىص َغ١ جضَعـ ٖلىم اللٛت الٗغبُت.  -

م. -  البٗض بخٗلُم اللٛت الٗغبُت ًٖ مهضعها ألانلي وهى ال٣غآن ال٨ٍغ

-  .ً ّ ألاحىبُت الىاٞضة ٖلى ؤلؿىت اإلاخدضزحن و٦خاباث ال٨ثحًر  جٟش ي ألالٟا
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 الٟجىة الىاضحت بحن مسخل٠ الجهاث اإلاٗىُت باللٛت الٗغبُت.  -

ٖاة الخ٣لُ - حر الىاؽ مىه وحٗله مض ل مً ٢ُمت مٗلم اللٛت الٗغبُت ومداولت جٟى

ت.   للسخٍغ

 ي٠ٗ مؿخىي اللٛت الٗغبُت ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت.  -

ً الحُاة اإلاسخلٟت، بضؤث اإلاهُلحاث ألاحىبُت حٛؼو   لضزى٫ الحاؾىب مُاًص
ا
وهٓغا

زم اؾخٗملىها في  الضو٫ الٗغبُت، وهظا ما حٗل الٗغب ًخ٣بلىن هظه اإلاهُلحاث، ومً

لٛتهم ٖلى هدى ما ونلذ بلحهم مً ٚحر حُٛحر في ٦ثحر مً ألاخُان، وباػصواج واضح في 

غة الضوهُت للٛت الٗغبُت وؤهلها  بٌٗ ألاخُان بحن الٗغبُت والضزُل، ومً هىا بضث الٓى

ا في الؿىىاث ألازحرة ختى ؤنبذ اإلاخسهو في اللٛت الٗغبُت ؤو  ٖا ا واحؿا واضحت ٖم٣ا

ا، ُٞٗمض بلى الخ٣لُض، اإلاخ ٟا ا مخسل دضر بها في ألاما٦ً الغا٢ُت ًسش ى ٖلى هٟؿه خؿباها

إحي ب٩لماث ومهُلحاث مً اللٛاث ألاحىبُت، وه٨ظا ُخغمذ الٗغبُت مً الخُٟٗل في  ٍو

اًت الث٣اٞت ال٣ىمُت )زالَي،  ُبُُٗت التي ُزههذ لٖغ ، 2102ؾاخاتها ومُاصًجها ال

33.) 

غبي ًجض ؤن مٗٓم ٧لُاث واإلاخدب٘ لىا٢٘ الضعاؾت  ً اٗل باللٛت الٗغبُت في الَى

الُب في بالص اإلاٛغب الٗغبي جىوـ والجؼاثغ واإلاٛغب جضّعِؽ الُب ألبىائها باللٛت 

ا وبن ازخلٟذ  ااا ٞالحا٫ ال ًسخل٠ ٦ثحرا ااا باؾخثىاء ؾىعٍاا غبي ا الٟغوؿُت، وؤما في اإلاكغ١ اٗل

حرهم، حمُٗها جضعؽ الُب اللٛت اإلاؿخٗاعة، ٟٞي الؿٗىصًت وال٩ىٍذ وا ُمً ٚو غا١ وال ٗل

ٞلِـ زمت ؤمت مخدًغة في  ت، ًًاٝ بلحهم مهغ وب٣ُت الضو٫ الٗغبُت،  باللٛت ؤلاهجلحًز

ا حهضص ٦ُاجها  الٗالم حؿمذ بخٗلُم ؤبىائها بلٛت ٚحر لٛتهم ألانلُت، بل حٗض طل٪ زُغا

عوؾُا حٗخمض  الحًاعي، ٞجمُ٘ ٧لُاث الُب في ٞغوؿا جضعؽ باللٛت الٟغوؿُت، وفي

ت، وفي ؤإلااهُا اللٛت ألاإلااهُت، وفي  اللٛت الغوؾُت، وفي بهجلترا جضعؽ باللٛت ؤلاهجلحًز

الُابان جضعؽ باللٛت الُاباهُت، وفي بًُالُا جضعؽ الُب باللٛت ؤلاًُالُت، و٦ظا الحا٫ في 

لُب الهحن، والؿىٍض، وهىلىضا، وبؾباهُا، وجغ٦ُا، والُىهان، ختى في بؾغاثُل جضعؽ ا

ت.  ألبىائها باللٛت الٗبًر

والىا٢٘ ؤن هظا ألامغ ال ٣ًخهغ ٖلى جضوي الىا٢٘ اللٛىي ٣ِٞ، وبهما ًى٨ٗـ ٖلى 

الىا٢٘ ال٨ٟغي والث٣افي لألمت الٗغبُت، ٞلِؿذ اللٛت مجغص ؤصاة جدضر ؤو وؾُلت جساَب 
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اصاث وج٣الُض، وال  غ ٖو ش وجغار ومكٖا ًم٨ً ٞدؿب، وبهما هي ٣ُٖضة و٨ٞغ وز٣اٞت وجاٍع

ٗخبر ما ًالخٔ الُىم مً وي٘ للٗغب ٖلى  ٞهل حاهب مً جل٪ الجىاهب ًٖ آلازغ، َو

ت والخ٨ىىلىحُا، بهما هى هدُجت َبُُٗت لًٟٗهم في لٛتهم،  ُت الٗلم واإلاٗٞغ زٍغ

سهم. ومً ؤحل  ت، وحهلهم بتراثهم وجاٍع و٣ٞضهم للٍُغ٤ الجُض للث٣اٞت والٗلم واإلاٗٞغ

الٗغبُت ًيبغي ؤال ٩ًىن بالخهضي الجؼجي ؤو الٟغصي  بنالح هظا الىي٘ الغاهً للٛت

لبٌٗ الجىاهب الخٗلُمُت، ٦ةنالح ماصة حٗلُمُت، ؤو الٗىاًت بمضعؽ اللٛت الٗغبُت، ؤو 

جُىٍغ اإلاىاهج ٞدؿب، وبهما ٩ًىن بغؾم ؾُاؾت لٛىٍت مخ٩املت ٖلى مؿخىي البالص 

في يىء مىهج ٌٗلي مً  الٗغبُت، ؤو ٖلى مؿخىي ٧ل ٢ُغ ٖلى خضة، هظه الؿُاؾت حٗمل

ت  داٞٔ ٖلحها باٖخباعها ؤصاة يغوٍع ا للهىٍت، ٍو قإن اللٛت الٗغبُت بىنٟها ٖىىاها

ٗمل ٖلى اؾدثماعها الاؾدثماع ألامثل، ختى جاصي صوعها في ج٣ضم ألامت الٗغبُت  للخ٣ضم، َو

 وع٢حها.

 

معـــات فــــي : الاســـتراثيجية اإلاقترحــــة لحىميـــة اإلاســـؤولية اإلاجحمعيــــة للجاثالـــثاإلاحىرال

ة:  الحفاظ على اللغة العزبية وهىٍتها الحضاٍر

 ّ جُت اإلا٣ترخت بلى جىمُت اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث في الحٟا حؿعى الاؾتراُج

اث٠ الجامٗت الثالر، الخٗلُم،  ت مً زال٫ ْو ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

٤ تهُئت الىؾِ  الخٗلُمي للجهىى والبدث الٗلمي، وزضمت اإلاجخم٘، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ٟاّ ٖلى  باللٛت الٗغبُت، وطل٪ باٖخباع الجامٗت عؤؽ اإلااؾؿاث الٗلمُت التي تهخم بالح

 ٝ اللٛت الٗغبُت، وفي ؾبُل جد٤ُ٣ جل٪ الٛاًت اإلايكىصة ًيبغي وي٘ مجمىٖت مً ألاهضا

 التي ًيبغي جد٣ُ٣ها، وهي:و الاؾتراجُجُت 

 ػ البُاوي لل٣غآن ال٨ٍغم وخٟٔ الخإ٦ُض ٖلى صوع اللٛت الٗغبُت في ٞهم ؤلاعجا

ب ٞهم الضًً وحٗالُمه بضون اللٛت الٗغبُت،  ُٗ الضًً وحٗالُمه، خُث ًه

ت ٞىىجها اإلاسخلٟت.   ومٗٞغ

  ٟاّ ٖلى الهىٍت ؤلاؾالمُت جىيُذ الضوع الظي جلٗبه اللٛت الٗغبُت في الح

حرها.  والٗغبُت في مسخل٠ اإلاجاالث الث٣اُٞت والضًيُت والاحخماُٖت ٚو
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 اهمت في مٗالجت الٗىاث٤ وؤلاق٩الُاث والخدضًاث التي جىاحه اللٛت اإلاؿ

 الٗغبُت.

  ،بٖاصة حك٨ُل الحغم الجامعي ب٩ل م٩ىهاجه بما ًسضم الجهىى باللٛت الٗغبُت

ً الخدضر بها ومىاحهت جدضًاتها.  وجم٨حن الُالب م

 حُٛحر الث٣اٞت الخاَئت لضي الُالب مً الاهخمام باللٛاث ألاحىبُت واللٛاث 

ا 
ا
اإلاؿخدضزت ٖلى خؿاب اللٛت الٗغبُت، وطل٪ بالٗىصة بلى اللٛت ألام جدضز

 و٦خابت.

  ُمها نُاٚت بٌٗ ألاصواع اإلا٣ترخت للحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت والتي ًخم جضٖ

ٗاث واللىاثذ الخٗلُمُت للجامٗت. ً زال٫ ال٣ىاهحن والدكَغ  م

 ا ً   .لٗغبيالٗمل ٖلى وحىص اإلاهُلحاث الٗلمُت وجىخُضها في الَى

  صٖم الاججاهاث والهُٜ الحضًثت في الخٗلُم الجامعي، وزانت التي جضٖم

٤ صٖم ٖملُاث حٍٗغب  ٍغ م الجامعي، ًَٖ  اؾخسضام اللٛت الٗغبُت في الخُٗل

 الٗلىم والترحمت.

غي للبدث خى٫  اع الٓى  ٖلى ما ؾب٤ مً هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت، وؤلَا
ا
وجإؾِؿا

ت، اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗا ث في الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

وحصخُو ألاويإ الغاهىت لىا٢٘ اللٛت الٗغبُت في الٗهغ الحالي، جخدضص ٖىانغ 

ٟاّ ٖلى اللٛت  الاؾتراجُجُت اإلا٣ترخت لخىمُت اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث في الح

جُ غى لٗىانغ الاؾتراُج  ٖ ت، وُٞما ًلي ت اإلا٣ترخت التي جم الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

 الخىنل بلحها، والتي جخدضص في الٗىانغ الخالُت:

عىاضز الاستراثيجية اإلاقترحة لحىمية اإلاسؤولية اإلاجحمعية للجامعات في الحفاظ . 12

ة  على اللغة العزبية وهىٍتها الحضاٍر

 رؤٍة الاستراثيجية اإلاقترحة:1.12

ٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وهى  ت مً زال٫ حؿعى الجامٗاث بلى الح ٍتها الحًاٍع

 ً مؿاولُتها اإلاجخمُٗت، وطل٪ مً ؤحل الجهىى باللٛت الٗغبُت، وجم٨حن الُالب م

 الخدضر بها ومىاحهت جدضًاتها.
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 رسالة الاستراثيجية اإلاقترحة:2.12

ال٣ُام بيكغ الىعي اللٛىي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وب٣ًاّ ٚحرتهم ٖلحها، وجىمُت الكٗىع 

تزاػ باللٛت الٗغبُت الٟهخى ال٣ىمي ب٣ُمت اللٛت  الٗغبُت لضي الُالب، وخثهم ٖلى الٖا

وال٨خابت بها ؤزىاء الخىانل م٘ طوحهم وؤنض٢ائهم ٖبر الهىاج٠ الؼ٦ُت ؤو اؾخسضام 

قب٩اث الخىانل الاحخماعي، و٦ظل٪ جىٞحر بِئت لٛىٍت مخمحزة حؿاٖض ٖلى بزغاء زبراث 

 الُالب وجىمُت مهاعاتهم اللٛىٍت.

 اإلاحضمىة باهستراثيجية اإلاقترحة: القيم 3.12

٧ي ًخم جد٤ُ٣ عئٍت الجامٗاث وعؾالتها، البض مً التر٦حز ٖلى ألانالت واإلاٗانغة، 

٣هض  ُت للجامٗت، ٍو يبغي ؤن ج٩ىن مخًمىت ٖىض وي٘ الخُت الاؾتراجُج  ً والتي

ُٛحر بما ال ًخٗا عى م٘ باألنالت واإلاٗانغة: اإلاداٞٓت ٖلى الثىابذ وألازظ بالخُىٍغ والخ

لى عؤؾهم اللٛت  غبُت ٖو ٟاّ ٖلى الهىٍت الظاجُت وؤلاؾالمُت واٗل الضًً ؤلاؾالمي، والح

 ّ الب في الحٟا م الخٗاون واإلاؿئىلُت اإلاجخمُٗت لضي اُل غؽ ٢ُ الٗغبُت، باإلياٞت بلىٚ 

 .ٖلى اللٛت الٗغبُت

 أسس ومىطلقات الاستراثيجية اإلاقترحة:4.12

 ،مجمىٖت مً ألاؾـ واإلاغج٨ؼاث واإلاىُل٣اث حؿدىض الاؾتراجُجُت اإلا٣ترخت بلى

غي للبدث، و بًٗها اع الٓى مً وا٢٘ اللٛت الٗغبُت، وطل٪ ٖلى  آلازغ مؿخمض مً ؤلَا

 الىدى الخالي:

  ؤلاًمان بإهه لِـ هىا٥ ز٣اٞت ٖاإلاُت واخضة، وؤن زمت ز٣اٞاث مخٗضصة ومخىىٖت

اّ ٖلى ٦ُاجها حٗمل ٧ل مجها بهىعة جل٣اثُت ؤو بخضزل بعاصي مً ؤهلها للحٟ

 وم٣ىماتها الخانت.

  الىعي بإن الٗغبُت حٗض بخضي الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت لحُاة ألامت الٗغبُت، وهي الىٖاء

لىمها.  الظي ًدىي خًاعتها و٨ٞغها ٖو

  الىعي بإن الٗىإلات الث٣اُٞت مً ؤهم الخدضًاث التي جىاحه اللٛت الٗغبُت، وؤجها

ؿىص الٗالم، وحؿعى لل٣ًاء ٖلى حٗمل ٖلى بًجاص لٛت واخضة وز٣اٞت واخضة ح

 زهىنُاث ألامم والكٗىب.
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  ومً زم ٞةن هالٛتاإلاهخمت ببن ؾُاصة ألامم جبضؤ بؿُاصة لٛاتها وماؾؿاتها ،

ت  اهخمام الجامٗاث باللٛت الٗغبُت ال ٌٗض ٢ًُت ز٣اُٞت ٞدؿب، بل خًاٍع

 و٢ىمُت في اإلا٣ام ألاو٫.

  ج٣ىم ٖلُه الٗملُت الخٗلُمُت يغوعة ؤن ج٩ىن اللٛت الٗغبُت هي ألاؾاؽ الظي

في حمُ٘ اإلاغاخل الخٗلُمُت، وؤال ًخم جضَعـ الٗلىم بال بها، ٞاللٛت الٗغبُت 

 ً ٖاحؼة ًٖ الخٗبحر ٖ ٖلىم الٗهغ، ولِؿذ  لِؿذ ٢انغة ٖلى اؾدُٗاب 

 اإلاهُلحاث الٗلمُت الجضًضة. 

 سُت ؤو ٦ُى غ بلى الهىٍت الث٣اُٞت ٦إجها زهىنُت عا٦ضة ال جاٍع ٌ الٓى ىهت ٞع

 ا٦خملذ وجد٣٣ذ حؿغي ٖبر ألاحُا٫ ٦إجها حُىاث جخىاعر.

 مجاهت ثىفيذ الاستراثيجية اإلاقترحة: 5.12

م، البدث الٗلمي، زضمت اإلاجخم٘(؛ والتي جمثل  وُٞما ًلي اإلاجاالث الثالر )الخُٗل

م٨ً مً زاللها جىمُت  اث٠ الجامٗاث، وجغجبِ بها جىُٟظ الاؾتراجُجُت اإلا٣ترخت، ٍو ْو

لُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث في الجهىى باللٛت الٗغبُت، وجخمثل جل٪ اإلاجاالث ُٞما اإلاؿاو 

 ًلي:

ً خالل )وظيفة الحعليم(. : دور الجامعات في الحفاظ على اللغة العزبية م
ً
 أوه

ّ ٖلى اللٛت الٗغبُت. -  بٖضاص الُالب بالجامٗت للحٟا

ّ ٖلى اللٛت -  الٗغبُت والجهىى بها.  الاهخمام باألوكُت الُالبُت وجىمُتها للحٟا

الب  - خٗلم وبج٣ان اللٛت لالتر٦حز في بٖضاص اإلاىاهج واإلا٣غعاث الضعاؾُت ٖلى بزاعة اُل

 الٗغبُت.

 الىمى اإلانهي اإلاؿخمغ لًٗى هُئت الخضَعـ في مجا٫ اللٛت الٗغبُت. -

حصجُ٘ ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بالجامٗاث ٖلى الخدضر باللٛت الٗغبُت في بل٣اء  -

 غاث.اإلاداي

ً اللٛت الٗغبُت. - ً للمؿخىي اإلاُلىب م ضاص الُالب الىاٞضً ٘ بغامج مسههت إٖل  وي

: دور الجامعات في الحفاظ على اللغة العزبية مً خالل )وظيفة البحث العلمي(.
ً
 ثاهيا

ُاث اللٛت  - الب الغاٚبحن في الالخدا١ بالضعاؾاث الٗلُا ب٩ل اصة الخىؾ٘ في ٢بى٫ اُل ٍػ

 الٗغبُت. 
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٘ ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ٖلى اإلاكاع٦ت في اإلااجمغاث والىضواث في مجا٫ اللٛت حصجُ -

 الٗغبُت.

الاهخمام بخدضًث ٖلىم اللٛت الٗغبُت مً الىو الكٟىي واإلا٨خىب بلى اإلادخىي  -

 الغ٢مي.

ً الىضواث واإلااجمغاث خى٫ الجهىى باللٛت الٗغبُت واإلاداٞٓت ٖلحها. - ض م  ٣ٖض اإلاٍؼ

ُت الدصجُ٘ اإلااصي و - ب ٍغ ًى هُئت جضَعـ في مُضان الضعاؾاث الٗخ  ٖ ألاصبي ل٩ل

 الٗلمُت.

: دور الجامعات في الحفاظ على اللغة العزبية مً خالل )وظيفة لثثا
ً
 (:خذمة اإلاجحمعا

٘ اإلاضوي لخٗم٤ُ صوع اللٛت الٗغبُت في زضمت اإلاجخم٘. -  الخىانل م٘ ماؾؿاث اإلاجخم

غ في مدخىي ٦خب ال٣ىاٖض اإلا - ٗخمضة مً الجامٗت لخضمت اللٛت الٗغبُت بٖاصة الٓى

ّ ٖلحها.  والحٟا

بؾهام الجامٗت بضوع ٞٗا٫ في ج٣ضًم الاؾدكاعاث اللٛىٍت واإلاكاع٦ت في اإلااجمغاث  -

 والبرامج واإلادايغاث والىضواث التي حٗالج ٢ًاًا اللٛت الٗغبُت في اإلاجخم٘.

اث ألاحىبُت بلى اللٛت حصجُ٘ الجُل الجضًض ٖلى جغحمت اإلاغاح٘ الٗلمُت مً اللٛ -

 الٗغبُت.

اصة الاهخمام والخىؾ٘ في بوكاء مٗاهض ومغا٦ؼ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن  - ٍػ

 بٛحرها.

 آليات ثىفيذ الاستراثيجية اإلاقترحة:6.12

ُت  ًىحض مجمىٖت مً آلالُاث التي ًم٨ً مً زاللها جىمُت اإلاؿاولُت اإلاجخمٗ

ٟاّ ٖلى اللٛت الٗ ً للجامٗاث في الح ت في ْل الخدى٫ الغ٢مي، وم غبُت وهىٍتها الحًاٍع

 ؤهمها ما ًلي:

 آليات خاضة بالحعليم:1.6.12

بك٩ل  َؿهاجضع ًخم بغامج مخسههت باللٛت الٗغبُت في ال٩لُاث الٗملُت  جهمُم  -

ُٟي.  ْو

اصة ؾاٖاث جضَعـ مىاص اللٛت الٗغبُت  - ا ٖلى بج٣ان  مماال٩لُاث بٍػ ُا ًى٨ٗـ بًجاب

 الٗغبُت.
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 حٗلُم الٗلىم باللٛت الٗغبُت في مسخل٠ ال٩لُاث الٗملُت. -

جُىٍغ حٗلُم ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت، بدُث ًخم ج٣ضًمها مً زال٫ الىهىم واإلاىاص  -

 اإلاسخلٟت.

ًاء هُئت الخضَعـ في مجا٫ اللٛت الٗغبُت وفي الخسهو  - بُت أٖل ٣ٖض صوعاث جضٍع

 الٗلمي.

الٗلىم ٧اٞت  خُت اللٛت الٗغبُت الؾدُٗابهال بجىمُت مٗاٝع ؤًٖاء هُئت الخضَعـ  -

 والٟىىن.

غبُت - الىؾاثل الؿمُٗت إخضر ألازظ بو اؾدثماع الخ٣ىُاث الحضًثت في حٗلُم اللٛت اٗل

ت.  والبهٍغ

ت جدىاو٫ حٍٗغ٠ الُالب باألهمُت ال٣ىمُت للٛت  - بنضاع مجلت ؤو صحُٟت قهٍغ

 الٗغبُت.

 آليات خاضة بالبحث العلمي:2.6.12

 الىضواث واإلااجمغاث التي تهخم ب٣ًاًا اللٛت الٗغبُت وجىا٢ل جدضًاتها. جىُٓم -

جىحُه البدىر الٗلمُت بالجامٗاث لخضمت ٢ًاًا ألامت، خُث ًخُل٘ الٗالم  -

ُام اؤلاؾالمي  ضوع ٞٗا٫ في زضمت ٢ًاًا ألامت، ومً ؤهم ما ًمحز ألامت بلجامٗاث ل٣

 الٗغبُت لٛتها الٗغبُت.

٘ البد - ثُت التي ٣ًىم بها الُالب والباخثىن في خ٣ل مٗالجت اللٛت صٖم اإلاكاَع

 وخىؾبتها.

صٖىة الباخثحن واإلاهخمحن بالٗلىم الٗغبُت وؤلاؾالمُت للخهضي الٗلمي للحمالث  -

 اإلاٛغيت والكبهاث اإلاثاعة خى٫ اللٛت الٗغبُت.

ُت بدثُت ألولىٍاث البدث الٗلمي بمىيىٖاجه اإلاسخلٟت، ٩ًىن ٖلى عؤؽ -  وي٘ زٍغ

ّ ٖلى اللٛت الٗغبُت.  ؤولىٍاتها الحٟا

 آليات خاضة بخذمة اإلاجحمع: 3.6.12

بؾهام الجامٗت بضوع ٞٗا٫ في ج٣ضًم الاؾدكاعاث اللٛىٍت واإلاكاع٦ت في اإلااجمغاث  -

 والبرامج واإلادايغاث والىضواث التي حٗالج ٢ًاًا اللٛت الٗغبُت في اإلاجخم٘.

ُت الاهخمام بةٖضاص مٗلم اللٛت الٗغبُت  - في حمُ٘ الجىاهب اإلاهىُت والصخه

 وألازال٢ُت، والٗمل ٖلى جصحُذ نىعجه ؤمام اإلاجخم٘.
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ُٖحن و٧ل مً ٌكاٞهىن الجمهىع،  - المُحن وؤلاطا بُت لإٖل الاهخمام ب٣ٗض صوعاث جضٍع

 وطل٪ لخىُٖتهم بسُىعة اإلااامغاث التي جدا٥ يض اللٛت الٗغبُت.

٤ُ صوع اللٛت الٗغبُت في زضمت اإلاجخم٘، الخىانل م٘ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي لخٗم -

ُه الضًني والث٣افي.  وػٍاصة ٖو

-  ٘ اصة الخىؾ٘ في ج٣ضًم الاؾدكاعاث اللٛىٍت للُالب الىاٞضًً والباخثحن وحمُ ٍػ

 ؤٞغاص اإلاجخم٘.

 معىقات ثىفيذ الاستراثيجية اإلاقترحة:7.12

جُت اإلا٣ترخت هىا٥ مجمىٖت مً اإلاٗى٢اث التي ًم٨ً ؤن جىاحه جىُٟظ الاؾتراجُ

ت  لخىمُت اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث في الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وهىٍتها الحًاٍع

ً ؤبغػها ما ًلي:  في ْل الخدى٫ الغ٢مي، وم

ُت  - َبُٗت جيؿ٤ُ ال٣بى٫ بمٗٓم الجامٗاث، والظي ٣ًض ي ب٣بى٫ ٧لُاث اللٛت الٗغب

الب طوي  اصي بلى الخدا١ اُل الضعحاث اإلاىسًٟت بخل٪ مً صعحاث مىسًٟت، مماً 

 ال٩لُاث.

الب، م٘ ٖضم  - ى٫ و٢ضعاث اُل اؾخمغاع الٗمل بىٓام ال٣بى٫ الحالي والظي ال ًغاعي ُم

 الاهخمام ب٣ٗض ازخباعاث ٢بى٫ ٞٗلُت للُالب الجضص في اللٛت الٗغبُت.

جضَعـ اإلاىاص الٗلمُت باللٛاث ألاحىبُت بال٩لُاث الٗملُت و٢لت ٖملُاث الخٍٗغب  -

 حمت.والتر 

 ٢لت اهخمام الُالب باإلاكاع٦ت الٟٗالت في ألاوكُت الُالبُت الخانت باللٛت الٗغبُت. -

غ اإلاسخبراث وألاحهؼة الحضًثت لخٗلُم  - ي٠ٗ الخمىٍل وه٣و ؤلام٩اهاث الالػمت لخٞى

 اللٛت.

ُاث اإلااجمغاث والىضواث في مجا٫ اللٛت الٗغبُت ٖلى ؤعى  - ٢لت الاهخمام بدىُٟظ جىن

 الىا٢٘.

ي٠ٗ الخيؿ٤ُ بحن الجامٗت واإلااؾؿاث اإلاهخمت باللٛت الٗغبُت للخٗٝغ ٖلى  -

 الخدضًاث الجضًضة التي جىاحه اللٛت الٗغبُت و٦ُُٟت الخٛلب ٖلحها ومىاحهتها.

 مقترحات للحغلب على معىقات ثىفيذ الاستراثيجية اإلاقترحة: 8.12
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لى مٗى٢اث جىُٟظ جىحض مجمىٖت مً اإلا٣ترخاث التي ًم٨ً مً زاللها الخٛلب ٖ

ً ؤهمها ما ًلي:  الاؾتراجُجُت اإلا٣ترخت، وم

ا َىٍال. - جي، والبضء باألمىع التي ال جخُلب و٢خا  الٗمل ٖلى جىُٟظ هظا الخهىع بك٩ل جضٍع

جًاٞغ الجهىص اإلاجخمُٗت للجهىى باللٛت الٗغبُت، وجىٞحر مهاصع جمىٍل لخىُٟظ  -

 الٗغبُت.جىنُاث ألابدار واإلااجمغاث اإلاهخمت باللٛت 

ـ  - جىٞحر بغامج لٛىٍت في اللٛت الٗغبُت واللٛاث ألاحىبُت لخضٍعب ؤًٖاء هُئت الخضَع

 ٖلى اؾخسضام ألاهماٍ واإلاهاعاث اللٛىٍت في خاالث زانت.

 حصجُ٘ خغ٦ت الترحمت وبوكاء مغا٦ؼ مخسههت بالجامٗاث حٗنى باللٛت الٗغبُت. -

 ؿاث والهُئاث اإلاهخمت باللٛت الٗغبُت.صٖم الخٗاون والخيؿ٤ُ بحن الجامٗاث واإلااؾ -

غ ألاصاء  - ٍى الاهخمام بةج٣ان اللٛاث الٗغبُت وألاحىبُت، وبوكاء مغا٦ؼ مخسههت لُخ

ًاء هُئت الخضَعـ والُالب.  اللٛىي أٖل

يغوعة الخٗاون والخيؿ٤ُ بحن الجامٗاث ومجام٘ اللٛت الٗغبُت، للىنى٫ بلى خلى٫  -

 ح الٗلمي.حاصة ومغهت ل٣ًُت جىٞحر اإلاهُل

 خاثمة: . 11

فاي جىمُات ًإمل الباخث ؤن حؿهم هظه الاؾتراجُجُت اإلا٣ترخات  بدثفي جهاًت هظا ال

ت فاي ْال  في الحٟاّ ٖلاى اللٛات الٗغبُاتاإلاؿئىلُت اإلاجخمُٗت للجامٗاث  وهىٍتهاا الحًااٍع

اض مااً الخداى٫ الغ٢ماي، ٦ماا ٣ًتارح الباخاث حصااجُ٘ البااخثحن والضاعؾاحن  ٖلاى بحاغاء اإلاٍؼ

، وبُاان صوع ٧ال اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت فاي الجهاىى باللٛات الٗغبُات دىر والضعاؾاث خى٫ الب

مااً اإلااؾؿااااث الضولُااات والا٢لُمُااات ومىٓمااااث اإلاجخماا٘ا اإلااااضوي والجمُٗااااث ألاهلُااات فاااي 

 الحٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت.

 . قائمة اإلازاحع:12

 
ً
 اإلازاحع العزبية: أوه

اع، ٦خاااااب البُااااان، م٨خباااات اإلالاااا٪ ٞهااااض ببااااغاهُم الىانااااغ: الٗىإلااااات م٣اوماااات واؾاااادثم .0

اى،  ىُت، الٍغ  م.2112الَى

ض الٟدُلت: جُب٤ُ اإلاؿئىلُت اإلاجخمُٗت في الجامٗاث الؿٗىصًت وٞا٤  .2 ببغاهُم بً ٍػ

همااااطج الخمحااااز الخىُٓمااااي الٗاإلاُاااات، اإلاجلاااات التربىٍاااات الضولُاااات اإلاخسههاااات، حامٗاااات 

 .م2102، ؤلاماعاث، 2، ٕ 1ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، مج 
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بباغاهُم مدماض ٖلاي بباغاهُم: صوع حامٗات ألاػهااغ فاي الحٟااّ ٖلاى اللٛات الٗغبُات  فااي  .2

 .م2101يىء الخدضًاث اإلاٗانغة، عؾالت ماحؿخحر، ٧لُت التربُت، حامٗت ألاػهغ، 

ؤخمااض ٖبضالؿااالم: الٗىإلاااات الث٣اُٞاات اللٛىٍااات وجبٗاتهااا للٛاات الٗغبُااات، مجلاات مجماا٘ا  .2

 .م2110، ألاعصن، 01، 22ٕاللٛت الٗغبُت ألاعصوي، مج 

ج ببغاهُم ألاههاعي: صوع ماؾؿاث التربُت ؤلاؾالمُت في مىاحهت الٗىإلات اللٛىٍت،  .2 ؤٍع

ىصًت،  اااخحر، ٧لُاااات التربُاااات، حامٗاااات ؤم ال٣ااااغي، اإلامل٨اااات الٗغبُاااات الؿاااٗا عؾاااالت ماحؿا

 .م2112

اغ١ ٖالحهااا فااي حٗلااُم الٗغبُاات  .0 ىباث اللٛىٍاات َو اٖخمااص ٖبضالهاااص١ ُٖٟٟااي: الهاٗا

حرهاا "صعاؾات جدلُلُات فاي يااىء اإلاهااصع اللٛىٍات والتربىٍات"، مجلات ٧لُاات للىاا٣َحن بٛ

 .م2110، ال٣اهغة، ًىهُه 2، ج023التربُت، حامٗت ألاػهغ، ٕ

االم" صعاؾاات جُب٣ُُات ٖلااى  .1 ؤمال مدماض هبُاال باضع: وا٢٘ا اللٛاات الٗغبُات فااي ٧لُااث ؤلٖا

ٖىاااىان "اللٛاااات الجامٗااااث ؤلاماعاجُااات"، اإلاااااجمغ الااااضولي الثااااوي للٛااات الٗغبُاااات، جداااذ 

مااًى  01-1الٗغبُت في زُغ الجمُ٘ قغ٧اء في خماًتها، اإلاى٣ٗض في صبي في الٟترة ماً 

 .م2102

ااااثُت فااااي مىاحهاااات  .2 تي: الااااضوع التربااااىي لل٣ىاااىاث الًٟا بحهااااب ببااااغاهُم خؿااااً الهااٟا

 .م2102الخدضًاث الث٣اُٞت، عؾالت ص٦خىعاه، ٧لُت التربُت، حامٗت ألاػهغ، 

اااات الٗغ  .3 ااااض: اللٛا ااااغ مدما ا اااااث حٍٗغ اااات للضعاؾا اااات ألا٧اصًمُا اااات، مجلا ااااضًاث الٗىإلاا اااات وجدا بُا

 .م2102، الجؼاثغ، 02الاحخماُٖت والاوؿاهُت، ٕ

، م٨خباااات الااااضاع الٗغبُاااات 2خاماااض ٖماااااع: مىاحهاااات الٗىإلاااات فااااي الخٗلااااُم والث٣اٞااات، ٍ .01

 .م2112لل٨خاب، ال٣اهغة، 

اااائىلُت  .00 ا ااااء اإلاؿا ا ا اااام وبىا ااااي صٖا ا اااتراجُجُت فا ا ا اااااث الاؾا ااااض: صوع الخدالٟا ا اااا مدما ا ا ا ااااماح ػ٦ٍغ ؾا

ت، مااجالاح ت، مجلاات ٧لُاات التربُاات، حامٗاات ؤلاؾاا٨ىضٍع ، 22خماُٖات للجامٗاااث اإلاهااٍغ

 .م2102 ،2ٕ

اااؼ اإلاؿااائىلُت اإلاجخمُٗااات للجامٗااااث  .02 ؾاااىاء قااا٣ىاعة: صوع ال٣ُااااصة الخدىٍلُااات فاااي حٍٗؼ

ماا٫، حامٗات الجىاان، َاغابلـ،  الخانات فاي ألاعصن، عؾاالت ص٦خاىعاه، ٧لُات بصاعة ألٖا

 .م2102لبىان، 
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ااااا١ الؿااااُض بؾااااماُٖل ا .02 اا٘ا وآٞا لٛمااااغي: الخٗلااااُم باللٛاااات الٗغبُاااات بااااحن جدااااضًاث الىا٢ا

 .م2113اإلاؿخ٣بل، ماؾؿت َُبت لليكغ والخىػَ٘، ال٣اهغة، 

قااصًت مسلاىٝ: يامان حاىصة اإلاؿااولُت اإلاجخمُٗات للخٗلاُم الجاامعي الٟلؿاُُني،  .02

ُيُت، حامٗات  همىطج م٣ترح. ؤٖما٫ مااجمغ اإلاؿائىلُت اإلاجخمُٗات للجامٗااث الٟلؿُا

 .م2100إلاٟخىخت، هابلـ، ٞؿُحن، ال٣ضؽ ا

ت، مجلات صاع  .02 ؼ الىٗماوي: اللٛات الٗغبُات واللٛااث البضًلات فاي اإلاضعؾات اإلاهاٍغ ٖبضالٍٗؼ

، ماااج ، 2، 2ٕالٗلاااىم للٛااات الٗغبُااات وآصابهاااا والضعاؾااااث ؤلاؾاااالمُت، ؤلاناااضاع الغاباا٘ا

 .م0330ال٣اهغة، 

اات فااي مماعؾاات اللٛاات الٗغب .00 ُاات وفااي الخٗاماال ٖلااي خلااىاجي: ؤزُاااء الصااحاٞت الجؼاثٍغ

اااات، ٕ  اااات الٗغبُا اااات اللٛا ااااالج، مجلا ااااخُو والٗا اااا: الدصا اااات 21مٗها ااااى للٛا لا ااـا ألٖا ا ، اإلاجلا

 .م2103الٗغبُت، الجؼاثغ، 

ااااب  .01 ا ا اااات الخٍٛغ ااااخى ومىاحها ااااىى بالٟها اااي الجها ا ااااىن فا ااااالم والٟىا ا ااااىي: صوع ؤلٖا ا ااااي لٍٛؼ ٖلا

والٗامُاات، ميكااىعاث اإلاىٓماات ؤلاؾااالمُت للتربُاات والٗلااىم والث٣اٞاات )ؤلاٌؿِؿااا٩ى(، 

 .م2112لٗغبُت بلى ؤًً؟"، "اللٛت ا

ٖمغ ٖبضالهاصي ٖخ٤ُ: اللٛت الٗغبُت بحن الٗىإلات وألانالت "ججلُاث الٗىإلات في اللٛت  .02

، ٞلؿااُحن، 22الٗغبُاات"، مجلاات حامٗاات ال٣ااضؽ اإلاٟخىخاات لألبدااار والضعاؾاااث، ٕ

 .م2100

ؼ اإلاؿئىلُت اإلاجخمُٗت لجامٗت .03  ٚضًغ م٣ضاص البهضهي: صلُل بصاعي جغبىي م٣ترح لخٍٗؼ

ال٩ىٍاذ بىااء ٖلاى ؤؾـا الجامٗات اإلاىخجات، عؾاالت ص٦خاىعاه، ٧لُات الضعاؾااث الٗلُااا، 

 .م2103الجامٗت ألاعصهُت، ألاعصن، 

ٞخخي اإلاال: الجهىى باللٛت الٗغبُت "وؾاثله وؤهضاٞه"، اإلااجمغ الٗلمي الضولي "مٗالم  .21

اال  22-21الخالقااي بااحن ٖلااىم اللٛاات الٗغبُااات والٗلااىم ؤلاؾااالمُت"  ، ٧لُااات م2101ببٍغ

٤، حامٗت ألاػهغ، مج  .م2101، 2اللٛت الٗغبُت بالؼ٢اٍػ

٧اقاا٠ حمااا٫ الحؿااً: اللٛاات الٗغبُاات وجداااضًاث الٗهااغ الحايااغ فااي ْاال الٗىإلاااات،  .20

 .م2100، الهىض، 01، 22ٕنىث ألامت، الجامٗت الؿلُٟت، مج

 .م0332، ؾىعٍا، ٦3ما٫ بكغ: الخٍٗغب بحن الخ٨ٟحر والخٗبحر، مجلت الخٍٗغب، ٕ .22
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ا .22 ا ت الاًااؼو الهااا با ُض: جهاااىع إلحااغاءاث مىانااٟا للمؿااائىلُت الاحخماُٖااات  20111ً ؾاٗا

ىص. اإلاااجمغ الٗغباي الاضولي  لًمان حىصة بغامج زضمت اإلاجخم٘ فاي حامٗات اإلالا٪ ؾٗا

 .م2102لًمان حىصة الخٗلُم الٗالي، ألاعصن، 

مدؿااً مهااُٟى مدمااض ٖباااضال٣اصع: لٛاات الٗلاام وحٗلاااُم الٗلااىم، السااحاب لليكاااغ  .22

 .م2102اهغة، والخىػَ٘، ال٣

ااااى١  .22 ااااي للح٣ا ااااؼ الٗغبا اااااث اإلاغ٦ا ااااضًاث، صعاؾا اااا وجدا ا اااات عئٍا اااا الٗغبُا ا ااااعة: لٛخىا ا مدمااااض ؤما

 .م2102والؿُاؾاث، الىانغة، ٞلؿُحن، 

اااات  .20 مدمااااض قاااااهحن: اإلاؿاااائىلُت اإلاجخمُٗاااات فااااي الجامٗاااااث، حامٗاااات ال٣ااااضؽ اإلاٟخىخا

اااااث  ا ا اااات للجامٗا ا ا اااائىلُت اإلاجخمُٗا ا ا اااااجمغ اإلاؿا ا اااات. ما ا ا ُت جدلُلُا ااٟا ا ا ا اااات ونا ا ا اااا، صعاؾا ا ا ؤهمىطحا

 .م2100ت. حامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت بىابلـ، ٞلؿُحن، الٟلؿُُيُ

اال زالَاي: اللٛاات الٗغبُات اإلاٗانااغة باحن الُمااىح والخداضي، مجلاات ٧لُاات  .21 مدماض مٖؼ

 .م2102التربُت حامٗت واؾِ، الٗغا١، 

مدمااىص ؤخماااض الؿاااُض: ألاماااً اللٛاااىي وصوعه فاااي الحٟااااّ ٖلاااى هىٍااات ألامااات، مجلااات  .22

، ؾىعٍا، 22، 22ٕحمت والخإل٠ُ واليكغ، مجالخٍٗغب، اإلاغ٦ؼ الٗغبي للخٍٗغب والتر 

 .م2102

مدمااىص ؤخماااض الؿاااُض: اللٛااات الٗغبُااات وجدااضًاث الٗهاااغ، الهُئااات الٗامااات الؿاااىعٍت  .23

 .م2112ؾىعٍا،  -لل٨خاب، صمك٤

مدمىص مدمض ٖؼالضًً: اإلاىٓىع اللٛاىي إلاىا٦بات الحًااعة، مااجمغ حامٗات ال٣ااهغة  .21

 22-22، فاااي الٟتااارة مااااً ٣2بل"، ٕلخُاااىٍغ الخٗلاااُم الجااااامعي "عئٍااات لجامٗااات اإلاؿااااخ

 .م0333ماًى

اااااث  .20 مضًداااات ٞسااااغي مدمااااض: جهااااىع م٣تاااارح لخىمُاااات اإلاؿاااائىلُت الاحخماُٖاااات للجامٗا

لم الىٟـ ت، صعاؾاث ٖغبُت في التربُت ٖو ٘ اإلاٗٞغ ت ٖلى يىء مجخم ، (ASEP)اإلاهٍغ

 .م2100، 21ٕ

ا .22 ا ا ً فا اااي ال٣اااغن الحاااااصي والٗكاااٍغ ااايُخان باااً جيبااااا٥: اللٛااات الٗغبُااات فا ي ماااغػو١ باااً نا

اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت "الىا٢٘ والخدضًاث واؾدكاغاٝ 
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 -اإلاؿاخ٣بل"، اإلاااجمغ الث٣ااافي الثالاث والٗكااغون إلاجم٘ا اللٛات الٗغبُاات ألاعصواي، ٖمااان

 .م2112ألاعصن، 

ض ؤخماااض الهاللاااي: صوع اإلااؾؿااااث التربىٍااات فاااي مىاحهااات حكاااىٍه اللٛااات  .22 ممااضوح مؿااٗا

حاراث الٗهااغ، اإلاااجمغ الٗلماي الاضولي ألاو٫ "عئٍات اؾدكااغاُٞت الٗغبُات فاي ياىء مخٛ

إلاؿاخ٣بل الخٗلاُم فاي مهاغ والٗاالم الٗغبااي فاي ياىء الخٛحاراث اإلاجخمُٗات اإلاٗانااغة" 

ُاات  اإلاى٣ٗاض ب٩لُاات التربُات، حامٗاات اإلاىهااىعة، باالقاترا٥ ما٘ا مغ٦اؼ الضعاؾاااث اإلاٗٞغ

 .م2102ٞبراًغ 20-21بال٣اهغة، في الٟترة مً

ااااج .22 اااااولُت هجاااااة الها ىصًت فااااي جىمُاااات اإلاؿا اااٗا اااتراجُجُت م٣ترخاااات للجامٗاااااث الؿا ا ٜ: اؾا

ُت جدلُلُاااات مجلااات مجمااا٘ا حامٗاااات اإلاضًىاااات  ااٟا اإلاجخمُٗااات لااااضي الُااااالب. صعاؾااات ونا

ا، 3الٗاإلاُت، ٕ  .م2102، مالحًز

ُاااب اإلاكااغوٕ الحًاااعي الٗغبااي، اإلاااااجمغ  .22 هاااصي جهااغ: اللٛاات الٗغبُاات بااحن الٗىإلااات ٚو

الٗغبُااات ب٩لُااات آلاصاب حامٗااات حاااغف "اللٛاااات  الى٣اااضي الحااااصي ٖكاااغ ل٣ؿااام اللٛااات

 .م2112الٗغبُت في مىاحهت الخدضًاث اإلاٗانغة"، ألاعصن، 

ولُضة خضاصي: بق٩االث اللٛت الٗغبُت في ْل اإلاجخمٗاث الاٞترايُت: عئٍت جدلُلُات  .20

لى للٛت الٗغبُت، الجؼاثغ23ه٣ضًت، مجلت اللٛت الٗغبُت، ٕ  .م2121، اإلاجلـ ألٖا

إزحر اؾاخسضام مىا٢٘ا الخىانال الاحخمااعي ٖلاى اللٛات الٗغبُات لااضي ولُاضة خاضاصي: جا .21

الكاااباب الجااااامعي: صعاؾاااات مُضاهُاااات بجامٗاااات ؾاااا٠ُُ، مجلاااات الىاخاااااث للبدااااىر 

 م.2102، الجؼاثغ، 0، 02ٕوالضعاؾاث، حامٗت ٚغصاًت، مج 
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