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  " مصر فى عيون شبابھا"

  دور الجامعة فى تنمية وعى الشباب بالمسئوليات الوطنية

  للدعم قضايا التنمية وبناء مصر المستقب

 
  تقديم  : 

هدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على دور الجامعة فى تمكين شبابها من الوعى 
بمسئولياتهم الوطنية لدعم قضايا التنمية وبناء المستقبل ، وتمكينهم من أبجديات الفكر والثقافة 



ستقبل لقراءة الواقع بطريقة صحيحة تمكنهم من تبنى رؤية متكاملة للمشاركة فى صناعة هذا الم
األمر الذى يتطلب . بالطريقة التى تدعم لمصر مكانتها ودورها الحضارى المأمول فى عالم الغد 

فن " تحديد معالم الدور الوظيفى الذى ينبغى أن تقوم به الجامعة فى تهيئة الناشئين والشباب  لـ 
 " .الحياة من أجل مصر 

  :  وتحقيقا لهذا الغرض ، فقد اشتملت الدراسة على محورين
إشكاليات المستقبل : اشتمل على : Conceptual Frame Workeإطار مفاهيمى : األول 

 لمهام العمل القومى ودعم قضايا التنمية الجامعى ورؤية جديدة إلعداد الشباب  ،وتحديات التنمية فى مصر  
 . 

ة دراسة ميدانية ، قامت على أساس تطبيق استبيان على عينة من شباب جامع:  والثانى
آليات تمكين الشباب الجامعى من المشاركة فى دعم قضايا التنمية " المنصورة ، حول 

 " . المعاصرة ، وتنمية الوعى بمسئولياتهم الوطنية لبناء مصر المستقبل 

  : ويمكن اإلشارة إلى أهم ما توصلت إليه الدراسة على النحو التالى 
النظرية ، فقد من خالل العرض الفكرى فى محاور الدراسة : أوال 
 : تبين 

تطلب التفكير برؤية ت إشكاليات المستقبل وتحديات التنمية فى مصرأن      
مغايرة حول إعداد الشباب لمسئوليات المواطنة المصرية ، واالستيعاب الجيد لطاقاتهم كقوة بشرية 

  : داعمة لقضايا التنمية 
o  وأن بيده تحديد مستقبله ، فإن اإلنسان قوة فاعلة فى صناعة التاريخ ، " وٕايمانا بأن

" للبشر ، مجموع أبناء األمة " المستقبل ليس أمر معطى أو مفروضا على المجتمعات ، وٕانما يمكن 
تكون الحاجة  ، أن يصنعوا تاريخهم وأن يكون لهم دور فى تعزيز مصيرهم وبناء مستقبل مجتمعهم 

وألن الشباب هو مشروع  .عملية التنمية إلى  تنمية مدركات الشباب حول مسئولياته الحقيقية فى 
الحياة لمستقبل األمة ، فان األمر فى ذلك يستدعى حضورا قويا للشباب بوصفهم الفئة التى يعنيها 

إن الحديث عن إشكاليا المستقبل وتحديات ومن زاوية أخرى ف .جيدا صورة التفكير فى عالم الغد 
  بمفهومه الشامل ، " القومى األمن " التنمية فى مصر له صلة وثيقة بمعنى 

o  وٕايمانا بأن مستقبل األمة رهن بدور شبابها ، وال مستقبل يمكن أن ننظر إليه دون إعداد
فإن مفهوم ، " شباب قادر على صناعته، وال أمل فى المستقبل ما لم نستمع إلى صوت الشباب 

حة لصناعة مستقبل ينبغى أن يتجه نحو تمكين الشباب من األبجديات الصحي" رعاية الشباب 
. مجتمعهم بإرادتهم الفاعلة ، وبرؤاهم النابعة من قناعاتهم وتجربتهم وتطلعاتهم نحو المستقبل 

فهم حاملوا ثقافة األمل والتفاؤل واالنتماء ، وهم كذلك الفئة األكثر : فالشباب سالح ذو حدين 
حسن التخطيط الستثمار طاقات عرضة لتبنى ثقافة اليأس واإلحباط واالغتراب ، األمر الذى يتطلب 

ن المحاوالت المبذولة إلعداد ومن ثم فإ. الشباب وتوظيف قدراتهم فى مجاالت التنمية الوطنية 
وتهيئة شباب األمة لكى يدرك مكانته على خريطة التنمية وبناء المستقبل ، البد وأن تبنى على 



صائص المرحلة العمرية التى أساس نظرة جديدة إلى استثمار طاقات الشباب بما تعبر عنه خ
فمن اليقظة العقلية تكون حيوية الفكر ، ومن القوة الجسمية تكون القدرة على : يمرون بها 

العطاء ، ومن رغبة التحدى وتأكيد الذات يكون االتجاه نحو الجودة وتمايز األداء ، ومن الطموح 
يعد الشباب بمثابة الرصيد  نحو المشاركة فى بناء المستقبل تكون إرادة التغيير ، ومن ثم

 .االستراتيجى فى عمليات التنمية وبناء المستقبل 

o  والـذى يعبـر فـى "  البعد القومى فى رسـالة الجامعـة" انطالقـا مـن مفهـوم و
مضمونه عن دور الجامعة فى إعداد شباب األمة لمهام قومية تتعلق بدعم قضايا التنمية فى االتجـاه 

وتحقيـق دور الجامعـة فـى هـذا المجـال يكـون مـن " .  المستقبل مصر" نحو بناء مستقبل األمة 
، وذلـك مـن خـالل خالل تنمية وعى شبابها بمسئولياتهم الوطنية لدعم قضايا التنمية وبناء المستقبل 

:   
  إثراء معامل الوطنية واالنتماء بما يكفى لحفز إرادة الشباب تجـاه العمـل الـوطنى وفـق صـورة

  . مصرى فى عالم الغد رمزية يأملها لمجتمعه ال
  جــودة األداء الجــامعى فــى مجــال التخصــص العلمــى واألكــاديمى ، وذلــك بمــا يــدعم األســس

  . العلمية لتوجهات التنمية فى مجاالتها المختلفة 
  ، بمـــا يضـــمن توحـــد اإلرادة تنميـــة وعـــى الطـــالب بثقافـــة الديمقراطيـــة والشـــراكة المجتمعيـــة

الســالم & وطنى علــى قاعــة مــن الوفــاق الــ( المجتمعيــة 

  . تجاه قضايا المستقبل والمصير ) االجتماعى 
 فــى قضــايا  والخدمــة التطوعيــة فــى اإلنجــاز ، تــدريب الطــالب علــى مهــارات العمــل التعــاونى

  .  الخدمات العامة ومجاالت التعبئة القومية
  تنمية ثقة الشباب الجامعى بذاته وقدراته ، وثقته بمجتمعه ومستقبل أمته . 

  
وفى ضوء ما تبين من تحليل نتائج الدراسة الميدانية،  :ثانيا 
 : يتضح 

أن الحوار مع الشباب حول مستقبل الوطن ، يعد بمثابة المحاوالت الجادة للكشف عن مدى  –أ 
 ،وقد جاءت استجابات أفراد العينة  .قناعة الشباب بصورة هذا المستقبل ومسئولياتهم فى تحقيقها 

أن الشباب الجامعى يتطلع إلى فتح قنوات جديدة " لتؤكد  ) %82.09( ئويةوبأعلى دالالت النسب الم
  " للحوار ومزيدا من الندوات الفكرية حول قضايا الوطن ومسئوليات المواطن 

أن المحاوالت التى ينبغى أن تبذلها الجامعة إلعداد وتهيئة الشباب لمسئوليات العمل الوطنى  –ب 
 : ل والخدمة التطوعية ، تتضح من خال 

  التركيز على البعد القومى فى رسالة الجامعة من خالل التخطيط لألنشطة الثقافية .  
  العمل " تنمية مهارات الشباب الجامعى للممارسات واألنشطة المختلفة فى إطار مفهوم

 " . الخدمة التطوعية & الوطنى 



مستقبل األمة ، فإن هناك وٕايمانا بأن الشباب قيمة مضافة فى استراتيجيات التنمية وبناء  -جـ 
متطلبات خاصة برعاية الشباب وتلبية احتياجاتهم بما يضمن حسن توجيه طاقاتهم فى خدمة قضايا 

 : التنمية ، ومن هذه المتطلبات 

 بما يعنى قدرة المجتمع على توظيف طاقات الشباب  ) %87.32( مواجهة مشكلة البطالة ،
  . فى خدمة قضايا التنمية 

  امج وتدابير مالئمة لحفز طاقات الشباب تجاه العمل الوطنى ، وتنمية وعى ضرورة وضع بر
 )اإللزام ، الواجب ، المسئولية ( هؤالء الشباب بمقومات الحرية 

  . ، وذلك منعا الستقطابهم بعيدا عن دائرة الوطنية ومسئولياتها 
 م على دعم العمل على تأكيد مكانة الشباب على شبكة النسيج االجتماعى ، ثقة بدوره

 . الكرامة الوطنية وريادة التغيير 

ومن حيث أهم المسئوليات التى ينبغى أن يتحملها الشباب لدعم قضايا التنمية فى مصر ،  –د 
، فقد جاءت  مصر: وتبنى رؤية إيجابية حول واجبات المواطن المصرى للوفاء بحق الوطن 

اإلدراك الحقيقى لمعنى الروح :  هى حاوراستجابات أفراد العينة لتؤكد فى هذا المعنى ثالثة م
تبنى الصور اإليجابية للسلوك فى دعم قضايا المجتمع ، . مصر: المصرية والوفاء بحق الوطن 

 . فى المجتمع والعالم " أمن الحياة اإلنسانية " الوعى بمعنى ، ومواجهة مشكالته 
 
التنمية عينة البحث حول واقع / وفيما يتعلق بوجهات نظر الطالب  – 2

فى مصر ، ومداخل اإلصالح المتاحة من أجل بناء مستقبل األمة ، يتضح 

أهم صور اإلصالح التى يراها الشباب كمداخل أساسية لدعم قضايا التنمية فى مصر لمواجهة أن 
  : فى ثالثة مستويات تقع إشكاليات التطور فى عالم الغد 

 وذلك بالقدر الذى يمكنه من إدراك  مداخل تتعلق ببناء اإلنسان المصرى ،
بناء على الرؤية التى يعيش بها معنى الحياة (مسئولياته 

التربية ، اإلعالم ، " األمر الذى يشير إلى أهمية التكامل بين وزارات .  )المصرية 

وأن يتضح من خالل هذا التكامل مالمح البعد " إنسان مصر" تجاه قضية بناء " الثقافة 
  . ياستها القومى فى س

 وذلك بالقدر الذى  مداخل تتعلق بفاعليات الحرآة المجتمعية ،
تتوازن به حركة االقتصاد مع مفهوم العدالة االجتماعية ، ومرونة اإلدارة بالقدر الذى يضع 

 . المصالح العليا للوطن ضمن معايير جودة األداء المؤسسى 

 وعيه  ، وتنمية مداخل تتعلق بمشارآة الفرد فى قضايا الوطن
 .  بطبيعة العالقة بين مسئوليات الفرد المواطن والقيمة المضافة فى شخصية الوطن

ومن حيث قراءة الشباب لواقع مجتمعنا المصرى فى محاولة للكشف عن أخطر التحديات التى       
فقد جاءت االستجابات لتبرز أهم التحديات التى تواجه ، تؤثر على مستقبل التنمية فى مصر 

المشكلة السكانية والتداعيات المرتبطة بها : وع الوطنى لبناء مصر المستقبل على النحو التالى المشر 



ضعف اإلنتاجية المحتمعية وتدنى مستوى األداء بدرجة أقل بكثير من متطلبات النهوض الحضارى ، 
ض انقسام المجتمع على نفسه فى بع، قصور وعى أبناء األمة بمسئولياتهم الوطنية ، لألمة 

 . التى عاشت بها مصر تاريخها الحضارى  القيمية  المواقف ، مما يعنى تهديدا للثوابت
 
  
الجهود التى تبذلها الجامعة فى الوقت الراهن فى االتجاه نحو إعداد وتهيئة طالبها ومن حيث       

جابات أفراد أقل بكثير من التوقعات ، حيث تشير است ، فهى للمشاركة فى دعم قضايا التنمية الوطنية
فى الوقت ) فى حدود آراء عينة الدراسة (  ن الطالب المتخرجين فى الجامعةأ: العينة 
أن األداء ،   % )55= مواطن مصرى &  %  80=كفاءة تخصص (      الراهن

   : أقل من توقعات الخطاب السياسى الرسمى فيما يتعلق بـالجامعى بصورته الحالية 

أن أحد ،  " كفاءة المواطنة المصرية   ومسئولياتها& الجامعة  البعد القومى فى رسالة" 

يتطلب تنمية وعى الشباب المتخرجين فى الجامعة بما  عوامل النهوض باالقتصاد المصرى
وذلك بالقدر الذى ينمى وعى الطالب بمسئوليات العمل من "  قومية المعرآة" يمكن تسميته 
، هنا مة نتيجة لمجموع تمايز أبنائها فى العمل واإلنتاج والقيمة المضافة فى شخصية األ أجل مصر ،

 . يكون البناء الحضارى بمعناه الحقيقى 
 

استقرارا جيدا لخطط التنمية فى ومن حيث المؤشرات التى يرى فيها الشباب      

  :، فى االتجاه نحو بناء المستقبل  مصر
  يات حياة القضايا التى تعبر عن أولوفقد جاءت فى المرتبة األولى

التنمية االقتصادية ، مواجهة مشكلة البطالة ، التأكيد على (  المواطن المصرى
  ... ) . مؤشرات البعد االجتماعى فى سياسة الدولة 

  للمشاركة الجادة المصرى  بإعداد وتهيئة المواطنثم جاءت القضايا التى تتعلق
المصرى كشريك فى المشروع جودة التعليم ، دعم مكانة المواطن ( فى بناء مستقبل مصر 

 ...) . الوطنى للتنمية ، التعبئة القومية لفكر الشباب وتوجهاتهم نحو المستقبل ،

  استجابات الطالب لتشير إلى نسبة عالية من وقد جاءت : 

، بما يؤكد على قيم الحرية وممارسات الديمقراطية وحقوق  اإلصالح السياسىأهمية  -
 .المواطنة 

 . يادها لألمة العربية وقضاياها ر  دعم مواقف مصر و -

دعم خصائص التميز فى شخصية مصر على المسرح الحضارى العالمى والعالقات  -
  . الدولية 

 
 



ومن حيث حاجة المناخ الجامعى إلى ثقافة جديدة تنمو فى سياقها رؤى الشباب حول قضايا     
لها ، فقد أمكن تحديد بعض المعالم التنمية والشراكة المجمتعية فى حماية مقدرات األمة وبناء مستقب

  : فى هذا المجال على النحو التالى 
 وذلك بالقدر الذى يوضح مسئوليات للدولة  تنمية وعى الشباب الجامعى باألهداف القومية ،

  . المواطنة المصرية تعبيرا عن قيم االنتماء والوفاء  بحق الوطن 
 عه ، والقنوات الشرعية لعالقات تنمية وعى الشباب الجامعى بمكانة الفرد فى مجتم

(        بمؤسسات الدولة ونظمها ، وذلك بما يضمن معادالت االتزان فى ممارسات السلوك
 وهذه) . الحقوق والواجبات ، حق المواطن وحق الوطن ، الحرية والمسئولية والقانون 

 مشترك بين التربية والسياسة اهتمام قضية

 على المسرح  "األمة & الدولة : مصر "  نةتنمية وعى الشباب الجامعى بمكا
 . العالمى ، وشروط التقدم الحضارى لبناء مستقبلها 

 

بعد  "األثر المتبقى  " ومن حيث إسهامات الجامعة فى تكوينات إيجابية تعبر عن       
 –تخرجهم فى الجامعة ، وذلك بما يضمن تفعيل الروح المصرية فى حركة التنمية واإلنجاز الوطنى 

فن الحياة من " وهو ذات المعنى الذى يشير إلى دور الجامعة فى إعداد وتهيئة شبابها لـ 

دور الجامعة فى التأكيد على أهمية  :فقد جاءت مجموع االستجابات لتؤكد على " .  أجل مصر
  . فى تقدير جودة األداء الجامعى "  الروح الوطنية& األداء التخصصى " بعدى 

 

  مقترحات الدراسة: 

من واقع نتائج الدراسـة ومـا تـم مـن مقـابالت وحـوار مـع الطـالب أثنـاء التطبيـق ، يمكـن التأكيـد 
على أن شباب الجامعة لديه طاقات إيجابية وجيدة للعمل من أجل مصـر ، وهـو فـى حاجـة إلـى رعايـة 

فـالحوار الجـاد مـع شـباب .  " أمن القيم& أمن الفكر " دقيقة خاصة فيمـا يتعلـق بقضـايا 
يعـد مـن  ،على قاعدة من الثقة المتبادلة بطموح الهدف والشعور باالنتماء والمسـئولية الوطنيـة  اليوم

  . المقدمات الحقيقية للمساهمة فى بناء مستقبل األمة 
وألن شباب الجامعة اليـوم هـم رواد التنميـة فـى عـالم الغـد ، فإنـه ينبغـى التخطـيط لبـرامج خاصـة      

، وتمكينهم " اإلشكاليات& اإلنجازات " ضايا التنمية فى مصر تتعلق بتنمية وعى الشباب بق
ــارآة ، " مــن األبجــديات الصــحيحة لقــراءة األحــداث بــروح  ــام ، المش االهتم

بمرآـز دراسـات القـيم ومن واقع البرامج التدريبية الخاصـة .  "والمسئولية 

ب ، يمكـن اإلشـارة إلـى أهميـة تـدريب طـال واالنتماء الوطنى بجامعـة المنصـورة
، وذلـك مـن خـالل الخطـوات  القضايا والمشكالت مختلف قراءة البعد الثالث فى مناقشةالجامعة على 

  :التالية 



  حساس الشباب بالمشكلة ، بما يضمن درجـة معينـة مـن االنفعـال بقضـايا إالتعرف على مدى
 .مجتمعه 

  من حيث واقعها ، المظاهر ( التفكير العلمى فى محاولة تشخيص المشكة

والتعـرف علـى  ، )تبطة بها ، األثار المترتبة عليهـا المر
 . أسبابها

  نتيجـــة النعكاســـات هـــذه " الخصـــوم المســـتقطعة & القيمـــة المضـــافة " التعـــرف علـــى طبيعـــة
 .المشكلة على قضايا التنمية الوطنية 

  االستشــراف بالتوقعــات المحتملــة لمشــكالت ُأخــرى تــأتى مســتقبال ، ولهــا قاعــدة مــن االرتبــاط
 .ية المطروحة بالقض

  التوصيف الدقيق لطبيعة المسئوليات الفردية والمجتمعية لمواجهة المشكلة ، أو التقليـل  مـن
فى ضوء المفاهيم الخاصـة بثقافـة الديمراطيـة ( آثارهـا 

ومســئوليات العمــل الــوطنى ، والوفــاء بحــق وطننــا 
  )  مصر: الحبيب 

  
قترح لتأآيد مشروع م" :وقد أمكن تضمين نتائج الدراسة فى صورة 

 " .البعد القومى فى رسالة الجامعة 

حياتـه تأكيـدا للـذات  المصـرى  التى يعيش بها اإلنسـان"  الرؤية "وألهمية القيم فى تشكيل      
لرئاسـة ( تابعـة   هيئة علميـة متخصصـةووفاء بحق الوطن ، فإنه من الضـرورى أن توجـد 

التـى  القيم( ة القيم فـى شخصـية مصـر تختص بالتخطيط لدعم وحماية منظوم) مجلس الوزراء 
التــى تــدفع بالتنميــة فــى اتجــاه اإلنمــاء  القــيم& تتعلــق بثوابــت الُهويــة وتــاريخ مصــر الحضــارى 

 القـيم &الداعمة لمفاهيم التوُحد العربى تجاه قضايا المستقبل والمصـير  القيم &الحضارى 
  ) . التعاون والسالم والتفاهم العالمى التى تفتح آفاقا جديدة من العالقات الدولية فى إطار معنى 
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