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تنويه
اجلامعات  ملتقى   ( يف  قدمت  التي  الدرا�سات  ي�سم  الكتاب  هذا 

ا�سـتـراتــيــجــيـة  "ر�ؤى  االجتماعية  �امل�سوؤ�لية  اخلليجية 

يف  املجمعة  جامعة  ا�ست�سافته  �الذي   ) فـاعـلـة"  �مـمـار�سـات 

الفرتة 10-1437/2/12هـ املوافق 22-2015/11/24 م  .
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نحو رؤية استراتيجية 
للمسؤولية االجتماعية 

للجامعات الخليجية

اأ.د. �سعيد عبده نافع
امل�ست�سار االكادميي مبعهد امللك �سلمان

 للدرا�سات �اخلدمات اال�ست�سارية
خبري التخطيط اال�سرتاتيجي
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نحو ر�ؤية ا�سرتاتيجية للم�سوؤ�لية االجتماعية للجامعات اخلليجية
مقدمة: 

      مل تعد امل�ص�ؤولية االجتماعية ق�صية اجتماعية حتظى باهتمام امل�ؤ�ص�صات االقت�صادية 
هناك  يعد  مل  اإذ  املختلفة،  بامل�ؤ�ص�صات  اإرتباطاً  يرتبط  مهماً  جزءاً  اأ�صبحت  بل  فح�صب، 
اأو  تعليمية  اأو  كانت  اقت�صادية   - املختلفة   املجتمع  م�ؤ�ص�صات  قيام  حتمية  على  اختالف 

�صحية – بدور اجتماعي فاعل، مع اعتماد ذلك �صمن  االإ�صتحقاق االإجتماعي. 
    ومن اأبرز امل�ؤ�ص�صات التي حتظى بدور كبري يف تر�صيخ مفاهيم امل�ص�ؤولية االجتماعية 
م�ؤ�ص�صات التعليم العايل املتمثلة باجلامعات، ومالها من دور فاعل يف رعاية وتعزيز روح 
امل�ص�ؤولية االجتماعية واالإلتزام بكل ما فيه خري املجتمع، الذي يفرت�ض اأنها تدرك ق�ة 
القيام بدور  الذي يحتم عليها  االأمر  واأن هدف وج�دها ه� دعمه وخدمته  به  ارتباطها 

فاعل وم�صتمر يف تعزيز هذه املفاهيم ) عادل ال�صمري : 2014 م ( .
         لقد لقى م��ص�ع امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات م�ؤخراً اإهتماماً وا�صعاً بالنظر اإىل 
احلاجة الإبرازه وماأ�ص�صته واإدراجه �صمن منظ�مة العمل االإداري اجلامعي، وت�صمينه يف 
مناهج اجلامعات واأدوارها وخمرجاتها، بال�صكل الذي ي�ؤ�ص�ض بفكر ا�صرتاتيجي تناف�صي 
املنا�صبة؛ لذا يتعني على  املجتمع وق�صاياه، ويتناول م�صكالته ويقدم لها احلل�ل  يخدم 
درا�صات  على  بناء  ا�صرتاتيجياتها  �صلب  يف  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  ت�صع  اأن  اجلامعات 
اجلامعة  واأن   ،) م   2010  : ال�صيد  عفاف   ( وقطاعاته   املجتمع  �صرائح  تتناول  واأبحاث 
كم�ؤ�ص�صة عملية اأكادميية مهنية اإجتماعية ثقافية البد لها اأن تخرج من اأ�ص�ارها وتفتح 
اأب�ابها لت�صارك املجتمع يف جميع ن�صاطاته وفعالياته، ويك�ن لها الدور الريادي يف ذلك ) 

م�فق احل�صناوي : 2010 م (.
مدخل  من  اخلليجية  باجلامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تناول  اإىل  حاجة  يف  اإننا        
بنائه وتنفيذه من خالل  يتم  ا�صرتاتيجي ومنهج م�ؤ�ص�صي  باعتبارها ت�جه  ا�صرتاتيجي 
يف  والتح�ل  امل�ؤ�ص�صة،  وحدات  كافة  وتنفيذها  و�صعها  يف  ي�صارك  متكاملة  ا�صرتاتيجية 
معاجلة  مدخل  من  اخلليجية  للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  وتنفيذ  تخطيط  منهج 
امل�صكالت واالأزمات اإىل املدخل اال�صرتاتيجي الريادي التنم�ي الأداء امل�ص�ؤولية االجتماعية 
للجامعات، وكذلك التح�ل من اال�صتجابة الحتياجات ومتطلبات �ص�ق العمل وما يتطلبة 
من تقدمي ومراجعة الربامج التعليمية املنا�صبة اإىل ت�صكيل �ص�ق العمل، وحتقيق التنمية 

امل�صتدامة واإنتاج اقت�صاد قائم على املعرفة وبناء جمتمع املعرفة.
للجامعات  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  ا�صرتاتيجية  روؤى  و�صع  اإىل  احلاجة  تاأتي  هنا  ومن 
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واآليات تنفيذها،  وكيفية تبني اجلامعات  واأن�صطة  ، واأهدافها اال�صرتاتيجية،  اخلليجية 
اخلليجية لها.

مشكلة الدراسة:
اإهتمام اجلامعات اخلليجية بتحقيق م�ص�ؤوليتها االجتماعية من خالل  يتطلب 
التخطيط االإ�صرتاتيجى، اإىل �صرورة حتليل ال��صع الراهن لتقييم بيئتها ) الداخلية – 
اخلارجية (، من خالل امل�صح البيئى ، وحتديد الفر�ض والتهديدات املحيطة بها ، وكذلك 
املنا�صب  القرار  اإتخاذ  القرار  ب�صتطيع متخذى  ، ومن خالل ذلك  وال�صعف  الق�ة  نقاط 
التهديدات ومعاجلة  ، وكيفية جتنب  الق�ة  الفر�ض،  ونقاط  االإ�صتفادة من  ح�ل كيفية 
نقاط ال�صعف؛  ويتطلب ذلك اإتباع اجلامعات اخلليجية الإ�صرتاتيجية معينة، تعد مبثابة 
منهج اإ�صرتاتيجى للتعامل مع امل�ص�ؤولية االإجتماعية، على اإعتبار اأنها ثقافة واإلتزام تقع 

�صمن اأول�يات التخطيط اال�صرتاتيجى للجامعات .
ومن هنا تتبل�ر م�صكلة الدرا�صة فى ال�ص�ؤال الرئي�ض التاىل:
كيف ميكن و�صع روؤية ا�صرتاتيجية للم�ص�ؤولية االجتماعية

باجلامعات اخلليجية؟
ويتفرع من هذا ال�ص�ؤال االأ�صئلة الفرعية التالية :

1- ما معايري امل�ص�ؤولية االإجتماعية للجامعات اخلليجية ؟
2- ما متطلبات الروؤية االإ�صرتاتيجية للم�ص�ؤولية االإجتماعية للجامعات اخلليجية ؟

3- ما ال��صع الراهن للم�ص�ؤولية االإجتماعية باجلامعات اخلليجية ؟
واأهدافها  اخلليجية،  باجلامعات  االإجتماعية  للم�ص�ؤولية  االإ�صرتاتيجية  الروؤى  ما   -4

االإ�صرتاتيجية، واآليات واأن�صطة تنفيذها ؟
5- ما اإجراءات تبنى اجلامعات اخلليجية للم�ص�ؤولية االإجتماعية ؟

امل�ص�ؤولية  دور اجلامعات اخلليجية فى حتقيق  تفعل  التى  واملقرتحات  الت��صيات  ما   -6
االجتماعية ؟



8

أهمية الدراسة:
اأهمية الدرا�صة يف و�صع مالمح لروؤية ا�صرتاتيجية للم�ص�ؤولية االجتماعية        تتبل�ر 
تعزز  التي  امل�صتقبلية  الدرا�صات  من  ملزيد  جديدة  اآفاقاً  يفتح  مما  اخلليجية،  للجامعات 
القرار  واأ�صحاب  امل�ص�ؤول�ن  منها  ي�صتفيد  اأن  وميكن  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  مفه�م 

باعتبارها �صلب اأهداف التعليم العايل احلديث يف �صتى اأنحاء العامل.
أهداف الدراسة:

1- التعرف على ال��صع الراهن للم�ص�ؤولية االجتماعية باجلامعات اخلليجية.
2- حتديد معايري امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات اخلليجية.

3- و�صع روؤية للم�ص�ؤولية االجتماعية باجلامعات اخلليجية.
4- حتديد حماور الروؤى اال�صرتاتيجية للم�ص�ؤولية االجتماعية باجلامعات اخلليجية.

اخلليجية  اجلامعات  لتحقيق  اال�صرتاتيجية  الروؤى  تنفيذ  واآليات  اأن�صطة  حتديد   -5
مب�ص�ؤوليتها االجتماعية.
منهج الدراسة:

اخلليجية  دوراجلامعات  حتليل  على  يق�م  الذي  ال��صفي  املنهج  الباحث  اإ�صتخدم        
،وت��صيح عالقة بع�صها ببع�ض، وعملها لتعزيز وتفعيل امل�ص�ؤولية االجتماعية، ومدخل 
الدرا�صات امل�صتقبلية للتعرف على مالمح الروؤية اال�صرتاتيجية للم�ص�ؤولية االجتماعية 

للجامعات اخلليجية.
الدرا�صات والبح�ث ال�صابقة:

لقد اأطلع الباحث على عدد من الدرا�صات ذات العالقة مب��ص�ع الدرا�صة ومنها:
دارت     :Hersh And Schneider 2005  ) و�صنايدر  هري�ض   ( درا�صة   -1
هارفارد"  "جامعة  مثل  اجلامعات  يف  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تعزيز  ح�ل  درا�صتهما 
جعلت امل�ص�ؤولية جزءاً ال يتجزاأ من متطلبات  ،"وجامعة دي�كي"  ،"وجامعة �صتانف�رد" 

احل�ص�ل على الدرجة العلمية.
للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  ح�ل   :) م   2011  : �صاهني  حممد   ( درا�صة   -2
الدرا�صة �صرورة و�صع  اأكدت  وقد  املفت�حة من�ذجاً  القد�ض  العربية، متخذاً من جامعة 
اال�صرتاتيجيات وحتديد االجراءات املبا�صرة وغري املبا�صرة الكفيلة باإ�صهام فاعل وم�ؤثر 
للجامعات ي�صتند اإىل روؤية غري تقليدية تعمل على تعميق التفكري االبداعي يف و�صع �صيغ 

امل�صاركة بني اجلامعة واملجتمع.
ن�صبة  اأن  التعاون اخلليجي  (: عن دول جمل�ض  : 1999م  واآخرون  ) احلميدي  درا�صة   -3
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واأن  اخلريجني  من   %  85 قرابة  ت�صكل  والرتب�ية  النظرية  الدرا�صات  يف  املتخ�ص�صني 
القطاع اخلا�ض مما  العمل يف  ل�ص�ق  كذلك  يعدوا  التخ�ص�صات مل  اخلريجني من هذه 
اأدى اإىل ن�ع من البطالة الن�عية من خريجي اجلامعات مما ي�صت�جب �صرورة و�صع روؤية 

ا�صرتاتيجية لربط التعليم مبخطط التنمية.
4- درا�صة ) �صامي الكيالين : 2011 م (:  عن م�صت�يات ممار�صة امل�ص�ؤولية االجتماعية يف 
اجلامعات بح�صب درجة اإندماجها الفعال يف هذه امل�ص�ؤولية، فق�صمها اإىل ت�صعة م�صت�يات 

متدرجه تراكمياً كاالآتي:
• اأن تت�صمن روؤية اجلامعة اإلتزامها بخدمة املجتمع يف اأدائها.	
• اأن ت�صع اجلامعة براجمها االأكادميية التي تطرحها وفق حتياجات املجتمع.	
• اأن تتجه نح� البحث العلمي التطبيقي الذي يعالج م�صكالت املجتمع، وعلى اأن 	

ت�صب نتائج االبحاث يف اإحتياجات املجتمع.
• اأن تعد التط�ع يف خدمة املجتمع قيمية اأ�صا�صية.	
• اأن تربط براجمها بفل�صفة التنمية االن�صانية امل�صتدامة.	
• اأن ت�صارك مع م�ؤ�ص�صات املجتمع يف برامج وم�صاريع تنم�ية.	
• اأن تطرح برامج اجتماعية مبا�صرة عرب مبادرتها الذاتية.	
• اأن تطرح برامج اجتماعية مبا�صرة يف خدمة املجتمعات على حق�ق االن�صان.	

Tauginine And Maci� ) 20132 م 5
ukaite� Zvininiene:  هدفت الدرا�صة اإىل التعرف على مدى اإ�صتيعاب القيادات 
ليت�انيا"،  "دولة  البحثي بجامعة  االأداء  للجامعة يف  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  اجلامعية  
القرارات  �صنع  قبل  للجامعة  اال�صرتاتيجي  االأداء  ت�صكيل  اأهمية  الدرا�صة  واأظهرت 
اال�صرتاتيجية، مما ي�جه عمليات االأداء اال�صرتاتيجي نح� حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية، 

مع �صرورة تبني اإدارة اجلامعة لقيم امل�صاءلة وال�صفافية جتاه جمتمعها.
6-درا�صة ) جناة ال�صائغ : 2014 م ( : بعن�ان ا�صرتاتيجية مقرتحة للجامعات ال�صع�دية 
امل�ص�ؤولية  مفه�م  ت��صيح  اإىل  وهدفت  الطالب،  لدى  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تنمية  يف 
االجتماعية للجامعات، والتعرف على واقع اآداء يع�ض اجلامعات ومن ثم و�صع ا�صرتاتيجية 

مقرتحة للجامعات ال�صع�دية يف تنمية امل�ص�ؤولية االجتماعية.
7-درا�صة ) عادل ال�صمري : 2014 م ( :  بعن�ان تقدير القيادات اجلامعية لدور اجلامعة 
فهد  امللك  الريا�ض جامعة  احلك�مية يف مدينة  اجلامعات  املجتمعية يف  امل�ص�ؤولية  جتاه 
للبرتول واملعادن وكلية املجتمع يف حفر الباطن، وهدفت اإىل التعرف على دور اجلامعة 
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جتاه امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اجلامعات احلك�مية يف مدينة الريا�ض من خالل تقدير 
القيادات اجلامعية لهذا الدور، مع تقدمي مقرتحات تط�ر اأداء اجلامعات يف هذا اجلانب، 
وكان من اأبرز نتائجها اأن ك�صفت عن دور جيد للجامعات جتاه امل�ص�ؤولية املجتمعية ب�صكل 
عام، اإال اأنها ال زالت غري حمددة ال�صكل الذي يجعل منها مهمة وا�صحة لها ق�اعد منظمة، 
ومنهجية وا�صحة، وميزانية حمددة، واأن ما تقدمه حتى االآن يقع �صمن وظيفية اجلامعة 
الثالثة املرتبطة بخدمة املجتمع؛ وقد اأو�صت الدرا�صة مبجم�عة من الت��صيات، اأهمها 
التي ق�صرتها اجلامعات على عمادات  املجتمعية  بامل�ص�ؤولية  العمل  دائرة  ت��صيع  �صرورة 
اإىل الدائرة االأو�صع، التي جتعل منها  امل�ص�ؤولية  ومراكز خدمة املجتمع، واالإنتقال بهذه 

ثقافة عامه للجامعة يتبناها اجلميع وعلى كل امل�صت�يات.
8-درا�صة ) فايز �صك�ان، و�صمية �صامية : 2014 م ( : بعن�ان امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى 
اأع�صاء هيئة التدري�ض يف اجلامعات اال�صالمية، و�صبل تفعيلها، والتي هدفت اإىل تعريف 
امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى اأع�صاء هيئة التدري�ض يف اجلامعة اال�صالمية، و�صبل تفعيلها؛ 
يف  التدري�ض  هيئة  اع�صاء  لدى  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  اأن  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  وقد 
اجلامعة بدرجة كبرية، واو�صت ب�صرورة قيام اجلامعة باإعداد برامج وتنظيمها لت�جيه 
الطلبة  جتاه  االجتماعية  مب�ص�ؤوليتهم  للقيام  واإر�صادهم  التدري�صية،  الهيئة  اأع�صاء 

واجلامعة واملجتمع املحلي.
بعن�ان تط�ر   :  )   ALCOTA ET ALL : 2013  ( ( وزمالوؤه  الك�تا   ( 9-درا�صة 
من  ت�صيلي،  جامعة  اال�صنان  طب  كليات  يف  املجتمعية  وامل�ص�ؤولية  االأخالقية  املمار�صات 
املرتبطة  االأبعاد  جمم�عة  عن  والطالب  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  ت�ص�رات  تعرف  خالل 
اعدت  اال�صنان  طب  كلية  مناهج  اأن  اإىل  الدرا�صة  ت��صلت  وقد  املجتمعية؛  بامل�ص�ؤولية 
للتعليم التقني والتدريب، مما قد يف�صل دورها يف معاجلة امل�صكالت االجتماعية بال�صكل 
الذي يجعل الطالب ال يتحمل امل�ص�ؤولية املجتمعية وال ي�صهم يف حل م�صكالت املجتمع، 
كما اأظهرت نتائج هذه املقابالت اأن الطالب واالأ�صاتذة ال يلق�ن الت�صجيع الكايف لالإلتزام 
واملمار�صات  احلالية،  الدرا�صية  املناهج  يف  املجتمعية  بامل�ص�ؤولية  وال�صع�ر  االخالقي، 

التعليمية امل�صتخدمة، مما يظهر حاجتها اإىل املراجعة وتعزيز االإلتزام بهذه امل�ص�ؤولية.
10-درا�صة ) �صلطان الثنيان )1429 هـ ( : بعن�ان ال�صراكة بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض 
يف تط�ير البحث العلمي يف اململكة العربية ال�صع�دية وهدفت الدرا�صة اإىل و�صع ت�ص�ر 
العلمي،  البحث  تط�ير  يف  اخلا�ض  والقطاع  ال�صع�دية  اجلامعات  بني  لل�صراكة  مقرتح 
كما �صتهدفت معرفة واقع ال�صراكة بني اجلامعات ال�صع�دية والقطاع اخلا�ض يف البحث 
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ال�صع�دية؛  العربية  اململكة  العلمي يف  البحث  االإفادة منها يف تط�ير  التي ميكن  العلمي 
وت��صلت الدرا�صة اإىل وج�د �صعف يف ال�صراكة بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض، واأهمية 
من  عدد  الدرا�صة  وقدمت  العلمي،  للبحث  الالزمة  والب�صرية  املادية  االإمكانات  ت�فري 
االأ�صاليب لتفعيل ال�صراكة بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض يف البحث العلمي يف اجلامعات 

ال�صع�دية.
العامل  العلمي يف  االنتاج  اأن كثرياً من  : حيث يرى   ) م   2008 ( 11-درا�صة عبداهلل علي 
يرتبط  ومل  تنم�ية،  م�صكالت  يعالج  مل  واأنه  واالنتاج،  ال�صناعة  عن  منف�صل  العربي 
مب�صكالت حقيقية لها اأ�صحاب يبحث�ن عن حل�ل، وه� يف الغالب غري تراكمي بل مرتبط 

بج�انب نظرية معظمها بغر�ض الرتقية واحل�ص�ل على درجة علمية.
التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:

     يالحظ من العر�ض ال�صابق للدرا�صات ال�صابقة، باأن اجلامعات اخلليجية حتتاج 
الذي  االأمر  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  يف  اأدائها  لرفع  ا�صرتاتيجية  روؤية  و�صع  اإىل 
ن�احى  عن  للك�صف  الداخلية  البيئة  حيث  من  الراهن  ال��صع  عن  الك�صف  يتطلب 
والتحديات  املتاحة  الفر�ض  حيث  من  اخلارجية  والبيئة   ، ال�صعف  وج�انب  الق�ة 
تبني  كما  اأهدافها،  لتحقيق  مالئمة  ا�صرتاتيجية  روؤى  ل��صع  متهيداً  والتهديدات 

اأهمية اأدوار القيادات اجلامعية لدعم وت�جيه وتنفيذ تلك الروؤية اال�صرتاتيجية.
روؤية  و�صع  اىل  تهدف  باأنها  ال�صابقة  الدرا�صات  عن  احلالية  الدرا�صة  وتتميز 
اأهدافها  وحتديد  اخلليجية  باجلامعات  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  ا�صرتاتيجية 
اال�صرتاتيجية واأن�صطة واآليات تنفيذها وعر�ض اخليارات اال�صرتاتيجية التى ميكن 

اأن تتبع.

اإلطار النظري للدراسة:
1- امل�ص�ؤولية االجتماعية:

      تعرف امل�ص�ؤولية االجتماعية باأنها �صع�ر الفرد ب�اجبه االجتماعي جتاه نف�صه ومن 
اإ�صتعداده  مبقدار  تتحدد  االجتماعية  الفرد  وم�ص�ؤولية  جمتمعه،  اأبناء  من  معه  يعي�ض 
للم�ص�ؤولية  معنى  فال  اإليها،  ينتمي  التي  جماعته  جتاه  ت�صرفاته  بنتائج  باالإقرار 
الزب�ن  اأحمد   ( وتبعات   نتائج  اأعماله من  ملا يرتتب على  الفرد  اإدراك  دون  االجتماعية 

: 2012 م (.
      وتعرف امل�ص�ؤولية االجتماعية اأي�صا على اأنها اإلتزامات املنظمة ب�اجباتها جتاه املجتمع 
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الذي تعمل فيه، وذلك من خالل امل�صاهمة مبجم�عة االأن�صطة االجتماعية واالقت�صادية 
 ( باملجتمع  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  على  احلفاظ  يف  ي�صهم  مما  والتعليمية،  والبيئية 

عي�صى ف�ؤاد : 2008 م (

2- امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات :
اأخالقي الأداء  اإطار  ذات  �صيا�صة  باإعتبارها  للجامعات  امل�ص�ؤولية االجتماعية         تعرف 
جمتمع اجلامعة من طالب واأع�صاء هيئة تدري�ض واإداريني وم�ظفني م�ص�ؤولياتهم جتاه 
املجتمع  مع  تفاعلي  ح�ار  يف  اجلامعة  تنتجها  التي  والبيئية  واملعرفية  التعليمية  االآثار 

) Jossey and Jossey، 2008 ( .لتعزيز تنمية اإن�صانية م�صتدامة
     وتعترب اجلامعات من اأبرز امل�ؤ�ص�صات التي حتظى بدور كبري يف تر�صيخ مفاهيم امل�ص�ؤولية 
االجتماعية، ومالها من دور فاعل يف رعاية وتعزيز روح امل�ص�ؤولية االجتماعية، وااللتزام 
اإرتباطها به، واأن هدف وج�دها  اأنها تدرك ق�ة  بكل ما فيه خري املجتمع الذي يفرت�ض 
دعمه وخدمته؛ االأمر الذي يحتم عليها القيام بدور فاعل وم�صتمر يف تعزيز هذه املفاهيم 

) عادل ال�صمري : 2014 م (.
3- اأهمية امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات:

• حت�صني �ص�رة اجلامعة يف املجتمع.	
• زيادة والء من�ص�بي 	 اإيجابا على  ينعك�ض  العمل داخل اجلامعة مما  بيئة  حت�صني 

اجلامعة لها.
• تقييم اأف�صل اأدوار اجلامعة وفق املعايري املهنية.	
• حت�صني ن�عية احلياة املجتمعية داخل اأ�ص�ار اجلامعة.	
• �صرورة اجتماعية واقت�صادية واأدبية.	
• ت�فر االإمكانات املطل�بة للتعامل مع ق�صايا املجتمع.	
• حتقيق اجلامعة لدورها االجتماعي.	

إجراءات الدراسة:
مت حتديد اإجراءات الدرا�صة على النح� التاىل :

اأ�ال : حتديد معايري امل�ص�ؤولية االإجتماعية للجامعات اخلليجية . 

للجامعات  االإجتماعية  للم�ص�ؤولية  االإ�صرتاتيجية  الروؤية  منطلقات  حتديد   : ثانيا 
اخلليجية .
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للجامعات اخلليجية  االإجتماعية  للم�ص�ؤولية  االإ�صرتاتيجية  للروؤية  ت�ص�ر  بناء  ثالثا : 
يت�صمن مايلى : 

با�صتخدام    اخلليجية   باجلامعات  االإجتماعية  للم�ص�ؤولية  الراهن  ال��صع  حتليل   -1
ا�صل�ب  ) SWOT (  على النح� التاىل :

أ البيئة الداخلية :	-
• ج�انب الق�ه . 	
• ج�انب ال�صعف . 	

أ البيئة اخلارجية :	-
• الفر�ض املتاحة .	
• التحديات والتهديدات .	

للم�ص�ؤولية ( 1) االإ�صرتاتيجية  واالأهداف   ، والقيم   ، والر�صالة   ، الروؤية  حتديد   -2
االإجتماعية للجامعات اخلليجية .

3- حتديد حماور الروؤية باأ�صتخدام بطاقة االأداء املت�ازنة ) B.S.C  ( على النح� التاىل 
:

أ دعم البحث العلمى .	-
أ ال�صراكة بني اجلامعات اخلليجية والقطاع اخلا�ض .	-
أ تط�ير العملية التعليمية .	-
أ دعم القيادات اجلامعية .	-

وي�صتمل كل حم�ر على ما يلى : 
أ التحديات.	-
أ الروؤيه. 	-
أ االأهداف االإ�صرتاتيجية .	-
أ -	. )  KPI,s ( االأن�صطة واآليات تنفيذها باإ�صتخدام

رابعا : حتديد اخليارات االإ�صرتاتيجية التى ميكن للجامعات اخلليجية اأن تتبناها، فى 
�ص�ء حتليل ال��صع الراهن والروؤيه والر�صالة واالأهداف اال�صرتاتيجية.

اإجراءات تبنى اجلامعات اخلليجية للروؤى االإ�صرتاتيجية للم�ص�ؤولية  خام�سا : حتديد 
االإجتماعية.

�ساد�سا : تقدمي عدد من الت��صيات واملقرتحات .
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نتائج الدراسة:
لالإجابة عن ال�ص�ؤال االأول:

ما معايري امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات اخلليجية؟
   و�صع اإحتاد اجلامعات العربية معايري للم�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات تتلخ�ض يف: ) 

ي��صف ع�اد : 2010 م (
ت�فري خطة و�صمان الظروف املالئمة لتنفيذها.� 1
املحلي � 2 املجتمع  العالقات مع م�ؤ�ص�صات  تخ�صي�ض وحدة علمية الإدارة وتعزيز 

واالقليمي و�ص�ق العمل.
اإن�صاء مراكز متخ�ص�صه خلدمة املجتمع مثل: مراكز التعليم امل�صتمر واملكاتب � 3

اال�صت�صارية والعيادات الطبية واملراكز الزراعية والبيطرية ومراكز ت�صتهدف 
خدمة الفئات املهم�صة.

املعار�ض والندوات العلمية والثقافية والتنم�ية والتدريبية � 4 اإقامة  االإ�صهام يف 
وتقدمي  احلا�ص�بية  والربامج  التقنيات  وتط�ير  الثقافية  املجالت  واإ�صدار 

الدرا�صات واال�صت�صارات مل�ؤ�ص�صات املجتمع العام واخلا�ض.
اإحتياجات � 5 اإ�صتحداث التخ�ص�صات اجلديدة مل�اكبة امل�صتجدات العلمية وتلبية 

املجتمع.
واالقت�صادية � 6 التنم�ية  امل�صاريع  تنفيذ  يف  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  مع  االإ�صهام 

واالجتماعية.
تعزيز عالقات العمل والروابط الق�ية مع م�ؤ�ص�صات املجتمع املحلي والعربي � 7

والعاملي من خالل ت�ثيق عالقاتها مع املنظمات واالحتادات والروابط العلمية.
يف � 8 املماثلة  امل�ؤ�ص�صات  مع  الزيارات  وتبادل  والبحثية  العلمية  االتفاقيات  اإبراز 

العامل.
ال�ص�ؤال الثاين :

ما منطلقات الروؤية اال�صرتاتيجية للم�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات اخلليجية ؟
 )1(– املنطلقات العامة للم�ص�ؤولية االإجتماعية :

• االأهمية اال�صرتاتيجية لتفعيل امل�ص�ؤولية االجتماعية ل�ظائفها بهدف رفع كفاءة 	
اأدائها وزيادة فاعليتها .

• الت�جه اال�صرتاتيجي ل�زارات التعليم يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي لت�صجيع 	
امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اجلامعات .
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• كا�صرتاتيجية 	 االجتماعية  امل�ص�ؤولية  وتفعيل  تبني  اإىل  عاملياً  اجلامعات  ت�جه 
رئي�صة �صمن خططها اال�صرتاتيجية .

• اإعتبار امل�ص�ؤولية االجتماعية اأحد معايري ت�صنيف اجلامعات عاملياً .	
• اإعتبار اإلتزام اجلامعات مب�ص�ؤولياتها االجتماعية اأحد متطلبات اجل�دة واالعتماد 	

االأكادميي .
• بحثية 	 تعليمية  م�ؤ�ص�صة  ب��صفها  اجلامعة  بني  وتاأثري  تفاعل  عالقة  وج�د 

واملجتمع   ، ناحية  من  اال�صرتاتيجية  واأهدافها  ور�صالتها  روؤيتها  لها  جمتمعية 
ب��صفه �صريكاً يف التنمية امل�صتدامة .

• اإعتبار اجلامعات م�ؤ�ص�صة اإ�صتثمارية ميكنها امل�صاركة يف نقل وت�ص�يق التكن�ل�جيا، 	
 ، ال�صيا�صات اال�صرتاتيجية للجامعات  وما يتطلب ذلك من تغريات ج�هرية يف 

واإعادة ت�صكيل الروابط بني اجلامعات والقطاعني العام واخلا�ض .
)2( املعايري الثمانية للم�ص�ؤولية االجتماعية  للجامعات ح�صب اإحتاد اجلامعات العربية.

)3( اإعالن ) تال�ار ( 2005أ,أDeclarationأTalloires  للم�ص�ؤولية االجتماعية 
للتعليم العايل ، الذي يت�صمن عدداً من املبادئ املهمة التي تك�صف عن ج�انب امل�ص�ؤولية 

االجتماعية كما يلي :
اأخالقية من  وامل�ص�ؤولية االجتماعية بطريقة  املدنية  امل�صاركة  برامج  – ت��صيع نطاق   1

خالل التدري�ض والبحث العلمي واخلدمة العامة .
وممار�صات  و�صيا�صات  ال�صخ�صية  االأمثلة  خالل  من  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  غر�ض   –  2

امل�ؤ�ص�صات املعنية بالتعليم العايل .
املمار�صات اجليدة يف جمال اخلدمة  وتقدير  ومكافاأة  لت�صجيع  م�ؤ�ص�صية  اأطر  – خلق   3

االجتماعية من جانب الطالب ، وهيئة التدري�ض ، والعاملني، و�صركائهم يف املجتمع .
على  ب�صراحة  تطبق  الزمالء  وتقييم  العلمية  والبح�ث  التف�ق  معايري  اأن  – �صمان   4
وم�صاعي  جماالت  كل  على  تطبق  كما  متاما    ، االجتماعية  اخلدمة  جمال  يف  امل�صاركة 

اجلامعة االأخرى .
االإعالم  وو�صائل   ، التجارية  وامل�ؤ�ص�صات  احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات  داخل  ال�عي  زيادة   –  5
وامل�ؤ�ص�صات اخلريية التي ال ت�صتهدف الربح ، واملنظمات الدولية ،ح�ل اإ�صهامات التعليم 
العايل يف حتقيق التقدم االجتماعي واالزدهار ، وبالتحديد اإقامة �صراكات مع احلك�مات 
لتق�ية ال�صيا�صات التي تدعم اجله�د امل�ص�ؤولة للتعليم العايل يف جماالت اخلدمة املدنية 
 ، ذلك  تاأثري  اإظهار  اأجل  من  االأخرى  القطاعات  مع  التعاون  .وكذلك  واالجتماعية 
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واملحافظة على املكا�صب االجتماعية واالقت�صادية ملجتمعاتنا .
6 – اإقامة �صراكات مع املدار�ض االبتدائية والثان�ية ، وغريها من م�ؤ�ص�صات التعليم العايل 
، وذلك حتى ي�صبح التعليم من اأجل امل�اطنة الن�صطة والفعالة جزء رئي�صاً ال يتجزاأ من 

العملية التعليمية على جميع م�صت�يات املجتمع ، وخالل مراحل احلياة املختلفة .
7 – ت�ثيق ون�صرا اأمثلة للعمل اجلامعي الناجح الذي ت�صتفيد منه املجتمعات ، وترتقي 

به حياة اأفرادها .
8 – دعم وت�صجيع النقابات االأكادميية واملحلية واالقليمية والدولية يف جه�دها الرامية 
اإىل تعزيز ربط اجلامعات يف جمه�دات العمل املدين ، واالعرتاف العلمي باأهمية الن�صاط 

واخلدمة املجتمعية يف التدري�ض والبحث العلمي .
9 – التحدث بعالنية عن الق�صايا املدنية املهمة يف جمتمعاتنا .

جميع  ودعم  لالإعالن  التعليم  م�ؤ�ص�صات  من  دولية  و�صبكات  قيادية  جلنة   – اإن�صاء   10
اجله�د التي بذلت لتطبيق العمل بهذا االعالن .

االجابة عن ال�ص�ؤال الثالث :
ما ال��صع الراهن للم�ص�ؤولية االجتماعية باجلامعات اخلليجية ؟

       مت ا�صتخدام ا�صل�ب ) SWOT( لتحليل ال��صع الراهن على النح� التاىل:
اأ�اًل: حتليل البيئة الداخلية:

)1(ج�انب الق�ة 
• التط�ر التعليمى الذى يظهر من خالل اإت�صاع اجلامعات احلك�مية واالهلية معا . 	
• اإ�صتقطاب الكفاءات العلمية النادرة من اأجل حتقيق معدالت اأعلى من النه��ض 	

العلمى .
• التى 	 التقليدية  االأفكار  من  كثري  تغيري  فى  االإيجابى  اخلليجية  اجلامعات  دور 

كانت �صائده فى املجتمع وخا�صة ما يت�صل بالنظره جتاه العلم واملعرفة .
• التح�ل من التفكري فى املجال املحلى اإىل جمال احل�صارى والعلمى ن�صبياً . 	
• الدور االإيجابى فى بل�رة ال�عى االإجتماعى جتاه بع�ض الظ�اهر الطبيعية . 	
• ل�صروح 	 التحتية  البنى  ق�اعد  اإر�صاء  فى  اخلليجى  التعاون  جمل�ض  دول  جه�د 

جامعية متط�رة، وتزويدها باالأجهزة احلديثة، وو�صائل اخلدمات والراحه . 
• اإهتمام اجلامعات اخلليجية بالتخطيط االإ�صرتاتيجى.	

)1( ج�انب ال�صعف:
• عدم قدرة بع�ض اجلامعات اخلليجية على بل�غ اأهداف البحث العلمى التطبيقى، 	
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كما هى حال نظريتها فى املجتمعات املتقدمة، �ص�اء من حيث طبيعة املنهج اأو من 
حيث طبيعة الفكر ال�صائد فيها. 

• مرتبط 	 اخلليجية  اجلامعات  بع�ض  فى  والبحثية  التعليمية  العملية  عقل  اأن 
البحث  منظ�مة  غياب  مع  التعليمية،  االإدارية  القيادات  بعقلية  وثيقاً  اإرتباطاً 

العلمى على م�صت�ى ر�صم ال�صيا�صات التعليمية.
• تاأثري البنية الثقافية التقليدية فى ت�جيه املناهج وفق ت�ص�راتها العقلية .	
• اإنتاج 	 اأجل  من  بال�اقع  وربطها  املتقدمة،  التكن�ل�جيا  ه�صم  جه�د  كفاية  عدم 

معرفة علمية خليجية قادرة على فهم ال�اقع االإجتماعى والثقافى .
• عدم وج�د ثقافة حتفيزية كافية مع الطلبة للتف�ق من اأجل االإبتكار والتفاعل 	

احلقيقى مع حقائق ال�اقع �ص�اء كان مادياً اأو اإجتماعياً. 
• كثريا من البح�ث التطبيقية التى اأجريت يف اجلامعات اخلليجية مل جتد طريقاً 	

اإىل التطبيق .
• تقليدية طرق التدري�ض فى امل�ؤ�ص�صات التعليمية وما ميكن اأن ترتكة من اآثار على 	

البحث التطبيقى حيث يعتمد على اأ�صل�ب التلقني.
• اأن بع�ض اجلامعات فى دول جمل�ض التعاون اخلليجى حققت �صكلياً نقله ثقافيه، 	

بينما ال تزال اجل�انب املفعلية املف�صلية املرتبطة بالتغريات الهيكليه الكربى فى 
املجتمع خارج اإرادة اجلامعات ذاتها .

• قبل 	 من  امل�صانده  اإىل  الطبيعية  العل�م  جمال  فى  التطبيقية  البح�ث  اإفتقار 
جتد  مل  حيث  اخلليجية،  الدول  فى  واحلديثة  وال�صناعية  ال�صحية  امل�ؤ�ص�صات 

دعماً مادياً على نطاق وا�صع . 
• فى 	 ال�صلة مع مراكزاالإنتاج  االأبحاث على حتقيق  عدم قدرة اجلامعات ومراكز 

املجتمع . 
• اإحجام اأ�صحاب امل�صانع ورجال القطاع اخلا�ض عن دعم البحث العلمى، على غرار 	

ما يح�صل فى كثري من الدول املتقدمة .
• اإنخفا�ض االإنفاق على البحث العلمى، حيث يختلف عن مثيلة فى املعدل العاملى 	

الناجت  اإىل  قيا�صا  تراجع  العلمى  البحث  على  االإنفاق  معدل  اأن  اإىل  باالإ�صافة 
املحلى .

• عدم التفاعل مع قطاع االإنتاج بال�صكل الذى يحقق للبحث العلمى غاياتة املرج�ة.	
• تق�م 	 حيث  املجتمع،  م�صكالت  حل  فى  الدرا�صية  املناهج  من  االإ�صتفادة  �صع�بة 
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م�صكالت  مع  اأو  ال�اقع  مع  ملم��صاً  تفاعاًل  دون  ذلك  طرح  فى  �صكلية  باأدوار 
املجتمع املتعاقبة.

• وثقافية، 	 اإجتماعية،  عملية  باإعتبارها  الت�صنيع  مرحلة  اإىل  ال��ص�ل  عدم 
وتكن�ل�جية، وعلمية، واإقت�صادية تعمل متفاعلة مع بع�صها البع�ض فى حتقيق 

عملية الت�صنيع . 
• غياب ثقافة امل�ص�ؤولية االإجتماعية لدى معظم اجلامعات .	
• اأول�يات 	 حتدد  و�صاملة  منظمة  املعامل  وا�صحه  اإ�صرتاتيجية  خطة  وج�د  عدم 

امل�ص�ؤولية االإجتماعية للجامعة فى املجتمع .
• جم�د بع�ض الل�ائح التنظيمية عن اإ�صتيعاب التغريات املجتمعية .	
• النظرة التقليدية ل�ظيفة اجلامعة فى خدمة املجتمع بحيث يتم التعامل معها 	

كمهمة اإ�صافية منف�صلة عن باقى ج�انب العمل االأكادميى . 
• غياب ثقافة امل�ص�ؤولية االإجتماعية لدى بع�ض اجلامعات اخلليجية . 	

ثانيًا: البيئة اخلارجية:

)1(الفر�س املتاحه:
• تزايد احلاجه اإىل �صيغ اإبتكارية حلياة جديدة مل�صادر طاقة خالقة .	
• ينتظر املجتمع اخلليجى من امل�ؤ�ص�صات البحثية ت�صخي�ض م�صكالته وفق منهجية 	

علمية متجددة .
• جه�د الدول اخلليجية فى تاأ�صي�ض مراكز االأبحاث، وت��صيع اجلامعات وتزويدها 	

بباحثني من االإخت�صا�صات املختلفة .
• اإنتقال اجلامعات اخلليجية من العهد التقليدى اىل العهد التحديثى .	
• فى 	 والثقافى  االإجتماعى  التح�ل  يف  ن�عية  قفزة  من  �صببه  وما  املادى  التط�ر 

جمال التعليم وال�صحة واخلدمات والثقافة واالإعالم .
• بني 	 امل�اءمة  حتقيق  فى  واالإ�صهام  املتخ�ص�صة،  العلمية  البح�ث  اإجراء  اإمكانية 

وم�اجهة  العمل،  �ص�ق  واإحتياجات  اخلليجية،  للجامعات  التعليم  خمرجات 
التحديات املعا�صرة .

• وج�د برامج بحثية متعددة مع جامعات عاملية رائده .	
• املبادرات مثل مبادرة خادم احلرمني ال�صريفني للتقدم بالعالقة بني دول جمل�ض 	

التعاون اخلليجى من مرحلة التعاون اإىل مرحلة االإحتاد والتى تعد ر�صالة هامة 
للجامعات اخلليجية .
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• الت��صع فى اإن�صاء اجلامعات فى دول جمل�ض التعاون اخلليجى. 	
• الت��صع الكمى فى اإعداد املبتعثني، وتعدد التخ�ص�صات املبتعث  لها ودول االإبتعاث.	
• واجلامعات 	 اخلليجية  اجلامعات  بع�ض  مع  حقيقية  و�صراكه  ت�اأمه  برامج  عقد 

املميزة  والربامج  ونقل اخلربات  التعليم اجلامعى  مل�ا�صلة تط�ير  عاملياً  املميزة 
اإليها .

• املجاالت 	 من  الكثري  فى  اإ�صتثمارها  فى  جديداً  فتحاً  متثل  التى  النان�  تقنية 
العلمية و االإقت�صادية املهمة التى تت�صل اإت�صااًل مبا�صراً بحياة االإن�صان .

• اإن�صاء املدن العلمية مثل : مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية املتجددة . 	
• االإهتمام والعناية بامل�ه�بني واالهتمام بهم مثل : اإن�صاء م�ؤ�ص�صة امللك عبدالعزيز 	

ورجاله لرعاية امل�ه�بني، واإتباع �صيا�صة للك�صف عن امل�ه�بني ورعايتهم .
• وج�د امل�صاريع االإ�صتثمارية الكربى فى دول جمل�ض التعاون اخلليجى .	

 )2( التحديات: 
ومن اأبرز التحديات التى ت�اجه امل�ؤ�ص�صات اجلامعية ما ياأتى 

• زيادة الطلب على التعليم اجلامعى مما اأدى اإىل زيادة اأعداد الطالب .	
• االإ�صتخدام غري الفاعل للم�ارد املتاحة.	
• قلة الفعالية ب�صبب اإرتفاع ن�صبة عدد الطالب لكل ع�ص� من اأع�صاء هيئة التدري�ض .	
• اإ�صتن�صاخ الربامج التعليمية دون ربطها بحاجة املجتمع .	
• ت�فري تعليم جامعى عاىل اجل�دة جلميع طالب املجتمع فى جميع امل�صت�يات .	
• اأم 	 ال�احد  املجتمع  داخل  �ص�اء  اجلامعى  التعليم  م�ؤ�ص�صات  بني  الق�ية  املناف�صة 

خارجه. 
• �صعف العالقة بني االأ�صتاذ والطالب داخل قاعات الدرا�صة اأو خارجها  .	
• التبعية العلمية للجامعات االأجنبية ، فبع�ض اجلامعات العربية تعد اأمتداداً للتقاليد 	

اجلامعية االأوربية واالأمريكية .
• اإختالل الت�ازن بني النم� الكمي الأعداد الطالب امللتحقني باجلامعات ، وبني ن�عية 	

وج�دة التعليم اجلامعى.
• تعيني 	 ونظم   ، الطالب  قب�ل  ونظم   ، الدرا�صية  والربامج  التخطيط  فى  النمطية 

فى  املعتمدة  التق�مي  ونظم  التم�يل،  ونظم  وترقيتهم،  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء 
اجلامعات العربية .

• فى 	 ال��صع  دون  التدري�ض  وظيفة  وه�  وحده  وظيفة  فى  اجلامعة  وظائف  اإختزال 
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ال��صطية لدى  تاأ�صيل مبداأ  ت�صهم فى  اأن  التى ميكنها  ال�ظائف االخرى  االعتبار 
الطالب . :) ال�صيد عبد العزيز البه�ا�صى:2007( 

• ع�ملة االأ�ص�اق التى ت�ؤدى اإىل ت�حيد املقايي�ض االإقت�صادية واالإجتماعية وال�صيا�صية 	
والعالقات الثقافية بني املجتمعات .

• التح�الت الن�عية لفكرة الع�ملة وث�رة االت�صاالت والتكن�ل�جيا عدم م�ائمة �صيا�صات 	
الت�ظيف فى القطاع احلك�مى بني �صيا�صات الت�ظيف فى القطاع اخلا�ض .

• العماله ال�افدة والعمالة ال�طنية واإختالل الت�ازن .	
لالإجابة عن ال�ص�ؤال الرابع للدرا�صة: 

ومااأهدافها  اخلليجية،  للجامعات  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  اال�صرتاتيجية  الروؤى  ما 
االإ�صرتاتيجية، واأن�صطة واآليات تنفيذها  ؟؟

   تناول الباحث االجابة على هذا ال�ص�ؤال  على النح� التاىل :
اأوال : الروؤية والر�صالة واالهداف اال�صرتاتيجية للم�ص�ؤولية االجتماعية

باجلامعات اخلليجية .
الروؤية :          »جامعات تتميز بالريادة واالبداع يف جمال العمل االجتماعي ».

امل�صت�يات لتعزيز دورها يف املجتمع  :  »ت�صعى اجلامعات اخلليجية على جميع  الر�صالة  
اخلليجي واالقليمي والعاملي من خالل العمل االجتماعي ».

القيم : 
• العمل بروح الفريق ال�احد .	
• ال�صعي اإىل التميز .	
• التعاون والتاآزر .	
• االبداع .	
• اال�صتمرارية .	
• امل�صاركة املجتمعية .	

االهداف اال�صرتاتيجية :
 ، اخلليجي  امل�صت�ى  على  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  مبفه�م  االهتمام  م�صت�ى  رفع   –  1
وادارة   ، فاعلة  جامعية  قيادات  خالل  من  وتعزيزه   ، ا�صرتاتيجي  عمل  اإىل  وحت�يلها 

ا�صرتاتيجية متمكنة .
2 – حتفيز اجلامعات على تط�ير خططها اال�صرتاتيجية يف �ص�ء معايري اجل�دة العاملية 
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يف جمال امل�ص�ؤولية االجتماعية .
ب�صبكة  وربطها  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  جمال  يف  اخلليجية  اجلامعات  روؤية  – ت��صيح   3

الكرتونية واحدة لدعم تطلعاتها وت�صهيل الت�ا�صل بينها .
4 – اإيجاد �صيغة للت�ا�صل مع القطاعات املختلفة وحتفيز املبادرات  يف جمال امل�ص�ؤولية 

االجتماعية .
، مما  امل�ص�ؤولية االجتماعية  والتجارب يف جمال  املعل�مات  وتبادل  العالقات  – تنمية   5

يي�صر فر�ض التعاون والتن�صيق بني كافة اجلامعات اخلليجية والعاملية .
امل�ص�ؤولية  يف  ر�صالتها  اأداء  يف  اخلليجية  اجلامعات  ت�اجه  التي  التحديات  درا�صة   –  6

االجتماعية واقرتاح احلل�ل املنا�صبة .
7 – تفعيل امل�ص�ؤولية االجتماعية يف وظائف اجلامعات اخلليجية ) التدري�ض – البحث 

العلمي – خدمة املجتمع ( 
8 – ال�صراكة اال�صرتاتيجية بني ال�صركات االنتاجية وامل�ؤ�ص�صات االقت�صادية واالجتماعية 

يف املجتمعات اخلليجية واجلامعات ل��صع وتنفيذ خطة البحث العلمي .

بطاقة  باإ�صتخدام  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  اال�صرتاتيجية  الروؤية  حماور  حتديد   : ثانياً 
االأداء املت�ازن ))BSC   على النح� التاىل:

1 –دعم البحث العلمي يف اجلامعات اخلليجية .
2 – ال�صراكة بني اجلامعات اخلليجية والقطاع اخلا�ض لتحقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية .

3 – امل�ص�ؤولية االجتماعية وتط�ير العملية التعليمية باجلامعات اخلليجية .
4 – دعم القيادات اجلامعية للم�ص�ؤولية االجتماعية ،

 و�ص�ف يتم تناول كل حم�ر من املحاور االربعة على النح� التايل :
•  التحديات .	
•  الروؤية اال�صرتاتيجية .	
•  االهداف اال�صرتاتيجية .	
• 	.)KPI،s( االأن�صطة واالليات لتحقيق االهداف اال�صرتاتيجية ، با�صتخدام 

املح�ر االأول :
“امل�ص�ؤولية االجتماعية و دعم البحث العلمي يف اجلامعات اخلليجية “

التحديات :
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• اجلامعات 	 يف  العلمي  البحث  منظ�مة  على  انعكا�صها  و  العاملية  التناف�صية 
اخلليجية، حيث التح�ل من مفه�م امليزة الن�صبية التي تتمثل فى قدرات الدولة 
من م�اد طبيعية، و اليد العاملة الرخي�صة، واملناخ، و امل�قع اجلغرايف التي ت�صمح 
اإعتماد  تتمثل يف  التي  التناف�صية  امليزة  اإىل مفه�م   ، وتناف�ض  باإنتاج رخي�ض  لها 
الدولة على القيمة امل�صافة لالإنتاج، التي تق�م على التقنية و العن�صر الفكري، 
من اأجل رفع ن�عية املنتج ؛ مما جعل العنا�صر املك�نة للميزة الن�صبية ت�صبح غري 

)Gereffi،2002 ( . فاعلة و غري مهمة يف حتديد التناف�صية
• اأن اإنتاج البح�ث العلمية يف اجلامعات اخلليجية �صعيف ، واأن اجلامعات ال تعطي 	

عدد  يف  الن�صبي  الت��صع  مع  التطبيقية،  اأو  االأ�صا�صية  للبح�ث  كبرياً  اإهتماماً 
اأكرث منها م�ؤ�ص�صات  تعليم  امل�ؤ�ص�صات هى م�ؤ�ص�صات  ، الأن معظم هذه  اجلامعات 
بحث ، و البح�ث التي جتري يف اجلامعات مل ت�صهم يف عملية التنمية . ) حممد 

�صيف الدين فهمي : 1993 (
• انخفا�ض الدعم املادي املخ�ص�ض للبحث العلمي و الباحثني .	
• عدم وج�د ال�عي املخت�ض الكايف باأهمية البحث وقدرته على حل امل�صكالت .	
• �صعف التعاون بني م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين و امل�ؤ�ص�صات البحثية املختلفة يف دول 	

جمل�ض التعاون اخلليجي.
• اإفتقار بع�ض امل�صاريع البحثية اإىل القيمة التطبيقية.  	
• و 	 العلمية  االأبحاث  لت�ص�يق  متخ�ص�صة  اأجهزه  اإىل  العلمية  امل�ؤ�ص�صات  اإفتقار 

نتائجها .
• عدم وج�د خطة ت�ص�يقية وا�صحة لت�ص�يق نتائج البح�ث العلمية .	
• �صعف التعاون و التن�صيق بني اجلامعات اخلليجية و القطاعات االنتاجية .	
• �صعف م�صاركة امل�ؤ�ص�صات الكربى و ال�صركات يف مت�يل البحث العلمي .	
• افتقار اجلامعات ل�صيا�صة بحثية وا�صحة وم�صتقرة للربط بني البحث العلمي و 	

االنتاج 
• غياب برنامج ي��صح املالمح واالأهداف و الروؤى ملخرجات اجلهد البحثي .	
• من 	 املعرفة  �صراء  على  غالبيتها  واإعتماد  املنتجة  االقت�صادية  القطاعات  �صعف 

اخلارج .
• غياب دور امل�ؤ�ص�صات اال�صت�صارية املخت�صة بت�ظيف نتائج البحث و مت�يلها بهدف 	

حت�يلها اإىل م�صاريع اإنتاجية اأو اقت�صادية مربحة .
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• �صعف العالقة بني القطاعات االقت�صادية و مراكز البح�ث العلمية. 	
• غياب احلافز لدى القطاعات االقت�صادية 	

الروؤية اال�صرتاتيجية :

وربطها  اخلليجية  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  ملنظ�مة  جديدة  هيكلة  »نح� 
بني  التكامل  لتحقيق  وا�صحة  ا�صرتاتيجيه  و  ت�ص�يقية،  و   ، تنم�ية  بخطط 

اجلامعات و م�ؤ�ص�صات االنتاج يف جمال دعم البحث العلمي و ت�ظيف نتائجه .

الهدف اال�صرتاتيجي )1( :

»اإعادة هيكلة منظ�مة البحث العلمي و التكن�ل�جي ب�صكل يحقق التكامل
بني م�ؤ�ص�صات البحث العلمي و خطط التنمية”

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االن�صطة واالآليات التالية :
• اجلامعات 	 يف  العلمي  البحث  م�ؤ�ص�صات  و  مراكز  بني  للتن�صيق  هيئة  اإيجاد 

اخلليجية .
• املراكز 	 و  العلمي  البحث  م�ؤ�ص�صات  و  اجلامعات  بني  امل�صرتك  العلمي  التعاون 

البحثية على م�صت�ى اجلامعات اخلليجية 
• اإعادة هيكلة منظ�مة العل�م و التكن�ل�جيا .	
• اإقامة ا�ص�اق لالبتكار و التكن�ل�جيا .	
• بخطط 	 وبراجمها  التكن�ل�جي  و  التط�ير  و  العلمي  البحث  خطط  ربط 

التنمية يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي .
• وج�د روؤية وا�صحة لت�جيه منظ�مة البحث العلمي يف اجلامعات مبا يتنا�صب 	

مع خطة التنمية يف الدولة .
• ودرا�صتها 	 اخرتاع  كرباءات  البحثية  نتائجهم  ت�صجيل  على  الباحثني  ت�صجيع 

اإقت�صاديا وت�صنيفها وت�ص�يقها .
• كعن�صر 	 اال�صت�صارية  الدرا�صات  و  التطبيقية  البح�ث  ج�دة  مب�صادر  االأخذ 

اأ�صا�صي للرتقي العلمي للباحثني .
• اإن�صاء جمل�ض تن�صيقي ملمثلي اجلامعات و م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة يف الغرف 	

التجارية و ال�صناعية .
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• وكبار 	 التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  من  جامعة  كل  يف  ا�صت�صاري  جمل�ض  ت�صكيل 
العاملني و املخت�صني يف م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة .

الهدف اال�صرتاتيجي )2( :

»ت�فري بيئة منا�صبة ملمار�صة اأن�صطة البحث العلمي«

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االأليات و االن�صطة التالية :
• اإتاحة الفر�ض اأمام اأ�صاتذة اجلامعات لق�صاء �صن�ات التفرغ العلمي اجلامعي يف 	

م�ؤ�ص�صات قطاع االعمال الإجناز اأبحاثهم وربطها بحاجات املجتمع .
• م�صاركة بع�ض املخت�صني وكبار العاملني يف م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة اأع�صاء 	

يف املجال�ض العلمية البحثية يف اجلامعات .
• دورية 	 ب�صفة  اخلليجية  اجلامعات  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  بع�ض  اإحلاق 

مب�اقع العمل يف م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة .
• اإدارة فاعلة لقيادة منظ�مة البحث العلمي يف اجلامعات، ورفع قدرتها 	 وج�د 

التناف�صية. 
الهدف اال�صرتاتيجي )3( :

و�صع �صيا�صة لت�فري امل�ارد املالية لدعم البحث العلمي والتط�ير التكن�ل�جي

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االن�صطة واالليات التالية :
• اإن�صاء �صندوق لدعم البحث العلمي يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، و اإلزام 	

امل�ؤ�ص�صات و ال�صركات الغري حك�مية بدفع ن�صبة من اأرباحها ل�صالح ال�صندوق .
• عمل عق�د بحثية بني مراكز البح�ث و القطاعات االنتاجية .	
• تبني اأ�صل�ب باجلامعة املنتجة ) الرائدة ( كاأ�صل�ب مهم يف ت�فري م�اد اإ�صافية .	
• التح�ل يف البحث العلمي من االإ�صتهالك اإىل االإ�صتثمار .	
• يف 	 وا�صعه  �صالحيات  اال�صت�صارية  الدرا�صات  و  البح�ث  مراكز  و  معاهد  منح 

و  خدماتها  و  اأفكارها  لت�ص�يق  البحثية  التعاقدات  و  االنتاج  مب�اقع  االت�صال 
اأبحاثها .

• امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية يف مت�يل البحث 	 التي تفعل دور  الل�ائح  �صن الق�انني و 
العلمي يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي. 

• م�صت�ى 	 على  ال�احد  التخ�ص�ض  جمال  يف  الباحثني  بني  والتعاون  الت�ا�صل 
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اجلامعات اخلليجية .
• اإن�صاء دورية علمية حمكمة تعنى بالبح�ث العلمية باجلامعات اخلليجية .	
• ت�صهم 	 العلمية يف اجلامعات اخلليجية  البح�ث  اإن�صاء �صندوق خا�ض لتم�يل 

فيه احلك�مات و م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة .
الهدف اال�صرتاتيجي )4( :

بناء وتنمية امل�ارد الب�صرية املدربة يف جمال البحث العلمي

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل اإتباع االن�صطة واالآليات التالية :
• الت�اأمة بني اجلامعات اخلليجية و تبادل اخلربات و الكفاءات .	
• االهتمام مبراكز تنمية الك�ادر داخل املن�صاآت ال�صناعية .	
• اإن�صاء ثقافة امللكية ال�صناعية يف قطاعي البحث العلمي و االنتاج	
• ت�صجيع االبتكار البحثي و حت�يل تلك االبحاث اإىل منتجات ت�اجه اإحتياجات 	

املجتمع .
• قدراتهم 	 لرفع  البح�ث  مراكز  يف  للعاملني  متقدمة  تدريبية  دورات  اإقامة 

البحثية و االنتاجية .
الهدف اال�صرتاتيجي )5( :

اإ�صتخدام التقنيات احلديثة يف اإن�صاء ق�اعد بيانات تدعم اأن�صطة البحث العلمي

وميكن حتقيق هذه الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االن�صطة واالليات التالية :
• امل�ؤ�ص�صات 	 داخل  املادية  و  الب�صرية  و  البحثية  بيانات لالإمكانيات  اإن�صاء قاعدة 

البحثية يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي .
• دعم و تط�ير مراكز وانظمة و�صبكات املعل�مات التقنية .	
• تبني برامج ت�صهل ن�صر و تبادل املعل�مات بني م�ؤ�ص�صات البحث العلمي يف دول 	

جمل�ض  التعاون اخلليجي .
• ر�صد خمرجات البحث العلمي و التط�ير باجلامعات اخلليجية .	
• امل�ص�ؤولية 	 مفاهيم  تعزيز  يف  االجتماعي  الت�ا�صل  م�اقع  اجلامعة  ت�ظيف 

االجتماعية .
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الهدف اال�صرتاتيجي )6( :

امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  ودورة  العلمي  البحث  باأهمية  االجتماعي  ال�عي  ن�صر 
االجتماعية و�صرورة دعمة

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االن�صطه واالآليات التالية :
• ن�صر ال�عي االجتماعي جتاه اأهمية البحث العلمي وجدواه .	
• املجتمع 	 واإحتياجات  مب�صكالت  باجلامعات  العلمية  االأبحاث  م�صار  ربط 

اخلليجي .
• اإقناع املجتمع و القطاع اخلا�ض اإعالمياً باأهمية البح�ث العلمية .	
• اإقامة املعار�ض و املراكز العلمية .	
• عقد امل�ؤمترات و الندوات .	
• التعاون اخلليجي لعمل 	 العايل بدول جمل�ض  التعليم  ت�صكيل جلان يف وزارات 

خطط و برامج ت�ع�يه جمتمعية الأهمية البحث العلمي يف تنمية املجتمع .
• بناء الثقة املتبادلة بني املراكز البحثية يف اجلامعات و م�ؤ�ص�صات املجتمع .	

الهدف اال�صرتاتيجي )8( :

البحث  جمال  يف  االنتاجية  وامل�ؤ�ص�صات  العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  بني  التكامل 
العلمي

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االن�صطة واالآليات التالية :
• اال�صتعانة باأع�صاء هيئة التدري�ض فى دعم م�ؤ�ص�صات االنتاج .	
• االقت�صادي 	 العائد  ذات  التطبيقية  للبح�ث  اجلامعي  البحثي  الن�صاط  ت�جيه 

،واالجتماعي املبا�صر .
• و 	 البح�ث  مراكز  وبني  االنتاجية  التنم�ية  القطاعات  بني  التعاون  تط�ير 

م�ؤ�ص�صات التعليم العايل .
• بناء خارطة طريق للم��ص�عات البحثية يف اجلامعات بالتن�صيق مع امل�ص�ؤولني يف 	

م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة .
• و 	 البحثية يف اجلامعات  املراكز  الفاعلة بني  ال�صراكة  روؤية وا�صحة لدعم  وج�د 

م�ؤ�ص�صات املجتمع .
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الهدف اال�صرتاتيجي )9( :

تفعيل دور القطاع اخلا�ض لالإ�صهام فى دعم و مت�يل اأن�صطة البحث العلمي
 وت�ظيف نتائجه

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االآليات واالن�صطة التالية :
• التدري�ض 	 هيئة  اأع�صاء  و  الباحثني  من  اال�صتفادة  على  اخلا�ض  القطاع  ت�صجيع 

واال�صت�صاريني باجلامعات .
• عر�ض بع�ض خطط البح�ث العلمية على بع�ض القطاعات اخلا�صة لالإ�صهام يف 	

مت�يلها ، والعمل على تط�يرها .
• البح�ث 	 ومراكز  الكليات  جمال�ض  ت�صكيل  يف  االعمال  رجال  ببع�ض  اال�صتعانة 

العلمية 
• اإن�صاء جلان م�صرتكة بني القطاعني .	
• و�صع خطط للتعاون الدائم بني القطاع اخلا�ض و اجلامعات يف جمال البح�ث 	

التطبيقية .
• اإن�صاء جمل�ض ملمثلي اجلامعات و معاهد البح�ث و قطاعات االأعمال بالتن�صيق مع 	

الغرف التجارية و ال�صناعية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي .
• الت��صع يف فكرة الكرا�صي البحثية، و مراكز التميز يف اجلامعات اخلليجية لرجال 	

االعمال و م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة .
المحور الثاني: 

“الشراكة بين الجامعات الخليجية والقطاع الخاص لتحقيق
 المسؤولية االجتماعية”

التحديات :
• يرى 	 الذي  التقليدي  النمط  اإىل  متيل  احلالية  اجلامعية  وال�صيا�صات  الل�ائح 

ومق�ماتها  اجلامعة  لكين�نة  تهديداً  احلديثة  باأمناطها  املجتمعية  امل�صاركة  اأن 
العلمية. ) عبدالرحمن ال�صائغ: 1419هـ(.

• عدم وج�د ال�صيا�صات املنظمة لعمليات ال�صراكة املجتمعية يف اجلامعات.	
• وج�د �صع�بات اإدارية وهيكلية لدى بع�ض اجلامعات.	
• �صع�بة التن�صيق وتبادل املعل�مات بني اجلامعات وم�ؤ�ص�صات املجتمع.	
• �صعف االعالم عن اخلدمات اال�صت�صارية اأو الربامج التدريبية اأو برامج البح�ث 	
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اأو برامج الت�عية والتثقيف املجتمعى.
• �صعف التم�يل املخ�ص�ض لقيام اجلامعات بالربامج واالأن�صطة املجتمعية.	
• �صعف ال�صيا�صة االإعالمية لعر�ض برامج واأن�صطة اجلامعات يف املجاالت املجتمعية 	

املختلفة.
• عدم ادراك اأبعاد امل�ص�ؤولية االجتماعية ب�صكل �صحيح.	
• �صعف العالقة بني اجلامعات والقطاعات املجتمعية.	
• �صعف خمرجات التعليم يف ال�فاء مبتطلبات �ص�ق العمل يف دول اخلليج.	
• البطالة الن�عية يف خريجي اجلامعات.	
• االقبال على التعليم االأكادميي والنف�ر من التعليم الفني واملهني.	
• تزايد الطلب على العمل يف املهن اال�صرافية دون العمل الفني اليدوي.	
• مفه�م التعاون وال�صراكة املجتمعية ما يزال يف ط�ر الت�صكيل مقارنة بال�ظائف 	

التقليدية للجامعة.
• هناك عدد من اجلامعات اخلليجية مازالت يف ط�ر االإن�صاء والتك�ين.	
• عدم ت�فر ال�حدات التن�صيقية املعنية بتط�ير برامج ال�صراكة املجتمعية.	
• االنخفا�ض الن�صبي يف م�ارد النفط نتيجة النخفا�ض اأ�صعار النفط عاملياً.	
• �صعف التم�يل املخ�ص�ض لقيام اجلامعات بالربامج واالأن�صطة املجتمعية.	
• املجاالت 	 يف  اجلامعات  واأن�صطة  برامج  لعر�ض  اإعالمية  �صيا�صة  وج�د  عدم 

املجتمعية املختلفة.
الروؤية اال�صرتاتيجية:

نح� �صراكة جمتمعية فاعلة بني اجلامعات اخلليجية والقطاع اخلا�ض لتحقيق
اأهداف امل�ص�ؤولية االجتماعية.

الهدف اال�صرتاتيجي )1(:

تط�ير امل�ؤهالت والكفايات االأ�صا�صية املطل�بة يف اخلريج اجلامعي.

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االأن�صطة واالآليات التالية:
• حتقيق اجل�دة الن�عية للخريج وبناء مراكز التميز العلمي واالجتماعي.	
• تقدمي تعليماً مرناً يحقق له القدرة على التكليف املهني واملعريف والتكنل�جي.	
• تربية متعلم قادر على التعلم مدى احلياة يف عامل مت�صارع التغريات والتط�رات.	
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• واملقايي�ض 	 املعايري  اإىل  ا�صتناداً  باجلامعات  التعليمي  للنظام  امل�صتمر  اال�صالح 
العاملية.

• اإعادة النظر يف عنا�صر االعداد االأ�صا�صية كالربامج وت��صيف املقررات اجلامعية 	
املطل�بة.

• يحقق 	 مبا  التعليم  وبيئة  اجلامعي  لالأ�صتاذ  املنا�صبة  الكفايات  يف  النظر  اإعادة 
للخريج ما ميكنه من االنخراط يف �ص�ق العمل.

• املتابعة امل�صتمرة للخريج فيما بعد التخرج.	
• وخربات 	 وقدرات  مهارات  بني  م�اءمة  يحقق  ب�صكل  الدرا�صية  املناهج  تط�ير 

اخلريجني، واملتطلبات امل�صتقبلية للقطاع اخلا�ض من العمال والفنيني، وتزويد 
املجتمع بحاجته من الق�ى العاملة امل�ؤهلة واملدربة مبا يتنا�صب وطبيعة التغريات 

املهنية.
الهدف اال�صرتاتيجي )2(:

تبني �صيا�صات جامعية جتعلها قادرة على م�اكبة التط�رات واملتغريات
 امل�صتمرة ل�ص�ق العمل

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االأن�صطة واالآليات التالية:
• خدمة 	 يف  النمطية  عن  والبعد  واالإبداعية  اخلالقة  باالأفكار  اجلامعات  اهتمام 

املجتمع.
• اجلامعات 	 م�صت�ى  على  االجتماعية  بامل�ص�ؤولية  يخت�ض  اإداري  هيكل  ت�صكيل 

اخلليجية.
• و�صع خطة ا�صرتاتيجية م�حدة بني اجلامعات اخلليجية فيما يخت�ض بامل�ص�ؤولية 	

االجتماعية، وترجمتها اإىل خطط وبرامج وم�صروعات ي�صارك فيها ممثلني من 
احلك�مية  املجتمع  وقطاعات  م�ؤ�ص�صات  يف  االأعمال  ورجال  االإدارية  القيادات 

واخلا�صة.
• اخلليجي 	 التعاون  جمل�ض  بدول  اجلامعات  م�صت�ى  على  بيانات  قاعدة  بناء 

واإيجاد قن�ات ات�صال وتبادل معل�ماتي بني كل جامعة وقطاعات املجتمع، وبني 
اجلامعات اخلليجية ككل.

• تفعيل االإدارة اجلامعية والتاأكيد على اإ�صتقالليتها واإبداعها.	
• وج�د معايري للم�صاءلة واملحا�صبية.	
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• العدالة وامل�صاواة يف فر�ض التعليم العايل للمجتمع.	
• التميز االكادميي وتق�ية العالقة بني التعليم العايل والنظام االجتماعي .	
• 	)NaKornthap or Sarisa: 1996( .جعل التعليم العايل عملية عاملية

الهدف اال�صرتاتيجي )3(:

ال�صراكة الفاعلة بني اجلامعات اخلليجية وامل�ؤ�ص�صات االنتاجية باملجتمع

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االأن�صطة واالآليات التالية:
• اأن تعمل اجلامعات على تلبية متطلبات �ص�ق العمل من الق�ى العاملة املدربة 	

يف التخ�ص�صات النادرة.
• درا�صة م�صتجدات �ص�ق العمل للت��صل اإىل اإحتياجاته ومتطلباته وم�صكالته، 	

وت�جيه البحث العلمي يف اجلامعات نح� حتقيق هذا الهدف.
• اإيجاد م�ؤ�ص�صات و�صيطة مهمتها ت�فري املعل�مات للت�فيق بني م�ؤ�ص�صات االنتاج 	

وحاجاتها ملجاالت البح�ث وبني اجلامعات للقيام بها.
• تدريب الطالب على ت�ظيف املهارات العقلية يف اإيجاد احلل�ل بالطرق املنهجية 	

العلمية.
• على 	 والتعرف  العمل،  م�اقع  يف  امليداين  للتدريب  الطالب  اأمام  املجال  فتح 

م�صتجدات التخ�ص�ض الذي يدر�صه.
• التقنية 	 اخلربة  وخلق  واالبتكار  التط�ير  يف  واملبا�صرة  الفعالة  امل�صاركة 

وتط�يرها وامل�صاعدة يف تط�يعها.
• القطاع 	 التي ت�اجه  امل�صكالت االنتاجية  التي ت�صاعد على حل  البح�ث  اإجراء 

ال�صناعي واالنتاجي واخلدمي.
• ت��صيع برامج التعليم والتدريب امل�صتمر.	
• تقدمي اال�صت�صارات الفنية مل�ؤ�ص�صات القطاع العام واخلا�ض ومعاجلة م�صكالت 	

حق العمل واالنتاج. )احمد اخلطيب: 2003م(.
املح�ر الثالث: 

“امل�ص�ؤولية االجتماعية وتط�ير العملية التعليمية باجلامعات اخلليجية”
التحديات:
• النمطية يف التخطيط للربامج الدرا�صية، ونظم قب�ل الطالب، ونظم تعيني 	

املعتمدة يف  التق�مي  ونظم  التم�يل،  ونظم  وترقيتهم  التدري�ض،  هيئة  اأع�صاء 
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اجلامعات العربية.
• اإختزال وظائف اجلامعة يف وظيفة واحدة وهي وظيفة التدري�ض دون ال��صع 	

اأن ت�صهم يف تاأهيل مبداأ ال��صطية  يف االعتبار ال�ظائف االأخرى التي ميكنها 
لدى الطالب.

• وج�د فج�ة بني خمرجات التعليم ومتطلبات �ص�ق العمل بالقطاع اخلا�ض يف 	
دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

• ندرة االأيدي العاملة املدربة والقادرة على م�اجهة التطلعات التنم�ية. )حممد 	
ال مزهر: 2011م(

• اأمية 	 ولد  مما  العربي،  ال�طن  يف  التاأهيل  واإعادة  التطبيقي  التدريب  اإهمال 
حرفية لدى اأغلب اخلريجني.

الروؤية اال�صرتاتيجية:

امل�ص�ؤولية  م�صم�ن  حتقق  يف  والفاعلية  بالكفاءة  تتميز  تعليمية  عملية  نح� 
االجتماعية باجلامعات اخلليجية.

الهدف اال�صرتاتيجي )1(:

حتقيق اجل�دة الن�عية للخريج.

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي باالأن�صطة واالآليات التالية:
• اإجراء درا�صة تق�ميية للكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي اجلامعي 	

يف اجلامعات اخلليجية.
• ن�صر ثقافة االبداع والتميز يف التعلم والتعليم اجلامعي.	
• طرق 	 تبني  خالل  من  العلمى  واالأبداع  للتميز  الداعمة  التعليم  بنية  تط�ير 

حت�صني التدري�ض احلديثة واأ�صاليبه.
• املعل�مات 	 تكن�ل�جيا  دمج  خالل  من  اجلامعي  التعليم  ممار�صات  حت�صني 

واالت�صاالت.
• دعم البح�ث العلمية يف جمال تط�ير التعليم والتعلم.	
• التعاون 	 جمل�ض  دول  يف  الرتب�ية  امل�ؤ�ص�صات  بني  العالقات  من  �صبكة  بناء 

اخلليجي.
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الهدف اال�صرتاتيجي )2(:

تط�ير العملية التعليمية لتحقيق املتطلبات امل�صتقبلية للم�ص�ؤولية االجتماعية
 باجلامعات اخلليجية.

وميكن حتقيق هذا الهدف اال�صرتاتيجي من خالل االأن�صطة واالآليات التالية:
• واالجتاهات 	 تتفق  اجلامعي  التعليم  من  اخلريج  مب�ا�صفات  قائمة  و�صع 

احلديثة واملعا�صرة يف تط�ير املناهج مبا يحقق املتطلبات امل�صتقبلية للم�ص�ؤولية 
االجتماعية.

• اال�صتعانة باخلرباء واملتخ�ص�صني يف تط�ير املناهج.	
• للطالب 	 االأعمال  وقطاعات  م�ؤ�ص�صات  مع  م�صرتكة  مل�صاريع  املناهج  ت�صمني 

املتطلبة  العلمية  واخلربات  املهارات  الطالب  لك�صب  التدري�ض  هيئة  واأع�صاء 
لهذه القطاعات.

• مبا 	 التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  لدى  التدري�ض  وا�صرتاتيجيات  مهارات  تط�ير 
يتالءم وتط�ير املناهج.

• هيئة 	 اأع�صاء  بكفايات  املرتبطة  املهنية  التنمية  برامج  يف  ن�عية  نقلة  اإحداث 
التدري�ض لتتنا�صب مع املتطلبات التي يحتاجها اخلريج�ن.

• لتلبي 	 امل�صتحدثة  التعلم  التحتية مبا يتالءم وبيئة  البنية  ا�صتكمال متطلبات 
احتياجات تط�ير املناهج وا�صرتاتيجيات التدري�ض.

• ا�صتخدام اأ�صاليب التق�مي احلديثة التي تعطي مقيا�ض حقيقي لل��صع احلايل 	
واملخرجات.

• اإجراء املقارنات املرجعية مع اجلامعات الرائدة عربياً وعاملياً وب�صكل دوري.	
• حتديث النظم اجلامعية مبا يت�افق ومفاهيم اإدارة اجل�دة ال�صاملة.	
• يحتاجها 	 التي  احلديثة  التخ�ص�صات  على  والرتكيز  القب�ل  �صيا�صات  تط�ير 

�ص�ق العمل.
• التدريب على ا�صتخدام التقنيات احلديثة مب�اقع االنتاج.	
• ل�ص�ق 	 احلديثة  امل�صتجدات  على  للتعرف  الدورية  والبح�ث  الدرا�صات  اإعداد 

العمل لتحديد اإحتياجاته ومتطلباته، واإعتبارها من اأول�يات تط�ير العملية 
التعليمية.

• واملهارات 	 االكادميية  الربامج  تط�ير  يف  وم�ؤ�ص�صاته  املجتمع  مع  �صراكة  عمل 
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واملعارف التي تنظمها هذه الربامج وجماالت البح�ث العلمية لتلبي احتياجات 
املجتمع واأول�ياته.

• وزيادة 	 ورعايتهم  قدراتهم  لتنمية  الطلبة  من  واملبدعني  بامل�ه�بني  االهتمام 
وعي املجتمع نح� اأهمية االبداع واالبتكار.

• يف 	 التعليمية  للربامج  الدرا�صية  اخلطة  �صمن  اإلزامي  درا�صي  مقرر  اإ�صافة 
والعمل  واالأخالقية  االجتماعية  القيم  لتعزيز  باجلامعات  الكليات  خمتلف 
اخلطيب:  )احمد  املجتمع.  ق�صايا  يف  االنخراط  على  وتع�يدهم  التط�عي 

2000م(.
• رعاية امل�اهب والقيادات الطالبية.	
• تفعيل الت�ا�صل بني جامعات دول اخلليج، بتبادل اخلربات واالأن�صطة واملبادرات 	

وو�صع اخلطط للحد من االخطار املحيطة مبجتمعاتها.
• لدى 	 االجتماعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  لتعزيز  التدري�ض  هيئة  ع�ص�  دور  تفعيل 

الطالب من خالل:
o .تفعيل االأن�صطة الطالبية
o .العناية بتنمية البحث العلمي لدى الطالب وت�صجيعه
o .تنمية الروح ال�طنية وتعميقها لدى الطالب

املح�ر الرابع: 
“دعم القيادات اجلامعية للم�ص�ؤولية االجتماعية”

التحديات:
• تقدير القيادات اجلامعية لدور اجلامعة جتاه امل�ص�ؤولية االجتماعية ال ي�صري 	

اإىل و�ص�ل اجلامعات اإىل امل�صت�يات املطل�بة.
• يف 	 يزال  ال  اجلامعية  القيادات  قبل  من  وتبنيه  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م 

مراحله االأوىل.
• اخللط لدى بع�ض القيادات بني وظيفة اجلامعة يف خدمة املجتمع وم�ص�ؤولياتها 	

االجتماعية، مما �صيق دائرة هذه امل�ص�ؤولية يف حدود معينة وح�صرها يف جهة 
واحدة داخل اجلامعة.

• اأن اجلامعات الزالت ال تتبنى امل�ص�ؤولية االجتماعية ب��صفها وظيفة لها نظام 	
وخطة وا�صحه وممار�صات ي�صارك فيها اجلميع.

• االجتماعية 	 امل�ص�ؤولية  جتاه  للجامعة  واالجرائي  االإداري  الدور  و�ص�ح  عدم 
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بال�صكل الذي يجعل منها مهمة وا�صحة لها ق�اعد منظمة، ومنهجية وا�صحة، 
االآن يقع �صمن وظيفة  واأن ما يقدم حتى  وميزانية حمدودة داخل اجلامعة، 

اجلامعة الثالثة املرتبطة بخدمة املجتمع .)عادل ال�صمري:2014(
الروؤية اال�صرتاتيجية:

للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  دعم  يف  فاعلة  متميزة  جامعية  قيادة  نح� 
اخلليجية.

الهدف اال�صرتاتيجي )1(:

تقدير القيادات اجلامعية لدور اجلامعة جتاه امل�ص�ؤولية االجتماعية

: )عادل  التالية  االأن�صطة واالأليات  الهدف اال�صرتاتيجي من خالل  وميكن حتقيق هذا 
ال�صمري :2014(

• تبنى اجلامعة خطة اأو نظاماً وا�صحاً للم�ص�ؤولية االجتماعية.	
• التدري�ض 	 هيئة  الأع�صاء  والت�صهيالت  احل�افز  من  جمم�عة  اجلامعة  تقدم 

املنخرطني يف خدمة املجتمع.
• ت�صهم اجلامعة يف تنفيذ امل�صاريع التنم�ية واالجتماعية.	
• تعمل اجلامعة على تعزيز م�قعها و�صمعتها داخل املجتمع.	
• ت�صجع اجلامعة اأفراد املجتمع على زيارتها واال�صتفادة من مرافقها.	
• تغر�ض اجلامعة ثقافة النزاهة وحماربة الف�صاد.	
• ت�صهم اجلامعة يف تر�صيخ احرتام وحماية حق�ق االن�صان.	
• على 	 امل�صجعة  املبادرات  من  جمم�عة  تقدمي  على  اجلامعية  القيادة  ت�صجيع 

مزيد من امل�ص�ؤولية جتاه البيئة.
• املناط 	 ال�اجب  منظ�ر  من  االجتماعية  مل�ص�ؤوليتها  اجلامعية  القيادات  تنظر 

بها.
• ترف�ض القيادات اجلامعية اأي ممار�صات تبنى على التميز اجلغرايف اأو الطائفي 	

اأو غريه.
• ومتطلبات 	 خمرجاتها  بني  اجلامعة  ت�ازن  ب�صرورة  اجلامعية  القيادات  تهتم 

التنمية و�ص�ق العمل.
• ت�صجيع القيادات اجلامعية روح احل�ار بني االإدارة العليا للجامعة ومن�ص�بيها 	
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من طالب وم�ظفني لتحقيق اأعلى م�صت�يات الر�صا ال�ظيفي.
• امل�ص�ؤولية االجتماعية على م�صت�ى 	 اإن�صاء هيئة متخ�ص�صة يف  تقدمي مقرتح 

الهيئة تعمل على و�صع  التعاون اخلليجي، هذه  التعليم بدول جمل�ض  وزارات 
والفعاليات  االأن�صطة  خمتلف  واأثار  نتائج  حتدد  ووا�صحة  دقيقة  معايري 
اأمنيه   ( اخلليجية  اجلامعات  مبختلف  املقامة  املجتمعية  بامل�ص�ؤولية  املتعلقة 

طاهر:2005(
• اإلزام اأق�صام كليات اجلامعة كال ح�صب تخ�ص�صه بدرا�صة م�صكله من امل�صكالت 	

التي تع�ق التنمية وو�صع احلل�ل لها.

الهدف اال�صرتاتيجي )2(:

تفعيل دور القيادات لتحقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات اخلليجية.

)عادل  التالية:  واالأليات  االأن�صطة  خالل  من  اال�صرتاتيجي  الهدف  هذا  حتقيق  وميكن 
ال�صمري:2014(

• تاأ�صيل مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية ب�صكل وا�صح لدى القيادات اجلامعية.	
• بناء ون�صر ثقافة امل�ص�ؤولية االجتماعية بني القيادات اجلامعية.	
• بالتق�مي 	 االجتماعية  م�ص�ؤولياتها  تفعيل  يف  اجلامعية  القيادات  اأداء  ربط 

واالعتماد االكادميي للهيئة ال�طنية لالعتماد االأكادميي واالأيزو.
• باإدراج جه�دهم يف حتقيق 	 التدري�ض  اأع�صاء هيئة  القيادات اجلامعية  ت�صجيع 

م�ص�ؤوليتهم املجتمعية �صمن معايري تقييمه وترقيته يف اجلامعة.
• والطلبة 	 االأ�صاتذة  من  املجتمع  خدمة  يف  للمتميزين  ومكافاآت  ج�ائز  منح 

واالإداريني.
• بناء نظام ومنهجية وا�صحة للم�ص�ؤولية االجتماعية ميكن من خاللها تق�مي 	

اأداء اجلامعات فيها.
• تقدم اجلامعة درا�صات تق�ميية الأدائها ح�ل امل�ص�ؤولية االجتماعية.	
• تدرج اجلامعة �صمن براجمها م�صافات مرتبطة بامل�ص�ؤولية االجتماعية.	
• تقدم اجلامعة دورات تدريبية يف تنمية ادارة امل�صاريع واالعمال املختلفة الأفراد 	

املجتمع.
• ت�صهم اجلامعة يف م�اجهة امل�اقف الطارئة كالك�ارث واالأزمات.	
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• اال�صرتاتيجية 	 للخطة  الرئي�صة  النقاط  �صمن  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اإدراج 
للجامعة وحتديد جماالت اال�صهام.

• تعزيز روح االبتكار واالبداع من خالل االعالن عن م�صابقات بحثية واخرتاعات 	
تدعم مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية.

ال�ص�ؤال اخلام�ض:
ما اإجراءات تبنى اجلامعات اخلليجية للروؤى اال�صرتاتيجية

للم�ص�ؤولية االجتماعية ؟؟
اال�صرتاتيجية  الروؤى  تبنى  اخلليجية  اجلامعات  لتبداأ  اأ�صا�صية  مراحل  اأربع  هناك 

للم�ص�ؤولية االجتماعية يف املحاور االأربعة ال�صابقة على النح� التايل:
مرحلة التخطيط لربامج امل�ص�ؤولية االجتماعية:. 1

وهي املرحلة التي حتدد فيها املالمح االأ�صا�صية لطبيعة برامج امل�ص�ؤولية االجتماعية التي 
�صتتبناها اجلامعات اخلليجية وتت�صمن ما يلي:

أ البيئة 	. الراهن، من خالل حتليل  ال��صع  اإىل فهم  وتهدف  القدرات:  حتديد 
امل�ؤثرة  والتحديات(  )الفر�ض  اخلارجية  والبيئة  ال�صعف(  )الق�ة،  الداخلية 

على الدور امل�صتقبلي للجامعات اخلليجية يف جمال امل�ص�ؤولية االجتماعية.
أ املالمح 	. و�صع  بهدف   : االجتماعية  للم�ص�ؤولية  امل�صتقبلية  الت�جهات  ر�صم 

من�ص�بيها  للجامعات اخلليجية جتاه  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  اال�صرتاتيجية 
والطالب،  وامل�ظفني  التدري�ض  هيئة  واأع�صاء  واأكادميية  اإدارية  قيادات  من 

وكذلك القطاعات امل�صتفيدة منها.
أ اخلليجية 	. باجلامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  جلهاز  التنظيمي  الهيكل  و�صع 

بهدف و�صع نظام اإداري وهيكل تنظيمي يحدد االخت�صا�صات وال�صالحيات.
أ االجتماعية 	. للم�ص�ؤولية  التنفيذية  والربامج  الت�صغيلية  االأهداف  حتديد 

وم�صاريع  لربامج  الت�صغيلي  االطار  و�صع  بهدف  اخلليجية  باجلامعات 
امل�ص�ؤولية االجتماعية. 

مرحلة تنظيم خطط برامج امل�ص�ؤولية االجتماعية:. 2
االجتماعية  للم�ص�ؤولية  اال�صرتاتيجية  اخلطط  تنفيذ  خط�ات  املرحلة  هذه  تت�صمن 

باجلامعات اخلليجية وذلك على النح� التايل:
أ تط�ير االلتزام الداخلي جتاه امل�ص�ؤولية االجتماعية بتطبيق برامج امل�ص�ؤولية 	.

االجتماعية وفقا للخطة امل��ص�عة م�صبقاً.
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أ لتحقيق 	. العمل  فرق  وتاأ�صي�ض  اخلليجية  اجلامعات  بني  ال�صراكات  تط�ير 
م�صم�ن امل�ص�ؤولية االجتماعية يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

الق�اعد  و�صع  �صرورة  مع  اخلليجية  جلامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  برامج  تنفيذ   -3
االأ�صا�صية ملمار�صة امل�ص�ؤولية االجتماعية داخل اجلامعات وخارجها.

4- مرحلةاملتابعة واملراقبة:
االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  مل�صاريع  التنفيذية  اخلطط  اأداء  مراقبة  املرحلة  هذه  تت�صمن 

ومتابعة كفاءة اأداء هذه اخلطط وذلك باإتباع اخلط�ات التالية:
أ و�صع م�ؤ�صرات االأداء لكل االأهداف الت�صغيلية �صمن اخلطة اال�صرتاتيجية.	.
أ حتديد الن�اجت امل�صتهدفة لكل م�ؤ�صر من م�ؤ�صرات االأداء ملقارنتها مع النتائج، 	.

الفعلي  االداء  بني  معها  التعامل  وا�صرتاتيجيات  االأداء،  فج�ات  وحتديد 
وامل�صتهدف.

5- مرحلة التق�مي والتط�ير امل�صتمر:
يتم يف هذه املرحلة تقييم اأداء اجلامعات اخلليجية يف حتقيق اأهداف امل�ص�ؤولية االجتماعية 

والعمل على التط�ير والتح�صني امل�صتمر.

سادسًا : التوصيات والمقترحات:
التوصيات:

يف �ص�ء ما ت��صلت اإلية الدرا�صة من روؤى واأهداف ا�صرتاتيجية واأن�صطة واآليات حتقيقها 
للم�ص�ؤولية االجتماعية باجلامعات اخلليجية ي��صى الباحث مبا يلي:

تبنى مفهم امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات اخلليجية كا�صرتاتيجية اأ�صا�صية يف . 1
اجلامعات اخلليجية.

ت�صكيل جمل�ض اأعلى للم�ص�ؤولية االجتماعية على م�صت�ى اجلامعات اخلليجية.. 2
للتن�صيق . 3 ال�احدة  اجلامعة  م�صت�ى  على  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  جمل�ض  اإن�صاء 

بني كلياتها واداراتها، وبني اجلامعات اخلليجية ككل.
بحيث . 4 اخلليجية  للجامعات   التنظيمية  الهياكل  يف  ج�هرية  تغيريات  اإحداث 

تت�صمن امل�ص�ؤولية االجتماعية.
يف . 5 اأ�صا�صية  كا�صرتاتيجية  اخلليجية  للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تناول 

اجلامعات اخلليجية.
التح�ل من مدخل معاجلة امل�صكالت واالأزمات اإىل املدخل اال�صرتاتيجي الريادي . 6

التنم�ي الأداء امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات اخلليجية.
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�ص�ق . 7 ت�صكيل  اإىل  العمل  �ص�ق  ومتطلبات  الحتياجات  اال�صتجابة  من  التح�ل 
العمل، وحتقيق التنمية امل�صتدامة، واإنتاج اقت�صاد قائم على املعرفة.

تبني مفه�م اجلامعة اال�صتثمارية اأو اجلامعة املنتجة.. 8
امل�صافة . 9 القيمة  على  القائمة  التناف�صية  امليزة  اإىل  الن�صبية  امليزة  من  التح�ل 

لالإنتاج القائم على التقنية والعن�صر الفكري.
ان�صاء جمل�ض تن�صيقي ملمثلني اجلامعات اخلليجية وم�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة يف . 10

الغرف التجارية وال�صناعية.
يف . 11 اأع�صاء  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  يف  العاملني  وكبار  املتخ�ص�صني  بع�ض  م�صاركة 

املجال�ض العلمية البحثية يف اجلامعات.
واإلزام . 12 اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  يف  العلمي  البحث  لدعم  �صندوق  ان�صاء 

امل�ؤ�ص�صات وال�صركات الغري حك�مية لرفع ن�صبة من اأرباحها ل�صالح ال�صندوق.
و�صع خطة ا�صرتاتيجية م�حدة بني اجلامعات اخلليجية وترجمتها اإىل خطط . 13

االإدارية ورجال االعمال  القيادات  ي�صارك فيها ممثلني من  وبرامج وم�صروعات 
التعاون  جمل�ض  دول  يف  واخلا�صة  احلك�مية  املجتمع  وقطاعات  م�ؤ�ص�صات  يف 

اخلليجي.
المقترحات :

بامل�ص�ؤولية . 1 املتخ�ص�صة  العاملية  املجتمعات  اإىل  اخلليجية  اجلامعات  اإن�صمام 
االإجتماعية للجامعات .

اخلليجية . 2 اجلامعات  م�صت�ى  على  م�حدة  اإ�صرتاتيجية  خطة  م�صروع  عمل 
عن  وخطط  وم�صروعات  برامج  من  عنها  ينبثق  وما  التنفيذية  وخططها 

امل�ص�ؤوليه االإجتماعية .
اإقرتاح اآلية لدعم اجلامعات اخلليجية لل�صركات االإ�صتثمارية .. 3
التجارية . 4 والغرف  اخلليجية  اجلامعات  بني  للتعاون  اآلية  اإىل  الت��صل 

وال�صناعية وغريها من اجلهات التنظيمية فى جمال امل�ص�ؤوليه االإجتماعية .
تخ�صي�ض جائزة “التميز فى امل�ص�ؤولية االإجتماعية” على م�صت�ى اجلامعات . 5

اخلليجية متنح للجامعات وال�صركات وامل�ؤ�ص�صات املتميزة فى حتقيق امل�ص�ؤولية 
االإجتماعية . 

عقد م�ؤمتر �صن�ى خليجى على م�صت�ى دول جمل�ض التعاون اخلليجى . . 6
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دور الجامعات في تعزيز التنمية المستدامة

 من خالل الشراكة المجتمعية:
“ مدى إستفادة القطاعين العام والخاص
من مخرجات الجامعة لتحقيق أهدافها 

التنموية”

 د/ �ردة بلقا�سم العيا�سي
اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم االأنظمة بكلية االإدارة �االأعمال

بجامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن
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مقدمــة :
يرتكز مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية على نظرية اأخالقية تركز على اأن لكل كيان يف املجتمع 
دوراً يجب اأن يقدم خلدمة هذا املجتمع، والكيان قد يك�ن جهة حك�مية اأو غري حك�مية، 

ربحية اأو غري ربحية، وحتى اأفراد املجتمع اأنف�صهم من خالل م�اطنته ال�صاحلة.

امل�ؤ�ص�صات  مت�ض  مما  اأكرث  االقت�صادية  امل�ؤ�ص�صات  مت�ض  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأن  ورغم 
العامة، باإعتبار امل�ص�ؤولية املجتمعية يف هذا االإطار ترتبط باالإ�صتثمار االأخالقي وامل�صاهمة 
يف التنمية التي تخدم املجتمع والبيئة مع حتقيق الع�ائد املجدية على اال�صتثمار، اإال اأن 
املجتمعية  بامل�ص�ؤولية  ارتبطت  الربحية منها  التعليم خا�صة غري  اإىل م�ؤ�ص�صات  النظرة 

بكل ج�انبها ومك�ناتها.

واجلدير بالذكر اأن مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية ظهر كنتيجة طبيعية للعديد من املظاهر 
التي ميزت ال�صاحة االقت�صادية الدولية والتي من اأهمها:

- تزايد الظ�اهر االأخالقية والقان�نية وق�صايا الف�صاد والر�ص�ة يف منظمات االأعمال 
الكربى، مما اأ�صبح يهددها بفقدان �صمعتها وت�ص�يه �ص�رتها اأمام عمالئها.

- تفاقم الك�ارث البيئية يف ال�صن�ات االأخرية، واإهمال منظمات االأعمال لعالج هذه 
ب�صكل  الربحي  باجلانب  واهتمامها  واالإن�صان،  البيئة  على  لن�صاطاتها  ال�صلبية  االآثار 

اأ�صا�صي.

- تزايد ال�عي لدى العمالء وامل�صتهلكني، وحر�صهم على معرفة كل ما يتعلق باأداء 
املنظمات وطبيعة عملها وتاأثرياتها على املجتمع والبيئة.

- تزايد ال�صغط من قبل املنظمات غري احلك�مية، منظمات حماية حق�ق االإن�صان، 
تهتم  التي  املنظمات  من  وغريها  البيئة،  حماية  ومنظمات  العمال،  حق�ق  وحماية 
على  كبري  ب�صكل  اأثرت  ال�صغ�طات  هذه  واالأخالقية،  والبيئية  االإن�صانية  باجل�انب 

ممار�صات واأن�صطة املنظمات.

كما ي�ؤكد الكثري من الباحثني على اأن هناك عالقة تاأثري تبادلية بني التعليم وخمتلف 
ج�انب التنمية ال�صاملة ، حيث يربز دور التعليم ب�صكل مبا�صر يف تنمية امل�ارد الب�صرية 
وت��صف   . العمل  لق�ى  والقدرات  املهارات  واإك�صاب  املعرفة  زيادة  بعمليات  تعنى  التي 
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تعزيز  يف  فعالة  ب�ص�رة  وا�صتثماره  الب�صري  املال  راأ�ض  جتميع  باأنها  الب�صرية  التنمية 
التنمية امل�صتدامة واالأمن ال�صامل ) ك�لن باور، 2001م ، �ض144(. 

اأ�صبحت مقيا�ض تقدم  اأن الكثري من اجلامعات وم�ؤ�ص�صات التعليم العايل  وبالرغم من 
اأي جمتمع من املجتمعات باإعتبارها مراكز اأكادميية منتجة وناقلة وجمددة للمعرفة ، 
وحا�صنة للتقنية ت�صتثمر اإمكاناتها املتاحة يف خدمة املجتمع وتلبية متطلباته ، ولعل هذا 
من بني االأ�صباب  التي خ�لت مل�ؤ�ص�صات املجتمع املدين املطالبة ب�صرورة تط�يراجلامعات  
ل�ظائفها االأ�صا�صية واملتمثلة يف التدري�ض والبحث العلمي وخدمة املجتمع املحلي �صمن 
التعليم  خمرجات  ون�عية  التعليمية  البيئة  بني  ومتجددة  متكاملة  منظ�مية  عالقة 
الريادي  املعا�صرة لدورها  امل�صتدامة وفقا للت�جهات واملتغريات  التنمية  واإنعكا�صها على 
، من خالل اإ�صهامها يف تك�ين راأ�ض املال املعريف ، وتنمية امل�ارد الب�صرية وم�اءمتها مع 
املتطلبات التنم�ية و�ص�ق العمل ، والبحث عن املعارف اجلديدة واإكت�صافها ، و�صناعتها 
وا�صتثمارها ، ون�صرها واإ�صاعتها الأكرب عدد من االأفراد حمليا ودوليا.) فاروق عبده فليه 

، 2003،�ض 348(.

       واهتمام الباحثني بدرا�صة العالقة بني التعليم وامل�ص�ؤولية املجتمعية واآثارها على 
اأ�صا�صية  ركائز  على  يق�م  خا�صة  ب�صفة  العربية  البلدان  يف  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق 

مفادها مايلي:

  *- مما ت�صمنته اخلطط االإ�صرتاتيجية للتعليم العايل مبختلف الدول العربية روؤية 
تق�م على اإيجاد نظام اأكادميي )ترب�ي( ذي ج�دة عالية قادر على تخريج ك�ادر ب�صرية 
متخ�ص�صة يف خمتلف حق�ل املعرفة ، تلبي احتياجات املجتمع احلالية وامل�صتقبلية مبا 
يحافظ على حتقيق عمليات التنمية امل�صتدامة من خالل حت�صني ن�عية التعليم العايل 
ومدى م�اءمته ملتطلبات املجتمع ب��صع معايري واأ�ص�ض لالإعتماد و�صبط اجل�دة تطبق 
على م�ؤ�ص�صات التعليم العايل كافة وتتطابق واملعايري الدولية.) ح�صن ح�صني البيبالوي 

واآخرون،1426هـ(

تاأثري  مدى  قيا�ض  بهدف  العايل  التعليم  خمرجات  تقييم  وو�صائل  اآليات  درا�صة   -*   
العمليات التي جتري على مدخالت ذلك التعليم يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل ومبا يخدم 

حاجة ال�ص�ق من الكفاءات ذات االإنتاجية العالية.
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اإن�صجام التعليم العايل مع متطلبات �ص�ق العمل املتغري ب�صكل  اأن نقطة عدم     *- كما 
التغيري  ويقلل من قدرته على م�اجهة  التعليم  ر�صالة هذا  اأهداف  ي�صعف من حتقيق 
احلا�صل يف �ص�ق العمل وتلبية احتياجات القطاع العام واخلا�ض وم�ؤ�ص�صاتهم من الك�ادر 
امل�ؤهلة وت�صغيلهم مبا يت�افق مع تخ�ص�صاتهم ومبا يتالئم مع الفر�ض ال�ظيفية املتاحة، 
االأبعاد  من  الكثري  عنها  جنمت  التي  البطالة  الأزمة  الهامة  التف�صريات  من  اأ�صبحت 

ال�صلبية التي اأثرث يف م�صاألة حتقيق التنمية امل�صتدامة واالأمن ال�صامل.

أهمية الدراسة:
مطالبة  منها  الكبرية  وخ�ص��صا  التعليمية  امل�ؤ�ص�صات  اأن  يف  الدرا�صة  اأهمية  تثمثل       
اإىل ماأ�ص�صة  امل�ؤ�ص�صات  تبادر هذه  واأن  امل�ص�ؤولية،  اأي وقت م�صى بتحمل  واأكرث من  االآن 
الدرا�صات،  اإجراء  تت�صمن  التي  االإ�صرتاتيجية  خططها  خالل  من  املجتمعية  امل�ص�ؤولية 
تقدمي  مفه�م  من  باالإنتقال  ذلك  ويك�ن  النجاح.  ملدى  وم�ؤ�صرات  قيا�ض  اآليات  وو�صع 
التي  املجتمعية،  امل�ص�ؤولية  تبني مفه�م  اأو�صع يق�م على  اإىل تطبيق  التط�عية  اخلدمة 
ترتكز على التاأمل الدائم يف حمطات املرور املنجزة يف امل�ؤ�ص�صة، والتاأكد من حاجة املجتمع 
اأول�يات  �صمن  بامل�ص�ؤولية  والتزام  ثقافة  هي  املجتمعية  فامل�ص�ؤولية  املقدمة،  للخدمة 
التخطيط االإ�صرتاتيجي للم�ؤ�ص�صة، واأن ت�فر االإدارة العليا جتاه الدعم وامل�صاندة التنمية 

للمجتمع باأبعادها الثالثة: االقت�صادية، واالجتماعية، والبيئية.

املعرفية،  العلمية  الر�صالة  يف  يتمثل  العايل  التعليم  مل�ؤ�ص�صات  الرئي�صي  الدور  اأن  ورغم 
واأدواراً تطال  امل�ؤ�ص�صات م�ص�ؤوليات  الع�صر ومتطلباته فر�صت على هذه  اأن حتديات  اإال 
ج�انب خمتلفة من احلياة الي�مية، وعلى راأ�صها امل�ص�ؤولية املجتمعية والفعل احلقيقي 

واملبا�صر وامل�صتمر يف تنمية املجتمع والقيام بدورها كم�ؤ�ص�صات جمتمعية.

أهداف الدراسة :
تط�ر  من  العامل  ي�صهده  ما  مع  ومتجددة  مت�ا�صلة  املجتمع  يف  التغريات  اأن  باعتبار   
واجتاهاتهم  االأفراد  خ�صائ�ض  على  ذلك  وانعكا�ض  االت�صاالت،  جمال  ويف  تكن�ل�جي 
ومن  واملجتمع،  اجلامعة  بني  امل�صاركة  �صيغ  وتتط�ر  تتجدد  اأن  البد  فاإنه  و�صل�كياتهم، 
خالل تط�ير ما ه� قائم  من خرائط لتط�ير الربامج واملناهج  املطبقة يف اجلامعات 
لن�عية  واإح�صائية  علمية  معرفة  على  مبنية  �صاملة  اإ�صرتاتيجية   خطة  من  اإنطالقا 
ن�ع  اإحداث  اأي  اخلا�ض  والقطاع  احلك�مي  القطاع  يف  املتاحة  ال�ظائف  فر�ض  وكمية 
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من امل�ائمة واالإن�صجام بني خمرجات خمتلف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل ومتطلبات �ص�ق 
العمل، وا�صتحداث الربامج التي تتطلبها التنمية وتغريات اآليات هذا االأخريمن خالل 
ت�ثيق العالقة بني اجلامعات وم�ؤ�ص�صات قطاع االإنتاج العام اأو اخلا�ض ، لت�فري  فر�ض 
التدريب للطالب  يف بيئات العمل ، وبذلك ي�صهم القطاع اخلا�ض يف حتمل اأعباء التعليم 

.) هدى ح�صانني،2004م(

وماهي  للجامعات،  املجتمعية  بامل�ص�ؤولية  املق�ص�د  حتديد  اإىل  الدرا�صة  هذه  وتهدف 
متكن   التي  االآليات  على  ال�ص�ء  وت�صليط  ومك�ناتها  املجتمع  يف  اجلامعية  التاأثريات 

اجلامعة من تاأدية م�ص�ؤولياتها املجتمعية.

إشكالية الدراسة:
   باإعتبار اأن التنمية امل�صتدامة تهدف اإىل تعظيم النفع واالإ�صتفادة من خمتلف مقدرات 
واإمكانيات الدولة بالن�صبة للجيل احلا�صر ، مع مراعات احلفاظ عليها لالأجيال القادمة 
اأو  ال�صيا�صية  اأو  االإقت�صادية  منها  والتنمية،�ص�اء  التط�ر  يعني  ال�صامل  االأمن  ومباأن   ،
االإجتماعية اأو الفكرية يف ظل حماية م�صم�نة ، لهذا جند اأن هذه ال�رقة العلمية تهدف 

اإىل االإجابة على االأ�صئلة التالية:

  *- ماجدوى االإنفاق على النظام التعليمي )العايل( اإن مل يكن قادرا على تخريج منتج 
تعليمي بامل�ا�صفات التي حتتاجها القطاعات االإنتاجية )وفقا ل�ص�ق العمل ال�صع�دي(؟

التي  العايل للت�صدي للمع�قات  التعليم  ل�صيا�صات  ا�صرتاتيجية  *- هل مت و�صع خطط 
ت�اجه تطبيق امل�ص�ؤولية االإجتماعية؟

التنمية  على  خمرجاته  ون�عية  العايل  التعليم  نظام  عالقة  واأثار  انعكا�صات  ماهي   -*
امل�صتدامة باململكة العربية ال�صع�دية؟

املكتبية  الدرا�صة  اأ�صل�ب  على  الباحثة  ركزت  املعتمدة(:  )املنهجية  البحث  اأ�صل�ب   -*
،والربط بني الفكر العربي والغربي ملعرفة كيفية و�صع وتنفيذ اخلطط االإ�صرتاتيجية 
مع  ويت�ائم  يتناغم  مبا  اأبحاث  ومراكز  جامعات  من  العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  ملختلف 
متطلبات واإحتياجات �ص�ق العمل،ويف هذه ال�رقة العلمية �صنحاول ت�صليط ال�ص�ء على 
الدور املهم واخلطري التي تلعبه اإنعكا�صات واأثار عالقة �صيا�صات واأنظمة التعليم العايل 
امل�صتدامة مبختلف  التنمية  ال�طن من خالل تط�ير عملية  بناء  ون�عية خمرجاته يف 

جماالتها وحتقيق االأمن ال�صامل ،وذلك وفق اخلطة الدرا�صية التالية:
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* املبحث االأول :تعريف امل�ص�ؤولية املجتمعية وجماالتها بالن�صبة للجامعات.

* املبحث الثاين: الف�ائد واالأثار التي تع�د على اجلامعات عند تبنيها مفه�م امل�ص�ؤولية 
املجتمعية

املبحث الثالث : مكانة امل�ص�ؤولية املجتمعية يف ال�ظائف التي تق�م بها اجلامعة واأهمية 
حتديد دور العالقة بني ن�عية خمرجات م�ؤ�ص�صات التعليم العايل والقطاع العام واخلا�ض 

وانعكا�صاتها على التنمية امل�صتدامة.

املبحث الرابع: املع�قات التي ت�اجه اجلامعات عند تطبيقها امل�ص�ؤولية املجتمعية واآليات 
تعزيز دور اجلامعات يف حتقيقها.

مصطلحات الدراسة:
رعاية   ، وم�صت�ياته  اأن�اعه  كافة  يف  العلمي  التخ�ص�ض  مرحلة  تعد  العايل:  التعليم   -*
حا�صره  يف  املختلفة  املجتمع  و�صداحلاجات  مل�اهبهم  وتنمية  والنب�غ  الكفاية  لذوي 
وم�صتقبله مبا ي�صاير التط�ر املفيد الذي يحقق اأهداف االأمة وغاياتها النبيلة ، وه� كل 
اأمناط التعليم واأن�اعه التي تلي املرحلة الثان�ية ، وتقدمه اجلامعات والكليات اجلامعية 
ال�صهادة  اأو  الدبل�م  �صهادات  على  للح�ص�ل  واالأكادمييات  واملعاهد  املت��صطة  والكليات 

اجلامعية اأو الدرجات اجلامعية ملا ف�ق ال�صهادة اجلامعية.

دوره ومكانته يف  بالقدرة على جعله مالئما من حيث  العايل: تعرف  التعليم  *- ج�دة 
املجتمع ، ومهامه التعليمية والبحثية واخلدمية واالإنتاجية ، وعالقته بالدولة والعامل 
،والتم�يل العام وتفاعله مع م�صت�يات التعليم انطالقا من حاجة االإقت�صاديات احلديثة 
اإىل خرجني قادرين على تط�ير معارفهم باإ�صتمرار ، والتحلي ب�صفات الباحثني واأ�صحاب 

العمل يف �ص�ق متغري باإ�صتمرار.)ح�صن على ح�صني،1999م(.

عن  ميكن  التي  العمليات  تلك  باأنها  التنمية  املتحدة  االأمم  درا�صات  عرفت   : *-التنمية 
طريقها ت�جيه جه�د امل�اطنني واحلك�مة ، لتح�صني الظروف االإجتماعية واالإقت�صادية 
طاقة  باأق�صى  املجتمع  تقدمي  يف  امل�صاهمة  على  وم�صاعدتها  املحلية  املجتمعات  يف 

ممكنة)نارميان و�صاحلة،2005،�ض40(.

*- امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات : هي �صيا�صة ذات اإطار اأخالقي الأداء جمتمع اجلامعة 
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) طلبة، هيئة تدري�ض، اإداريني، وم�ظفني( م�ص�ؤولياتهم جتاه االآثار التعليمية واملعرفية 
اإن�صانية  تنمية  لتعزيز  املجتمع  مع  تفاعلي  ح�ار  يف  اجلامعة،  تنتجها  التي  والبيئية 

 .)Jossey&Jossey، 2008(م�صتدامة

*- �ص�ق العمل: ال�ظائف املتاحة يف القطاع احلك�مي والقطاع اخلا�ض،ويق�صد به تلبية 
امل�ؤهلة وت�صغيلهم فيه مبا  الك�ادر  اأو اخلا�ض وم�ؤ�ص�صاتهم من  العام  القطاع  اإحتياجات 

يت�افق مع تخ�ص�صاتهم ومبا يتالءم مع الفر�ض ال�ظيفية املتاحة.

*- م�اءمة التعليم العايل ل�ص�ق العمل: اإن�صجام التعليم العايل مع متطلبات �ص�ق العمل 
املتغريب�صكل يعزز ر�صالة هذا التعليم ويعظم من قدراته على م�اجهة التغيري احلا�صل 
ملتطلباته  املالءمة  التدريب  ت�صهيالت  وت�فري   ، حدوثه  قبل  به  والتنب�ؤ  ال�ص�ق  هذا  يف 
االإن�صان  �صعادة  تك�ن  اأن  اأهمية  ح�ل  وم�ؤ�ص�صاته  االأعمال  قطاع  لدى  ال�عي  وتنمية   ،

واملجتمع حم�را لن�صاطه التنم�ي ولي�ض جمرد الك�صب املادي.

تعد  ال�صاعات  من  وعدد  درا�صية  وحدات)م�اد(  عن  عبارة  هي   : الدرا�صية  اخلطط   -*
املعدة  الدرا�صية  العامة للخطة  االأطر  للتخرج منظمة ومب�بة ومق�صمة وفق  متطلبات 

يف خمتلف كليات اجلامعات.

*- الدراسات السابقة:
 ،« وامل�ائمة  التعليم  »ن�عية  عن�ان  حتت  بدرا�صة  ،2006م(  واآخرون  )احلنيطي  قام   -^
خ�ا�ض  لبع�ض  االإنتاج  عنا�صر  عالقات  لتغيري  االإ�صتجابة  معرفة  اإىل  الدرا�صة  هدفت 
القرن اجلديد ، واأكدت اأن امل�ائمة بني خمرجات التعليم العايل  واحتياجات �ص�ق العمل 
اخلا�ض  القطاع  م�ؤ�ص�صات  تعريف  خالل  من  وتاأهيله  اخلريج  ج�دة  كفاءة  رفع  تتطلب 
وت�فري  اخلرجني  ومهارات  قدرات  قدرات  وت�ص�يق  والتخ�ص�صات  الدرا�صية  بالربامج 

البيانات ح�ل �ص�ق العمل.

العربي مبا ي�صتجيب  التعليم  ، 2007م( درا�صة ح�ل �صمان ج�دة  واأجرى )احل�صن   -^
الإحتياجات �ص�ق العمل ، وهدفت الدرا�صة للتعرف على املعارف واملهارات املطل�بة لي�صبح 
املتعلمني اأي�صا منتجني للمعرفة ،وخل�صت الدرا�صة اإىل �صرورة �صم�لية جميع ج�انب 
العملية التعليمية برباجمها ،تخ�ص�صاتها ،والتدري�ض باملفه�م احلديث بناء على حاجة 
تغرياته  يف  املت�صارع  امل�صتقبل  يف  املعرفة  على  املبنية  العمل  فر�صة  ل�صمان  العمل  �ص�ق 

وحتدياته.
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كما اأ�صارت درا�صة قامت وزارة التعليم العايل باالأردن حتت عن�ان :  -^

» م�صروع التعليم العايل و�ص�ق العمل )خدمات ت�ظيف(« اإىل ت�صخي�ض اأهم االإجتاهات 
التي ت�ؤثر يف م�صتقبل الت�ظيف يف االأردن من خالل معرفة اخلارطة الذهنية لع�امل 
البيئية اخلارجية يف ظل الع�ملة واالإتفاق على ذلك ، ومتثلت االآثار ال�صلبية من مظاهر 
الع�ملة واملعل�ماتية واخل�صخ�صة و�صغر حجم امل�ؤ�ص�صات واملنظمات  يف ال��صع االإقت�صادي 
لتخ�ص�صات  التعليم  وتقنني   ، وامل�صاقات  املناهج  م�اكبة  وعدم  والت�صخم  )البطالة  بـ 
م�صبعة ال يحتاجها �ص�ق العمل(. اأما االإيجابية منها فتمثلت بـ ) م�ؤهالت عالية اجل�دة ، 

حر�ض االإ�صتثمار، واإلزام اأ�صحاب امل�صاريع اعتماد �صيا�صة التقاعد املبكر(.

اإنطالقا مما تقدم جند اأن معظم الدرا�صات ال�صابقة اإتفقت ح�ل نقطة اأ�صا�صية متثلت 
يف �صرورة اإحداث م�ائمة واإن�صجام بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات �ص�ق العمل 
واإحتياجاته ، وتتميز هذه ال�رقة العلمية عن غريها من الدرا�صات التي �صبقتها بت�صليطها 
والتحديات(  )املع�قات  امل�صتدامة  التنمية  العربي من  العايل  التعليم  واقع  على  ال�ص�ء 
تط�ر  على  وانعكا�صاتها  ون�عية خمرجاته  التعليم  م�ؤ�ص�صات  بني  العالقة  دور  وحتديد 
الآليات  م�صتقبلية  روؤية  بناء  ال�صامل،باالإ�صافةاإىل  االأمن  وحتقيق  امل�صتدامة  التنمية 
تعزيز دور اجلامعات يف حتقيق التنمية امل�صتدامة واالأمن ال�صامل من خالل االإ�صتفادة 

من التجارب الغربيةالرائدة يف هذا املجال.

* املبحث االأول :تعريف امل�ص�ؤولية املجتمعية وجماالتها بالن�صبة للجامعات.

يف  كيان  لكل  اأن  على  تركز  اأخالقية  نظرية  على  مبني  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  اإن 
اأو  حك�مية  جهة  يك�ن  قد  والكيان  املجتمع،  هذا  خلدمة  يقدم  اأن  يجب  دوراً  املجتمع 
اأنف�صهم من خالل م�اطنته  املجتمع  اأفراد  اأو غري ربحية، وحتى  غري حك�مية، ربحية 
ال�صاحلة. ووتبل�ر ر�صالة اجلامعة ح�ل دورها باأن تك�ن �صريكا كاماًل يف تط�ير املجتمع، 
ومتط�رة  دائمة  برامج  لذلك  وت�صع  املجتمع،  مع  بال�صراكة  نف�صها  تلزم  فاجلامعة 
فاعلة  اأدوار  حتديد  اأن  كما  العمل.  �ص�ق  متطلبات  مع  خمرجاتها  تت�افق  با�صتمرار 
مع  وت�افقها  كافة،  املدين  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  مع  اأن�صطتها  وتناغم  وان�صجام  للجامعات 
اأ�صبح  والبيئية  والقيمية  واالأخالقية  القان�نية  ملتطلباته  وا�صتجابتها  املجتمع،  ت�قعات 

اأمرا اإلزامياً غري قابل للنقا�ض اأو التق�صري يف تطبيقه واأدائه .
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جامع  تعريف  حتديد  االأحيان  من  كثري  يف  ال�صعب  م  اأنه  ه�  هنا،  بالذكر  واجلدير 
واالإن�صانية  االجتماعية  بالعل�م  يتعلق  فيما  وبخا�صة  ما،  اأو ظاهرة  ملفه�م معني  �صامل 
كبرياً يف حتديد مدل�ل  تن�عاً  العلماء  تعريفات  تن�عت  فلق  املجتمعية،  امل�ص�ؤولية  مثل 
املجتمعية  بامل�ص�ؤولية  املرتبطة  التعريفات  اأهم  نعر�ض  يلي  وفيما  املجتمعية،  امل�ص�ؤولية 

للمنظمات.

التعريف االأ�ل:
تعرف امل�ص�ؤولية اجلتمعية للمنظمة باأنها اإلتزام اأخالقي بني املنظمة املجتمع، ت�صعى من 
خالله املنظمة اإىل تق�ية الروابط بينها وبني املجتمع ب�صكل عام، والذي ينعك�ض بدوره 

على جناحها وحت�صني اأدائها امل�صتقبلي.

التعريف الثاين:
باإر�صاء  املنظمة  مب�جبه  تلتزم  واملجتمع  املنظمة  بني  عقد  هي  املجتمعية  امل�ص�ؤولية   
املجتمع ومبا يقق م�صلحته وينظر اإليها على اأنها التزام من قبل املنظمة جتاه املجتمع 
حماربة  مثل  االجتماعية  االأن�صطة  من  بالكثري  قيامها  خالل  من  فيه  تعي�ض  الذي 
الفقر ومكافحة التل�ث وخلق فر�ض العمل وحل الكثري من م�صاكل: ال�صحة، االإ�صكان، 

امل�ا�صالت، وغريها من اخلدمات.

التعريف الثالث:
لل��ص�ل  املنظمة  تتخذها  التي  واالأفعال  القرارات  جمم�عة  هي  املجتمعية  امل�ص�ؤولية 
االأمر  نهاية  يف  متثل  والتي  املجتمع  يف  ال�صائدة  والقيم  املرغ�بة  االأهداف  حتقيق  اإىل 
اإىل حتقيقها كجزء من  وال�صاعية  املنظمة  الإدارة  املبا�صرة  االقت�صادية  املنافع  جزءا من 

اإ�صرتاتيجيتها.

 »: بـاأنها  للجامعات  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  تعريف  ن�صتخل�ض  اأن  ميكن  ذلك  من  وانطالقا 
التدري�ض  يف  االأ�صا�صية  مهامها  يف  واالأخالق  والقيم  املبادئ  ملمار�صة  اجلامعة  م�ص�ؤولية 
وخدمة املجتمع وكذلك يف اإدارة امل�ؤ�ص�صة التعليمية من حيث تبني مبادئ ت�صتمل على العدل 
التنمية  اإىل  ا�صافة  والدميقراطية  االن�صان  حق�ق  وتعزيز  باحلرية  واالعرتاف  وامل�صاواة 
عمل  ج�هر  يف  تك�ن  واأن  البد  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأن  هي  االأ�صا�صية  والنقطة  امل�صتدامة 
.)Jossey&Jossey,اجلامعة وكذلك يف طريقة التعليم ولي�ض ن�صاطا منف�صال« )2008أ
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وتق�م امل�ص�ؤولية املجتمعية على مبادئ رئي�صية تتمثل فيما يلي:

- احلماية واإعادة االإ�صالح البيئي.

- القيم واالأخالقيات.

- امل�صائلة واملحا�صبة.

- تق�ية ال�صلطات وتعزيزها.

- االداء املايل والنتائج.

- م�ا�صفات م�قع العمل.

- العالقات التعاونية.

- املنتجات ذات اجل�دة واخلدمات.

- االرتباط املجتمعي.

كما ميكن حتديد جماالت امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات فيما يلي
: )Charter & Burkhardt، 2009( 

- ربط التعليم اجلامعي بحاجات املجتمع التعليمية والثقافية واملهنية والتنم�ية ومده 
باأف�صل االأ�صاليب التكن�ل�جية احلديثة.

روح  ت�اكب  بحيث  اجلامعة  تطرحها  التي  والتخ�ص�صات  واالأن�صطة  الربامج  تن�يع   -
الع�صر وتلبي احتياجات �ص�ق العمل.

- ت�صجيع برامج التعليم امل�صتمر للكبار والتعليم امل�صائي لالأفراد لذين ال ت�صمح ظروفهم 
االلتحاق بالربامج النظامية ال�صباحية.

رعاية  برامج  على  ت�صتمل  والتي  للطالب  الكاملة  الطالبية  الرعاية  برامج  ت�فري   -
اإجتماعية ونف�صية وثقافية وت�فري منح درا�صية طالبية وبرامج التبادل الطالبي.

- تط�ير املناهج وطرق التدري�ض التي ت�صمن تخريج اأجيال وك�ادر م�ؤهلة ومدربة قادرة 
على االلتحاق ب�ص�ق العمل.
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- ت�ظيف التعليم اجلامعي لتلبية حاجات الفرد واملجتمع امل�صتقبلية.

- تدريب الطالب من خالل ور�ض العمل واملحا�صرات التي ت�صاعدهم على التدريب على 
ا�صل�ب النقا�ض احلر.

- تقدمي كافة االأن�صطة الطالبية من معار�ض وم�ؤمترات وفعاليات واالحتفاالت باأعياد 
وطنية داخل احلرم اجلامعي للطالب.

- تقدمي كافة اال�صت�صارات وعمل البح�ث التطبيقية واخلدمات امليدانية التي ت�صاهم يف 
حل م�صاكل ال�صناعة.

- ت�صجيع االفراد على ا�صتخدام املن�صاآت اجلامعية يف غري اأوقات الدرا�صة.

- ا�صت�صافة امل�ص�ؤولني و�صناع القرار داخل اجلامعة بحيث يك�ن الطالب اجلامعي اأكرث 
وعياً واإدراكاً ملا يدور من ح�له من اأحاث وتط�رات.

- اإن�صاء جمال�ض ا�صت�صارية م�صرتكة من رجال اجلامعة وقيادات املجتمع ورجال ال�صناعة 
لتحديد حاجات املجتمع والتعرف على م�صكالته.

وتاأهيل  تدريب  خدمات  تقدمي  اأو  ت�ظيفهم  خالل  من  اجلامعة  بخريجي  االإهتمام   -
وذلك  وندوات  عمل  وور�ض  تدريبية  دورات  وتقدمي  وظيفي  م�صار  وتخطيط  وظيفي 

الإ�صتكمال ما ي�صتحدث يف جماالت تخ�ص�صهم.

اإن�صاء مراكز  - تبني تعليم االأفراد يف املجتمع من ذوي االحتياجات اخلا�صة من خالل 
متخ�ص�صة وخدمات للطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة وذلك لتاأهيلهم اأن يك�ن�ا فعالني 

يف املجتمع.

التعلم  ا�صاليب  وتط�ير  التعليمية  املناهج  تط�ير  يف  احلديثة  التكن�ل�جيا  ا�صتخدام   -
وتب�صيط اإجراءات العمل.

املبحث الثاين : الف�ائد  واالأثار التي تع�د على اجلامعات عند تبنيها مفه�م امل�ص�ؤولية 
املجتمعية.

اإن م��ص�ع امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات من امل��ص�عات املطروحة عاملياً يف هذه الفرتة 



54

االأكادميية  الربامج  واإدراجها يف خمتلف  اإبرازها  ال�اجب  االأم�ر  باإعتباره من  الزمنية، 
من  ي�صتدعي  ما  وهذا  خمرجاتها،  اأو  اأدوارها  م�صت�ى  على  �ص�اء  باجلامعات  والعلمية 
كافة م�ؤ�ص�صات التعليم مبا فيهم اجلامعات اأن ت�صع م��ص�ع امل�ص�ؤولية املجتمعية من بني 
املحاور والنقاط الرئي�صية يف خططها اال�صرتاتيجية �صاأنها �صاأن جميع م�ؤ�ص�صات املجتمع 
املدين االأخرى، وذلك ملا يع�د عليها من ف�ائد عند تبنيها مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية ) 

اأمينة طاهر، 2005م( ، مثل:

• طم�حات 	 يحقق  �صكل  على  اجلامعة  داخل  القرارات  اإتخاذ  عملية  ت�صجيع 
املجتمع وتطلعاته.

• باأهداف 	 ل�ا�صح  االح�صا�ض  وزيادة  املجتمع  داخل  و�صمعتها  م�قعها  تعزيز 
اجلامعة ور�صالتها وحت�صني ال�ص�رة الذهنية عن اجلامعة.

• حتقيق ع�ائد ط�يلة االأجل يف اال�صتثمار االجتماعي داخل املجتمع.	
• حت�صني تنظيم العالقة مع كافة اأفراد املجتمع.	
• تعزيز والء العاملني ورفع روحهم املعن�ية وحت�صني �صالمة العاملني و�صحتهم 	

واحل�ص�ل على حق�قهم من خالل تبني اجلامعة مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية 
جتاه امل�ارد الب�صرية العاملة بها.

• حت�صني نزاهة و�صفافية املعامالت داخل اجلامعة.	
• خالل 	 من  وم�ؤ�ص�صاته  املدين  املجتمع  وتعزيز  العامة  امل�صلحة  يف  امل�صاهمة 

اإلتزام امل�ؤ�ص�صة باالأنظمة والل�ائح ولق�انني التي تراعي حق�ق االن�صان.
الأداء  اأخالقي  اإطار  ذات  خطة   هي  للجامعات   املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأن  وباإعتبار 
جتاه  م�ص�ؤولياتهم  وم�ظفني(  اإداريني،  تدري�ض،  هيئة  طلبة،   ( اجلامعة  جمتمع 
مع  تفاعلي  ح�ار  يف  اجلامعة،  تنتجها  التي  والبيئية  واملعرفية  التعليمية  االآثار 
اجلامعية  التاأثريات  تق�صيم  ميكن  فاإنه  م�صتدامة،  اإن�صانية  تنمية  لتعزيز  املجتمع 
اإىل اأربعة اأن�اع مرتابطة من خالل عالقتها املبا�صرة باملجتمع وامل�ص�ؤولية جتاهه، 

واملتمثلة فيما يلي:
امل�ص�ؤولة  للم�اطنة  الطلبة  بتح�صري  بتح�صري،  وذلك  ترب�ية،  تعليمية  اأثار  اأوال/ 

لتنمية م�صتدامة، ومن خالل:
أ الفاعلة واملرتبة والقادرة على تخطي احل�اجز 	- التدري�ض  تط�ير طرائق 

واال�صتعدادات  القدرات  تنمية  يف  ت�صهم  والتي  للمتعلمني،  واملع�قات 
للخريجني واأفراد املجتمع.
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أ تط�ير الربامج والتخ�ص�صات االأكادميية التي تلبي احتياجات �ص�ق العمل 	-
ومتطلباته املتجددة واملتط�رة.

أ وتكن�ل�جيا 	- والتعليمية،  الطبية،  الرعاية  لربامج  اجلامعات  تط�ير 
املعل�مات واالت�صاالت، واخلدمات الثقافية.

أ يف 	- االأكادميية  وامل�صاهمة  التعليم  من  واملحرومني  للفقراء  دورات  ت�فري 
ن�صر املعرفة يف املجتمع.

أ واملهارات 	- االأكادميية  الربامج  تط�ير  يف  وم�ؤ�ص�صاته  املجتمع  مع  �صراكة 
العلمية لتلبي  البح�ث  التي تت�صمنها هذه الربنامج وجماالت  واملعارف 

احتياجات املجتمع واأولياته.
أ عقد اتفاقات تعاون مهني وعلمي مع هيئات وم�ؤ�ص�صات املجتمع يف جماالت 	-

اخلدمة العامة، والتعاون االأكادميي والتنمية املهنية، والتدريب والبحث، 
وخدمة البيئة.

أ قيام االأ�صتاذ اجلامعي بدور اأ�صمل واأو�صع ال يقت�صر على وظيفة التدري�ض، 	-
بل ي�صمل اأي�صا دوره:

- كباحث منتج لالإبداع واملعارف العلمية التي تع�د بالفائدة على املجتمع.

التغيري  وق�ى  االإ�صالح  عنا�صر  اأهم  اأحد  باعتباره  املجتمع  يف  وفاعل  نا�صط   -
والتحديث يف املجتمع.

- اجلمع بني الفكر والعمل اأو النظرية واملمار�صة والقيام بدوره يف الدفاع عن هم�م 
املجتمع وق�صاياه وحق�قه.

أ اإ�صراك املجتمع واأفراده يف البح�ث والدرا�صات، واإزالة احل�اجز بني العلم 	-
واملجتمع مل�صلحة املجتمع، من خالل:

- ت�ظيف كل اأن�صطة اجلامعة االأكادميية والعلمية يف خدمة املجتمع بكل ت�جهاته 
االإجتماعية واالإقت�صادية.

عن  للتعبري  للطالب  الفر�صة  واإتاحة  االأجيال،  تربية  يف  اجلامعات  م�صاهمة   -
الفاعلة  للم�صاركة  ت�ؤهلهم  التي  املتن�عة  االأن�صطة  واإبداعاتهم من خالل  اأفكارهم 

يف تنمية املجتمع.
نقاط  لتحديد  املجتمعية،  بامل�ص�ؤولية  متعلقة  واأبحاث  درا�صات  باإجراء  االإهتمام   -
ال�صعف وكيف نتعامل معها، وتعزيز نقاط الق�ة يف ال�صيا�صات واالإجراءات اخلا�صة 

باملجتمع وتنميته.
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- االهتمام بامل�ه�بني واملبدعني من الطلبة لتنمية قدراتهم ورعايتهم وزيادة وعي 
املجتمع نح� اأهمية االإبداع واالإبتكار.

و�صفافية،  ب�اقعية  وبراجمها  اجلامعة  بتخ�ص�صات  وذويهم  الطلبة  ت�عية   -
تخ�ص�صاتهم  اختيار  خالل  من  املهني  م�صتقبلهم  حتديد  يف  الطلبة  وم�صاعدة 

املالئمة لقدراتهم وا�صتعداداتهم ومي�لهم بطريقة علمية ومنهجية.

العلمية  للن�صاطات  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مبعرفة  وذلك  معرفية،  اآثار   / ثانيا 
والتثقيفية، من خالل:

أ باهمية 	- االإيجابية  والثقافة  املعرفة  ن�صر  نح�  وت�جيهه  جمتمعي  حراك  قيادة 
تنمية  يف  ذلك  واأثر  احلديثة،  االت�صاالت  وو�صائل  والتكن�ل�جيا،  احل�ا�صيب 

املجتمع، وتعزيز قدراته يف هذا املجال.
أ تثقيف امل�ارد الب�صرية وتاأهيلها لت�صييق الفج�ة املعرفية مع البلدان املتقدمة، 	-

وتعزيز دور املثقفني واالأكادمييني يف ال�ص�ؤون العاملية.
أ تنظيم حمالت على امل�صت�ى ال�طني لزيادة ال�عي ح�ل الق�صايا املحلية والعاملية 	-

العمل التط�عي والتجارب امليثالية.

اآثار تنظيمية وبيئية، وذلك بتنظيم حياة جامعية م�ص�ؤولة عن املجتمع والبيئة،  ثالثا/ 
ومن خالل:
أ اعتبار التميز يف خدمة املجتمع عن�صراً من عنا�صر التميز للجامعة، �صاأنه �صاأن 	-

التميز االأكادميي.
أ احتياجاته 	- على  التعرف  خالل  من  ومك�ناته،  العمل  �ص�ق  مع  ثقة  ج�ص�ر  بناء 

واال�صتفادة من روؤيته وتطلعاته يف جمال الربامج االأكادميية وجماالت البح�ث 
العلمية، واملهارات واملعارف التي يجب اأن ميتلكها اخلريج لت�ؤهله لدخ�ل �ص�ق 

العمل بكفاءة واقتدار.
أ �صاأن 	- �صاأنه  للجامعة،  اال�صرتاتيجية  اخلطط  �صمن  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اإدراج 

التميز االأكادميي.
أ ت�صكيل وحدات ملتابعة اخلرجني تعنى بالت�ا�صل مع امل�ؤ�ص�صات املجتمعية املخت�صة 	-

لت�فري فر�ض التدريب لهم، ومع امل�ؤ�ص�صات امل�صغلة و�ص�ق العمل لت�فري فر�ض 
العمل.
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أ اإعادة النظر يف كثري من ال�صيا�صات واملمار�صات التعليمية، لتط�يرها مبا ين�صجم 	-
مع م�ص�ؤولية اجلامعة جتاه املجتمع، وتط�ير هذا الدور با�صتمرار خدمة مل�صالح 

املجتمع واأفراده.

ومن  التط�ير،  اأجل  من  املتبادل  للتعلم  التجمعات  يف  بامل�صاركة  جمتمعية،  اآثار   / رابعا 
خالل:
أ حت�صني 	- يف  وامل�صاهمة  االأمية  على  والق�صاء  الريفية  التنمية  يف  للجامعات  دور 

ن�عية احلياة يف املجتمع ككل، ويف املناطق الريفية واملحرومة ب�صكل خا�ض.
أ من 	- للمزيد  اأن�صطتها  وت��صيع  املختلفة،  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  مع  �صراكات  بناء 

ال�صراكة مع القطاع اخلا�ض وو�صائل االإعالم واملجتمع املدين.
أ واملراأة، 	- اخلا�صة،  االحتياجات  وذوي  للمتف�قني  مالية  وم�صاعدات  منح  تقدمي 

التعليم  على  حافزاً  ي�صكل  مما  املحدودة،  املادية  القدرات  وذوي  ال�صن  وكبار 
خدمة  يف  املطل�ب  بالدور  املجتمع  فئات  كل  لقيام  والقدرات  للذات  وتط�ير 

املجتمع وتنميته.
أ واي�صا حتقق امل�ص�ؤولية املجتمعية عددا من االأثار االإيجابية على نف��ض الطالب 	-

عثمان،  اأحمد  �صيد   ( االأثار  هذه  اأبرز  ومن  املجتمعية  الكادميية  وممار�صاتهم 
1996م، �ض 45(:

• امل�صاركة يف الربامج املجتمعية وم�صاعدة االأخرين يف تلبية احتياجاتهم .
املختلفة  املجتمع  لتحديات  اأو�صح  وفهم  املجتمعية  للق�صايا  فهمهم  ت��صيع   •

وامل�صاهمة يف اأحداث تغريات يف جمتمعاتهم.
ثقافته  ح�صب  كل  منهم  والتعلم  النا�ض  مع  العمل  خالل  من  مداركهم  ت��صيع   •

وجتاربه ومن ثم تط�ير مفاهيمهم االجتماعية وفل�صفتهم للحياة.
املبحث الثالث : مكانة امل�ص�ؤولية املجتمعية يف ال�ظائف التي تق�م بها اجلامعة واأهمية 
حتديد دور العالقة بني ن�عية خمرجات م�ؤ�ص�صات التعليم العايل والقطاع العام واخلا�ض 

وانعكا�صاتها على التنمية امل�صتدامة.

وخدمة  العلمي  والبحث  التدري�ض  يف  واملتمثلة  اجلامعات  بها  تق�م  التي  ال�ظائف  اإن 
وحتديد  املعرفة  ن�صر  يف  ي�صهم  فالتدري�ض  ومرتابطة،  متكاملة  وظائف  هي  املجتمع 
االجتاهات وتعديل ال�صل�ك واإكت�صاب املهارات، والبحث العلمي ي�صهم يف جتديد املعرفة 
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يف  املعرفة  بتطبيق  تعنى  املجتمع  خدمة  اأما  جديدة،  تكن�ل�جيا  وا�صتحداث  واإنتاجها 
حتقيق  اإىل  و�ص�اًل  معي�صته،  م�صت�ى  وحت�صني  اأفراده  وخدمة  م�صكالته  حلل  املجتمع 
من  بد  ال  فاعلة،  بطريقة  املجتمعية  مل�ص�ؤوليتها  اجلامعات  والأداء  ككل.  املجتمع  تقدم 

التعامل مع اأربعة حماور للتغيري، هي:

التنظيم: من خالل تنظيم حياة جامعية م�ص�ؤولة عن املجتمع والبيئة.� 1
التعليم: من خالل حت�صري الطلبة للم�اطنة امل�ص�ؤولة عن التنمية امل�صتدامة.� 2
املعرفة: من خالل معرفة امل�ص�ؤولية املجتمعية للن�صاطات العلمية والتثقيفية.� 3
اأجل � 4 من  املتبادل  للتعلم  املجتمعية  التجمعات  مع  م�صاركة  خالل  من  �صراكة، 

التط�ير.
وهذا يتطلب و�صع خطة تدريجية الأداء اجلامعة مل�ص�ؤولياتها املجتمعية من خالل: 

• الت�صخي�ض:  بتحديد م�قع امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة وطبيعتها يف الروؤية 	
والر�صالة العامة للجامعة، وذلك من خالل: 

أ حتليل للخطاب امل�ؤ�ص�صي ) الروؤية، والر�صالة، والت�صريعات الداخلية، والق�انني، 	-
والت�صريعات العامة(.

أ حتليل القيم وتط�يرها والتعبري من خالل ) االإعالنات، والب��صرتات، واالإذاعة، 	-
والر�صائل، وال�صحف، والن�صرات(.

أ حتليل الربنامج االأكادميي) املنهاج، والن�صاطات املنهجية، وطرق التدري�ض(.	-
أ حتليل العالقة بني اجلامعة واملجتمع ) ت�صليط ال�ص�ء نح� املجتمع، والتبادل 	-

التكن�ل�جي ون�صر الثقافة التكن�ل�جية(.
أ االأطراف 	- واإدراك  االإن�صانية  العالقات   ( داخل اجلامعة  االأخالقي  للنم�  حتليل 

ال�صل�ك  ودرا�صة  وم�ظفني(،  واإداريني،  واأ�صاتذة،  الطلبة،  مثل  لها  االأ�صا�صية 
بالتط�ر  العالقة  ذات  االأ�صا�صية  باملراجع  معرفتهم  ومدى  للطلبة  االأخالقي 

املجتمعي والبيئي.
أ املناطق 	- واإدارة  الطاقة،  وا�صتخدامات  املباين،   ( االأيك�ل�جية  للب�صمة  حتليل 

اخل�صراء(.
أ ت�صخي�ض ذاتي/ �صخ�صي لالإمكانات واال�صتعدادات.	-
أ حتديد اأ�صحاب امل�صلحة واالأدوار املناطة.	-
أ عقد مقارنات هادفة.	-
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• التخطيط: لتحديد مناطق التط�ير واختيارها وت��صيح خطة العمل.	
• والتخطيط 	 الت�صخي�ض  خالل  من  املحددة  الربامج  بتنفيذ  التنفيذ: 

الإجراءات تنفيذها.
• التقييم: تقييم م�صتمر وتغذية راجعة.	
• الت�ا�صل: ت�ا�صل مع املجتمع ومك�ناته يف كل مراحل العمر.	

كما اأن من اأهم القطاعات امل�صرفة على �ص�ق العمل ،القطاع العام والقطاع اخلا�ض . حيث 
عدة  وهناك   ، احلك�مية  وامل�صالح  العامة  وامل�ؤ�ص�صات  ال�زارات   يف  العام  القطاع  يتمثل 
جهات حك�مية تت�ىل االإ�صراف على �ص�ق العمل من خالل م�ؤ�ص�صات اإختلفت ت�صمياتها 

من بلد الآخر  مثل:

*- وزارة العمل التي تت�ىل تطبيق نظام العمل والعمال.
*- وزارة اخلدمة املدنية التي تق�م بتعيني العمالة يف القطاع احلك�مي.

*- نقابة العمال.
*- جمل�ض الق�ى العاملة )العبيد واآخرون،1994م،�ض297(.

اأما فيما يخ�ض القطاع اخلا�ض فيمثل كافة ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات االأهلية براأ�ض مال خا�ض 
ويف خمتلف امليادين ، فقد قامت العديد من الدرا�صات اإىل حتديد عدد من التخ�ص�صات 

التي يهتم بها �ص�ق العمل حاليا ميكن عر�ض البع�ض منها فيمايلي:

*- قطاع البرتول والبرتوكيماويات:

، وتبعا         يعترب البرتول  املحرك االأ�صا�صي لالإقت�صاد يف الكثري من الدول النفطية 
للتقارير االإقت�صادية  ت�صكل الرثوة البرتوكيماوية يف الكثري من الدول العربية النفطية 
ال�صركات  اإ�صتثمارات  ا�صتقطاب  يف  ق�ية  تناف�صية  مبيزة  تتمتع  االأخرية  هذه  اأن  ،كما 
املدن  من  العديد  هناك  واأن  خا�صة  ال�ظائف  من  العديد  خلق  وبالتايل   ، االأجنبية 
اإىل  اأ�صف   ، العربية  النفطية  الدول  مناطق خمتلفة من  االإن�صاء يف  ال�صناعية يف ط�ر 
ذلك اأن هناك الكثري من املناطق البرتولية التي مل تكت�صف بعد وحتتاج اإىل التنقيب مما 
يجعل ال�ظيفة يف هذا القطاع من اأكرث القطاعات طلبا ، ولكن العمل يف هذا املجال ال 
يزال يقت�صر على الرجال ذوي الكفاءات العالية جدا.)حممد عبد العليم مر�صي، 1405(.

*- القطاع القانوين: 
بع�ض  عليها  فر�ض  العاملية  التجارة  منظمة  اإىل  العربية  الدول  بع�ض  اإن�صمام  اإن        
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بكل  وم�ؤ�ص�صتها  �صركاتها  األزمت  اأنها  ،حيث  القان�نية  اأنظمتها  خمتلف  يف  التعديالت 
تن�عت  قان�نية  اإ�صت�صارات  مكاتب  فتح  اإىل  اأدى  مما  املنظمة   تلك  واإجراءات  ق�انني 
مابني امل�صكالت االإدارية واملالية التي ي�اجهها االأ�صخا�ض يف حميط عملهم ، وبني تناول 
مثل  املختلفة  الق�صائية  والدعاوي  االإرث  ،وق�صايا  وزواج  طالق  من  العائلية  الق�صايا 
احلماية القان�نية لل�صركات االأجنبية.وبالتايل خلق فر�ض عمل جديدة مل تكن م�ج�دة 

من قبل.)عي�صى بن ح�صن االأن�صاري، 2006م(

*- قطاع االإعالن:
تعطي هذه املهنة اإمكانيات التح�ل اإىل العمل اخلا�ض من خالل ت�صاميم »برو�ص�رات« 

اأو �صفحات اإلكرتونية، ويزداد الطلب يف هذه املهن على الرجال والن�صاء على حد �ص�اء.

*- قطاع التكن�ل�جيا والك�مبي�تر:

من  به  يت�صف  ملا  ،وذلك  التكن�ل�جيا  قطاع  يف  العاملني  اإىل  باإ�صتمرار  احلاجة  تتزايد 
حي�ية ومن�ا حيث يعترب من اأكربواأ�صرع القطاعات تط�را على امل�صت�ى العامل.

*- قطاع ال�سياحة �الفنادق :-
درجة   على  احل�ص�ل  يتطلب  ال�صياحي  العمل  اأن  الدرا�صات  من  الكثري  اأو�صحت         
اأو علم البيئة ، وعليه فقد مت  اأحد املجاالت ال�صياحية كاالآثار واجلي�ل�جيا  جامعية يف 
اإفتتاح العديد من الكليات ال�صياحية وذلك لتخريج الكفاءات القادرة على �صغر ال�ظائف 

ال�صياحية احلالية وامل�صتقبلية خا�صة يف الدول العربية ال�صياحية.

*- قطاع االأ�سهم:
    تعترب �ص�ق االأ�صهم العربية من بني اأ�ص�اق االأ�صهم املعتربة  يف الدول النامية خا�صة 
من جهة القيمة ال�ص�قية لالأ�صهم املتداولة وحتظى باإهتمام �صريحة  كبرية من املجتمع  
،ولكي تك�ن حملل اأ�صهم اأو م�ص�ؤول لتداول االأ�صهم ي�صرتط احل�ص�ل على درجة جامعية 
يف االإقت�صاد اأو النظم املالية اأو احل�ص�ل على دورات خمت�صة يف االأ�صهم تك�ن كافية للعمل 

يف هذا املجال.
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*- قطاعات االإت�ساالت:-
      تهتم وظيفة االإت�صاالت  باالإملام بال�صبكات الهاتفية  ومعرفة كيفية عملها واأن�اعها 
واإيجاد احلل�ل للم�صاكل التي ت�اجهها،فتبعا لالأبحاث  التي اأجريت على ال�ص�ق العربية 
، فاإن هناك طلبا هائال على تقنيات االإت�صاالت اجلديدة ، ويعترب ح�ص�لك على درجة 
جامعية يف االإت�صاالت وتقنية ال�صبكات �صروريا لتك�ن مهند�ض اإت�صاالت اأو فني ال�صبكات 
بدري  .)عدنان  بفروعها  الهند�صة  اأو  وعل�مه  الكمبي�تر  يف  متط�رة  معرفة  وكذلك   ،

االإبراهيم،2004م(.

وال�ص�ؤال املطروح هنا ه� مامدى  مالئمة خمرجات التعليم العايل  ملتطلبات القطاعات 
امل�صرفة على �ص�ق العمل ال�صابق ذكرها اآعاله؟

   لالإجابة على ال�ص�ؤال ميكننا الق�ل اأن معظم املهتمني بهذا امل��ص�ع و�صل�ا اإىل خال�صة 
مفادها اأن الكثري من الدول النامية عامة والعربية خا�صة تعاين من الفج�ة واالإنف�صال 
ال�صبه التام بني ن�عية وكمية خمرجات التعليم العايل و�ص�ق العمل �ص�اء على م�صت�ى 
العاطلني عن  اأعداد هائلة من اخلريجني  تراكم  اإىل  اأدى  اأو اخلا�ض مما  العام  القطاع 
مالءمة  وعدم   ، ن�عياتهم  الإنخفا�ض  نظرا   ، اخلا�ض  القطاع  يرف�صهم  الذين  العمل 
قدراتهم وكفاءتهم ملتطلبات العمل يف هذا القطاع وتقل�ض دور احلك�مات كجهات م�ظفة 

ملخرجات التعليم العايل.

وخا�صة  اجلامعي  التعليم  على  املتزايد  االإقبال  ال�ا�صحة  امل�اءمة     ومن مظاهر عدم 
التخ�ص�صات النظرية يف ال�قت الذي يتزداد فيه الطلب يف �ص�ق العمل على التخ�ص�صات 
بدرجة  اإمكانياتها  يف�ق  مبعدل  القب�ل  يف  ت��صعت  اجلامعات  اأن  اإىل  اإ�صافة   ، العلمية 
يف  املطل�بة  اجلامعية  للتخ�ص�صات  الفعلية  احلاجة  على  كذلك  يتاأ�ص�ض  اأن  دون  كبرية 
�ص�ق العمل ، كما نتج عن هذا الت��صع انخفا�صا كبريا يف م�صت�ى كفاءة اخلريجني . وقد 
اأو�صت ال�رقة ب�صرورة مراجعة مناهج التعليم العايل وتط�يرها ، وحتديد التخ�ص�صات 

اجلامعية املطل�بة يف �ص�ق العمل.)داخل ح�صن جري�،2003م،�ض11(

مع  العايل  التعليم  خمرجات  ت�افق  عدم  يف  ت�صاهم  التي  الع�امل  اأهم  ومن  اأي�صا     
ت�زيع  عدم  هي  اخلا�ض  بالقطاع  الت�ظيف  م�صئ�ل�  يراها  كما  العمل  �ص�ق  متطلبات 
الطالب بني التخ�ص�صات ح�صب متطلبات �ص�ق العمل ، ثم عدم اإ�صراك القطاع اخلا�ض 
يف �صيا�صات القب�ل وعدم تط�ير املناهج لتلبية حاجة ال�ص�ق مع عدم تعاون اجلهات ذات 
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ال�صلة بتخطيط الق�ى العاملة. وقد اأ�صاف اإىل ع�امل عدم مالءمة خريجي اجلامعات 
االإملام  املعتمدة يف البالد وعدم  اللغة االأجنبية  ملتطلبات القطاع اخلا�ض �صعف ممار�صة 
والقدرة  التخ�ص�صي  التاأهيل  و�صعف   ، الكافية  اخلربات  ت�فر  وعدم  االآيل  باحلا�صب 

التحليلية .

    هذا باالإ�صافة اإىل مايت�صف به �ص�ق العمل العربي،فه� �ص�ق مغلق اأي ال تفتح اأب�ابها 
بناءا على �ص�ابط وقي�د حمددة)�صريين حكيم،1426،�ض59(، فه� يخت�ض بتغطية  اإال 

باإحتياجات خطط التنمية ملزيد من االأطر عالية التاأهيل

    واأمام تدفق االإ�صتثمارات االأجنبية وتطبيق �صيا�صة اخل�صخ�صة ملعظم الدول العربية 
اأ�صبح القطاع اخلا�ض اأهم معامل االإقت�صاد العربي ، الذي يق�م على اأ�صا�ض الربح ويبني 
يخ�ض  فيما  خا�صة  االإنتاج  م�صت�يات  جميع  على  التكلفة  خف�ض  اأ�صا�ض  على  ح�صاباته 
اليد العاملة. كما اأن اإ�صتخدام التكن�ل�جيا اأ�صبح من الع�امل االأ�صا�صية الالزمة للبقاء 
واملناف�صة يف ال�ص�ق وهذا يتطلب ت�افر عمالة م�ؤهلة ميكنها من التعامل مع التكن�ل�جيا 

امل�ج�دة حاليا كما ميكنها ا�صتيعاب اجلديد.)عبد املنعم حممد واآخرون،2006م(.

   واجلدير بالذكر اأن �ص�ق العمل يحتاج اإىل مهارات مطل�ب ت�افرها للخريج تتنا�صب مع 
متطلبات واحتياجات �ص�ق العمل ،ومن تلك املهارات: *- مهارات اإجتماعية وحتتاج اإىل:) 
ال�اقعية، مهارة العر�ض   ، التكيف  ،القدرة على التخاطب، القدرة على  العمل اجلماعي 
واالإلقاء، والقدرة على احل�ار واإدارة ال�قت والتعبري واحل�ار والنقد البناء الهادف ،حل 
امل�صكالت بطريقة منهجية علمية ، مهارة حتديد االأهداف بطريقة علمية،االإهتمام ب�قت 

العمل ،التخطيط اجليد(.

 ، الطباعة  على  القدرة   ، االآيل  احلا�صب  اأ�صا�صيات  اإىل:)  وحتتاج  الكفاية  مهارات   -*
االإ�صتعداد للتدريب ، القدرة على التفكري واالإبداع . واخلربة العلمية الكافية(.

للعمل  الطم�ح،االإ�صتعداد  وج�د  بالنف�ض،  الثقة  اإىل:)  وحتتاج  �صخ�صية  مهارات   -*
والتط�ر، القدرة على و�صع املقرتحات وتنفيذها، حتمل امل�ص�ؤولية واالإن�صباط يف العمل ، 
وتنمية �صخ�صية مزودة بح�صيلة ثقافية عامة ووا�صعة قادرة على اتخاذ القرارات باأ�صل�ب 

علمي لي�ض اإنفعايل ، املرونة القادرة على الت�افق والتكيف ،تقبل النقد(.
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اإنطالقا مما �صبق ذكره يت�صح لنا �صرورة ت�فر تلك املهارات من اأجل االإنخراط ب�صكل 
مالئم مل�ؤ�ص�صات �ص�ق العمل ،وهذا يتطلب من م�ؤ�ص�صات التعليم العايل اأن حتقق املتطلبات 
التي يحتاجها �ص�ق العمل اإال اأنها ت�اجه حتديات و�صع�بات تتطلب م�صاندة وتعاون من 
اأحمد  ر�صدي  لتجاوزها.)  ط�يل  وقت  وت�صتغرق  مل�اجهتها  احلك�مية  اجلهات  خمتلف 

طعيمة وحممد�صليمان البندري،2004م(.

املجتمعية  امل�ص�ؤولية  تطبيقها  عند  اجلامعات  ت�اجه  التي  املع�قات  اخلام�ض:  املبحث 
واآليات تعزيز دور اجلامعات يف حتقيقها

تتمثل املع�قات التي ت�اجه اجلامعات عند تطبيقها امل�ص�ؤولية املجتمعية يف ما يلي:

• دائما 	 وال�صيا�صية  واالجتماعية  املدنية  الق�صايا  يف  االندماج  مل��ص�ع  ينظر  ال 
كق�صايا تقع يف �صلب ا�صرتاتيجيات اجلامعات يف اإجناز ر�صالتها وروؤيتها.

• وعدم 	 املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لدعم  الالزمة  التم�يلية  االإحتياجات  كفاية  عدم 
ا�صتقرارها.

• بطء اإ�صتجابة التعليم العايل الحتياجات املجتمع.	

• والدار�صني 	 املجتمعني  ال�صركاء  خلربات  العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  اإغفال 
ومعارفهم.

• تعدد التعاريف والفل�صفات املتعلقة بامل�ص�ؤولية املجتمعية )ال�صيد عبد العزيز 	
البه�ا�صي، 2007م،�ض28(.

• م�اجهة الدار�صني واالكادمييني الأعباء متعددة تتناف�ض جميعها على ال�قت 	
املتاح الأن�صطة امل�ص�ؤولية املجتمعية. 

اإذا  اإال  تتم  ال  فاإنها  املجتمعية،  امل�ص�ؤولية  اجلامعات  حتقيق  مق�مات  يخ�ض   فيما  اأما 
يتعلق  وما  املجتمع  اأفراد  وجتاه  العاملني  جتاه  الرئي�صي  دورها  على  اجلامعة  حافظت 
بذلك من تبعيات اقت�صادية وقان�نية واأخالقية جتاه االإن�صان والبيئة معا، مثل اإحرتام 
من  كل  وخارجيا)  داخليا)املظفني(  البيئة  حماية  خارجيا،  واالأفراد  داخليا  العاملني 

تتعامل معهم(، م�صاعد املجتمع ودعمه.
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مفه�م  تطبيق  من  تتمكن  حتى  اإتباعها  اجلامعات  على  ي�صتلزم  التي  االآليات  ولعل 
امل�ص�ؤولية املجتمعية تتمثل فيما يلي :

اال�صرتاتيجية � 1 للخطة  الرئي�صية  النقاط  �صمن  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اإدراج 
اجلانب    : االأتية  اجل�انب  مراعاة  مع  اال�صهام  جماالت  وحتديد  للجامعة 

االإجتماعي، واجلانب االإقت�صادي، واجلانب البيئي.
اإ�صافة مقرر درا�صي اإلزامي �صمن اخلطة الدرا�صية للربامج التعليمية يف خملف � 2

االإجتماعية  القيم  لتعزيز  التح�صريية  ال�صنة  م�صت�ى  على  باجلامعة  الكليات 
 ( املجتمع  ق�صايا  يف  االإنخراط  على  وتع�يدهم  التط�عي  والعمل  واالأخالقية 

اخلطيب اأحمد حامد، 2000م(.
تق�م اجلامعة باإعداد واإ�صدار كتيبات تعريفية لالأن�صطة املجتمعية التي ميكن � 3

اأن ي�صارك فيها الطالب ويتم ت�زيعها عليهم عند اإلتحاقهم باجلامعة.
والدرا�صات � 4 البح�ث  باإعداد  التعليمية  الهيئة  واأع�صاء  الباحثني  ت�صجيع 

املتعلقة بامل�ص�ؤولية املجتمعية وذلك للم�صاركة يف و�صع حل�ل للق�صايا وامل�صاك 
االإجتماعية.

ن�صر ثقافة ال�عي بامل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة من خالل تقدمي حما�صرات � 5
ولقاءات تعريفية، اإقامة ندوات وور�ض العمل والدورات التدريبية لكافة من�ص�بي 

اجلامعة.
الفعاليات � 6 جميع  لعر�ض  للجامعة  االلكرتوين  امل�قع  من  جزء  تخ�صي�ض 

واالأن�صطة املتعلقة بامل�ص�ؤولية املجتمعية.
اأيام عمل تط�عية ودرا�صة مدى � 7 ت�صكيل فرق عمل تط�عية باجلامعة وحتديد 

مالية  م�صاهمات  تقدمي  اأو  الر�صمية  العمل  �صاعات  �صمن  اإحت�صابها  اإمكانية 
ب�صيطة.

والدورات � 8 الربامج  تقدمي  خالل  من  املجتمع  خدمة  يف  اجلامعة  دور  تعزيز 
للجمه�ر باأ�صعار رمزية.

تعزيز روح االإبتكار واالإبداع من خالل االإعالن عن م�صابقات بحثية واإخرتاعات � 9
تدعم مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية.

يتلق�ن � 10 الذين  اخلا�صة  االإحتياجات  ذوي  بالطالب  واالإهتمام  اجله�د  تكثيف 
التعليم داخل اجلامعة.
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تفعيل دور االإر�صاد االأكادميي يف تعزيز روح التناف�ض وغر�ض قيمة التف�ق والتميز � 11
لدى الطالب وعلى العمل على التقليل من اأ�صباب الف�صل الدرا�صي.

ت�صجيع روح احل�ار بني االإدارة العليا للجامعة ومن�ص�بيها من طالب وم�ظفني � 12
)اأع�صاء الهيئة التدري�صية واالإداريني( لتحقيق اأعلى م�صت�يات الر�صا ال�ظيفي.

اإن�صاء هيئة متخ�ص�صة يف امل�ص�ؤولية املجتمعية � 13 اإعداد  وتقدمي اجلامعة مقرتح 
يطرح على م�صت�ى وزارة التعليم العايل بالدولة، هذه الهيئة تعمل على و�صع 
معايري دقيقة ووا�صحة حتدد نتائج واأثار خمتلف االأن�صطة والفعاليات املتعلقة 

بامل�ص�ؤولية املجتمعية املقامة مبختلف اجلامعات)اأمينة طاهر، 2005م(.

خاتمة:) النتائج والتوصيات(:
اإن امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة هي نهج اأخالقي عقالين الإدارة اجلامعة، والذي ي�صمل 
االأثار التي يرتكها هذا النهج على ال�صياق االجتماعي واالإن�صاين والطبيعي، وعلى دوره 
القيام بدورها  اإن�صاين م�صتدام للب�صرية، ولكي يت�صنى للجامعة  الفاعل يف تعزيز تط�ر 
املقرتحات  فاإن  واأفرادها،  وحداتها  خالل  من  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  الفاعل 

والت��صيات التي ميكن اأن ت�صهم يف تط�ير هذا الدور ما يلي:

• بامل�ص�ؤولية 	 املتعلقة  النظرية  والدرا�صات  االأدبيات  يف  امل�ج�د  النق�ض  تغطية 
واأبحاث متخ�ص�صة  درا�صات  الت�صجيع والتحفيز الإعداد  املجتمعية من خالل 

يف هذا املجال.

• االإ�صرتاتيجية 	 اخلطط  يف  اإدراجها  خالل  من  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  ماأ�ص�صة 
للجامعات.

• العمل على اإن�صاء هيكل تنظيمي اإداري متخ�ص�ض يف �ص�ؤون امل�ص�ؤولية املجتمعية 	
اأداء كل ال�حدات يف  اآلياتها وفعالياتها ومتابعة  واالإ�صراف على مدى تطبيق 

هذا املجال.
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) األمن الفكري والمسؤولية االجتماعية (

د . عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل
الباحث بالق�سايا الوطنية �االأمن الفكري

بوزارة الداخلية
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مقدمة :
ال �صك يف اأهمية االأمن وا�صتتبابه �ص�اًء على م�صت�ى الفرد اأو املجتمع ، فاملجتمع بكافة 
ال�صرورية  العنا�صر  كاأحد  واال�صتقرار  االأمن  عن�صر  اإىل  بحاجة  ه�  ومك�ناته  اأطيافه 
واملهمة يف تنمية املجتمع وتط�ره يف كافة املجاالت االقت�صادية ، واالجتماعية ، والنف�صية 

.. اإىل غريها من املجاالت ذات العالقة باالأبعاد التنم�ية للمجتمعات .

فاالأمن يف اأب�صط تعاريفه ه� �صد اخل�ف )َواآَمَنُهْم ِمْن َخْ�ٍف( واالإن�صان يحتاج اأن يك�ن 
اآمناً حتى ي�صعد ، ويهناأ ، وينجز ، ويتط�ر يف حياته ، بحيث ياأمن على نف�صه ، وعلى ماله ، 
وعلى عر�صه ، وعلى دينه ، وعقله ، قال �صلى اهلل عليه و�صلم : " َمن اأ�صبح اآمًنا يف �ِصْرِبه ، 
نيا بحَذاِفريها " رواه الرتمذي  ُمعاًفى يف ج�صده ، عنده ق�ُت ي�مه ، فكاأمنا ِحيَزْت له الُدّ

وقال حديث ح�صن رواه مرف�عا .

اختالف  على  ال�صرورية  احلياة  متطلبات  كاأحد  لالأمن  طالباً  طبيعته  يف  فاالإن�صان 
املجتمعات ، والطبائع ، واالأجنا�ض ، واالأديان .. ي�ؤكد ذلك  يف املنظ�ر العلمي ما ورد �صمن 
" هرم حاجات ما�صل�ا " حيث كان االأمن من املطالب ال�صرورية واملهمة ومن الق�اعد 
حتقيق  اإىل  و�ص�اًل  اأهدافه  وحتقيق  االإن�صان  تط�ر  مراحل  عليها  تبنى  التي  االأ�صا�صية 

ذاته .

، ومك�ن من  الفكري مطلب مهم  فاالأمن  بالفكر  لتزداد عند ربطه  االأمن  اأن قيمة  اإال 
مك�نات اأمان املجتمعات على اختالفها وتن�عها ، ف�صالمة اأفكار اأفراد املجتمع ، و�صريهم 
يف نطاق اآمن ؛ �صي�ؤدي الحمالة اإىل جمتمع متما�صك ، ومرتابط ، ومتجان�ض ، يح�صل 

فيه ال�الء واالنتماء ال�طني املطل�ب بن�صبة عالية .

اخللل  ذلك  حلق  ورمبا   ، املجتمع  اأفراد  لدى  الفكري  االأمن  اختل  اإن  ذلك  مقابل  ويف 
مب�ؤ�ص�صاته ؛ فلن يك�ن االأمن ال�طني لذلك البلد يف ا�صتقرار اأو تط�ر ومناء ، و�ص�اهد 

التاريخ وال�اقع املعا�ض ت�صهد بذلك . 

لكن ما ه� االأمن الفكري وماذا نق�صد به ؟. 

 " " وثانيها  " االأمن  اأولهما  الفكري جملة مركبة من كلمتني  االأمن  اأن  حقيقة احلال 
 ، الط�يلة والق�صرية  التعاريف  " العديد من  الفكري  " االأمن  امل�صطلح  ولهذا  الفكر" 
واملت�صابهة ، واملختلفة ، وال يخفى اأن هذا االختالف يف غالبه يرجع الختالف اخللفيات 
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العلمية التي يتناول بها الباحث�ن املهتم�ن تعريفهم لالأمن الفكري.

وحتى ي�صيع ويظهر مفه�م االأمن الفكري كم�صطلح يف اأو�صاط املجتمع ، وتقدر اأهميته 
ي�صعر  م�صرتك  قا�صم  وفق  ت�ظيفه  اأخرى  ناحية  ومن   ، ناحية  من  تب�صيطه  من  البد 
املجتمع واأفراده  باأنه مك�ن اأ�صا�ض لالأمن مبفه�مه العلمي ال�صامل ، ورمبا يك�ن ذلك يف 
حميط التعبري عنه بكلمتني تقابالن كلمتي "االأمن الفكري" بحيث يقال اأن املق�ص�د به 
"االعتدال وال��صطية " اإال اأن االعتدال وال��صطية ق�صية ن�صبية تختلف بن�صبية الزمان 
واملكان ، فمن ن�صبية الزمان اأن �صل�كيات االعتدال وال��صطية يف زمن ينا�صبها هي خالف 
ذلك يف زمن اآخر ، وكذلك احلال يف ن�صبية املكان فقد يك�ن يف اختالف البلدان اأو املناطق 
داخل البلد ال�احد ما ُينظر على اأنه �صل�ك معتدل وو�صطي يف حني ُينظر لذات ال�صل�ك 
يف بلد اأو منطقة اأخرى اأنه خالف ذلك .. اذاً كيف ميكن �صبط هذا امل�صطلح ، قد يك�ن 
من املمكن اأن يقال باأن لكل جمتمع مهما بلغ  �صقف احلريات فيه اإال انه يرى الأفراده 
منطقة مر�صية يف و�صطه ال ير�صى بتجاوزها يف اإطار حدود ذلك املجتمع ونطاقه ال�طني 
اأن منطقة االعتدال  املجتمعات على اختالفها ترى من وجهة نظرها  اأن  اأي   ، والديني 
وال��صطية املر�صية ؛ مامل ت�صل اإىل امل�صا�ض بالث�ابت الدينية وال�طنية لذلك املجتمع .

ويف حماولة لتقريب هذا املفه�م " االأمن الفكري" فاإننا نذكر باأن لكل املجتمعات دائرة 
كبرية من االأمن لذلك املجتمع ي�صمى : باالأمن ال�طني اأو االأمن الق�مي ، ولهذا املك�ن 
، واالأمن  ، واالأمن الزراعي  البيئي  جمم�عة من دوائر االأمن التي تك�نه مثل : االأمن 
ال�صحي، واالأمن الغذائي ... و�ص�اًل لالأمن الفكري كاأحد اأهم مك�نات االأمن ال�طني اأو 

الق�مي لذلك البلد.

وبهذا ميكن تقريب هذا املعنى واإ�صاعته ك�صرورة مهمة واأ�صا�ض من اأ�ص�ض قيام املجتمعات 
من عدمها .

ما  على  االأوىل  بالدرجة  يقع  وتعزيزها  االإيجابية  املفاهيم  اإ�صاعة  اأن  الق�ل  نافلة  ومن 
ي�صمى مب�ؤ�ص�صات التن�صئة االجتماعية ، التي ت�صهم بدورها يف غر�ض واإعالء وتعزيز القيم 
، واملعارف ، واملفاهيم االإيجابية لدى اأفراد املجتمع ابتداًء بالنا�صئة وا�صتمرار يف مراحل 
احلياة والنم� له�ؤالء االأفراد ، ومن اأبرز م�ؤ�ص�صات التن�صئة االجتماعية " االأ�صرة " تلك 
وهي   ، املجتمعات  وتك�ن  بناء  يف  االأوىل  اللبنة  تعترب  التي  االإمنائية  الرتب�ية  امل�ؤ�ص�صة 
الركن االأق�ى واالأهم يف املجتمع ؛ متى ما قامت باأدوارها الرتب�ية على ال�جه املر�صي 

جتاه اأفرادها املنتمني لها .
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اإن اإ�صعار االأ�صرة الأفرادها بقيمة االأمن ق�اًل وعماًل اأثناء ممار�صة اأدوارها وم�صئ�لياتها 
الرتب�ية يف نطاقها االأ�صري ؛ لُيك�صب االأفراد تقديراً لقيم االأمن وا�صت�صعاراً الأهميته ، 
واإذا ما اأ�صافت االأ�صرة لهذا االأمن اأهمية �صالمة اأفكار اأفرادها ، وتق�يتهم ، وحت�صينهم 
فكرياً جتاه ال�ص�ارف واملتغريات الفكرية ؛ فاأن م�ؤدى ذلك ح�صانه فكريه وممانعة جتاه 
تيارات الغل� والت�صدد واالإفراط والتفريط يف القيم الدينية واالجتماعية لذلك الفرد . 

ت�صهم يف  التي   ، والقيم   ، واملهارات   ، املعارف  االأ�صرة جمم�عة من  الفرد من  اإك�صاب  اإن 
ا�صتقرار نف�صيته وتك�ين �صخ�صيته با�صتقاللية وثقة �صمن منهجية علمية قائمة على 
التحليل، والنقد ، واإبداء الراأي ، وح�صن احل�ار .. ونح� ذلك ؛ �صي�ؤدي لزاماً يف �صناعة 
ال  ؛  اأفكار  من  يردها  ملا  والنقد   ، والفح�ض   ، التحليل  على  قادره   ، م�صتقلة  �صخ�صية 
�صخ�صية تابعة م�صرية ، ي�صهل التالعب بها وت�جيهها يف م�صارات الفكر املنحرف املجايف 

لل��صطية واالعتدال .

"االأمن  املفه�م  هذا  ن�صر  يف  اجلهات  من  للعديد  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  دور  يربز  وهنا 
الفكري" واإ�صعار االأفراد وامل�ؤ�ص�صات واجلهات باأهميته ، ومن ذلك ما ت�صطلع به اجلهات 
التعليمية العليا كاجلامعات من اأدوار اجتماعية �صمن مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية جتاه 
اآثر  اإحداث  ، ملا متتلكه من مقدرات وقدرات ب�صرية ومادية متكنها من  الفرد واملجتمع 

اجتماعي اإيجابي جتاه تعزيز االأمن الفكري وحتقيق االنتماء ال�طني يف جمتمعها .

املبحث االأ�ل : االأمن الفكري �عالقته باالأمن الوطني :-
"باالأمن  الدول   بع�ض  يف  ي�صمى  قد  ما  اأو  ال�طني  االأمن  ملك�نات  املتاأمل  اإن    
الق�مي" ليجد اأن من مك�ناته املهمة واملتعددة اأن�اعاً من دوائر االأمن كاالأمن ) الغذائي 

، واملائي ، والبيئي ، وال�صحي ، والزراعي ، واالقت�صادي .. واالأمن الفكري (

التهديد  من  وحمايتها  داخلها  من  الدولة  تاأمني   " باأنه  ال�طني  االأمن  ُيعرف  وهنا 
اخلارجي مبا يكفل ل�صعبها حياة م�صتقرة ت�فر لها اأ�صباب النه��ض والنم� والتعبري عن 
الطبيعية  وثرواتها  الب�صرية  طاقتها  ا�صتغالل  يف  حريتها  وممار�صة  االأمم  بني  ه�يتها 

لل��ص�ل اإىل حتقيق اأهدافها يف التقدم واالزدهار وال�صالم".

واالأمن يف اإطاره اللغ�ي ه� نقي�ض اخل�ف ، حيث يقال : اأَِمَن مبعنى �َصِلَم ، واأَِمَن البلد 
�َصَنِة َفلَُه َخرْيٌ ِمْنَها َوُهْم ِمْن  يعني اطماأن به اأهله ، يق�ل �صبحانه وتعاىل : )َمْن َجاَء ِباحْلَ
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َفَزٍع َيْ�َمِئٍذ اآِمُن�َن( )�ص�رة النمل: االآية 89(.

واالأمن ال�طني ح�صب دائرة املعارف الربيطانية ه� حماية االأمة من خطر القهر على 
يد ق�ة اأجنبية. 

وهناك من ُيعرف االأمن ال�طني ، على اأنه  قدرة الدولة على البقاء واملحافظة على قيمها 
االأ�صا�صية مع ا�صتمرار النم� طبقاً لالأهداف واال�صرتاتيجيات .

وُتعرف دائرة معارف العل�م االجتماعية »االأمن ال�طني« باأنه »مقدرة الدولة على حماية 
قيمها الداخلية من التهديدات اخلارجية«.

يف حني يعرف االأمن الفكري :

االأمن يف اللغة: الطماأنينة وه� �صد اخل�ف ، وقيل : ه� عدم ت�قع املكروه يف الزمن االآتي 
اأو احلا�صر. 

االأمن ا�صطالحاً: اطمئنان الفرد واالأ�صرة واملجتمع على اأن يحي�ا حياة طيبه بالدنيا وال 
يخاف�ا على اأم�الهم ودينهم ون�صلهم من التعدي عليهم بدون وجه حق.

الفكر لغة : اأعمال اخلاطر ل�صيء.

والقيم  الثقافات  من  االإن�صانية  الذاكرة  مبخزون  يتعلق  ما  جملة   : ا�صطالحاً  الفكر 
بني  ويعي�ض  فيه  ين�صاأ  الذي  املجتمع  من  االإن�صان  بها  يتغذى  التي  االأخالقية  واملبادئ 

اأفراده.

اآمنني   ، واأوطانهم وبني جمتمعاتهم  بلدانهم  النا�ض يف  اأن يعي�ض   : الفكري ه�  فاالأمن 
 ، الرتكي   ( الفكرية  ومنظ�متهم  الن�عية  وثقافتهم  اأ�صالتهم  مك�نات  على  مطمئنني 

1426 هـ( .

وه� )) االطمئنان اإىل �صالمة الفكر من االنحراف الذي ي�صكل تهديًدا لالأمن ال�طني 
اأو اأحد مق�ماته الفكرية ، والعقائدية ، والثقافية ، واالأخالقية ، واالأمنية (( ) الزهراين 

،2011م( .

مما �صبق رمبا يت�صح ان العالقة بني االأمن الفكري واالأمن ال�طني عالقة اجلزء من 
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الكل ، اأي اأن االأمن الفكري جزء من مك�نات االأمن ال�طني .

يف  وال�صك  ي�صهم  اأهدافه  وحتقيق  مفه�مه  وتر�صيخ  الفكري  باالأمن  العناية  فاأن  لذا 
حتقيق االأمن ال�طني الأي جمتمع من املجتمعات .

املبحث الثاين : التطرف �العنف كظاهرة اجتماعية
يف ا�صتهالل هذا املبحث نذكر اأمراً يتداوله النا�ض يف او�صاطهم اال وه� اعتبار ان الظاهرة 
االجتماعية هي ما جتاوزت 50% واأن ما دون ذلك ُيعد حاالت ووقائع فردية ، ال ترقى باأن 

ت�صمى ظاهرة .

فامل�صكلة   ، االجتماعية  امل�صكلة  اأ�صكال  من  �صكاًل  االجتماعية  بالظاهرة  نق�صد  اأننا  اإال 
االجتماعية ن�عان : اإما م�صكلة "كامنة" مل تظهر على ال�صطح االجتماعي ، ومل يعلم اأو 
يتعامل معها املجتمع ، عدا فئات خم�ص��صة من اأفراد املجتمع اأو من املتخ�ص�صني تعرف 
هذه امل�صكلة الكامنة وتتعاطى معها ، ويف مقابل ذلك الن�ع االآخر من امل�صكلة االجتماعية 
املعامل واالآثار  املجتمع وتك�ن ظاهرة  بها  ، ويعلم  ال�صطح االجتماعي  والتي تظهر على 
كم�صكلة التطرف والعنف التي ي�صهدها العامل ويدرك اأبعادها ، فهي اأمر ظاهر ومعل�م 
العنف  ت�صمية مظاهر  اأن هناك من يرى  ، كما  بالظاهرة االجتماعية  املعامل يعرب عنه 
الباحثني  ، ففي نظر بع�ض  �صلبياً  ُبعداً  اكت�صبت  ، ك�نها  بامل�صكلة االجتماعية  والتطرف 
اأن الظاهرة االجتماعية تتح�ل اإىل م�صكلة اجتماعية متى ما اقرتنت باجلانب ال�صلبي 

غري املرغ�ب فيه. 

ُيعد عامل االجتماع الفرن�صي " امييل دوركامي " اأكرث العلماء اهتماماً بدرا�صة الظاهرة 
االجتماعية بناء على اأ�ص�ض منهجية حمددة . و متثل هذا االهتمام يف م�ؤلفه ال�صهري " 
ق�اعد املنهج يف علم االجتماع " ، فعرف الظاهرة االجتماعية باأنها  " �صرب من ال�صل�ك 
و التفكري و ال�صع�ر امل�ج�د خارج الفرد و ذلك بحكم ما زودت به من ق�ة و اإلزام تفر�ض 
نف�صها على الفرد ". و املالحظ اأن هذه احلقائق االجتماعية و اإن كانت قهرية اإال اأن الفرد 

ال ي�صعر بقهريتها اأو اإلزامها ، طاملا اأنه مت االتفاق عليها داخل املجتمع .

والنظام  »املدر�صة  كتابه  يف   " م�صغروف  فرانك   " ذهب  فقد  االجتماعية  امل�صكلة  اأما 
اأو �ص�ء ت�صرف لعدد كبري من  اأية �صع�بة  اأنَّ امل�صكلة االجتماعية هي  االجتماعي«  اإىل 
النا�ض ن�صبياً مما ترغب يف اإزالته اأو اإ�صالحه. واأنَّ حل امل�صكلة االجتماعية يعتمد ب�صكل 
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وا�صح على اكت�صاف و�صيلة لهذه االإزالة اأو االإ�صالح.

وقد عرفها "واينبريك" على اأنَّها اأمناط �صل�كية اأو حاالت ُتعد مرف��صة اأو غري مرغ�ب 
ب�صرورة  يعرتف�ن  االأع�صاء  ه�ؤالء  واإنَّ  املجتمع  اأع�صاء  من  كبري  عدد  قبل  من  فيها 
امل�صكالت  هذه  جمابهة  يف  االإ�صالحية  اخلدمات  وتقدمي  والربامج  اخلطط  و�صياغة 

واحلد من مفع�لها.

اذاً فقد عرف " اإميل دوركامي" الظاهرة االجتماعية باأنها : " �صرب من ال�صل�ك ثابتاً 
كان اأو غري ثابت ميكن اأن يبا�صر ن�عاً من القهر اخلارجي على االأفراد ، اأو هي �صل�ك 

يعمم املجتمع باأ�صرة ، وتختلف عن ال�ص�ر التي تتك�ن منها احلاالت الفردية ( .

اأما تعريف العنف فه�: اخُلْرُق باالأمر وقلة الرفق به ، وه� �صد الرفق . َعُنَف به وعليه 
ويعُنُف ُعنًفا وَعَناَفًة ، واأَْعَنَفه وَعنََّفُه تعنيفا وه� اإذا مل يكن رفيقا يف اأمره ، واعتنف االأمر: 
اأخذه بعنف . قال �صل اهلل عليه و�صلم } اإن اهلل - تعاىل - رفيق يحب الرفق وُيعطي على 

الرفق ما ال ُيعطى على العنف { رواه البخاري .

كما ُعرف العنف يف امل��ص�عة العلمية )Universals( باأن مفه�م العنف يعني كل فعل 
ميار�ض من طرف جماعة اأو فرد �صد اأفراد اآخرين عن طريق التعنيف ق�اًل اأو فعاًل وه� 

فعل عنيف يج�صد الق�ة املادية اأو املعن�ية.

وكذلك ه� �صل�ك اأو فعل يت�صم بالعدوانية ي�صدر عن طرف قد يك�ن فرداً اأو جماعة اأو 
ق�ة غري  اإطار عالقة  اآخر يف  واإخ�صاع طرف  ا�صتغالل  بهدف  دولة  اأو  اجتماعية  طبقة 
متكافئة اقت�صاديا و�صيا�صياً مما يت�صبب يف اإحداث اأ�صرار مادية اأو معن�ية اأو نف�صية لفرد 

اأو جماعة اأو طبقة اجتماعية اأو دولة اأخرى.

، واأ�صله  ، بعيداً عن ال��صط  باأنه : ال�ق�ف يف الطرف  اللغة  يف حني ُعرف التطرف يف 
 ، املعن�يات  اإىل  انتقل  ثم   ، امل�صي  اأو  اجلل��ض  اأو  ال�ق�ف  يف  كالتطرف   ، املح�ص��صات  يف 

كالتطرف يف الدين اأو الفكر اأو ال�صل�ك . 

، واأبعد عن احلماية واالأمان ، ويف  اأقرب اإىل املهلكة واخلطر  اأنه  ومن ل�ازم التطرف : 
هذا قال ال�صاعر : 

كانت هي ال��صط املحمي فاكتنفت بها احل�ادث ، حتى اأ�صبحت طرفا !
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والتطرف : ه� جماوزة حد االعتدال واأفرط ومل يت��صط ، وه� الغل� . واالإ�صالم يدين 
جميع اأ�صكال التطرف واملغاالة وحركاتها املتعددة �ص�اء كانت حتمل ا�صم االإ�صالم اأو غريه. 
الأن التطرف لي�ض من �صاأن االإ�صالم يف �صيء ومرف��ض يف االإ�صالم كلياً يف جميع اجل�انب. 

ًة َو�َصطاً (. �ص�رة البقرة )143(. فاالإ�صالم دين و�صط )َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُمَّ

اأو نق�صاناً  ، زيادة  ُي�صتخدم للداللة على كل ما يناق�ض االعتدال  فالتطرف : م�صطلح 
. ونظراً لن�صبية حد االعتدال ، وتباينه من جمتمع الآخر وفقاً لقيم وثقافة وعادات كل 
اأطرها.  اإىل حد جعل من ال�صع�بة مبكان حتديد  منها ، فقد تعددت مفاهيم التطرف 

ومع ذلك حاول بع�ض الباحثني الت��صل اإىل تعريفات ملفه�م التطرف.

بـ)امل�صكلة  عنها  يعرب  قد  اجتماعية  ظاهرة  والتطرف  العنف  باأن  يت�صح  �صبق  مما 
االجتماعية( الرتباطها باجلانب ال�صلبي ، وهي معروفة املعامل واالأبعاد ، وت�صتلزم جه�داً 
جمتمعيًة ، منها ما يعرب عنه بامل�ص�ؤولية االجتماعية وتدابري احرتازية وو�صائل عالجية 
وخطط  �صيا�صات  وفق  واملجتمع  الفرد  على  تداعياته  من  واحلد  اآثاره  من  للتخفيف 

ا�صرتاتيجية ُتعد وُتر�صم لذلك .

املبحث الثالث : موؤ�سرات االكت�ساف املبكر لالنحراف الفكري :-
لالنحراف  املبكر  االكت�صاف  يف  لالأ�صرة  امل�صاعدة  امل�ؤ�صرات  عن  احلديث  باأن  ال�صك       
الفكري لدى اأفرادها ي�صتلزم معرفة وحتديد جمم�عة من امل�ؤ�صرات الدالة على ح�ص�ل 
املبكر  االإنذار  جر�ض  مبثابة  امل�ؤ�صرات  هذه  ُتعد  و  ب�ادره،  ظه�ر  اأو  الفكري  االنحراف 

لالأ�صرة حل�ص�ل اخلطر اأو ت�قع قرب ح�ص�له . 

     وهذا وال ريب يقع �صمن مفه�م التدابري ال�قائية ، فان معرفة امل�ؤ�صرات وما تدل 
عليه ُيعطي االأ�صرة تنبيه مل�اجه خطر االنحراف الفكري ، ويتطلب منها اإعداد التدابري 
من  واحلد  املحتمل  الفكري  اخلطر  ذلك  مل�اجهة  االأ�صرية  اجله�د  �صمن  الرتب�ية 

تاأثرياته .

     ومن نافلة الق�ل التاأكيد على اأنه كلما ارتفع وعي االأ�صرة وم�صت�اها الثقايف والعلمي 
اأو  كان اجتاه هذا االنحراف جلهة اليمني  اأياً  املعريف حيال م�ؤ�صرات االنحراف الفكري 
الي�صار مبتعداً عن ال��صطية واالعتدال ؛ فان ذلك وال ريب �ص�ف ي�ؤهلها للقيام بالدور 

ال�قائي يف ال�قت املنا�صب وباأقل جهد ، وباأف�صل نتائج بعد ت�فيق اهلل واإعانته .
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الفكري  االنحراف  مل�ؤ�صرات  املدركة  وغري  ال�اعية  غري  االأ�صرة  فاإن  وباملقابل       
م�اجهة  يف  اتخاذه  ال�اجب  ال�قائي  بالدور  القيام  عن  كثرياً  تتاأخر  �ص�ف  ومدل�الته؛ 
االنحراف الفكري ، لعدم معرفتها بحقيقة وق�ع اخلطر اأو قرب وق�عه ، ورمبا تتخلى 
هذه االأ�صرة عن القيام بالدور ال�قائي جملًة وتف�صياًل نظراً لف�ات االأوان يف االكت�صاف 

املبكر لالنحراف الفكري لدى اأفرادها يف ال�قت املنا�صب .

     وي�صرب الباحث يف هذا املقام مثااًل – للقيا�ض – من االأمثلة امل�صاهدة لالنحرافات 
وعي  فيه  وقد ح�صل  م�صاهد  االأمر  هذا  ك�ن  املثال  �صبيل  على  »املخدرات«  ال�صل�كية يف 
االأ�صر  هذه  اإدراك  م�صت�ى  يف  الن�صبي  االختالف  وج�د  مع  االأ�صر،  من  العديد  لدى 
اأن  مل�ؤ�صرات التعاطي للمخدرات ومظاهر ودالالت االإدمان للمخدرات وامل�صكرات. وذلك 
، وفقدان  ال�صل�كيات كفقد االتزان والرتنح  املدمن للمخدرات ببع�ض  اأو  املتعاطي  قيام 
ال�صهية ، وحدة املزاج، والع�صبية غري املربرة ، وباملقابل الالمباالة يف اأحيان اأخرى ، وترك 
ال�اجبات ، وخ�صارة املقدرات وفقد االإمكانيات ال�صخ�صية .. وبع�ض املظاهر امل�صاهدة من 
العنف  ، وممار�صة  العمل  اإجراءات كرتك  اأو املدمن وما يق�م به من  املتعاطي  �صل�كيات 
االأ�صري .. وغري ذلك ُيعطي لالأ�صر م�ؤ�صرات - بح�صب م�صت�ى الداللة - على ح�ص�ل 
ُي�صطر يف البح�ث  اأو االإدمان للمخدرات . ومايبثه االإعالم من معل�مات وما  التعاطي 
واملطب�عات باأن�اعها من كتب وغريها ي�صاهم يف تعريف االأ�صرة واملجتمع ب�صكل اأعم عن 
ب�صكل  وم�صاهداً  معروفاً  اأمراً  الي�م  بات  للمخدرات« وهذا  واالإدمان  التعاطي  »م�ؤ�صرات 
املعرفة  م�صادر  عن  والبعيدة   ، واالطالع  املعرفة  حمدودة  االأ�صر  بع�ض  اأن  اإال   ، وا�صع 
احلقيقية يف هذا املجال ، قد ت�صبح يف تنب�ؤات وت�قعات ُتف�صر من خاللها اختالل �صل�ك 
اأو املدمن اإىل غيبيات وتكهنات بعيدة ، فرُتجع ذلك اإىل اأم�ر غري  ذلك الفرد املتعاطي 
االأفكار  �صياق  يف  للعادة  اخلارقة  االأم�ر  من  الطبيعة«  وراء  »ما  ميتافيزيقية  منطقية 
كاإرجاع ذلك الإ�صابة   ، املنطقي  العلمي واال�صتقراء  الدليل  الغري مبنية على  والتكهنات 
الفرد من االأ�صرة بال�صحر اأو العني واحل�صد اأو م�ّض ال�صياطني .. اأو غري ذلك ، واإن كانت 
هذه االأم�ر حق يف ح�ص�لها ووق�عها وحقيقة ن�ؤمن بها، لكن لي�ض هذا مقامها ، بل اإن 
هذه ال�صل�كيات التي تقع من املتعاطي واملدمن للمخدرات ال ميكن اإرجاعها اإال اإىل تاأثري 
تناول هذا املخدر اأو ذاك امل�صكر، ولكن عندما نق�ض وعي تلك االأ�صرة واإدراكها مل�ؤ�صرات 
التعاطي واالإدمان ؛ اأرجعت ما ت�صاهده من تغريات �صل�كية للفرد من االأ�صرة اإىل اأم�ر 
التعاطي  الدالة على  امل�ؤ�صرات  ، نظرا لغياب معرفة وحتديد  ال عالقة لها بهذا التغري 
واالإدمان ، وبناء على هذه التحليالت من قبل االأ�صرة ملا ت�صاهده وما تعتقد من اأ�صباب 



78

اأو املدمن ؛ فال�صك باأن ذلك �ص�ف ي�ؤدي  تقف وراء هذا ال�صل�ك لذلك الفرد املتعاطي 
ال حمالة لطريقة غري �صائبة يف ال�قاية واملعاجلة واالإ�صالح للحالة ، ولن تك�ن هذه 

املعاجلة يف امل�صار ال�صحيح.

ومن هذا املنطلق ويف جمال ال�قاية من االأفكار املنحرفة يرى الباحث اأنه من 
ال�اجب ت�عية االأ�صرة مب�ؤ�صرات االنحراف الفكري وحتديدها وت�صنيفها ح�صب االأول�ية 
واالأهمية حتى ال تقع االأ�صرة يف دهاليز اجلهل والتخبط يف الت�صخي�ض ، وما ينتج عن 

ذلك من تخبط وع�ص�ائية يف االإعداد لل�قاية اأو ر�صم خطة للمعاجلة .

اجلانب  يف  الدكت�راه  لر�صالة  اإعدادي  اثناء  اإليها  ت��صلت  التي  امل�ؤ�صرات  ومن 
لدى  الفكري  لالنحراف  املبكر  االكت�صاف  يف  االأ�صرة  دور   « بعن�ان  كانت  والتي  الفكري 
والرعاية  للمنا�صحة  نايف  بن  حممد  مركز  من  امل�صتفيدين  نظر  وجهة  من  اأفرادها 
الرتبية  ق�صم  الدين  واأ�ص�ل  الدع�ة  كلية  من  عليها  اهلل  من  بف�صل  ح�صلت  والتي   «
باجلامعة االإ�صالمية باملدينة املن�رة وبتقدير ممتاز مع مرتبة ال�صرف االأوىل ، حيث مل 
تقت�صر هذه الر�صالة على وجهة نظر امل�صتفيد من املركز بل �صملت عينة الدرا�صة اأع�صاء 
خمتلف  من  واملهتمني  امل�ق�فني  وذوي  واملحامني  االأمنيني  واخلرباء  املنا�صحة  جلان 
ال�صرائح ، والدرجات العلمية العالية يف حماولة لتتبع م�ؤ�صرات االنحراف الفكري يف ظل 

عدم وج�د م�صادر اأ�صلية يف ر�صد امل�ؤ�صرات وحتديدها.

امل�افقة 100% من  امل�ؤ�صرات بلغ يف بع�صها ن�صبة  وقد وقفت على جمم�عه من 
وجهة نظر �صرائح متن�عه ومتباينة من جمتمع الدرا�صة ، بل كان اأقل م�ؤ�صر من )26( 
م�ؤ�صراً لالنحراف الفكري ان حظي بن�صبة م�افقة 63% وهذه الن�صب ُتعطي مدل�اًل مهماً 
على احتمال ح�ص�ل االنحراف الفكري لدى الفرد وفق هذه امل�ؤ�صرات امل�صاعدة لالأ�صرة 

يف االكت�صاف املبكر .

، ومن  عليها  امل�افقة  ن�صبة  وارتفاع  االأول�ية  امل�ؤ�صرات ح�صب  من  واجمل عدداً 
رجال  دماء  با�صتباحة  الق�ل  وكذلك   ، واحلك�مات   ، واالأنظمة   ، املجتمعات  تكفري  ذلك 
االأمن ، ا�صقاط الرم�ز الدينية من العلماء بتتبع زالتهم وترويج االإ�صاعات عنهم ، الغل� 
يف مفه�م االأممية على ح�صاب ال�طنية ، االهتمام مب�اقع الفئة ال�صالة على االنرتنت 
.. اإىل غري ذلك من امل�ؤ�صرات التي رمبا تدل على ب�ادر ح�ص�ل االنحراف الفكري لدى 

الفرد من االأ�صرة .
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وهنا رمبا يق�ل قائل ان هذه امل�ؤ�صرات ُتعد انحرافاً فكرياً بدرجة عالية ، اال انني ومن 
واقع خربة وممار�صة عملية ومن لقاءات ومناق�صات مع العديد من اخلرباء واملخت�صني 
يف جماالت االنحراف الفكري ف�صاًل عن تخ�ص�صي يف جمال االأمن الفكري من درا�صة 
وبحث ومتابعة واطالع ؛ اأق�ل ان من االأ�صر من كانت ت�صمع اأو تعلم ببع�ض هذه امل�ؤ�صرات 
اأو رمبا كانت ال تعرف ماهي قن�ات التعامل   ، ، ومع ذلك مل تكن تتعامل معها بجدية 
ال�صحيح يف مثل هذه احلاالت من ظه�ر امل�ؤ�صرات ، ويف املراحل املتقدمة من ظه�ر هذه 
امل�ؤ�صرات وتاأكدها قد يك�ن للخ�ف من تبعات االبالغ عن اأحد اأفراد االأ�صرة �صبباً يف عدم 

التعامل االمثل يف حال ظه�ر مثل هذه امل�ؤ�صرات وغريها .

املبحث الرابع : �سبل املعاجلة الفكرية لظواهر العنف �التطرف .
الريب باأن �صبل املعاجلة الفكرية لظ�اهر العنف والتطرف ال بد واأن ُتبنى على 
اأ�صا�ض ُي�صت�صحب لها اأ�صباب ح�ص�ل العنف والتطرف ، ك�ن ت�صخي�ض امل�صكلة ُيعد ن�صف 
املجتمعات  والتطرف يف  العنف  امل�ؤدية حل�ص�ل  والع�امل  االأ�صباب  على  فال�ق�ف  حلها 

ُي�صهم اإدراك ذلك يف �صياغة و�صائل فكرية يف اجتاه املعاجلة احلقيقية لهذه الظاهرة .

ومن االأم�ر امل�ؤكدة باأن الظ�اهر االجتماعية ال تق�م على عامل واحد اأو �صبب 
وحيد يف تك�ينها ون�ص�ئها ، ومن ذلك ظاهرة العنف والتطرف فلها جمم�عة من الع�امل 

امل�صاعدة يف ح�ص�لها 

يف  الدولة  لتلك  اخلارجية  بال�صيا�صات  تتعلق   ، �صيا�صية  ع�امل  منها   ، وتك�نها 
يف  وتقدير  احرتام  من  حتققه  وما  �صيا�صياً  جناحها  ومدى   ، العامل  بدول  عالقتها 
املجتمع الدويل، ومن ناحية اأخرى �صيا�صات داخلية لذات الدولة تتعامل بها مع اأفرادها 
داخلية  �صيا�صات  الدولة  تلك  ت�صتخدم  كانت  فاأن   ، االجتماعية  ومك�نتها  وم�ؤ�ص�صاتها 
عن�صرية مثاًل على اعتبار االجنا�ض، واالعراق ، واالحزاب يف تف�صيل اأو بخ�ض للحق�ق 
املجتمع  ذلك  اأفراد  لدى  الفكري  االأمن  ا�صتقرار  �صي�ؤثر على  ريب  ذلك وال  فاأن مثل  ؛ 
وم�ؤ�ص�صاته ، ويف مقابل ذلك فاأن تلك الدولة التي حتظى باحرتام ل�صيا�صتها الداخلية مع 
�صعبها �صمن اج�اء العدل وامل�صاواة واحرتام قيمة الفرد فيها ، مع اتاحة فر�ض متن�عة 
�صيك�ن  وفاعلة  �صاملة  قان�نية  �ص�ابط  ظل  يف  طم�حاته  وحتقيق  لنجاحاته  ومتعددة 

م�ؤدى ذلك ا�صتقرار فكري يف تلك الدولة . 
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العنف  اأنت�صار  وراء  يقف  من  هي  تك�ن  رمبا  اقت�صادية  ع�امل  هناك  اأن  اإىل 
والتطرف يف بع�ض املجتمعات ويف بع�ض �صرائح النا�ض ، فمن الناحية العلمية ال ميكن 
ما  ذلك  ، ومن  �صلبياً  اأو  اإيجابياً  االأمن  وتاأثريه على  االقت�صادي  امل�صت�ى  اأهمية  اإغفال 
يثبته البحث العلمي �صمن اأدبيات مكافحة اجلرمية وعلم االإجرام ، باأن هناك ثمة عالقة 
والتطرف  العنف  ، ومنها جرائم  باأن�اعها  وارتفاع معدالت اجلرمية  الفقر  طردية بني 
الفقرية  ال�صكنية  االحياء  االرتباط بني  ذلك  ُيذكر  ما  ، فكثرياً  املجتمع  االأثر على  ذات 

ومعدالت اجلرمية املتزايدة .

الع�امل   ، والتطرف  العنف  ح�ص�ل  وراء  تقف  التي  واالأ�صباب  الع�امل  ومن 
والدوافع االجتماعية والنف�صية من تفكك االأ�صر اأو ح�ص�ل العنف فيها اأو �صي�ع الف�صاد 
داخل االأ�صرة . ال�صك اأن مثل هذا اجل� االأ�صري غري االآمن رمبا ي�ؤدي اإىل انحراف فكري 
اأنه يجد ويحقق ذاته  اأماكن بديلة يزعم الفرد  اإىل  لدى االأفراد هروباً من هذا ال�اقع 

فيها .

ومن الع�امل التي قد تك�ن �صبباً يف ح�ص�ل العنف والتطرف ما يتعلق باملك�ن 
ارتباط  ذات  ثقافية  وتفاعله مع ع�امل  املجتمع  ذلك  الثقافية يف  الع�امل  الثقايف، من 
مبجتمعات اأخرى باتت التقنية اجلديدة وو�صائل الت�ا�صل االجتماعي واالإعالم اجلديد 
ج�صراً ردم ه�ة التباعد اجلغرايف .. واأمثلة الع�امل الثقافية ومدى تاأثريها على اأفراد 
املجتمع كثري ، ولكن نتناول منها عاماًل يرتبط بال�صراعات الفكرية بالذات بني النخب 
العلمية واالإعالمية وال�صيا�صية.. ونح�ها فاحلراك الفكري اأمر مقب�ل وتفاعل طبيعي 
يف اأي جمتمع ، ولكن ال�صراعات الفكرية وما ينتج عنها من اتهامات وتف�صيق وتبديع ، 
ورمبا تكفري �صت�ؤدي ال حمالة اإىل خلق اج�اء فكرية مت�صارعة تقدم اأهدافها ال�صخ�صية 
يف  خ�صبة  بيئة  ي�جد  مما   ، البلد  لذلك  الكلية  وامل�صالح  العامة  االأهداف  ح�صاب  على 
تتخلى  اأفكار  تبني  اإىل  ورمبا   ، الفكري  ال�صراع  لهذا  تبعاً  والتطرف  العنف  اأفكار  تبني 
ال��صطية واالعتدال  ، ويف احلالتني بعداً عن  املر�صية  القيم االجتماعية واالأعراف  عن 

يف ذلك املجتمع .
اإنني اأُع�ل كثرياً على تفعيل دور م�ؤ�ص�صات التن�صئة االجتماعية ابتداء باالأ�صرة ، 
ثم املدر�صة ، ثم امل�صجد ، ثم االإعالم .. اإىل غريها من امل�ؤ�ص�صات الر�صمية وغري الر�صمية 
كجماعة الرفاق وغريهم ملا لهذه امل�ؤ�ص�صات من دور يف تن�صئة اأفراد املجتمع على القيم 
العنف  اأفكار  �صد  وممانعة  ح�صانة  ت�صكل  التي  واالجتماعية  منها  الدينية  املر�صية 

والتطرف.
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م�ؤ�ص�صات  دور  تفعيل  اال�صهام يف  فاعاًل من خالل  اأمراً  تقدم  اأن  للجامعات  هنا  وميكن 
م�اطن  على  بال�ق�ف   ، االجتماعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  �صمن   ، االجتماعية  التن�صئة 
اأفراد  بتن�صئة  ُتعنى  التي  والرتب�ية  االمنائية  وم�ؤ�ص�صاته  املجتمع  يف  والق�ة  ال�صعف 
املجتمع اأبتداأً باالأ�صرة املح�صن االأول ، واللبنة االأوىل يف تك�ن املجتمعات ؛ لترتجم مهام 
امل�ص�ؤولية االجتماعية يف درا�صة ال�اقع االجتماعي ومن ثم تق�ية م�اطن ال�صعف فيه 
وا�صتثمار م�اطن الق�ة وتدعيمها؛ �صعياً يف تق�ية م�ؤ�ص�صات التن�صئة االجتماعية ، حتى 

تق�م بالدور ال�اجب جتاه الفرد واملجتمع.

الخـاتمـة
يف خامتة هذه الورقة التي ا�ستعر�ست مو�سوعًا مهمًا اال �هو :

» االأمن الفكري وامل�ص�ؤولية االجتماعية » وكانت يف مقدمة واربعة مباحث ، ففي 
املقدمة تعريفاً باالأمن الفكري واأهميته وكيف ميكن اإ�صاعة هذا املفه�م وتعزيزه �صمن 
م�صئ�لياتها  بحكم  ذلك  جتاه  اجلامعات  دور  تفعيل  ذلك  ومن   ، االجتماعية  امل�ص�ؤولية 
، وما ت�صهم به من تدعيم لالأمن االجتماعي .. كما  االجتماعية جتاه املجتمع واأفراده 
جاءت مباحث هذه ال�رقة ابتداء بذكر عالقة االأمن الفكري باالأمن ال�طني ، ثم التعر�ض 
ح�ل  الثالث  املبحث  جاء  كما  اجتماعية،  كظاهرة  والعنف  التطرف  اإىل  الثاين  باملبحث 
الفكرية  املعاجلة  �صبل  الرابع:  املبحث  اىل  الفكري و�ص�اًل  االنحراف  م��ص�ع م�ؤ�صرات 

لظ�اهر العنف والتطرف ، واأخرياً اخلامتة يليها ذكر بع�ض الت��صيات ، كما ياأتي :  

 1- اأهمية تب�صيط مفاهيم االأمن الفكري وربطها بال�اقع املعا�ض .
 ، املنحرفة  االأفكار  من  ال�قاية  يف  ا�صرتاتيجياً  �صريكاً  واعتبارها  باالأ�صرة  العناية    -2

ومتكينها من ت�صحيح املفاهيم املغل�طة.
املبكر  االكت�صاف  باآليات  املتعلقة  املعل�مات  بع�ض  وفق  املهارات  بع�ض  االأ�صرة  اك�صاب    -3

لالنحراف الفكري ، و�صبل املعاجلة .
4- حتديد الدوافع امل�ؤدية اإىل تبني االأفكار املتطرفة ، يف مقابل اإعداد خطة ا�صرتاتيجية 

للمعاجلة بكافة ال��صائل النافعة.
5- تركيز الدول مبك�ناتها من اأفراد وم�ؤ�ص�صات وجهات لتلبية احتياجات �صع�بها .

6-  تفعيل دور اجلامعات يف اإطار امل�ص�ؤولية االجتماعية ملا يخدم املجتمع واأفراده فكرياً.
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تصور مقترح
 لتفعيل المسؤولية المجتمعية 

في وظائف الجامعات السعودية

 نوف بنت �سليمان اخلليوي
جامعة امللك �صع�د 
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ملخص البحث:
تتحقق امل�ص�ؤولية املجتمعية يف اجلامعات USR من خالل قدرة اجلامعة على 
النه��ض باأدوارها املجتمعية بفعالية، و�صعيها لتحقيق تطلعات اأ�صحاب امل�صلحة. وتق�م 
اجلامعات باأدوارها عادة من خالل وظائفها االأ�صا�صية كالتدري�ض والبحث العلمي وخدمة 
االإلتزام  اجلامعات  يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  ويت�صمن  املهني.  واالإ�صهام  املجتمع 
االأخالقي مببادئ ينعك�ض تاأثريها على جمتمع اجلامعة الداخلي، كما ميتد اأثرها على 
املجتمع اخلارجي اأي�صاً. وتربز احلاجة لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف اجلامعات لت�جيه 
وظائف اجلامعات مبا ي�صمن وفائها بالتزاماتها، وحتقيق اأدوارها املجتمعية. وحتر�ض 
كما  اأن�صطة،  ت�ؤديه من  املجتمعية مبا  م�ص�ؤوليتها  على حتقيق  عاملياً  الرائدة  اجلامعات 
ظهرت العديد من التجمعات العلمية للجامعات التي تبنت هذا االجتاه. كما قدمت وزارة 
يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  بدعم  املحلي  االهتمام  تربز  التي  املبادرات  من  العديد  التعليم 

اجلامعات ال�صع�دية.

وت�صعى الدرا�صة احلالية اإىل تقدمي ت�ص�ر مقرتح لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية 
ال�صابقة  االأ�صا�صية، وذلك بعد مراجعة للدرا�صات  ال�صع�دية عرب وظائفها  يف اجلامعات 
حتقيق  من  اجلامعات  متّكن  اآلية  اإىل  والت��صل  بامل��ص�ع،  العالقة  ذات  واالأدبيات 

م�ص�ؤوليتها املجتمعية بفعالية من خالل اأداء تلك ال�ظائف.
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المقدمة:
علمية  حركة  وحُتدث  املجتمع،  ت�جهات  تخدم  علمية  مراكز  اجلامعات  تعترب 
وفكرية وثقافية، حتفظ تراثه وجتدده، وتفح�ض واقعه للك�صف عن م�صكالته وتقدمي 
احلل�ل املنا�صبة. كما تخدم جمتمعاتها عن طريق حتقيق التنمية امل�صتدامة فيه وتط�يره 
اجلامعة  على  و�صار  اأفراده.  رفاهية  وحتقيق  احتياجاته  لتلبية  فيه  التغيري  وقيادة 
االجتماعية  التنمية  عمليات  يف  م�ص�ؤوليات  حتملها  عرب  املجتمع  بق�صايا  ترتبط  اأن 

واالقت�صادية، واالإ�صهام يف ازدهار املجتمع.

من  بارزة  ق�صية  ميثل  بداأ  حديث  اجتاه  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  وُيعترب 
ق�صايا اجلامعات، وي�ؤثر يف ر�صم اأدوارها يف املجتمع. ويتطلب ذلك تبني جمتمع اجلامعة 
اأخالقي يحكم قرارات اجلامعة وعالقاتها. ويحقق  كاإطار عمل  املجتمعية،  للم�ص�ؤولية 
ي�اجه  اأنه  اإال  واملجتمع،  للجامعة  عديدة  مكا�صب  املجتمعية  للم�ص�ؤولية  اجلامعة  تبني 
حتديات عديدة، تبداأ من حتديد مفه�مه وبث ثقافته يف جمتمع اجلامعة، والتعامل مع 
�صمن  واتخاذها  القرارات  �صنع  اإىل  وال��ص�ل  والبيئية،  والب�صرية  التنظيمية  املع�قات 

اإطاره االأخالقي.

اجلامعة  وتبني  للمجتمع  اجلامعة  خدمة  وظيفة  بني  الفرق  مالحظة  وميكن 
و�ص�نفليد  �صان�ن  يعرفها  كما  املجتمع  خدمة  ف�ظيفة  املجتمعية،  امل�ص�ؤولية  ملفه�م 
اجلامعة،  طالب  غري  اإىل  م�جه  تعليمي  ن�صاط  هي   Shoefeld & Shanon
بغر�ض اإحداث تغريات �صل�كية وتنم�ية يف البيئة املحيطة )عامر،2007(، وقد تت�صم تلك 
االأن�صطة املتن�عة بعدم التن�صيق، مما يجعلها تف�صل يف اإحداث تاأثري كبري على املجتمعات 
)Kezar،2006(. اأما امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة فتمتاز مبزايا ج�هرية يف ك�نها 
اجلامعة،  يف  ُتتخذ  التي  والقرارات  اخلطط  جميع  على  وت�ؤثر  م�صتمر،  اأخالقي  اإلتزام 
وتنعك�ض على جميع وظائف اجلامعة، وتربز من خالل ر�صالة اجلامعة واأهدافها، وحتد 
من تركيز ر�صالة م�ؤ�ص�صات التعليم العايل على االإعداد ال�ظيفي فقط، كما تقدم اإلتزاماً 
 Sagintayeva( ، )Kezar،2006( م�ؤ�ص�صياً بجانب االإلتزام ال�صخ�صي لالأفراد

.)et al،2011

امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات مكا�صب عديدة، فه� يعزز م�قع  ويحقق تفعيل 
 Navarrete et al،(،  )Minea،2013( املجتمع  داخل  و�صمعتها  اجلامعة 



86

Sagintayeva et al، 2011( ، )2012( ، وي�صاعد على حتقيق ع�ائد ط�يلة 
االأجل يف اال�صتثمار االجتماعي )Hersh & Schneider,2005( ، وعلى اال�صتفادة من 
امل�ارد املتاحة )ع�اد،2010( ، كما يعمل على ت��صيع اأدوار اجلامعات وتفاعلها مع ق�صايا 
التدري�ض  حت�صني  ا�صرتاتيجيات  ر�صم  يف  وي�صهم  العايل،2013(،  التعليم  )وزارة  املجتمع 

.)Doval & Doval, 2010( والتعلم، واالإطار البحثي، ويف احل�ص�ل على التم�يل

اأما على ال�صعيد املحلي، فيحظى مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة وتعزيزها 
االجتماعية  امل�ص�ؤولية  "تعزيز  مبادرة  اأطلقت  حيث  العايل،  التعليم  وزارة  باهتمام 
للجامعات ال�صع�دية" لتحقيق التعاون وامل�صاركة العلمية والعملية الفاعلة بني اجلامعات 
الدويل  امل�ؤمتر  ال�زارة  اأقامت  كما  العايل،2013(.  التعليم  )وزارة  املحلية  واملجتمعات 

الرابع للتعليم العايل لعام 2013 حتت عن�ان "امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات"

تفعيلها  تاأكيد  اأجل  من  لل�صعي  اجلامعات  يدفع  ما  )http://ieche.com.sa(.وه� 
التي حتملها. مما  والر�صالة  من ه�ية اجلامعة  اإنطالقاً  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  ملفه�م 
والتعرف على جماالتها يف  للجامعات،  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأهمية حتديد مفه�م  ُيربز 
وظائف  يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لتفعيل  مقرتح  ت�ص�ر  اإىل  والت��صل  اجلامعة،  وظائف 

اجلامعات ال�صع�دية.

مشكلة الدراسة :
عمليات  بني  ت�ازن  وانعدام  وا�صح  انف�صال  وج�د  اإىل  الدرا�صات  بع�ض  ت�صري 

البحث العلمي والتدري�ض االأكادميي واخلدمة املجتمعية يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل 

اإىل عجز اجلامعات عن  )2006أ,Merisotisأ&أBurkhardt(.كما ت�صري درا�صات 
بناء عالقة تفاعلية ق�ية مع جمتمعاتها من جهة، واإىل قلة دعم املجتمع جله�د التط�ير 
يف اجلامعة من جهة اأخرى، واإىل انخفا�ض يف م�صت�ى التعاون وال�صراكة بني اجلامعة 

وامل�ؤ�ص�صات املجتمعية االأخرى )ح�صن،2007(.
ويف اإعالن باري�ض 1998 ال�صادر عن الي�ن�صك� يف امل�ؤمتر العاملي للتعليم العايل 
تاأكيد على اأن من اأهم اأدوار التعليم العايل، اإ�صهامه يف تك�ين املجتمع وحتقيق التنمية 
العاملية  النم� واالزدهار ال�طني واملناف�صة  الب�صرية املتخ�ص�صة، لتحقيق  واإعداد الق�ى 
)وزارة التعليم العايل،2011(. وت�ؤكد العديد من الدرا�صات باأن تبني اجلامعة للم�ص�ؤولية 
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املجتمعية يجعلها قادرة على تقدمي اخلدمة املجتمعية على اأ�صا�ض اأكادميي، والذي ثبت 
وامل�صاركة  االجتماعية،  بامل�ص�ؤولية  ال�صع�ر  وزيادة  التعلم،  لتعزيز  كا�صرتاتيجية  جناحه 
املدنية، وقيادة التغيري يف املجتمع )2004أ,alأetأJohnston(، كما ت�صري درا�صات اإىل 
 Johnston et al،( اأن ذلك يحقق التكامل بني وظائف اجلامعة املختلفة ومك�ناتها

.)2004(، )Hersh & Schneider، 2005

امل�ص�ؤولية  اأهمية مفه�م  ال�صع�دية  العربية  اململكة  التعليم يف  وزارة  اأدركت  وقد 
اأطلقت  املفه�م، حيث  تبني هذا  ال�صع�دية على  و�صجعت اجلامعات  للجامعة،  املجتمعية 
مبادرة "تعزيز امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات ال�صع�دية" )وزارة التعليم العايل،1434(، 
كما اأقامت امل�ؤمتر الدويل الرابع للتعليم العايل لعام 2013 بعن�ان "امل�ص�ؤولية االجتماعية 

.)http://ieche.com.sa("للجامعات

 اإال اأن واقع تفعيل اجلامعات ال�صع�دية مل�ص�ؤوليتها املجتمعية مل يخ�صع لدرا�صات كافية.

وان�صجاماً  للجامعات،  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  وحلداثة  �صبق،  ما  ونتيجة 
مع الت�جهات العاملية للتعليم العايل، واهتمام وزارة التعليم العايل بتبني املفه�م، وربط 
مفه�م  لتحديد  الدرا�صة  هذه  اأتت  فيه،  ارتباطها  وتعزيز  املجتمع،  بق�صايا  اجلامعة 
ت�ص�ر  اإىل  والت��صل  اجلامعة،  وظائف  يف  وجماالتها  للجامعات،  املجتمعية  امل�ص�ؤولية 
م�صكلة  تتحدد  عليه  وبناًء  اجلامعات.  وظائف  يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لتفعيل  مقرتح 
يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لتفعيل  مقرتح  ت�ص�ر  بناء  اإىل  احلاجة  يف:  احلالية  الدرا�صة 
وظائف اجلامعات ال�صع�دية. لذلك يتحدد ال�ص�ؤال الرئي�ض للدرا�صة احلالية باالآتي: ما 

الت�ص�ر املقرتح لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائف اجلامعات ال�صع�دية؟

هدف الدراسة:
تهدف الدرا�صة احلالية اإىل تقدمي ت�ص�ر مقرتح لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف 

وظائف اجلامعات ال�صع�دية.

منهجية الدراسة: 
معل�مات  جًتمع  حيث  التحليلي،  ال��صفي  املنهجي  احلالية  الدرا�صة  تتبع 
وبيانات عن واقع الظاهرة املدرو�صة، ومن ثم يتم تنظيمها والتعبري عنها كمياً اأو كيفياً، 
احلايل  و�صعها  بتحديد  الظاهرة،  فهم  اإىل  ت�ؤدي  وتعميمات  ا�صتنتاجات  اإىل  وال��ص�ل 
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ومدى �صالحيته اأو احلاجة الإحداث تغيريات جزئية اأو اأ�صا�صية فيه، بغاية امل�صاعدة يف 
تقرتح  ال��صفية  البح�ث  اأن  كما   .)2004 وعد�ض،  وعبداحلق،  )عبيدات،  ال�اقع  تط�ير 
بالظاهرة  لل��ص�ل  ُتتبع يف �ص�ء معايري معينة،  اأن  التي ميكن  االأ�صاليب  اأو  اخلط�ات 
اإىل ال�ص�رة املطل�بة على �ص�ء تلك املعايري )جابر وكاظم،1984،40(. ومت اختيار هذه 

املنهجية لك�نها املنا�صبة لتحقيق هدف الدرا�صة.

مصطلحات الدراسة:
امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة: يق�صد بامل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة يف الدرا�صة احلالية 
وظائفها  �صمن  وذلك  اأخالقياً،  بها  التزمت  التي  املجتمعية  الأدوارها  اجلامعة  »اأداء 

االأ�صا�صية املتمثلة يف التدري�ض والبحث العلمي واخلدمة املجتمعية واالإ�صهام املهني«.

االإطار النظري: يتناول هذا اجلزء عر�ض الأدبيات الدرا�صة، ومت تق�صيمها اإىل مبحثني 
هما: مبحث امل�ص�ؤولية املجتمعية للمنظمات، ثم مبحث امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات.

املبحث االأ�ل: امل�سوؤ�لية املجتمعية للمنظمات.

:CSR مفهوم امل�سوؤ�لية املجتمعية للمنظمات
اإن مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية يعد مفه�ماً جديدا وثقافة حديثة على املجتمع )رحال، 
ت�ؤديه  اأخالقي  ك�اجب  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اإىل  النظر  يتم  كان  حني  ففي   .)،2011
منظمات االأعمال �صمن تاأثري تيار اأخالقيات االأعمال )متيزار و�صيايف، 2012(، ظهر تيار 
اإىل نظرية  اأن مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية للمنظمات وتط�ره يع�د باالأ�صا�ض  اآخر يرى 
املنظمة واملجتمع كعالقة  ُينظر للعالقة بني  العقد االجتماعي )الطاهر، 2007(، حيث 
املنظمة  بها  تلتزم  التي  امل�ص�ؤوليات  بح�صب  االجتماعي  االأداء  فيه جماالت  تتحدد  عقد، 
ل�صالح املجتمع )الطاهر، 2007(. كما ي�جد تيار ثالث ي�ؤكد على متكني م�صريي العمل 
يف املنظمة مع االأخذ باالعتبار ت�قعات جميع االأطراف ذات امل�صلحة ملنتجات املنظمة، مبا 

فيها البيئة، باعتباره اأ�صا�ض امل�ص�ؤولية االجتماعية للمنظمات )متيزار و�صيايف، 2012(. 

عّرف دراكر Drucker )1977( امل�ص�ؤولية املجتمعية للمنظمات باأنها "التزام املنظمة 
باأنها   Holmes ، فيما عّرفها ه�ملز  )ع�اد، 2010،8(  جتاه املجتمع الذي تعمل فيه" 
به، وذلك عن  العاملة  املجتمع  املنظمات جتاه  تتحمله  واأدبي،  واإن�صاين  اأخالقي  "التزام 
وحت�صني  الفقر  كمحاربة  املجتمعية،  االأن�صطة  من  كبرية  مبجم�عة  امل�صاهمة  طريق 
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اخلدمات ال�صحية ومكافحة التل�ث وخلق فر�ض العمل وحل م�صاكل االإ�صكان" )�صيايف، 
للمنظمة م�جه نح�  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأن  التعريفات على  ركزت هذه  ، حيث   )2009
املجتمعية،  امل�ص�ؤولية  يف  املنظمات  اإدارة  دور  على  اأخرى  ركزت  فيما  اخلارجي.  املجتمع 
كتعريف عمر واآخرون )2012( باأنها "ثقافة االلتزام بامل�ص�ؤولية �صمن اأول�يات التخطيط 
جتاه  العليا  االإدارة  قبل  من  التامة  وامل�صاندة  الدعم  وت�فري  للمنظمة،  االإ�صرتاتيجي 
بع�ض  وركزت  والبيئية".  واملجتمعية  االإقت�صادية  الثالث  باأبعادها  امل�صتدامة  التنمية 
التعريفات على اإ�صراك العاملني يف املنظمة يف تبني واال�صتفادة من امل�ص�ؤولية املجتمعية 
للمنظمة، كتعريف تعريف منتدى قادة االأعمال الدويل "اأ�صل�ب يف العمل يق�د املنظمة 
اإىل االإنفتاح وال�صفافية مع امل�ظفني فيها وحت�صني عالقاتها اخلارجية مع املجتمع من 
)خمل�ف(.  امل�صاهمني"  كافة  مع  املنظمة  ودمي�مة  املجتمع،  يف  امل�ؤ�ص�صة  ا�صتدامة  اأجل 
واأكدت الكثري من التعريفات على االعتبارات االأخالقية التي ت�صطبغ بها القرارات التي 
امل�صتدامة،  التنمية  ت�صهم يف  ا�صرتاتيجية  اأهداف جمتمعية  بناء على  املنظمات  تتخذها 
اعتبارات  اإىل  ت�صتند  للمنظمة  املجتمعية  "امل�ص�ؤولية   Robbins روبنز  كتعريف 
يعزز  امل�ؤ�ص�صة مبا  بها  تفي  االأمد  بعيدة  التزامات  ب�صكل  االأهداف  على  اأخالقية مركزة 
Carroll الذي مّثل نقلة  )�صيايف، 2009(. وجاء تعريف كارول  �ص�رتها يف املجتمع" 
يف ت��صيع مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية للمنظمات �صمن بح�ثه الرائدة يف املجال ليعّرف 
امل�ص�ؤولية املجتمعية للمنظمات باأنه "التزام املنظمة باأن ت�صع ن�صب عينيها خالل عملية 
�صنع القرارات االآثار والنتائج املرتتبة عن هذه القرارات على النظام املجتمعي اخلارجي 
بطريقة متكن اإيجاد ت�ازن بني خمتلف االأرباح االقت�صادية املطل�بة والف�ائد املجتمعية 
املرتتبة عن هذه القرارات" )�صيايف 2009(. ثم جاء التعريف االأ�صمل يف م�ا�صفة االيزو 
26000 للم�ص�ؤولية املجتمعية، حيث عرفته باأنه "م�ص�ؤولية املنظمة جتاه تاأثريات قراراتها 
واأن�صطتها على املجتمع والبيئة، وذلك من خالل �صل�ك اأخالقي يت�صم بال�صفافية، والذي 
من �صاأنه امل�صاهمة يف التنمية امل�صتدامة مت�صمنة �صحة ورخاء املجتمع، وياأخذ يف االعتبار 
الدولية،  ال�صل�ك  ومعايري  املطبقة  الق�انني  مع  ويتما�صى  املعينة،  االأطراف  ت�قعات 

.)ISO26000, 2010( ويدمج عرب املنظمة وميار�ض من خالل عالقاتها

)االأطراف  امل�صلحة  اأ�صحاب  بنظرية  للمنظمات  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  ويرتبط 
الرئي�صي  الدور  امل�صلحة  اأ�صحاب  يلعب  حيث   ،Stackأ Holdersأ Theory املعنية( 
 .)Tetřevováأ&أSabolová,يف حتديد اإطار مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية )2010أ
ويق�صد باأ�صحاب امل�صلحة: االأفراد اأو املجم�عات اأو املنظمات التي لها اهتمام باأداء وجناح 
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املنظمة، وكل فرد اأو جماعة ي�ؤثر اأو يتاأثر بتحقيق اأهداف املنظمة )عي�ص��ض وكرزابي، 
ا�صرتاتيجية  ت�صميم  املنظمات  على  باأن  امل�صلحة  اأ�صحاب  نظرية  وتت�صمن   .)2012
يف  مبا�صر  غري  اأو  مبا�صر  ب�صكل  امل�ؤثرين  احتياجات  تلبي  التي  املجتمعية  امل�ص�ؤولية 
من  الفائدة  وحتديد  ال�صركات،  يف  االأ�صا�صيني  امل�صاهمني  باأهمية  االأخذ  مع  اأن�صطتها، 
املادية،  وامل�ارد  املال،  راأ�ض  ي�فرون  امل�صاهمني  اأن  حيث  بالعمل.  املتاأثرين  اأو  امل�ؤثرين 
اأواملعرفة، وت�صتطيع املجتمعات املحلية ت�فري البنية التحتية وامل�قع، وي�صتطيع امل�ظفني 
واالإداريني تقدمي اخلربة والقيادة وااللتزام، وي�صتطيع العميل تقدمي ال�الء، وت�صتطيع 
 Nadeem & Kakakhel،( م�صرتكة  اإيجابية  �ص�رة  عر�ض  االإعالم  و�صائل 

 .)2013

املبحث الثاين: امل�سوؤ�لية املجتمعية للجامعات.

 :USR مفهوم امل�سوؤ�لية املجتمعية للجامعات
للجامعة،  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لتعريف  خمتلفة  حماوالت  الباحثني  من  العديد  قدم 
 Ahmadi &  باعتبارها منظمة اأعمال ذات طابع خا�ض. فقد عرفها اأحمدي وتافاريه
Tavreh)2011( باأنها "جميع االأن�صطة التي تق�م بها م�ؤ�ص�صات التعليم العايل وحتقق 
املجتمعات".  لبيئة  االأخرى  واخلدمات  والبحث  بالتدري�ض  للمجتمع  خدمات  خاللها 
جتاه  م�ص�ؤوليات  اجلامعات  تتحمل  "اأن   )2013(  Esfijani ا�صفيجاين  وتعريف 
جمتمعاتهم املحلية واجلهات املعنية، واأن ت�صع املنافع االجتماعية يف مقدمة اأرباحها". 
وجاء تعريف م�ؤمتر التعليم العايل الرابع )2013( متفقاً مع هذا التعريف مع حتديد 
"التزام بت�صرب وممار�صة جمم�عة من املبادئ والقيم من  اأكرث دقة، حيث عرفها باأنها 
املجتمعية  وال�صراكة  العلمي  والبحث  التدري�ض  يف  املتمثلة  الرئي�صية  وظائفها  خالل 

واالإدارة امل�ؤ�ص�صية".

متثل  للجامعة  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  اأن  على  االأخرى  التعريفات  اأغلب  اتفقت  فيما 
تعزيز  اأجل  من  اأن�صطتها  حتكم  التي  قراراتها  اجلامعة  عليها  تبني  اأخالقية  �صيا�صة 
التنمية الب�صرية، كتعريف جيمينيزJimenez )2007( "القدرة على ن�صر وممار�صة 
والبح�ث  والتدري�ض  االإدارة  اأن�صطة:  اأربعة  خالل  من  والقيم  املبادئ  من  جمم�عة 
واالأن�صطة االإ�صافية، وتبني اجلامعات م�ص�ؤوليتها االأكادميية والتنظيمية على املفاهيم 
االأخالقية التي تت�افق مع احتياجات املجتمع الذي تعمل فيه، وهي جزء من �صخ�صيتها. 
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وتعريف نافاريتي وزمالوؤه Navarrete ،et al  )2012( "القدرة على ن�صر وتطبيق 
�صل�صلة من املبادئ والقيم عن طريق عمليات رئي�صية، متثلها اأن�صطة التدري�ض والبحث 
والت�ا�صل مع املجتمع، بهدف تعزيز التنمية امل�صتدامة باأبعادها االقت�صادية واملجتمعية 
"�صيا�صة  للجامعة  املجتمعية  للم�ص�ؤولية   )2007( فاليه  فران�ص�ا  وتعريف  والبيئية". 
بالتنمية  النه��ض  اإىل  تهدف  واأخالقية  ن�عية  اأبعاد  ذات  اجلامعة  جمتمع  ن�صاطات  يف 
اجلامعة"  فيه  تعمل  الذي  املجتمع  مع  ت�صاركي  ح�ار  خالل  من  امل�صتدامة  الب�صرية 

)كمال، 2011(.

كمنظمة  وج�دها  اآثار  معاجلة  يف  اجلامعة  دور  على  الرتكيز  لذلك  اأ�صاف  ما  ومنها 
اجلامعات  "التزام   )2010( ع�اد  كتعريف  خمتلفة،  جماالت  �صمن  بيئتها  يف  م�ؤثرة 
اإطار من  اآثارها نح� املجتمع الذي ت�جد فيه مبا يعزز التنمية امل�صتدامة، يف  مبعاجلة 
للتاأثري  للجامعة،  والرتب�ي  التعليمي  الدور  ا�صتخدام  على  القائمني  واالإدراك  الفهم 
على الطلبة والعاملني مبمار�صة االأن�صطة التي من �صاأنها حتقيق ذلك، واإ�صهام اجلامعة 
وتعريف �صاهني )2011( "نهج اأخالقي عقالين  بقيادة اأن�صطة املجتمع املحلي وريادته"، 
الإدارة اجلامعة، ي�صمل االآثار التي يرتكها هذا النهج على ال�صياق االجتماعي واالإن�صاين 
والطبيعي، وعلى دوره الفاعل يف تعزيز تط�ر اإن�صاين م�صتدام للب�صرية، وهي ا�صرتاتيجية 
ت�صعى اإىل التقليل من الب�صمة االأيك�ل�جية للم�ؤ�ص�صة عرب اال�صتخدام الر�صيد للم�صادر، 
وتعريف ريزر  وت�صعى اإىل تثقيف جمتمع اجلامعة نح� اأخالقيات التنمية امل�صتدامة". 
اأع�صاء ال��صط اجلامعي )الطالب واأع�صاء  اأداء  "�صيا�صة للج�دة االأخالقية يف   )2008(
الرتب�ية  لالآثار  امل�ص�ؤولة  االإدارة  طريق  عن  االإداريني(  وامل�ظفني  التدري�ض  هيئة 
املجتمع،  تفاعلي مع  اإطار ح�ار  التي حتدثها اجلامعة، يف  والبيئية  والعملية  واملعرفية 

Vasilescu ،et al، 2010(.( "لتعزيز التنمية الب�صرية امل�صتدامة

اأ�صا�صيني  ويق�صد باأ�صحاب امل�صلحة )املعنيني( يف اجلامعة: الطالب باعتبارهم اأع�صاء 
التجارية،  واالأعمال  وامل�صاريع  امل�صت�يات،  جميع  على  واحلك�مة  االأكادميي،  املجتمع  يف 
وال�صركات الكبرية وال�صغرية واملت��صطة، واجلهات الفاعلة املجتمعية والثقافية املختلفة، 
املعرفة  ونقل  الننائج  ون�صر  والتعليم  البحث  خالل  من  الحتياجاتهم  واال�صتجابة 

.)Doval & Doval، 2010(

اجلامعة  اأداء  باأنه:  اإجرائياً  للجامعة  املجتمعية  للم�ص�ؤولية  تعريف  ميكن  �صبق  مما 
الأدوارها املجتمعية التي التزمت بها اأخالقياً، وذلك �صمن وظائفها االأ�صا�صية املتمثلة يف 
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التدري�ض والبحث العلمي واخلدمة املجتمعية واالإ�صهام املهني. 

أهمية المسؤولية المجتمعية للجامعات :
مب�ص�ؤوليتها اجلامعات  التزام  اأهمية  على  الدرا�صات  من  العديد   اأجمعت 
  ، )ع�اد،Minea، 2013(  ، )Navarrete ،et al،2012(.)2010(املجتمعية
 فامل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة ت�صهم يف حتقيق رفاهية اأفراد املجتمع الذي تخدمه،
)خمل�ف، فيه  تعمل  الذي  للمجتمع  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف   واالإ�صهام 
كعامل امل�صرتكة  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مع  التعامل  اجلامعات  بداأت  وقد   .)2011 
 ا�صرتاتيجي مميز كما حدث يف جمال االأعمال التجارية، حيث اأنه اأ�صبح �صرطاً ل�صمان
( بيئتها  وتكيفها مع  اجلامعة  املجتمعيةJorge ،et alبقاء  فامل�ص�ؤولية   .)2012  ، 
 للجامعة ت�صاعد اجلامعات يف حت�صني �ص�رتها وتعزيز قيمتها امل�ؤ�ص�صية واالأخالقية
( املجتمع  Navarrete ،et alاأمام  ويذكر   .)2012  ،  Dahan & Senol 
مل�ؤ�ص�صات املف�صلة  اال�صرتاتيجيات  من  امل�صرتكة  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  باأن   )2012( 
وذلك لها،  تناف�صية  ميزة  وتعترب  طيبة،  �صمعة  تك�صبها  الأنها:  نظراً  العايل   التعليم 
وال�صعي لتحقيق امل�صلحة،  اأ�صحاب  اأخالقية و�صفافة مع  بناء عالقة   ي�صاعدها على 
ا�صتقاللية زيادة  اأن  حيث  للمجتمع.  امل�صتدامة  التنمية  مع  تت�افق  التي   اأهدافهم 
 اجلامعة، يعطي جمااًل للتمايز بني اجلامعات. وترفع قدراتها العلمية اخلا�صة، كما
اأف�صل ب�صكل  املجتمعية  ال�فاء مب�ص�ؤوليتها  قادرة على  اأن ت�صبح   اأن ذلك يفيدها يف 

(Ahmadi & Tavreh.)2011 ،

التي  املكا�صب  للجامعات ج�انب من  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  دليل  ذكر ع�اد )2010( يف 
ميكن للجامعات املحلية اأن جتنيها من تبني امل�ص�ؤولية املجتمعية هي:

تعزز م�قعها و�صمعتها داخل املجتمع، وزيادة االإح�صا�ض ال�ا�صح باأهداف اجلامعة . 1
ور�صالتها.

حتقق ع�ائد ط�يلة االأجل يف اال�صتثمار االجتماعي.. 2
تتيح الفر�صة البتكار واختيار منتجات وخدمات جديدة.. 3
تزيد انتماء املجتمع لها وتعزز روح فريق العمل يف اجلامعة، مما يبقيها مركز . 4

اإ�صعاع ح�صاري واجتماعي يهدف اإىل تنمية املجتمع اقت�صادياً وثقافياً وعلمياً.
وُتظهر درا�صة Navarrete ،et al )2012( باأن اأخذ اجلامعات بامل�ص�ؤولية املجتمعية 
يف جمه�رية ت�صيلي يرجع اإىل عدة اأ�صباب، اأعالها ال�صغ�ط اخلارجية التي تتعر�ض لها 
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اجلامعة، ثم رغبتها يف تعزيز �صمعتها. كما اأن من االأ�صباب اأن اأخذ اجلامعات بامل�ص�ؤولية 
املجتمعية اأ�صبح منطاً �صائداً، كما اأنه ميثل عامل جذب لالأ�صاتذة املتميزين واالحتفاظ 
املتميزين  االأ�صباب ه� جذب الطالب  واأدنى تلك  تناف�صية.  بهم، ويك�صب اجلامعة ميزة 

واالحتفاظ بهم، واحلد من تكاليف العمل.

ملبادرة  درا�صة حالة  Johnston el at )2004( قدم  درا�صة ج�ن�صت�ن وزمالوؤه  ويف 
وزيادة  التعلم،  لتعزيز  كا�صرتاتيجية  تبنيها  مت  اأكادميي.  اأ�صا�ض  ذات  جمتمعية  خدمة 
املجاالت  يف  الطالب  املبادرة  اأفادت  املدنية.  وامل�صاركة  االجتماعية،  بامل�ص�ؤولية  ال�صع�ر 

التالية:

على . 1 القائمة  املجتمعية  اخلدمة  تعلم  جتارب  اأن  حيث  وامل�صاركة:  اال�صتمرارية 
درا�صي  على مدى ف�صل  اأ�صب�عياً  الكليات  دورات تقدمها  اأكادميي هي جزء من 
على االأقل، والربنامج مرتبط مبجم�عة من الدورات يف خمتلف التخ�ص�صات، 

كعلم االإن�صان، والدرا�صات احل�صرية، وال�صحة واملجتمع، والتمري�ض.
الطالب . 2 ت�صاعد  املبادرة  با�صرتاتيجية  املدنية:  وامل�صاركة  ال�ظيفية  االأهداف 

الإيجاد �صبل ل�صد الفج�ة بني االحتياجات املجتمعية وامل�ارد املتاحة يف اجلامعة. 
التعليم القائم على االأنرثوب�ل�جيا: حيث يتم دمج اأجزاء عديدة من التخ�ص�ض . 3

رفع  ما  وه�  امل�صتخدمة،  املنهجيات  من  العديد  من  درا�صية  ملنحة  اإطار  وبناء 
م�صت�ى املهارات التحليلية لدى الطالب، واإح�صا�صهم املفاهيمي، نتيجة اخلربات 

املكت�صبة يف املبادرة.

فل�سفة امل�سوؤ�لية املجتمعية للجامعة �انعكا�س ذلك على طبيعتها :
ت�صري العديد من الدرا�صات اإىل اأن املتغري االأ�صا�ض يف بقاء املنظمة اأو ان�صحابها من العمل 
يكمن يف مدى ان�صجامها واتفاقها مع البيئة التي تعمل بها، ومدى ا�صتجابتها حلاجات 
ومتطلبات املجتمع، ومقدار تفاعلها مع املنظمات االأخرى )الرحاحلة(. يف حني اأن املعتقد 
واملجتمع،  اأ�صحاب احل�ص�ض  االجتماعي بني  العقد  املجتمعية ه�  للم�ص�ؤولية  الرئي�صي 
 Nejati يف   2008 واأر�ض  )مروثر  املدين  للمجتمع  رئي�صي  متطلب  يعترب  الذي  االأمر 

.))،et al، 2011

اإن ظه�ر اجلامعات كان نتيجة حلاجات اأح�ض بها اأبناء جمتمعاتها وقادة الفكر فيها، فهي 
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تعمل دائماً ل�صد هذه احلاجات، لذا فاإن للجامعة دور �صامل جامع الأهداف كثرية منها 
االإمنائي، والثقايف، واالإن�صاين، واالإقت�صادي ونتيجة الت�صاع دورها، اُعتربت اجلامعة من 
امل�ؤ�ص�صات املجتمعية الرائدة وت��صعت وظائفها واهتماماتها )العيدرو�ض، 1432،�ض 108(، 
و�صارت اجلامعات مطالبة باالنفتاح على املجتمع املحيط بها واحتياجاته املتغرية، وذلك 
التغري  اإحداث  يف  ق�ة  م�صدر  اجلامعات  تك�ن  واأن  لتحقيقها،  املالئمة  اخلطط  ب��صع 
اإطار  يف  غايات  تبني  اإىل  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  تدع�  وفيما  �ض4(.  )العتيبي،  وت�جيهه 
اأخالقي، ي�صمن خالله املجتمع اأن ُت�جه اجلامعة جميع م�صاعيها يف �صبيل حتقيق غايات 

تت�صم بارتباطها برفاهية املجتمع. 

تنبع م�ص�ؤولية اجلامعات جتاه املجتمع مبا�صرة من ر�صالتها املجتمعية التي حتت�ي على 
املهام الرئي�صية للجامعة )Navarrete، 2012(، وهناك فل�صفتان يق�م عليها اإن�صاء 

اجلامعات وحتددان اأهدافها ودورها يف املجتمع، هما )قطب، 2008، 34- 35( :

والبحث . 1 الدرا�صة  مكان  هي  فاجلامعة   : )معرفية(  اب�صتم�ل�جية  فل�صفة 
العلمي ووظيفتها علمية معرفية.

املجتمع . 2 اأو�صاع  الذي يدر�ض  املكان  �صيا�صية: فاجلامعة هي  اجتماعية  فل�صفة 
وم�صكالته، وي�صعى الإيجاد احلل�ل، بالتايل ت�ظف اجلامعة اإمكاناتها ملعاجلة 

امل�صكالت املجتمعية.
يف حني اأن تبني اأحد الفل�صفتني دون االأخرى ي�ؤدي اإىل ق�ص�ر يف دورها، لذلك فاإنه من 
ال�صروري امل�ازنة بني الفل�صفتني. فجامعات الي�م مطالبة باالنفتاح اأكرث على املجتمع 
ومطالبه املتغرية، واأن تك�ن م�صدر ق�ة يف اإحداث هذا التغري وت�جيهه )العتيبي، 2341(، 
ومل يعد كافياً اقت�صار اجلامعة على نقل املعل�مات، بل عليها دور �صامل جامع الأهداف 

كثرية، منها االإمنائي والثقايف واالإن�صاين واالقت�صادي )العيدرو�ض، 2341(.

اإن املهام االأ�سا�سية للجامعة هي باإيجاز )البا�ي �غازي، 2010( :
ت�فري التعليم العايل لتط�ير الطلبة علمياً واأخالقياً وفكرياً. 1
تدريب الطلبة على املهارات التي يحتاجها �ص�ق العمل. 2
تبني البحث العلمي الذي يقدم حل�اًل مل�صكالت املجتمع. 3
تقدمي اخلدمات اال�صت�صارية للن�صاطات التنم�ية املحلية والدولية.. 4

اأهداف  اأربعة  اجلامعية  للم�ؤ�ص�صة  فاإن   )2002(   Barnettبارنيت لنظرية  وتبعا 
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:)2013 ،Minea( رئي�صية هي

متابعة راأ�ض املال الب�صري امل�صتخدم عن كثب، حتى تعزز روؤو�ض االأم�ال االأخرى . 1
التي متتلكها اجلامعة 

حت�صني ن�عية احلياة، على م�صت�ى اجلامعة وعلى م�صت�ى م�ظفيها على حد . 2
�ص�اء 

تقدمي فر�ض حياتية لالأفراد للعب اأدوار هامة يف املجتمع . 3
التح�الت . 4 تك�ن  بالتايل  املجتمع،  م�صت�ى  على  الذاتي  التعلم  قدرة  تط�ير 

احلادثة فيه هي نتاج عملية التنمية الذاتية العقالنية لالأفراد.
ومما �صبق، ميكن الت��صل اإىل اأن فل�صفة امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة تق�م على ما 

يلي:

فل�صفة املجتمع الذي ان�صاأ اجلامعة.. 1
اأن اإحداث اأثر اإيجابي يف املجتمع ه� من اأدوار اجلامعات.. 2
اأن اجلامعة تعترب من اأعظم امل�صاهمني يف ت�صكيل اأفراد املجتمع.. 3
فل�صفة وروؤية اجلامعة.. 4
للجامعة دور رئي�صي يف ن�صر امل�ص�ؤولية املجتمعية.. 5
اأن اأع�صاء هيئة التدري�ض هم رواد النه�صة يف املجتمع.. 6
اأن طالب اجلامعة هم قادة امل�صتقبل و�صانعيه.. 7

أهداف المسؤولية المجتمعية للجامعات:
ب�صكل  اجلامعية  البيئة  تط�ير  دعم  اإىل  للجامعة  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  تهدف 
 Tetřevová & Sabolová،( رئي�صي، وذلك من اأجل تي�صري حتقيق مهمتها
اجلامعات  جانب  من  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  تبني  تف�صر  اأ�صباب  وهناك   .)2010

: )2010، Marinescu،et al(

• اجلامعات هي امل�صاهم الرئي�صي لت�صكيل امل�ظفني اجلدد يف امل�ؤ�ص�صات العامة 	
واخلا�صة

• تلعب اجلامعات دور رئي�صي من الناحية التعليمية والبحثية يف املجتمعات التي 	
تعمل فيها امل�ؤ�ص�صات.
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• ال�صخ�صية 	 احتياجاتها  بني  الت�ازن  اإيجاد  على  االأفراد  ت�صاعد  اجلامعات 
والرغبات واحتياجات املجتمع.

• تنفيذ 	 اإىل  احلاجة  يخلق  مما  واالأ�صاتذة  للطالب  اجلماعي  ال�عي  ارتفاع 
املبادرات املتعلقة بامل�ص�ؤولية املجتمعية امل�صرتكة.

بها  تق�م  التي  املهام  اأحد  وهي  املجتمعية،  امل�ص�ؤولية  �ص�ر  اأحد  املدنية  امل�ص�ؤولية  تعترب 
اأن املعايري العاملية يف ت�صنيف اجل�دة واعتماد  اجلامعات �صمن ر�صالتها املجتمعية، كما 
امل�ؤ�ص�صات التعليمية على اختالف م�صت�ياتها تعنى مبدى تبني اجلامعة لهذه امل�ص�ؤولية 
وقدرتها على ال�فاء بها )مر�صي وعبداهلل، 2010، 232(. حيث اأن تعهد اجلامعات بتنمية 
 Center for student in( الف�ائد، منها العديد من  ينط�ي على  املدنية  امل�ص�ؤولية 

: )HigherأEducation,2005أ

دعم الروابط بني االإجناز املدين واالأكادميي وبني البحث والتدري�ض.. 1
اإعادة تن�صيط اأع�صاء هيئة التدري�ض بالكلية الهتمام بثقافة التعهد املدين.. 2
ربط اجلامعة ب�صانعي ال�صيا�صة.. 3
بناء قدرات بحثية تتعلق مبجاالت بحثية متعددة.. 4
للمجتمع . 5 حتدياً  متثل  التي  ال�صيا�صية  بالق�صايا  يرتبط  بحثي  جمتمع  بناء 

املحلي.
جلب م�ارد جديدة ومت�يل اإ�صايف.. 6
بناء راأ�صمال اجتماعي بني الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ض واملجتمع املحلي.. 7

معوقات المسؤولية المجتمعية للجامعات :
اأظهرت درا�صة علي الرحمن واأ�صامة )2009( باأن التحديات التي ت�اجه جامعة االأحفاد 

للبنات للنه��ض مب�ص�ؤوليتها املجتمعية تنق�صم اإىل ن�عني من الع�امل كالتايل:

• واال�صطرابات 	 اجلامعة،  تتلقاه  الذي  التم�يل  �صعف  هي   : خارجية  ع�امل 
ال�صيا�صية، غياب ال�صيا�صات املتعلقة بامل�ص�ؤولية املجتمعية يف نظام وزارة التعليم 

العايل، رف�ض املجتمع للتغيري والنظرة التقليدية لدور اجلامعة.

• اأع�صاء هيئة التدري�ض بدور اجلامعة 	 ع�امل داخلية : هي �صعف وعي بع�ض 
بني  فج�ة  وج�د  لدورها،  التقليدية  النظرة  نتيجة  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  يف 
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احتياجات املجتمع واهتمامات بع�ض الطالبات، حمدودية امل�ارد والل�ج�صتيات 
للجامعة، �صعف الدعاية االإعالمية الأن�صطة اجلامعة وغياب الت�ثيق.

كما اأن من الع�امل التي حتد اجلامعة من اال�صطالع بامل�ص�ؤولية املجتمعية نق�ض امل�ارد، 
 Minea،( و�ص�ء االإدارة، وت�صارب امل�صالح، ونق�ض املعل�مات نتيجة ل�ص�ء عملية االت�صال
2013(. اأما الع�ائق التي حت�ل دون م�صاركة اأع�صاء هيئة التدري�ض يف العمل املجتمعي 

:)Moorأ&أWard،يف بيئة اجلامعة البحثية هي ما يلي )2010أ

عدم ت�فر التم�يل امل�صتمر للمنح الدرا�صية القائمة على امل�صاركة املجتمعية . 1
بيئة اجلامعة تعيق اأع�صاء هيئة التدري�ض من امل�صاركة املجتمعية . 2

متطلبات المسؤولية المجتمعية للجامعة:
 Minea،(اال�صرتاتيجية اجلامعة  اأن�صطة  يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  دمج  املهم  من  اإن 
2013( ، )�صاهني،2011( ، )خمل�ف،2011(، بل اإنه لنجاح امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة، 

 Del( ومهامها اجلامعة  اأن�صطة  بجميع  يرتبط  كمنهج خفي،  املفه�م  تبني  عليها  فاإن 
Carmen, et al, 2010(. وتنبع م�ص�ؤولية اجلامعات جتاه املجتمع مبا�صرة من ر�صالتها 

 .)Navarrete, el at, 2012( املجتمعية التي حتت�ي على املهام الرئي�صية للجامعة
حيث تهدف اإىل العمل باعتبارها عنا�صر اأ�صا�صية يف تعزيز ال�صبكات امل�ؤ�ص�صية واملجتمعية 
 Doval & يف  و�صيلفا  )ليتا  امل�صتدامة  للتنمية  املحققة  العامة  ال�صيا�صات  تدعم  التي 

.)Doval, 2010

 )2006(  Pasque با�صك  قدمه  الذي  العايل  للتعليم  العامة  امل�صلحة  تعزيز  من�ذج  اإن 
التالية  االأربعة  العنا�صر  حتقيق  تتطلب  للجامعة  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأن  ي��صح 

: )Pasque et,al, 2006(

بناء اإدراك وتاأييد عام � 1
اإدراج امل�صاركة املجتمعية واخلدمة العامة يف ثقافة التعليم العايل � 2
ت�صييد �صبكات و�صراكات � 3
دمج امل�صاركة وامل�ص�ؤولية املجتمعية يف بنية منظ�مة التعليم العايل.� 4

ولتحقق اجلامعة التزامها بامل�ص�ؤولية املجتمعية، فاإن عليها بل�رة عملية حت�ل تدريجي، 
حتى تتمكن من تطبيق �صيا�صة امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة يف جماالت عملها الرئي�صية: 
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االإدارة، وبرامج التعلم، وامل�صاريع االجتماعية. يحدث التح�ل من خالل اخلط�ات التالية 
: )Del Carmen, et al, 2010(

واأن . 1 اإ�صافية،  ملحقة  كاأن�صطة  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  فهم  اجلامعات  تتجاوز  اأن 
اأع�صاء هيئة التدري�ض وامل�ظفني  يتم الت�عية لغر�صها كم�ص�ؤولية ملزمة لدى 

والطالب.
فيها . 2 االإ�صهام  ميكن  التي  اجل�انب  لتحديد  للجامعة،  ذاتي  ت�صخي�ض  اإجراء 

والك�صف  امل�صتدامة.  واالجتماعية  والبيئية  االقت�صادية  التنمية  ق�صايا  خلدمة 
عن ج�انب الق�ة وال�صعف لدى اجلامعة يف هذا املجال.

اإعالن اجلامعة بالتزامها االأخالقي بامل�ص�ؤولية املجتمعية، يف جميع تنظيماتها . 3
واأن�صطتها.

قّدم الكيالين )2011( يف درا�صته م�صت�يات ملمار�صة امل�ص�ؤولية املجتمعية يف اجلامعات، 
م�صت�يات  ت�صعة  اإىل  فق�صمها  امل�ص�ؤولية،  هذه  يف  الفّعال  اندماجها  درجة  بح�صب 
-با�صتثناء  له  ال�صابقة  امل�صت�يات  كل م�صت�ى جميع  فيها  يت�صمن  تراكمياً،  متدرجة 

م�صت�ى املمار�صة ال�صلبية كبداية- وهي كاالآتي: 

اأن تت�صمن روؤية اجلامعة التزامها بخدمة املجتمع يف اأدائها � 1
املجتمع � 2 احتياجات  وفق  تطرحها  التي  االأكادميية  براجمها  اجلامعة  ت�صيغ  اأن 

ومب�صاركة ممثليه 
اأن تتجه نح� البحث العلمي التطبيقي الذي يعالج م�صكالت املجتمع ويعمل اأن � 3

ت�صب نتائج االأبحاث يف احتياجات املجتمع 
لدى � 4 تنميها  التي  القيم  من  اأ�صا�صية  قيمة  املجتمع  خدمة  يف  التط�ع  تعد  اأن 

الطلبة وربط ذلك بالتعلم 
اأن تربط براجمها بفل�صفة التنمية االإن�صانية امل�صتدامة � 5
التي تعمل فيها يف برامج وم�صاريع � 6 املحلية  املجتمعات  ت�صارك مع م�ؤ�ص�صات  اأن 

ذات طبيعة خدماتية 
وم�صاريع � 7 برامج  يف  املحلية  املجتمعات  م�ؤ�ص�صات  مع  فعالة  م�صاركة  تت�صارك  اأن 

ذات طبيعة تنم�ية 
خدمة � 8 على  تق�م  الذاتية  مبادرتها  عرب  مبا�صرة  اجتماعية  برامج  تطرح  اأن 

املجتمعات املحلية بطريقة مهنية 
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اأن تطرح برامج اجتماعية مبا�صرة يف خدمة املجتمعات املحلية املبنية على حق�ق � 9
االإن�صان 

وت�ؤكد الدرا�صات باأن لبيئة احلرم اجلامعي تاأثري ج�هري على تنمية القيم وال�صخ�صية، 
لل�فاء  الهادفة  لالأن�صطة  املكر�ض  الطالب  جهد  بني  ق�ية  اإيجابية  عالقة  ت�جد  كما 
مع  متفقاً  اجلهد  جمال  يك�ن  عندما  خا�صة  املجال.  هذا  يف  واملكت�صبات  معني،  مبجال 
ر�صالة اجلامعة والقيم التي تتبناها )Kuh، 2000(. كما ت�صري الدرا�صات والبح�ث 
املتخ�ص�صة يف جمال العل�م املجتمعية والرتب�ية اإىل �صرورة تبني احلرم اجلامعي اآليات 
متعددة لتنفيذ وتطبيق املهمة املدنية، وجعل احلرم اجلامعي مكان لتنمية املثل والقيم 
�ض   ،2010 وعبداهلل،  )مر�صي  املدنية  بامل�ص�ؤولية  املرتبطة  واملهارات  املدنية  واالجتاهات 

.)238 -236
املجتمعية  امل�سوؤ�لية  بتعزيز  املهتمة  للجامعات  د�لية  جتمعات  �سبكات 

لديها:
خاللها  من  احتدت  التي  واالإعالنات  والتجمعات  الدولية  ال�صبكات  من  العديد  ت�جد 
جه�د اجلامعات واأع�صاء هيئة التدري�ض والقيادات االأكادميية فيها لل�صعي معا اإىل رفع 
�صبكة  يلي  فيما  تناولها  �صيتم  التي  ال�صبكات  هذه  ومن  املجتمعية،  امل�ص�ؤولية  يف  اأدائها 

تال�ار، وال�صبكة الدولية للم�ص�ؤولية املجتمعية اجلامعية.

: TheأTalloiresأNetwork صبكة تال�ار�
االأدوار  بتعزيز  امللتزم�ن  العايل  تعليم  م�ؤ�ص�صات  من  دولية  جمعية  هي  تال�ر  �صبكة 
فيه  يلتزم  اإعالن  ال�صبكة  وقدمت  العايل.  للتعليم  واالجتماعية  املدنية  وامل�ص�ؤوليات 
تال�ار  م�ؤمتر  عقد  ووكالوؤهم.  اجلامعات  روؤ�صاء  ميثلهم  والذين  امل�قع�ن،  اأع�صاوؤها 
عام 2005 يف جامعة تافت�ض، وكان اأول اجتماع دويل لروؤ�صاء اجلامعات خم�ص�ض لتعزيز 
اأع�صاوؤها  بلغ   2010 عام  وحتى  العايل،  للتعليم  االجتماعية  وامل�ص�ؤوليات  املدنية  االأدوار 
421 كلية وجامعة يف 52 دولة، و�صار مقر ال�صبكة يف وا�صنطن العا�صمة. نتج عن امل�ؤمتر 
يرى اأع�صاء  "اإعالن تال�ار عن االأدوار املدنية وامل�ص�ؤوليات االجتماعية للتعليم العايل". 
�صبكة تال�ر اأن م�ؤ�ص�صات التعليم العايل ال ميكن اأن تك�ن معزولة عن املجتمع، وي�ؤمن�ن 
باأن اجلامعات متثل ق�ة حي�ية وديناميكية يف جمتمعاتها، واأن على اجلامعات ت�صمني 

امل�صاركة املدنية وخدمة املجتمع يف مهمات البحث العلمي والتدري�ض.
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العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  بني  املتبادل  التعلم  احرتام  مبادئ  ال�صبكة  اأع�صاء  تبنى  وقد 
يف  للتن�ع  والتطلع  الت�صاركي،  املجتمعي  العمل  يف  التميز  معايري  وتطبيق  واملجتمعات، 
العايل  التعليم  بني  العالقات  لتعزيز  واجلماعات  االأفراد  ومتكني  املدنية،  امل�صاركة  نهج 

واملجتمع، واعرتاف العلماء بقيمة اخلدمة والعمل يف التدري�ض والبحث. 

التعليم  العايل من خالل  التعليم  املدنية يف  امل�صاركة  اإىل ت��صيع برامج  ال�صبكة  وتهدف 
ا�صتعرا�ض  و  التميز  من  العايل  التعليم  معايري  وتطبيق  العامة،  واخلدمة  والبحث 
العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  بني  ال�صراكات  وتعزيز  املحلي،  املجتمع  الإ�صراك  االأقران 
واملجتمعات املحلية لتمكني اجلماعات واالأفراد ورفع كفاءة التعليم العايل، وت�صهيل اإن�صاء 
�صبكات اإقليمية للجامعات خم�ص�صة الإ�صراك املجتمع املدين. اعتمدت ال�صبكة على عدد 
العايل،  التعليم  م�ؤ�ص�صات  وروؤ�صاء  القيادات  كدعم  روؤيتها،  لتحقيق  اال�صرتاتيجيات  من 
وال�صعي للم�صاركة العاملية، ورفع ال�عي العام ودعم امل�صاركة املدنية، ودعم اأع�صاء هيئة 

التدري�ض والتط�ير االإداري. 

وقد جدد امل�صارك�ن يف م�ؤمتر مدريد 2011 التزامهم باإعالن تال�ار 2005، ومت ت��صيع 
التزاماتهم لت�صمل:

• املمار�صات، 	 اأف�صل  ن�صر  خالل  من  العاملي  ال�صعيد  على  املدنية  امل�صاركة  تقدمي 
وت�صجيع االبتكار، وتط�ير جمتمعات مهنية، �صيا�صات دفاعية، وتاأ�صي�ض عالقات 

مع املنظمات اخلريية.
• رفع ال�عي العام بقيمة امل�صاركة املجتمعية للجامعة.	
• تعزيز العمل والتعاون مع ال�صبكات االإقليمية.	
• فر�ض 	 وت��صيع  الدولية،  امل�ؤمترات  يف  وم�صاركاتهم  الطالب،  برامج  ت��صيع 

التبادل.
• املجتمعية 	 امل�صاركة  ب�صاأن  البيانات  وجمع  االأثر  تقييم  اأدوات  اإن�صاء  يف  امل�صاعدة 

للجامعات، وتقييم امل�صاركة املدنية للطالب وكفاءتهم يف امل�ص�ؤولية املجتمعية.
• ا�صتك�صاف وتط�ير ا�صرتاتيجيات للجامعات لزيادة الفر�ض االقت�صادية لل�صباب 	

املحرومني.
• تعزيز برامج االحتفاظ وال��ص�ل اإىل ال�صباب امل�ه�ب اأكادميياً يف التعليم العايل 	

من ذوي الدخل املحدود.
)Hollister, ea,أal,أ،أ(2012أhttp://talloiresnetwork.tufts.edu/أ
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للم�ص�ؤولية  الدولية  )ال�صبكة   USR اجلامعية  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتالف 
: )USRأNetwork-Global االجتماعية اجلامعية

يتاألف التحالف من جمم�عة من اجلامعات ح�ل العامل، والتي اتفقت على �صرورة 
تبنيها وتفعيلها للم�ص�ؤولية االجتماعية اجلامعية. مت عقد م�ؤمتر دويل للم�ص�ؤولية 
 USR اجلامعية  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتالف  قبل  من  اجلامعية  االجتماعية 
امل�ص�ؤولية االجتماعية اجلامعية جلميع اجلامعات  و�صرح مفه�م  عام 2009 لتحديد 
االأع�صاء، ومت يف امل�ؤمتر تاأ�صي�ض اللجنة املنظمة للتحالف واإطارها االأ�صا�صي واالتفاق 
عليه. وقد قامت املجم�عة بتعديل مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية لل�صركات CSR اإىل 

االإطار املنا�صب للجامعات �صمن جه�د ومناذج متعددة قدمها امل�صاركني. 

 Saninuj  منظمة قبل  من  االمريكية  املتحدة  ال�اليات  يف  ال�صبكة  تاأ�ص�صت 
املعرفة  لتبادل  مركز  تك�ن  اأن  هدفت  اأخالقية،  منظمة  Sawasdikosolوهي 
يف  للجامعات  املح�ري  الدور  تعزيز  اأجل  من  اجلامعية،  االجتماعية  بامل�ص�ؤولية 
التعليم  وزرع امل�ص�ؤوليات االجتماعية لدى اجلماهري. وتقدم ال�صبكة امل�صاعدة بت�فري 
مع  الربط  يف  التحالف  اإىل  االن�صمام  يفيد  ال�صاأن.  هذا  يف  واالت�صاالت  املعل�مات 
م�صابقة  يف  وامل�صاركة  والزماالت،  اجلامعية  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  العاملية  ال�صبكة 
بني  املجتمعية  وامل�صاركة  اجلامعية،  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  العاملية  ال�صبكة  جائزة 

اجلامعات يف و�صائل االإعالم والت�ا�صل االجتماعي. 

 وي�فر التحالف الأع�صاءه االأدوات الالزمة لتعزيز امل�ص�ؤولية االجتماعية
 اجلامعية يف جميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك االإعالن عن امل�ص�ؤولية االجتماعية
 اجلامعية، وتقدمي برامج التطبيقات وامل�اد مل�صاعدة اجلامعات يف االنتقاء وتدري�ض
 امل�ص�ؤولية االجتماعية، وتقارير عن اأف�صل املمار�صات واالبتكارات للحرم اجلامعي
(Sawasdikosol,2009أ)أ،أ(http://www.globalusrnetwork.org/
index.html (.
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الدراسات السابقة:
العالقة  ذات  واالأجنبية  والعربية  املحلية  ال�صابقة  الدرا�صات  التايل  اجلزء  ي�صتعر�ض 

بالدرا�صة احلالية، وقد مت ترتيبها من االأقدم اإىل االأحدث. 

 Johnston,أ Harkavy,أ Barg,أ Gerber,أ أ& Rulf واآخرون   ج�ن�صت�ن  درا�صة 
Theأ Urbanأ Nutritionأ Initiative:أ Bringingأ Ac-» بعن�ان:   ))2004
 ademically-Basedأ Communityأ Serviceأ toأ theأ Universityأ of
يف  التغذية  مبادرة   »Pennsylvania'sأ Departmentأ ofأ Anthropology
املناطق احل�صرية: تقدمي خدمات جمتمعية على اأ�صا�ض اأكادميي يف ق�صم االنرثوب�ل�جيا 
تهدف الدرا�صة اإىل عر�ض مبادرة يف جامعة بن�صلفينيا يف تقدمي  يف جامعة بن�صلفانيا". 
واخلدمة  العلمي  والبحث  التعليم  فيها  يتكامل  درا�صية،  كحالة  جمتمعية،  خدمة 
اأكادميي،  اأ�صا�ض  على  القائمة  املجتمعية  اخلدمة  ملنظمة  تابع  برنامج  وه�  املجتمعية. 
ي�صرتك يف تنفيذه مركز جامعة بن�صلفينيا لل�صراكات املجتمعية وق�صم االنرثوبي�ل�جيا، 
منظم  دمج  عربها  يتم  الغربية.  فيالدلفيا  جامعة  جمتمع  يف  واجلامعات  املدار�ض  مع 
لتقدمي اخلدمة املجتمعية عل اأ�صا�ض اأكادميي يف املناهج االأ�صا�صية لبع�ض التخ�ص�صات، 
واتخاذ خدمة املجتمع مبداأ ًللمنظمة ب�ص�رة اأكادميية، وتت�صم اأن�صطة الطلبة فيها ب�صمات 
منها التعاون بني جميع امل�صاركني، الرتكيز على حل امل�صكالت املتعلقة بتح�صني املجتمع، 

والدمج بني االأن�صطة داخل وخارج ال�صف، والرتكيز على العمل البحثي الت�صاركي. 

 CorporateأSocialأResponsibilityأStarts»:2004( بعن�ان( Muijen درا�صة
هدفت الدرا�صة اإىل  Universityأat امل�ص�ؤولية املجتمعية امل�صرتكة تبداأ يف اجلامعة". 
التعرف على كيفية ا�صتخدام عمليات تعلم القيم يف دمج امل�ص�ؤولية املجتمعية يف التعليم 
العايل، كتحٍد مثري لالهتمام. حددت الدرا�صة ا�صرتاتيجيتني يف التعامل مع امل�ص�ؤولية 
املجتمعية. وت�صف الدرا�صة كيفية دمج اجل�انب االأخالقية يف املناهج الدرا�صية يف جامعة 
فريجي،  جامعة  يف  القيم  لتعلم  اأخرى  درا�صية  حالة  ت�صتعر�ض  كما  احلرة،  ام�صرتدام 
لتاأكيد فر�صية "اأن مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية ي�ؤكد على اأن اجلامعة بيئة منا�صبة لبدء 
اأهمية تبني منهج  وا�صتنتجت الدرا�صة من احلالتني  عملية التعلم مدى احلياة فيها". 
وج�دي لتعلم القيم املت�صلة بامل�ص�ؤولية املجتمعية، كما ا�صتنتجت باأن الطبيعة املجازية 

غري الدقيقة للم�ص�ؤولية املجتمعية تعترب ميزة عند ا�صتثمارها.

Fostering Per�»:أبعنوان(Hersh & Schneider )2005  ررا�صة هري�ض و�صكندر
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sonalأ&أSocialأResponsibilityأonأCollegeأ&أUniversityأCampus�
es« تعزيز امل�ص�ؤولية ال�صخ�صية واملجتمعية يف حرم الكلية واجلامعة". �صعت الدرا�صة اإىل 
بينهما،  التفاعل  و�صرورة  واملجتمعي،  ال�صخ�صي  امل�ص�ؤولية من جانبيها  ت��صيح مفه�م 
ودور اجلامعة يف تعزيزها. كما تناولت ما ورد يف التقرير الق�مي ال�صادر يف 2002 من 
للتعلم الأمة  "نظرة جديدة  AAC&U ح�ل  االأمريكية  الكليات واجلامعات  رابطة  قبل 
AأNewأVisionأforأLearningأasأaأNationأgoesأtoأCol-  تتجه للكلية
lege"، و�صف التقرير كيف يك�ن لتعليم املتعلمني امل�ص�ؤولية اأثر يتجاوز احلرم اجلامعي 
ال�صخ�صية  بامل�ص�ؤولية  اأبعاد ترتبط  اأهداف للتعليم لها  التقرير  اإىل املجتمع، كما و�صح 
الكليات  واملجتمعية يف  ال�صخ�صية  امل�ص�ؤولية  تعليم  اأن  اإىل  الدرا�صة  واملجتمعية. خل�صت 
بالكامل  امل�ؤ�ص�صة  ثقافة  يتخلل  اأن  واإمنا م�جه، ويجب  بال�صدفة  واجلامعات ال يحدث 
اأو خارجه، واأن يعرب عنها يف ر�صالة اجلامعة، واأن تلتزم بها  �ص�اء باملناهج داخل ال�صف 

االإدارة. 

 The" بعن�ان:   )Gilleland & Atkinson )2006 واأتكن�ص�ن  جيليالند  درا�صة 
ScopeأofأSocialأResponsibilityأinأtheأUniversityأResearchأEn�
هدفت الدرا�صة  vironment  نطاق امل�ص�ؤولية املجتمعية يف البيئة البحثية للجامعة". 
اإىل مراجعة االأدبيات التي حتدد دور اجلامعة يف التاأثري على البيئة من خالل قراراتها 
البح�ث  الدرا�صة نظام  املحيطة. وو�صحت  البيئة  باعتبارها منظمة م�ؤثرة يف  الكربى، 
يف  اجلامعة  حتدثها  التي  التاأثري  مظاهر  من  كمظهر  االأمريكية  اجلامعات  يف  العلمية 
جمال  يف  امل�ؤثرة  اجلامعية  القرارات  التخاذ  االإداري  الدور  الدرا�صة  وو�صحت  بيئتها. 

امل�ص�ؤولية املجتمعية.

HowأtoأtrainأBusinessأStu-« :2007( بعن�ان( Ackermann  ررا�صة اكريمان
 dentsأ forأCorporateأSocialأResponsibilityأatأUniversitiesأand
املجتمعية  امل�ص�ؤولية  على  االأعمال  اإدارة  طلبة  تدريب  كيفية    Businessأ Schools
ينبغي  ما  اإىل حتديد  الدرا�صة  هدفت  االأعمال".  اإدارة  امل�صرتكة يف اجلامعات ومدار�ض 
االأعمال  اإدارة  تدريب طالب  لتح�صني  به  القيام  االأعمال  اإدارة  ومدار�ض  اجلامعات  على 
على ق�صايا امل�ص�ؤولية املجتمعية، باعتبارهم قادة منظمات االأعمال يف امل�صتقبل. اعتمدت 
الدرا�صة على اخلربة ال�صخ�صية للباحث كربوف�ص�ر لالإدارة العامة واإدارة امل�ارد الب�صرية 
يتم  اأن  على  الدرا�صة  اأكدت   .1975 عام  من  باأملانيا   Stuttgart �صت�جتارت  جامعة  يف 
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�صل�صلة من  باعتبارها خط�ة يف  للطلبة  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  التدريب على  التعامل مع 
اأن جناح منهج التدريب  اخلط�ات لتقدمي امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة. وت��صلت اإىل 
الطلبة  اإك�صاب  على  يركز  االإدارة   مقررات  درا�صة  يف  امل�صمن  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  على 
املجتمعية  امل�ص�ؤولية  ويعزز  املجتمع  ق�صايا  نح�  الفعل(  الرغبة،  االإهتمام،  )االإنتباه، 
لديهم، ومن املت�قع اأن ينقل خرباتهم االإيجابية اإىل منظماتهم يف وظائفهم امل�صتقبلية. 

درا�صة الباوي وغازي )2010( بعن�ان: "كفاءة ع�ص� هيئة التدري�ض اجلامعي يف الربط بني 
هدفت الدرا�صة  العلم والتقنية واملجتمع يف �ص�ء مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة". 
اإىل تقدير كفاءة ع�ص� هيئة التدري�ض يف الربط بني العلم والتكن�ل�جيا واملجتمع يف �ص�ء 
مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة. اعتمد البحث املنهج ال��صفي، وتك�نت العينة من 
100 ع�ص� هيئة تدري�ض بجامعة بغداد، ممن ال تقل خربتهم عن 5 �صن�ات، وا�صتخدمت 
اال�صتبيانة كاأداة للدرا�صة،تك�نت من عبارات متثل تق�مي ذاتي الأع�صاء هيئة التدري�ض. 
ت��صلت الدرا�صة اإىل اأن كفاءة اأع�صاء هيئة التدري�ض يف الربط مت��صطة، على الرغم من 
معرفتهم باأهمية ذلك. كما ت��صلت اإىل اأن غالبية اأع�صاء هيئة التدري�ض يركزون على 

اجلانب النظري للعلم على بدال من حتقيق التكامل املعريف والتطبيقي.

InstitutionalizingأFac-" :2010( بعن�ان( Moor & Ward  ررا�صة م�ر ووارد
 ultyأ Engagementأ throughأ Research,أ Teaching,أ andأ Service
اأع�صاء هيئة  م�صاركة  امل�ؤ�ص�صي على  الطابع  اإ�صفاء    atأResearchأUniversities
التدري�ض من خالل البحث والتدري�ض واخلدمة يف اجلامعات البحثية". هدفت الدرا�صة 
اإىل معرفة الدوافع واالإجنازات الأع�صاء هيئة التدري�ض باجلامعات البحثية نح� تطبيق 
اأعمال ت�صاركية متكاملة بني التدري�ض والبحث العلمي وتقدمي اخلدمة يف املجاالت التي 
تهم املجتمع املحلي وميكن م�صاركته فيها. كما هدفت الدرا�صة اإىل معرفة الدعم الذي 
يح�صل عليه اأع�صاء هيئة التدري�ض يف هذا املجال، واملع�قات التي ي�اجه�نها. مت اإجراء 
مقابالت مع 20 من اأع�صاء هيئة التدري�ض يف 15 م�ؤ�ص�صة بحثية. مت الت��صل اإىل فهم 

لكيفية 

فيه.  واملع�قات  الدعم  واأوجه  عملهم،  ج�انب  خمتلف  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  دمج 
واأكدت الدرا�صة على اأهمية اإلتزام اجلامعة بدورها الت�صاركي يف ر�صالتها، واإىل اأهمية دور 

القيادات يف حتقيق الت�صارك والتكامل. 
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Corporate social re�"بعن�ان  )2011(  Nejati ،et alآخرين	 ناجاتي  ررا�صة 
sponsibilityأ andأ universities:أ Aأ studyأ ofأ topأ أ10 worldأ uni�
ح�ل  درا�صة  واجلامعات:  امل�صرتكة  املجتمعية  امل�ص�ؤولية    versities'أ websites
واقع  على  التعرف  اإىل  الدرا�صة  هدفت  العامل".  يف  رائدة  جامعات  اأف�صل10  م�اقع 
امل�ص�ؤولية املجتمعية، باعتبارها مراكز ت�ليد املعرفة  الرائدة عاملياً يف  اهتمام اجلامعات 
وم�صاركتها مع املجتمع والعمل على حل م�صكالته، ومعرفة مدى اإلتزام هذه اجلامعات 
 Times Higher باملفه�م. مت اختيار اجلامعات الع�صر االأوىل املختارة من قبل التاميز
بفح�ض وحتليل حمت�ى م�اقعها  البحث  وقام فريق   .)Educationأ (THE,2009أ
االجتماعي،  الت�ا�صل  امل�اقع  حمت�يات  وحتليل  ال�صن�ية.  وتقاريرها  االإلكرتونية، 
والتقارير االجتماعية، ومطابقة املجاالت الرئي�صية للم�ص�ؤولية املجتمعية املتعلقة بح�صب 
للم�ص�ؤولية   ISO26000  26000 اأيزو  وثيقة  تعتمدها  التي  ال�صبعة  الرئي�صية  املجاالت 
وحق�ق  العادلة،  الت�صغيل  وممار�صات  التنظيمي،  احلكم  وت�صمل:  للمنظمات،  املجتمعية 
االإن�صان، واملمار�صات العملية، والبيئة، وم�ا�صيع امل�صتهلك )الطالب(، واالندماج املجتمعي 
والتط�ير. اأظهرت النتائج اأن اجلامعات العاملية الرائدة ملتزمة مب�ص�ؤوليتها املجتمعية 
ب�صكل عام، بالرغم من وج�د بع�ض االختالفات يف املجاالت. فقد ات�صح اهتمامها باأغلب 
املجاالت املدرو�صة يف امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة، فيما عدا جمال االندماج املجتمعي 
والتط�ير، مل يتم االإعالن عنه ب�صكل وا�صح يف امل�اقع. وت��صلت الدرا�صة اإىل اأن اجلامعات 
ملتزمة بال�صفافية خا�صة فيما يتعلق باحلكم التنظيمي، وتتيح احلقائق واالأرقام املتعلقة 
اجلامعات  اأن  اإىل  ذلك  الدرا�صة  واأعادت  عليها.  الزوار  اطالع  ميكن  كتقارير  باجلامعة 
تظهر م�ص�ؤوليتها واحرتامها الأ�صحاب امل�صلحة. فيما يتعلق باملمار�صات العملية؛ وحق�ق 
االإن�صان فقد قدمت اجلامعات م�صادر كافية عن مزايا امل�ظفني والتع�ي�صات والتدريب 
والتط�ير املقدم لهم، باالإ�صافة اإىل حتقيق التن�ع، كما اأظهرت بع�ض اجلامعات اهتماماً 
باجلانب ال�صحي والت�ازن احلياتي لك�ادرها. واتفقت اجلامعات يف اهتمامها باملحافظة 
على البيئة وبتقدمي مبادرات متعددة. اأو�صحت الدرا�صة اأن اجلامعات تتبنى م�ص�ؤوليتها 
املجتمعية كت�جه اإ�صرتاتيجي، تعرب عنه بروؤيتها ور�صالتها. واأكدت الدرا�صة على اأهمية 
امل�ص�ؤولية  لتحقيق  الرائدة  التي تطبقها اجلامعات  واالأن�صطة  ال�صيا�صات  باأف�صل  االأخذ 
املجتمعية، مع �صرورة االأخذ باالعتبار االختالفات الثقافية واالإجتماعية واالإقت�صادية، 
الذي  واملجتمع  له�يتها  وفقاً  املجتمعية  م�ص�ؤولياتها  حتقيق  يف  النجاح  من  تتمكن  كي 

تخدمه.
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 Preliminary":بعن�ان  )2012(   Navarreteأ ,etأ al واآخرين  نافاريتي  درا�صة 
universitiesأChileanأinsideأresponsibilityأsocialأofأanalysis  حتليل 
الدرا�صة  هدفت  ت�صيلي".  جمه�رية  يف  اجلامعات  داخل  املجتمعية  للم�ص�ؤولية  مبدئي 
املتعلقة  املبادرات  وتناولت  واأبعادها.  للجامعات  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  حتديد  اإىل 
التي يتم فيها  التي تنفذها جامعات جمه�رية ت�صيلي، والطريقة  بامل�ص�ؤولية املجتمعية 
دمج هذه املبادرات يف العمليات اال�صرتاتيجية للجامعات الكت�صاب ميزة تناف�صية يف �ص�ق 
العديد  وا�صتخدمت  اال�صتطالعي،  ال��صفي  املنهج  الدرا�صة  ا�صتخدمت  العايل.  التعليم 
وطلبة،  تدري�ض  هيئة  واأع�صاء  جامعات  مديري  مقابالت  البيانات:  جلمع  االأدوات  من 
وا�صتطالعات راأي، وحتليل لل�ثائق العامة والداخلية. ت��صلت الدرا�صة اإىل نتائج، منها 
اأن اجلامعات متار�ض م�ص�ؤوليتها املجتمعية نتيجة تعر�صها ل�صغ�ط خارجية، اأو من اأجل 
تعزيز �صمعتها، واأن العديد من اأفراد الدرا�صة معل�ماتهم قليلة ح�ل مفه�م امل�ص�ؤولية 
املجتمعية للجامعة، واأنه يغيب املنهج الدرا�صي الر�صمي الذي يركز على مفه�م امل�ص�ؤولية 
املجتمعية، فيما عدا ت�صمني بع�ض املبادئ املرتبطة باملفه�م يف بع�ض الربامج الدرا�صية.

AnأInvestiga-»2013( بعن�ان( Nadeemأ&أKakakhel  ررا�صة ندمي وكاكاخيل
tionأintoأCorporateأSocialأResponsibilityأ(CSR)أofأPublicأSec�
KPKأinأUniversitiesأtor التحقيق يف امل�ص�ؤولية املجتمعية امل�صرتكة يف اجلامعات 
هدفت الدرا�صة اإىل معرفة عالقة اأبعاد امل�ص�ؤولية املجتمعية  احلك�مية يف كي بي كي". 
للجامعات ب�صمعتها، من خالل حتديد مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات احلك�مية 
اإىل  هدفت  كما  باك�صتان.  يف  ك�ا  ب�كنت  كيرب  منقطة  يف  العايل  التعليم  وم�ؤ�ص�صات 
التعرف على وجهة نظر اأ�صحاب امل�صلحة )الطلبة واأع�صاء هيئة التدري�ض واالإداريني يف 
اأداء امل�ص�ؤولية املجتمعية لهذه اجلامعات وتطلعاتهم منها. ا�صتخدمت  اجلامعات( ح�ل 
الدرا�صة املنهج ال��صفي التحليلي، وتك�نت العينة الع�ص�ائية للدرا�صة من طالب واأ�صاتذة 
مق�صمة  بعبارات  ا�صتبانة  ت�زيع  ومت  القطاع.  جامعات  من  اأربعة  يف  اإداريني  وم�ظفني 
االأكادميية؛  امل�ص�ؤوليات  وهي  احلك�مية،  للجامعات  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأبعاد  على 
اإىل  الدرا�صة  نتائج  االإيثار. ت��صلت  والقان�نية؛ واالأخالقية؛ وم�ص�ؤولية  واالإقت�صادية؛ 
من  للجامعات  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأبعاد  واقع  بني  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وج�د 
وجهة نظر عينة الدرا�صة وت�قعاتهم لكل بعد. كما ت��صلت اإىل وج�د اختالفات كبرية 
بني ال�اقع وت�قعات اأ�صحاب امل�صلحة الإ�صهامات اجلامعة يف املجتمع، مما يلفت للحاجة 
وامل�ؤثرة يف اجلامعة  الفاعلة  اهتماماتهم الأنهم ميثل�ن اجلهات  اأكرث على  اإىل الرتكيز 
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ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر. وت�صري نتائج الدرا�صة اأن امل�صاهمني الحظ�ا عدم ارتقاء اأداء 
جامعاتهم للم�صت�ى املت�قع منها مما كان له تاأثري يف انخفا�ض �صمعة اجلامعة. 

Developmentأ ofأ Universities'أ So-:بعن�ان  )2013(  Peric بري�ض  ررا�صة 
cialأ Responsibilityأ throughأ Academicأ Serviceأ Learningأ Pro�
اخلدمة  تعليم  برامج  خالل  من  للجامعات  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  تط�ير    grams
هدفت  احلالة.  درا�صة  اإىل  باالإ�صافة  ال��صفي،  املنهج  الباحثة  ا�صتخدمت  االأكادميية". 
الدرا�صة اإىل تقدمي حالة درا�صية تقدم فيها و�صف لربامج التعليم اخلدمي االأكادميي 
لتبني  الربامج  هذه  ترمي  كرواتيا.  Osijek يف  او�صجيك  االقت�صاد يف جامعة  كلية  يف 
تنمية امل�ص�ؤولية املجتمعية عند الطالب، باعتبارها مك�ن مهم الأداء امل�ص�ؤولية املجتمعية 
يف  "امل�صاهمة  م�صروع  ي�صمى  الربامج  هذه  �صمن  املــُطبقة  االأن�صطة  اأحد  للجامعة. 
وفيه يتم اإلزام الطالب على امل�صاركة يف يف منظمات املجتمع املدين مبا ال يقل  املجتمع"، 
عن 20 �صاعة، يط�ر فيها الطالب الكفاءات التي اكت�صبها اأثناء درا�صة املقررات الدرا�صية. 
ويقدم تقريراً ح�ل ا�صرتاتيجية لتعزيز املهارات الريادية امل�صاهمة يف امل�صروع املجتمعي. 
يحقق هذا املنهج امل�صاركة الفعالة املبا�صرة للطالب يف املجتمع، وتط�ير مهاراتهم، وتعزز 
امل�صاركة يف  اأدوات  االت�صال بني اجلامعة واملجتمع املحلي، ومُتّكن اجلامعة من امتالك 

تط�ير ثقافة املجتمع.

Tauginiene & Maciukaite�Zvi� زفيناين ومات�صي�كاتي  تاوجينيني  درا�صة      
ManagingأUniversityأSocialأResponsibil-أبعنوان:أ"أ(niniene )2013
ity اإدارة امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة". هدفت الدرا�صة اإىل التعرف على مدى ا�صتيعاب 
املجتمعية  للم�ص�ؤولية  الكليات  وعمداء  العلمي  البحث  ل�ص�ؤون  اجلامعات  وكالء  واإدارة 
للجامعة يف االأداء البحثي بجامعات دولة ليت�انيا )اأوروبا ال�صمالية(. ا�صتخدمت الدرا�صة 
املنهج ال��صفي التحليلي ومت اختيار عينة ق�صدية مك�نة من 6 وكالء جامعات، و9 عمداء 
كليات، واأجريت معهم مقابالت �صبة منظمة. مت حتديد االأن�صطة واالأعمال التي ُتظهر 
م�ص�ؤولية اجلامعة يف االأداء البحثي يف العمليات االإدارية )التخطيط، والتنفيذ، والرقابة، 
االإدارية،  امل�صت�يات  بع�ض  امل�صاركة يف  نطاق  االأداء على  االختالف يف  واأوجه  والتقييم(، 
وم��ص�عات امل�ص�ؤولية، وانعكا�صها على االأخالقيات. اأظهرت الدرا�صة اأهمية ت�صكيل االأداء 
االأداء  عمليات  ي�جه  مما  اال�صرتاتيجية،  القرارات  �صنع  قبل  للجامعة  اال�صرتاتيجي 
اال�صرتاتيجي ال�جهة التي حتقق نتائج مرغ�بة وحمققة للم�ص�ؤولية املجتمعية. واأكدت 
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الدرا�صة على اأهمية تبني اإدارة اجلامعة للم�صاءلة ولل�صفافية جتاه جمتمعها.

TheأSocialأResponsibilityأofأ "-Uniأ بعن�ان   )2014( Hong  ررا�صة ه� جن
PerspectiveأManagementأPublicأtheأinأversity  امل�ص�ؤولية املجتمعية 
مفه�م  حتديد  اإىل  هدفت  �صينية  درا�صة  وهي  العامة".  االإدارة  منظ�ر  من  للجامعة 
امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة من وجهة نظر ال�ظائف االأ�صا�صية للجامعة. قام الباحث 
باإجراء الدرا�صة مكتبياً معتمداً على بع�ض االأدبيات ذات العالقة بامل��ص�ع. حيث عر�ض 
الباحث مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة من منظ�ر وظائف اجلامعة املتعددة وهي 
وابتكار  امل�اهب؛  وت�صجيع  املجتمعية؛  واخلدمة  العلمية؛  البح�ث  واإجراء  التدري�ض؛ 
بامل�ارد  اجلامعات  اهتمام  فاإن  العامة  االإدارة  نظر  وجهة  من  اأنه  واأكد  الثقايف.  الرتاث 
الب�صرية ه� املرتكز االأ�صا�صي يف حتقيق م�ص�ؤوليتها املجتمعية، لت�ليها املهام التي تخدم 
واملجتمعية  االقت�صادية  املجاالت  بكل  املناف�صة  يف  املرتكز  وهم  الب�صرية،  امل�ارد  تاأهيل 

والبيئية.

"العالقة التكاملية بني اجلامعة واملجتمع  درا�صة �صالطنية و بن تركي )2014( بعن�ان 
العالقة  على  ال�ق�ف  اإىل  هدفت  جزائرية  درا�صة  وهي  االجتماعية".  التنمية  وم�صاألة 
املجتمعية،  التنمية  لتحقيق  بناوؤها  وكيفية  واملجتمع،  اجلامعة  بني  الالزمة  التكاملية 
وفق منهجية وثائقية. اأكدت الدرا�صة على اأهمية اإقامة اجلامعة لل�صراكات مع احلك�مة 
بامل�ص�ؤولية  اجلامعة  وفاء  ل�صمان  املجتمعي،  النظام  يف  االأخرى  الفاعلة  واجلهات 
املجتمعية، واإلتزامها بتعزيز العدالة املجتمعية بت��صيع القاعدة املجتمعية واالإقت�صادية 
لطالبها. ت��صلت الدرا�صة اإىل اأن بناء العالقة التكاملية بني اجلامعة واملجتمع يرتكز 
ت�صتنبط  ميدانية  درا�صات  اجلامعة  اإجراء  خالل  من  التكاملية،  االأهداف  اإيجاد  على 
احتياجاته،  مع  املعمق  والتكيف  املحيط،  ملعطيات  اجلامعة  وتبني  املجتمع،  احتياجات 
التخطيط  منطق  يف  املجتمع  طبيعة  مبراعاة  واملفه�مية،  املنطقية  القاعدة  وفح�ض 
التاأقلم  لعملية  امل�صتمر  والتق�مي  الدائمة  باملالحظة  املف�صل  وال��صف  للجامعة، 
والتط�ير، وامل�صاركة الكاملة لالأطراف املعنية. وحددت الدرا�صة اأن بناء وجت�صيد العالقة 
اجلامعة  �صياغة  يتطلب  املجتمعية  التنمية  لتحقيق  واملجتمع  اجلامعة  بني  التكاملية 
�صامل ومتكامل للعالقة بني اجلامعة واملجتمع،  اإ�صرتاتيجية مبنية على ت�ص�ر  خلطة 
اإ�صرتاتيجية ت�صتجيب حلاجات املجتمع وثقافته وه�يته، ومبا يحقق  وال�اقعية  بر�صم 
مع  اخلطة  بت�افق  املرونة  مراعاة  مع  اخل�ص��صيات.  هذه  كل  ظل  يف  جمتمعية  تنمية 
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اإهمال ث�ابت هذا املجتمع. ويحقق ذلك  املتغريات احلا�صلة يف ال��صط االجتماعي دون 
بح�صب  للجامعة  االأكادميية  الربامج  وتط�ير  العمل،  ب�ص�ق  اجلامعي  التعليم  ربط 

متطلبات ال�ص�ق واحتياجات املجتمع. 

تنمية  يف  ال�صع�دية  للجامعات  مقرتحة  "ا�صرتاتيجية  بعن�ان   )2014( ال�صائغ  درا�صة 
مفه�م  ت��صيح  اإىل  هدفت  حملية  درا�صة  وهي  الطالب".  لدى  املجتمعية  امل�ص�ؤولية 
خدمة  يف  اجلامعات  بع�ض  اأداء  واقع  على  وال�ق�ف  للجامعات،  املجتمعية  امل�ص�ؤولية 
مقرتحة  اإ�صرتاتيجية  و�صع  ثم  ومن  لديهم،  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لتنمية  طلبتها 
املجتمعية لدى طالبها يف �ص�ء جتارب بع�ض  امل�ص�ؤولية  تنمية  ال�صع�دية يف  للجامعات 
اجلامعات وت�جه وزارة التعليم، وذلك يف �صبيل الدفع مب�صرية التعليم العايل يف حتقيق 
التنمية املجتمعية امل�صتدامة. ا�صتخدمت الدرا�صة املنهج ال��صفي التحليلي، وقدمت اإىل 
اإ�صرتاتيجية مقرتحة للجامعات ال�صع�دية يف تنمية امل�ص�ؤولية املجتمعية لدى طالبها، 
واأو�صت باالأخذ بها، ويت�صمن ذلك ماأ�ص�صة امل�ص�ؤولية املجتمعية يف اجلامعات من خالل 
ت�صمينها يف خطة اجلامعة االإ�صرتاتيجية، واإخ�صاع اإجراءاتها للتق�مي، وتط�ير ثقافة 
املقررات  وت�صمني  املجتمعية.  امل�ص�ؤولية  ح�ل  باجلامعات  املعنيني  وامل�ؤ�ص�صات  االأفراد 
درا�صات  اجلامعات  واإجراء  باملحت�ى.  وربطها  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مفاهيم  الدرا�صية 
وبح�ث م�صتمرة لل�ق�ف على احتياجات املجتمع، وو�صع امل�ص�ؤولية املجتمعية يف �صلب 
اإ�صرتاتيجياتها. واإن�صاء وحدة م�صتقلة يف اجلامعة ملتابعة اأداء جميع وحدات اجلامعة مبا 
يتعلق بامل�ص�ؤولية املجتمعية. وعقد م�ؤمتر �صن�ي ت�صرتك فيه جميع اجلامعات ال�صع�دية 
للم�ص�ؤولية  العامة  ال�صيا�صات  ومناق�صة  البديلة،  واحلل�ل  والتحديات  جتاربها  لعر�ض 
املجتمعية للجامعات. وم�صاركة اأع�صاء هيئة التدري�ض والطلبة يف املجال التط�عي العام 
خلدمة املجتمع. والقيام بن�صر ثقافة امل�ص�ؤولية املجتمعية عامة وللجامعات خا�صة، بني 

االأفراد وامل�ؤ�ص�صات.

درا�صة ال�صمري )2014( بعن�ان "تقدير القيادات اجلامعية لدور اجلامعة جتاه امل�ص�ؤولية 
هدفت الدرا�صة اإىل التعرف على  املجتمعية يف اجلامعات احلك�مية يف مدينة الريا�ض". 
الريا�ض من  اجلامعات احلك�مية يف مدينة  املجتمعية يف  امل�ص�ؤولية  دور اجلامعة جتاه 
خالل تقدير القيادات اجلامعية لهذا الدور، وتقدمي مقرتحات تط�ر اأداء اجلامعات يف 
هذا اجلانب. ا�صتخدمت الدرا�صة املنهج ال��صفي امل�صحي، واعتمدت اال�صتبانة كاأداة تقي�ض 
واملجتمعي،  واالإجرائي،  االإداري  اأبعادها:  وفق  اجلامعات  يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  واقع 
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واالأخالقي والقيمي، والبيئي وال�صحي، وال�طني واالنتمائي، واملعريف والرتب�ي. تك�نت 
العينة الع�ص�ائية الطبقية للدرا�صة من 107 قائد جامعي من جامعات الريا�ض احلك�مية 
وهي جامعة امللك �صع�د، وجامعة االإمام حممد بن �صع�د، وجامعة االأمرية ن�رة. ت��صلت 
نتائج الدرا�صة اإىل اأن دور اجلامعات جتاه امل�ص�ؤولية املجتمعية )جيد( ب�صكل عام، واأنها 
ال تزال غري حمددة مبا يجعل منها مهمة وا�صحة لها ق�اعد منظمة ومنهجية وا�صحة 
اجلامعة  وظيفة  اإطار  يف  يقع  االآن  حتى  اجلامعات  يف  يقدم  ما  واأن  حمددة،  وميزانية 
املرتبطة بخدمة املجتمع. واأو�صت الدرا�صة ب�صرورة ت��صيع العمل بامل�ص�ؤولية املجتمعية 

التي ق�صرتها هذه اجلامعات على عمادات ومراكز خدمة املجتمع.

التعقيب على الدراسات السابقة:
الرتكيز  من  مزيد  اإىل  حتتاج  املحلية  اجلامعات  باأن  ال�صابقة  الدرا�صات  من  يالحظ 
لرفع اأدائها يف امل�ص�ؤولية املجتمعية، واأن اجلامعات العاملية حتر�ض على مطابقة املعايري 
العاملية التي حتقق لها ال�فاء مب�ص�ؤولياتها املجتمعية، كما ت�صعى اجلامعات ح�ل العامل 
اإىل ال�فاء مب�ص�ؤولياتها املجتمعية عرب درا�صة ال�اقع واالإمكانيات وتقدير االحتياجات 
وال�صبل، واحل�ص�ل على التغذية الراجعة �صعياً للتح�صني. ويت�صح من الدرا�صات ال�صابقة 
بت�جيه  والت�صريح  املجتمعية عرب وظائفها،  باأن اجلامعات ميكنها حتقيق م�ص�ؤولياتها 
ر�صالتها لهذه ال�جهة، ويتطلب ذلك و�صع ت�ص�ر لطبيعة العالقة بينها وبني املجتمع، 
والتنفيذية  االإ�صرتاتيجية  االإدارة  �صرورة  مع  لبل�غها،  مالءمة  اإ�صرتاتيجية  وو�صع 
على  بقدرتها  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  اجلامعة  جناح  ويعتمد  النجاح.  لتحقيق 
املجتمع.  مع  وباندماجها  املجتمعية،  وباالحتياجات  ببع�صها  االأ�صا�صية  وظائفها  دمج 
وذلك يتطلب التخطيط اجليد واملتعمق، وتبني منهج اأكادميي ومنهج خفي يدعم تعزيز 
اأع�صاء هيئة التدري�ض يف  اأدوار  اأهمية  القيم املجتمعية املرغ�بة. ويت�صح من الدرا�صات 
القيادات  اأدوار  واأهمية  للجامعات،  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  على  بالعمل  اجلامعات، 
القيم  غر�ض  على  ال�صابقة  الدرا�صات  بع�ض  وت�ؤكد  بق�ة.  الت�جه  هذا  لدعم  االأكادميية 
املجتمعية وامل�ص�ؤولية لدى طلبة اجلامعات، فيما ت�صعى بع�صها لدرا�صة املمار�صات التي 
ميكن تدري�صها يف املجال، وتبحث اأخرى يف جماالت دمج امل�ص�ؤولية يف وظائف اجلامعات.

امل�ص�ؤولية  تعريف  اإىل  تهدف  باأنها  ال�صابقة  الدرا�صات  عن  احلالية  الدرا�صة  ومتتاز 
املجتمعية للجامعات، وجماالت امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائف اجلامعات، ومن ثم تقدمي 

ت�ص�ر مقرتح لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية عرب وظائف اجلامعات ال�صع�دية.
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النتائج:
مما �صبق فاإن الدرا�صة احلالية ت��صلت اإىل النتائج االآتية: 

1- اأهمية ت�صمني امل�ص�ؤولية املجتمعية يف اإ�صرتاتيجيات اجلامعات.
2- حتقيق امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات يتطلب ت�صمينها يف وظائفها. 
3- يتجه التعليم العايل عاملياً نح� تبني امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات.

4- تدعم وزارة التعليم ت�جه اجلامعات املحلية نح� مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية.
5- تظهر حاجة لدى بع�ض اجلامعات املحلية اإىل تعزيز امل�ص�ؤولية املجتمعية لديها.

م�ص�ؤولياتها  تفعيل  يف  جناحها  عند  امل�صتدامة  ال�طنية  التنمية  يف  اجلامعة  ت�صهم   -6
املجتمعية.

7- ت��صلت الدرا�صة احلالية اإىل الت�ص�ر املقرتح لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائف 
اجلامعات ال�صع�دية.

التصور المقترح في الدراسة الحالية:
ذكرها  مت  التي  واالأدبيات  ال�صابقة،  الدرا�صات  ونتائج  احلالية،  الدرا�صة  نتائج  على  بناء 
�صابقاً، والأهمية تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية من خالل وظائف اجلامعات، ول�ج�د حاجة 
لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف اجلامعات ال�صع�دية عرب وظائفها، فاإن الدرا�صة احلالية 
ويتك�ن  ال�صع�دي.  اجلامعات  وظائف  يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لتفعيل  ت�ص�راً  تقرتح 

الت�ص�ر املقرتح مما يلي:

الهدف من التصور المقترح: 
عرب  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  تفعيل  يف  ال�صع�دية  اجلامعات  ير�صد  مقرتح  ت�ص�ر  تقدمي 
واالإ�صهام  املجتمعية،  واخلدمة  العلمي،  والبحث  التدري�ض،  وهي:  االأ�صا�صية  وظائفها 

املهني. 

منطلقات التصور المقترح:
مت و�صع الت�ص�ر املقرتح انطالقاً من املنطلقات االآتية:

معطيات االإطار النظري واأدبيات الدرا�صة احلالية. � 1
احلالية.                                                                                                                                         � 2 الدرا�صة  يف  عر�صها  مت  التي  ال�صابقة  الدرا�صات  نتائج  حتليل 

نتائج الدرا�صة احلالية.
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حاجة اجلامعات اإىل تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائفها، لرفع كفاءة اأدائها � 3
وزيادة فاعليتها.

بحيث � 4 اجلامعات،  وظائف  يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لتفعيل  العملية  االأهمية 
حتقق اجلامعة اأدوارها املجتمعية.

يف � 5 االجتماعية  »امل�ص�ؤولية  لت�صجيع  التعليم  ل�زارة  االإ�صرتاتيجي  الت�جه 
اجلامعات«، كاأحد الت�جهات االإ�صرتاتيجية الع�صرة لل�زارة يف قطاع التعليم العايل.

مبادرة وزارة التعليم التط�يرية حتت عن�ان »امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات« � 6
والتي هدفت اإىل ت�صجيع اجلامعات ال�صع�دية على االلتزام مب�ص�ؤولياتها املجتمعية.

كاإ�صرتاتيجية � 7 املجتمعية  امل�ص�ؤولية  وتفعيل  تبني  اإىل  عاملياً  اجلامعات  ت�جه 
رئي�صية.

لتحقيق � 8 اجلامعات  فيه  تتناف�ض  عاملي  ت�صنيف  ال�صتحداث  دع�ات  ظه�ر 
م�ص�ؤولياتها املجتمعية.

أ امل�ص�ؤولية 9- املهتمني مب��ص�عات  وقادتها  للجامعات  العاملية  التجمعات   ظه�ر 
املجتمعية  للم�ص�ؤولية  الدولية  وال�صبكة  التال�ار،  �صبكة  مثل  للجامعات،  املجتمعية 

للجامعات.
العديد من � 10 املجتمعية يف  امل�ص�ؤولية  العلمية ح�ل  امل�ؤمترات  العديد من  عقد 

اجلامعات ح�ل العامل، مثل م�ؤمترات جامعة ب�ليتيك ه� جن ك� جن اخلا�صة ب�صبكة 
املجتمعية  للم�ص�ؤولية  الدولية  ال�صبكة  وم�ؤمترات  للجامعات،  املجتمعية  امل�ص�ؤولية 
ال�صن�ية  وامل�ؤمترات  العاملية،  التال�ر  �صبكة  جامعات  قادة  وم�ؤمترات  اجلامعات،  يف 
لروؤ�صاء املجال�ض االجتماعية للم�ص�ؤولية املجتمعية يف اجلامعات احلك�مية االإ�صبانية، 
ال�صع�دية  العربية  اململكة  يف  العايل  للتعليم  الرابع  الدويل  امل�ؤمتر  اإىل  باالإ�صافة 

والذي كان بعن�ان »امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات« يف عام 2014، وغريها.
متطلبات اجل�دة االأكادميية واالعتمادات العاملية التي ت�ؤكد على �صرورة التزام � 11

اجلامعات مب�ص�ؤولياتها نح� املجتمع.
املحلية � 12 املجتمعات  يف  امل�صتدامة  التنمية  اإحداث  يف  اجلامعات  اأدوار  اأهمية 

والعاملية، وذلك باأبعادها املجتمعية واالقت�صادية والبيئية.
االإجراءات: 

نظام  وفق  وذلك  خاللها،  من  اأدوارها  حتقق  التي  ال�ظائف  من  بعدد  اجلامعات  تق�م 
تق�م  ال�صع�دية  اجلامعات  وكذلك  والن�اجت.  واملخرجات  والعمليات  باملدخالت  حمدد 
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تتك�ن  الب�صرية  بها. فمدخالتها  اخلا�ض  النظام  اإطار  اأدوارها �صمن  ب�ظائفها وحتقق 
امل�ظفني،  وباقي  واالإداريني،  حكمهم،  يف  ومن  التدري�ض  هيئة  واأع�صاء  الطلبة،  من 
ومم�يل  من�ص�بيها،  غري  من  اجلامعة  يف  واللجان  املجال�ض  واأع�صاء  اجلامعة،  وقيادات 
اجلامعة  مباين  من  فتتك�ن  املادية  مدخالتها  اأما  مرفق.  اأي  يف  اجلامعة  وواهبي 
وامليزانيات  والكتب،  املعلمية،  واالأدوات  اجلامعية،  للمدينة  املادية  والبيئة  ومرافقها، 
املر�ص�دة. فيما تتك�ن مدخالتها املعن�ية من �صيا�صة التعليم يف اململكة، ل�ائح واأنظمة 
التعليم العايل واجلامعات يف اململكة، والل�ائح التنظيمية والتنفيذية الداخلية اخلا�صة 
بكل جامعة، والربامج واملقررات االأكادميية، وت�جهات التعليم العايل يف اململكة، وثقافة 
املجتمع املحلي، وت�قعات املجتمع وتطلعاته من اجلامعة، وامل�صتحدثات يف املجتمع املحلي 

وال�طني واالإقليمي، والت�جهات العاملية امل�ؤثرة، وتغريات الع�ملة. 

التدري�ض   : املتمثلة يف  االأ�صا�صية  العمليات  لتنفيذ  ال�صمنية  العمليات  العديد من  وتتم 
تقدم  فيما  املهني.  واالإ�صهام  املجتمع،  وخدمة  العلمي،  والبحث   ، والتعليم(  )التعلم 
وبرامج  علمية،  جمالت  واإ�صدارات  علمية،  بح�ث  من  املنتجات،  من  العديد  اجلامعات 
تدريبية، وبرامج تعليمية، وخدمات جمتمعية، واأن�صطة تط�عية. اأما اخلريج املتمكن من 
مهارات احلياة، والقادر على االإندماج يف املجتمع، واملحرتف بالتخ�ص�ض، فيعترب املنتج 

الرئي�صي لنظام اجلامعة.

اجلامعي  االأداء  قيا�ض  يتم  والن�اجت،  املخرجات  على  واحل�ص�ل  العمليات  اإجراء  واأثناء 
وتعديل  االأهداف،  حتقيق  يف  النجاح  م�اطن  وتعزيز  راجعة  تغذية  لتقدمي  وتقييمه، 

وت�صحيح م�اطن ال�صعف اإن وجدت.

اخلارجية  والبيئة  باجلامعة،  اخلا�صة  الداخلية  البيئة  تاأثريات  �صمن  ذلك  كل  ويتم 
املحيطة بها يف املجتمع املحلي وال�طني واالإقليمي والعاملي. ويلزم مراجعة كل جزئيات 
الت�ص�ر  اإعداد  اأجزائه، وذلك عند  باقي  النظام وتاأثريه على  النظام ومراعاة مركزه يف 

وتطبيقه وقيا�ض اأداوؤه.
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الت�سور املقرتح لتفعيل امل�سوؤ�لية املجتمعية يف �ظائف اجلامعات ال�سعودية: 

التي انطلق منها، واعتبار االإجراءات  الت�ص�ر املقرتح، واملنطلقات  الهدف من  بناء على 
وظائف  يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لتفعيل  املقرتح  الت�ص�ر  فاإن  �صابقاً،  عر�صها  مت  التي 
اجلامعات ال�صع�دية يتك�ن من مرحلتني رئي�صيتني، يتم يف االإعداد التخطيط للتفعيل 
كل  يف  للتفعيل  حمددة  خط�ات  تطبيق  الثانية  يف  ويتم  والتهيئة،  االإعداد  اأجل  من 
وظيفة من وظائف اجلامعة االأ�صا�صية )التدري�ض، والبحث العلمي، واخلدمة املجتمعية، 
واآليات  املقرتح،  الت�ص�ر  تطبيق  لنجاح  الالزمة  املتطلبات  ثم حتديد  املهني(.  واالإ�صهام 
التنفيذ، يليها املع�قات املت�قع اأن ت�اجه تطبيق الت�ص�ر املقرتح، ثم حل�ل مقرتحة للحد 

من هذه املع�قات. 

اأ�اًل: التخطيط لتفعيل امل�سوؤ�لية املجتمعية يف �ظائف اجلامعة: 
يتم يف هذه املرحلة االإعداد والتهيئة لت�صهيل تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائف 
بتنظيماتها،  عم�ما،  اجلامعة  على  املرحلة  هذه  وتطبق  ال�صع�دية،  اجلامعات 
ومن�ص�بيها من طلبة واأع�صاء هيئة التدري�ض واالإداريني، واملجتمع املحلي، واأ�صحاب 

امل�صلحة عامة. وت�صتمل هذه املرحلة على الرتتيبات االآتية:

للجامعات � 1 املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  ح�ل  وتثقيفه  اجلامعة  جمتمع  تهيئة 
واملبادئ املرتتبة على تبني املفه�م.

اإجراء م�صح ميداين ملعرفة حاجات املجتمع املحلي وحتديد ق�صاياه.� 2
االإطالع على جتارب جامعات خمتلفة جنحت يف تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية عرب � 3

وظائفها، �ص�اء اجلامعات املحلية اأو العربية اأو االأجنبية. 
حتديد اأهداف اجلامعة يف تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائفها بدقة. � 4
املقرتح � 5 الت�ص�ر  التي يتطلبها تطبيق  الت�صغيلية  اإ�صناد تنفيذ ومتابعة اخلطط 

اإىل ك�ادر متخ�ص�صة. 
تن�صيق اجله�د بني جميع االأطراف امل�صاركة يف تطبيق الت�ص�ر املقرتح عرب جهة � 6

اخت�صا�ض )وحدة اإدارية(.
و�صع اآلية ملراقبة تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائف اجلامعة واحل�ص�ل على � 7

التغذية الراجعة.
تعزيز � 8 يف  واالإعالم  العامة  العالقات  واإدارة  الب�صرية  امل�ارد  اإدارة  اأدوار  تفعيل 
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العالقات الالزمة، ومتثيل اجلامعة يف امل�اقع الالزمة. 
ثانياً: تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائف اجلامعة، ويتم ذلك وفق ما يلي: 

اأ- تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظيفة التدري�ض يف اجلامعة ال�صع�دية، عرب تنفيذ 
االآتي: 

- دمج مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية ومبادءه �صمن املقررات االأكادميية.
جلميع  اإلزامي  كمقرر  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لتدري�ض  درا�صي  مقرر  تخ�صي�ض   -
التعمق  من  مزيد  تتطلب  التي  التخ�ص�صات  لبع�ض  اإ�صافية  ومقررات  التخ�ص�صات، 

يف امل��ص�ع.
- تبني نظرية التعلم التجريبي القائم على التعلم املتبادل عرب التجربة.

- الرتكيز على اإك�صاب الطلبة )االإنتباه، واالهتمام، والرغبة، والفعل( نح� الق�صايا 
املجتمعية يف الف�صل الدرا�صي.

- حتديد القيم املجتمعية املرغ�بة لت�صمينها يف جميع الربامج االأكادميية.
- ا�صتهداف تط�ير قدرات الطالب التحليلية اأثناء التدري�ض. 

- ربط اأن�صطة الربامج الدرا�صية باالأن�صطة البحثية.
- اإعادة تعريف وت��صيف الربامج االأكادميية وحتديث اأهدافها.
- التخطيط الدقيق ملنهج خفي معزز لقيم امل�ص�ؤولية املجتمعية.

ب- تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظيفة البحث العلمي يف اجلامعة ال�صع�دية، عرب 
تنفيذ االآتي: 

- اإجراء الدرا�صات امل�صحية لتحديد احتياجات املجتمع وت�جهاته.
- ربط امل��ص�عات البحثية بق�صايا املجتمع واحتياجاته ب�صكل مبا�صر.

- الرتكيز على اإجراء البح�ث الن�عية التطبيقية. 
- العمل على ن�صر نتائج البح�ث يف املجتمع.

- حتديد امل�ا�صع املمكنة لربط اأن�صطة التدري�ض يف البح�ث العلمية.
- االإلتزام ال�صارم باالأمانة العلمية واأخالقيات البحث العلمي.

ج- تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظيفة خدمة املجتمع يف اجلامعة ال�صع�دية، عرب 
تنفيذ االآتي: 

- ت�صجيع اإقامة االأندية واجلمعيات الطالبية وت�جيه خدماتها للمجتمع.



116

- تنظيم ت�صكيل اجلمعيات اخلدمية التخ�ص�صية. 
- تنظيم م�صاركات تط�عية ملن�ص�بي اجلامعة يف املجتمع املحلي. 

اجلمعيات  مع  بالتعاون  اجلامعة  من�ص�بي  يبذلها  التي  اخلريية  اجله�د  تنظيم   -
اخلريية التخ�ص�صية.

- ربط اخلدمة املجتمعية بالربامج التعليمية واأهدافها.
- تفعيل خط�ط االت�صال مع �ص�ق العمل.

والقاعات  واملتاحف  كاملكتبة  وم�ؤ�ص�صاته،  املجتمع  الأفراد  اجلامعة  مرافق  اإتاحة   -
واملختربات.

ال�صع�دية، عرب  املهني يف اجلامعة  االإ�صهام  امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظيفة  د- تفعيل 
تنفيذ االآتي: 

وخريجيها  اجلامعة  من�ص�بي  جميع  التزام  على  والتاأكيد  املهنية  امل�اثيق  اعتماد   -
باأخالقيات املهنة.

- تنظيم برامج التط�ع املهني )بروب�ن�( ملن�ص�بي اجلامعة من طلبة واأع�صاء هيئة 
التدري�ض ومن يف حكمهم.

- ت�صجيع م�صاركة من�ص�بي اجلامعة يف التجمعات العلمية املهنية، املحلية واالإقليمية 
والعاملية. 

- تقدمي الت�صهيالت لت�صكيل التجمعات العلمية املهنية حتت مظلة اجلامعة. 
- ت�ثيق عالقة من�ص�بي اجلامعة بخريجيها يف جميع املحافل االأكادميية التخ�ص�صية.

متطلبات تطبيق الت�ص�ر املقرتح:

دعم وتاأييد القيادات العليا االأكادميية واالإدارية، لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف � 1
وظائف اجلامعة.

واأهدافها � 2 ر�صالتها  عرب  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  بتفعيل  التزامها  اجلامعة  اإعالن 
االإ�صرتاتيجية.

جميع � 3 على  املجتمعية  امل�ص�ؤوليات  ب��ص�ح  يحدد  فيما  ال�ظائف  ت��صيف  اإعادة 
من�ص�بي اجلامعة.

والقيادات � 4 التدري�ض  هيئة  واأع�صاء  طلبة  من  اجلامعة،  من�ص�بي  جميع  ت�عية 
املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأداءها �صمن  املت�قع منهم  باالأدوار  االأكادميية واالإداريني، 

للجامعة.
ت�فري اخلدمات التي تلبي احتياجات العاملني يف اجلامعة. � 5
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تهيئة بيئة عمل اأكادميية اإيجابية ومريحة جلميع من�ص�بي اجلامعة.� 6
ال�صفافية يف ت�فري املعل�مات وعر�ض جه�د اجلامعة وتقدم اأن�صطتها فيما يتعلق � 7

بامل�ص�ؤولية املجتمعية.
اإعداد تقارير دورية معلنة ح�ل تقدم اجلامعة يف تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية عرب � 8

وظائفها ب�صفافية.
امل�ص�ؤولية � 9 مع  يتالءم  مبا  الطالبي  للتعلم  املفاهيمي  الت�ص�ر  حتديد  اإعادة 

املجتمعية للجامعة، ليتم تعديل ال��صائل وامل��ص�عات بناء على ذلك.
تاأهيل امل�ارد الب�صرية عرب التدريب والتنمية املهنية.� 10
حتديد م�ؤ�صرات اأداء قابلة للقيا�ض ومتابعة جناح تطبيق الت�ص�ر املقرتح.� 11
تخ�صي�ض م�ارد مالية يف م�ازنة اجلامعة لدعم تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف � 12

وظائفها.
آليات تنفيذ التصور المقترح: 

اجلامعة  وظائف  يف  التفعيل  ا�صرتاتيجيات  حت�يل  عرب  املقرتح  الت�ص�ر  تنفيذ  يتم 
اخلطط  وتتك�ن  �صن�ات.  ثالث  خالل  ومتابعتها  اإعدادها  يتم  ت�صغيلية  خطط  اإىل 
واملنفذة،  امل�صتهدفة  الفئات  التف�صيلية، وبرامج، ويتم حتديد  اأهداف  الت�صغيلية من 
وزمن واآليات التنفيذ، وامليزانية املقدرة، كما يتم حتديد م�ؤ�صرات التحقق، واالإر�صادات 
املعينة على التنفيذ. وتتطلب هذه املرحلة اإدارة اإ�صرتاتيجية قادرة على اإدارة التنفيذ 
امل�ص�ؤولية  تفعيل  ل�صمان  وتق�ميه،  التنفيذ  ومتابعة  املقرتح  للت�ص�ر  االإجرائي 

املجتمعية يف وظائف اجلامعة. وخطة ت�ص�يقية للرتويج للت�ص�ر املقرتح.

المعوقات المتوقع أن تواجه تطبيق التصور المقترح: 
نق�ض امل�ارد املالية الداعمة لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائف اجلامعة. � 1
انخفا�ض م�صت�ى دعم تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية من قبل م�ص�ؤويل اجلامعة � 2

وقياداتها.
البريوقراطية يف االإجراءات االإدارية الالزمة لت�صهيل تطبيق الت�ص�ر املقرتح � 3

يف تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية.
لتبني � 4 تقبلهم  وعدم  اجلامعة  من�ص�بي  بع�ض  قبل  من  التغيري  مقاومة 

امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعة كمفه�م جديد.
جم�د بع�ض الل�ائح التنظيمية عن ا�صتيعاب التغريات املجتمعية، مما يعطل � 5

تطبيق الت�ص�ر املقرتح.
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التدري�ض � 6 طرق  يف  �ص�اء  التدري�ض،  يف  اجلامعة  ل�ظيفة  التقليدية  النظرة 
التقليدية اأو م��ص�عاتها.

واالحتياجات � 7 التط�رات  ا�صتيعاب  عن  االأكادميية  الربامج  بع�ض  جم�د 
املجتمعية، وتاأخر م�اكبتها للم�صتجدات.

وتكرار � 8 نظرية،  م��ص�عات  على  االأكادميية  البحثية  امل��ص�عات  اقت�صار 
تناولها.

التعامل � 9 يتم  بحيث  املجتمع،  خدمة  يف  اجلامعة  ل�ظيفة  التقليدية  النظرة 
معها كمهمة اإ�صافية منف�صلة عن باقي ج�انب العمل االأكادميي.

انخفا�ض حما�ض من�ص�بي اجلامعة يف تقدمي االإ�صهامات املهنية يف تخ�ص�صاتهم.� 10
وظائف � 11 يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  لتفعيل  الالزمة  املعل�مات  اإتاحة  يف  الق�ص�ر 

اجلامعة، اأو عدم م�صداقيتها.
الحلول المقترحة لمواجهة المعوقات المتوقعة:

وظائف � 1 يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  تفعيل  لدعم  بديلة  م�ارد  اإيجاد  على  العمل 
اجلامعة، كاحل�ص�ل على هبات، اأو اأوقاف، اأو اقتطاع بع�ض مدخ�الت الت�صغيل 

الذاتي، اأو غريها من �ص�ر التم�يل االإ�صايف االأخرى.
وجمل�ض � 2 اجلامعة،  مدير  يف  متمثاًل  العليا  امل�صت�يات  تاأييد  على  احل�ص�ل 

لتفعيل  دعمهم  ل�صمان  العايل،  التعليم  وجمل�ض  التعليم،  ووزارة  اجلامعة، 
امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائفها. 

ت�صهيل االإجراءات االإدارية الالزمة لتطبيق الت�ص�ر املقرتح يف تفعيل امل�ص�ؤولية � 3
املجتمعية عرب وظائفها.

أ  ت�صمني امل�ص�ؤولية املجتمعية يف اإ�صرتاتيجيات اجلامعة االأ�صا�صية، وجعلها قيمة 4-
اأ�صا�صية ت�جه القرارات التي يتم اتخاذها يف اجلامعة.

مراجعة الل�ائح التنظيمية والتنفيذية لتحديث ما يلزم منها فيما يدعم تفعيل � 5
امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائف اجلامعة.

ن�صر ثقافة امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات لت�صبح جزء من الثقافة التنظيمية � 6
للجامعة. 

للجامعة � 7 املجتمعية  امل�ص�ؤولية  تفعيل  يف  امل�صاركني  اجلامعة  من�ص�بي  حتفيز 
مبحفزات مادية ومعن�ية.

ت��صيع احلدود ال�ظيفية للعمل االأكادميي، مبا يف ذلك ا�صتعادة دور املعلم امل�جه � 8
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لع�ص� هيئة التدري�ض نح� طلبته.
اإعادة الت��صيف املفاهيمي للتعلم الطالبي يف اجلامعة بح�صب مقت�صيات ال�اقع � 9

واختالف القدرات فيما بينهم.
خريجي � 10 وينا�صب  التغريات  ي�اكب  فيما  واملقررات  االأكادميية  الربامج  تط�ير 

امل�صتقبل.
البح�ث � 11 على  والرتكيز  امللحة  املجتمعية  باحلاجات  البحثية  امل��ص�عات  ربط 

التطبيقية.
البحث � 12 وم��ص�عات  التدري�ض  اأن�صطة  يف  املهني  واالإ�صهام  املجتمع  خدمة  دمج 

العلمي.
التط�يرية � 13 املهنية  امل�صاركة  على  التدري�ض  هيئة  واأع�صاء  الطلبة  ت�صجيع 

اأو  العلمي  االإثراء  يف  �ص�اء  املجال  يف  اإ�صهامهم  باأهمية  وت�عيتهم  والتط�عية، 
التطبيقي.

املجتمعية � 14 امل�ص�ؤولية  تفعيل  يف  للم�صاهمني  ومعن�ية  مادية  ح�افز  تخ�صي�ض 
للجامعة.

على � 15 احل�ص�ل  ب�صه�لة  ي�صمح  فيما  اجلامعة  يف  املعل�مات  تقنية  نظام  تط�ير 
املعل�مات الالزمة لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية عرب وظائفها.

توصيات الدراسة:
ت��صي الدرا�صة احلالية باالآتي: 

تطبيق الت�ص�ر املقرتح يف الدرا�صة احلالية من قبل اجلامعات ال�صع�دية، �صعياً � 1
لتفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية يف وظائفها. 

تبني مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات كاإ�صرتاتيجية اأ�صا�صية يف اجلامعات � 2
ال�صع�دية. 

ان�صمام اجلامعات ال�صع�دية وقادتها وباقي اأع�صاء هيئة التدري�ض اإىل التجمعات � 3
العاملية املخت�صة بامل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات.

ت�صكيل جمل�ض اأعلى للم�ص�ؤولية املجتمعية على م�صت�ى اجلامعات املحلية.� 4
التعاون � 5 دول جمل�ض  من�ص�بي جامعات  فيه  ي�صارك  اإقليمي  �صن�ي  عقد م�ؤمتر 

اخلليجي يف عر�ض جتارب اجلامعات يف تفعيل امل�ص�ؤولية املجتمعية، والتحديات 
التي ت�اجهها، و�صبل التغلب عليها.
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دور أقسام اإلدارة التربوية
 بالجامعات السعودية 

في تحقيق المسؤولية االجتماعية

د.خالد عوا�س عبداهلل الثبيتي
ق�سم االإدارة �التخطيط الرتبوي-كلية العلوم االجتماعية

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية
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ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدرا�صة اإىل التعرف على دور اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية 
التي ت�اجهها وت�ؤثر  ال�صع�بات  التعرف على  امل�ص�ؤولية االجتماعية، وكذلك  يف حتقيق 
االإدارة  اأق�صام  ت�صهم يف حتقيق  التي  للم�ص�ؤولية االجتماعية، واملقرتحات  على حتقيقها 

الرتب�ية للم�ص�ؤولية االجتماعية.

ثالثة  من  تك�نت  ا�صتبانة  بت�صميم  وقام  )امل�صحي(،  ال��صفي  املنهج  الباحث  وا�صتخدم 
حماور وثالث و�صبع�ن عبارة مت ت�زيعها اإلكرتونياً على اأفراد جمتمع الدرا�صة والبالغ 
عدد  وكان  الرتب�ية،  االإدارة  اأق�صام  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  من  ع�ص�اً   )88( عددهم 
العائد من اال�صتبانات من )72( ع�ص�اً من اأع�صاء هيئة التدري�ض ومتثل 82% من جمتمع 

الدرا�صة، وا�صتخدم الباحث عدداً من االأ�صاليب االإح�صائية املنا�صبة لطبيعة الدرا�صة.

واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن اأفراد الدرا�صة م�افق�ن متاماً على اأن اأق�صام االإدارة الرتب�ية 
االأكادميية  الربامج  خالل:  من  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتقق  ال�صع�دية  باجلامعات 
والعمليات   ،)4.28( ح�صابي  مبت��صط  العلمي  والبحث   ،)4.31( ح�صابي  مبت��صط 
التي  وامل�صكالت  ال�صع�بات  حل  على  التاأكيد  مع   ،)4.43( ح�صابي  مبت��صط  واالأن�صطة 
ت�اجه اأق�صام االإدارة الرتب�ية يف �صبيل حتقيقها للم�ص�ؤولية االجتماعية، مع تقدمي عدد 
من املقرتحات والتي ت�صهم يف حتقيقها، ويف �ص�ء ما اأ�صفرت عنه نتائج الدرا�صات، و�صع 
الباحث عدد من الت��صيات اأهمها العمل على حتقيق اأق�صام االإدارة الرتب�ية للم�ص�ؤولية 
واالأن�صطة،  والعمليات  العلمية  والبح�ث  االأكادميية  الربامج  خالل  من  االجتماعية 

والعمل حل ال�صع�بات وامل�صكالت التي ت�اجهها يف �صبيل حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.

الكلمات املفتاحية: امل�ص�ؤولية االجتماعية، االإدارة الرتب�ية، الربامج االأكادميية، البح�ث 
العلمية.
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Abstract:

Thisأ studyأaimedأ toأ identifyأ theأ roleأofأeducationalأ
administrationأ departmentsأ inأ Saudiأ universitiesأ inأ
theأ achievementأ ofأ socialأ responsibility,أ asأ wellأ asأ
toأ identifyأ theأ difficultiesأ theyأ faceأ andأ affectأ theأ
achievementأ ofأ socialأ responsibility,أ andأ proposalsأ
thatأcontributeأtoأtheأachievementأofأeducationalأad�
ministrationأdepartmentsأofأsocialأresponsibility.

Theأ researcherأ usedأ theأ descriptiveأ approachأ (theأ
survey)أ أ, andأ heأ designedأ theأ questionnaireأ con�
sistedأofأthreeأaxesأandأseventyأthreeأ isأdistributedأ
electronicallyأ toأ membersأ ofأ theأ studyأ populationأ
أmembersأfacultyأtheأofأmemberأaأ(88)أareأwhoأ, inأ
theأdepartmentsأofأeducationalأadministrationأ,أandأ
theأnumberأofأtheأreturnأofأtheأquestionnairesأfromأ
theأ(72)أfacultyأmembersأandأrepresentsأ%82أofأtheأ
studyأpopulationأ,أandأtheأresearcherأusedأaأnumberأ
ofأstatisticalأmethodsأappropriateأtoأtheأnatureأofأtheأ
study.

Theأ studyأ resultsأ showedأ thatأ theأmembersأ ofأ theأ
studyأagreeأcompletelyأthatأtheأdepartmentsأofأedu�
cationalأ administrationأ inأ Saudiأ universitiesأ achieveأ
socialأresponsibilityأthroughأ:أacademicأprogramsأav�
erageأ,أ(4.31)أandأscientificأresearchأaverageأ,أ(4.28)أ
andأtheأoperationsأandأactivitiesأaverageأ,(4.43)أandأ
solvingأdifficultiesأtheأproblemsأofأأtheأdepartmentsأ
ofأ educationalأ administrationأ toأ achieveأ socialأ re�
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sponsibility,أ Theأ researcherأ putأ numberأ ofأ theأ out�
comeأofأtheأstudies,أtheأDepartmentsأofأeducation�
alأ administrationأ toأ achieveأ ofأ socialأ responsibilityأ
throughأ academicأ programsأ andأ scientificأ researchأ
theأoperationsأandأactivities,أandأworkأtoأresolveأtheأ
difficultiesأandأproblemsأtoأachieveأsocialأresponsibil�
ity.

Keyأwords:أsocialأresponsibility,أeducationalأadminis�
tration,أacademicأprograms,أscientificأresearch.
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المقدمة:
تق�م م�ؤ�ص�صات التعليم العايل باأدوار خمتلفة من اأجل الرقي باملجتمعات فكرياً وعلمياً 
واأخالقياً، ويعترب مفه�م خدمة املجتمع وظيفة من وظائف اجلامعة والتي ال تكاد تخل� 
جامعة من اإدارة م�صتقلة تعنى بهذا االأمر، ولكن هذا اخلدمات ال ي�صتفيد منها كافة فئات 
املجتمع، وكذلك احلال لكثري من اخلدمات التي تقدمها اجلامعات للمجتمع يف جمال 

الدعم املادي اأو رعاية االأن�صطة اأو االإ�صراف اأو الت�جيه.

بدون  االجتماعي  التغيري  الكامل يف  دورها  ت�ؤدي  اأن  اأي جمتمع  للجامعة يف  وال ميكن 
االجتماعي  بالتغيري  اجلامعة  فعالقة  االجتماعية،  والبيئة  الفرد  بني  تفاعل  حتقيق 
متالزمة ومرتابطة، فهي تق�ي املهارات، وترثي روح االبتكار لدى الفرد، وترفع م�صت�ى 
لالأفراد  العمل  وتي�صر فر�ض  املجتمع،  اأو�صاع  وت�صاعد على حت�صني  االجتماعي،  الرقي 
يتيح  مما  خمتلفة  مهن  من  واملجتمع  الفرد  حاجة  تلبي  ك�نها  املجتمع  يفر�صها  التي 

فر�صة لالإنتاج، وبالتايل يرتك اأثراً اإيجابياً على امل�صت�ى املعي�صي. )باكري، 2011م(

كانت  واإن  فقط،  العلمية  الر�صالة  على  مقت�صرا  لي�ض  العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  فدور 
التعليم  م�ؤ�ص�صات  على  يقع  فالي�م  للجامعات،  رئي�ض  هدف  املعرفية  العلمية  الر�صالة 

العايل م�ص�ؤولية اجتماعية اأكرث من اأي وقت م�صى.

اأخذت امل�ص�ؤولية االجتماعية م�قعها على �صعيد االهتمام العاملي خالل العقدين  ولقد 
االآخرين، وكانت حم�راً رئي�صاً يف اأعمال م�ؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية الذي 
والتي  االأفراد  باحتياجات  ال�فاء  �صبل  على  ركز  حيث  1995م،  عام  ك�بنهاجن  يف  عقد 
امل�ص�ؤولية  معايري  1997م  عام  يف  �صدرت  كما  والدخل،  العمل  اإىل  احلاجة  اأهمها  من 
املجتمعية للم�ؤ�ص�صات، وهي اأول معايري دولية ط�عية ت�صدر ب�صاأن اأخالقيات امل�ؤ�ص�صة. 

)خمل�ف،2011م(.

التنمية  فمعظم دول العامل ت�يل اهتمامها بامل�ص�ؤولية االجتماعية نتيجة الإ�صهامها يف 
امل�صتدامة، وحتقيق اأعلى امل�صت�يات املمكنة يف املمار�صات والعمليات والنتائج واخلدمات؛ 
لت�اكب امل�صتجدات العاملية من خالل م�صايرة املتغريات الدولية واملحلية من اأجل التكيف.

اأهم ال�اجبات ال�اقعة على عاتق اجلامعات وم�ؤ�ص�صات  امل�ص�ؤولية االجتماعية من  وتعد 
التعليمي  امل�صت�ى  تط�ير  يف  امل�ؤ�ص�صات  هذه  من  م�صتمر  التزام  فهي  العايل،  التعليم 
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والثقايف واالقت�صادي واالجتماعي الأفراد املجتمع وحت�صينه من خالل ت�فري اخلدمات 
امل�ص�ؤولية  تقت�صر  وال  باملجتمع،  امل�ؤ�ص�صة  هذه  عالقة  تعزيز  يف  ت�صهم  التي  املتن�عة 
االجتماعية للجامعات على امل�صاركة يف االأعمال اخلريية وعمل حمالت تط�عية، بل البد 
)رحال،  املدين.  املجتمع  تط�ير  يف  وامل�صاهمة  املتبعة،  والق�انني  باالأنظمة  االلتزام  من 

2011م(.

أولًا: أقسام اإلدارة التربوية:
يف  مت�صارعاً  املا�صية تط�راً  االأربعة  العق�د  ال�صع�دية خالل  العربية  اململكة  �صهدت  لقد 
�صتى جماالت التنمية االقت�صادية واالجتماعية، وبرزت معها احلاجة اإىل ك�ادر وطنية 
م�ؤهلة تاأهياًل عالياً يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية ل�صد حاجة قطاعات الدولة املختلفة 
من الكفاءات امل�ؤهلة، حيث اإن قطاع التعليم العايل ي�صهد احتياجاً م�صتمراً من اأع�صاء 
هيئة التدري�ض والباحثني ال�طنيني يف ظل تنامي اأعداد اجلامعات والكليات، اإ�صافة اإىل 
احلاجة لتط�ير حق�ل املعرفة املختلفة ودعم عملية البحث العلمي يف البالد، ونتيجة 
الدرا�صات  برامج  باإعداد  العايل  التعليم  وم�ؤ�ص�صات  اجلامعات  بع�ض  قامت  فقد  لذلك 
الك�ادر  بتاأهيل  ال�طنية  التنمية  للم�صاهمة يف دفع عجلة  العليا يف تخ�ص�صات خمتلفة 
وابتكارها وجتديدها،  املعرفة  وتط�ير  التنم�ية  االحتياجات  مل�اجهة  املتخ�ص�صة  العليا 
واإثراء البحث العلمي وتط�يره، وان�صجاماً مع �صيا�صة التعليم يف تاأكيدها على �صرورة 

ت�فري التعليم العايل يف كافة اأن�اعه ومراحله.

االأق�صام  كغريها من  كبرياً  اهتماماً  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  ال�صع�دية  وت�يل اجلامعات 
العلمية باجلامعة، ملا تقدمه تلك االأق�صام من برامج ودورات الإعداد للقيادات الرتب�ية 
الرتب�ية بجامعة  االإدارة  اأق�صام  املجتمعية، وتعترب  امل�ؤ�ص�صات  التي حتتاجها  والتعليمية 
اأم القرى، وجامعة االإمام، وجامعة امللك �صع�د من اأقدم االأق�صام باجلامعات ال�صع�دية، 
العليا،  الدرا�صات  م�صت�ى  على  الربامج  من  العديد  وتقدم  ومعا�صرة،  اأ�صالة  ومتتلك 

والدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف االإدارة الرتب�ية.

أهداف أقسام اإلدارة التربوية بالجامعات السعودية:
اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية بن�ع من احلرية التي  يتمتع كل ق�صم من 
ميار�صها من خالل روؤيته ور�صالته واأهدافه، وبالرج�ع اإىل اأهداف كل ق�صم ح�صب دليل 
اأق�صام االإدارة الرتب�ية تتمح�ر ح�ل: )دليل الدرا�صات العليا يف  اأن اأهداف  الكلية جند 
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كلية العل�م االجتماعية،1429هـ(، )دليل كلية الرتبية بجامعة اأم القرى، 1425هـ(، )دليل 
كلية الرتبية بجامعة امللك �صع�د، 1415هـ(

اإعداد ك�ادر من طالب وطالبات الدرا�صات العليا يف تخ�ص�صات االإدارة الرتب�ية 	 
والتخطيط، يف الدبل�م واملاج�صتري والدكت�راه و�صد الفراغ يف الك�ادر املتخ�ص�صة 

لتاأمني الهيئة التدري�صية على م�صت�ى التعليم اجلامعي.

�صد االحتياجات يف �صائر م�ؤ�ص�صات وقطاعات الدولة املختلفة التي يف حاجة ملثل 	 
هذه التخ�ص�صات.

امل�صاهمة يف اإعداد الطالب والطالبات الراغبني بالعمل يف حقل التعليم. 	 

االبتدائية 	  املدار�ض  ملديري  واالأكادميية  االإدارية  الكفاءة  رفع  يف  امل�صاهمة 
الرتب�ية  املقررات  تقدمي  يف  امل�صاركة  خالل  من  وذلك  والثان�ية،  واملت��صطة 

�صمن برامج مركز التدريب الرتب�ي بكلية الرتبية.

اإعداد القادة الرتب�يني، وتق�مي اخلربات، واال�صت�صارة يف جمال التعليم العايل 	 
وبراجمه واإداراته.

اإعداد قادة التعليم، باإك�صابهم املهارات واملعرفة الالزمة يف قيادة واإدارة وتخطيط 	 
التعليم وحتليل ال�صيا�صات التعليمية بطرق اقت�صاديات التعليم.  

امل�صاهمة يف رفع كفاءة املدر�صني من خالل تقدمي مقررات االإدارة الرتب�ية �صمن 	 
برنامج الدبل�م العام يف الرتبية، وغريها من الدبل�مات التي متنح من الكلية.

امل�صاركة 	  طريق  عن  العلمي  البحث  تط�ير  خالل  من  امل�صتمر  البحثي  االإنتاج 
الق�صايا  من  الكثري  معاجلة  يف  ت�صهم  التي  والتطبيقية  االأ�صا�صية  البح�ث  يف 

وامل�صكالت الرتب�ية.

واملحا�صرات 	  الربامج  خالل  من  وذلك  املجتمع،  خدمة  يف  الفاعلة  امل�صاهمة 
والندوات والتعليم امل�صتمر التي ي�صارك فيها اأع�صاء هيئة التدري�ض بالق�صم.

واالإ�صراف 	  الرتب�ية  االإدارة  يف  عاليا  تاأهيال  امل�ؤهلة  الب�صرية  الق�ى  اإعداد 
الرتب�ي، باالإ�صافة اإىل امل�صاهمة يف االإعداد الرتب�ي يف م�صت�ى البكال�ري��ض.

تقدمي برامج التدريب املتخ�ص�صة ملديري ومديرات املدار�ض، وملن�ص�بي التعليم 	 
العام لتلبية االحتياجات املتزايدة يف االإدارة الرتب�ية.

العلمية 	  البح�ث  اإثراء  طريق  عن  الرتب�ية  االإدارة  علم  تط�ير  يف  االإ�صهام 
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والتعاون مع امل�ؤ�ص�صات الرتب�ية الإجراء الدرا�صات امليدانية بهدف تط�ير االإدارة 
الرتب�ية ورفع م�صت�ى االأداء لدى من�ص�بي االإدارات التعليمية. 

البرامج التي تقدمها أقسام اإلدارة التربوية:
الربامج  من  عدداً  الدرا�صة  حمل  ال�صع�دية  باجلامعات  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  تقدم 
الرتب�ية،  االإدارة  يف  الدبل�م  وبرامج  البكال�ري��ض،  لطلبة  م�صاندة  االأكادميية:)برامج 
للمديرين  وامل�جهة  املتخ�ص�صة  التدريبية  والدورات  والدكت�راه،  املاج�صتري  وبرامج 

وامل�صرفني والقياديني يف قطاع التعليم العام(.

ومن هذه الربامج كما اأ�صار لها دليل الدرا�صات العليا يف كلية العل�م االجتماعية )1429ه(، 
ودليل كلية الرتبية بجامعة اأم القرى )1425هـ(، ودليل كلية الرتبية بجامعة امللك �صع�د 

)1415هـ(:

برامج الدبلوم العام في اإلدارة التربوية:
االهتمام  املا�صية  اخلم�ض  ال�صن�ات  خالل  باجلامعات  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  بداأت 
بربامج الدبل�مات يف القيادة الرتب�ية والتي تقدم خالل ف�صل اأو ف�صليني درا�صيني، 
وقد بداأت بع�ض االأق�صام كق�صم االإدارة الرتب�ية بجامعة اأم القرى بتقدميها، وتهدف 

اإىل:

االإدارة 	  جمال  يف  والتطبيق  النظرية  خالل  من  االإ�صالمية  املفاهيم  تعميق 
الرتب�ية والتخطيط.

تزويد العاملني يف جمال االإدارة الرتب�ية باملعارف واخلربات النظرية واإك�صابهم 	 
املهارات العلمية يف املجال الذي يعمل�ن فيه.

العاملني يف قطاع 	  الرتب�ية من  االإدارة  املت�قع عملهم يف جمال  وتاأهيل  اإعداد 
الرتبية والتعليم.

االإدارة 	  جمال  يف  للتخ�ص�ض  االأخرى  القطاعات  يف  العاملني  وتاأهيل  اإعداد 
الرتب�ية.

)م�قع جامعة اأم القرى، يف 1435/1/20هـ(
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برامج الماجستير في اإلدارة التربوية:
الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  تقدها  التي  املاج�صتري  برامج  بني  الطبيعي  االختالف  رغم 
باجلامعات ال�صع�دية، ولكنها ت�صري من حيث التنظيم وفق الالئحة امل�حدة للدرا�صات 
العليا املنظمة لعملها، فيدر�ض الطالب اأو الطالبة عدد من ال�صاعات الدرا�صية خالل 
�صنتني درا�صيتني ويقدم يف نهايتها اإما م�صروع بحثي اأو بحث تكميلي، وتاأتي اأهداف 

برامج املاج�صتري على النح� االآتي:

االإدارة الرتب�ية وتعريفه 	  باإطار فكري وعلمي حديث يف جمال  تزويد الطالب 
باأهم االجتاهات الرتب�ية املعا�صرة يف الرتبية.

جمال 	  يف  واأدواته  وطرقه  العلمي  البحث  اأ�صاليب  معرفة  من  الطالب  متكني 
تخ�ص�صه واإتاحة الفر�صة للتدريب على هذه االأ�صاليب والطرق.

امل�صكالت 	  وعلى  بعامة  الرتب�ية  امل�صكالت  على  ال�ق�ف  من  الطالب  متكني 
احلل�ل  والتما�ض  اأ�صبابها  وتعيني  الرتب�ية  االإدارة  مبيدان  املت�صلة  الرتب�ية 

العلمية املختلفة ملعاجلتها.  
الرتب�ية 	  االإدارة  جمال  يف  اأجريت  التي  العلمية  بالبح�ث  الطالب  تعريف 

عام  ب�جه  العلمي  البحث  وت�صجيع  اإليها،  الرج�ع  عند  نقدية  درا�صة  ودرا�صتها 
وبالبح�ث التطبيقية املتعلقة باململكة العربية ال�صع�دية ب�صكل خا�ض.

اإعداد املتخ�ص�صني يف القيادة الرتب�ية من العاملني يف قطاع الرتبية والتعليم.	 
اإعادة تاأهيل العاملني يف جمال القطاعات االأخرى للتخ�ص�ض يف جمال االإدارة 	 

الرتب�ية والتخطيط. 
االإدارة 	  جمال  يف  والدرا�صات  العلمية  البح�ث  يف  متخ�ص�صني  باحثني  اإعداد 

الرتب�ية والتخطيط.
االإدارة 	  قطاع  ي�اجهه  ما  تعالج  علمية  ودرا�صات  ببح�ث  القيام  يف  امل�صاهمة 

التعليمية والتخطيط مبختلف فروعها من م�صكالت.

برامج الدكتوراه في اإلدارة التربوية:
تقدم اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية حمل الدرا�صة برنامج الدكت�راه يف 
الفل�صفة، وعلى الرغم من اختالف خطط الربامج اإال اأنها تكاد تك�ن واحدة من حيث 
وتقدمي  ال�صامل  االختبار  اجتياز  ثم  للمقررات  درا�صيتني  �صنتني  ملدة  الدرا�صة  نظام 
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ر�صالة علمية يف التخ�ص�ض، وت�صعى برامج الدكت�راه لتحقيق االأهداف االآتية:

وحاجات 	  االإ�صالم  قيم  �ص�ء  يف  وجتديده  الرتب�ي  الفكر  تاأ�صيل  على  العمل 
التنمية املجتمعية.

اإعداد الك�ادر ال�طنية امل�ؤهلة يف تخ�ص�صات االإدارة الرتب�ية املختلفة، وتزويدها 	 
بخلفية معرفية متعمقة يف جمال التخ�ص�ض.

امل�صاهمة يف �صد حاجات كليات الرتبية من اأع�صاء هيئة التدري�ض يف تخ�ص�صات 	 
االإدارة الرتب�ية املختلفة.

تزويد مراكز البح�ث الرتب�ية بك�ادر قادرة على قيادة العمل البحثي يف املجاالت 	 
الرتب�ية.

تزويد امل�ؤ�ص�صات التعليمية بك�ادر وطنية قادرة على قيادة العمل الرتب�ي يف اإطار 	 
�صيا�صة التعليم يف اململكة العربية ال�صع�دية وجتديد العملية الرتب�ية مل�اجهة 

حاجات امل�صتقبل.
تزويد الطالب باملعارف واالجتاهات واملهارات البحثية التي متكنهم من البحث 	 

والتنظري يف جماالت الرتبية املختلفة.
االإدارة 	  جمال  يف  والتطبيق  النظرية  خالل  من  االإ�صالمية  املفاهيم  تعميق 

الرتب�ية والتخطيط.
اإعداد قادة متخ�ص�صني يف جماالت االإدارة الرتب�ية مبختلف قطاعاتها )تعليم 	 

عام، تعليم عايل، تخطيط ترب�ي(.
ل�صغل 	  الرتب�ية  االإدارة  حماالت  يف  متخ�ص�صني  تدري�ض  هيئة  اأع�صاء  اإعداد 

ال�ظائف العلمية يف اجلامعات والكليات اجلامعية ومعاهد التعليم العايل.
الرتب�ية 	  االإدارة  ت�اجهه  ما  تعالج  علمية  ودرا�صات  ببح�ث  القيام  يف  امل�صاهمة 

مبختلف قطاعاتها من م�صكالت.

ثانيًا: المسؤولية االجتماعية:
حتتل اجلامعات مكان ال�صدارة يف املجتمع؛ وذلك الأنها تعد مركز اإ�صعاع لكل جديد من 
الفكر واملعرفة، واملنرب الذي تنطلق منه اآراء املفكرين والعلماء ورواد االإ�صالح والتط�ير، 
ويعد التعليم اجلامعي ه� االأ�صا�ض اال�صرتاتيجي لدفع عجلة التنمية يف املجتمع، وت�صهم 

يف حتقيق اأهداف خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية واحتياجاتها.
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وبالرغم من الت��صعات التي �صهدها التعليم اجلامعي يف اململكة العربية ال�صع�دية خالل 
ال�صن�ات املا�صية، اإال اأنها بقيت مق�ص�رة على ا�صتيعاب االأعداد املتزايدة الراغبة يف اللحاق 
اجلامعي  التعليم  ويبقى  ج�دته،  يف  حت�صن  ي�اكبه  مل  الذي  التعليم،  من  الن�ع  بهذا 
والأ�صباب وع�امل متعددة حمافظاً على تقليديته، �ص�اء من حيث الفل�صفة واالأهداف اأم 
االأ�صا�صي  الهدف  انتقل  التق�مي ونظامه، لذلك  واأ�صاليب  من حيث الربامج وحمت�اها 
من التعليم اجلامعي من جمرد ا�صتيعاب االأعداد املتزايدة من الطلبة اإىل زيادة م�صت�ى 

اجل�دة والن�عية.

لذلك ي�اجه التعليم العايل يف اململكة العربية ال�صع�دية وخ�ص��صاً اجلامعات عدداً 
من التحديات اأهمها )العقل، 1432ه(:

النم� ال�صكاين وزيادة الطلب على التعليم العايل.	 
اال�صتخدام غري الفعال للم�ارد املتاحة.	 
هيئة 	  اأع�صاء  من  ع�ص�  لكل  الطلبة  عدد  ن�صبة  ارتفاع  ب�صبب  الفعالية  قلة 

التدري�ض.
�صعف كفاءة التعليم الداخلية واخلارجية.	 
الق�ص�ر يف اأنظمة التعليم العايل.	 
الثنائية واالزدواجية يف العمليات االإدارية.	 
اختالل الت�ازن بني اجل�انب الكمية والن�عية.	 
غياب مفه�م التكامل والتن�صيق.	 
املركزية يف �صنع القرارات.	 

المسؤولية االجتماعية للجامعات:
اإن م��ص�ع امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات اأمر لي�ض بجديد يف م�صم�نه، لكنه مطروح 
يف  ملم��ض  ب�صكل  وت�صمينه  وماأ�ص�صته  اإبرازه  يجب  اأمراً  باعتباره  ال�قت  هذا  يف  عاملياً 
مناهج اجلامعات واأدوارها وخمرجاتها، وي�صتدعي هذا من كافة م�ؤ�ص�صات التعليم ومنها 
اجلامعات اأن ت�صع امل�ص�ؤولية املجتمعية يف �صلب ا�صرتاتيجياتها؛ حتى يك�ن للجامعات 
خالل  من  وق�صاياه،  املجتمع  يخدم  تناف�صي  ا�صرتاتيجي  لفكر  التاأ�صي�ض  يف  رئي�ض  دور 
تناول امل�صكالت والتحديات التي ت�اجه املجتمع واإيجاد احلل�ل لها باإتباع املنهج العلمي 

واإجراء الدرا�صات واالأبحاث املتخ�ص�صة.)�صاهني، 2011م(.
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ومهارات  قيماً  �صن�يا ويحمل�ن  باأف�اج من اخلريجني  املجتمع  اإن اجلامعات متد  حيث 
ومعارف ي�صتخدم�نها يف القيام باأدوارهم املجتمعية املختلفة، فاإن ذلك ي�صتدعي التاأكد 
من طبيعة ون�عية امل�صاهمة مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل يف ثقافة االأجيال وقيمهم ومعارفهم، 

خا�صة املرتبط بامل�اطنة والت�صامح واحل�ار وتقبل االآخر والفكر االإبداعي واالأخالقي. 

مفهوم المسؤولية االجتماعية للجامعات:
هي التزام اجلامعات مبعاجلة تاأثريها يف املجتمع الذي ت�جد فيه مبا يعزز من التنمية 
امل�صتدامة، يف اإطار من الفهم واالإدراك اإ�صافة للتاأثري على الطلبة والعاملني مبمار�صة 
املجتمع  اأن�صطة  بقيادة  ت�صهم  اجلامعة  اأن  عدا  ذلك،  حتقيق  �صاأنها  من  التي  االأن�صطة 

املحلي وريادته يف هذا املجال. )ع�اد، 2011م(.

املهمة  الف�ائد  ان حتقق عدداً من  ال�صع�دية  الرتب�ية باجلامعات  االإدارة  ميكن الأق�صام 
عند تبنيها للم�ص�ؤولية االجتماعية من اأهمها ما يلي:

والفر�ض 	  املجتمع،  لتطلعات  متط�ر  فهم  اأ�صا�ض  على  القرارات  اتخاذ  عملية  جعل 
املرتبطة بامل�ص�ؤولية االجتماعية.

اأق�صام االإدارة الرتب�ية، وتزيد ثقة امل�صتفيدين بها من خالل حت�صني 	  تعزز �صمعة 
االأداء وبالتايل النتائج.

مما 	  وغريها  التعليمية  امل�ؤ�ص�صات  من  امل�صتفيدة  اجلهات  مع  العالقات  حت�صني 
يك�صبها املزيد من الثقة عند امل�ؤ�ص�صات.

روحهم 	  ورفع  وامل�ظفني،  والطلبة  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  والء  تعزيز  يف  ت�صهم 
املعن�ية واالهتمام بحق�قهم املختلفة.

حت�صني التعامالت االإدارية وال�صفافية داخل االأق�صام ونزاهتها من خالل امل�صاركة 	 
املجتمعية.

ت�صهم يف زيادة حي�ية االأق�صام من خالل ا�صرتاك اجلميع يف االأعمال والربامج التي 	 
تقدمها.

امل�صاهمة يف امل�صلحة العامة، وتعزيز املجتمع املدين.	 
تعرف امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات باعتبارها �صيا�صة ذات اإطار اأخالقي الأداء جمتمع 
اجلامعة )الطلبة، اأع�صاء هيئة التدري�ض، امل�ظفني، االإداريني( وم�ص�ؤولياتهم جتاه االآثار 
التعليمية واملعرفية والبيئية التي تنتجها اجلامعة، يف ح�ار تفاعلي مع املجتمع لتعزيز 

تنمية اإن�صانية م�صتدامة.
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املبا�صرة  عالقتها  خالل  من  مرتابطة  اأن�اع  اأربعة  اإىل  اجلامعية  االآثار  تق�صيم  وميكن 
باملجتمع وامل�ص�ؤولية جتاهه، هي: 

عن  امل�سوؤ�لة  للمواطنة  الطلبة  بتهيئة  تربوية،  تعليمية  اآثار  اأ�اًل: 
التنمية م�ستدامة، �من خالل:

واملع�قات � 1 تخطي  على  والقادرة  واملرتبة  الفاعلة  التدري�ض  طرائق  تط�ير 
واأفراد  للخريجني  واال�صتعدادات  القدرات  تنمية  يف  ت�صهم  والتي  للمتعلمني، 

املجتمع.
العمل � 2 �ص�ق  احتياجات  تلبي  التي  االأكادميية  والتخ�ص�صات  الربامج  تط�ير 

ومتطلباته املتجددة واملتط�رة.
املعل�مات � 3 وتكن�ل�جيا  والتعليمية،  الطبية،  الرعاية  لربامج  اجلامعات  تط�ير 

واالت�صاالت، واخلدمة الثقافية.
ن�صر � 4 يف  االأكادميية  وامل�صاهمة  التعليم  من  واملحرومني  للفقراء  دورات  ت�فري 

املعرفة يف املجتمع.
هذه � 5 تت�صمنها  التي  واملعارف  واملهارات  االأكادميية  الربامج  تط�ير  يف  ال�صراكة 

الربامج وجماالت البح�ث العلمية لتلبي احتياجات املجتمع واأولياته.
التعاون � 6 جماالت  يف  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  مع  وعلمي  مهني  تعاون  اتفاقات  عقد 

االأكادميي والتنمية املهنية، والتدريب والبحث العلمي، وخدمة البيئة.
قيام االأ�صتاذ اجلامعي بدور اأ�صمل واأو�صع ال يقت�صر على وظيفة التدري�ض، ك�نه:� 7

• باحث منتج لالإبداع واملعارف العلمية التي تع�د بالفائدة على املجتمع.	
• نا�صط وفاعل يف املجتمع باعتباره اأحد اأهم عنا�صر االإ�صالح وق�ى التغيري 	

والتحديث يف املجتمع.
• يجمع بني النظرية واملمار�صة والقيام بدوره يف الدفاع عن هم�م ال�طن.	

العلم � 8 بني  احل�اجز  واإزالة  والدرا�صات،  البح�ث  يف  واأفراده  املجتمع  اإ�صراك 
واملجتمع مل�صلحة املجتمع، ومن خالل:

• ت�ظيف كل اأن�صطة اجلامعة االأكادميية والعلمية يف خدمة املجتمع.	
• التي 	 املتن�عة  االأن�صطة  خالل  من  االأجيال،  تربية  يف  اجلامعات  م�صاهمة 

ت�ؤهلهم للم�صاركة الفاعلة يف تنمية املجتمع.
• االهتمام باإجراء درا�صات واأبحاث متعلقة بامل�ص�ؤولية االجتماعية.	
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• االهتمام بامل�ه�بني واملبدعني من الطلبة لتنمية قدراتهم ورعايتهم وزيادة وعي 	
املجتمع نح� اأهمية االإبداع واالبتكار.

• و�صفافية؛ 	 ب�اقعية  وبراجمها  اجلامعة  بتخ�ص�صات  وذويهم  الطلبة  ت�عية 
مل�صاعدتهم يف حتديد م�صتقبلهم املهني من خالل اختيار تخ�ص�صاتهم املالئمة 

لقدراتهم وا�صتعداداتهم ومي�لهم بطريقة علمية.

العلمية  للن�ساطات  املجتمعية  امل�سوؤ�لية  مبعرفة  معرفية،  اآثار  ثانيًا: 
�التثقيفية، من خالل:

احل�ا�صيب � 1 باأهمية  االإيجابية  والثقافة  املعرفة  ن�صر  يف  جمتمعي  حراك  قيادة 
والتكن�ل�جيا، وو�صائل االت�صال احلديثة.

تنمية امل�ارد الب�صرية وتاأهيلها لت�صييق الفج�ة مع البلدان املتقدمة، وتعزيز دور � 2
املثقفني واالأكادمييني يف ال�ص�ؤون العاملية.

الق�صايا � 3 ح�ل  ال�عي  لزيادة  ال�طني  امل�صت�ى  على  وحمالت  م�ؤمترات  اإقامة 
املحلية والعاملية والعمل التط�عي والتجارب املثالية.

ثالثًا: اآثار تنظيمية �بيئية، بتنظيم حياة جامعية م�سوؤ�لة عن املجتمع 
�البيئة، �من خالل:

اعتبار التميز يف خدمة املجتمع عن�صراً من عنا�صر التميز للجامعة، �صاأنه �صاأن � 1
التميز االأكادميي.

احتياجاته � 2 على  التعرف  خالل  من  ومك�ناته،  العمل  �ص�ق  مع  ثقة  ج�ص�ر  بناء 
واال�صتفادة من روؤيته وتطلعاته يف جمال الربامج االأكادميية وجماالت البح�ث 
العلمية، واملهارات واملعارف التي يجب اأن ميتلكها اخلريج لت�ؤهله ل�ص�ق العمل 

بكفاءة واقتدار.
وت�صمني � 3 للجامعة،  االإ�صرتاتيجية  اخلطط  �صمن  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  اإدراج 

املناهج مفاهيم امل�ص�ؤولية االجتماعية واأدوار االأفراد جتاهها.
املجتمعية � 4 امل�ؤ�ص�صات  مع  بالت�ا�صل  تعنى  اخلريجني  ملتابعة  وحدات  ت�صكيل 

املخت�صة لت�فري فر�ض التدريب لهم، ومع �ص�ق العمل لت�فري فر�ض العمل.
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اإعادة النظر يف كثري من ال�صيا�صات واملمار�صات التعليمية، لتط�يرها مبا ين�صجم � 5
مع م�ص�ؤولية اجلامعة جتاه املجتمع، وتط�ير دورها مل�صالح املجتمع واأفراده.

رابعًا: اآثار جمتمعية، مع امل�ساركة يف التجمعات للتعلم من اأجل التطوير، 
�من خالل:

حت�صني � 1 يف  وامل�صاهمة  االأمية  على  والق�صاء  الريفية  التنمية  يف  اجلامعات  دور 
ن�عية احلياة يف املجتمع ككل.

خف�ض الفقر ون�صر الفكر الدميقراطي يف املجتمع املحلي والعاملي.� 2
القطاع � 3 مع  االأن�صطة  وت��صيع  املختلفة،  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  مع  �صراكات  بناء 

اخلا�ض وو�صائل االإعالم واملجتمع املدين.
التعليم � 4 على  كح�افز  املختلفة  املجتمع  لفئات  مالية  وم�صاعدات  منح  تقدمي 

وتط�يراً للذات والقدرات لقيامها بالدور املطل�ب يف خدمة املجتمع وتنميته.
تثقيف الطالب وت�عيته واإك�صابه املهارات ال�صخ�صية واالجتماعية ليك�ن قادراً � 5

على حل امل�صكالت، واتخاذ القرارات والت�ا�صل الفاعل مع املجتمع ومك�ناته.
تط�ير ثقافة اإيجابية نح� العمل التط�عي واالأن�صطة املجتمعية الهادفة لدى � 6

الطلبة وتنميتها.
اجلامعة � 7 حتقيق  لت�صهيل  واأهدافها  اجلامعة  فل�صفة  لن�صر  االإعالم  ا�صتخدام 

يف  منه  لال�صتفادة  املجتمع  نب�ض  ومعرفة  املجتمعية  وم�ص�ؤولياتها  لر�صالتها 
و  2011م(  )خمل�ف،  للجامعة.  واالأول�يات  واالحتياجات  ال�صيا�صات  حتديد 

)�صاهني،2011م(
اأربعة  مع  التعامل  من  البد  فاعلة  بطريقة  االجتماعية  مل�ص�ؤولياتها  اجلامعات  والأداء 

حماور للتغيري، هي: )خمل�ف، 2011م(

التنظيم: بتنظيم حياة جامعية م�ص�ؤولة عن املجتمع والبيئة.( 1
التعليم: بتح�صري امل�اطنة امل�صتدامة امل�ص�ؤولة لتنمية م�صتدامة.( 2
املعرفة: معرفة امل�ص�ؤولية املجتمعية للن�صاطات العلمية والتثقيفية.( 3
�صراكة: م�صاركة مع التجمعات املجتمعية للتعلم املتبادل من اأجل التط�ير.( 4

هي  تك�ن  ان  ميكن  للجامعات،  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  اأن  باهي)2013م(  غالم  ذكر  وقد 
التدري�ض  االأ�صا�صية يف  والقيم من خالل مهامها  املبادئ  م�ص�ؤولية اجلامعة يف ممار�صة 
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التنمية  يف  واال�صتدامة  وامل�صاواة،  بالعدالة  االلتزام  ت�صمل  التي  املجتمع،  واإ�صراك 
وامل�ص�ؤولية  والدميقراطية  االإن�صان  حق�ق  وتعزيز  التن�ع  وتقدير  باحلرية  واالعرتاف 
اأن  منف�صاًل، بل يجب  ن�صاطاً  لي�صت  امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات  اأن  واملهم  املدنية، 
اأن  اإىل  اإىل احلجة  اأ�صار  كما  تعليمها،  تك�ن يف ج�هر عمل اجلامعة وكذلك يف طريقة 
االكتفاء  وعد  االجتماعية،  والعل�م  التطبيقية  العل�م  تخ�ص�صات  يف  تن�ع  هناك  يك�ن 
بتخ�ص�ض مل�اجهة حتديات التنمية امل�صتدامة، وه� اأمر لي�ض كاف، وبالتايل البد اأن نتبنى 
تخ�ص�صات متعددة ملجابهة هذه التحديات، ولتعزز التنمية امل�صتدامة وتعالج التحديات 

العاملية.

للجامعات"  االجتماعية  "امل�ص�ؤولية  العايل  للتعليم  الدويل  امل�ؤمتر  ت��صيات  اأكدت  وقد 
)1434هـ( اأن للجامعات ثالث م�ص�ؤوليات رئي�صة، هي التدري�ض والبحث العلمي وخدمة 
يتم  ما  وغالباً  بها،  االهتمام  يقّل  املجتمع  خدمة  م�ص�ؤولية  فاإن  الغالب  ويف  املجتمع. 
اخللط بني مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية وخدمة املجتمع، التي تقع �صمن مهام ال�ظيفة 
الثالثة للجامعات، ولكن امل�ص�ؤولية املجتمعية مفه�م اأو�صع واأعمق بكثري، وميكن تعريف 
امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعة باأنها التزام بت�صرب وممار�صة جمم�عة من املبادئ والقيم 
املجتمعية  وال�صراكة  العلمي  والبحث  التدري�ض  املتمثلة يف  الرئي�صة  من خالل وظائفها 
بالعدالة  االلتزام  ه�  للجامعات  االجتماعي  الدور  هذا  وج�هر  امل�ؤ�ص�صية.  واالإدارة 
وامل�صداقية والتميز وتعزيز امل�صاواة االجتماعية والتنمية امل�صتدامة واالعرتاف بالكرامة 
واحلرية للفرد وتقدير التن�ع والتعدد الثقايف وتعزيز حق�ق االإن�صان وامل�ص�ؤولية املدنية.

اإن اأحد اجل�انب املهمة للم�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات ه� تنمية م�اهب الطلبة حتى 
يك�ن�ا م�اطنني منتجني وم�ص�ؤولني وم�رداً كبرياً مل�صاعدة املجتمعات.

وتزداد امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات بدرجة اأكرب يف االقت�صاد احلديث املدف�ع بع�امل 
الع�ملة والتقدم يف تقنية املعل�مات واالبتكار العلمي والتقني والتناف�صية العاملية. وحتتاج 
اجلامعات لتطبيق تقنيات ومعرفة جديدة ملجابهة التحديات العاملية الرئي�صة مبا فيها 
املدى  بعيدة  اأهدافا  لديها  يك�ن  واأن  وال�صراعات.  والغذاء  وال�صحة  والفقر  املناخ  تغري 
للتحديات التي ت�اجه املجتمع، واأن ت�صجع ال�صالم العاملي، واأن تغر�ض يف نف��ض الطلبة 
العامل  امل�صاعدة لالآخرين وجعل  والرغبة يف تقدمي  املتن�عة  للثقافات  والتقدير  الفهم 

مكاناً اأف�صل للعي�ض فيه.
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والكليات  اجلامعات  اأن  )2013م(  العايل  للتعليم  الدويل  امل�ؤمتر  ت��صيات  ذكرت  وقد 
واالأق�صام العلمية حتقق امل�ص�ؤولية االجتماعية من خالل اجل�انب االآتية: 

التدري�س �التعلم:
االحتياجات  ولذوي  للجميع  التعليم  يف  املت�صاوية  الفر�ض  اإتاحة  �صمان  اجلامعات  على 

اخلا�صة والفئات االأقل حظا يف املجتمع.

فقط  والبحثية  االأكادميية  براجمها  تخ�صع  اأال  �صمان  م�ص�ؤولية  اجلامعات  على  وتقع 
الطبيعية  العل�م  لربط  التخ�ص�صات  متعددة  املناهج  ت�صجع  واأن  العمل.  �ص�ق  ملتطلبات 

التطبيقية بالعل�م االجتماعية.

وعلى هيئة التدري�ض االأخذ يف االعتبار اعتماد منهجية متعددة التخ�ص�صات يف التدري�ض 
عن  املعرفة  تنعزل  ال  حتى  واالجتماعية  والتطبيقية  الطبيعية  العل�م  بني  والتكامل 
اأم�را  ت�صمل  املتخ�ص�صة  املقررات  اأن  من  التاأكد  اجلامعات  على  القدر  وبنف�ض  �صياقها. 
تعريف  ويتعني  العلمي.  للن�صاط  االأخالقية  والتداعيات  االجتماعي  والتاأثري  كالبيئة 
الطلبة باملفاهيم االأخالقية وامل�ص�ؤولية االجتماعية واإدراك التحديات العاملية وت�صجيعهم 
امل�ؤ�ص�صات  بني  الثقايف  التبادل  برامج  وت�صجيع  عامليا.  والتفكري  حمليا  العمل  على 
التعليمية يف بلدان اأخرى، وبذلك ميكن للجامعات امل�صاعدة بقدر اأكرب يف تعزيز مفه�م 
التعدد الثقايف وحت�صني مهارات فهم الثقافات االأخرى. )امل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل، 

2013م(.

البحث العلمي:
البحث العلمي �صروري يف اإنتاج املعرفة خلدمة املجتمع وحت�صني ن�عية وج�دة احلياة. 
للجامعات يف  العاملي  الت�صنيف  لتح�صني مركزها يف  منها  �صعيا  اجلامعات  بع�ض  وبداأت 
ذوي  باحثني  ا�صتقطاب  يف  مت�ا�صع،  بحثي  ناجت  لها  يك�ن  التي  االأق�صام  بع�ض  اإغالق 

مهارات عالية من البلدان املتقدمة.

اإن بع�ض االأبحاث املتقدمة يف الطب وعلم ال�راثة على �صبيل املثال تثري ق�صايا اأخالقية، 
وميكن اأن تك�ن لها اآثار اجتماعية خطرية. وتقع على اجلامعات م�ص�ؤولية �صمان معاجلة 
البيئة االأخالقية املحلية وارتباطها  تاأخذ يف احل�صبان  باأن  الق�صايا ب�صكل م�ص�ؤول  هذه 

عاملياً.
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وقد ت�صببت التقنية املتقدمة واحتدام املناف�صة اإىل زيادة الغ�ض والف�صاد واإذا اأ�صيف اإىل 
بنتائج  التالعب  اإىل  ي�ؤدي  بدوره  وتب�ئ مكانة مرم�قة، وهذا  ال�صيت  الرغبة يف  ذلك 
العلمية.  واالأطروحات  البحثية  االأوراق  يف  االنتحال  حاالت  على  عالوة  العلمي  البحث 
وعلى اجلامعات اتخاذ كل اخلط�ات لتجنب ح�ص�ل هذه احلاالت واأن تغر�ض يف نف��ض 

اأع�صاء هيئة التدري�ض والطلبة التبعات االجتماعية الناجتة عن الغ�ض واالحتيال.

ومع االنخفا�ض العام يف التم�يل فاإن البحث العلمي �صار مي�ل يف الغالب من القطاع 
لتعزيز  فقط  هادفا  العلمي  البحث  اخلا�ض  القطاع  فيها  م�ل  حاالت  وهناك  اخلا�ض. 

م�صاحلة اخلا�صة يف جماالت �صناعة االأدوية والزراعة واملنتجات الغذائية.

اأ�صا�صياً يف حل م�صكالت املجتمع وتلبية احتياجات  وينبغي اأن يلعب البحث العلمي دوراً 
واالأق�صام  اجلامعات  اإطار  يف  حم�ص�راً  العلمي  البحث  بقي  اإذا  اأما  وتطلعاتهم،  اأفراده 
العلمية وي�صتخدم لغايات �صخ�صية بحتة مثل الرتقية، واحل�ص�ل على مكا�صب �صخ�صية 

اأو مادية.

كما اأن اإ�صراك امل�اطنني )وال�صيما الفاعل�ن منهم مثل اأع�صاء م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين( 
يف حتديد اأول�يات الدرا�صات واالأبحاث، التي تنط�ي على عدد من املكا�صب واالإيجابيات 
للباحث واملجتمع مثل: تعزيز قيم امل�صاركة، والتفاعل، واحل�ار، واالإح�صا�ض بامل�ص�ؤولية، 

وال�صع�ر باالنتماء.

واجتماعية  اأخالقية  اأبعاد وم�صامني  ذات  امل�ص�ؤولية االجتماعية لالأ�صتاذ اجلامعي  واإن 
يف  وجه  اأكمل  على  ب�اجباته  القيام  منهم  واحد  كل  من  وتقت�صي  واإن�صانية،  وطنية 
االأ�صتاذ  بني  ال�صراكة  واإن  وتنميته.  املحلي  املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث  التدري�ض، 
وخربات  واأفكار  روؤى  على  لالطالع  فر�صة  للباحث  ت�فر  املحلي  واملجتمع  اجلامعي 

متن�عة. )امل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل، 2013م(.

الشراكة المجتمعية:
منتجني  م�اطنني  �صياغة  للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  ج�انب  اأهم  بني  من 
واالجتاهات  املهارات  وتنمية  املدين  املجتمع  يف  ال�ا�صعة  امل�صاركة  وت�صجيع  وم�ص�ؤولني، 
لتحقيق ذلك، وه� اأمر من االأهمية مبكان يف التعليم العايل. ويعرف ذلك غالبا "باملهمة 
امل�صتمر. وهذا اجلانب يف  والتعليم  التقنية، واالبتكار،  ت�صتمل على نقل  والتي  الثالثة" 
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التعليم العايل جزًء اأ�صا�صياً يف التزام اجلامعة لعم�م املجتمع وه� بنف�ض االأهمية للخربة 
للتعليم  البعد  اأهمية هذا  الرغم من  لكل طالب. وعلى  والتعليمية  الرتب�ية  والتجربة 

العايل اإال اإنه نادرا ما يربز يف املناهج.

ترفدها  التي  املجتمعات  م�صاعدة  يف  القيمة  امل�ارد  من  �صخمة  ثروة  الطلبة  وي�صكل 
ال�صراكة املجتمعية ميكن  املنخرطني يف  اأن الطلبة  اإىل  اجلامعة بخدماتها. فباالإ�صافة 
هذا  فاإن  والثقافية،  وال�صيا�صية  االجتماعية  الق�صايا  مع  التعاطي  كيفية  يتعلم�ا  اأن 
االنخراط يعزز ال�صع�ر بامل�ص�ؤولية املدنية وي�صجع على زيادة ال�صع�ر بهذه امل�ص�ؤولية لدى 
املجتمع.  �صرائح  لكل  احلياة  العمل على حت�صني منط  راغبني يف  ويجعلهم  اخلريجني، 
الدويل  املجتمع  التفكري يف خدمة  على  املتقدمة طالبها  البلدان  اجلامعات يف  وت�صجع 
اأن�اعا جديدة من  امل�صاركة يعزز  الن�ع من  النامية مبعدالت متزايدة، وهذا  البلدان  يف 

التعاون والتفاهم بني الثقافات املتعددة. )امل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل، 2013م(.

االستدامة البيئية في الجامعة:
اأن ت�صرب اجلامعات  من خالل تعزيز ممار�صات التنمية امل�صتدامة يف كل جامعة ميكن 
بذلك النم�ذج والقدوة احل�صنة التي يحتذى بها، كاأن تطرح اجلامعات اإجراءات لت�فري 
الطاقة والت�صجيع على ا�صتخدام م�صادر الطاقة املتجددة داخل احلرم اجلامعي. وميكنها 
كذلك تقليل امل�اد التي ميكن التخل�ض منها واإعادة تدوير النفايات. وبذا ميكن اأن تهيئ 

بيئة جامعية جاذبة و�صحية واآمنة لهيئة التدري�ض والطلبة معا.

ال�صيا�صات  مع  وثيق  ب�صكل  تت�اءم  البيئية  اال�صتدامة  احل�صبان  تاأخذ يف  التي  االإدارة  اإن 
االأخرى لالإدارة امل�ص�ؤولة. وبالتايل على اجلامعات ممار�صة اإدارة تت�صم بال�ص�رى والعدالة 
وال�صفافية وامل�صاءلة. واالأهم يف ذلك كله امل�صاركة الكاملة للطالب يف هذه العمليات التي 
)امل�ؤمتر  امل�ص�ؤولية االجتماعية.  تعليم طالبها ج�انب مهمة يف  للجامعة  عربها ميكن 

الدويل للتعليم العايل، 2013م(.

من  فاإن  امل�صتقبل  يف  القرار  و�صناع  قادة  تدرب  التي  هي  اجلامعات  باأن  الق�ل  ميكن 
م�ص�ؤوليتها �صمان اأن ي�صبح خريج�ها م�اطنني م�ص�ؤولني اجتماعيا.

وميكن للجامعات ممار�صة امل�ص�ؤولية االجتماعية عرب م�صت�يات متدرجة هي )الكيالين، 
2011م، �ض6(:
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اأن تت�صمن روؤية اجلامعة التزامها بخدمة املجتمع يف اأدائها.	 
املجتمع 	  احتياجات  وفق  تطرحها  التي  االأكادميية  براجمها  اجلامعة  ت�ص�غ  اأن 

ومب�صاركة ممثليه.
اأن تتجه نح� البحث العلمي التطبيقي الذي يعالج م�صكالت املجتمع، ويعمل على 	 

اأن ت�صب نتائج هذه االأبحاث يف احتياجات املجتمع.
اأن تعّد التط�ع يف خدمة املجتمع قيمة اأ�صا�صية من القيم التي ُتنمي لدى الطلبة 	 

وربط ذلك بالتعلم.
اأن تربط براجمها بفل�صفة التنمية االإن�صانية امل�صتدامة.	 
اأن ت�صارك مع م�ؤ�ص�صات املجتمع املحلية التي تعمل فيها يف برامج وم�صروعات ذات 	 

طبيعة خدماتية.
ذات 	  وم�صاريع  برامج  يف  املحلية  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  مع  فعالة  م�صاركة  تت�صارك  اأن 

طبيعة تنم�ية.
اأن تطرح برامج اجتماعية مبا�صرة عرب مبادراتها الذاتية تق�م على خدمة املجتمعات 	 

املحلية بطريقة مهنية.
اأن تطرح برامج اجتماعية مبا�صرة يف خدمة املجتمعات املحلية مبنية على حق�ق 	 

االإن�صان.

الدراسات السابقة:
التعليمية  للم�ؤ�ص�صات  بالن�صبة  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  م��ص�ع  حداثة  من  الرغم  على 
ح�ل  عمل  واأوراق  واأبحاث  درا�صات  اأجريت  فقد  العايل  التعليم  مل�ؤ�ص�صات  وخ�ص��صاً 
التعرف  اإىل  )2001م(  فهمي  درا�صة  هدفت  حيث  للجامعات.  االجتماعية  امل�ص�ؤولية 
االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  من  كجزء  ال�صيا�صية  للم�صاركة  اجلامعي  ال�صباب  اهتمام  على 
وكذلك و�صع ت�ص�ر مقرتح لدور خدمة اجلماعة لتنمية امل�ص�ؤولية االجتماعية لل�صباب 
اجلامعي نح� امل�صاركة ال�صيا�صية، وا�صتخدمت الباحثة املنهج ال��صفي )امل�صحي( باأ�صل�ب 
احل�صر ال�صامل، وبلغ حجم العينة )96( طالباً جامعياً اأع�صاء مركز �صبابي يف حمافظة 
قام  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  كمقيا�ض  اال�صتبانة  الباحثة  وا�صتخدمت  االإ�صكندرية، 
باإعدادها، ومن اأهم نتائج الدرا�صة اأن درجة اهتمام ال�صباب اجلامعي بامل�صاركة ال�صيا�صية 
هي درجة مت��صطة، واأفادت نتائج الدرا�صة اأن درجة الفهم ال�صبابي اجلامعي للم�صاركة 
لتنمية  مقرتحاً  ت�ص�راً  الباحثة  و�صعت  النتائج  هذه  �ص�ء  ويف  مت��صطة،  ال�صيا�صية 

امل�ص�ؤولية االجتماعية.
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وامل�ص�ؤولية  احلرية  بني  العالقة  بحث  اإىل  هدفت  بدرا�صة  )2007م(  الروي�صد  وقام 
املنهج  الباحث  ا�صتخدم  الك�يت،  االأ�صا�صية بدولة  االجتماعية لدى طالب كلية الرتبية 
ال��صفي، وقام باإعداد ا�صتبانة لقيا�ض الت�جه للحرية وامل�ص�ؤولية لدى ال�صباب الك�يتي، 
واأجريت الدرا�صة على عينة ق�امها )200( طالب وطالبة م�زعة بالت�صاوي بني اجلن�صني، 
وخل�صت  الطلبة،   اأ�صماء  ق�ائم  من  الب�صيطة  الع�ص�ائية  بالطريقة  العينة  اختيار  ومت 
الدرا�صة اإىل اأن ح�ايل ثلثي العينة لديهم ت�جه اإيجابي نح� احلرية، وكذلك ال ت�جد 
الف�ص�ل  متغري  اأو  التخ�ص�ض،  متغري  ح�صب  احلرية  نح�  الت�جه  يف  ج�هرية  فروق 
الدرا�صية، وت��صلت الدرا�صة اإىل اأن هناك فروقاً ج�هرية بني اجلن�صني يف الت�جه نح� 
طردي  ارتباط  وج�د  عن  الدرا�صة  ك�صفت  كما  االإناث،  ل�صالح  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية 
م�جب بني قيمة احلرية وقيمة امل�ص�ؤولية االجتماعية، االأمر الذي يعني االهتمام بن�صر 
وتر�صيخ ثقافة احلرية حتى يتجذر االإح�صا�ض وامل�ص�ؤولية االجتماعية يف �صخ�صية ال�صاب 

الك�يتي.

بامل�ص�ؤولية  وارتباطها  االجتماعي  البحث  "ق�صايا  بعن�ان:  درا�صة   )2010( ح�صني  قدم 
واملعايري  االأ�ص�ض  الرئي�ض ح�ل  الت�صاوؤل  فيها عن  اجاب  العربية"  للجامعات  املجتمعية 
التي يتم مبقت�صاها اإعطاء بع�ض امل�صكالت االأول�ية واالأف�صلية ما عداها من م�صكالت 
يف  املن�ص�دة  واالجتاهات  االأهداف  حتقيق  ت�صتهدف  التي  البح�ث  خطط  و�صع  عند 
املجتمع العربي، وقد خل�ض فيها اإىل اأهم امل�صكالت املجتمعية التي على اجلامعات حتّمل 
م�ص�ؤوليتها فيها وبخا�صة يف جمال االأبحاث وهي: م�صكلة الفقر والبطالة، وم�صكلة تركز 
واالأمية،  ال�صناعة،  االإن�صانية يف  وامل�صكالت  الريفي،  املجتمع  وتخّلف  املدن  اخلدمات يف 
اال�صتقرار  ونق�ض  امل�ارد  ت�زيع  و�ص�ء  ال�صكاين  واالنفجار  التعليمي،  امل�صت�ى  و�صعف 

ال�صيا�صي، واالبتعاد عن اخلدمات االأ�صلية وفقدان ال�صخ�صية امل�صتقلة.

واأجرت عبد اللطيف )2010( درا�صة بعن�ان: "امل�ص�ؤوليات االجتماعية جلامعة امللك �صع�د 
جتاه املجتمع ال�صع�دي: درا�صة لتجربة اجلامعة يف جمال قطاع البيئة وخدمة املجتمع"؛ 
هدفت الدرا�صة التعّرف اإىل روؤية اخلطة االإ�صرتاتيجية جلامعة امللك �صع�د فيما يت�صل 
بامل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعة جتاه املجتمع ال�صع�دي، وعلى اأهم الربامج وامل�صروعات 
التي تهدف اإىل تنمية ال�صراكة املجتمعية وتعزيز دورها يف جمال امل�ص�ؤولية االجتماعية، 
والتعرف على اأهم امل�صت�دعات التي تعك�ض امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعة وتعزز دورها يف 
هذا املجال، وحتديد اأهم الع�امل التي اأدت اإىل جناح اجلامعة، واإلقاء ال�ص�ء على الدور 
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املن�ط بها جتاه املجتمع ال�صع�دي وم�ؤ�ص�صاته احلك�مية. وخل�صت الدرا�صة اإىل: وج�د 
عدة ع�امل فردية �صاعدت على اإجناح دور اجلامعة يف اأداء دورها املجتمعي وم�ص�ؤولياتها 
االأعمال  ال�صراكة بني اجلامعة واحلك�مات والقطاع اخلا�ض ورجال  االجتماعية ومنها 
واملجتمع املدين، واأن تتعدد م�صت�يات ال�صراكة بني اجلامعة وقطاعات املجتمع اقت�صادياً 
تك�ن  واأن  اجلامعة،  فيه  تعمل  الذي  املجتمع  احتياجات  تلبية  بهدف  ومالياً  وجمتمعياً 

للجامعة برامج واأن�صطة فعلية تعك�ض م�ص�ؤولياتها االجتماعية جتاه املجتمع.

امل�ص�ؤولية  تعزيز  يف  االأردنية  اجلامعات  "دور  بعن�ان:   )2010( جنادات  درا�صة  اأما 
للجامعة  االأدوار االجتماعية  بيان  اإىل  هدفت  واالأمنية جتاه جمتمعاتهم"  االجتماعية 
واالأمنية  االجتماعية  االأدوار  ت�اجه  التي  التحديات  اإىل  والتعرف  املجتمع،  خدمة  يف 
للجامعة، والتعرف اإىل امل�ص�ؤوليات االجتماعية واالأمنية للجامعة، ودورها يف ال�قاية من 
اأهمّية  اإىل  خل�صت  التي  الدرا�صة.  يف  ال��صفي  املنهج  ا�صتخدم  وقد  الفكري.  االنحراف 

تفعيل دور اجلامعة يف حتّمل م�ص�ؤولياتها املجتمعّية واالأمنّية.

و هدفت درا�صة ع��ض و حجازي )2011م( اإىل معرفة واقع امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى 
طلبة جامعة القد�ض املفت�حة، وحتديد اأثر كل من متغريات الربنامج االأكادميي، مكان 
امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طلبة اجلامعة  ال�صنة الدرا�صية على درجة  ال�صكن، اجلن�ض، 
املفت�حة، ومن ثم طرح ت�ص�ر مقرتح لربنامج يرتكز اإىل خدمة اجلماعة لتنميتها، وقد 
يف  والدرا�صات  الدار�صني  من   )500( ق�امها  بلغ  ع�ص�ائية  طبقية  عينة  الباحثان  اختار 
امل�ص�ؤولية املجتمعية لدى الطلبة،  ا�صتبانة تقي�ض  الباحثان  اأعد  التعليمية، وقد  املناطق 
الدينية  امل�ص�ؤولية  )ال�صخ�صية(،  الذاتية  امل�ص�ؤولية  رئي�صة هي:  اأربعة جماالت  ت�صمنت 
النتائج  اإىل  الدرا�صة  وت��صلت  ال�طنية،  امل�ص�ؤولية  اجلماعية،  امل�ص�ؤولية  واالأخالقية، 
االآتية: عدم وج�د فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صت�ى داللة )0.05( يف درجة امل�ص�ؤولية 
االجتماعية لدى الطلبة تبعاً ملتغري اجلن�ض وال�صنة الدرا�صية، ووج�د فروق ذات داللة 
اإح�صائية عند م�صت�ى داللة )0.05( يف درجة م�صت�ى امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة 
تبعاً ملتغري مكان ال�صكن وملتغري الربنامج االأكادميي، واأو�صت الدرا�صة بتدري�ض م�صاقات 
التي  االجتماعية  املهارات  بتنمية  االهتمام  اجلامعات،  يف  امل�ص�ؤولية  حتمل  درجة  تزيد 

ترتبط بامل�ص�ؤولية االجتماعية للطلبة.

امل�اقع  واآخرون )Chapleo، et al.، 2011(  بدرا�صة بعن�ان: »فعالية  �صابل�  قام 
حاولت هذه الدرا�صة ا�صتك�صاف  االإلكرتونية للجامعات يف تقدمي اخلدمات املجتمعية" 
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فقد  املجتمعية،  اخلدمات  تقدمي  يف  الربيطانية  للجامعات  االإلكرتونية  امل�اقع  فعالية 
قدمت  الربيطانية  للجامعات  االإلكرتونية  امل�اقع  من  قلياًل  عدداً  اأن  الدرا�صة  اأظهرت 
اإلكرتونياً  م�قعاً   )20( تقييم  خالل  من  وذلك  م�اقعها،  خالل  من  جمتمعية  خدمات 
لـ)20( جامعة، واأظهرت النتائج اأن امل�اقع االإلكرتونية للجامعات )عينة الدرا�صة( ركزت 
على التعليم التقليدي والبحث، بينما كانت القيم العاطفية كامل�ص�ؤولية املجتمعية وبيئة 

اجلامعة هي االأقل اهتماماً يف تلك امل�اقع.

"ال�صراكة  بعن�ان:  درا�صة   )Mehran et al.، 2011( واآخرون  مهريان  واأجرى 
العامل"؛  يف  االأوىل  الع�صر  اجلامعات  مل�اقع  درا�صة  للجامعات:  االجتماعية  وامل�ص�ؤولية 
اأ�صارت اإىل اأن هناك اهتماماً متزايداً بامل�ص�ؤولية االجتماعية بني االأكادمييني واملمار�صني 
العاملية،  امل�صكالت  حل  يف  مهماً  دوراً  ت�ؤدي  التي  املعرفة  لت�ليد  كمراكز  واجلامعات 
ال؟  اأم  االجتماعية  بامل�ص�ؤولية  مهتمة  العامل  يف  الرائدة  اجلامعات  هل  ال�ص�ؤال،  ويبقى 
واإىل اأي مدى؟ وقد هدفت هذه الدرا�صة ال�صتق�صاء مدى اهتمام اجلامعات بامل�ص�ؤولية 
االجتماعية؟ من خالل التقارير ال�صن�ية وامل�اقع االإلكرتونية للجامعات الع�صر االأوىل 
اأن هذه اجلامعات ملتزمة مب�ص�ؤولياتها االجتماعية وتقّدم  النتائج  العامل، واأظهرت  يف 
معل�مات كافية ح�ل امل�ص�ؤولية االجتماعية، واملت�صمنة والتي �صملت التحّكم بالتنظيم، 
الطلبة،  وم�ا�صيع  الت�صغيلية،  واملمار�صات  والبيئة  العمل،  وممار�صات  االإن�صان،  وحق�ق 

وتط�ر املجتمع املحلي. 

"خدمة  بعن�ان:  بدرا�صة   )RenFu، et al.، 2011( واآخرون  رينف�  قام  حني  يف 
اإىل  هدفت  ال�صني"؛  غرب  �صمال  يف  االجتماعية  وامل�ص�ؤولية  التعليمي  واالأداء  املجتمع 
حتليل اأثر فاعلية املنح الدرا�صية يف ال�صف�ف العليا املرتبطة باخلدمات املجتمعية على 
تط�ير طلبة ال�صف�ف الثان�ية يف ال�صني. وا�صتخدم لذلك ثالث جل�صات من امل�صح الآالف 
الطلبة �صملت )298( �صفاً يف )75( مدر�صة. وقد اأظهرت النتائج اأن اخلدمات املجتمعية 
التي كانت جزءاً من الربنامج اأدت اإىل رفع الثقة بالنف�ض لدى اأفراد عينة الدرا�صة واإىل 

زيادة االإح�صا�ض بامل�ص�ؤولية املجتمعية.

امل�ص�ؤولية  تعزيز  يف  التح�يلية  القيادة  "دور  بعن�ان:  التي  )1434هـ(  �صق�ارة  ودرا�صة 
االجتماعية للجامعات اخلا�صة يف االأردن" وقد مت اختيار عينة تكّ�نت من ثالث فئات؛ 
ة التي تكّ�نت من )153( قائداً وكان�ا  فئة القادة االإداريني يف اجلامعات االأردنّية اخلا�صّ
على النح� االآتي: )13( رئي�ض جامعة، و )94( عميداً، و )46( مدير دائرة، وفئة من قادة 
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الثالثة تكّ�نت من )40( قائداً مت  التي تكّ�نت من )200( قائد، والفئة  املحّلي،  املجتمع 
ا�صُتخدمت ثالث  الدرا�صة  اأفراد عينة  البيانات من  اختيارهم بطريقة ق�صدية. وجلمع 
والثانية:  التح�يلية،  القيادة  ا�صتبانة  االأوىل:  وثباتها؛  �صدقها  من  التاأّكد  مت  اأدوات 
امل�ّجهة لقادة  امل�ص�ؤولية املجتمعّية  اأ�صئلة  امل�ص�ؤولية املجتمعية، والثالثة: قائمة  ا�صتبانة 
 "t" واختبار  املعيارّية،  واالنحرافات  احل�صابّية  املت��ّصطات  وا�صُتخدمت  املحّلي،  املجتمع 
ومعامل  وكا2  االأحادي  التباين  وحتليل  الب�صيط،  واالنحدار  املتعّدد  االنحدار  واختبارا 
الفر�صيات  اختبار  نتائج  ك�صفت  وقد  االإح�صائية.  التحليالت  الإجراء  بري�ص�ن  ارتباط 
القيادة  اخلا�صة  االأردنية  اجلامعات  يف  االإدارّي�ن  القادة  ميار�ض  االآتي:  عن  ال�صفرّية 
االإلهامية(  والدافعية  العقلية،  واال�صتثارة  املثايل،  )التاأثري  الثالثة  واالأبعاد  التح�يلية 
وجهة  من  مرتفعة  بدرجة  االأفراد(  )رعاية  ُبعد  مُيار�ض  بينما  جداً،  مرتفعة  بدرجة 
املجتمعّية  امل�ص�ؤولّية  اخلا�صة  االأردنية  اجلامعات  يف  االإدارّي�ن  القادة  يتحّمل  نظرهم، 
باأبعادها الثالثة )االجتماعي، والبيئي، واالقت�صادي( بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم.

وقد خل�صت الدرا�صة اإىل عّدة ت��صيات اأهّمها: ت�صميم برامج لتنمية القادة يف م�ؤ�ص�صات 
للقيادة  املمار�صات  اأف�صل  ياأخذ يف االعتبار  تقنياً  العايل، بحيث يت�صّمن منهجاً  التعليم 
ت�صميم  وكذلك  حدة.  على  جامعة  كل  على  تطّبق  مماثلة  درا�صات  واإجراء  التح�يلية، 

ة بامل�ص�ؤولية املجتمعّية. برامج خا�صّ

التعليق على الدراسات السابقة:
املنهجية  حيث  من  ال�صابقة  والدرا�صات  احلالية  الدرا�صة  بني  واختالف  ت�صابه  ي�جد 
بامل�ص�ؤولية  واخلا�صة  لها  ت��صلت  التي  النتائج  واختالف يف  واالأدوات  والعينة  واملجتمع 
ج�انب  من  للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تناولت  قد  الدرا�صات  وتلك  االجتماعية، 

خمتلفة، الطلبة، البحث، خدمة املجتمع، اجلامعات، وميكن ت��صيح ذلك كاالآتي:

اأ�اًل: الطلبة �امل�سوؤ�لية االجتماعية:
يتبني اأن درا�صة كاًل من )فهمي، 2001م(، )الروي�صد، 2007م(، )ع��ض وحجازي، 2011م(، 
)RenFu and others، 2011( هدفت اإىل معرفة واقع امل�ص�ؤولية االجتماعية 
لدى طلبة اجلامعات، وم�صاركتهم ال�صيا�صية كجزء من امل�ص�ؤولية االجتماعية، وحتديد 
حتقيق  يف  املتغريات  ودور  الطلبة،  لدى  االجتماعية  وامل�ص�ؤولية  احلرية  بني  العالقة 
الطلبة للم�ص�ؤولية االجتماعية، وقد ا�صتخدمت تلك الدرا�صات املنهج ال��صفي )امل�صحي( 
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وتن�عت العينة بتن�ع املجتمع، وقد ت��صلت اإىل النتائج االآتية:

اأن م�صاركة الطلبة يف امل�ص�ؤولية االجتماعية كانت بدرجة مت��صطة.	 
اأن درجة م�صاركة الطلبة يف امل�صاركة ال�صيا�صية هي درجة مت��صطة.	 
امل�ص�ؤولية 	  وقيمة  احلرية  بني  الطلبة  لدى  م�جب  طردي  ارتباط  وج�د 

االجتماعية.

وقد اأظهرت نتائج الدرا�صات ال�صابقة اأن م�صاركة الطلبة باجلامعات لتحقيق امل�ص�ؤولية 
االجتماعية هي دون امل�صت�ى املطل�ب مما يتطلب اأن تفعل اجلامعات م�صاركة الطلبة يف 

حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية عن طريق الربامج واالأن�صطة املختلفة.

ثانيًا: البحث �امل�سوؤ�لية االجتماعية:
عليها  تركز  اأن  ينبغي  التي  امل�صكالت  اأن  اإىل  ت��صلت  درا�صة )ح�صني، 2010م(  اأن  يت�صح 
امل�صكالت  الريفي،  املجتمع  املدن على  تركز اخلدمات يف  والبطالة،  الفقر  البح�ث هي: 

االإن�صانية يف ال�صناعة، واالأمية، و�صعف امل�صت�ى التعليمي، واالنفجار ال�صكاين.

ثالثًا: خدمة املجتمع �امل�سوؤ�لية االجتماعية:
على  �صاعدت  فردية  ع�امل  عدة  وج�د  اإىل:  2010م(  )عبداللطيف،  درا�صة  من  يتبني 
ال�صراكة  ومنها  االجتماعية  وم�ص�ؤولياتها  املجتمعي  دورها  اأداء  يف  اجلامعة  دور  اإجناح 
بني اجلامعات واحلك�مات والقطاع اخلا�ض ورجال االأعمال واملجتمع املدين، واأن تعدد 
بهدف  ومالياًّ  وجمتمعياً  اقت�صادياً  املجتمع  وقطاعات  اجلامعة  بني  ال�صراكة  م�صت�يات 
واأن�صطة  برامج  للجامعة  تك�ن  واأن  اجلامعة،  فيه  تعمل  الذي  املجتمع  احتياجات  تلبية 
التطبيقي  جانبها  فللم�ص�ؤولية  املجتمع،  جتاه  االجتماعية  م�ص�ؤولياتها  تعك�ض  فعلية 
اجلامعة  برامج  من  املجتمع  يف  كبرية  اجتماعية  �صرائح  ا�صتفادة  يف  اآثاره  تظهر  الذي 

وم�صروعاتها واأن�صطتها امل�ّجهة خلدمة املجتمع وقطاعاته املختلفة.

رابعًا: اجلامعات �م�سوؤ�لياتها االجتماعية:
 )Mehran and others، 2011( ،)واأظهرت درا�صة كاًل من )�صق�ارّة، 1434هـ

النتائج االآتية:
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االجتماعية، 	  امل�ص�ؤولية  حتقق  اأن  ميكن  طريقها  عن  خم�صة  اأبعاد  للجامعة  اأن 
)التدري�ض، البحث، خدمة املجتمع، االإدارة، الربامج واالأن�صطة( ويك�ن ذلك يف 

�ص�ء مفه�م اجل�دة ال�صاملة.
اأظهرت النتائج اأن اجلامعات الرائدة يف العامل ملتزمة مب�ص�ؤولياتها االجتماعية 	 

وتقدم معل�مات كافية ح�لها والتي �صملت التحكم بالتنظيم، وحق�ق االإن�صان، 
وتط�ر  الطلبة،  وم�ا�صيع  الت�صغيلية،  واملمار�صات  والبيئة  العمل،  وممار�صات 

املجتمع املحلي.
للجامعات،  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  تناولها  الدرا�صة يف  الدرا�صات مع هذه  تلك  تت�صابه 
ومن حيث املنهج واالأدوات، مع اختالف اأهداف الدرا�صة، وطبيعة كل منها، وتختلف هذه 
الدرا�صة عن الدرا�صات ال�صابقة من حيث هدف الدرا�صة وتركيزها على دور الق�صم العلمي 
يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية ك�نه ن�اة العمل والعلم باجلامعات، ومنطلق لالأن�صطة 

والربامج.

مصطلحات الدراسة:
اأق�سام االإدارة الرتبوية: 

ويق�صد بها اإجرائياً االأق�صام العلمية املتخ�ص�صة يف االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية 
جمال الدرا�صة والتي: تقدم برامج م�صاندة على م�صت�ى البكال�ري��ض وبرامج للماج�صتري 
والدكت�راه، وبرامج تدريبية من خالل الدورات التي ُتقدم للم�ؤ�ص�صات التعليمة يف جمال 
القيادة الرتب�ية واالإ�صراف الرتب�ي، وتقدم الندوات وامل�ؤمترات املتخ�ص�صة يف املجال، 

واأي�صاً تق�م باالأبحاث العملية وامل�صاريع املتخ�ص�صة مل�ؤ�ص�صات املجتمع ذات العالقة.

امل�سوؤ�لية االجتماعية:
عرفها جمل�ض االأعمال العاملي)2009م( باأنها: االلتزام امل�صتمر بالعمل والت�صرف ب�صكل 
اأخالقي مبا ي�صهم يف التنمية االقت�صادية ويح�صن حياة الق�ة العاملة واأ�صرهم باالإ�صافة 

اإىل ال�صكان املحليني واملجتمع ب�صكل عام.

بامل�ص�ؤولية  االلتزام  ثقافة  باأنها  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  )2009م(  احلم�ري  عرف  وقد 
�صمن اأول�يات التخطيط اال�صرتاتيجي للم�ؤ�ص�صة، وت�فري الدعم وامل�صاندة التامة جتاه 

التنمية امل�صتدامة باأبعادها الثالثة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
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اأداء  على  القدرة  باأنها:  اإجرائياً  الرتب�ية  االإدارة  الأق�صام  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  وتعرف 
االأفعال واملهام وال�اجبات واالأدوار التي يجب اأن ي�ؤديها ق�صم االإدارة الرتب�ية باجلامعات 
ال�صع�دية داخل وخارج اجلامعة، من خالل ما يقدمه الق�صم من برامج واأن�صطة ودورات 

تدريبية وتعليمية مرتبطة باملجتمع وم�ؤ�ص�صاته املختلفة ذات العالقة.

م�سكلة الدرا�سة �اأ�سئلتها:
اإن م�ؤ�ص�صات التعليم العايل مطالبة ببذل مزيد من اجلهد، وامتالك مق�مات التط�ير 
زيادة  اأهدافها، و�صمان  زيادة فعاليتها يف حتقيق  اأدائها؛ وذلك بهدف  امل�صتمر، وجت�يد 

قدراتها التناف�صية، التي ت�ؤهلها بالفعل اإىل التف�ق والتميز.

تطبيقاً  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  بتطبيق  الي�م  مطالبة  ال�صع�دية  فاجلامعات 
كاماًل، من خالل براجمها الدرا�صية، ودرا�صاتها واأبحاثها وجه�د اأع�صاء هيئة التدري�ض 
املجتمعية،  الربامج  وتبني  دعم  يف  املبا�صرة  اجله�د  عن  ف�صاًل  وامل�ظفني،  وطالبها 
الدويل  )امل�ؤمتر  املختلفة.  املجتمعية  القطاعات  مع  االإ�صرتاتيجية  ال�صراكات  وتر�صيخ 

للتعليم العايل، 1434هـ(.

وتعد االأق�صام العلمية حجر الزاوية يف اجلامعة، التي ال ت�صتطيع اأن ت�ؤدي ر�صالتها اأو حتقق 
اأهدافها اإال من خالل اأق�صامها العلمية، وعن طريق االأق�صام تتم العديد من االإجراءات 
والعمليات والقرارات كاختيار اأع�صاء هيئة التدري�ض، وحتديد املقررات الدرا�صية، وو�صع 
معايري القب�ل والتخرج، وحتديد االأن�صطة العلمية كالتدري�ض والبحث العلمي، وخدمة 
املجتمع وغري ذلك من العمليات والقرارات، وي�صري )Rita، 1996م( اأن ح�ايل 80% من 
القرارات االإدارية يف اجلامعة تتخذ على م�صت�ى االأق�صام. وعن طريقها يتم التاأكد من 
حتقيق االأهداف، فعلى م�صت�ى االأق�صام يتفاعل اأع�صاء هيئة التدري�ض والطلبة، ويتلقى 

الباحث�ن الت�جيه، ويتم حتديد ودرا�صة �صبل االإ�صهام يف تنمية البيئة واملجتمع.

ويعد االرتقاء بالق�صم العلمي اأحد اأهم ال�صبل املعا�صرة ل�صمان حتقيق تف�ق م�ؤ�ص�صات 
يف  االإدارية  بالهيئة  االرتقاء  على  يركز  حيث  ومتيزها،  اأدائها  وجت�يد  العايل  التعليم 
التعليم العايل من خالل دمي�مة التط�ير وقيادة البيئة التعليمية املتغرية لهذا التعليم. 

)املطريي، 1424هـ(.

امل�اطنني  وتدريب  تعليم  على  ال�صع�دية  باجلامعات  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  وتعمل 
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االإدارة  جماالت  يف  ومتخ�ص�صني  القرارات  �صنع  على  قادرين  امل�صتقبل  قادة  لي�صبح�ا 
الرتب�ية والتعليمية، حيث تعد تلك االأق�صام املكان الذي ينمي فيه ه�ؤالء القادة فهمهم 
ملا ح�لهم من تغريات وحتديات. حيث تقدم اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية 
وامل�ؤمترات،  والندوات  الدورات  وكذلك  العليا  والدرا�صات  والبكال�ري��ض  الدبل�م  برامج 

والتي مرتبطة باملجتمع واأفراده وم�ؤ�ص�صاته.

اجلامعات  يف  الرتب�ية  االإدارة  يف  العليا  الدرا�صات  برامج  �صهدته  الذي  الت��صع  ورغم 
ال�صع�دية، اإال اأنه قد رافق ذلك عدد من امل�صكالت، فقد اأ�صارت درا�صة )الثبيتي، والقر�صي، 
الطالب  من  حمددة  اأعداداً  تقبل  ما  غالباً  العليا  الدرا�صات  برامج  اأن  اإىل  1422هـ( 
متطلبات  مع  تت�افق  ال  واأنها  الربامج،  تلك  على  املتزايد  االإقبال  �ص�ء  يف  والطالبات 
العربية  اململكة  يف  العليا  الدرا�صات  برامج  بع�ض  واأن  العمل،  و�ص�ق  املجتمع  وحاجات 
ال�صع�دية ما زالت تخرج منذ اإن�صائها طالباً يحمل�ن �صهادات ماج�صتري ودكت�راه لي�ض 

لها احتياج كمي اأو ن�عي.

وانطالقاً من ت��صيات ندوات التعليم العايل والدرا�صات العليا وامل�ؤمترات ومنها:)ندوة 
التعليم العايل يف اململكة العربية ال�صع�دية، روؤى م�صتقبلية، جامعة امللك �صع�د 1418هـ(، 
و)ندوة  1421هـ(،  خالد  امللك  جامعة  االإجنازات،  من  قرن  ربع  العايل:  التعليم  و)ندوة 
عبدالعزيز  امللك  جامعة  م�صتقبلية،  ت�جهات  ال�صع�دية:  للجامعات  العليا  الدرا�صات 
�صع�د  بن  حممد  االإمام  جامعة  التنمية،  وخطط  العليا  الدرا�صات  و)ندوة  1422هـ(، 
درا�صة  وت��صياتها،  العليا  الدرا�صات  جمال  يف  الدرا�صات  ونتائج  1427هـ(،  االإ�صالمية 
والتي  )1424هـ(  ال�صامل  ودرا�صة  )1422هـ(،  واآخرون  الثبيتي  ودرا�صة  )1418هـ(،  العتيبي 
االقت�صادية  التنمية  وبراجمها بخطط  العلمية  االأق�صام  ربط خطط  على �صرورة  اأكدت 

واالجتماعية وت�جيه البحث العلمي خلدمة املجتمع.

دور  على  اأكدت  والتي  )1434هـ(،  العايل  للتعليم  الدويل  امل�ؤمتر  ت��صيات  على  وبناًء 
اجلامعات والكليات واالأق�صام العلمية يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية، من خالل التدري�ض 
والتعلم، والبحث العلمي، وال�صراكة املجتمعية، واال�صتدامة البيئية، واالأن�صطة والربامج 
الدرا�صات  وبرامج  اجلامعية،  واخلطط  الربامج  مراجعة  عملية  فاإن  "لذا  االأكادميية؛ 
العليا وخمرجاتها ت�صكل اأ�صا�ض عملية التط�ير والتقدم نح� االأف�صل يف �ص�ء املتغريات 

االجتماعية واالقت�صادية والتنم�ية التي ت�صهدها اململكة" )ال�صلطان، 1427هـ، �ض33(.
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ويف �ص�ء التط�رات التي ت�صهدها م�ؤ�ص�صات التعليم العايل وخ�ص��صاً يف جمال امل�ص�ؤولية 
االجتماعية، فاإن اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية مطالبة بتحقيق وتطبيق 
واأن  لها،  اال�صرتاتيجي  التخطيط  اأول�يات  �صمن  بها  والتزامها  االجتماعية  امل�ص�ؤولية 
علمية  واأبحاث  برامج  من  تقدمه  ما  خالل  من  للمجتمع  امل�صتدامة  التنمية  يف  ت�صهم 

وا�صت�صارات ودورات وم�ؤمترات.

وتاأ�صي�صاً على ذلك تاأتي هذه الدرا�صة لتجيب على ال�ص�ؤال الرئي�ض االآتي: ما دور اأق�صام 
االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية؟

وقد تفرع من ال�ص�ؤال الرئي�ض االأ�صئلة الفرعية االآتية:

ما دور اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية؟( 1
ال�صع�دية ( 2 باجلامعات  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  التي حتد من حتقيق  ال�صع�بات  ما 

للم�ص�ؤولية االجتماعية؟
ال�صع�دية ( 3 باجلامعات  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  ت�صهم يف حتقيق  التي  املقرتحات  ما 

للم�ص�ؤولية االجتماعية؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�صة اإىل:

حتديد دور اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية يف حتقيق امل�ص�ؤولية ( 1
االجتماعية.

الرتب�ية ( 2 االإدارة  اأق�صام  حتقيق  من  حتد  التي  ال�صع�بات  على  التعرف 
باجلامعات ال�صع�دية للم�ص�ؤولية االجتماعية.

باجلامعات ( 3 الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  حتقيق  يف  ت�صهم  مقرتحات  اإىل  الت��صل 
ال�صع�دية للم�ص�ؤولية االجتماعية.

أهمية الدراسة:
االأهمية العلمية:

لدى 	  االجتماعية  بامل�ص�ؤولية  تتعلق  التي  الدرا�صة  قلة  يف  الدرا�صة  اأهمية  تربز 
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الرتب�ية  االإدارة  واأق�صام  عم�ماً،  العلمية  االأق�صام  لدى  وبالذات  اجلامعات 
خ�ص��صاً.

تتناول الدرا�صة م��ص�عاً مهماً وق�صية رئي�صية من الق�صايا احلديثة التي تهم 	 
اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية.

الرتب�ية 	  االإدارة  اأق�صام  الأدوار  حتديدها  يف  العلمية  الدرا�صة  اأهمية  تكمن 
باجلامعات ال�صع�دية يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.

االإدارة 	  اأق�صام  ووظائف  مهام  تط�ير  يف  ي�صهم  واجتماعي  اإداري  لفكر  تقدميها 
الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية يف حتقيق اأهدافها وخططها االإ�صرتاتيجية.

االأهمية العملية:
تقدمي الدرا�صة ملفاهيم واأبعاد امل�ص�ؤولية االجتماعية والتي ينبغي الأق�صام االإدارة 	 

اأدوارها  من  �صيعدل  مما  وتطبيقها  بها  االأخذ  ال�صع�دية  باجلامعات  الرتب�ية 
ووظائفها.

امل�ص�ؤولية 	  يحقق  مبا  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  وبرامج  خطط  تط�ير  يف  ت�صهم 
االجتماعية وي�صبح لها دور فاعل يف املجتمع املدين.

ت�صهم يف تخريج عدداً من الطلبة والقيادات التعليمية، وفق احتياجات املجتمع 	 
وامل�ؤ�ص�صات التعليمية الكمية والن�عية.

يف 	  واملتخ�ص�صني  امل�ؤهلني  من  املختلفة  وم�ؤ�ص�صاته  املجتمع  احتياجات  تغطي 
جمال االإدارة الرتب�ية.

حدود الدراسة:
حتقيق  يف  ال�صع�دية  باجلامعات  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  اأدوار  امل��ص�عية:  احلدود 

امل�ص�ؤولية االجتماعية.

احلدود املكانية: اأق�صام االإدارة الرتب�ية يف اجلامعات االآتية: )جامعة اأم القرى-جامعة 
االإمام حممد بن �صع�د االإ�صالمية. -جامعة امللك �صع�د(.

وقد مت اختيار تلك اجلامعات لالأ�صباب االآتية:

ومهام ( 1 ال�صع�دية فهي متلك خربة  االأق�صام يف اجلامعات  اأقدم  اأق�صامها من  اأن 
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ووظائف جتعلها حمل الدرا�صة.
باجلامعات ( 2 مقارنة  زمن  منذ  ودكت�راه  ماج�صتري  برامج  تقدم  االأق�صام  تلك  اأن 

االأخرى خا�صة النا�صئة منها.
واأبحاث ( 3 واأكادميية  ا�صرتاتيجية وبرامج تدريبية  االأق�صام خلطط  امتالك تلك 

علمية وخرية اأكادميية مما يزيد من دورها يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.
العام  من  االأول  الدرا�صي  الف�صل  خالل  الدرا�صة  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود 

1435/1434هـ امل�افق 2013م/ 2014م.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:

يف  ال�صع�دية  باجلامعات  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  دور  لتحديد  احلالية  الدرا�صة  ت�صعى 
اأق�صام  حتقيق  من  حتد  التي  ال�صع�بات  على  والتعرف  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  حتقيق 
التي  مقرتحات  وو�صع  االجتماعية،  للم�ص�ؤولية  ال�صع�دية  باجلامعات  الرتب�ية  االإدارة 
ت�صهم يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية، ولتحقيق تلك االأهداف ا�صتخدم الباحث املنهج 

ال��صفي )امل�صحي( منهجاً للدرا�صة احلالية.

ب�ا�صطته  يتم  الذي  البح�ث  من  الن�ع  ذلك  به  يق�صد  )امل�صحي(  ال��صفي  واملنهج   
الظاهرة  و�صف  بهدف  لهم؛  ممثلة  عينة  اأو  الدرا�صة  جمتمع  اأفراد  جميع  ا�صتج�اب 
املدرو�صة من حيث طبيعتها ودرجة وج�دها، دون اأن يتجاوز ذلك اإىل درا�صة العالقة اأو 

ا�صتنتاج االأ�صباب. )الع�صاف، 1427هـ(.

مجتمع الدراسة:
تك�ن جمتمع الدرا�صة من جميع اأع�صاء هيئة التدري�ض )ذك�ر واإناث( يف اأق�صام االإدارة 
الدرا�صة ممن هم  اإجراء  الدرا�صة وقت  ال�صع�دية احلك�مية حمل  الرتب�ية باجلامعات 
على الرتب االآتية )اأ�صتاذ-اأ�صتاذ م�صارك-اأ�صتاذ م�صاعد(، والبالغ عددهم ح�صب اإح�صاءات 
وزارة التعليم العايل )88( ع�ص� هيئة تدري�ض. )اإح�صاءات وزارة التعليم العايل، 1434هـ(.

واجلدول االآتي ي��صح العدد الكلي ملجتمع الدرا�صة م�زعاً وفقاً لرتبهم العلمية:
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جدول رقم )1( ت�زيع جمتمع الدرا�صة وفقاً للجامعات والرتبة العلمية

املجم�عاأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذاجلامعة

491427جامعة اأم القرى

572234جامعة االمام

841527جامعة امللك �صع�د

17205188املجم�ع

أداة الدراسة: 
ا�صتخدم الباحث اال�صتبانة اأداة للدرا�صة وتك�نت من )73( عبارة م�زعة على )3( حماور، 

م�زعة على النح� االآتي:

جدول رقم )2( ي��صح ت�زيع العبارات على حماور الدرا�صة

عدد العباراتا�صم املح�رم

امل�ص�ؤولية 1 حتقيق  يف  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  دور 
34االجتماعية

االإدارة 2 اأق�صام  حتقيق  من  حتد  التي  ال�صع�بات 
19الرتب�ية للم�ص�ؤولية االجتماعية

االإدارة 3 اأق�صام  حتقيق  يف  ت�صهم  التي  املقرتحات 
20الرتب�ية للم�ص�ؤولية االجتماعية

73املجم�ع 

وقد مت ت�صميم اال�صتبانة ب�صكل اإلكرتوين، وت�زيعها على جمتمع الدرا�صة وكان العائد 
منها )72( من )88( وبن�صبة 82%، مما ميكن االعتماد عليها يف نتائج الدرا�صة وتعميمها.

وقد ا�صتخدم الباحث مقيا�ض ليكارت اخلما�صي لالإجابات على عبارات اال�صتبانة بجميع 
حماورها واملقيا�ض على النح� االآتي:

ال اأوافق متاماًال اأوافقغري متاأكداأوافقاأوافق متاماً 
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وقد مت حتديد فئات املقيا�ض اخلما�صي على النح� االآتي:

1-  1.00-1.79   ال اأوافق متاماً.
2-  1.80-2.59 ال اأوافق.

3-  2.60-3.39 غري متاأكد.
4-  3.40-4.19 اأوافق.

5-  4.20-5.00 اأوافق متاماً.
االإدارة الرتب�ية باجلامعات  اأق�صام  دور  املقيا�ض حتديد  وبالتايل ميكن من خالل فئات 
املت��صط  كان  فاإذا  واملقرتحات،  وال�صع�بات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  ال�صع�دية 
العام اأكرب من اأو ي�صاوي )3.40( فهذا يعني اأن جمتمع الدرا�صة ي�افق على ذلك وي�ؤكده، 
واإذا كان املت��صط العام اأقل من )3.40( فهذا يعني اأن جمتمع الدرا�صة ال ي�افق على ذلك 

وال ي�ؤكده.

�سدق االأداة:
اأ-�صدق )املحكمني( الظاهري:

للتاأكد من ال�صدق الظاهري، قام الباحث بعر�ض االأداة على جمم�عة من املتخ�ص�صني 
وال�صياغة  التعليمات  و�ص�ح  من  للتاأكد  الرتب�ية؛  االإدارة  يف  واخلرباء  االأ�صاتذة  من 
وانتماء العبارات لكل حم�ر، واإ�صافة ما يرونه من عبارات منا�صبة لكل حم�ر، وقد بلغ 

عدد املحكمني )10( حمكمني.

ب-�صدق االت�صاق الداخلي:

للتاأكد من �صدق االت�صاق الداخلي الأداة الدرا�صة ا�صتخدم الباحث معامل ارتباط بري�ص�ن 
لقيا�ض العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل حم�ر من حماور االأداة. وقد 
جاءت عبارات اال�صتبانة ذات داللة اإح�صائية عند م�صت�ى داللة )0.01( فاأقل وهذا يدل 
على اأن عبارات اال�صتبيان �صادقة وتقي�ض اجل�انب التي اأعدت من اأجل قيا�صها، واجلدول 

رقم )3( يبني �صدق االت�صاق الداخلي:
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الكلية لكل  جدول رقم )3( يبني �صدق االت�صاق الداخلي بني درجة كل عبارة والدرجة 
حم�ر من حماور اال�صتبانة

          املح�ر الثالث         املح�ر الثاين          املح�ر االأول
رقم 

العبارة
 معامل

 االرتباط
  رقم 
العبارة

معامل
 االرتباط

   رقم 
العبارة

  معامل 
االرتباط

1    **0.900 1    **0.936 1    **0.798 
2    **0.954 2    **0.933 2    **0.904 
3    **0.958 3    **0.926 3    **0.894 
4    **0.870 4    **0.794 4    **0.798 
5    **0.958 5    **0.918 5    **0.429 
6    **0.955 6    **0.933 6    **0.710 
7    **0.891 7    **0.928 7    **0.904 
8    **0.934 8    **0.913 8    **0.896 
9    **0.938 9    **0.934 9    **0.658 
10   **0.896 10   **0.966 10   **0.429 
11   **0.909 11   **0.918 11   **0.658 
12   **0.971 12   **0.849 12   **0.798 
13   **0.931 13   **0.768 13   **0.910 
14   **0.927 14   **0.855 14   **0.870 
15   **0.882 15   **0.872 15   **0.823 
16    **0.971 16     **0.848 16     **0.927 
17    **0.934 17     **0.919 17     **0.697 
18    **0.931 18     **0.895 18     **0.821 
19    **0.930 19     **0.872 19     **0.858 
20    **0.914       20     **0.884 
21    **0.947         
22    **0.929     
23    **0.965         
24    **0.935     
25    **0.933     
26    **0.959     
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27    **0.948     
28    **0.940     
29    **0.940     
30    **0.886     
31    **0.964     
32    **0.956     
33    **0.956     
34    **0.952     

     **دالة اإح�صائياً عند م�صت�ى داللة )0.01( فاأقل.

يت�صح اأن قيم معامالت االرتباط دالة عند م�صت�ى )0.01( فاأقل مما يدل على االت�صاق 
الداخلي للفقرات.

ثبات االأداة:
 alpha( كرونباخ  األفا  الثبات  معامل  بتطبيق  الدرا�صة  اأداة  ثبات  بقيا�ض  الباحث  قام 
معامل  قيمة  با�صتخراج  الباحث  قام  حيث  االآيل،  احلا�صب  با�صتخدام   )cronbach

الثبات للبيانات عن طريق برنامج spss  وجاءت النتائج على النح� االآتي:

جدول رقم )4( معامل ثبات األفا كرونباخ ملحاور اال�صتبانة

معامل الثباتا�صم املح�رم

دور اأق�صام االإدارة الرتب�ية يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية )جمال 1
0.986 الربامج االأكادميية(

دور اأق�صام االإدارة الرتب�ية يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية 2
0.976 )جمال البح�ث العلمية(

دور اأق�صام االإدارة الرتب�ية يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية 3
0.989 )جمال العمليات والن�صطة(

ال�صع�بات التي حتد من حتقيق اأق�صام االإدارة الرتب�ية للم�ص�ؤولية 4
0.981 االجتماعية

املقرتحات التي ت�صهم يف حتقيق اأق�صام االإدارة الرتب�ية للم�ص�ؤولية 5
0.962 االجتماعية

0.994 الثبات الكلي لال�صتبانة
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القيمة  وهذه   ،)0.994( لال�صتبانة  الكلي  الثبات  قيمة  اأن   )4( رقم  اجلدول  من  يت�صح 
ت�صري اإىل اأن معامل ثبات اال�صتبانة مرتفع بدرجة عالية جداً، بحيث ميكن االعتماد على 

اال�صتبانة يف حتقيق اأهداف الدرا�صة.

أساليب المعالجة اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحث االأ�ساليب االإح�سائية االآتية:

التكرارات والن�صب املئ�ية.	 
املت��صط احل�صابي.	 
االنحراف املعياري.	 
معامل ارتباط بري�ص�ن حل�صاب �صدق االأداة.	 
معادلة »األفا كرونباخ« حل�صاب ثبات االأداة.	 

عرض النتائج ومناقشتها:
ي�صمل هذا اجلزء عر�ض النتائج التي ت��صلت اإليها الدرا�صة ومناق�صتها، وهي كما ياأتي:

يف  ال�سعودية  باجلامعات  الرتبوية  االإدارة  اأق�سام  د�ر  ما  االأ�ل:  ال�سوؤال 
حتقيق امل�سوؤ�لية االجتماعية؟

لالإجابة على هذا ال�ص�ؤال قام الباحث بح�صاب املت��صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية 
الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  من  الدرا�صة  عينة  اأفراد  الإجابات 

باجلامعات ال�صع�دية، والتي جاءت على النح� االآتي:

اأ�اًل: يف جمال الربامج االأكادميية:
االأول  للمح�ر  وترتيبها  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية  املت��صطات   )5( رقم  جدول 

)الربامج االأكادميية(

العبارةم
املت��صط 
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

�ص�ق 1 مبتطلبات  االأكادميية  الربامج  ربط 
 0.7445 4.40العمل.
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احتياجات 2 وفق  الدرا�صية  املناهج  ت�صميم 
6 0.956 4.38امل�صتفيدين ومبا يحقق اأهداف الربنامج.

التكامل بني اجل�انب النظرية والتطبيقية 3
7 4.381.04 يف الربامج.

التي 4 امل�صتمر  التعليم  بــرامــج  يف  امل�صاركة 
11 3.990.911 ت�صد احتياجات املجتمع ال�صع�دي.

ــبــة مــــهــــارات الـــتـــعـــامـــل مــع 5 ـــاب الــطــل اإكـــ�ـــص
8 4.360.997 الق�صايا االجتماعية والثقافية.

العمل 6 حت�صني  مــهــارة  اخلريجني  اإكــ�ــصــاب 
9 4.221.051 االإداري.

تهيئة بيئة اأكادميية جاذبة لهيئة التدري�ض 7
2 4.471.125 والطلبة معاً.

8
و�صناع  الرتب�ي�ن  الــقــادة  بتدريب  القيام 
الـــــقـــــرار مبــــا يـــحـــقـــق مــ�ــصــلــحــة املــجــتــمــع 

واحتياجاته.
 4.421.26 4

الــقــدرة 9 ورفـــع  املعرفة  �صناعة  يف  االإ�ــصــهــام 
1 0.853 4.57الفكرية.

ت�صجيع برامج التبادل الثقايف بني االأق�صام 10
10 4.181.237 العلمية يف اجلامعات املحلية والعاملية.

 ا�صتمال املقررات الدرا�صية على التداعيات 11
12 0.947 3.94االأخالقية واالجتماعية للن�صاط العلمي.

اال�ــــصــــتــــخــــدام االأمـــــثـــــل لــــلــــمــــ�ارد املـــالـــيـــة 12
3 1.006 4.46والب�صرية مبا يحقق اأهداف الق�صم.

املت��صط احل�صابي العام للمح�ر االأول 
)الربامج االأكادميية(

4.311.105

االإدارة  اأق�صام  دور  على  متاماً  م�افق�ن  الدرا�صة  اأفراد  اأن   )5( رقم  اجلدول  من  يت�صح 
الربامج  خالل  من  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  ال�صع�دية  باجلامعات  الرتب�ية 
التعليم  م�صت�ى  على  اأم  العليا  الدرا�صات  م�صت�ى  على  �ص�اًء  بها  تق�م  التي  االأكادميية 
اأن  ي�ؤكدون  حيث   )4.31( العام  احل�صابي  املت��صط  بلغ  حيث  والبكال�ري��ض،  اجلامعي 
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االأكادميية  الربامج  خالل  من  حتقيقها  ميكن  العلمية  لالأق�صام  االجتماعية  امل�ص�ؤولية 
املالية  واالإمكانات  واأ�صاتذتها  وعملياتها  ومدخالتها  عنا�صرها  وجميع  تقدمها  التي 
تت�افق  عالية  ج�دة  ذات  خمرجات  على  احل�ص�ل  يف  ي�صهم  مما  لها  امل�فرة  والب�صرية 
درا�صة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املجتمع،  واحتياجات  العمل  �ص�ق  متطلبات  مع 
اأكدت  والتي   )Renfu، 2011( 2010م(،  )عبداللطيف،  2010م(،  )ح�صني،  من  كل 
تقدمها  التي  والعلمية  االأكادميية  الربامج  يك�ن عن طريق  املجتمع  اأهداف  اأن حتقيق 
تباين  هناك  اأن  يعني  مما   )1.105( املعياري  االإنحراف  كان  بينما  واجلامعات،  االأق�صام 
الدرا�صة نح� عباراتها، وقد يرجع ذلك للخربة االأكادميية والدرجة  اأفراد  اإجابات  بني 
العلمية والثقافة العامة الأع�صاء هيئة التدري�ض، وحيث اإن م��ص�ع امل�ص�ؤولية االجتماعية 

للجامعات من امل��ص�عات احلديثة.

وقد جاء ترتيب اأعلى خم�ض عبارات عن دور اأق�صام االإدارة الرتب�ية يف حتقيق امل�ص�ؤولية 
االجتماعية يف جمال الربامج االأكادميية ح�صب مت��صطها احل�صابي على النح� االآتي:

جاءت العبارة رقم )9( " االإ�صهام يف �صناعة املعرفة ورفع القدرة الفكرية" يف املرتبة ( 1
)0.853(؛  معياري  واإنحراف   ،)4.57( ح�صابي  مت��صط  على  ح�صلت  حيث  االأوىل 
امل�ص�ؤولية  من  جزء  ويعتربونه  متاماً،  م�افق�ن  الدرا�صة  اأفراد  اأن  على  يدل  مما 
االجتماعية لالأق�صام؛ الأن �صناعة املعرفة ت�صهم يف بناء املجتمع، وا�صتمرار النه�صة 
االإن�صان وتف�قه، من خالل  بناًء  وباالآتي  املعرفة،  اقت�صاد  التنم�ية خا�صة يف �ص�ء 
رفع القدرة الفكرية وانعكا�ض ذلك اإيجاباً على م�صت�ى ال�عي لديه، وبالتايل ي�صهم 

يف زيادة اإنتاج املجتمع وم�ؤ�ص�صاته.

جاءت العبارة رقم )7( " تهيئة بيئة اأكادميية جاذبة لهيئة التدري�ض والطلبة معاً" ( 2
معياري  وانحراف   ،)4.47( ح�صابي  مت��صط  على  ح�صلت  حيث  الثانية  املرتبة  يف 
)1.125(؛ مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة م�افق�ن متاماً على اأن تهيئة بيئة اأكادميية 
جاذبة لهيئة التدري�ض والطلبة ي�صهم يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية من خالل ما 
ي�صاحب ذلك من زيادة يف الرغبة يف العمل وحب العلم ورفع م�صت�ى االأداء وزيادة 
االإنتاجية واجل� ال�دي الذي ي�ص�د الربامج واالأق�صام والعالقات اجليدة بني االأ�صتاذ 
اإيجاباً على ج�دة الربامج وارتفاع م�صت�اها، وبالتايل  والطلبة، وهذا بدور ينعك�ض 

يحقق خمرجات جيدة تت�افق مع متطلبات املجتمع.
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يحقق ( 3 مبا  والب�صرية  املالية  للم�ارد  االأمثل  " اال�صتخدام   )12( رقم  العبارة  جاءت 
 ،)4.46( ح�صابي  مت��صط  على  ح�صلت  حيث  الثالثة  املرتبة  يف   " الق�صم  اأهداف 
على  متاماً  م�افق�ن  الدرا�صة  اأفراد  اأن  على  يدل  مما  )1.006(؛  معياري  واإنحراف 
ذلك  ويحقق  الق�صم،  اأهداف  يحقق  والب�صرية  املالية  للم�ارد  االأمثل  اال�صتخدام  اأن 
اأهداف  لتحقيق  والب�صرية  املالية  امل�ارد  ت�ظيف  خالل  من  االجتماعية  امل�ص�ؤولية 
املايل  الهدر  عن  البعد  واأي�صاً  خا�ض،  ب�صكل  الربامج  واأهداف  عام  ب�صكل  الق�صم 
والب�صري الذي قد ينتج من عدم اال�صتخدام االأمثل للم�ارد مما يعني تكاليف عالية 
على امل�ؤ�ص�صة وق�ص�ر يف حتقيق االأهداف، والت�ظيف االأمثل للم�ارد ي�صهم يف حتقيق 

االأهداف بكفاءة وفعالية عالية.

جاءت العبارة رقم )8( " القيام بتدريب القادة والرتب�ي�ن و�صناع القرار مبا يحقق ( 4
م�صلحة املجمع واحتياجاته" يف املرتبة الرابعة حيث ح�صلت على مت��صط ح�صابي 
)4.42(، واإنحراف معياري )1.26(؛ مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة م�افق�ن متاماً 
التي  الربامج  خالل  من  القرار  و�صناع  والرتب�ي�ن  القادة  بتدريب  القيام  اأن  على 
امل�ص�ؤولية  ي�صهم يف حتقيق  وامل�جهة  امل�صتمرة  التدريبية  والدورات  االأق�صام  تقدمها 
اإعداد قادة للم�ؤ�ص�صات التعليمية والرتب�ية  االجتماعية، الأن حتقيق ذلك ي�صهم يف 
باملجتمع واأولئك القادة يتمتع�ن بالعلم واخلربة العالية والتي تنعك�ض ب�صكل كبري 
اإليها،  ينتم�ن  الذين  وم�صت�ى  م�صت�اها  وارتفاع  ونتائجه  امل�ؤ�ص�صات  تلك  اأداء  على 

وبالتايل احل�ص�ل على خمرجات ذات م�صت�ى عال.

جاءت العبارة رقم )1( " ربط الربامج الأكادميية مبتطلبات �ص�ق العمل" يف املرتبة ( 5
واإنحراف معياري )0.744(؛  اخلام�صة حيث ح�صلت على مت��صط ح�صابي )4.40(، 
مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة م�افق�ن متاماً وبت�صتت مت��صط يف االإجابة على اأن 
ربط الربامج االأكادميية التي تقدمها اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية 
احتياجات  عن  بعيداً  ت�صمم  التي  الربامج  الأن  وذلك  االجتماعي،  امل�ص�ؤولية  يحقق 
�ص�ق العمل تعترب هدراً كبرياً للم�ارد املالية والب�صرية واأي�صاً بدون جدوى اأو فائدة 
تذكر، وعلى العك�ض من ذلك فحينما يتم بناء وت�صميم الربامج االأكادميية بالتن�صيق 
والتكامل والرتابط مع امل�ؤ�ص�صات واجلهات ذات العالقة والتي حتتاج اإىل اخلريجني 
فاإن ذلك ي�صهم يف ت�فري ك�ادر م�ؤهلة ومدربة حتقق اأهداف امل�ؤ�ص�صات التي تنتمي 

لها وبالتايل حتقق اأهداف املجتمع ومتطلبات التنمية.
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حتقيق  يف  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  دور  عن  عبارات  ثالث  اأقل  ترتيب  جاء  بينما 
االأكادميية ح�صب مت��صطها احل�صابي على  امل�ص�ؤولية االجتماعية يف جمال الربامج 

النح� االآتي:

يف ( 1 العلمية  االأق�صام  بني  الثقايف  التبادل  برامج  "ت�صجيع   )10( رقم  العبارة  جاءت 
العا�صرة حيث ح�صلت على مت��صط ح�صابي  املرتبة  يف  والعاملية"  املحلية  اجلامعات 
)4.18(، واإنحراف معياري )1.237(؛ مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة م�افق�ن ولكن 
لي�ض متاماً وبت�صتت عال، على ان ت�صجيع برامج التبادل الثقايف بني االأق�صام العلمية 
االإدارة  الأق�صام  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  يحقق  قد  والعاملية  املحلية  اجلامعات  بني 
الرتب�ية، وذلك من خالل ما تقدمه تلك الربامج من التعرف واالطالع على التط�ر 
العلمي والثقايف والتكن�ل�جي وت�ظيفه خلدمة الربامج واأهدافها وتط�ير العمليات 
الربامج  م�صت�ى  رفع  على  الكبري  االأثر  له  �صيك�ن  والذي  التدري�ض  هيئة  واأع�صاء 

واالأق�صام وباالآتي حتقيق اأهدافها مبا يت�افق مع اأهداف املجتمع ومتطلباته.

احتياجات ( 2 ت�صد  التي  امل�صتمر  التعليم  برامج  يف  " امل�صاركة   )4( رقم  العبارة  جاءت 
ح�صابي  مت��صط  على  ح�صلت  حيث  ع�صر  احلادية  املرتبة  يف  ال�صع�دي"  املجتمع 
م�افق�ن  الدرا�صة  اأفراد  اأن  على  يدل  مما  )0.911(؛  معياري  واإنحراف   ،)3.99(
التي  امل�صتمر  التعليم  براج  امل�صاركة يف  اأن  على  وبت�صتت مت��صط،  لي�ض متاماً  ولكن 
االإدارة  الأق�صام  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  يحقق  قد  ال�صع�دي  املجتمع  احتياجات  ت�صد 
من  جزء  ه�  امل�صتمر  التعليم  برامج  يف  االأق�صام  م�صاركة  اأن  يرون  الأنهم  الرتب�ية، 
ما  خالل  من  م�صاركة  لالأق�صام  يك�ن  اأن  ينبغي  وبالتايل  االجتماعية،  م�ص�ؤوليتها 
تقدمه من برامج اأو عن طريق اأع�صاء هيئة التدري�ض املتميزين والذين ي�ؤدون اأدوار 

عالية ومتميزة.

االأخالقية ( 3 التداعيات  على  الدرا�صية  املقررات  "ا�صتمال   )11( رقم  العبارة  جاءت 
مت��صط  على  ح�صلت  حيث  ع�صر  الثانية  املرتبة  يف  العلمي"  للن�صاط  واالجتماعية 
الدرا�صة  اأفراد  اأن  على  يدل  مما  )0.947(؛  معياري  واإنحراف   ،)3.94( ح�صابي 
م�افق�ن ولكن لي�ض متاماً وبت�صتت مت��صط، على اأن ا�صتمال املقررات الدرا�صية على 
التداعيات االأخالقية واالجتماعية للن�صاط العلمي قد يحقق امل�ص�ؤولية االجتماعية 
ولها  بذلك  تخت�ض  الربامج  �صمن  مقررات  وج�د  الأن  الرتب�ية،  االإدارة  الأق�صام 
والتي  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  وحتقيق  تفعيل  يف  ي�صهم  وحمددة  وا�صحة  اأهداف 
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يكت�صبها الطالب واخلريج وتك�ن جزء من �صخ�صيتها وحياته، وبالتايل تلعب دوراً 
مهماً يف امل�صتقبل من خالل ما ي�ؤديه من اأعمال واأن�صطة تخدم املجتمع.

ثانيًا: يف جمال البحوث العلمية:
االأول  للمح�ر  وترتيبها  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية  املت��صطات   )6( رقم  جدول 

)البح�ث العلمية(

العبارةم
املت��صط 
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

ربط البح�ث العلمية باحتياجات �ص�ق 1
 4.001.2216العمل.

ربــــط الـــبـــحـــ�ث الــعــلــمــيــة بــاحــتــيــاجــات 2
5 1.288 4.20املجتمع.

ق�صايا 3 خلدمة  العلمي  البحث  ت�ظيف 
3 0.955 4.63املجتمع املختلفة.

ن�عية 4 لتط�ير  العلمي  البحث  ت�ظيف 
4 1.135 4.42وج�دة احلياة االجتماعية.

دعـــم الــبــحــ�ث الــعــلــمــيــة املــ�ــصــرتكــة مع 5
7 1.037 3.90باحثني حمليني وخارجيني. 

عالية 6 مــهــارات  ذوي  باحثني  ا�صتقطاب 
8 1.177 3.72من البلدان املتقدمة.

العلمي 7 البحث  اأخــالقــيــات  ثقافة  ن�صر 
1 0.664 4.69بني الطلبة واالأ�صاتذة.

8
عن  الناجتة  االجتماعية  التبعات  بيان 
العلمية  الــبــحــ�ث  يف  واالحــتــيــال  الغ�ض 

الأع�صاء هيئة التدري�ض والطلبة.
4.65 0.735 2

املت��صط احل�صابي العام للمح�ر االأول 
4.281.026)البح�ث العلمية(

االإدارة  اأق�صام  دور  على  متاماً  م�افق�ن  الدرا�صة  اأفراد  اأن   )6( رقم  اجلدول  من  يت�صح 
البح�ث  خالل  من  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  ال�صع�دية  باجلامعات  الرتب�ية 
العلمية التي تقدمها االأق�صام �ص�اء من خالل االأبحاث والر�صائل العلمية التي يقدمها 
طلبة الدرا�صات العليا، اأو من خالل االأبحاث العلمية التي يق�م بها اأع�صاء هيئة التدري�ض 
والتي معظمها من اأجل الرتقية، حيث بلغ املت��صط احل�صابي العام )4.28( حيث ي�ؤكدون 
العلمية  البح�ث  العلمية ميكن حتقيقها من خالل  لالأق�صام  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  اأن 
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التي تق�م بها االأق�صام وتقدمها وت�صرف عليها، وذلك من خالل تقدميها حل�اًل مل�صكالت 
جمتمعية خمتلفة، اأو من خالل ما تقدمه من درا�صات تط�يريه ت�صهم يف تقدم امل�ؤ�ص�صات 
الرتب�ية والتعليمية املختلفة ويزيد من اإنتاجها، ومن خالل معاجلتها لق�صايا جمتمعية 
درا�صة كل من  نتائج  النتيجة مع  وتتفق هذه  املجتمع وتط�ره،  تقدم  ت�صهم يف  وثقافية 
)ح�صني، 2010م(، )جنادات، 2010م(، )Mehran، 2011( والتي اأكدت على �صرورة 
معاجلة االأبحاث العلمية التي تق�م بها اجلامعات لق�صايا املجتمع املختلفة ويعترب ذلك 
جزء من امل�ص�ؤولية االجتماعية التي تقدمها البح�ث العلمية وامل�ؤ�ص�صات التي تق�م بها؛ 
مما ي�صهم يف تقدم املجتمع وتط�ره، بينما كان االإنحراف املعياري )1.026( مما يعني اأن 
هناك تباين بني اإجابات اأفراد الدرا�صة نح� عباراتها، وقد يرجع ذلك الختالف الروؤية 
ذلك يختلف  واأن  املجتمع  بق�صايا  الرتب�ية  االإدارة  الأق�صام  العلمية  االأبحاث  ربط  ح�ل 

باختالف اأدوار االأق�صام العلمية املختلفة للجامعات.

وقد جاء ترتيب اأعلى ثالث عبارات عن دور اأق�صام االإدارة الرتب�ية يف حتقيق امل�ص�ؤولية 
االجتماعية يف جمال البح�ث العلمية ح�صب مت��صطها احل�صابي على النح� االآتي:

جاءت العبارة رقم )7( "ن�صر ثقافة اأخالقيات البحث العلمي بني الطلبة واالأ�صاتذة" ( 1
معياري  واإنحراف   ،)4.69( ح�صابي  مت��صط  على  ح�صلت  حيث  االأوىل  املرتبة  يف 
مما  مت��صط  وبت�صتت  متاماً،  م�افق�ن  الدرا�صة  اأفراد  اأن  على  يدل  مما  )0.664(؛ 
اأخالقيات البحث العلمي  اأن ن�صر ثقافة  يعني متركز االإجابات ح�ل املت��صط، على 
ملا  الرتب�ية؛  االإدارة  الأق�صام  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  يحقق  واالأ�صاتذة  الطلبة  بني 
يف  ملحة  و�صرورة  بالغة  اأهمية  من  بها  وااللتزام  العلمي  البحث  اأخالقيات  متثله 
جمال البح�ث وحتقيق االأهداف والغايات بعيداً عن الغ�ض واخلداع والذي يهدم تلك 
البحث  اأخالقيات  ن�صر ثقافة  الأن  واأي�صاً  املجتمع وتقدمه،  وي�ؤثر على  االأخالقيات 
العلمي ي�صهم يف التط�ر العلمي والبحثي لالأ�صاتذة والطلبة والذي ي�صب يف خدمة 

املجتمع وم�ؤ�ص�صاته التنم�ية املختلفة.
الغ�ض واالحتيال يف ( 2 الناجتة عن  التبعات االجتماعية  "بيان  العبارة رقم )8(  جاءت 

الثانية حيث ح�صلت  يف املرتبة  البح�ث العلمية الأع�صاء هيئة التدري�ض والطلبة" 
اأفراد  اأن  واإنحراف معياري )0.735(؛ مما يدل على  على مت��صط ح�صابي )4.65(، 
الدرا�صة م�افق�ن متاماً، وبت�صتت مت��صط مما يعني متركز االإجابات ح�ل املت��صط، 
ترتبط هذه العبارة بالعبارة ال�صابقة ولكن ب�صكل عك�صي وه� اأن الغ�ض واالحتيال يف 
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البح�ث العلمية من اأ�صباب تخلف املجتمعات وتاآخرها، ملا ي�صاحب ذلك من �صعف 
اأخالقي وقيمي ملن ميار�صه، فمن االأوىل لتغري ذلك اأن تطبق االأنظمة والق�انني ملن 
ميار�ص�ن ذلك الأنهم ي�صكل�ن خطر ثقايف واجتماعي وعلمي على املجتمع وم�ؤ�ص�صاته.

املختلفة" 3(  املجتمع  العلمي خلدمة ق�صايا  البحث  "ت�ظيف  العبارة رقم )3(   جاءت 
معياري  واإنحراف   ،)4.63( ح�صابي  مت��صط  على  ح�صلت  حيث  الثالثة  املرتبة  يف 
وبت�صتت مت��صط، على  الدرا�صة م�افق�ن متاماً،  اأفراد  اأن  )0.955(؛ مما يدل على 
اأن ت�ظيف البحث العلمي خلدمة ق�صايا املجتمع املختلفة ي�صهم يف حتقيق امل�ص�ؤولية 
االجتماعية، الأن االأ�صا�ض واالأ�صل يف البح�ث العلمية التي تق�م بها االأق�صام العلمية 
املجتمع  ق�صايا  خلدمة  هي  ال�صع�دية  باجلامعات  خا�صة  الرتب�ية  واالإدارة  عامة 
الت��صل  التي مت  النتائج  وبناء على  وتط�ير مل�ؤ�ص�صاته املختلفة، وتعالج ذلك علمياً 
لها، فاأي بحث علمي ال يخدم ق�صايا املجتمع يعترب دون قيمة علمية او اقت�صادية، بل 

يعترب هدر لكثري من اجله�د الب�صرية والنفقات املالية.
امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  دور  عن  عبارتني  اأقل  ترتيب  جاء  بينما 

االجتماعية يف جمال البح�ث العلمية ح�صب مت��صطها احل�صابي على النح� االآتي:

حمليني ( 1 باحثني  مع  امل�صرتكة  العلمية  البح�ث  "دعم   )5( رقم  العبارة  جاءت 
وخارجيني" يف املرتبة ال�صابعة حيث ح�صلت على مت��صط ح�صابي )3.90(، واإنحراف 
متاماً،  لي�ض  ولكن  م�افق�ن  الدرا�صة  اأفراد  اأن  على  يدل  مما  )1.037(؛  معياري 
وبت�صتت عال، على اأن دعم البح�ث العلمية امل�صرتكة مع باحثني حمليني وخارجيني 
واأ�صاليبها  البح�ث  ن�عية  تط�ر  يف  ي�صهم  ذلك  الأن  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  يحقق 
للبح�ث  ق�ة  عن�صر  يعترب  ال�صراكة  متكني  فاإن  واأي�صاً  اأهدافها،  ويحقق  وج�دتها 

العلمية وذات ارتباط ق�ي بامل�ؤ�ص�صات وبالتايل مع املجتمع.

جاءت العبارة رقم )6( "ا�صتقطاب باحثني ذوي مهارات عالية من البلدان املتقدمة" ( 2
معياري  واإنحراف   ،)3.72( ح�صابي  مت��صط  على  ح�صلت  حيث  الثامنة  املرتبة  يف 
)1.177(؛ مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة م�افق�ن ولكن لي�ض متاماً، وبت�صتت عال، 
على اأن ا�صتقطاب باحثني ذوي مهارات عالية من البلدان املتقدمة يحقق امل�ص�ؤولية 
االجتماعية، من خالل اال�صتفادة من علم وخربة ومتكن اأولئك الباحثني، وت�ظيف 
والت�ظيف  والطلبة،  االأ�صاتذة  من  عليه  والقائمني  العلمي  البحث  تط�ير  يف  ذلك 

الفعلي لق�صايا البحث يف خدمة املجتمع وحل الق�صايا وامل�صكالت التي قد ت�جهه.
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ثالثًا: يف جمال العمليات �االأن�سطة:
االأول  للمح�ر  وترتيبها  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية  املت��صطات   )7( رقم  جدول 

)العمليات واالأن�صطة(

املت��صط العبارةم
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

5 0.769 4.51تعزيز التعاون والتفاهم بني الثقافات املتعددة.1

وامل�ص�ؤولية 2 االأخالقية  باملفاهيم  الطلبة  تعريف 
6 0.751 4.50االجتماعية.

العاملية والعمل على اال�صتفادة 3 التحديات  اإدراك 
10 0.926 4.38منها.

والــعــمــل 4 الــتــفــكــري عــاملــيــاً  الــطــلــبــة عــلــى  ت�صجيع 
9 1.145 4.39حملياً.

تــعــزيــز مــفــهــ�م الــتــعــدد الــثــقــايف لـــدى من�ص�بي 5
12 4.171.021 الق�صم وطالبه.

االأخــــرى لدى 6 الــثــقــافــات  مــهــارات فهم   تط�ير 
11 4.380.985 من�ص�بي الق�صم وطالبه.

ت�صجيع امل�صاركة باالأن�صطة الرتب�ية يف املجتمع 7
13 4.171.021 املدين.

واأخالقيات 8 الرتب�ية  اخلـــربات  الطلبة  اإك�صاب 
2 4.630.759 العمل اجلامعي.

االهتمام بالطلبة باعتبارهم ثروة من امل�ارد القيمة 9
3 4.610.815 للمجتمع.

لدى 10 االجتماعية  بامل�ص�ؤولية  ال�صع�ر  ت�صجيع 
1 4.760.489 الطلبة.

اإ�صراك الطلبة يف العمليات واالأن�صطة التي يق�م 11
8 4.390.881 بها الق�صم.

وامل�صاءلة 12 وال�صفافية  والعدالة  ال�ص�رى  ممار�صة 
7 4.390.848 يف اإدارة الق�صم.

ـــراك الــطــلــبــة يف اتـــخـــاذ الــــقــــرارات االإداريـــــة 13 اإ�ـــص
14 4.151.083 املتعلقة مب�صتقبلهم.

4 4.580.801 ت�صجيع الطلبة على خدمة املجتمع ال�صع�دي.14

املت��صط احل�صابي العام للمح�ر االأول
4.430.878 )العمليات واالأن�صطة(
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االإدارة  اأق�صام  دور  على  متاماً  م�افق�ن  الدرا�صة  اأفراد  اأن   )7( رقم  اجلدول  من  يت�صح 
العمليات  خالل  من  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  ال�صع�دية  باجلامعات  الرتب�ية 
واالأن�صطة التي تق�م بها اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية، حيث بلغ املت��صط 
احل�صابي العام )4.43( وانحراف معياري مت��صط )0.878(، حيث ي�ؤكدون اأن امل�ص�ؤولية 
االجتماعية لالأق�صام العلمية ميكن حتقيقها من خالل ما تق�م به االأق�صام العلمية من 
اإمكانات  عمليات اإدارية واأكادميية واأن�صطة وبرامج م�صاندة، ومن خالل ما ت�فرها من 
وجتهيزات تقنية للطلبة واالأ�صاتذة وم�صادر للمعل�مات واأن�صطة بحثية م�صاحبة، وتتفق 
والتي  2012م(  )�صقاورة،  2010م(،  )عبداللطيف،  كل من  درا�صة  نتائج  مع  النتيجة  هذه 
اأكدت على اأن تك�ن للجامعة برامج واأن�صطة فعلية تعك�ض م�ص�ؤولياتها االجتماعية جتاه 
املختلفة،  املجتمع وقطاعاته  امل�جهة خلدمة  واأن�صطتها  املجتمع من خالل م�صروعاتها 

واأكدت على حتقيق اجل�دة ال�صاملة يف العمليات واالأن�صطة التي تق�م بها اجلامعات .

وقد جاء ترتيب عبارات دور اأق�صام االإدارة الرتب�ية يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية يف 
جمال البح�ث العلمية ح�صب مت��صطها احل�صابي على النح� االآتي:

جاءت العبارات )14،9،8،10( مرتبة على الت�ايل:( 1

ت�صجيع ال�صع�ر بامل�ص�ؤولية االجتماعية لدى الطلبة.	 
اإك�صاب الطلبة اخلربات الرتب�ية واأخالقيات العمل اجلامعي.	 
االهتمام بالطلبة باعتبارهم ثروة من امل�ارد القيمة للمجتمع.	 
ت�صجيع الطلبة على خدمة املجتمع ال�صع�دي.	 

حيث تراوحت قيم املت��صط احل�صابي بني )4.58-4.76(، مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة 
م�افق�ن متاماً على تلك العبارات، وت�صري قيم االنحرافات املعيارية التي تراوحت بني 
الدرا�صة على  اأفراد  تاأكيد  يع�د  الت�صتت، وقد  عالية من  درجة  اإىل وج�د   )1.34-1.13(
اأخالقيات  واإك�صابهم  الطلبة  لدى  االجتماعية  بامل�ص�ؤولية  ال�صع�ر  ت�صجيع  اأن  اإىل  ذلك 
العمل اجلامعي، ه� جزء من حتقيق االأق�صام مل�ص�ؤوليتها االجتماعية؛ مما يع�د بالفائدة 
املجتمع  خدمة  برامج  يف  للم�صاركة  للطلبة  الفر�صة  اإتاحة  مع  املجتمع،  على  املرج�ة 

وتاأهيلهم لذلك تاأهياًل يتنا�صب مع تخ�ص�صهم وقدراتهم.

جاءت العبارات )11،12،2،1( مرتبة على الت�ايل:( 2
تعزيز التعاون والتفاهم بني الثقافات املتعددة.	 
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تعريف الطلبة باملفاهيم االأخالقية وامل�ص�ؤولية االجتماعية.	 
ممار�صة ال�ص�رى والعدالة وال�صفافية وامل�صاءلة يف اإدارة الق�صم.	 
اإ�صراك الطلبة يف العمليات والن�صطة التي يق�م بها الق�صم.	 

اأفراد  اأن  على  يدل  مما   ،)4.51-4.39( بني  احل�صابي  املت��صط  قيم  تراوحت  حيث 
التي  املعيارية  االنحرافات  قيم  وت�صري  العبارات،  تلك  على  متاماً  م�افق�ن  الدرا�صة 
تراوحت بني )0.751-0.881( اإىل وج�د درجة مت��صطة من الت�صتت، وقد يع�د تاأكيد 
اأفراد الدرا�صة على ذلك اإىل اأن تعزيز التعاون والتفاهم وتعريف الطلبة بامل�ص�ؤولية 
االأق�صام  عندما متار�ض  واأي�صاً  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  ي�صهم يف حتقيق  االجتماعية، 
ال�ص�رى والعدالة وال�صفافية يف اإدارته ي�صهم وب�صكل مبا�صر يف زيادة االإنتاج والق�صاء 
على الرتابة والتعقيد، وباالآتي ي�ؤدي اإىل زيادة فاعلية وكفاءة الربامج واالأداء، وهذا 

بدوره ي�صب يف م�صلحة املجتمع وي�صهم يف حتقيق االأهداف.

جاءت العبارات )6،3،4( مرتبة على الت�ايل:( 3
ت�صجيع الطلبة على التفكري عاملياً والعمل حملياً.	 
اإدراك التحديات العاملية والعمل على اال�صتفادة منها.	 
تط�ير مهارات فهم الثقافات االأخرى لدى من�ص�بي الق�صم وطالبه.	 

اأفراد  اأن  على  يدل  مما   ،)4.39-4.38( بني  احل�صابي  املت��صط  قيم  تراوحت  حيث 
التي  املعيارية  االنحرافات  قيم  وت�صري  العبارات،  تلك  على  متاماً  م�افق�ن  الدرا�صة 
تاأكيد  يع�د  وقد  الت�صتت،  من  عالية  درجة  وج�د  اإىل   )1.145-0.926( بني  تراوحت 
اأن ت�صجيع الطلبة واطالعهم على اخلربات والتجارب  اإىل  اأفراد الدرا�صة على ذلك 
حتقيق  يف  ي�صهم  االأخرى  الثقافات  فهم  يف  مهاراتهم  تط�ير  خالل  من  العاملية 
يف  يحدث  الذي  والتقني  العلمي  التط�ر  على  االنفتاح  والأن  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية 
جميع اأنحاء العامل ي�صهم يف تخريج طلبة ذوو اإطالع وا�صع ومهارات عالية يخدم�ن 

املجتمع من خالل وظائفهم وتخ�ص�صاتهم.

جاءت العبارات )13،7،5( مرتبة على الت�ايل:( 4
تعزيز مفه�م التعدد الثقايف لدى من�ص�بي الق�صم وطالبه.	 
ت�صجيع امل�صاركة باالأن�صطة الرتب�ية يف املجتمع املدين.	 
اإ�صراك الطلبة يف اتخاذ القرارات االإدارية املتعلقة مب�صتقبلهم.	 

اأفراد  اأن  على  يدل  مما   ،)4.17-4.15( بني  احل�صابي  املت��صط  قيم  تراوحت  حيث 
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االنحرافات  قيم  وت�صري  العبارات،  تلك  على  متاماً  لي�ض  ولكن  م�افق�ن  الدرا�صة 
املعيارية التي تراوحت بني )1.021-1.083( اإىل وج�د درجة عالية من الت�صتت، وقد 
اأن م�صاركة الطلبة يف االأن�صطة الرتب�ية  اإىل  اأفراد الدرا�صة على ذلك  يع�د م�افقة 
حتقيق  يف  وي�صهم  املختلفة  مب�ؤ�ص�صاته  املدين  املجتمع  على  والفائدة  بالنفع  يع�د 
امل�ص�ؤولية االجتماعية، ويرى اأفراد الدرا�صة ا�صراك الطلبة يف اتخاذ القرارات االإدارية 
حتقيق  م�صت�اهم  تط�ر  يف  ي�صهم  وباالآتي  مب�صتقبلهم  الرتباطها  بالق�صم؛  املتعلقة 

االأهداف املطل�بة والتي تع�د بالفائدة على املجتمع.

الرتبوية  االإدارة  اأق�سام  حتقيق  من  حتد  التي  ال�سعوبات  ما  الثاين:  ال�سوؤال 
باجلامعات ال�سعودية للم�سوؤ�لية االجتماعية؟

لالإجابة على هذا ال�ص�ؤال قام الباحث بح�صاب املت��صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية 
الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  من  الدرا�صة  عينة  اأفراد  الإجابات 

باجلامعات ال�صع�دية، والتي جاءت على النح� االآتي:

الثاين  للمح�ر  وترتيبها  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية  املت��صطات   )8( رقم  جدول 
)ال�صع�بات التي حتد من حتقيق اأق�صام االإدارة الرتب�ية للم�ص�ؤولية االجتماعية(

املت��صط العبارةم
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

الرتب�ية 1 االإدارة  الأق�صام  املالية  امل�ارد  قلة 
14 3.881.020 الالزمة لتحقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.

قلة امل�ارد الب�صرية الأق�صام االإدارة الرتب�ية 2
19 2.931.117 الالزمة لتحقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.

للطلبة 3 تقدم  التي  الدرا�صية  الربامج  قدم 
7 4.350.675 وافتقادها للتجديد والتحديث.

االأق�صام 4 يف  تطبيقية  خطط  وج�د  عدم 
4 4.440.500 لتحقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.

5
يف  للم�صاركة  للطلبة  الفر�صة  اإتاحة  ندرة 
امل�ص�ؤولية  يحقق  مبا  الق�صم  واأعمال  برامج 

االجتماعية.
 4.390.865 6

6
اأع�صاء  بني  واالن�صجام  التعاون  روح  افتقاد 
حتقيق  عدم  اإىل  ي�ؤدي  مما  التدري�ض  هيئة 

امل�ص�ؤولية االجتماعية.
 3.651.200 17
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والتي 7 اجلاذبة  البيئة  اإىل  االأق�صام  افتقاد 
16 3.690.882 ت�صهم يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.

هيئة 8 اأع�صاء  بح�ث  بني  الربط  يف  ق�ص�ر 
11 4.031.162 التدري�ض وحاجات املجتمع.

للطلبة 9 العلمية  الر�صائل  بني  الربط  ق�ص�ر 
13 3.931.179 وق�صايا املجتمع.

10
حتقيق  على  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  ق�ص�ر 
اأعبائها  لكرثة  االجتماعية  امل�ص�ؤولية 

االإدارية.
 3.761.132 15

ومبادئ 11 ملفه�م  الدرا�صية  املناهج  افتقاد 
2 4.540.627 امل�ص�ؤولية االجتماعية.

مبفه�م 12 التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  اهتمام  قلة 
10 4.030.822 واأبعاد امل�ص�ؤولية االجتماعية.

يف 13 للم�صاركة  للطلبة  الفر�صة  اإتاحة  عدم 
12 4.000.692 برامج واأن�صطة الق�صم.

عن 14 االجتماعية  امل�ص�ؤولية  ثقافة  غياب 
9 4.190.642 الطلبة واأع�صاء هيئة التدري�ض وامل�ظفني.

15
وامل�ؤ�ص�صات  االأق�صام  بني  العالقة  �صعف 
بتحقيق  يتعلق  فيما  واخلا�صة  احلك�مية 

امل�ص�ؤولية االجتماعية.
 4.430.577 5

الرتب�ية 16 االإدارة  اأق�صام  برامج  افتقاد 
1 4.640.657 للتجديد والتحديث.

االإدارية 17 لالأ�صاليب  االأق�صام  اإدارة  افتقاد 
3 4.470.731 احلديثة التي حتقق امل�ص�ؤولية االجتماعية.

داخل 18 واجلماعي  امل�ؤ�ص�صي  العمل  غياب 
8 4.310.850 االأق�صام العلمية.

االأق�صام 19 داخل  القرارات  اتخاذ  يف  الفردية 
18 3.041.779 العلمية.

4.040.901املت��صط احل�صابي العام للمح�ر الثاين )ال�صع�بات(

التي حتد من  ال�صع�بات  الدرا�صة م�افق�ن على  اأفراد  اأن  يت�صح من اجلدول رقم )8( 
املت��صط  بلغ  حيث  االجتماعية،  للم�ص�ؤولية  باجلامعات  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  حتقيق 
احل�صابي العام )4.04( وانحراف معياري مت��صط )0.901(، حيث ي�ؤكدون اأنه يف ظل تلك 
ال�صع�بات التي ت�اجه اأق�صام االإدارة الرتب�ية، فلن ت�صتطيع اأن يك�ن له دور يف حتقيق 
واالأق�صام  والكليات  امل�ص�ؤولني يف اجلامعات  وينبغي على  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  وتفعيل 
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العمل على تاليف تلك العنا�صر وحل امل�صكالت وال�صع�بات التي ت�اجه االأق�صام، وت�فري 
الدعم املادي واملعن�ي، واختيار القيادات امل�ؤهلة ذات الكفاءة العالية والقادرة على حتقيق 

امل�ص�ؤولية االجتماعية.

الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  حتقيق  من  حتد  التي  ال�صع�بات  عبارات  ترتيب  جاء  وقد 
باجلامعات للم�ص�ؤولية االجتماعية ح�صب مت��صطها احل�صابي على النح� االآتي:

جاءت العبارات )4،17،11،16( مرتبة على الت�ايل:( 1
افتقاد برامج اأق�صام االإدارة الرتب�ية للتجديد والتحديث.	 
افتقاد املناهج الدرا�صية ملفه�م ومبادئ امل�ص�ؤولية االجتماعية.	 
امل�ص�ؤولية 	  حتقق  التي  احلديثة  االإدارية  لالأ�صاليب  االأق�صام  اإدارة  افتقاد 

االجتماعية.
عدم وج�د خطط تطبيقية يف االأق�صام لتحقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.	 

حيث تراوحت قيم املت��صط احل�صابي بني )4.44-4.64(، مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة 
م�افق�ن متاماً على تلك العبارات، وت�صري قيم االنحرافات املعيارية التي تراوحت بني 
)0.500-0.731( اإىل وج�د درجة مت��صطة من الت�صتت، وقد يع�د ال�صبب يف وج�د تلك 
ال�صع�بات يف اأن خطط وبرامج اأق�صام االإدارة الرتب�ية قدمية ومل يطراأ عليها اأي جتديد 
بالعامل،  يحدث  الذي  التقدم  وي�اكب  والعاملية  املحلية  بالتط�رات  وياأخذ  حتديث،  اأو 
مبا يف ذلك املقررات الدرا�صية وخططها وت��صيفها والتي تفقد ملفه�م واأبعاد امل�ص�ؤولية 
امل�ص�ؤولية  مفه�م  تعزز  ان  ميكن  والتي  امل�صاحبة  االأن�صطة  غياب  مع  االجتماعية، 
االجتماعية لدى االأ�صاتذة والطلبة، وقد يك�ن الإدارة االأق�صام دور ق�ي وم�ؤثر يف ذلك 
القائد  يغيب  وعندما  والتط�ير،  والتحديث  والت�جيه  القيادة  بعملية  تق�م  من  فهي 

الفعال فاإن االأق�صام �صتتاأثر بذلك.

جاءت العبارات )18،3،5،15( مرتبة على الت�ايل:( 2
�صعف العالقة بني االأق�صام وامل�ؤ�ص�صات احلك�مية واخلا�صة فيما يتعلق بتحقيق 	 

امل�ص�ؤولية االجتماعية.
يحقق 	  مبا  الق�صم  واأعمال  برامج  يف  للم�صاركة  للطلبة  الفر�صة  اإتاحة  ندرة 

امل�ص�ؤولية االجتماعية.
قدم الربامج الدرا�صية التي تقدم للطلبة وافتقادها للتجديد والتحديث.	 
غياب العمل امل�ؤ�ص�صي واجلماعي داخل االأق�صام العلمية.	 
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حيث تراوحت قيم املت��صط احل�صابي بني )4.31-4.43(، مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة 
م�افق�ن متاماً على تلك العبارات، وت�صري قيم االنحرافات املعيارية التي تراوحت بني 
)0.577-0.865( اإىل وج�د درجة مت��صطة من الت�صتت، وقد يع�د ال�صبب يف وج�د تلك 
ال�صع�بات يف عدم وج�د تن�صيق وترابط وتكامل بني االأق�صام العلمية وامل�ؤ�ص�صات واجلهات 
الربامج،  تلك  االأهداف من  عن حتقيق  وبعيداً  منف�صاًل  العمل  العالقة مما جعل  ذات 
امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  ت�صهم  والتي  بالطلبة  اخلا�صة  وامل�صاركات  الفر�ض  غياب  واأي�صاً 
اإىل قدم  باالإ�صافة  امل�صاركات واالأن�صطة،  املادي واملعن�ي لتلك  الدعم  االجتماعية، وقلة 
الربامج الدرا�صية وخططها واأهدافها والت��صيف اخلا�ض باملقررات، وبالتايل حتتاج اإىل 
التحديث واأن ي�ؤخذ يف االعتبار م��ص�ع امل�ص�ؤولية االجتماعية عند حتديثها وتط�يرها، 
لي�ض  العلمية  االأق�صام  داخل  العمل  اأن  ه�  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  يعيق  ومما 

م�ؤ�ص�صياً، بل يعتمد على اجتهادات فردية وت��صيات �صخ�صية.

جاءت العبارات )13،8،12،14( مرتبة على الت�ايل:( 3
غياب ثقافة امل�ص�ؤولية االجتماعية عن الطلبة واأع�صاء هيئة التدري�ض وامل�ظفني.	 
قلة اهتمام اأع�صاء هيئة التدري�ض مبفه�م واأبعاد امل�ص�ؤولية االجتماعية.	 
ق�ص�ر يف الربط بني الر�صائل العلمية للطلبة وق�صايا املجتمع.	 
عدم اإتاحة الفر�صة للطلبة للم�صاركة يف برامج واأن�صطة الق�صم.	 

اأفراد  اأن  على  يدل  مما   ،)4.19-4.00( بني  احل�صابي  املت��صط  قيم  تراوحت  حيث 
الدرا�صة م�افق�ن على تلك العبارات، وت�صري قيم االنحرافات املعيارية التي تراوحت 
بني )0.642-1.162( اإىل وج�د درجة بني املت��صطة والعالية من الت�صتت، وقد يع�د 
ال�صبب يف وج�د تلك ال�صع�بات يف اأن غياب ثقافة امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات 
م��ص�ع  حلداثة  نظراً  ال�صع�بات؛  تلك  يف  رئي�ض  �صبب  ه�  التعليمية  وامل�ؤ�ص�صات 
واالأع�صاء  امل�ص�ؤولني  من  الكايف  االهتمام  تعطى  مل  واأي�صاً  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية 
من حيث ن�صر ثقافتها والتعريف بها، ومن ثم العمل على حتقيقها، وعلى هذا ينبغي 
العمل على تبني مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية ون�صر ثقافتها من اجلميع، لكي ت�صبح 

جزء من الربامج واخلطط، ويتم الرتكيز عليها م�صتقباًل.

جاءت العبارات )6.7،10،1،9( مرتبة على الت�ايل:( 4
ق�ص�ر الربط بني الر�صائل العلمية للطلبة وق�صايا املجتمع.	 
قلة امل�ارد املالية الأق�صام االإدارة الرتب�ية الالزمة لتحقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.	 
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ق�ص�ر اأق�صام االإدارة الرتب�ية على حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية لكرثة اأعبائها 	 
االإدارية.

افتقاد االأق�صام اإىل البيئة اجلاذبة والتي ت�صهم يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.	 
عدم 	  اإىل  ي�ؤدي  مما  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  بني  واالن�صجام  التعاون  روح  افتقاد 

حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.
حيث تراوحت قيم املت��صط احل�صابي بني )3.65-3.93(، مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة 
م�افق�ن على تلك العبارات، وت�صري قيم االنحرافات املعيارية التي تراوحت بني )288.0-
ال�صبب يف ذلك  الت�صتت، وقد يع�د  والعالية من  املت��صطة  اإىل وج�د درجة بني   )002.1
يف  االجتماعية  الق�صايا  خلدمة  العلمي  البحث  لت�جيه  واآليات  خطط  وج�د  عدم  اإىل 
تفتقد  اأي�صاً  الباحثني،  من  اجتهادات  وفق  ذلك  يك�ن  وقد  الرتب�ية،  االإدارة  تخ�ص�ض 
االأق�صام العلمية اإىل امليزانية وامل�ارد املالية التي ت�صهم يف حتقيق اأهدافها، وكذلك تعاين 
فيما  خا�صة  اأدائها  على  ت�ؤثر  والتي  االإدارية  االأعباء  كرثة  من  العلمية  االأق�صام  كباقي 
الفريق  روح  غياب  االأق�صام  اأداء  على  ي�ؤثر  ومما  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  بتحقيق  يتعلق 
ال�احد بني اأع�صاء هيئة التدري�ض مما يجعل اجله�د فردية بعيداً عن التكامل والتعاون.

جاءت العبارات )1،19( مرتبة على الت�ايل:( 5
الفردية يف اتخاذ القرارات داخل االأق�صام العلمية.	 
لتحقيق 	  الالزمة  الرتب�ية  االإدارة  الأق�صام  الب�صرية  امل�ارد  قلة 

امل�ص�ؤولية االجتماعية.
حيث تراوحت قيم املت��صط احل�صابي بني )2.93-3.04(، مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة 
االأق�صام  حتقيق  على  ت�ؤثر  اأن  وميكن  م�ج�دة  ال�صع�بات  تلك  اأن  من  متاأكدون  غري 
-1.117( بني  تراوحت  التي  املعيارية  االنحرافات  قيم  وت�صري  االجتماعية،  للم�ص�ؤولية 
القرارات  اأن  اإىل  ذلك  تف�صري  وميكن  الت�صتت،  من  عالية  درجة  وج�د  اإىل   )1.779
من  وبت�ص�يت  فردي  ولي�ض  جماعي  ب�صكل  تتم  العلمية  االأق�صام  داخل  والت��صيات 
اأق�صام االإدارة الرتب�ية بعدد  االأع�صاء، فالفردية هنا تك�ن غائبة، وكذلك تزخر معظم 
ذلك  ي�صكل  ال  وبالتايل  واأ�صاتذة،  وحما�صرين  معيدين  من  الب�صرية  الك�ادر  من  جيد 

�صع�بة لها، ولكن قد حتتاج اإىل تفعيل ذلك.
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ال�سوؤال الثالث: ما املقرتحات التي ت�سهم يف حتقيق اأق�سام االإدارة الرتبوية 
باجلامعات ال�سعودية للم�سوؤ�لية االجتماعية؟

واالنحرافات  احل�صابية  املت��صطات  بح�صاب  الباحث  قام  ال�ص�ؤال  هذا  على  لالإجابة 
االإدارة  اأق�صام  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  من  الدرا�صة  عينة  اأفراد  الإجابات  املعيارية 

الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية، والتي جاءت على النح� االآت

الثالث  للمح�ر  وترتيبها  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية  املت��صطات   )9( رقم  جدول 
)املقرتحات التي ت�صهم يف حتقيق اأق�صام االإدارة الرتب�ية للم�ص�ؤولية االجتماعية(

املت��صط العبارةم
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

اخلــطــة 1 يف  االجــتــمــاعــيــة  املــ�ــصــ�ؤولــيــة  اإدراج 
5 0.316 4.89اال�صرتاتيجية الأق�صام االإدارة الرتب�ية.

روؤ�ــصــاء 2 قبل  مــن  االجــتــمــاعــي  العمل  تفعيل 
11 4.750.436 االأق�صام العلمية.

3
الــرعــايــة الــطــالبــيــة الكاملة  تــ�فــري بــرامــج 
والــــتــــي تــ�ــصــمــل بــــرامــــج رعــــايــــة اجــتــمــاعــيــة 

وثقافية.
 4.770.41910 

4
تــطــ�يــر املــنــاهــج وطـــرق الــتــدريــ�ــض اخلا�صة 
بـــالـــربامـــج لــتــخــريــج كـــــ�ادر عــلــمــيــة مــ�ؤهــلــة 

ومدربة.
 4.89 0.316 6

تــ�ظــيــف الــتــعــلــيــم لــتــلــبــيــة حـــاجـــات الــفــرد 5
 4.970.1651 واملجتمع امل�صتقبلية. 

6
تـــدريـــب الــطــلــبــة مـــن خــــالل ور�ـــــض الــعــمــل 
واملــــحــــا�ــــصــــرات عـــلـــى حتـــقـــيـــق املـــ�ـــصـــ�ؤولـــيـــة 

االجتماعية.
 4.920.278 4

7
يف  ت�صهم  الــتــي  الطالبية  االأنــ�ــصــطــة  تــقــدمي 
حتقيق املــ�ــصــ�ؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة مــن بــرامــج 

ولقاءات وندوات داخل االأق�صام.
 4.75 0.436 12
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8
تــــقــــدمي اال�ــــصــــتــــ�ــــصــــارات وعــــمــــل الـــبـــحـــ�ث 
حـــل م�صاكل  تــ�ــصــهــم يف  والـــتـــي  الــتــطــبــيــقــيــة 

املجتمع.
 4.740.443 13

تط�ير 9 يف  احلديثة  التكن�ل�جيا  ا�صتخدام 
2 4.930.256 املناهج التعليمية واأ�صاليب التعلم.

تب�صيط 10 يف  احلديثة  التكن�ل�جيا  ا�صتخدام   
9 4.790.165اإجراءات العمل.

رفـــع الــ�عــي لـــدى اأعــ�ــصــاء هــيــئــة الــتــدريــ�ــض 11
 4.930.2563 والطلبة باأهمية امل�ص�ؤولية االجتماعية.

ومــبــادئــهــا 12 االجــتــمــاعــيــة  املــ�ــصــ�ؤولــيــة  اإدراج 
7 4.890.316 واأبعادها �صمن امل�صارات العلمية للربامج.

13
بامل�ص�ؤولية  تعنى  درا�ــصــيــة  مناهج  ت�صميم   
االجتماعية لتغطية البعد النظري والعملي 

لها.
 4.420.765 19

14
زيادة اهتمام اأع�صاء هيئة التدري�ض بالبح�ث 
االجتماعية  بامل�ص�ؤولية  املتعلقة  والدرا�صات 

حلل ق�صايا املجتمع.
 4.710.457 15

15
االجتماعية  املــ�ــصــ�ؤولــيــة  واأبــعــاد  ثقافة  ن�صر 
املــخــتــلــفــة لـــدى كــافــة الــعــامــلــني مـــن خــالل 

الندوات وور�ض العمل والدورات التدريبية.
 4.880.333 8

ــ�ؤولــيــة 16 تــكــلــيــف فـــريـــق عـــمـــل لــتــحــقــيــق املــ�ــص
20 1.039 4.07االجتماعية داخل االأق�صام.

والطلبة 17 العاملني  ال�صهام  عام  اإطــار  حتديد 
18 4.560.500 وامل�ظفني يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.

18
االإدارة الرتب�ية يف خدمة  اأق�صام  تعزيز دور 
التي  والـــدورات  الربامج  املجتمع من خــالل 

تقدمها.
 4.670.474 16
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تــفــعــيــل دور االإر�ــــصــــاد االأكــــادميــــي يف غــر�ــض 19
17 4.670.750 وتعزيز قيم التف�ق العلمي لدى الطلبة.

20
اإ�ـــصـــراك الــطــلــبــة واأعــ�ــصــاء هــيــئــة الــتــدريــ�ــض 
يف حتـــديـــد اأنــ�ــصــطــة وفــعــالــيــات املــ�ــصــ�ؤولــيــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل االأقــــ�ــــصــــام عــلــى 

تط�يرها.
 4.720.451 14

4.750.429املت��صط احل�صابي العام للمح�ر الثالث )املقرتحات(

يت�صح من اجلدول رقم )9( اأن اأفراد الدرا�صة م�افق�ن متاماً على املقرتحات التي ت�صهم 
يف حتقيق اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية للم�ص�ؤولية االجتماعية، حيث بلغ 
املت��صط احل�صابي العام )4.75( وانحراف معياري دون املت��صط )0.429(، حيث ي�ؤكدون 
الأق�صام  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  كبري  ب�صكل  ي�صهم  املقرتحات  بتلك  العمل  اأن 

االإدارة الرتب�ية باجلامعات ال�صع�دية.

وقد جاء ترتيب عبارات املقرتحات التي ت�صهم يف حتقيق اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات 
ال�صع�دية للم�ص�ؤولية االجتماعية ح�صب مت��صطها احل�صابي على النح� االآتي:

جاءت العبارات )1،6،11،9،5( مرتبة على الت�ايل:( 1

ت�ظيف التعليم لتلبية حاجات الفرد واملجتمع امل�صتقبلية.	 
ا�صتخدام التكن�ل�جيا احلديثة يف تط�ير املناهج التعليمية واأ�صاليب التعلم.	 
رفع ال�عي لدى اأع�صاء هيئة التدري�ض والطلبة باأهمية امل�ص�ؤولية االجتماعية.	 
امل�ص�ؤولية 	  حتقيق  على  واملحا�صرات  العمل  ور�ض  خالل  من  الطلبة  تدريب 

االجتماعية.
اإدراج امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اخلطة اال�صرتاتيجية الأق�صام االإدارة الرتب�ية.	 

حيث تراوحت قيم املت��صط احل�صابي بني )4.89-4.97(، مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة 
م�افق�ن متاماً على تلك العبارات، وت�صري قيم االنحرافات املعيارية التي تراوحت بني 
املقرتحات  تلك  والأن  احل�صابي،  املت��صط  ح�ل  االإجابات  متركز  اإىل   )0.278-0.165(
حاجات  لتلبية  التعليم  ت�ظيف  خالل  من  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  ت�صهم 
خلدمة  التكن�ل�جيا  ت�ظيف  خالل  وفنياً،  علمياً  وامل�ؤهلني  املتخ�ص�صني  من  املجتمع 
التعليم وتط�رها، كذلك من خالل رفع ال�عي لدى اأع�صاء هيئة التدري�ض فيما يخ�ض 
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اإقامة  امل�ص�ؤولية االجتماعية من خالل الندوات واملحا�صرات وور�ض العمل، ومن خالل 
الأق�صام  يك�ن  واأن  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  تفعيل  على  االأق�صام  لطلبة  تدريبية  برامج 
االإدارة الرتب�ية خطط اإ�صرتاتيجية تتفق مع خطط اجلامعات بحيث يك�ن من براجمها 

وم�صاريعها م��ص�ع امل�ص�ؤولية االجتماعية.

جاءت العبارات )3،10،15،12،4( مرتبة على الت�ايل:( 2
تط�ير املناهج وطرق التدري�ض اخلا�صة بالربامج لتخريج ك�ادر علمية م�ؤهلة 	 

ومدربة.
اإدراج امل�ص�ؤولية االجتماعية ومبادئها واأبعادها �صمن امل�صارات العلمية للربامج.	 
ن�صر ثقافة واأبعاد امل�ص�ؤولية االجتماعية املختلفة لدى كافة العاملني من خالل 	 

الندوات وور�ض العمل والدورات التدريبية.
ا�صتخدام التكن�ل�جيا احلديثة يف تب�صيط اإجراءات العمل.	 
اجتماعية 	  رعاية  برامج  ت�صمل  والتي  الكاملة  الطالبية  الرعاية  برامج  تفعيل 

وثقافية.
حيث تراوحت قيم املت��صط احل�صابي بني )4.77-4.89(، مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة 
تراوحت  التي  املعيارية  االنحرافات  قيم  وت�صري  العبارات،  تلك  على  متاماً  م�افق�ن 
امل�ص�ؤولية  الت�صتت، وميكن حتقيق  درجة منخف�صة من  اإىل وج�د  بني )0.419-0.165( 
االجتماعية الأق�صام االإدارة الرتب�ية يك�ن عن طريق اإدراج مقررات واأهداف ومناهج �صمن 
االجتماعية  امل�ص�ؤولية  ثقافة  ن�صر  طريق  وعن  االأق�صام،  تقدمها  التي  الربامج  م�صارات 
تقنية  وت�ظيف  النقا�ض،  وحلقات  وامل�ؤمترات  والندوات  والدورات  وامل�صاريع  بالربامج 

املعل�مات يف ذلك، مع وج�د الرعاية التامة للطلبة علمياً وثقافياً واجتماعية وترب�ياً.

جاءت العبارات )14،20،8،7،2( مرتبة على الت�ايل:( 3
تفعيل العمل االجتماعي من قبل روؤ�صاء االأق�صام العلمية.	 
من 	  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  حتقيق  يف  ت�صهم  التي  الطالبية  االأن�صطة  تقدمي 

برامج ولقاءات وندوات داخل االأق�صام.
م�صكالت 	  حل  يف  ت�صهم  والتي  التطبيقية  البح�ث  وعمل  اال�صت�صارات  تقدمي 

املجتمع.
امل�ص�ؤولية 	  وفعاليات  اأن�صطة  حتديد  يف  التدري�ض  هيئة  واأع�صاء  الطلبة  اإ�صراك 

االجتماعية التي تعمل االأق�صام على تط�يرها.
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بامل�ص�ؤولية 	  املتعلقة  والدرا�صات  بالبح�ث  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  اهتمام  زيادة 
االجتماعية حلل ق�صايا املجتمع.

اأفراد  اأن  على  يدل  مما   ،)4.75-4.71( بني  احل�صابي  املت��صط  قيم  تراوحت  حيث 
التي  املعيارية  االنحرافات  قيم  وت�صري  العبارات،  تلك  على  متاماً  م�افق�ن  الدرا�صة 
تراوحت بني )0.436-0.457( اإىل وج�د درجة منخف�صة من الت�صتت، من ذلك يتبني 
الكبري يف حتقيق  الدور  عليهم  يق�م  الرتب�ية  االإدارة  العلمية يف  االأق�صام  روؤ�صاء  اأن 
واملتابعة، ومن خالل  والتخطيط  وامل�صاندة  الدعم  امل�ص�ؤولية االجتماعية من خالل 
بفاعلية،  فيها  الطلبة  ي�صارك  بحيث  واللقاءات  والندوات  الطالبية  االأن�صطة  اإقامة 
اإ�صافة اإىل ما يقدمه االأ�صاتذة بالق�صم من ا�صت�صارات واأبحاث م�جهة حلل م�صكالت 

املجتمع وق�صاياه املختلفة.

جاءت العبارات )16،13،17،19،18( مرتبة على الت�ايل:( 4
تعزيز دور اأق�صام االإدارة الرتب�ية يف خدمة املجتمع من خالل الربامج والدورات 	 

التي تقدمها.
تفعيل دور االإر�صاد االأكادميي يف غر�ض وتعزيز قيم التف�ق العلمي لدى الطلبة.	 
امل�ص�ؤولية 	  حتقيق  يف  وامل�ظفني  والطلبة  العاملني  الإ�صهام  عام  اإطار  حتديد 

االجتماعية.
النظري 	  البعد  لتغطية  االجتماعية  بامل�ص�ؤولية  تعني  درا�صية  مناهج  ت�صميم 

والعملي لها.
تكليف فريق عمل لتحقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية داخل االأق�صام.	 

حيث تراوحت قيم املت��صط احل�صابي بني )4.07-4.67(، مما يدل على اأن اأفراد الدرا�صة 
م�افق�ن متاماً على تلك العبارات، وت�صري قيم االنحرافات املعيارية التي تراوحت بني 
حتقيق  وميكن  الت�صتت،  من  والعالية  املت��صطة  بني  درجة  وج�د  اإىل   )1.039-0.500(
امل�ص�ؤولية االجتماعية من خالل تقدمي االأق�صام لربامج م�جهة للمجتمع ب�صكل مبا�صر 
تفعيل  التعليمية والرتب�ية، وعن طريق  امل�ؤ�ص�صات  واالإداريني يف  القياديني  ت�ؤهل فيها 
االإر�صاد االأكادميي لكل طالب يلتحق بالق�صم وبالذات طلبة الدرا�صات العليا، مع االأخذ 
يف االعتبار ت�صميم مناهج ُتعنى بامل�ص�ؤولية االجتماعية وحتققها، مع تك�ين فرق عمل او 

جلان يك�ن هدفها تفعيل دور االأق�صام يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.
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التوصيات:
من خالل النتائج التي ت��صلت اإليها الدرا�صة فاإن الباحث ي��صي:

امل�ص�ؤولية ( 1 حتقيق  على  ال�صع�دية  باجلامعات  الرتب�ية  االإدارة  اأق�صام  تعمل  اأن 
االجتماعية من خالل ما ت��صلت اإليه من نتائج يف املجاالت االتية:

- الربامج االأكادميية.
- البح�ث العلمية.

- العمليات واالأن�صطة.
الرتب�ية ( 2 االإدارة  اأق�صام  ت�اجه  التي  وامل�صكالت  ال�صع�بات  حل  على  العمل 

باجلامعات ال�صع�دية يف �صبيل حتقيقها للم�ص�ؤولية االجتماعية.

القيام بتنفيذ املقرتحات التي ت�صهم يف حتقيق اأق�صام االإدارة الرتب�ية باجلامعات ( 3
ال�صع�دية للم�ص�ؤولية االجتماعية.

المقترحات:
االعتماد  معايري  �صمن  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  دمج  اإمكانية  ح�ل  درا�صة  اإجراء   -

االأكادميي للجامعات ال�صع�دية.
- اإجراء درا�صة عن دور اجلامعات ال�صع�دية يف حتقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.
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مجاالت المسؤولية االجتماعية
في الجامعات الخليجية

د. بندر بن عبدالعزيز اليحيى
اأ�ستاذ الفقه امل�ساعد بق�سم الدرا�سات االإ�سالمية

عميد كلية العلوم �الدرا�سات االإن�سانية برماح - جامعة املجمعة
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مجاالت المسؤولية االجتماعية في الجامعات الخليجية

ملخص البحث : 
     يهدف هذا البحث اإىل درا�صة مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اجلامعات اخلليجية،  
الدول وحدها  قدرة  وعدم  العاملية،  واملتغريات  للتغريات  كنتيجة حتمية  وجماالتها، 
اإْذ ال  املجتمع،  القيام ب�اجباتها وم�ص�ؤولياتها جتاه جمتمعاتها مل�اكبة تط�رات  على 
ب�اجباتها  وال�صحية  واالإقت�صادية  التعليمية  اأ�صكالها  بكافة  امل�ؤ�ص�صات  قيام   من  بد 
اأهم  اأحد  امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات  امل�اطنني كافة، وتعترب  وم�ص�ؤولياتها جتاه 

املهام الرئي�صة املناطة بها. 
      وتتن�ع جماالت امل�ص�ؤولية املجتمعية فمنها : ن�صر البح�ث والدرا�صات العلمية يف 
الق�صايا االأكرث اإحلاحاً التي يحتاجها املجتمع، وتر�صيخ القيم ال�صحيحة فيه، واإقامة 
التنمية  االأكادمييني والطلبة لتعزيز  املختلفة وبني  املجتمع  عالقات  بني م�ؤ�ص�صات 
اجلامعة  مرافق  من  لال�صتفادة  املجتمع  متكني  على  عالوة  امل�صتدامة،   االإن�صانية 
الربامج  الإقامة  وامل�صائية  ال�صباحية  الفرتة  خالل  العلمية  ومقدراتها  ومن�صاآتها 
العلمية واالجتماعية، مبا يدعم التعليم امل�صتمر والعمل التط�عي لالإ�صهام يف تنمية 

املجتمع. 
الكلمات املفتاحية : اجلامعات اخلليجية، امل�ص�ؤولية االجتماعية، التنمية امل�صتدامة. 
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الف�سل االأ�ل: مقدمة �م�سكلة الدرا�سة

 المقدمة
يف  وه�  املا�صي  القرن  منت�صف  يف  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  ظه�ر   منذ   
تط�ر م�صتمر، وات�صعت دائرته لي�صمل ما ه� اأكرث من الن�صاطات االإنتاجية، بل اإنه اأ�صبح 
كارتباط  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  اإىل  ُينظر  واأ�صبح  امل�صتدامة،  التنمية  يف  اأ�صا�صية  ركيزة 
بني املنظمة واملجتمع، بحيث تعمل املنظمة على حتقيق م�صالح املجتمع وذلك من خالل 

االأن�صطة االجتماعية املختلفة وحل كثري من م�صاكل وهم�م املجتمع.)1(

وتعترب اجلامعات يف طليعة امل�ؤ�ص�صات العلمية والرتب�ية ، وتعترب اأكرب راعي   
املجتمع  م�صاركة  تعزيز  يف  الكبري  دورها  بخالف  وذلك  والتجديد،  والبحث  لالإعداد 
ِالتزامات  اأهم  اأحد  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  وتعترب  امل�صتدامة،  التنمية  جماالت  كافة  يف 
تهتم  ما مل  تعليم متميز  تقدمي  اجلامعات من  تتمكن  لن  اإذ  املجتمع؛  اجلامعات جتاه 

بالتح�صني والتط�ير امل�صتمر وخدمة املجتمع.

واأي�صاً فامل�ص�ؤولية االجتماعية ركناً اأ�صا�صياً ومهماً يف املجتمع، وبدونها ت�صبح   
احلياة ف��صى، ويغلب التناف�ض واالأنانية والفردية والرتكيز على الذات، مما ي�ؤدي اإىل 
التطاحن بني الب�صر، والت�صاحن، وكل ذلك ي�ؤدي اإىل الدمار واخلراب، كما اأن �صنة احلياة 
ال�صليمة بحاجة اإىل �صح�ة م�صتمرة لل�صمري االجتماعي لدى االأفراد واجلامعات حتى 
الروحانيات  وبني  عنها  واخلارجة  النف�ض  �صه�ات  من  املنبعثة  املاديات  بني  الت�ازن  يتم 

واالأخالقيات واملبادئ والت�صريعات ال�صماوية.)2(

اأعلى  وحتقيق  امل�صتمر،  والتط�ير  بالتح�صني  اخلليجية  اجلامعات  وتهتم   
املك�نات  كل هذه  باعتبار  واخلدمات  والنتائج  والعمليات  املمار�صات  املمكنة يف  امل�صت�يات 

الركائز االأ�صا�صية لتخريج اأفراد فاعلني يف املجتمع يعمل�ن على تط�ره وتقدمه. 

والدرا�صات  البح�ث  ن�صر  منها  والتي  وكثرية  متن�عة  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  وجماالت 

امل�ص�ؤولية  جتاه  اجلامعة  لدور  اجلامعية  القيادات  تقدير  )1436هـ(،  عايد  بن  عادل  ال�صمري،   -1
  ،)12( العدد  العايل،  للتعليم  ال�صع�دية  املجلة  الريا�ض،  املجتمعية يف اجلامعات احلك�مية يف مدينة 

�ض97.
يف  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  لدى  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  )2014م(،  �صمية  و�صامية،   ، فايز  �صلدان،   -2
اجلامعة االإ�صالمية و�صبل تفعيلها،  املجلة العربية ل�صمان ج�دة التعليم اجلامعي ، املجلد )7( ، العدد 

)18( ، �ض152.
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ال�صحيحة  القيم  وتر�صيخ  املجتمع،  يحتاجها  التي  اإحلاحاً  االأكرث  الق�صايا  يف  العلمية 
فيه، واإقامة عالقات  بني م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة وبني االأكادمييني والطلبة لتعزيز 
التنمية االإن�صانية امل�صتدامة،  عالوة على متكني املجتمع لال�صتفادة من مرافق اجلامعة 
ومن�صاآتها ومقدراتها العلمية خالل الفرتة ال�صباحية وامل�صائية الإقامة الربامج العلمية 

واالجتماعية. 

املجتمعية  بامل�ص�ؤولية  العمل  دائرة  ت��صيع  ب�صرورة  )2014ـ(  ال�صمري  درا�صة  اأو�صت  ولقد 
التي ق�صرتها اجلامعات على عمادات ومراكز خدمة املجتمع، واالنتقال بهذه امل�ص�ؤولية اإىل 
الدائرة االأو�صع التي جتعل منها ثقافة عامة للجامعة، يتبناها اجلميع، وعلى كل امل�صت�يات.

كما اأو�صت درا�صة �صلدان )2014( ب�صرورة عمل دورات تدريبية الأع�صاء هيئة التدري�ض 
االعتبار يف  التط�عي بعني  العمل  ي�ؤخذ  واأن  امل�ص�ؤولية االجتماعية يف حياتهم،  لتفعيل 

تقييم اأع�صاء هيئة التدري�ض.

مشكلة البحث:
اإن اجلامعة م�ؤ�ص�صة اجتماعية ترب�ية ت�ؤثر يف اجل� االجتماعي وتتاأثر فيه، ومن هنا   
كانت لكل جامعة ر�صالتها التي تت�ىل حتقيقها، فاجلامعة باالإ�صافة ل�ظيفتها التعليمية 
واملهارتية  والنف�صية  الروحية  املختلفة  ج�انبه  من  اجلامعي  الطالب  لتنمية  ت�صعى 
واالجتماعية من خالل االأن�صطة الطالبية املختلفة، والتي ت�ؤدي وظيفتها يف ربط احلياة 

التدري�صية باحلياة االجتماعية املحيطة.

بناء  يف  للم�صاهمة  الدرا�صية  القاعات  من  الطالب  لتخريج  فقط  لي�صت  اجلامعات  اإن 
امل�صتقبل بل لها دور كبري ومهم يف تط�ير وتنمية املجتمعات ذاتها وامل�صاهمة يف ارتقائها 
وتط�يرها، كما يجب اأن تتبنى اجلامعات م�ص�ؤولياتها املجتمعية من خالل تاأهيل املجتمع 

الذي نعي�ض فيه ونتعاي�ض معه.

ويجب على اجلامعات اأن تعمل على تقريب امل�صافة بينها وبني اأبناء املجتمع بحيث ي�صعر 
املجتمع ب�ج�د هذه امل�ؤ�ص�صات التعليمية الرائدة فيه، وينعك�ض ذلك عرب تط�ير قدرات 
اأبنائه ف�صاًل عن ا�صتطالع االآفاق امل�صتقبلية للمجتمع عرب الدرا�صات واملراكز البحثية 

باجلامعات.)3( 

3-  العم�دي ، اأحمد بن علي )2015م(، امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات تتعدى اأ�ص�ارها – دور اجلامعات 
املجتمعي يف اال�صتثمار التنم�ي، فكر، العدد )9(. �ض1.
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لذلك ميكن و�صع الت�صاوؤل الرئي�ض التايل:

ما هي جماالت امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اجلامعات اخلليجية؟

أسئلة البحث:
ما ه� مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية؟� 1
ما هي اأهمية امل�ص�ؤولية االجتماعية؟� 2
ما هي مبادئ امل�ص�ؤولية االجتماعية؟� 3
امل�ص�ؤولية � 4 جمال  يف  اخلليجية  اجلامعات  دور  تنامي  يف  امل�ؤثرة  الع�امل  هي  ما 

االجتماعية؟

أهداف البحث:
التعرف على مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية.� 1
التعرف على جماالت امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اجلامعات اخلليجية.� 2
ت��صيح اأهمية امل�ص�ؤولية االجتماعية.� 3
التعرف على مبادئ امل�ص�ؤولية االجتماعية.� 4
جمال � 5 يف  اخلليجية  اجلامعات  دور  تنامي  يف  امل�ؤثرة  الع�امل  على  التعرف 

امل�ص�ؤولية االجتماعية. 

أهمية البحث:
االأهمية النظرية:

اأهمية درا�صة دور اجلامعات اخلليجية يف تلبية احتياجات � 1 اإىل  اأهمية البحث  ترجع 
م�اطنيها من ناحية ، واإىل ت��صيح جماالت امل�ص�ؤولية االجتماعية من ناحية اأخرى.

التحديات التي ت�اجهها املنطقة العربية ب�صفة عامة، ومنطقة اخلليج ب�صفة خا�صة، � 2
والتي يتعني على اجلامعات اخلليجية القيام ب�اجبها جتاه تلك التحديات.

اإن درا�صة امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات اخلليجية قد يفتح اآفاقاً جديدة ملزيد من � 3
الدرا�صات امل�صتقبلية.
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االأهمية العملية:
قد ي�صاهم البحث مبا يت��صل اإليه من نتائج يف ا�صتفادة امل�ص�ؤولني واأ�صحاب القرار.� 1
قد ي�صتفيد املجتمع املحلي واخلليجي من نتائج الدرا�صة التي تبني جماالت امل�ص�ؤولية � 2

االجتماعية للجامعات واخلدمات املجتمعية التي ت�فرها.

منهج البحث:
حيث  البحث  مل��ص�ع  ملالئمته  وذلك  التحليلي  ال��صفي  املنهج  الباحث  ي�صتخدم  �ص�ف 
ميكن تعريف البحث ال��صفي يف جمال الرتبية باأنه كل ا�صتق�صاء ين�صب على الظاهرة 
التعليمية اأو النف�صية كما هي قائمة يف ال�قت احلا�صر، بق�صد ت�صخي�صها وك�صف ج�انبها، 
وحتديد العالقات بني عنا�صرها، اأو بينها وبني ظ�اهر تعليمية اأو نف�صية اأو اجتماعية 

اأخرى.)4(

مصطلحات البحث:
امل�سوؤ�لية االجتماعية:

جتاه  االجتماعي  ب�اجبه  الفرد  »�صع�ر  باأنها:  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تعريف  ميكن 
نف�صه، ومن يعي�ض معه من اأبناء جمتمعه، وم�ص�ؤولية الفرد االجتماعية تتحدد مبقدار 
ا�صتعداده باالإقرار بنتائج ت�صرفاته جتاه جماعته التي ينتمي اإليها، فال معنى للم�ص�ؤولية 

االجتماعية دون اإدراك الفرد ملا يرتتب على اأعماله من نتائج وتبعات«. )5(

اأمام نف�صه واأمام  الذاتية عن اجلماعة  باأنها : »م�ص�ؤولية الفرد  وعرفها زهران )2009( 
اجلماعة واأمام اهلل، وهي ال�صع�ر بال�اجب والقدرة على حتمله والقيام به«. )6(

امل�سوؤ�لية االجتماعية للجامعات:
وعماًل  ق�اًل  اجلامعات  »التزام  باأنها:  للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تعريف  ميكن 
وللمجتمع  وطلبتها  مل�ظفيها  احلياة  ن�عية  حت�صني  �صاأنها  من  وقيم  مبادئ  مبجم�عة 

– مفاهيمه،  اأ�ص�ض البحث العلمي يف العل�م الرتب�ية والنف�صية  4-  الفتلي، ح�صني ها�صم )2014م(، 
عنا�صره، مناهجه، ط1، عمان: دار �صفاء للن�صر والت�زيع، �ض143.

لدى  املمار�صة  القيم  مبنظ�مة  وعالقتها  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  )2012م(،  عقلة.  اأحمد  الزب�ن،    -5
طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، املجلة االأردنية للعل�م االجتماعية ، املجلد 5، العدد)3(، �ض346.  

6-  زهران، حامد )2000م(، علم النف�ض االجتماعي، القاهرة، عامل الكتب، �ض239.
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واالإدارة  والبحث  بالتعليم  املتمثلة  االأ�صا�صية  وظائفها  خالل  من  وذلك  باأكمله،  املحلي 
امل�ؤ�ص�صية والتفاعل املجتمعي وغري ذلك«. )7(

وميكن تعريف امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعاتـ ـ اأي�صاـً ـ باأنها: » التزام اجلامعات مبعاجلة 
اآثارها نح� املجتمع الذي ت�جد فيه، مبا يعزز من التنمية امل�صتدامة، ويف اإطار من الفهم 
واالإدراك القائمني على ا�صتخدام الدور التعليمي والرتب�ي للجامعة للتاأثري على الطلبة 
بقيادة  اجلامعة  اإ�صهام  عدا  ذلك،  �صاأنها حتقيق  التي من  االأن�صطة  والعاملني مبمار�صة 

اأن�صطة املجتمع املحلي وريادته يف هذا املجال«. )8(

جماالت امل�سوؤ�لية االجتماعية :
التي  واالأعمال  :اخلدمات  باأنها  اإجرائياً  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  جماالت  تعريف  ميكن 
امل�صتمر ،  التعليم   ، البيئة   : اأن تقدمها اجلامعات اخلليجية للمجتمع يف كل من  ميكن 

اأعمال التط�ع ، دعم االبتكار ، وغريها من املجاالت.

الدراسات السابقة :
اجلامعة  لدور  اجلامعية  القيادات  )تقدير  بعن�ان   )  2014  ( عادل  ال�صمري،  درا�صة   -1
جتاه امل�ص�ؤولية املجتمعية يف اجلامعات احلك�مية يف مدينة الريا�ض. جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن، كلية املجتمع يف حفر الباطن.

اجلامعات  يف  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  جتاه  اجلامعة  دور  على  التعرف  اإىل  الدرا�صة  هدفت 
احلك�مية يف مدينة الريا�ض من خالل تقدير القيادات اجلامعية لهذا الدور، مع تقدمي 
مقرتحات تط�ر اأداء اجلامعات يف هذا اجلانب، وقد ا�صتخدمت الدرا�صة املنهج ال��صفي 
امل�صحي، واعتمدت اال�صتبانة اأداة جلمع بياناتها، حيث �صمت )63( فقرة ت�زعت على �صتة 
وال�صحي،  والبيئي،  والقيمي،   واالأخالقي،   واملجتمعي،  واالإجرائي،  االإداري  هي:  اأبعاد 
ع�ص�ائية  عينة  على  اال�صتبانة  وزعت  وقد  والرتب�ي،  واملعريف،  واالنتمائي،  وال�طني، 
مدينة  يف  احلك�مية  اجلامعات  يف  اجلامعية  القيادات  من  افراد   )107( بلغت  طبقية 
الريا�ض ، وهي جامعة امللك �صع�د . وجامعة االمام حممد بن �صع�د االإ�صالمية ، وجامعة 

املجتمعية،  مب�ص�ؤولياتها  القيام  يف  اجلامعة  لنجاح  الداخلية  ال�صروط  )2011م(،  �صفيان،  كمال،   -7
م�ؤمتر امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات الفل�صطينبة ، 29 / 9 /2011م، جامعة القد�ض املفت�حة، نابل�ض.

8-  ع�اد، ي��صف ذياب. )2010م(، دليل امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات، جامعة القد�ض املفت�حة، رام 
اهلل، فل�صطني،  �ض24.
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اأبرز نتائجها اأن ك�صفت عن دور جيد للجامعات جتاه امل�ص�ؤلية  االمرية ن�رة . وكان من 
املجتمعية ب�صكل عام ، اإال اأنها الزالت غري حمددة بال�صكل الذي 

 ، ، وميزانية حمددة  وا�صحة  ، ومنهجية  لها ق�اعد منظمة  وا�صحة  يجعل منها مهمة 
واأن ما يقدم حتى االأن يقع �صمن وظيفة اجلامعة الثالثة املرتبطة بخدمة املجتمع ،كما 
اأظهرت وج�د فروق ذات داللة اإح�صائية وفقا ملتغري اجلامعة بني كل من جامعة االإمام 
وجامعتي امللك �صع�د واالأمرية ن�رة ل�صالح جامعة االإمام ، وفروقا ذات داللة اإح�صائية 
وفقا ملتغري املركز ال�ظيفي ل�صالح املراكز القيادية العليا ، بينما مل تظهر اأي فروق تعزى 
ملتغري الدرجة العلمية اأو ن�ع الكلية، وقد خرج الباجث مبجم�عة من الت��صيات ، اأهمها: 
�صرورة ت��صيع دائرة العمل بامل�ص�ؤولية املجتمعية التي ق�صرتها اجلامعات على عمادات 
ومراكز خدمة املجتمع،  واالنتقال بهذه امل�ص�ؤولية اإىل الدائرة االأو�صع التي جتعل منها 

ثقافة عامة للجامعة ، يتبناها اجلميع ، وعلى كل امل�صت�يات .

2- درا�صة ع�اد ، ذياب ي��صف )2014(، دور امل�ص�ؤولية املجتمعية يف تدعيم ممار�صات ال�صلم 
الدويل  القان�ن  على  الرتبية  الرابع،  الدويل  امل�ؤمتر  اأعمال  اجلامعي،  لل�صباب  االأهلي 

االإن�صاين، اجلزائر ، 19 -20 اأغ�صط�ض 2014.

اجلامعي من  ال�صباب  نح�  اجلامعات  دور  على حتديد  العمل  اإىل حتقيق  البحث  هدف 
زاوية امل�ص�ؤولية االجتماعية، وتناول اإ�صكاليات ال�صباب العربي يف التغيري وانعكا�صه  على 
ال�صلم االأهلي، وتناول هذا البحث اأهمية ال�صباب اجلامعي واإ�صهامتهم يف بناء املجتمعات 
باخلربات  وتزويدهم  �صخ�صياتهم،  �صقل  يف  اجلامعات  دور  ِا�صتعر�ض  كما  وا�صتقرارها، 

التي تعزز من م�ص�ؤولياتهم املجتمعية، جتاه الق�صايا التي ت�اجه املجتمع.

�كانت اأهم نتائج الدرا�سة:
ي�ؤمن � 1 فكر  عن  نابعة  جادة  ممار�صة  تتطلب  للم�اطنني  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اإن 

االأول�يات ويحرتم االآراء ويقدر االحتياجات.
يف � 2 اجله�د   تكاتفت  اإذا  اإال  يتم  اأن  ميكن  ال  واآمن  مزدهر  جمتمع  عن  احلديث  اإن 

�صياغة واقع جديد بعيد عن االإكراه والقهر والعنف.
للم�اقف � 3 والتناق�صات  االختالفات  من  ل�صل�صة  حتمية  نتيجة  كان  االنق�صام  اإن 

ال�صيا�صية التي اأثرت ب�صكل مبا�صر على الن�صيج االجتماعي.
واأو�صت الدرا�صة باأنه يجب على االأجهزة االأمنية تعزيز �صراكات مدنية ليلتحم اجلميع 
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الفكر  واإحالل  واأل�انها،  اأ�صكالها  مبختلف  العنف  ثقافة  ومناه�صة  املجتمعي،  الهم  يف 
التن�يري واملنفتح حمل ال�صغائن واالأخطاء والتجاوزات.

هيئة  اأع�صاء  لدى  االجتماعية  )امل�ص�ؤولية  بعن�ان   )2014( و�صامية   ، �صلدان  درا�صة   -3
التدري�ض يف اجلامعة االإ�صالمية و�صبل تفعيلها. املجلد ال�صابع العدد )18(

هدفت الدرا�صة اإىل تعريف امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى اأع�صاء هيئة التدري�ض يف اجلامعة 
ال��صفي  املنهج  الباحثان  ا�صتخدم  الهدف  هذا  ولتحقيق  تفعيلها،  و�صبل  االإ�صالمية 
التحليلي، حيث قام الباحثان باإعداد ا�صتبانة ا�صتملت على )50( فقرة م�زعة على ثالثة 
امل�ص�ؤولية االجتماعية الأع�صاء هيئة التدري�ض نح� الطلبة، وامل�ص�ؤولية  جماالت وهي : 
االجتماعية الأع�صاء هيئة التدري�ض نح� اجلامعة، وامل�ص�ؤولية االجتماعية الأع�صاء هيئة 
التدري�ض نح� املجتمع، وا�صتملت عينة الدرا�صة على )135( من اأع�صاء هيئة التدري�ض من 
اأ�صل جمتمع الدرا�صة املك�ن من )410( للعام الدرا�صي 2012 /2013 م ، ومن االأ�صاليب 
التباين  حتليل   ،T.Test اختبار  املئ�ية،  الن�صب  )ال��صيط،  امل�صتخدمة  االإح�صائية 

االأحادي، اختبار �صيفية( ب�ا�صطة برنامج SPSS واأظهرت نتائج الدرا�صة ما يلي:

1 � )79.58( بلغت  اجلامعة  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  لدى  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  اأن 
بدرجة كبرية.

ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�صائية ترجع ملتغري اجلن�ض وال�صن.� 2
الكلية � 3 ملتغري  ترجع  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  لدى  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وج�د 

)اإن�صانية، علمية، �صرعية( ل�صالح الكلية ال�صرعية.
واأو�صت الدرا�صة ب�صرورة قيام اجلامعة االإ�صالمية بغزة باإعداد برامج وتنظيمها لت�جيه 
الطلبة  جتاه  االجتماعية  مب�ص�ؤوليتهم  للقيام  واإر�صادهم   التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء 

واجلامعة واملجتمع املحلي.

4- درا�صة نظمي ، فار�ض كمال )2011( بعن�ان ) امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى اأكادميي علم 
النف�صية والرتب�ية العدد  النف�ض يف اجلامعات العراقية )بحث ميداين(( جملة العل�م 

.)104(

االجتماعية  امل�ص�ؤولية  ل�صل�ك  اأحدهما  مقيا�صني  بناء  جرى  البحث  اأهداف  ولتحقيق 
واالآخر لدافعية امل�ص�ؤولية االجتماعية، يتاألف كل منهما من )37( فقرة، جرى التحقق 
عراقياً  اأكادميياً   )40( من  م�ؤلفة  عينة  على  تطبيقهما  وبعد  وثباتهما،  �صدقهما  من 
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متخ�ص�صاً بعلم النف�ض من الن�عني، ومن حملة �صهادتي الدكت�راه واملاج�صتري، اختريوا 
من جامعات عراقية عديدة.

كانت أهم نتائج الدراسة:
اإن �صل�ك امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى االأكادمييني النف�صانيني يف العراق يعد متدنياً، � 1

وتبلغ ن�صبة انت�صاره )15%(، وباملقابل فاإن دافعية امل�ص�ؤولية االجتماعية لديهم تعد 
مرتفعة، وتبلغ ن�صبة انت�صاره )%80(

علم � 2 اخت�صا�صي  لدى  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تده�ر  تف�صري  يف  االأرجح  العامل  اإن 
النف�ض، هي املحدودية ال�صديدة لدور م�ؤ�ص�صات الدولة والقطاع اخلا�ض ومنظمات 
يف  املهم  دورهم  وجتاهل  معهم،  التفاعل  و�صعف  عليهم،  االنفتاح  يف  املدين  املجتمع 
عملية التنمية املجتمعية، على الرغم من حاجة ه�ؤالء االأكادمييني ورغبتهم و�صدة 
دافعهم الذاتي يف اأن ت�صارع هذه امل�ؤ�ص�صات لالت�صال بهم واال�صتعانة بخرباتهم، ما 

جعلهم ينزع�ن اإىل الن�صاطات العامة بدل املتخ�ص�صة.
اأن اجلزء االأكرب من �صل�ك امل�ص�ؤولية االجتماعية يق�م على اأ�صا�ض ذاتي، فيما اجلزء � 3

االأقل منه حتفزه م�ؤ�ص�صات الدولة واملجتمع.
التطبيقي � 4 العملي  الت�جه  على  االأكادميي  النظري  للت�جه  وا�صحة  اأرجحية  ت�جد 

يف ميدان املمار�صة الفعلية ل�صل�ك امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى االأكادميي النف�صاين 
العراقي.

وقدم الباحث عدداً من الت��صيات، من بينها الدع�ة الإعادة نظر تق�ميية �صاملة مبدخالت 
وخمرجات العملية التعليمية يف االخت�صا�صات النف�صية يف اجلامعات العراقية، مبا يحقق 
تن�صيقاً وتفاعاًل حقيقياً ومثمراً بني النتاج املعريف االأكادميي ومتطلبات املجتمع الفعلية. 

5- درا�صة :على الرحمن وداد ، واأ�صامة �صهرية ) 2009( بعن�ان ) جامعة االأحفاد للبنات 
�ض  ال�ص�دان،  املدنية(.  وامل�صاركة  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  االأكادميي،  االمتياز  بعد  ما   ،

�ض785 – 808.

هدفت هذه الدرا�صة اإىل تعزيز فهم دور اجلامعات يف جمال امل�صاركة املدنية وامل�ص�ؤولية 
ت�ؤكد  التي  واخلط�ات  واال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  على  ال�ص�ء  وت�صليط  االجتماعية، 
االجتماعية،  وامل�ص�ؤولية  املدنية  امل�صاركة  حتقيق  يف  للبنات  االأحفاد  جامعة  دور  على 
ال�اقع  يف  التدقيق  على  الرتكيز  ومت  البنائية،  املقاربة  على  القائم  املنهج  البحث  واتبع 
واملعرفة  واملعاين  االجتماعية،  الرتكيبات  فهم  اإىل  الباحثتان  �صعت  حيث  االجتماعي، 
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املحيطة والظ�اهر، ومت احل�ص�ل على البيانات االأولية عرب اإجراء مقابالت مع م�ظفني 
رفيعي امل�صت�ى، اأعطى كل منهم املعل�مات الالزمة يف الن�احي ذات ال�صلة، ومت احل�ص�ل 
على امل�صادر الثان�ية من م�صادر خمتلفة، معظمها وثائق وتقارير ودرا�صات بحثية تتعلق 
بجامعة االأحفاد، وقد اتبع حتليل البيانات تقنية التحليل الن�عي الب�صيط، وكانت اأهم 

نتائج الدرا�صة ما يلي:

اأظهرت حتاليل ال�ثائق واملقابالت التي اأجريت مع مدراء رفيعي امل�صت�ى اأن � 1
جامعة االأحفاد للبنات تبذل جه�داً كبرية لتحقيق امل�ص�ؤولية االجتماعية.

ال تزال اجلامعة متم�صكة بتح�صني و�صع املناطق احل�صرية الفقرية.� 2
ينخرط العديد من اأع�صاء هيئة التدري�ض يف جامعة االأحفاد للبنات وبع�ض � 3

خمتلف  يف  خرباتهم  خاللها  ي�صتخدم�ن  نظامية  غري  عمل  جتارب  يف  املتخرجات 
جماالت االخت�صا�ض. 

اأظهرت نتائج املقابالت وحتليل ال�ثائق ذات ال�صلة باأن االأن�صطة اخلارجة عن � 4
املناهج التي تنفذها جامعة االأحفاد للبنات تت�افق مع جمتمعية وحملية ودولية.

تنفيذ � 5 جمال  يف  العملية  التجارب  املدنية  للبنات  االأحفاد  جامعة  م�صاركة 
م�صاريع التنمية املجتمعية، حيث تعمل على تنفيذ م�صاريع تهدف اإىل متكني الن�صاء 
املجتمع  وتعبئة  واملمار�صات،  وال�صل�ك  امل�اقف  يف  اإيجابي  اجتماعي  تغيري  وحتقيق 

وبل�غ التنمية.
ي�صكل املناخ املحيط باجلامعة حتدياً كبرياً مثل الفقر املتزايد والنزاعات، مما � 6

يفر�ض على اجلامعة م�صاركة مدنية اأكرب.
6- درا�صة  العمرى، خالد على. )2008( ، بعن�ان )حتمل طلبة جامعة الريم�ك للم�ص�ؤولية 

االجتماعية يف �ص�ء بع�ض املتغريات(. ر�صالة ماج�صتري ،جامعة الريم�ك.

هدفت هذه الدرا�صة اإىل التعرف على درجة حتمل طلبة الريم�ك للم�ص�ؤولية  االجتماعية 
يف �ص�ء متغريات)اجلن�ض  و التخ�ص�ض  و الرتتيب امليالدى ومنط التن�صئة االأ�صرية(.

 ، االجتماعية  امل�ص�ؤولية  مقيا�ض  ببناء  الباحث  قام  فقد   ، الدرا�صة  هذه  هدف  ولتحقيق 
والذي تك�ن يف �ص�رته النهائية من )56( فقرة م�زعة على جماالت �صتة هي ) جمال 
م�ص�ؤولية الفرد جتاه نف�صه، م�ص�ؤولية الفرد جتاه ا�صرته اأو عائلته ، م�ص�ؤولية الفرد جتاه 
الفرد جتاه  ، م�ص�ؤولية  اأو اجلريان  الفرد جتاه احلي  ، م�ص�ؤولية  االأ�صدقاء  اأو  الزمالء 

ال�طن ،م�ص�ؤولية الفرد جتاه العامل ( .
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ال�صدق  الباحث  ا�صتخدم  فقد   ، للمقيا�ض  ال�صيك�مرتية  اخل�صائ�ض  من  وللتحقق 
الظاهري با�صتخدام املحكمني باالإ�صافة ل�صدق البناء ، وذلك للحكم على �صدق املقيا�ض 
عينة  وتك�نت   ، املقيا�ض  ثبات  من  للتاأكد  وذلك   ، االختبار  اإعادة  طريقة  ا�صتخدم  كما   ،
الدرا�صة من )1093( طالبا وطالبة من طلبة جامعة الريم�ك مت اختيارهم بالطريقة 
-2007  ( الدرا�صي  العام  من  االأول  الدرا�صي  الف�صل  خالل  وذلك  الب�صيطة  الع�ص�ائية 

 .)2008

كانت  قد  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  العينة  افراد  درجة حتمل  اأن  الدرا�صة  نتائج   وك�صفت 
عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وج�د  عن  الدرا�صة  نتائج  ك�صفت  كما  )عالية(  بدرجة 
م�صت�ى الداللة  يف درجة حتمل افراد العينة للم�ص�ؤلية االجتماعية ، وذلك على الدرجة 
الكلية للمقيا�ض تبعا مل�صت�يات متغريي كل من منط التن�صئة االأ�صرية والتخ�ص�ض ، كما 
)( يف  الداللة  اإح�صائية عند م�صت�ي  ذات داللة  الدرا�صة عن وج�د فروق  نتائج  ك�صفت 
درجة حتمل اأفراد العينة للم�ص�ؤلية االجتماعية وذلك على الدرجات الفرعية للمقيا�ض 

تبعا لفئتي متغري اجلن�ض وتبعا مل�صت�يات متغري منط التن�صئة اال�صرية . 

التعقيب على الدراسات السابقة : 
امل�ص�ؤولية  تناولت  ال�صابقة  الدرا�صات  كل  واأن  بحداثتها  ال�صابقة  الدرا�صات  تتميز       
االجتماعية يف اجلامعات، ولقد اخرتت الدرا�صات ال�صابقة من دول خمتلفة لل�ق�ف على 
مدى م�صاركة اجلامعات يف تلك الدول يف امل�ص�ؤولية االجتماعية، ولقد تباينت امل�صاركة 
االأحفاد  جامعة  يف  االجتماعية  امل�صاركة  فمثاًل  اأخرى،  دولة  اإىل  دولة  من  االجتماعية 
بال�ص�دان ح�اإىل )80%( بينما يف اجلامعات العراقية قليلة )15%( ، وبالن�صبة للمقارنة 
بني اجلامعات يف اململكة العربية ال�صع�دية تتميز جامعة االإمام مب�صاركة جمتمعية اأكرب 

من جامعتي امللك �صع�د واالأمرية ن�رة بنت عبدالرحمن.

 ولكن الدرا�صة احلالية تتميز على الدرا�صات ال�صابقة يف الرتكيز على جماالت امل�ص�ؤولية 
االجتماعية مثل : البيئة، ودعم االبتكار، والتعليم امل�صتمر، واأعمال التط�ع، حيث مل تركز 

الدرا�صات ال�صابقة على تلك امل��ص�عات.
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الفصل الثاني: اإلطار النظري
 مفهوم امل�سوؤ�لية االجتماعية: 

جميع  يت�صمن  حتى  وا�صح  ب�صكل  يحرر  اأن  اإىل  بحاجة  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  اإن 
وظائفه واأطرافه املر�صلة وامل�صتقبلة التي قد ينظر اإليها البع�ض على اأنها لي�صت وظائف 
تندرج حتت مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية بينما هي كذلك ، وقد ال يقت�صر هذا املفه�م على 
االأبعاد االجتماعية فقط ، وه� ما قد يتبادر من الت�صمية ، فالفكر االإدارى يدخل بق�ة يف 

حتقيق املفه�م بالنظر اإىل اأن االإدارة و�صيلة ال غاية .)9(

     اإن من دواعي الرتكيز الكبري حالياً على امل�ص�ؤولية املجتمعية انت�صار مفاهيم خاطئة 
رها وكاأنها القيام  باأعمال خريية فقط ، اأو ت�ص�يرها وكاأنها خدمة جمتمعية تق�م  ٌت�ص�ِّ
اأنها )قيمة جذرية (  اإ�صافة الإعمالها االأ�صا�صية ، وال تفرت�ض  بها اجلامعات وال�صركات 
اأ�صا�صية يف كيانها متتزج ب�صكل ع�ص�ي مع ما تق�م به امل�ؤ�ص�صة من تعليم وبحث واإنتاج 
ي�جه  مبداأ  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأن  ترى  ال  اجلامعات  معظم  ان  امل�ؤ�صف  ومن   ، واإدارة 
اأعمال كل العاملني فيها ، بل ترى اأن هذه امل�ص�ؤولية �صيء �صروري ي�صتحق االلتفات اإليه 

اإن �صمحت الظروف واالإمكانات بذلك. )10( 

جتاه  االجتماعي  ب�اجبه  الفرد  »�صع�ر  باأنها:  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تعريف  وميكن 
نف�صه، ومن يعي�ض معه من اأبناء جمتمعه، وم�ص�ؤولية الفرد االجتماعية تتحدد مبقدار 
ا�صتعداده باالإقرار بنتائج ت�صرفاته جتاه جماعته التي ينتمي اإليها فال معنى للم�ص�ؤولية 

االجتماعية دون اإدراك الفرد ملا يرتتب على اأعماله من نتائج وتبعات«. )11(

اأمام نف�صه واأمام  الذاتية عن اجلماعة  باأنها : »م�ص�ؤولية الفرد  وعرفها زهران )2009( 
اجلماعة واأمام اهلل، وهي ال�صع�ر بال�اجب والقدرة على حتمله والقيام به«. )12(

9-  النملة، على اإبراهيم. )2009م(، امل�ص�ؤولية االجتمماعية، �صم�لية املفه�م وحداثة امل�صطلح، جملة 
الدرعية، العدد 46،  �ض 85.  �ض 81 - 98

امل�ص�ؤولية  جتاه  اجلامعة  لدور  اجلامعية  القيادات  تقدير  )1436هـ(،  عايد  بن  عادل  ال�صمري،   -10
املجتمعية يف اجلامعات احلك�مية يف مدينة الريا�ض، �ض105، مرجع �صابق.

املمار�صة لدى  القيم  االجتماعية وعالقتها مبنظ�مة  امل�ص�ؤولية  اأحمد عقلة. )2012م(،  الزب�ن،   -11
طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، �ض346. مرجع �صابق.  

12-  زهران، حامد )2000م(، علم النف�ض االجتماعي، القاهرة، عامل الكتب، �ض240، مرجع �صابق.
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تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية :
ذكر  عندما  املا�صي  القرن  من  الع�صرينيات  بداية  يف  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  ظهرت       
»�صليدون« اأن م�ص�ؤولية كل منظمة تتحدد من  خالل اأدائها االجتماعي واملنفعة املحققة 
للمجتمع ، ثم اأخذ االهتمام االأكادميي بامل�ص�ؤولية االجتماعية ينعك�ض على ال�اقع العملي 
اإال اأنه مل يتم االهتمام بال�صكل املطل�ب اأو باملجاراة العلمية للم�ص�ؤولية االجتماعية ، كما 
اأن امل�ص�ؤولية االجتماعية كانت تتمح�ر يف االهتمام بالعاملني داخل املنظمات وال يتعدى 
اأو�صى امل�ؤمتر املنعقد يف جامعة  اأن  اأو املجتمع ، وظل االأمر على هذا ال�صكل اإىل  البيئة 
كاليف�رنيا عام ) 1972 ( حتت �صعار »امل�ص�ؤولية االجتماعية ملنظمات االأعمال » ب�صرورة 
اإلزام املنظمات كافة برعاية اجل�انب االجتماعية للبيئة وامل�صاهمة يف التنمية االجتماعية 

والتخلي عن فل�صفة تعظيم الربح كهدف وحيد.)13(

ومع ا�صتجابة منظمات االأعمال لهذا الطرح اجلديد و�صع امل�صرع القان�ين ق�اعد ت�صفي 
على هذه االأفكار �صمة االلتزام للتاأكيد على اأن االلتزام باالأداء االجتماعي مل يعد اختياراً 
وعليه ظهرت   ، اال�صتمرار  امل�ؤ�ص�صة يف  هذه  رغبت  اإذا  ملزم  اأمر  ه�  اإمنا  امل�ؤ�ص�صات  اأمام 
املعهد  ودرا�صات  االأمريكية  املحا�صبني  وجمعية  للمحا�صبني  الق�مية  اجلمعية  درا�صات 
االجتماعي  االأداء  عن  االإف�صاح  اأهمية  على  للتاأكيد  القان�نيني  للمحا�صبني  االأمريكي 
ملنظمات  االجتماعية  الربامج  فاعلية  لقيا�ض  الالزمة  االأ�ص�ض  الإر�صاء  اجته�ا  حيث 

االأعمال ، ولكن ظل الطرح مرتبطا بالعمر الزمني والقدرة املالية للمنظمة.

املحيط  اإطار  يف  االجتماعي  ال�عي  لن�صر  االأ�صا�ض  املنطق  هي  االجتاهات  هذه  كانت 
االقت�صادي واملحا�صبي يف بقية دول العامل فقد طالب جممع املحا�صبني القان�نيني باململكة 
املتحدة منظمات االأعمال ب�صرورة ت�صمني التقارير املالية نتائج االأداء االجتماعي ، اأما يف 
فرن�صا فقد نادت اجلمعيات املحا�صبية املهنية ب�صرورة اإلزام امل�ؤ�ص�صات املهنية االإف�صاح عن 

اأدائها االجتماعي ملعرفة درجة التزامها االجتماعي . )14(

طالب  على  اخلا�صة  االأردنية  التلفزي�نية  املحطات  تاأثري  )2014م(  ف�ؤاد.  اإبراهيم  خ�صاونة،   -13
، ملجلد 41،  االإن�صانية واالجتماعية  العل�م  درا�صات  امل�ص�ؤولية االجتماعية،  اجلامعات يف �ص�ء نظرية 

العدد)1(، �ض243

طالب  على  اخلا�صة  االأردنية  التلفزي�نية  املحطات  تاأثري   )2014( ف�ؤاد.  اإبراهيم  خ�صاونة،   -14
اجلامعات يف �ص�ء نظرية امل�ص�ؤولية االجتماعية، درا�صات العل�م االإن�صانية واالجتماعية ، املجلد 41، 

العدد)1(، �ض244
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ويعترب »جال�صر« م�ؤ�ص�ض نظرية العالج ال�اقعي من اأهم العلماء الذين اهتم�ا مب��ص�ع 
امل�ص�ؤولية اهتماماً كبرياً ، حيث اأن امل�ص�ؤولية ال�صخ�صية تعترب ركنا اأ�صا�صاً يف نظرية العالج 
ال�اقعي ويرى »جال�صر« اأن ال�صحة النف�صية ال ت�ؤدي اإىل ال�صل�ك امل�ص�ؤول ، واإمنا ال�صل�ك 
امل�ص�ؤول ه� الذي ينتج عنه ال�صحة النف�صية ، وباملثل فاإن التعا�صة واملعاناة ال�صخ�صية هي 

نتيجة لعدم امل�ص�ؤولية ولي�صت �صببا لها . )15(

وبعد التط�ر االقت�صادي العاملي ، وانطالق الث�رة ال�صناعية ، وت��صيع م�ؤ�ص�صات القطاع 
اخلا�ض يف قطاع االأعمال واالإنتاج على ح�صب القطاع احلك�مي ، ا�صتندت هذه امل�ؤ�ص�صات 
اأنه  اإال   ، كبري  ب�صكل  املادية  والف�ائد  الربح  تعظيم  معايري  على  عملها  ا�صرتاتيجية  يف 
وبعد النقد امل�صتمر لهذا الت�جه بدت احلاجة اإىل تاأ�صي�ض معايري جديدة ت�صاعد يف خلق 
اأدوار اإ�صافية جديدة ال تقف عند الربح والفائدة ، بل تتعدى ذلك اإىل تقدمي اخلدمات 
االجتماعية وامل�صاركة يف التنمية ال�صاملة ، فظهر نتيجة لهذا التط�ر مبا ي�صمى مبحا�صبة 

امل�ص�ؤولية االجتماعية �صمن مهام اإدارة املحا�صبة يف تلك ال�صركات .

ولقد بداأ مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعية بعد ذلك ويف �صبعينيات القرن املا�صي يتبل�ر وياأخذ 
اأبعاداً اأو�صع ، اإذ مل يعد االأمر يتعلق باالأن�صطة التط�عية اأو التربعات ، بل اأ�صبح يعتمد 
)االتفاق  مبادرة  جاءت  حتى   ، ومدرو�صة  ممنهجة  عمل  واآليات  منظمة  وخططاً  برامج 
العاملي ( عام )1999م( من قبل االأمني العام لالأمم املتحدة ، التي �صعى فيها اإىل تفعيل 

دور ال�صركات يف املجتمع ، وزيادة م�صاركة القطاع اخلا�ض يف التنمية االجتماعية . )16(   

امل�سوؤ�لية االجتماعية للجامعات :
لهذه  العام  املفه�م  عن  العام  اإطارها  يف  للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تختلف  ال 
ملمار�صة  اجلامعة  م�ص�ؤولية  هي  للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  اأن  حيث  امل�ص�ؤولية، 
ت�صمل  التي   ، االجتماعية  وامل�صاركة  التدري�ض  يف  االأ�صا�صية  مهامها  يف  والقيم  املبادئ 
 ، باحلرية  واالعرتاف   ، التنمية  يف  اال�صتدامة  اإىل  اإ�صافة   ، وامل�صاواة  بالعدالة  االلتزام 
وتقدير التن�ع ، وتعزيز حق�ق االن�صان والدميقراطية وامل�ص�ؤولية املدنية على اعتبار اأن 
امل�ص�ؤولية االجتماعية لي�صت ن�صاطاً منف�صاًل ، بل يجب اأن تك�ن يف ج�هر عمل اجلامعة 

15- العمري، خالدعلي.)2008(. حتمل طلبة جامعة الريم�ك للم�ص�ؤولية االجتماعية يف �ص�ء بع�ض 
املتغريات، ر�صالة ماج�صتري، جامعة الريم�ك، كلية الرتبية، اربد ، االأردن. �ض4

امل�ص�ؤولية  جتاه  اجلامعة  لدور  اجلامعية  القيادات  تقدير   ،)2014( عايد  بن  عادل  ال�صمري،    -16
املجتمعية يف اجلامعات احلك�مية يف مدينة الريا�ض، �ض104، مرجع �صابق.   
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وكذلك يف طريقة تعليمها .

كما اأن من اخلطاأ النظر اإىل هذا املفه�م على اأنه االلتزام بتقدمي خدمة جمتمعية فقط 
، اإذ اأنه اأكرب من ذلك واأو�صع ، فه� كنة اجلامعة وروحها ، وه� بالن�صبة لها طريقة وج�د 

وعمل .

 وميكن تعريف هذا املفه�م باأنه اإلتزام اجلامعة ق�اًل وعماًل مبجم�عة مبادئ وقيم من 
�صاأنها حت�صني ن�عية احلياة مل�ظفيها وطلبتها وللمجتمع باأكمله ، وتنفيذها من خالل 
وظائفها االأ�صا�صية املتمثلة بالتعليم والبحث واالإدارة امل�ؤ�ص�صية والتفاعل املجتمعي وغري 

ذلك. )17( 

 ، املجتمع قد ي�ص�به بع�ض اخللل  املجتمعية مب�صطلح خدمة  امل�ص�ؤولية  التعبري عن  اإن 
وميكن ت��صيح بع�ض النقاط االأ�صا�صية:

امل�ص�ؤولية االجتماعية اأعم واأ�صمل يف نطاقها واإطارها العام من خدمة املجتمع .. 1
ت�صتند امل�ص�ؤولية االجتماعية اإىل قاعدة قيمية اأخالقية متجددة ، بينما ت�صكل خدمة . 2

امل�ص�ؤولية  ت�صكل  االأحيان  بع�ض  ففي  ؛  م�صبقا  حمددة  مهام  ذات  وظيفة  املجتمع 
املجتمعة امتناعاً عن عمل اأو اإجراء بينما ال ي�جد هذا يف خدمة املجتمع .

متثل خدمة املجتمع اإحدى وظائف اجلامعة التي تلتزم بها ب�صكل ر�صمي ت�صاف اإىل . 3
وظائفها االأ�صا�صية ، وت�صتند عادة اإىل جهات حمددة الإدارتها ، بينما ت�صكل امل�ص�ؤولية 
وظائف  �صمن  يدخل  عام  ومنهج  عمل  طريقة  �صكل  على  ط�عياً  ِالتزاماً  املجتمعية 

اجلامعة الثالث التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع . )18(             
وتعترب امل�ص�ؤولية االجتماعية قيمة اجتماعية ترتكز على االعتماد املتبادل بني االأفراد 
وهي ا�صتعداد ذاتي يتك�ن وينم� من خالل تفاعل الفرد مع اجلماعات التي يتعامل 

معها يف املجتمع .

وتتك�ن امل�ص�ؤولية املجتمعية من ثالث عنا�صر هي االهتمام و الفهم و امل�صاركة .

على  والعمل  الفرد  اليها  ينتمي  التي  اجلماعة  ارتباط  على  املحافظة  يعني  فاالهتمام 

القيام مب�ص�ؤولياتها  لنجاح اجلامعة يف  الداخلية  ال�صروط  �صفيان عبداللطيف، )2011(.  كمال،   -17
املجتمعية، م�ؤمتر امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات الفل�صطينية.   

امل�ص�ؤولية  جتاه  اجلامعة  لدور  اجلامعية  القيادات  تقدير   ،)2014( عايد  بن  عادل  ال�صمري،   -18
املجتمعية يف اجلامعات احلك�مية يف مدينة الريا�ض، �ض106، مرجع �صابق.   
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حالتها  يف  للجماعة  الفرد  فهم  ه�  والفهم   ، اأهدافها  لتحقيق  وا�صتمرارها  تقدمها 
الراهنة من ناحية وم�ؤ�ص�صاتها ونظمها وعاداتها وقيمها من ناحية اأخرى وكذلك فهم 
القيمة االجتماعية الأي فعل اأو ت�صرف اجتماعي ي�صدر عنها ، اأما امل�صاركة فهي التعاون 
والتفاعل االإيجابي من خالل فهم احتياجات اجلماعة واملجتمع التي ينتمي اإليه الفرد 
االأخر  ينمي  منها  كل  الأن  مرتابطة   – ومتكاملة  مرتابطة  الثالثة  العنا�صر  وهذه   ،
ويدعمه ويق�يه ، ومتكاملة اإذ ال ميكن اأن تتحقق �ص�رة امل�ص�ؤولية االجتماعية عند الفرد 

اإال بت�افر عنا�صرها الثالث.

باملجتمعات  الرقي  لتحقيق  اأ�صا�صاً  تق�م  العلم  منارات  اأنها  بحكم  التعليم  م�ؤ�ص�صات  اإن 
اأن ال  ال�صائد فيها ه� مفه�م قدمي، حيث  واأخالقياً، ومفه�م اخلدمة املجتمعية  فكرياً 
تكاد تخل� جامعة من اإدارة م�صتقلة تعني وتهتم بهذا االأمر، وه� غالباً ما تتبع التعليم 

امل�صتمر.

ولكن هذا املفه�م ال يخل� من االأخطاء يف التنفيذ يف كثري من االأحيان، فمراكز خدمة 
املجتمع يف جامعاتنا اأ�صبحت مراكز ربحية تهدف يف املقام االأول الإيجاد ع�ائد مالية ال 
يعاد �صرفها على املجتمع اأو على االأن�صطة الرئي�صية يف اجلامعة، فالدور الذي تقدمه ال 
يعدو اأن يك�ن �صراكه مع القطاع اخلا�ض تنتهي بتقدمي �صهادات، فهي خدمة ال مت�ض كل 
�صرائح املجتمع، وكذلك احلال يف كثري من اخلدمات واالإ�صهامات التي تقدمها اجلامعات 

للمجتمع يف جمال الدعم املادي اأو رعاية االأن�صطة اأو االإ�صراف اأو الت�جيه.)19(

وملا كانت امل�صئ�لية االجتماعية من الق�صايا الرتب�ية املح�رية الهامة يف الع�صر احلديث 
ملا لها من قيمة اجتماعية واأخالقية ودينية وقيمية فهي مطلب ح�صاري وعلمي يدور 
برزت  لذا  وم�صاكله  الأمانيه  واملتفهمة  املجتمع  مع  املتفاعلة  االإيجابية  ال�صخ�صية  ح�ل 
حتمل  على  الفرد  تربية  الأن   ، االأفراد  لدى  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تنمية  اإىل  الدع�ة 
امل�ص�ؤولية جتاه ما ي�صدر عنه من اأق�ال و�صل�كيات هي م�صاألة على قدر كبري من االأهمية 
ملا لها من اأثر يف نظم احلياة داخل املجتمعات االإن�صانية ؛ فاالأفراد امل�ص�ؤول�ن عن اأعمالهم 
تتميز حياتهم باال�صتقرار والطماأنينة واالأمن النف�صي واالجتماعي ، كما اأن تهاون االأفراد 
الروابط  ، وميزق  االإن�صانية  العالقات  الفج�ة بني  ات�صاع  اإىل  ي�ؤدي  امل�ص�ؤولية  يف حتمل 

ويربز اأ�صباب التحطم يف املجتمع . )20(

19-  ع�اد، ي��صف ذياب. )2010(، دليل امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات، �ض29، مرحع �صابق.
20- البنا، ماي�صة حممد )2008( ، دور كلية الرتبية الريا�صية للبنات باالإ�صكندرية يف تنمية امل�ص�ؤولية 
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منطلقات تفعيل امل�سوؤ�لية االجتماعية يف اجلامعات :
التدابري  من  �صل�صلة  اتخاذ  اإىل  ي�صتند  اجلامعات  يف  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تفعيل  اإن 
واالإجراءات واالأن�صطة التي ت�صمن جناح اجلامعات يف حتقيقها للم�ص�ؤولية االجتماعية 

ومن اأبرزها:

احلك�مي � 1 القطاعني  بني  ال�صراكة  لتفعيل  والق�انني  واالأنظمة  الت�صريعات  و�صع 
واخلا�ض.

تقدمي احل�افز والت�صهيالت امل�صجعة الأداء امل�ص�ؤولية االجتماعية.� 2
اجلامعات � 3 برامج  واآثار  نتائج  حتدد  وا�صحة  مبعايري  يتعلق  دقيق  م�ؤ�صر  ت�فري 

للم�ص�ؤولية االجتماعية.
اأن تبداأ اجلامعات بتبني مفه�م التنمية امل�صتدامة يف جميع اأعمالها.� 4
تعزيز امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات من خالل بناء ك�ادر متخ�ص�صة بذلك.� 5
قدرة � 6 اأكرث  لتك�ن  اخلريي  والعمل  املدين  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  تط�ير  يف  امل�صاهمة 

وكفاءة يف حتقيق النتائج.
البذل � 7 بنف�ض م�صت�ى ثقافة  امل�ؤ�ص�صات  لت�صل ثقافة عطاء  ال�عي  زيادة  العمل على 

الفردي
العمل على ت�صحيح املفه�م اخلاطئ باأن حاالت املحتاجني ال ميكن التعامل معها اإال � 8

من اجلهات احلك�مية اأو اجلمعيات اخلريية. )21( 

اأهمية امل�سوؤ�لية املجتمعية: 
تعد امل�ص�ؤولية املجتمعية من اأهم ال�اجبات امللقاة على عاتق ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات 
تط�ير  فى  امل�ؤ�ص�صات  هذه  من  وم�صتمر  ط�عي  التزام  وهى  بالدول،  ال�طنية 
وحت�صني امل�صت�ى التعليمى والثقايف واالقت�صادي والت�صامن االجتماعي الأفراد 
املجتمع وذلك من خالل اإطالق وتبنى املبادرات الداعمة خلدمة القطاعات كافة 

، ح�صب احتياجات تلك القطاعات واإمكانات امل�ؤ�ص�صة.)22(  

االجتماعية لدى الطالبات ، املجلة العلمية للرتبية البدنية والريا�صية ،العدد )54(،�ض387-359.
21- ع�اد، ي��صف ذياب. )2010م(، دليل امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات، �ض59، مرجع �صابق.
22- ع�اد، ي��صف ذياب. )2010م(، دليل امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات، �ض13، مرجع �صابق.
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االأعمال  فى  امل�صاركة  جمرد  على  تقت�صر  ال  االأعمال  لرجال  االجتماعية  امل�ص�ؤولية   اإن 
اخلريية ، فهناك ما يتعلق بالن�احى ال�صحية والبيئية ، ومراعاة حق�ق االن�صان وخا�صة 
العادلة  باملناف�صة  وااللتزام  املحلي،  املجتمع  وتط�ير  منها،  العاملني  بحق�ق  يتعلق  ما 

والبعد عن االحتكار.

فى  االأفراد  اإعداد  عملية  فى  مهما  ومطلباً   ، ملحة  حاجة  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  وتعد 
املجتمعات املختلفة ، لتحمل واجباتهم جتاه اجلماعة التى ينتم�ن اإليها ، واملجتمع الذين 
يعي�ص�ن فيه ، اإذ اأن االإرتقاء والتقدم احل�صارى باملجتمع مرتبط ارتباطا وثيقاً بدرجة 

وعي الفرد مب�ص�ؤولياته االجتماعية ودرجة اهتمامه للقيام بها. )23(

التى  وللمجتمع فى حت�صني اخلدمات  للم�ؤ�ص�صات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  اأهمية  وتكمن 
تقدم للمجتمع، وخلق فر�ض عمل حقيقية ، ودفع االأج�ر العادلة، و�صمان �صالمة العمال 

وامل�ظفني، وامل�صاركة فى اإيجاد حل�ل للم�صكالت االجتماعية والبيئية . )24( 

كما اأن امل�ص�ؤولية االجتماعية ت�ؤدى دوراً مهما فى ا�صتقرار احلياة لالأفراد واملجتمعات ، 
حيث تعمل على �صيانة نظم املجتمع وحتفظ ق�انينه وحدوده من االعتداء ، ويق�م كل 
النه��ض  �صبيل  ما عليه يف  ويعمل  نف�صه ونح� جمتمعه،  وم�ص�ؤوليته نح�  ب�اجبه  فرد 
للبدن؛  بالن�صبة  كاخللية  للمجتمع  بالن�صبة  الفرد  اإن  حيث  عاتقه؛  على  امللقاة  باأمانته 
فكما اأن البدن ال يك�ن �صليماً اإال اإذا �صلمت جميع خالياه، وقامت باأداء وظائفها املن�ط 
بها، فكذلك املجتمع ال يك�ن �صليماً اإال اإذا �صلم جميع اأفراده، وقام�ا بجميع م�ص�ؤولياتهم 

وواجباتهم )25( 

نظريات امل�سوؤ�لية االجتماعية:
اأمام ثالث نظريات مطروحة �صائعة التداول يف الدرا�صات  اأننا نقف حاليا  ميكن الق�ل 

االإدارية وهي كما يلي :

التدري�ض يف  اأع�صاء هيئة  امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى  ، و�صامية، �صمية )2014م(،  23-  �صلدان، فايز 
اجلامعة االإ�صالمية و�صبل تفعيلها،  املجلة العربية ل�صمان ج�دة التعليم اجلامعي ، املجلد )7( ، العدد 

)18( ، �ض54
24- ع�اد، ي��صف ذياب. )2010م(، دليل امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات، �ض14، مرجع �صابق.

التدري�ض يف  هيئة  اأع�صاء  لدى  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  )2014م(،  �صمية  و�صامية،   ، فايز  �صلدان،   -25
اجلامعة االإ�صالمية و�صبل تفعيلها،  املجلة العربية ل�صمان ج�دة التعليم اجلامعي ، املجلد )7( ، العدد 

)18( ، �ض54
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نظرية اأ�صحاب املال: � 1
املالكني واملديرين  ، وكانت ترى       كان ظه�ر هذه النظرية يف نهاية القرن الع�صرين 
واأن   ، املالكني  اأرباح  اإىل تعظيم  املديرين ي�صع�ن  اأن  العقد  هم طرفا عقد،  و�صيغة هذا 
املديرين يقدم�ن �صمانات لتحقيق هذه الغاية بكل حرفية ، ووفقا لهذه النظرية فاإن 
املديرين واالإداريني هم وكالء حلملة االأ�صهم وهم ملتزم�ن بتحقيق االأرباح التي ي�صعى 

اإليها املالك�ن .

اأهمية  تعطي  ك�نها  امل�صالح  اأ�صحاب  من  كثرية  انتقادات  النظرية  لهذه  هت  ُوجِّ ولقد 
لطريف العقد فقط دون النظر اإىل بقة االأطراف االأخرى من اأ�صحاب امل�صالح ، ويعتقد 
اهتم  ما  فاإذا   ، املديرون  هم  وم�صاحلهم  املالكني  ميثل  الذي  اأن  النظرية  هذه  اأن�صار 
�صاأن  فاإن من  امل�ص�ؤولية االجتماعية  ا�صهامات حتت م�صمى  اأي  املديرون مب�صاألة تقدمي 
هذا االهتمام اإ�صعاف القدرة املالية للمالكني وبالتايل اإ�صعاف ق�ة االأداء املايل للمنظمة 

)26( .

نظرية اأ�صحاب امل�صالح: � 2
يق�صد باأ�صحاب امل�صالح جمم�عة االأ�صخا�ض الذين يتاأثرون بقرارات واأن�صطة و�صيا�صات 
وامل�ردين  واملالكني  والعاملني  الزبائن  من  كل  املجم�عة   هذه  �صمن  ويدخل  املنظمة،  
واحلك�مة واملجتمع املحلي ، وتعك�ض هذه النظرية اهتمامات اأ�صخا�ض اآخرين من خارج 

املنظمة مثل املجتمع املحلي والزبائن واحلك�مة.

     اإن هذه النظرية  مبنية على فكرة اأن املنظمة تخدم قطاعاً كبرياً من العامة والهدف 
اأن تخ�ص�ض جزءاً من  املنظمات  ، وبالتايل على جميع  ه� خلق قيمة م�صافة للمجتمع 
اأرباحها خلدمة املجتمع فاإذا مل تفعل فاإنها لن تبق يف ال�ص�ق ، باالإ�صافة اإىل ذلك فاإن 
املنظمة تقدم الكثري من القيم  امل�صافة مثل تط�ير العاملني ، واالإبداع يف االإنتاج ل�صالح 

الزبائن وغريها .

اأمناط  التنظيمية يف ممار�صة  املتغريات  اثر   ، . )2010م(  اإبراهيم  ، وببان  ، م�ؤيد �صعيد  ال�صامل    -26
امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اجلامعات االأردنية اخلا�صة: درا�صة ميدانية من وجهة نظر م�ظفي االإدارة 

العليا، جامعة الزيت�ن االأردنية، �ض 281.
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     اإن اأن�صار هذه النظرية يرون اأن املنظمة التي تهتم به�ؤالء االأطراف �صيتعزز م�قعها 
يف املجتمع اأكرث ، وتتميز هذه النظرية عن �صابقتها باأنها اأكرث دمي�مة ، فهي تنظر اإىل 
اأن املنظمة جت�صد جمم�عة من العق�د واالتفاقيات املتعددة ال�ج�ه بني املنظمة واأطراف 
ذات م�صلحة اأخرى، باالإ�صافة اإىل  حاجة هذا املدخل اإىل ا�صرتاتيجية م�ؤ�ص�صية للعمل 
الأ�صحاب  العائدة  باالأم�ال  اأخالقيا  االإدارة  تلتزم  كما  املجتمعية،  امل�ص�ؤولية  مبداأ  حتت 

امل�صالح لغايات تعظيم الرثوة اأو تط�ير مهارة معينة واإىل غري ذلك من االأم�ر . )27(

   اإن فل�صفة هذا املدخل مت�صددة حلاجات اأ�صحاب امل�صالح اإال اأن هذه النظرية ال تزال 
تتعر�ض لبع�ض االنتقادات خا�صة يف املجتمعات الغربية ، وال�صبب يرجع اإىل اأن املديرين 
ال يزال�ن الالعب االأبرز يف اإيجاد الت�ازن بني املنظمة )املالكني ( وبني )اأ�صحاب امل�صالح 

(، كما اأن املالكني ال يزال�ن ي�ؤثرون يف قرارات االإدارة وال�صغط عليها .

نظرية الرعاية ال�صاملة :� 3
لقد عملت االإدارات الغربية على تط�ير امل�ص�ؤولية االجتماعية لكي ت�صبح رعاية �صاملة 
،اأي اأنها تهتم بجميع االأطراف ذات امل�صلحة �ص�اء طالبت بالرعاية اأم مل تطالب ، وترى 
باعتباره  املجال  رئي�صياً يف هذا  دوراً  املنظمة  اإدارة  اأن يك�ن ملجل�ض  النظرية وج�ب  هذه 
روؤية  االأطراف �صمن  بهذه  يهتم  اأن  املجل�ض البد من  ، فهذا  املنظمة  الق�ة احلاكمة يف 
ا�صرتاتيجية �صاملة، كما تتميز هذه النظرية بعدم قدرة املالكني بفر�ض اأي ن�ع من اأن�اع 
ال�صغ�ط على االإدارات ، واإ�صافة اإىل ما �صبق فاإن هذه النظرية جت�صد مبداأً اأ�صا�صياً من 
مبادئ املنظمة املعا�صرة يفر�ض عليها العمل باإن�صانية وحتقيق الت�ازن املطل�ب بني كافة 

فئات اأ�صحاب امل�صالح  

لقد جنحت هذه النظرية يف العمل يف البيئة الغربية الأنها تتمتع مبيزتني :

، دون تن�صيب من  اأنها جاءت بطريقة حيادية  اإن االإدارات يفرت�ض بها  امليزة االأوىل :- 
قبل املالكني ، وعليه فاإنها تعمل ب�صكل مهني بحت ، وت�ازن بني م�صالح املالكني وم�صالح 
املالكني وم�صالح  ، وتنمية ثروات  املجتمع  املنظمة يف  للنه��ض مب�قع  امل�صالح  اأ�صحاب 

االإدارة ، وم�صالح الفئات االأخرى .

اأمناط  التنظيمية يف ممار�صة  املتغريات  اثر   ، . )2010م(  اإبراهيم  ، وببان  ، م�ؤيد �صعيد  ال�صامل    -27
امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اجلامعات االأردنية اخلا�صة، �ض 282. مرجع �صابق.
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امليزة الثانية:-  هي اأن البعد املاإىل ال ي�صكل �صغطاً كبرياً يف اختيار االإدارة العاملة لدى 
املنظمات فاالختيار يتم بطريقة الكفاءة واخلربة ، كما اأن االإدارة تت�صم باملهنية العالية 
على  الكفء  ال�ظيفي  مب�صارها  للت�صحية  م�صتعدة  غري  فهي  وبالتايل   واالحرتافية 

ح�صاب تاأمني م�صلحة جهة اأخرى. )28(

مبادئ امل�سوؤ�لية املجتمعية  :
ترتكز امل�ص�ؤولية املجتمعية على ت�صعة مبادئ رئي�صة نلخ�صها يف االآتي :

املبداأ االأ�ل : احلماية �اإعادة االإ�سالح البيئي: 
والرتويج   ، اإ�صالحها  واإعادة  البيئة  حماية  على  امل�ؤ�ص�صة  تق�م  اأن  اإىل  املبداأ  هذا  يدع� 
 ، االأخرى  واالأن�صطة  واخلدمات  والعمليات  باملنتجات  يتعلق   فيما  امل�صتدامة  للتنمية 

واإدماج ذلك يف العمليات الي�مية.

املبداأ الثاين : القيم �االأخالقيات :
املتعلقة  االأخالقية  واملمار�صات  امل�ا�صفات  وتنفيذ  تط�ير  على  امل�ؤ�ص�صة  مب�جبه  تعمل 

بالتعامل مع اأ�صحاب احلق وامل�صلحة .

املبداأ الثالث : امل�ساءلة �املحا�سبة :
وفرتات  بطرق  واالأن�صطة  املعل�مات  عن  الك�صف  يف  احلقيقية  الرغبة  اإبداء  ي�صت�جب 

زمنية الأ�صحاب ال�صاأن التخاذ القرارات .

املبداأ الرابع : تقوية ال�سلطات �تعزيزها : 
العمل على امل�ازنة يف االأهداف اال�صرتاتيجية واالإدارة الي�مية بني م�صالح امل�صتخدمني 

والعمالء وامل�صتثمرين واملزودين واملجتمعات املتاأثرة وغريهم من اأ�صحاب ال�صاأن .

اأمناط  التنظيمية يف ممار�صة  املتغريات  اثر   ، . )2010م(  اإبراهيم  ، وببان  ، م�ؤيد �صعيد  ال�صامل    -28
امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اجلامعات االأردنية اخلا�صة ، �ض 283، مرجع �صابق.
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املبداأ اخلام�س : االأداء املايل �النتائج :
تعمل امل�ؤ�ص�صة على تع�ي�ض امل�صاهمني براأ�ض املال مبعدل عائد تناف�صي بينما حتافظ يف 
ذات ال�قت على املمتلكات واالأ�ص�ل ، وا�صتدامة هذه العائدات ، واأن تك�ن �صيا�صات امل�ؤ�ص�صة 

هادفة اإىل تعزيز النم� على املدى الط�يل .

املبداأ ال�ساد�س : موا�سفات موقع العمل :
اأن ترتبط اأن�صطة امل�ؤ�ص�صة باإدارة امل�ارد الب�صرية لرتقية الق�ى العاملة وتط�يرها على 
مبا  العمل  يف  قيمني  �صركاء  ميثل�ن  العاملني  اأن  باعتبار  واملهنية  ال�صخ�صية  امل�صت�يات 
ي�صت�جب احرتام حق�قهم يف ممار�صات عادلة يف العمل واالأج�ر التناف�صية واملنافع وبيئة 

عمل اآمنة و�صديقة وخالية من امل�صايقات .

املبداأ ال�سابع : العالقات التعا�نية :
امل�ص�ؤولية  ترقية  على  وتعمل   ، العمل  �صركاء  مع  واالأمانة  بالعدالة  امل�ؤ�ص�صة  تت�صم  اأن 

االجتماعية له�ؤالء ال�صركاء ومتابعتها .

املبداأ الثامن : املنتجات ذات اجلودة �اخلدمات :
حتدد امل�ؤ�ص�صة وت�صتجيب الحتياجات وحق�ق الزبائن وامل�صتهلكني االأخرين ، وتعمل على 
بالكمال  ال�صديد  االلتزام  للمنتجات وقيمة للخدمات مبا يف ذلك  اأعلى م�صت�ى  تقدمي 

واإر�صاء الزبائن و�صالمتهم .

املبداأ التا�سع : االرتباط املجتمعي :
تتميز  معه،   تتعامل  الذي  املجتمع  مع  مفت�حة  عالقات  تعميق  على  امل�ؤ�ص�صة  تعمل 
باحل�صا�صية جتاه ثقافة هذا املجتمع واحتياجاته ، وتلعب امل�ؤ�ص�صة يف هذا اخل�ص��ض دوراً 
يت�صم باالإيجابية والتعاون وامل�صاركة حيثما يك�ن ممكًن يف جعل املجتمع املكان االأف�صل 

للحياة وممار�صة االأعمال. )29(

الع�امل امل�ؤثرة يف تنامي دور اجلامعات اخلليجية يف جمال امل�ص�ؤولية االجتماعية:

29- خمل�ف ، �صادية )د.ت( �صمان ج�دة امل�ص�ؤولية املجتمعية للتعليم اجلامعي الفل�صطيني )من�ذج 
مقرتح(، جامعة القد�ض املفت�حة، �ض9
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   ت�جد العديد من الع�امل امل�ؤثرة يف تنامي دور اجلامعات اخلليجية يف جمال امل�ص�ؤولية 
االجتماعية، وذلك نتيجة العديد من التحديات والتي من اأهمها:

العامل االقت�صادي :� 1
 ال ي�صري العامل االقت�صادي للم�ص�ؤولية املجتمعية اإىل الربح كجانب من ج�انب االأعمال 
التجارية،  اإمنا اإىل االلتزام مبمار�صات اأخالقية داخل امل�ؤ�ص�صات مثل احلك�مة امل�ؤ�ص�صية، 
، و�صمن هذا  االأخالقي  واال�صتثمار   ، امل�صتهلك  ، وحماية حق�ق  والف�صاد  الر�ص�ة  ومنع 
وال�صل�ك  وال�صفافية  امل�صاءلة  مبادئ  وتطبيق  بتبني  تق�م  اأن  امل�ؤ�ص�صات  فعلى  ال�صياق 
االأخالقي واحرتام م�صالح االأطراف املعنية ، واحرتام �صيادة ال�صريعة والقان�ن يف اتخاذ 

القرارات وتنفيذها وتط�ير دليل للحك�مة امل�ؤ�ص�صية خا�ض بها.

أ  العامل االجتماعي :2-
اأن ت�صهم يف حتقيق رفاهية املجتمع الذي تعمل فيه  ، وحت�صن �ص�ؤون    البد للجامعات 
العاملني فيها ورعايتهم مبا ينعك�ض اإيجابيا على زيادة اإنتاجهم وتنمية قدرتهم الفنية ، 

وت�فري االأمن املهني وال�ظيفي والرعاية ال�صحية واملجتمعية لهم .

3-  تزايد ال�صغ�ط احلك�مية وال�صعبية:

لبذل كثري من اجلهد يف جماالت  وال�صعبية على اجلامعات  ال�صغ�ط احلك�مية  تزداد 
البحثية  التجارب  واأي�صاً  والبح�ث،  االبتكار  دعم  زيادة  مثل   ، االجتماعية  امل�ص�ؤولية 
الطبية الكت�صاف عالج لالأمرا�ض اخلطرية املعدية اجلديدة والتي مل يتم اكت�صاف عالج 

فعال لها.

5-  الك�ارث: 

ت�ؤدي الك�ارث التي حتل بالدول واالأقاليم اإىل تكاتف جميع م�ؤ�ص�صات الدولة للتخفيف 
اأ�صاتذة  من  فيها  مبا  اجلامعات  هي  امل�ؤ�ص�صات  تلك  اأهم  ومن  الك�ارث،  تلك  اآثار  من 

وخريجني ي�صتطيع�ن امل�صاعدة  يف و�صع حل�ل ملعاجلة تلك الك�ارث.

6- التط�رات التكن�ل�جية املت�صارعة:

نتيجة للتط�رات التكن�ل�جية املت�صارعة يف العامل اأ�صبح التحدي كبري وعلى اجلامعات 
اخلليجية اأن ت�اكب ذلك التقدم املنت�صر يف العامل املتقدم اأو يف الدول القريبة من دول 
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اخلليج يف جماالت كثرية اقت�صادية اأو تكن�ل�جية.

العامل يزداد ب�صرعة كبرية ويجب على دول اخلليج م�اكبة  التقدم احلا�صل يف دول  اإن 
ذلك التقدم يف كل املجاالت ، وتعترب اجلامعات من امل�ؤ�ص�صات املهمة والتي ي�كل اإليها نقل 
املعرفة احلديثة اإىل خريجيها لي�صبح�ا على قدر امل�ص�ؤولية والكفاءة يف العامل اخلارجي.

عوامل جناح امل�سوؤ�لية االجتماعية:
الع�امل  من  بالعديد  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  مفه�م  تبني  يف  اجلامعات  جناح  يرتبط   

املرتبطة بالروؤية والتنظيم وهي كالتاإىل :

• �صرورة االإميان بق�صية امل�ص�ؤولية االجتماعية نح� املجتمع. 	
• تتبناه 	 اأن  تريد  الذي  االجتماعي  الدور  نح�  وا�صحة  روؤية  بتحديد  اجلامعة  قيام 

والق�صية الرئي�صة التي �صتهتم بالعمل على امل�صاهمة يف معاجلتها.
• قيام اجلامعة بتخ�صي�ض م�ص�ؤول متفرغ لهذا الن�صاط وحتدد له االأهداف واملخططات 	

املطل�بة.
• االهتمام بجعل هذه الربامج االجتماعية قائمة بذاتها م�صتقبال. 	
• احلر�ض على تقدمي هذه الربامج باأداء ق�ي ومتميز وج�دة عالية.	
• ح�صن اإدارة اجل�انب االجتماعية التي تربز اأثناء قيام اجلامعات بن�صاطها االقت�صادي 	

، وتتمثل هذه اجل�انب يف االلتزام البيئي واحرتام ق�انني العمل وتطبيق امل�ا�صفات 
القيا�صية. )30(

تاأطري د�ر اجلامعات اخلليجية يف حتقيق امل�سوؤ�لية االجتماعية:
باأنه: » اختيار االأ�ص�ض والق�اعد املقب�لة لتمثيل )عر�ض(  امل�اد  ميكن تعريف التاأطري 

وحتليلها ب�صكل منظم«.)31( 

مبعنى اآخر التاأطري : ه� التعليق اأو االإل�صاق ، اأي و�صع اال�صياء يف �صياق )اإطار( بحيث 
ميكن فهمها يف هذا ال�صياق.)32(

اأغ�صط�ض  30- املنرب االأردين للتنمية االقت�صادية، جملة ح�ار ال�صيا�صات االقت�صادية، العدد العا�صر، 
2005، االأردن.

yeda.amalnet.k12.il/NR/rdonlyres/368D051A-4D63،31- طيارة، رنا )د.ت(، التاأطري
32 -  ق�صيم، �صرمد حممد، ) 2006 ( اإعادة التاأطري يف التاريخ االإ�صالمي، �ض1

qudwa1.com/articles/19/bahth.doc
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اإىل  اأ�صار  حيث  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  تعزيز  يف  اجلامعات  دور  على  العمري  اأكد  وقد 
القيم،  التعليم وبناء  املجتمع من خالل  العايل قد وجدت خلدمة  التعليم  اأن م�ؤ�ص�صات 
الدور  وتعزيز  امل�اطنة،  حتقيق  يف  ت�صهم  اجتماعية  قاعدة  تبني  اأن  لها  ميكن  حيث 
الفر�ض  لتح�صني  املجتمعات  مع  ايجابية  �صراكة  بناء  يف  االجتماعية  وامل�ص�ؤولية  املدين 

االقت�صادية ومتكني االأفراد يف زيادة التفاهم و احرتام االختالف. )33)

اإن و�صع اأطر ملا يجب اأن تق�م به اجلامعات اخلليجية يف امل�صتقبل ي�صاعد كثرياً يف حتقيق 
االأهداف املرج�ة منها من ناحية ومن ناحية اأخرى ي�صتبعد التخبط والرتدد فيما �ص�ف 

يتم عمله يف كل فرتة.

بع�ض جماالت امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اجلامعات اخلليجية:

 حماية البيئة:1-أ

     اإن على امل�ؤ�ص�صات اأن تراعي االآثار البيئية املرتتبة على عملياتها ومنتجاتها ، والق�صاء 
على االنبعاثات ال�صامة والنفايات ، وحتقيق اأق�صى قدر من الكفاءة واالإنتاجية املتاحة ، 
وتقليل املمار�صات التي قد ت�ؤثر على متتع البالد واالأجيال القادمة بهذه امل�ارد ، وعلى 
تاأدية  يف  ال�صلة  ذات  املبا�صرة  وغري  املبا�صرة  البيئية  اجل�انب  جميع  تعي  اأن  امل�ؤ�ص�صة 
ا�صتخدام معايري معينة  وعليها  كما   ، وت�صنيع منتجاتها  وتقدمي خدماتها   ، ن�صاطاتها 
الفعال  التح�صني  من  بالتايل   ،لتتمكن  املتميز  االأثر  ذات  البيئية  اجل�انب  تلك  ملعرفة 
اثباتها(  )ممكن  مثبته  �صاملة،   املعايري  هذه   تك�ن  اأن  ال�اجب  ومن   ، البيئي  الأدائها 

وم�ثقة ومعم�ل بها . )34(

واأكدت درا�صة م�صطفى ، ونذير)2012م( ، اأن 52 % من امل�ؤ�ص�صات لديها اهتمام بق�صايا 
البيئة غري اأن 38 % فقط لديها برامج يف هذا املجال. )35(

زيادة وعي املجتمع اجلامعي باملحافظة على البيئة ويتم ذلك عن طريق:

33-  اأب�حجلة، هال )2014م(، �صت�ن ملي�ن دينار انفاق ال�صركات يف اململكة على امل�ص�ؤولية االجتماعية، 
جريدة الد�صت�ر، عمان.

34- خمل�ف ، �صادية )د.ت( �صمان ج�دة امل�ص�ؤولية املجتمعية للتعليم اجلامعي الفل�صطيني )من�ذج 
مقرتح(، جامعة القد�ض املفت�حة، �ض8، مرجع �صابق.

 – االإ�صالمية  للم�صارف  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  طروبيا،)2012م(،  ونذير،   العرابي،   ، م�صطفى   -35
حتليل جتربة امل�صرف االإ�صالمي للتنمية، جامعة ب�صار.
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ح�صر امل�صاكل البيئية باجلامعة. � 1
اإ�صدار ن�صرات ذات عالقة بتط�ير الفهم نح� م�صكالت جدية ت�اجه املجتمع املحلي.� 2
عقد م�ؤمتر علمي يتناول االأخطار البيئية املحدقة بنا.� 3
ح�صر م�صكالت البيئة التي تعاين منها اجلامعات.� 4
اقرتاح بدائل للم�صكالت البيئية التي ت�اجه املجتمع.� 5
ت�ظيف التعاليم الدينية واال�صت�صهاد بها اإزاء بع�ض مظاهر التل�ث.� 6
االإعالن عن حمالت زراعة االأ�صجار. )36(  � 7

التعليم امل�صتمر:� 2

يعـ�د مفهـ�م نظـام التعليـم امل�صـتمر اإلـى املفكـر »ك�منيـ��ض«  الــذي طالــب بتعليــم م�صــتمر 
ونقائ�صهــم  �صــلبياتهم  مــن  االأفراد  يحــرر  فالتعليــم  املجتمــع؛  اأفــراد  جلميــع  متكامــل 

ويزيــد مــن اإن�صـانيتهم التـي تنمـ� بـكل مـن العقـل والفكـر والعمـل. )37(

اإن مفهـ�م التعليـم امل�صـتمر ت�فـره اجلامعـات ومعمـ�ل بـه فـي اأغلبيـة دول العالـم، وم�جـه 
لكافـة اأفـراد املجتمـع بجميـع فئاتهـم العمريـة؛  ففـي فرن�صـا علـى �صـبيل املثـال، كان هنـاك 
اإك�صـف�رد  جامعة  قامت  اإجنلرتا،  ويف  عامل،   34000 منه  ي�صـتفيد  درا�صـي  برنامـج   800
فال�صيا�صــات  )1860م(   �صــنة  الكبـار  لتعليـم  ق�صـم  فيهـا  اأن�صـئ  حيـث  وظائفهـا،  بت��صـيع 
التعليميــة  النظــم  جتــاوب  �صــرورة  علــى  ت�ؤكــد  االأوروبية  الــدول  مــن  لكثيــر  التعليميــة 
وحجمهـا  واملهـارات  املعـارف  م�صــت�ى  فــي  احلا�صلــة  واملتغيــرات  التطــ�رات  مــع  فيهــا 

ون�عهـا. )38(

اأ�صــ�اًطا كبيــرة فــي التعليــم امل�صـتمر مـن خالل مراكـز  لقد قطعت اجلامعات ال�صع�دية 
التطبيقيــة  للدرا�صــات  كليات  اإىل  اجلامعـات  بعـ�ض  يف  حت�لـت  والتـي  املجتمـع  خدمـة 
واملجتمـع  اجلامعـة  بيــن  العالقــة  ت�ثيــق  �صــبيل  فــي  وذلــك  امل�صــتمر،  للتعليــم  وعمــادات 
علـى  والتعـرف  املجتمـع،  اأفـراد  بيـن  املعرفـة  ون�صـر  وتط�يـر  �صـرائحه،  بكافـة  وخدمتـه 
احتياجاتـه الثقافيـة واملهنيـة واالجتماعية عبـر اإجـراء درا�صـات وبحـ�ث فـي امليـدان، كمـا 

36 - ع�اد، ي��صف ذياب. )2010م(، دليل امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات، �ض63، مرجع �صابق.
37- االإدارة العامة للتخطيط واالإح�صاء، )2013م(، ال�ظيفة الثالثة للجامعات، وزارة التعليم العايل، 

اململكة العربية ال�صع�دية، �ض14
38- االإدارة العامة للتخطيط واالإح�صاء، )2013م(، ال�ظيفة الثالثة للجامعات، وزارة التعليم العايل، 

اململكة العربية ال�صع�دية، �ض14، مرجع �صابق.
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املجتمـع  م�ؤ�ص�صـات  لكافـة  تدريبيـة  ودورات  برامـج  بت�فيـر  والعمـادات  املراكـز  هـذه  تقـ�م 
لرفـع م�صـت�ى كفـاءة العامليـن، وتهتـم اأي�صاً با�صـتثمار طاقـات ال�صـباب وا�صتغالل اأوقـات 
االإجازات ل�صقـل مهاراتهـم  والـدورات لهـم خـالل فتـرة  الفـراغ لديهـم بتقديـم الربامـج 
وتنميـة قدراتهـم، كمـا قامـت كثيـر مـن مراكـز التعليـم امل�صـتمر باإن�صـاء ق�اعـد معل�مـات 

وبيانـات للعمليـة التعليميـة والتدريبيـة داخلهـا .)39(

العمل التط�عي:� 3

     اإن اأع�صاء هيئة التدري�ض هم القدوة لطالبهم فاإذا مل يَر فيهم الطالب هذه القدوة 
�صعفت اإمكانية م�صاركتهم يف االأعمال ، فاإذا �صاهد الطالب اأ�صاتذتهم يق�دون قاطرة 
العمل التط�عي ف�ص�ف يهتم�ا ويتحم�ص�ا اأكرث لذلك العمل، وعلى هذا فهناك عدد 

من االآليات التي ميكن اأن ت�صهم يف الت�صجيع على العمل التط�عي مثل:

اأن يق�م كل ع�ص� هيئة تدري�ض باالإ�صراف على اأحد م�صروعات العمل التط�عي التي � 1
تق�م بها اجلامعة.

داخل � 2 التدري�ض  هيئة  ع�ص�  به  يق�م  الذي  التط�عي  للعمل  تقييم  نقاط  اإ�صافة 
ا�صتمارة تق�مي االأداء ال�صن�ية اخلا�صة به.

تكرمي اأع�صاء هيئة التدري�ض املتميزين يف العمل التط�عي ملزيد من التحفيز على � 3
امل�صاركة الفعالة به.)40(

فوائد العمل التطوعي للمجتمع: 
هناك العديد من الف�ائد التي ميكن اأن تع�د على املجتمع من خالل العمل التط�عي، 

ومن اأهم هذه الف�ائد ما يلي:

تدعيم مبداأ امل�اطنة.� 1
ا�صتثمار طاقات ال�صباب يف تنمية ونه�صة املجتمع.� 2
�صد ثغرات اجلانب احلك�مي لتحقيق التنمية املن�ص�دة.� 3

�ض16،  للجامعات،  الثالثة  ال�ظيفة  )2013م(،  واالإح�صاء،  للتخطيط  العامة  االإدارة   )(  39
مرجع �صابق.

ال�صع�دية:  اجلامعات  داخل  التط�عي  العمل  تدعيم  حممد.)2014م(.  فاتن  عزازي،   )(  40
مدخل ا�صرتاتيجي، املجلة الدولية الرتب�ية املتخ�ص�صة : املجلد )3( ، العدد )4( ، ني�صان، �ض 179
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زيادة الرتابط بني املجتمع ومتا�صكه.� 4
 امل�صاهمة يف حل امل�صكالت االجتماعية والنف�صية وال�صل�كية. )41(� 5

4- دعم االبتكار:

     تعترب اجلامعات اأحد اأهم امل�ؤ�ص�صات التي تهتم بدعم االبتكار، واحتلت دولة االإمارات 
ال�صرق  يف  ال�صدارة  مركز  والك�يت  وقطر  ال�صع�دية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
االأو�صط يف االآداء ال�صامل لالبتكار وفقاً مل�ؤ�صر االبتكار العاملي لعام GII( 2013(  ال�صادر 
للملكية  العاملية  ومنظمة  الدولية،  الرائدة  االأعمال  كلية  واإن�صياد،  ك�رنيل،  جامعة  عن 

الفكرية )ال�يب�(، وهي وكالة متخ�ص�صة تابعة لالأمم املتحدة.)42(

من  والتي  العايل  التعليم  ووزارة  ال�صع�دية  اجلامعات  بني  مبادرات  عدة  عقد  مت  ولقد 
اأهمها:

مبادرة مراكز التميز البحثي:
     بـداأت هـذه املبادرة عـام )1428هــ( بت�قيـع وزارة التعليم العايل مـع بعـ�ض اجلامعات 
ال�صـع�دية العريقـة عقـ�د الإن�صاء ثمانية مراكــز للتميــز البحثــي كمرحلــة اأولــى يف امل�اد 
البتــرول والبرتوكيماويــات، والطاقــة املتجددة، والنخيــل والتمــ�ر،  الهند�صــية، وتكريــر 

والتقنيــة احلي�ية، واحلـج والعمــرة، واجلينــ�م الطبــي، والدرا�صــات البيئيــة.)43(

مـع  بحثي  متيز  مراكـز  �صتة  الإن�صاء  عق�داً   ال�زارة  اأي�صــا  وقعــت   ) )1429هــ  عــام  ويف 
العلــ�م  تعليــم  وتط�يــر  املعل�مات،  اأمــن  جمــال  يف  ثانيـة  كمرحلـة  ال�صـع�دية  اجلامعات 

والريا�صيـات، وه�صا�صـة العظـام، وتقنيـة حتلية املياه، وفقـه الق�صايــا املعا�صرة. 

ومـن اأهـم اأهـداف هـذه املراكز املتعلقة باالبتكار واالخرتاع :

ال�صع�دية:  اجلامعات  داخل  التط�عي  العمل  تدعيم  حممد.)2014م(.  فاتن  عزازي،   )(  41
مدخل ا�صرتاتيجي، �ض171 ، مرجع �صابق.

اأب� ظبي، 3 ي�لي� 2013،  العاملي لعام 2013،  اإطالق م�ؤ�صر االبتكار  اإن�صياد، )2013م(،   )(  42
http://campuses.insead.edu/abu_dhabi/press-releases

يف  لالبتكار  الداعمة  اجلهات  واالبداع،  للم�هبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  م�ؤ�ص�صة   )(  43
http://www.mawhiba.org/MediaCenter/Documents/ .3املمملكة، �ض

AAA.pdf
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ذات . 1 حمـددة  جماالت  يف  ومركـزة  مبتكـرة  ن�عيـة  وعلميـة  بحثيـة  باأن�صـطة  القيـام 
اأهميـة وطنيـة وبعـد ا�صـرتاتيجي.

وطــالب . 2 الباحثـيـن  متكني  اأجـل  مـن  املالئمة،  والعلميـة  البحثيـة  البيئـة  تهيئـة 
لتتبــ�اأ  متقدمــة  تقنيــات  وتط�يــر  املبتكرة،  البحــ�ث  اإجــراء  مــن  العليــا  الدرا�صــات 

اململكة مركــزا يف املجاالت التــي تعنــى بهــا هــذه املراكز. 

مبادرة مراكز االأبحاث الواعدة:
       بـداأت هـذه املبادرة عـام )1431هــ( بت�قيـع وزارة التعليم العايل عقــ�داً الإن�صــاء ثمانيــة 
مراكــز اأبحــاث واعــدة مــع اجلامعات النا�صـئة ال�صـع�دية يف جمـال تقنيـة املعل�مات خلدمـة 
القـراآن الكـرمي، والدرا�صـات االجتماعية وبحـ�ث املراأة، وطــب املناطق املرتفعة، واملكافحة 
واالأنظمة  اال�صت�صعار  و�صـبكات   ، ال�جــه  ت�صــ�هات  وعالج  الزراعيــة،  واملعل�مات  احلي�ية 
اخلل�ية، وامل�ؤثرات العقليـة، وتهـدف هـذه املراكز الـى تعزيـز مكانـة اجلامعات ال�صـع�دية 
البحثيـة يف املجاالت اال�صرتاتيجية خلدمة اأهـداف التنميـة يف اململكة ب�صــكل عــام وتنميــة 
املناطق احلا�صنة لتلــك اجلامعات ب�صــكل خــا�ض، وقــد اأكملــت هــذه املراكز حديثــا معاملهـا 
وهـي جاهـزة للتعـاون مـع القطـاع اخلا�ض لتط�يـر وحت�يل االأفكار اإلـى منتجـات �صناعيـة 

وطبيـة وفكريـة قابلـة لال�صتثمار.)44(

يف  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  قائمة  املتحدة  العربية  االإمارات  وت�صدرت 
اأربعة ركائز هي امل�ؤ�ص�صات )البيئة ال�صيا�صية والتنظيمية والتجارية(، وراأ�ض املال الب�صري 
)تكن�ل�جيا  التحتية  والبنية  والتط�ير(،  والبحث  العايل  والتعليم  )التعليم  والبح�ث 
االأعمال  تط�ر  و  البيئية(  واال�صتدامة  العامة  التحتية  البنية  واالت�صاالت،  املعل�مات 

التجارية )العاملني من ذوي املعرفة، روابط االبتكار واال�صتيعاب املعريف)

بينما حتتل اململكة العربية ال�صع�دية املرتبة االأوىل يف منطقة ال�صرق االأو�صط من ناحية 
تط�ر ال�ص�ق )االئتمان واال�صتثمار والتجارة واملناف�صة(، كما حتتل الك�يت ال�صدارة من 
ناحية املعرفة وخمرجات التكن�ل�جيا )خلق املعرفة، وتاأثري املعرفة ون�صر املعرفة(، وقطر 
االإبداعية  واخلدمات  ال�صلع  املادية،  غري  االإبداعية  )املخرجات  االإبداعية  املخرجات  يف 

واالإبداع على االإنرتنت(.)45(
44- م�ؤ�ص�صة امللك عبدالعزيز ورجاله للم�هبة واالبداع، اجلهات الداعمة لالبتكار يف املمملكة، �ض3. 

http://www.mawhiba.org/MediaCenter/Documents/AAA.pdf
45-  م�ؤ�ص�صة امللك عبدالعزيز ورجاله للم�هبة واالبداع، اجلهات الداعمة لالبتكار يف املمملكة، �ض4. 
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الفصل الثالث
اأ�اًل :النتائج

اأ�صياًل يف ثقافة اجلامعات اخلليجية ت�صتمد � 1 امل�ص�ؤولية االجتماعية تعد عن�صراً  اإن 
�صرعيتها من النظم االإ�صالمية ولي�صت عن�صرا م�صت�رداً من الغرب.

اأو � 2 التط�عية  باالأن�صطة  يتعلق  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  بالن�صبة  االأمر  يعد  مل 
التربعات ، بل اأ�صبح يعتمد برامج وخططا منظمة واآليات عمل ممنهجة ومدرو�صة.

يقت�صي � 3 اجلامعات   طرف  من  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  بتطبيق  امل�صتمر  االلتزام  اإن 
ت�ؤديه  واجباً  يبقى  االأمر  هذا  واأن  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  بق�صية  االإميان  �صرورة 

اجلامعات نح� املجتمع ولي�ض تف�صاًل عليه.
اإن امل�ص�ؤولية االجتماعية للجامعات اخلليجية مت�ض جميع ج�انب احلياة االجتماعية � 4

وه� ما ي�صمن تنمية مت�ازنة وم�صتدامة للمجتمع.
اإن تفعيل امل�ص�ؤولية االجتماعية يف اجلامعات ي�صتند اإىل اتخاذ �صل�صلة من التدابري � 5

للم�ص�ؤولية  حتقيقها  يف  اجلامعات  جناح  ت�صمن  التي  واالأن�صطة  واالإجراءات 
االجتماعية

ا�صتطاعت � 6 اإذ  امل�ص�ؤولية االجتماعية  رائداً يف جمال  ت�ؤدي اجلامعات اخلليجية دوراً 
اأن تقدم يد الع�ن للمجتمع يف ميادين �صتى كالتعليم وال�صحة وغريها من املجاالت 

املختلفة.
تعترب اجلامعات يف طليعة امل�ؤ�ص�صات العلمية والرتب�ية ، وتعترب اأكرب راعي لالإعداد � 7

والبحث والتجديد.
ت�صتند امل�ص�ؤولية االجتماعية اإىل قاعدة قيمية اأخالقية متجددة ، بينما ت�صكل خدمة � 8

املجتمع وظيفة ذات مهام حمددة م�صبقا.
متثل خدمة املجتمع اإحدى وظائف اجلامعة التي تلتزم بها ب�صكل ر�صمي ت�صاف اإىل � 9

وظائفها االأ�صا�صية.
تتن�ع الع�امل امل�ؤثرة يف تنامي دور اجلامعات اخلليجية يف جمال امل�ص�ؤولية � 10

والتقدم  والك�ارث  الع�ملة  وب�صبب  واجتماعية  اقت�صادية  ع�امل  من  االجتماعية 
العلمي امل�صتمر.

11 � ، ومنتجاتها  عملياتها  على  املرتتبة  البيئية  االآثار  تراعي  اأن  امل�ؤ�ص�صات  على 
والق�صاء على االنبعاثات ال�صامة والنفايات.

http://www.mawhiba.org/MediaCenter/Documents/AAA.pdf
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دولة � 12 واحتلت  االبتكار،  بدعم  تهتم  التي  امل�ؤ�ص�صات  اأهم  اأحد  تعترب اجلامعات 
االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�صع�دية وقطر والك�يت مركز ال�صدارة 
يف ال�صرق االأو�صط يف االآداء ال�صامل لالبتكار وفقاً مل�ؤ�صر االبتكار العاملي لعام 2013 

)GII(  ال�صادر عن جامعة ك�رنيل، واإن�صياد
قطعــت اجلامعــات ال�صــع�دية اأ�صــ�اًطا كبيــرة فــي التعليــم امل�صـتمر مـن خالل � 13

للدرا�صــات  كليات  اإىل  اجلامعـات  بعـ�ض  يف  حت�لـت  والتـي  املجتمـع  خدمـة  مراكـز 
التطبيقيــة وعمــادات للتعليــم امل�صــتمر.

ثانيًا : التوصيات :
يجب و�صع خمططات وا�صحة ذات اأفاق واعدة متاما حتقق اآمال املجتمع.� 1
الدولة � 2 م�ؤ�ص�صات  يف  وامل�ص�ؤولني  اجلامعات  اأ�صاتذة  بني  احل�ار  فتح  يف  اال�صتمرار 

بني  والتن�صيق  للتعاون  اأف�صل  طرق  اإىل  لل��ص�ل  املختلفة  واخلدمية  االقت�صادية 
الطرفني وبال�صكل الذي يغذي امل�ص�ؤولني يف تلك امل�ؤ�ص�صات باجلانب النظري ويفيد 

االأ�صاتذة باجلانب العلمي التطبيقي.
امل�صكالت � 3 طرح  االأخرى  واخلدمية  االإنتاجية  وامل�ؤ�ص�صات  الدولة  م�ؤ�ص�صات  على 

واملع�قات التي تعرت�ض طريق تنفيذ اخلطط اأمام الباحثني واأ�صاتذة اجلامعات. 
التح�الت � 4 حركة  وم�اكبة  قطاعاته  كل  مع  احلي  التفاعل  اجلامعات  اأ�صاتذة  على 

نطاق  على  واملقاالت  والبح�ث  الدرا�صات  بتقدمي  وذلك  واالقت�صادية،  االجتماعية 
وا�صع، وبكل ال��صائل املتاحة.

ت�فري البنية التحتية الالزمة الأداء م�ص�ؤولية اجلامعات للم�ص�ؤولية االجتماعية من � 5
اأنظمة ودرا�صات ومعل�مات يف �ص�ء االحتياجات الفعلية للمجتمع.

وت�ص�ر � 6 والعلمية  واالقت�صادية  االجتماعية  امل�صتقبل  م�صكالت  يف  التفكري  �صرورة 
احلاجات البعيدة والعمل على اإيجاد احلل�ل العلمية لها.

ت�جيه برامج اجلامعات ملجاالت التنمية امل�صتدامة واملحققة لقيمة م�صافة وم�صتمرة � 7
للفئات امل�صتفيدة واملجتمع اخلليجي. 

حماولة تذليل ال�صع�بات والعراقيل التي حت�ل دون ح�ص�ل اأ�صاتذة اجلامعات على � 8
اأحدث املعل�مات والكتب واالأجهزة.

الت��صع يف عقد االتفاقات الثقافية مع اجلامعات املتقدمة يف العامل لتبادل اخلربات � 9
واالإطالع على االإجنازات العلمية احلديثة. 
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ت��صيح ال�ص�رة امل�صرقة وامل�صرفة للجامعات يف املحافل املختلفة.� 10
تكرمي اأع�صاء هيئة التدري�ض الذين يتفاعل�ن مع ق�صايا املجتمع وم�صكالته.� 11
التدري�ض � 12 هيئة  اأع�صاء  بني  الت�ا�صل  مهمتها  اجلامعات  داخل  مراكز  عمل 

واأفراد املجتمع.
الت�صجيع على امل�صاركة يف االأعمال التط�عية لدى طالب وطالبات اجلامعات، � 13

وطرق  املناهج  مثل  ككل  اجلامعية  التعليمية  املنظ�مة  عنا�صر  خالل  من  وذلك 
التدري�ض باجلامعة  اأع�صاء هيئات  واأن�صطة جامعية، وكذلك  تدري�ض وم�صادر تعلم 

ومعاونيهم، ونظم التق�مي واالمتحانات.

المقترحات:
االهتمام باإجراء البح�ث امليدانية لتاأكيد االإثبات العملي لدور اجلامعات اخلليجية � 1

يف  فعالية  وال��صائل  الطرق  اأف�صل  على  للتعرف  وكذلك  االجتماعية،  التنمية  يف 
اإحداث هذه التنمية واالإ�صراع بها.   

اجلامعات � 2 كل  داخل  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  متخ�ص�صة  اإدارات  وج�د  �صرورة 
اخلليجية وتفعيلها بال�ص�رة التي تليق بهذه اجلامعات.

اأن تق�م اجلامعات باإعداد برامج واآليات ت�جه اأع�صاء هيئة التدري�ض نح� م�ص�ؤولياتهم � 3
وواجباتهم نح� املجتمع.
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تصور مقترح
لتفعيل الشراكة بين الجامعات 
ومؤسسات القطاع الخاص في 

المجتمعات الخليجية في مجال تلبية 
المتطلبات المستقبلية لسوق العمل.

د.هالة فوزي حممد  
ا�ستاذ ا�سول الرتبية امل�ساعد

جامعة بي�سة
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مقدمة: 
م�اكبة  بعدم  املتعلقة  امل�صكالت  من  العديد  اخلليجية  املجتمعات  معظم  ت�اجه        
�ص�اء  العمل  �ص�ق  جمال  يف  وخا�صة  االأعمال،  قطاعات  ملتطلبات  اجلامعات  خمرجات 
ترقى  ال  م�ا�صفات  ذو  خريج  تنتج  اأنها  حيث  امل�صتقبل؛  يف  ظه�رها  املت�قع  اأو  احلالية 
ملتطلبات جمتمع املعرفة االآن اأو ما ه� مت�قع يف ع�صر �صيطرت الع�ملة وث�رة املعل�مات 
ُي�صتند  التي  املرتكزات  اأهم  تعترب  اجلامعات  اأن  وحيث  فيه؛  املعريف  التط�ر  معدل  على 
عليها جناح برامج و�صيا�صات التنمية ال�صاملة باعتبارها م�صدر للمعرفة والعلم والق�ى 
الب�صرية امل�ؤهلة واملدربة العاملة يف قطاع االأعمال �ص�اء العام اأو اخلا�ض، والقادرة على 
طريق  عن  املعرفة  اإنتاج  يف  دور  تلعب  اأن  ت�صتطيع  فهي  ورقيه؛  املجتمع  نه�صة  حتقيق 
البحث العلمي يف املجاالت ذات االأول�ية بالن�صبة للنم� االقت�صادي واالجتماعي حملًيا 
ا  اأي�صً اإ�صرتاتيجية، ولي�ض هذا فح�صب بل تدعم  وعاملًيا وخا�صة يف املجاالت التي تعترب 
التطبيقية  والبح�ث  الفنية  اال�صت�صارات  تقدمي  خالل  من  القطاعات  تلك  قدرات 
للتقدم  م�صايرة  جتعلها  التي  الع�امل  من  ...وغريها  التدريبية  والربامج  والتقنية 
والتط�رات املت�صارعة واحتالل مركز تناف�صي مرم�ق. ويف مقابل ذلك فالبد من اأن يق�م 
اإمكانات اجلامعات فنًيا ومادًيا، وتلك العالقة  قطاع االأعمال اخلا�ض بدور هام يف دعم 
التبادلية يف املنفعة بني قطاع االأعمال واجلامعات البد من ا�صتمرارها لتحقيق التنمية 
املن�ص�دة يف دول اخلليج، وخا�صة تلك العالقة التي مع قطاع االأعمال اخلا�ض حيث اأنه 
القادر على تقدمي الدعم املادي ب�ص�رة اأكرب نظًرا لالأعباء الكثرية املثقل بها القطاع العام 

وااللتزمات العديدة التي عليه. 

العمالة  العر�ض من  العالقة بني جانبي  اخلا�ض طريف  والقطاع  اجلامعات  وُتعترب      
امل�اطنة والطلب عليها لتحقيق ا�صتيعاب فعال لالأعداد املتزايدة يف �ص�ق العمل وت�صغيلها 
واإحاللها حمل العمالة ال�افدة. فمن جانب يتطلب من القطاع اخلا�ض ت�صغيل العمالة 
امل�اطنة ولكن ذلك ال ميكن اأن يتحقق من جهته اإال اإذا كانت م�ؤهلة ومنا�صبة الحتياجاته 
العاملة  تلك  ت�فري  عليها  اجلامعة  جانب  ومن  واخل�صارة.  املك�صب  عامل  يحكمه  الأنه 
بامل�ا�صفات واخل�صائ�ض التي تلبي للقطاع اخلا�ض احتياجاته من خالل تقدير معدالت 
ال�ظائف  اأعداد وطبيعة  ال�طني، وكذلك  االقت�صاد  املت�قعة يف خمتلف قطاعات  النم� 
قب�ل  يف  والت��صع  والفنية،  العلمية  التخ�ص�صات  ح�صب  ال�افدة  بالعمالة  امل�صغ�لة 

التخ�ص�صات النادرة التي متثل احتياج ل�ص�ق العمل.
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
    هناك م�ؤ�صرات عديدة ُت�صري ل�صعف العالقة بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض يف دول 
اخلليج فعلى �صبيل املثال ت��صلت درا�صة )الفهمي، 1993( اإىل �صعف العالقة بني 
بال�صكلية،  تت�صم  واأنها عالقة  االإنتاجية يف دول اخلليج،  امل�ؤ�ص�صات  اجلامعات وبع�ض 
بني  امل�ؤ�ص�صية  ال�صراكة  �صعف  اإىل  )�صت�ي،2005(  درا�صة  اأ�صارت  كما  املدى،  وق�صرية 
ور�صيد،2005(  درا�صة)الف�زان  نتائج  واأظهرت  اخلا�ض،  القطاع  وم�ؤ�ص�صات  اجلامعة 
اأهمها:  ال�صراكة بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض ت�اجه العديد من املع�قات من  اأن 
اأ�صحاب القطاع اخلا�ض، و�صعف االت�صال  تدين ال�عي باأهمية البحث العلمي لدى 
والتن�صيق بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض يف جمال البحث العلمي، و�صعف التخطيط 
الأن�صطة البحث العلمي، و�صعف القطاع اخلا�ض يف مت�يل البحث والتط�ير .واحلاجة 
القطاع  ت�صجع  التي  االآليات  يف  والت��صع  والتط�ير،  للبحث  التحتية  البنية  لدعم 
ودعم  البح�ث  نتائج  بت�ص�يق  واالهتمام  العلمي،  البحث  يف  االنغما�ض  يف  اخلا�ض 
التعاون امل�ؤ�ص�صاتي بني القطاعني وتاأ�صي�ض نظام مرن لل�صراكة. وبهذا فاإنه ي�صتلزم 
تفعيل وتط�ير العالقة بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض؛ لتاليف ما ينجم عنها من 
اأبرزها مظاهر انت�صار البطالة يف املجتمعات اخلليجية، وتزايد  م�صكالت، والتي من 
واخلدمات؛  االإنتاج  وقطاع  البيئة  وم�صاكل  عديدة،  تخ�ص�صات  يف  ال�افدين  اأعداد 
مما ي�صري اإىل عجز تلك اجلامعات عن حتمل امل�ص�ؤوليات االجتماعية، وق�ص�رها عن 
القيام باأحد االأدوار املهمة املن�طة بها وهي خدمة املجتمع، وانطالًقا من ذلك ميكن 
�صياغة م�صكلة الدرا�صة يف احلاجة لروؤى م�صتقبلية  الآليات جديدة ل�صراكة مثمرة 
اخلليجية  للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تربز  اخلا�ض،  والقطاع  اجلامعات  بني 
وا�صتجابتها للحاجات اجلديدة التي فر�صتها العديد من الظروف والتغريات العاملية 
املجتمع  وخدمة  اجلامعي  التعليم  بني  العالقة  ي�ثق  مما  معها؛  وتفاعلها  واملحلية 
بني  الت�ازن  حتقيق  ومرتابطة  متكاملة  منظ�مة  �ص�رة  يف  العمل  �ص�ق  ومتطلبات 
خمرجات التعليم ومتطلبات �ص�ق العمل وا�صتيعاب االأعداد املتزايدة من اخلريجني. 

وبهذا ميكن �صياغة ت�صاوؤالت الدرا�صة على النح� التايل:

التساؤل الرئيسي: 
املجتمعات  القطاع اخلا�ض يف  وم�ؤ�ص�صات  اجلامعات  ال�صراكة بني  تفعيل  كيف ميكن 

اخلليجية يف جمال تلبية املتطلبات امل�صتقبلية ل�ص�ق العمل؟
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التساؤالت الفرعية:
ما دور اجلامعات اخلليجية يف م�اجهة تط�ر متطلبات م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض يف 	 

جمال �ص�ق العمل بدول اخلليج يف �ص�ء امل�ص�ؤولية االجتماعية املن�طة بها؟
امل�صتقبلية مل�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض يف املجتمعات اخلليجية يف جمال 	  املتطلبات  ما 

�ص�ق العمل ؟
يف 	  اخلا�ض  القطاع  وم�ؤ�ص�صات  اجلامعات  بني  ال�صراكة  لتفعيل  املقرتح  الت�ص�ر  ما 

املجتمعات اخلليجية لتلبية املتطلبات امل�صتقبلية ل�ص�ق العمل؟

أهداف الدراسة:
تط�ر 	  م�اجهة  يف  اخلليجية  للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  على  ال�ص�ء  القاء 

متطلبات القطاع اخلا�ض يف جمال �ص�ق العمل.
ال�ق�ف على املتطلبات امل�صتقبلية ل�ص�ق العمل بالقطاع اخلا�ض لدول اخلليج املت�قع 	 

حدوثها يف �ص�ء التغريات املتالحقة يف جمال �ص�ق العمل.
و�صع ت�ص�ر مقرتح لكيفية تفعيل ال�صراكة بني اجلامعات وم�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض 	 

يف املجتمعات اخلليجية لتلبية املتطلبات امل�صتقبلية ل�ص�ق العمل.

منهجية الدراسة وأدواتها:
    ا�صتخدمت الدرا�صة املنهج ال��صفي من خالل عر�ض وحتليل للدرا�صات واالأدبيات يف 
جمال الدرا�صة، ومدخل الدرا�صات امل�صتقبلية من خالل ا�صتطالع اآراء اخلرباء يف جمال 
وقد  له.  امل�صتقبلية  املتطلبات  على  للتعرف  اخلليج  بدول  اخلا�ض  بالقطاع  العمل  �ص�ق 
قامت ا�صتخدمت ا�صتبانة �صممت يف �ص�ء الدرا�صة اال�صتطالعية وبع�ض امل�صادر االأخري 
العمل  ل�ص�ق  امل�صتقبلية  املتطلبات  على  للتعرف  امليدانية؛  بالدرا�صة  م��صح  ه�  كما 

بالقطاع اخلا�ض لدول اخلليج.

مصطلحات الدراسة:
اأهدافها  لتحقيق  اجلامعات  بني  ما  وتط�يرهما  واالت�صال  العالقة  تنمية  ال�صراكة:  
املجتمع كجهات م�صتفيدة  القطاع اخلا�ض يف  كبي�ت خربة وجمتمع معرفة وم�ؤ�ص�صات 

من البح�ث واال�صت�صارات املقدمة من خرباء امل�ؤ�ص�صات االأكادميية (القحطاين ،1430).
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 – ال�صع�دية  العربية  يف)اململكة  املتمثلة  اخلليج  دول  جمتمعات  اخلليجية:  املجتمعات 
االإمارات العربية- الك�يت-البحرين- عمان- قطر(.

�ص�ق العمل: جمال ذو جانبني مرتبطني ومتكاملني جانب عر�ض يت�صمن ق�ي ب�صرية 
مكان  من  تختلف  عديدة  جماالت  يف  ومتفاوتة  متباينة  ومهارات  مب�ؤهالت  عاملة 
الأخر، وجانب طلب من قبل م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض بدول اخلليج ملخرجات تعليمية 
للجامعات الإنتاج عدد معني من اخلريجني لن�عيات وظائف معينة مب�ؤهالت ومهارات 
وم�ا�صفات حمددة، لل��ص�ل لالأفراد امل�ؤهلني الذين ميكنهم �صـغل ال�ظائف بامل�ا�صفات 
مزايا  مقابل  وامل�صتقبلية  احلالية  امل�ؤ�ص�صات  تلك  الحتياجات  املالئمة  املطل�بة  املحددة 

معينة، وكذلك طلب خمرجات يف �ص�رة خدمات جمتمعية ومنتجات معرفية.

خطة الدراسة:
     قامت الباحثة باإجراء الدرا�صة وفق ت�صل�صل ت�صاوؤالت الدرا�صة من خالل ثالثة مباحث 

مبا يجيب على ت�صاوؤالتها ويحقق اأهدافها على النح� التايل:

ومتطلبات  اخلليجية  للجامعات  االجتماعية  النظري)امل�ص�ؤولية  االإطار  االأول:  املبحث 
القطاع اخلا�ض يف جمال �ص�ق العمل(.

يف  اخلا�ض  القطاع  مل�ؤ�ص�صات  امل�صتقبلية  امليدانية)املتطلبات  الثاين:الدرا�صة  املبحث 
املجتمعات اخلليجية يف جمال �ص�ق العمل(.

اجلامعات  بني  ال�صراكة  لتفعيل  املقرتح  املقرتح)الت�ص�ر  الثالث:الت�ص�ر  املبحث 
وم�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض يف املجتمعات اخلليجية يف جمال تلبية املتطلبات امل�صتقبلية 

ل�ص�ق العمل(.

املبحث االأ�ل: االإطار النظري
ومتطلبات  اخلليجية  للجامعات  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  النظري  االإطار  يتناول       
القطاع اخلا�ض يف جمال �ص�ق العمل من خالل حم�رين يتناول االأول: دور اجلامعات 
اخلليجية يف م�اجهة تط�ر متطلبات م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض يف جمال �ص�ق العمل. 
وي�صتعر�ض الثاين:  القطاع اخلا�ض كمجال ل�ص�ق العمل، وعليه ي�صري االإطار النظري 

على النح� التايل:
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 امل�سوؤ�لية االجتماعية للجامعات اخلليجية �متطلبات القطاع اخلا�س

 يف جمال �سوق العمل.
يف  اجلامعات  دور  االأول  يناق�ض  حم�رين:  خالل  من  املبحث  هذا  تناول  يتم  �ص�ف       
م�اجهة املتطلبات املتط�رة ل�ص�ق العمل، وبخا�صة يف دول اخلليج، بينما يتناول الثاين 
القطاع اخلا�ض ك�ص�ق عمل اخلليجي وم�صدر الت�ظيف، وما يجب اأن تك�ن عليه العالقة 
بينه وبني اجلامعات لتحقيق ا�صتيعاب للعمالة ال�طنية بدول اخلليج يف جماالت العمل 

املختلفة.

القطاع  م�ؤ�ص�صات  متطلبات  تط�ر  م�اجهة  يف  اخلليجية  اجلامعات  دور  االأول:   املح�ر 
اخلا�ض يف جمال �ص�ق العمل

    �صهدت احلقبة احلالية تط�رات عديدة يف خمتلف املجاالت اأثرت ب�ص�رة مبا�صرة يف 
ب�ص�رة  اخلا�ض  القطاع  يف  العمل  و�ص�ق  عامة،  ب�صفة  اخلليجي  العمل  �ص�ق  متطلبات 
خا�صة اأفرزتها جمم�عة من الع�امل؛ اأدت لتغريات جذرية يف متطلبات �ص�ق العمل من 

العمالة من حيث املهارات والكفايات، وبهذ ف�ص�ف نتناول هذا املح�ر على النح� التايل:

اأ�اًل: العوامل التي اأدت لتطور متطلبات �سوق العمل
التغريات  اأبرزها  اخلليجي  العمل  �ص�ق  على  اأثرت  التي  الع�امل  من  العديد  هناك      
يف  والتط�ر  العلمية،  كالقفزات  املجاالت  خمتلف  يف  واملتالحقة  املت�صارعة  العديدة 
ث�رة  اأدت  كما   ،)2003 )ك�ن،  واالت�صاالت  والتكن�ل�جيا  املعل�ماتية  التقنية  جمال 
الدول  وت�زع  واجتماعية،  وثقافية  و�صيا�صية  اقت�صادية  ع�ملة  اإىل  والتكن�ل�جيا  املعرفة 
واملجتمعات يف كتلتني)Holm and Lauritz, 2001(: كتلة ال�صمال التي متثل دول 
ت�صكله  ملا  االقت�صاد،  على  وت�صيطر  والتكن�ل�جيا  املعل�مات  تنتج  وهي  املتقدم،  العامل 
اقت�صادية  املعرفة، من م�ارد  التكن�ل�جيا كثيفة  العمل يف  الناجتة عن  امل�صافة  القيمة 
تف�ق باأ�صعاف املرات القيمة امل�صافة الناجتة عن العمل يف الزراعة اأو ال�صناعة التقليدية، 
وكتلة اجلن�ب التي متثل دول العامل النامي والتي ت�صتهلك املعرفة والتكن�ل�جيا؛ وحيث 
ُت�صكل االقت�صاديات املبنية على املعرفة م�رًدا اقت�صادًيا متجدًدا ال ين�صب ت�صعى الدول 
الكت�صابه)al.,1997أetأHalsey(؛ وعليه فيجب بناء نظام تعليم ي�صحذ طاقات كل 
متعلم وينميها اإىل اأق�صى ما ميكن اأن ت�صل اإليه، دون القب�ل اأو الر�صى مب�صت�يات النجاح 
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مما  الدائم؛  التعلم  على  وقادرين  املهارات  متعددي  خريجني  للمجتمع  ويقدم  العادي، 
ال�صريع والتاأقلم  التكيف  املتخرج قادًرا على  واإعداًدا يجعل  يتطلب نظاًما تعليمًيا مرًنا 
بالغ  لها  التي  للتكن�ل�جيا  والتح�يلية  االقتحامية  الطبيعة  الناجتة عن  التبدالت  مع 
العمل  ومعنى  اال�صتهالك،  وعادات  واملعي�صية،  والثقافية  االجتماعية  النظم  على  االأثر 
ومكانته)عمار، 2000(. وكل ذلك يف ظل م�ؤ�صرات تربز �صعف خمرجات التعليم يف ال�فاء 
)عبد  ا�صار  "ال�صع�دية"  يف  املثال:  �صبيل  فعلى  اخلليج  دول  يف  العمل  �ص�ق  مبتطلبات 
ال�صفيع،2012( اإىل اأن هناك حالة من اخللل وعدم الت�ازن وعدم امل�اءمة بني خمرجات 
اأو�صحت  كما  العاملة.  الق�ى  التحديد من  العمل وعلى وجه  �ص�ق  واحتياجات  التعليم 
درا�صة )احلميدي واآخرون، 1999( عن "دول جمل�ض التعاون اخلليجي العربية" اأن ن�صبة 
واأن  % من اخلريجني،   85 ت�صكل قرابة  النظرية والرتب�ية  الدرا�صات  املتخ�ص�صني يف 
اخلريجني من هذه التخ�ص�صات مل يعدوا كذلك ل�ص�ق العمل يف القطاع اخلا�ض، مما 
اأدى اإىل ن�ع من البطالة الن�عية يف خريجي اجلامعات. واأ�صارت درا�صة)اآل مزهر،2011( 
اأن البعد االجتماعي والثقايف م�ؤثًرا يف ال�صيا�صة التعليمية اخلليجية حيث االقبال  اأىل 
على التعليم االأكادميي والنف�ر من التعليم الفني واملهني، وتزايد الطلب على العمل يف 

املهن االإ�صرافية دون العمل الفني اليدوي

متطلبات  تطور  مواجهة  جمال  يف  اخلليجية  اجلامعات  د�ر  ثانيًا: 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف جمال �سوق العمل

اأ�صا�صًيا يف تقدم وتط�ير االأفراد واملجتمعات،      تلعب اجلامعات يف ال�قت احلايل دوًرا 
املحلية  امل�صت�يات  كافة  على  املجتمعية  امل�ؤ�ص�صات  بني  مرم�قة  مكانة  مُتثل  واأ�صبحت 
واالجتماعية؛ فهي  وال�صيا�صية  االقت�صادية  املجاالت  كافة  التط�ر يف  والدولية، ومفتاح 
تلعب دوًرا علمًيا ثقافٌيا؛ الأنها منبع العلم واملعرفة، ودوًرا اقت�صادٌيا يعني بتحقيق التنمية 
و�صريع،  م�صتمر  وتط�ر  تغري  حالة  يف  هي  التي  متطلباتها  مع  والتكيف  االقت�صادية 
هذا  ولي�ض  والدولة.  باملجتمع  بعالقاتها  يرتبط  �صيا�صًيا  ودوًرا  ال�ص�ق،  تط�ر  وم�صايرة 
فح�صب بل مُتثل اأي�صا الق�ة الدافعة املحركة لتح�يل هذا العلم وتلك املعرفة لتطبيقات 
عملية وت�ظيفها من خالل حتفيز االبتكار واالبداع مبا يخدم التنمية يف �صتى املجاالت، 
الب�صرية،  امل�ارد  واإعداد  التعليم  يف  تتمثل  والتي  الثالث  ب�ظائفها  يرتبط  ما  هذا  ويف 

والبحث العلمي، وخدمة املجتمع )ال�صمادوين واأحمد، 2005(. 

التغريات      وقد حدثت تط�رات عديدة يف دور اجلامعات يف جمتمعاتها يف �ص�ء تلك 
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ال�صابق تناولها وكرد فعل لها؛ ومل�اجهة املتطلبات املعرفية اجلديدة، وم�اكباً للتط�رات 
وه�ية  ثقافة  اأ�صالة  وتعزيز  حفظ  يحقق  ومبا  واالقت�صادية،  واملهنية  التكن�ل�جية 
احتفاظاً  اأكرث  بخ�ص��صية  تتمتع  التي  اخلليجية  املجتمعات  قي  املجتمعات خا�صة  تلك 
واالأعراف  والتقاليد  العادات  يخ�ض  فيما  خا�صة  االأ�صيلة،  العربية  واله�ية  بالثقافة 
اإطار امل�ؤهالت والكفايات االأ�صا�صية  واملبادئ االإ�صالمية؛ لذلك ت�صعى جاهدة يف تط�ير 
املطل�بة يف اخلريج اجلامعي من خالل تقدمي تعليًما مرًنا ُيحقق له القدرة على التكيف 
املهني واملعريف والتكن�ل�جي، بحيث ي�صبح متعلم قادر على التعلم مدى احلياة يف عامل 
كالربامج  االأ�صا�صية  االإعداد  عنا�صر  يف  النظر  واإعادة  والتط�رات،  املتغريات  مت�صارع 
وت��صيف املقررات اجلامعية املطل�بة، والكفايات املنا�صبة لالأ�صتاذ اجلامعي وبيئة التعلم 
مبا يحقق للخريج ما مُيكنه من االنخراط بكفاية مقب�لة يف �ص�ق العمل ب�ص�رة عامة، 
و�ص�ق العمل يف القطاع اخلا�ض ب�صفة خا�صة مبا يتطلبه من م�ا�صفات اأكرث خ�ص��صية 
متجددة بحاجة ملتابعه فيما بعد التخرج، ي�صتطيع بها اخلريج م�اجه مناف�صة مهارات 
العمالة ال�افدة التي تعمل على تط�ير تلك املهارات با�صتمرار، ومبا يتنا�صب مع متطلبات 
�ص�ق العمل ليظل يف �صاحة الت�ظيف يف القطاع اخلا�ض اخلليجي، خا�صة بعد ت�صييق 
ويف  العمالة.  يف  ندرة  بها  التي  املهن  على  واقت�صارها  العام  القطاع  يف  الت�ظيف  فر�ض 
�ص�ء ذلك فقد اأ�صارت اإحدى الدرا�صات عن ال�صيا�صات التي يجب اأن تتبناها اجلامعات يف 
امل�صتقبل لكي تق�م باالأدوار املن�طة بها باأنه ي�صت�جب عليها حتى تك�ن قادرة على م�اكبة 
التط�رات واملتغريات اأن تتبنى جمم�عة من املبادئ واالأول�يات املختلفة ومنها: العدالة 
وامل�صاواة يف فر�ض التعليم العايل للجميع، و�صه�لة االلتحاق به، وت�فر االإدارة الفعالة 
واالإبداعية، وهذا يتطلب اإ�صالح االإدارة اجلامعية والتاأكيد على ا�صتقالليتها، مع وج�د 
معايري م�صاءلة مالئمة، والتميز االأكادميي وتق�ية العالقة بني التعليم العايل والنظام 
االجتماعي، وهذا يتطلب التاأكيد على اجل�دة، وبناء مراكز التميز العلمي واالجتماعي، 
Nakorn - ةاال�صراكة الق�ية مع القطاع اخلا�ض، وجعل التعليم العايل عملية عاملي

.))hap & Srisa،1996

     وقد تناول الكثري من الرتب�يني ت�ص�ر لدور اجلامعات يف م�اجهة تط�ر متغريات �ص�ق 
اجلامعية؛  الدرا�صة  اأثناء  الطالب  اإعداد  جمال  يف  دورها  فذكر)ال�صرعي،2005(  العمل 
لتح�صني خمرجات التعليم مبا يتالءم مع التغريات امل�صتمرة ل�ص�ق العمل اأنها يجب اأن 

تق�م مبا يلي:
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تزويد الطالب باملعل�مات ال�صرورية للتغيري مبا ميكن من بناء فكرة وقدرته على 	 
العمل واالإجناز.

اإعداد الطالب لقب�ل التغيري والتكيف معه بحيث يدفع بهم اإىل حتقيق طم�حاتهم 	 
وتنمية قدراتهم، واأال يك�ن اأداة اإحباط للم�اهب والكفاءات.

متطلبات 	  وم�اكبة  والتحديث،  التط�ير  على  تعمل  التي  الثقافية  القيم  تر�صيخ 
الع�صر.

تدريب الطالب على املنهجية العلمية يف التعامل مع املتغريات باأ�صل�ب اإبداعي ناقد 	 
واالإبداعية من خالل املعرفة احلقيقية لالأ�صاليب والطرق العلمية احلديثة.

املنهجية 	  بالطرق  احلل�ل  اإيجاد  يف  العقلية  املهارات  ت�ظيف  على  الطالب  تدريب 
العلمية.

   يف حني اأن )الغرابية،2001( تناول دورها مل�اجهة م�صتجدات الع�صر على النح� التايل:

اإثراء املعرفة وتنميتها.	 
ن�صر العلم واإعداد الك�ادر املتخ�ص�صة.	 
تهيئة االإن�صان روحًيا وخلقًيا وج�صمًيا.	 
ت�جيه البح�ث العلمية والتطبيقية حلل م�صكالت املجتمع.	 
فتح املجال اأمام الطالب للتدريب امليداين يف م�اقع العمل، والتعرف على م�صتجدات 	 

التخ�ص�ض الذي يدر�صه.
اإقامة �صراكات تبادلية  اإبراز اأهمية دور اجلامعات يف      وت�ؤكد بع�ض الدرا�صات على 
بينها وبني م�ؤ�ص�صات االإنتاج من خالل وجهة النظر يف اأن العملية االإنتاجية اأ�صبحت 
تعتمد على ق�اعد املعرفة والتكن�ل�جيا، وال ميكن نقل املعرفة وتطبيق التكن�ل�جيا 
ارتفاع م�صتمر،  العلمي يف  البحث  اأن كلفة  العلمي، كما  البحث  اإال من خالل مراكز 
ويحتاج اإيل دعم مت�ا�صل، واإيل م�صادر مت�يل غري تقليدية، باالإ�صافة اإىل اأن ذلك 
اإيل االعتماد على الذات، وعدم ا�صتقطاب خرباء من اخلارج، وت�فري املاليني  ي�ؤدي 
(ناجي  وطنية  غري  وم�ؤ�ص�صات  �صركات  تقدمها  التي  اال�صت�صارات  على  ت�صرف  التي 

.)2000،
   بينما يرى( اخلطيب،2003(  باأن اجلامعة ميكن اأن تق�م يف حتقيق هذا الدور من خالل 

ال�صراكة مع امل�ؤ�ص�صات االإنتاجية من خالل القيام بالن�صاطات االآتية:
وتط�يرها  التقنية  اخلربة  وخلق  واالبتكار  التط�ير  يف  واملبا�صرة  الفعالة  امل�صاركة     -

وامل�صاعدة يف تط�يعها.
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-  اإجراء البح�ث املرتبطة بحقل العمل للم�صاعدة يف حل امل�صكالت االإنتاجية التي ت�اجه 
القطاع ال�صناعي واالإنتاجي واخلدمي.

- ت��صيع برامج التعليم والتدريب امل�صتمر.
حقل  م�صكالت  ومعاجلة  واخلا�ض  العام  القطاع  مل�ؤ�ص�صات  الفنية  اال�صت�صارات  تقدمي   -

العمل واالإنتاج.
- البحث العلمي والذي يتمثل باإجراء البح�ث النظرية والتطبيقية.

�صياقه  واالندماج يف  املجتمع اخلارجي،  االنخراط مع  دور اجلامعة يف حتقيق      وعن 
االجتماعي وبالتايل ثقافته، فقد اأكد كثريون على �صرورة ترابط اجلامعة مع املجتمع 
واأثر  واخلدمية،  االإنتاجية  م�ؤ�ص�صاته  كافة  اأن�صطة  يف  فعالة  م�صاركة  قن�ات  خالل  من 
وم�صاكله  املجتمع  عن  البعيد  العاجي  برجها  من  اجلامعات  من  العديد  نقل  يف  ذلك 
املعرفة وما  اأ�صبح متجر لبيع  اأن بع�صها  املجتمع، بل  اإىل حمطات خلدمة  واحتياجاته 
يتعلق بتطبيقاتها وا�صتخداماتها املتن�عة، واأن هذا التغري يف االأدوار قد و�صع اجلامعة 
يف قلب االأحداث االجتماعية، وجعلها تق�د التغري وت�جه عملية التنمية، كما اأنه نتج عن 
اأدت للتقارب  اأنها  اأهم نتائج هذه الث�رة  ذلك ث�رة عميقة يف اجلامعة نف�صها، ولعل من 
والتداخل بني ثقافة احلرم اجلامعي وثقافة املجتمع اخلارجي، وهذا التقارب والتداخل 
للعلم كمنهج  ن�صرها  �صاعد على  الذي  االجتماعي  ال�صياق  للجامعة  وفر  الثقافتني  بني 
وحقائق ومعرفة، ووفر ال�عي االجتماعي والثقايف ودوره يف احلياة �ص�اء لدى اجلمه�ر 
التعليم  ي�اجه  امل�ؤ�ص�صات، ولكي  العاملني يف هذه  والباحثني  العلماء  اأو لدى فئة  العام، 
اجلامعي التزاماته املتزايدة يف التدريب الفني واالإعداد لالإنتاج، فاإنه يحتاج اإيل م�صاعدة 
وال�صركات  اجلامعية  االإدارة  بني  الن�صط  التعاون  يتطلب  وهذا  امل�ؤ�ص�صات،  من  كثري 
التجارية وال�صناعية واالقت�صادية وقطاعات اخلدمات واالأعمال واحلك�مات. ويف كثري 
اأرباحها لتعليم م�ظفيها  من الدول تخ�ص�ض �صركات القطاع اخلا�ض والعام جزًءا من 

وتدريبهم)الطيب،1999(.

اأدوار متن�عة ومتكاملة للجامعة يجب عليها القيام      وخال�صة الق�ل باأن هناك عدة 
بها لتحقيق التفاعل والتكامل مع املجتمع وم�ؤ�ص�صاته، واإبرام �صراكات متن�عة املجال مع 
تلك امل�ؤ�ص�صات خا�صة م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض، وم�صايرة متطلبات الع�صر التي انعك�صت 
على متطلبات القطاع اخلا�ض يف جمال �ص�ق العمل �ص�اء احلالية اأو امل�صتقبلية، والذي 
ميثل قطاع اقت�صادي له قيمته التي ال ي�صتهان بها، باالإ�صافة لتمثيله م�صدر من م�صادر 
الت�ظيف التي ميكن من خالله ا�صتيعاب االأيدي العاملة املتنامية بدول اخلليج ومن ثم 

حتقيق التنمية يف �صتى املجاالت. 
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املحور الثاين: القطاع اخلا�س �جمال �سوق العمل
     يلعب القطاع اخلا�ض دوراً م�ؤثراً يف عملية الت�ظيف والق�صاء على البطالة، وميتلك 
قدرات واإمكانات غري حمدودة ميكن اأن ي�صاهم بها يف تط�ير التعليم اجلامعي من خالل 
�صراكة فعالة بينه وبني اجلامعات يف عدة جماالت وبطرق واأ�صاليب عديدة. وقد ناق�صت 
الباحثة يف هذا املح�ر عدة ج�انب للقطاع اخلا�ض لتربز من خاللها اأهمية اإقامة �صراكة 
فعالة بينه وبني اجلامعات، ومتطلبات جناحها والتحديات التي ت�اجهه كم�صدر ل�ص�ق 
العمل، ومتطلباته التي يتطلع اإيل حتقيقها من خالل اجلامعات كما ت��صحة اجل�انب 

التالية:

اأ�اًل: اأهمية القطاع اخلا�س كم�سدر للتوظيف
اأهمية  اإىل زيادة  اأدت  االأونة االأخرية عدة تغريات واأحداث يف دول اخلليج      حدثت يف 
دوره  زيادة  على  وت�صجيعه  اخلا�ض  القطاع  كتفعيل  للت�ظيف،  كم�صدر  اخلا�ض  القطاع 
بتمكينه من مزاولة الكثري من االأن�صطة االقت�صادية واالجتماعية، وعمليات اخل�صخ�صة 
كافة)نق�صبندي،2001(،  االقت�صادية  اجل�انب  عن  اأوىل  كم�ص�ؤولة  الدولة  دور  وتراجع 

باالإ�صافة الأنه �ص�ف تقل فر�ض الت�ظيف يف القطاع العام لال�صباب التالية:

- االنكما�ض يف االنفاق احلك�مي نتيجة ال�صتكمال معظم امل�صاريع احلك�مية ال�صيا�صية، 
ومنها البنى االأ�صا�صية حيث تقل�ض جماالت االنفاق نف�صها.

اأثر  مما  عاملًيا؛  النفط  اأ�صعار  النخفا�ض  نتيجة  النفط  م�ارد  يف  الن�صبي  االنخفا�ض   -
املرتاكم،  االحتياطي  من  بال�صحب  حت�يله  يتم  احلك�مية  امل�ازنات  يف  عجز  ظه�ر  يف 

وباالقرتا�ض الداخلي واخلارجي، وهذا اأثر ن�صبًيا يف م�ارد الدول املعنية لالإنفاق.
- االأعباء الدفاعية التي طراأت على دول جمل�ض التعاون العربي يف بداية الت�صعينيات؛ 

مما اأدى اإىل حت�يل جزء كبري من امل�ارد املالية لالإنفاق الع�صكري.
- االرتفاع ال�ا�صح يف عدد طالبي ال�ظائف من امل�اطنني املحليني نظًرا لالرتفاع يف عدد 

خريجي اجلامعات واملعاهد الفنية واملدار�ض الثان�ية.

ثانًيا: حتديات العمل يف القطاع اخلا�س
الداخلة  الفتية  العاملة  الق�ى  وبالذات بني  املجل�ض  دول  اأبناء  بني  البطالة  بروز  اإن     
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وقفت  حتديات  وج�د  عن  نتج  الت�صعينيات  فرتة  بداية  منـذ  العمل  �ص�ق  اإىل  حديًثا 
عائًقا اأمام ت�ظيف وت�صغيل العمالـة ال�طنيـة، ومـن هـذه التحديات ما يت�صل بالع�امل 
وعـدم  احلكـ�مي  القطـاع  فـي  الت�ظيف  ب�صيا�صات  يتعلق  ما  ومنها  الدمي�غرافية؛ 
م�اءمتها مع �صيا�صات الت�ظيف يف القطاع اخلا�ض؛ ومنها ما يرتبط بال�صمات املختلفـة 
�ص�ف  كما  االأخرى  التحديات  من  والعديد  ال�طنية،  والعمالة  ال�افـدة  العمالـة  بـني 

ن�صتعر�صها من خالل ما يلي:

1- التحديات االقت�صادية: 

الكبري  النم�  نتيجة  اخلليجية  االقت�صاديات  يف  اخلا�ض  القطاع  دور  تعاظم  اأدى     
الطم�حات  بني  الفج�ة  ات�صاع  اإىل  املنطقة  ت�صهدها  التي  واالأعمال  امل�صروعات  يف 
وزيادة  ال�افدة،  العمالة  على  االعتماد  تقلي�ض  اإىل  الهادفة  اخلليجية  واال�صرتاتيجيات 
ال�افدة؛ حيث  العمالة  املتزايد على  امل�اطنة من خالل طلبه  العمالة اخلليجية  معدل 
ت�طني  اإىل  نظرته  حيث  من  احلك�مي  القطاع  عن  يختلف  اخلا�ض  القطاع  واقع  اأن 
الربح وجتنب اخل�صارة؛ ولذلك  ي�صتهدف حتقيق  العمالة اخلليجية؛ فالقطاع اخلا�ض 
التكاليف؛  وقليلة  مهنًيا  ومدربة  علمًيا  م�ؤهلة  عمالة  ت�ظيف  اأهمية  اإىل  ينظر  فاإنه 
والأن هناك امتيازات عديدة يتعني عليه منحها للعمالة اخلليجية فاإن القطاع اخلا�ض 
يحاول قدر االإمكان تقلي�ض عددهم ل�صالح العمالة ال�افدة. وعالوة على ذلك فاإن هناك 
اأال  اآثارها الهامة على الطلب على العمالة،  اأخرى فيما يتعلق بهذا اجلانب لها  ع�امل 
وهي طبيعة تركيب االأج�ر مثل التفاوت بني االأجر النقدي واالأجر االقت�صادي، حيث ال 
يتطابق يف معظم املهن بالقطاع اخلا�ض االأجر االقت�صادي مع قيمة االنتاجية احلدية 
للعمل، ف�صال عن االزدواجية يف االأج�ر حيث االأج�ر يف القطاع احلك�مي اأعلى من قيمة 
االنتاجية احلدية؛ مما يجذب عمالة وطنية اأكرب حجًما من املطل�ب، ويخلق عجًزا اأكرب 

يف القطاعات غري احلك�مية، حيث تك�ن االأج�ر اأدنى من قيمة االإنتاجية احلدية.

2- حتديات اجتماعية:

     حُتجم العمالة بدول اخلليج عن الت�ظيف يف ن�عية بع�ض االأعمال كاملهن احلرفية 
واليدوية؛ مما ي�ؤدي اإىل عدم الدخ�ل اإىل قطاعات اقت�صادية مهمة كال�صناعة والبناء 
الن�عيات من االأعمال لدرجة  واخلدمات نظًرا لع�امل اجتماعية حتقر من قيمة هذه 
اأثرت على مدى ا�صتجابتها جتاه االأج�ر والذي يختلف عنه يف حالة ال�افدين، فبينما 
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اأغرت االأج�ر ال�افدين بالدخ�ل اإىل قطاعات ال�صناعة والت�صييد والبناء والتجارة، اإال 
اإنها برهنت على عدم قدرتها على جذب االأيدي العاملة املحلية، وقد نتج عن ذلك اأن اأدت 

االأج�ر اإىل تقليل حجم امل�صاركة املحلية يف هذه االأن�صطة.

3- التحديات الثقافية:

     ومتثل ثقافة العمل يف املن�صاأة  اأو املنظمة مبا ت�صمنه من ق�انني و�صيا�صات و�صل�كيات 
وقيم وطرق تتبعها املنظمة من اأجل اإجناز العمل فيها وحتقيق اأهدافها، وتلعب اخلربات 
والكفاءات واأ�صحاب العمل االأجانب دور رئي�صي يف ر�صم معامل وثقافة العمل يف القطاع 
اخلا�ض لدول اخلليج؛ حيث يعترب القطاع اخلا�ض قطاًعا حديًثا يف دول اخلليج، مقارنة 
بالقطاع اخلا�ض امل�ج�د يف ال�اليات املتحدة واأوربا وبع�ض الدول االأ�صي�ية مثل اليابان 
والهند. وت�صكل هذه الثقافة حتدًيا النخراط امل�طنني من حيث اأنها متثل ثقافة جديدة 
للم�اطن اخلليجي والتي تتعار�ض يف اأحيان كثرية واأ�صل�ب معي�صته ومنط حياته و�صل�كه 
واحدة  فرتة  دوام  على  احلك�مي  القطاع  يف  اعتاد  وقد  مثاًل،  الط�يلة  العمل  كفرتات 
مثل  اخلليج  دول  يف  قطاعات  عدة  متكنت  وقد  اخلا�ض.  القطاع  يف  كما  فرتتني  ولي�ض 
قطاع النفط واالت�صاالت وامل�صارف من خلق بيئة عمل جذابة للم�اطن حتى واإن كانت 
ثقافة العمل فيها اأجنبية، وبينما القطاعني ال�صناعي والتجاري اللذين ت�صيطر عليهما 
دخ�لهما  يف  مرتدًدا  نف�صه  يجد  امل�اطن  يزال  فال  االأجنبية  العمالة  من  كبرية  غالبية 

)اخلزرجي،2009(.

      وثمة حتدي يرتبط بهذ البعد واملتمثل يف طبيعة بع�ض بيئات العمل، واالأ�صاليب 
املعربة عن ثقافتها االإدارية ال�صيئة اأو ظروف العمل بها حيث تعترب اأحد اأهم امل�صكالت 
التي تعاين منها اأ�ص�اق العمل ببع�ض دول املجل�ض، وذلك بالن�صبة للم�ؤ�ص�صات ال�صغرى 
واملت��صطة؛ حيث ال تت�افر بيئة العمل ال�صحية بها. فهذه امل�ؤ�ص�صات عادة تعتمد على 
عدد كبري من العمالة الرخي�صة، التي تقبل العمل حتت اأية ظروف غالًبا ال يقبلها 

العامل اخلليجي.

4- التحديات الدمي�جرافية

   ارتفاع اأعداد الداخلني اإىل اأ�ص�اق العمل؛ نظراً لزيادة عدد ال�صكان يف ال�صريحة العمرية 
ملن يف �صن العمل. وتزايد املعرو�ض من العمالة ال�طنية بدول اخلليج، وعدم القدرة على 
ا�صتيعاب هذه االأعداد يف القطاعني العام واخلا�ض رغم ارتفاع معدالت الت�ظيف يف كل 
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منهما؛ والتي يعترب اأبرز اأ�صباب عدم جناح اإحالل العمالة ال�طنية حمل ال�افدة ب�ص�رة 
مر�صية)عبيد،2003(.

5- التحديات التقنية:

بني  فعالة  �صراكة  حتقق  التي  املجاالت  اأهم  من  التطبيقية  البح�ث  اإجراء  ُيعد 
اجلامعات والقطاع اخلا�ض مبا ُيفيد القطاع اخلا�ض وي�صهم يف تط�ره؛ حيث مُتثل 
الثمرة  واالخرتاعات هي  االبتكارات  وت�صجيع  لتطبيق عملي،  والعلم  املعرفة  حت�يل 
احلقيقية للعلم واملعرفة، ولكن هناك العديد من التحديات التي حت�ل دون حتقيق 

االأهداف املن�ص�دة من اجلامعة يف هذا املجال بدول اخلليج، والتي تتمثل فيما يلي:

 وج�د فج�ة تقنية.	 
 ا�صترياد االبتكارات واالأجهزة احلديثة وجلب العمالة االأجنبية لت�صغيلها.	 
 غياب الك�ادر الفنية املتخ�ص�صة.	 

ثالًثا: م�ا�صفات العمالة التي يتطلبها القطاع اخلا�ض

     هناك العديد من التغريات احلادثة يف املجتمعات ب�صفة عامة واخلليجية ب�صفة 
خا�صة اأثرت على متطلبات �ص�ق العمل من حيث ت�لد متطلبات جديدة حالية وت�قع 
اأخرى تتطلب خريجني متعددي املهارات. وقد تناول كثري من  متطلبات م�صتقبلية 
الرتب�يني وخرباء �ص�ق العمل عن امل�ا�صفات التي يجب اأن تت�افر يف العمالة لتتنا�صب 
مع متطلبات �ص�ق العمل بالقطاع اخلا�ض فذكر) )Drucker، 1994اأنها يجب 
باملعرفة  يتميز  الذي  املعرفة  جمتمع  خ�صائ�ض  مع  التكيف  على  بقدرة  تتمتع  اأن 
مدى  والتعلم  واال�صتق�صاء  الفريقي  والعمل  التعلم  منظمات  وتك�ين  التخ�ص�صية، 
التقانية  للقفزة  باالإ�صافة  هذا  والع�ملة،  املعل�مات  تكن�ل�جيا  وا�صتخدام  احلياة، 
باالإ�صافة  قبل،  تكن م�ج�دة من  التي مل  ال�ظيفية  املهام  العديد من  اأحدثت  التي 
لتاأثريها على اأ�صاليب تنفيذ ال�ظائف املعروفة كا�صتخدام احلا�ص�ب واالنرتنت. وقد 
جلب التقدم الهائل يف املعل�ماتية احتياجات ملهن جديدة مثل التجارة االلكرتونية. 
خروجه  قبل  اخلريج  يف  تنمي  اأن  يجب  التي  املهارات  مزهر،2011(  )اآل  وا�صتعر�ض 

ل�ص�ق العمل فيما يلي:

- اأن ينمي لديه الفكر الناقد امل�صاعد على االإبداع.
وي�صتفيد  يفيد  يجعله  مما  اجلماعي  العمل  وعلى  االآخر  على  باالنفتاح  يتحلى   -
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ويحقق من�ه الذاتي الذي ال ينتهي مدى احلياة.
- يك�ن مزوًدا باملعارف واملهارات والكفايات التي ت�صاعده يف االندماج يف عامل العمل، 
القرار  اتخاذ  والقدرة على  املبادرة  وروح  البحث عن عمل  الذات كمهارات  وحتقيق 

املنا�صب.
- لديه خربة متكنه من اكت�صاب املعارف والبحث عنها واإتقانها، وا�صتخدام ال��صائل 

واالأدوات امل��صلة اإليها حتى يتحقق لديه التعليم مدى احلياة.
- قادر على التكيف مع ما ي�صتجد من اأحداث وتغريات يف عامل العمل.

- لديه الدافعية للتعلم وتط�ر معارفه وكفايته با�صتمرار بحيث ال يعترب تخرجه 
من اجلامعة خامته املطاف، بل بداية مرحلة للتكفل بالذات يف جميع املجاالت.

 بينما حدد املجل�ض االأوروبي يف ل�صب�نة عدد من امل�ا�صفات الرئي�صية التي اأو�صى 
واالأهم  االأ�صا�صية  الركائز  اأنها  واعتمادها   2006 عام  اأواخر  يف  االأوروبي  الربملان  بها 

للخريج املطل�ب حالًيا وهي:

-  الت�ا�صل ب�ا�صطة اللغة االأم.
- الت�ا�صل عرب اللغات االأجنبية.

- الكفايات االأ�صا�صية يف جمال العل�م والريا�صيات والتكن�ل�جيا.
-  الكفايات الرقمية التي ت�ؤهل اخلريج ال�ل�ج اإىل عامل املعل�مات.

 -  تعلم كيفية التعلم.
 - الكفايات االجتماعية واملدنية.

-  روح املبادرة.
-  فهم ثقافة الذات وثقافات الغري.

رابًعا: متطلبات جناح ال�صراكة بني اجلامعات وم�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض

بع�ض  ت�افر  من  فالبد  اخلا�ض  والقطاع  اجلامعات  بني  فعالة  �صراكة  تتم  لكي      
حلدوث  �صرًطا  ت�اجدها  يعترب  التي  اأو  ال�صراكة،  هذه  حتقيق  تي�صر  التي  املتطلبات 
ال�صراكة يف جمال ما، كت�افر بنية حتتية تقنية لتحقيق ال�صراكة يف جمال التقنية، 
اأو خرباء متخ�ص�صني لتحقيق ال�صراكة يف جمال اخلدمات اال�صت�صارية هذا ب�ص�رة 
فردية للمجاالت املختلفة، اأما فيما يخ�ض املتطلبات الالزمة لتحقيق ال�صراكة ب�ص�رة 
عامة فقد اأ�صار)درادكة ومعايعة،2014( اإىل اأنه لكي تتم �صراكة بني القطاع اخلا�ض 
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واجلامعات فاإنه البد من ت�افر املتطلبات التالية:

- و�صع االأهداف وحتديد و�صائل التحقيق.
- حتفيز القائمني على ال�صراكة باملكافاآت.

- تطبيق اأنظمة االإدارة احلديثة يف تنفيذ م�صاريع ال�صراكة.
- ت�فري قاعدة بيانات عن اخلدمات املطل�ب ال�صراكة بها وو�صع برامج زمنية.

- اإعفاء ال�صركاء مع اجلامعات من ال�صرائب.
- اختيار االأ�صل�ب املنا�صب املالءم لل�صراكة مع القطاع املنا�صب.

- مراجعة االإطار الت�صريعي وامل�ؤ�ص�صي وتط�يره.
واملتابعة  للتق�مي  اخلا�ض  القطاع  وم�ؤ�ص�صات  اجلامعات  بني  ال�صراكة  اإخ�صاع   -

واملحا�صبة الر�صمية واالأهلية.
- االإعالن وتهيئة االإعالم لل�صراكة وت�ثيقها.

- حث اجلامعات على القيام بال�صراكة وت�ص�يق منتاجاتها.
- االلتزام والتعهد مع القطاع اخلا�ض.

ينتهجها  التي  لالأ�صاليب  و�صفافة  وا�صحة  روؤية  خالل  من  ال�صركاء  بني  التن�صيق   
ال�صركاء.

املبحث الثاين: الدرا�صة امليدانية

املتطلبات امل�صتقبلية ل�ص�ق العمل بالقطاع اخلا�ض

املتطلبات  امليدانية يف حتديد  الدرا�صة  امليدانية : ينح�صر هدف  الدرا�صة  اأهداف      
الت�صاوؤل  وبذلك جُتيب عن  بدول اخلليج،  بالقطاع اخلا�ض  العمل  ل�ص�ق  امل�صتقبلية 

البحثي الثاين، وميكن �صياغة ت�صاوؤل الدرا�صة امليدانية فيما يلي:
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ما املتطلبات امل�ستقبلية ل�سوق العمل بد�ل اخلليج؟
على  للتعرف  ا�صتبانة  بت�صميم  الباحثة  قامت  امليدانية:  الدرا�صة  اأدوات   

املتطلبات امل�صتقبلية ل�ص�ق العمل بدول اخلليج من خالل تلك امل�صادر:

- فح�ض امل�ا�صفات املطل�بة لل�ظائف باإعالنات ال�ظائف بدول اخلليج.
-  االطالع على االأدبيات يف هذا املجال.

العاملني  غري  اخلريجني  وبع�ض  العاملني  اخلريجني  لبع�ض  ا�صتطالعية  درا�صة   -
املتطلبات  اأبرز  ح�ل  اآرائهم  ال�صتطالع  اخلا�ض  القطاع  يف  اخلرباء  القادة  وبع�ض 
امل�صتقبلية املت�قعة التي �ص�ف يحتاجها القطاع اخلا�ض-كاأحد قطاعي �ص�ق للعمل- 

من اجلامعات.
ال�طن  م�صت�ى  على  الباحثة  بها  قامت  �صبيهه  لدرا�صة  ا�صتبانة  من  اال�صتفادة    -

العربي.
    ويف �ص�ء امل�صادر ال�صابقة قامت الباحثة ببناء ا�صتبانة ق�صمت اإىل حم�رين متثلت فيما 

يلي: - املح�ر االأول: يت�صمن املتطلبات املرتبطة باجل�دة الن�عية للخريج.

القطاع  يحتاجها  التي  املعرفية  باخلدمات  املرتبطة  املتطلبات  ي�صمل  الثاين:  املح�ر 
اخلا�ض.

ت�صمنت  مبقدمة  م�صب�قة  للمحكمني  اال�صتبانة  تقدمي   مت  الدرا�صة:  اأداة  حتكيم 
الهدف منها وعينة الدرا�صة التي �ص�ف تطبق عليها، وامل�صادر التي ا�صتقت يف �ص�ئها 

حماورها ومفرداتها. وطلب منهم حتكيمها وفقاً للمعايري التالية: 

-  منا�صبة و�صم�ل املحاور املذك�رة ملتطلبات �ص�ق العمل.
- ارتباط املفردة باملح�ر املنتمية اإليه.

- ُمنا�صبة �صياغة املفردات.
-  اإ�صافات اأخرى ُتذكر.

     وقد قامت الباحثة بتعديلها يف �ص�ء اآراء املحكمني حيث و�صلت ن�صبة اتفاق املحكمني 
على �صالحية حماور اال�صتبانة)100%(. كما اأبدى البع�ض مالحظات بحذف اأو اإ�صافة 
مفردات  كل  على  االتفاق  ن�صبة  ح�صاب  ومت  اأخرى،  مفردات  على  واُتِفَق  املفردات،  بع�ض 
)عدد   = االتفاق  )Cooper،1974ن�صبة  ك�بر)  معادلة  با�صتخدام  اال�صتبانة 
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املالحظات املتفق عليها/ عدد املالحظات املتفق عليها+ عدد املالحظات غري املتفق عليها( 
×100("، ومت  حتديد م�صت�ى 80% معياراً لالتفاق، وعلى هذا االأ�صا�ض مت االبقاء على 
املفردات التي ح�صلت على ن�صبة اتفاق 80% فاأكرث، وا�صتبعاد الباقي وذلك ا�صرت�صاًدا بعدد 

من الدرا�صات ال�صابقة يف هذا ال�صاأن لت�صبح يف �ص�رتها النهائية على النح� التايل:

- املتطلبات املرتبطة باجل�دة الن�عية للمتعلم، وتت�صمن)22( مفردة
-  املتطلبات املرتبطة باخلدمات املعرفية وتت�صمن)15( مفردة.

العينة  اأفراد  ا�صتجابة  بدائل  بتحديد  الباحثة  قامت  العينة:  اأفراد  ا�صتجابة  طريقة 
هذه  �صدة  ومدى  الفعلية،  احتياجاتهم  تعك�ض  بدائل  اإيجاد  يلزم  وكان  مفرداتها،  على 
االحتياجات لديهم. ويف �ص�ء ذلك مت اختيار اال�صتجابات التالية:)م�افق ب�صدة، وتدل 
على درجة احتياج �صديدة وملحة جداً- م�افق اإيل حد ما، وتدل على درجة احتياج ملحة 
حتديد  يخ�ض  �صديد(.وفيما  احتياج  عدم  على  وتدل  ب�صدة،  م�افق  غري  ما-  حٍد  اإىل 
طريقة تقدير الدرجات: مت اإعطاء درجة )�صفر( على غري م�افق ب�صدة، ودرجة)1( على 

م�افق اإىل حد ما، ودرجة )2( على م�افق ب�صدة.

تقنني اأداة الدرا�صة: مت ح�صاب الثبات عن طريقة " األفا كرونباخ" لتحديد قيمة االت�صاق 
ومت  املقيا�ض،  ثبات  يف  للثقة  مقب�لة  قيمة  وهي  األفا)930‚0(،  معامل  واأعطت  الداخلي 
باجلذر  عنه  يعرب  والذي  الذاتي  وال�صدق  املحكمني  �صدق  خالل  من  ال�صدق  ح�صاب 
الرتبيعي ملعامل الثبات، وقد وجد اأن معامل ال�صدق الذاتي ملفردات اال�صتبانة)953‚0(، 
وهي تعترب قيمة عالية جداً ملعامل ال�صدق. وبذلك فاال�صتبانة تتمتع بدرجة مقب�لة من 

ال�صدق مُتكن من ا�صتخدامها كاأداة.

اخلا�صة  بالقطاعات  العاملني  القادة  ه�  الدرا�صة  جمتمع  والعينة:  الدرا�صة  جمتمع 
بدول  ال�صياحة(  االعالم-  البنكية-  التعليم-  الهند�صية-  )ال�صناعية-التجارية- 
قطر-عمان(،  6دول)ال�صع�دية-االمارات-الك�يت-البحرين-  عددهم  البالغ  اخلليج 
ع�ص�ائية  بطريقة  منهم  عينة  اأخذ  مت  العاملني،  اختيار  عن  امل�صئ�لني  وباالأخ�ض 
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مدخل  ملعادلة  تبعاً  حتديدهم  مت  فرد   )  400 اأ�صل)  من  بالرد  قام�ا  فرد   )387( بلغت 
االأ�صلي  الدرا�صة  جمتمع  حتديد  على  القدرة  عدم  حالة  يف  االأمريكية  الرتبية  رابطة 
عمدية؛  بطريقة  القطاعات  تلك  اختيار  ومت   ،))Kergcie&Morgan،1970
العمل؛ نظراً  ملتطلبات خا�صة ل�ص�ق  اأكرث املجاالت احتياجاً  اأنها من  الباحثة  راأت  حيث 
لتاأثرها بالتغريات العاملية اأكرث من غريها، هذا وت�د اأن ُت�صري الباحثة اأنها قامت باإعادة 
�صغره،  رغم  العينة  من  العدد  هذا  على  ح�صلت  حتي  مرة  من  اأكرث  اال�صتبانات  اإر�صال 
وخا�صة اأن اأغلبية املجاالت بعيدة عن جمال عمل الباحثة، وقد ت�زعت العينة علي النح� 

الذي ي��صحه جدول )1(:

تطبيق اال�صتبانة: مت تطبيق اال�صتبانة يف اغ�صط�ض2015 عن طريق الربيد االإلكرتوين.

للعل�م  االإح�صائية  الربامج  حزمة  ب�ا�صطة  البيانات  ع�جلت  االح�صائية:  املعاجلات 
االجتماعية SPSS ، واعتمدت الدرا�صة على االأ�صاليب االإح�صائية تبعا لطبيعة ت�صاوؤل 
الدرا�صة، وتبعا لطبيعة متغريات الدرا�صة، وا�صتخدمت االأ�صاليب التالية: ح�صاب املت��صط 
واالنحراف املعياري – طريقة املدى للح�ص�ل على م�صت�ى املت��صطات، وقد مت من خالل 
طريقة املدى احل�ص�ل على ثالث فئات من خالل ح�صاب املدى وه� ي�صاوي)2 ( وق�صمة 
املدى على عدد م�صميات التف�صري)م�افق ب�صدة - م�افق ايل حد ما- غري م�افق ب�صدة( 
وت�صاوي )3( فيك�ن الناجت )0.67(، وتك�ن الفئات هي: )من �صفر اإىل اأقل من 0.67( 
 0.67 الثانية )من  وهي تناظر غري م�افق ب�صدة، وتعرب عن م�صت�ى �صعيف، والفئة 
اإىل اأقل من 1.34( وهي تناظر م�افق اإىل حد ما وتعرب عن م�صت�ى مت��صط، والثالثة 
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)من 1.34 اإىل 2( ، وهي تناظر م�افق ب�صدة وتعرب عن م�صت�ى عال. 

االإح�صائية  املعاجلات  نتائج  بتفريغ  الباحثة  قامت  ومناق�صتها:  الدرا�صة  نتائج 
وحتليلها، وقد مت االإجابة عن ت�صاوؤل الدرا�صة عن طريق تقدير م�صت�ى االحتياج لكل 
متطلب ورتبة كل متطلب يف �ص�ء ح�صاب املت��صط واالنحراف املعياري كما ت��صحهم 

اجلداول التالية:

جميع  اأن  يت�صح  لال�صتبانة،  االأول  املح�ر  نتائج  يعر�ض  الذي   )2( جدول  خالل  من 
مفردات اال�صتبانة ح�صلت علي م�صت�ي )عال( ملت��صط الدرجات، والذي يعرب عن درجة 
احتياج �صديدة وملحة جداً مما يدل على اأن جميع متطلبات هذا املح�ر متثل احتياًجا 
واحتلت  مت��صط  اأعلى  على  رقم)12،11،4(  املفردات  ح�صلت  وقد  العمل،  ل�ص�ق  �صديًدا 
يف   )13( رقم  املفردة  وجاءت  درجات)1.98(  مبت��صط  االحتياج  �صدة  يف  االأوىل  الرتبة 
نتائج  مع  تتفق  النتيجة  هذه  ولعل  بلغت)1.95(،  اأي�صا  مرتفعة  بن�صبة  الثانية  الرتبة 
العمل  �ص�ق  ومتطلبات  التعليم  خمرجات  بني  فج�ة  وج�د  اإىل  اأ�صارت  التي  الدرا�صات 
على  والقادرة  املدربة  العاملة  االأيدي  وندرة  التعاون،  جمل�ض  دول  يف  اخلا�ض  بالقطاع 
جميع  من  االأجنبية  العاملة  باالأيدي  ا�صتعانت  فقد  لذا  التنم�ية؛  التطلعات  م�اجهة 

العامل مل�اجهة النق�ض احلاد يف االأيدي العاملة ال�طنية )اآل مزهر،2011(.
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جميع  اأن  يت�صح  لال�صتبانة  الثاين  املح�ر  نتائج  يعر�ض  الذي  جدول)3(  خالل  من 
احتياج  درجة  يعرب عن  والذي  الدرجات،  ملت��صط  )عال(  م�صت�ى  علي  املفردات ح�صلت 
املفردة رقم)8( حيث ح�صلت علي م�صت�ى )مت��صط( ملت��صط  �صديدة وملحة جداً عدا 
الدرجات، والذي ُيعرب عن درحة احتياج درجة احتياج ملحة اإىل حٍد ما؛ مما يدل على 
املفردة  احتلت  وقد  العمل،  ل�ص�ق  �صديًدا  احتياًجا  متثل  املح�ر  هذا  متطلبات  اأغلب  اأن 
الق�ص�ى  الأهميتها  ي�صري  مما  بلغ)1.98(  مرتفع  مبت��صط  االأويل  الرتبة  رقم)11( 
ت��صلت  التي  الدرا�صات  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق  لها،  العمل  �ص�ق  احتياج  و�صدة 
قطاعات  وخا�صة  املجتمع،  حاجات  تلبية  يف  العايل  التعليم  خمرجات  اإ�صهام  الأهمية 
الأهمية  كبرياً  اإهمااًل  هناك  اأن  اإىل  اأ�صارت  درا�صة  ونتائج  االأعمال)العبيدي،2009(، 
التدريب التطبيقي واإعادة التاأهيل يف ال�طن العربي؛ مما ولد اأمية حرفية لدى اأغلب 
اخلريجني )اخل�صايل،2010(، واأهمية تقدمي ا�صت�صارات وم�صاعدات علمية ل�ص�ق العمل، 

وتن�صيط جمال البحث العلمي وامل�ؤلفات)احليايل،2013(.
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املبحث الثالث:  ت�ص�ر مقرتح لتفعيل ال�صراكة بني اجلامعات وم�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض 
يف املجتمعات اخلليجية يف جمال تلبية املتطلبات امل�صتقبلية ل�ص�ق العمل

     يف �ص�ء نتائج الدرا�صة التي اأ�صفرت عن وج�د جمم�عة من املتطلبات امل�صتقبلية املت�قع 
اأن  اأن يحتاجها �ص�ق العمل بالقطاع اخلا�ض بدول اخلليج، والتي يجب على اجلامعات 
يعتمد  ت�ص�ًرا  الباحثة تقرتح  فاإن  بها،  املن�طة  االجتماعية  امل�صئ�لية  تلبيها من خالل 
على بناء وتعزيز عالقة �صراكة فعالة بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض، مبا يحقق حت�صني 
اأداء وخمرجات كل منهما، واأن يق�م كل طرف باأداء دوره بفاعلية يف تفعيل هذه العالقة، 
النح�  امليدانية على  الدرا�صة  نتائج  اأ�صفرت عنها  التي  املتطلبات  وعليه فقد تت�افق مع 

التايل:

اأواًل: دور اجلامعات لتفعيل ال�صراكة مع القطاع اخلا�ض

    يجب اأن تق�م اجلامعة بعدة تغريات ج�هرية وهيكلية لتحقيق �صراكة فعالة مع القطاع 
اخلا�ض يف عدة ج�انب ميكن تناولها على النح� التايل:

1- فيما يخ�ض حتقيق اجل�دة الن�عية للخريج

     وتقرتح الباحثة القيام بعدة تغريات داخلية يف اجلامعات اخلليجية تعمل على تط�ير 
العمل،  ل�ص�ق  امل�صتقبلية  واملتطلبات  يتالءم  مبا  للخريج  الن�عية  املخرجات  وحت�صني 

وميكن اأن تتمثل فيما يلي:   

- اإجراء درا�صة تق�ميية حتليلية م�صتمرة للبيئة الداخلية واخلارجية اجلامعات 
لل�ق�ف على الفج�ات التي بحاجة لتح�صني لتط�ير النظم واملناهج الدرا�صية 

وهياكل الربامج.
- القيام بالتخطيط من اأجل التح�صني يف �ص�ء نتائج الدرا�صة التق�ميية يف عدة 

ج�انب كما يلي:

اجلانب اخلا�س بتطوير املناهج: 
     يجب اتخاذ بع�ض التغريات التي تعمل على حتقيق م�اءمة بني مهارات وقدرات 
والفنيني،  العمالة  من  اخلا�ض  للقطاع  امل�صتقبيلة  واملتطلبات  اخلريجني  وخربات 
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وطبيعة  يتنا�صب  مبا  واملدربة  امل�ؤهلة  العاملة  الق�ى  من  بحاجاته  املجتمع  وتزود 
االأن�صطة  ممار�صة  على  الطالب  تدريب  خالل  من  ذلك  ويتم  املهنية،  املتغريات 
اجلامعات  وربط  لديه،  املجتمع  مل�صاكل  ال�اعي  الفكر  وتك�ين  املختلفة،  االجتماعية 
مب�صاكل  ترتبط  العلمية  اأبحاث  وتقدمي  متبادلة،  عالقة  يف  االإنتاجية  بامل�ؤ�ص�صات 
منها يف  لال�صتفادة  وتف�صريها  االأبحاث  ونتائج  واحتياجاته، وحتليل  املحلي  املجتمع 
املجتمع، وميكن تط�ير هذا اجلانب من خالل تنفيذ بع�ض االآليات واال�صرتاتيجيات 

كما يلي:

�ص�ئها  يف  يتم  العمل  �ص�ق  ومتطلبات  تت�اكب  للخريج  م�ا�صفات  قائمة  ا�صتحداث   -
حتديث املناهج.

واحد  م�صت�ى  يحقق  ما  واملهارة  اخلربة  ذوي  اأيدي  على  املقرارات  ت��صيف  ت�حيد   -
للطالب، وبحيث ترتبط بت��صيف املهن املطل�ب اإعداد م�ؤهالت مهنية لها.

- م�صاركة املخت�صني يف م�ؤ�ص�صات العمل يف تط�ير املناهج.
- تقدمي املناهج يف �ص�رة وحدات متكاملة.

- مراعاة املناهج الحتياجات الطالب.
- تنقية املناهج من احل�ص� النظري وا�صتبداله بجانب اخلربة والتطبيق.

- تط�ير الكتب الدرا�صية مبا يتنا�صب مع متغريات ومتطلبات �ص�ق العمل.
- تهيئة املناهج الإعداد اأفراد قابلني للتعلم الذاتي وامل�صتمر.

- حتديث مقررات لتط�ير مهارات اللغة واحلا�صب االآيل.
-  تفعيل التعاون امل�صرتك يف جمال ت�طني التقنية بني القطاع اخلا�ض وقطاع التعليم 

العايل، ال �صيما يف جمال دعم البحث التطبيقي.
واأع�صاء  للطالب  االأعمال  وقطاعات  م�ؤ�ص�صات  مع  م�صرتكة  مل�صاريع  املناهج  ت�صمني   -

هيئة التدري�ض لك�صب الطالب املهارات اخلربات العملية املتطلبة لهذه القطاعات.
داخل  اإىل  العمل  ميدان  من  واملعدات  واالأجهزة  احلديثة  االجتاهات  اجلامعات  نقل   -

اأروقتها حتى ال ي�صطر القطاع اخلا�ض اإىل �صقل وجتديد مهارات اخلريجني.
- ت�صمني املناهج لنظام الدورات التثقيفية يف املجاالت التي اأ�صفرت الدرا�صة عن احتياج 
حل  على  والقدرة  االت�صال،  ومهارات  فريق  يف  والعمل  التفكري  كمهارات  لها  الطلبة 

امل�صكالت...وغريها.
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اجلانب اخلا�س باأ�ساليب �ا�سرتاتيجيات اإك�ساب املعارف �املهارات: 
الأف�صل  املحققة  ال��صائل  وا�صتخدام  اال�صرتاتيجيات  باأف�صل  املناهج  تقدم  اأن  يجب 
النتائج، وميكن حتقيق هذا اجلانب من خالل تنفيذ بع�ض االآليات واال�صرتاتيجيات 

كما يلي: 

يتالءم  مبا  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  لدى  التدري�ض  وا�صرتاتيجيات  مهارات  تط�ير   -
من  ذلك  ويتحقق  الطالب،  لدى  العليا  القدرات  تنمية  على  ويعمل  املناهج،  وتط�ير 
خالل باإحداث نقلة ن�عية وكمية يف برامج التنمية املهنية املرتبطة بكفايات اأع�صاء هيئة 
التدري�ض لتتنا�صب مع املتطلبات التي يحتاجها اخلريج�ن، والتي ا�صفرت عنها الدرا�صة.
- اال�صتعانة بخرباء من قطاعات االأعمال يف املجاالت املطل�بة؛ لتدري�ض بع�ض املقررات 

ذات ال�صبغة العملية.
- اطالع اأع�صاء هيئة التدري�ض والطالب على اأحدث التط�رات يف جمال التقنية احلديثة 

بالقطاع اخلا�ض مل�اكبى التط�ر وحتديث الفكر والعمل وحتفيز االبداع واالبتكار.
- االعتماد على التدريب العملي يف م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض على اأر�ض ال�اقع.

- الت��صع يف برامج التعليم التعاوين وتن�صيق وتنظيم براجمه.

�بيئة  يتالءم  مبا  التحتية  البنية  متطلبات  ا�ستكمال  اخلا�س  اجلانب 
التعلم امل�ستحدثة

التدري�ض؛  وا�صرتاتيجيات  املناهج  تط�ير  احتياجات  لتلبي  التعلم  بيئة  تط�ير      
ولذلك يتعني على اجلامعات ت�فري البنى التحتية واأجهزة و�صبكات انرتنت ومعامل 
وجتهيزات وم�اد ومعدات، وما يلزم ا�صتخدام تكن�ل�جيا االت�صال واملعل�مات ليك�ن 
يي�صر  مبا  التقنية  واالأدوات  ال��صائط  ت�فره  مما  اال�صتفادة  على  قادرين  املتعلم�ن 
التي  والتقنيات  تعلمه  وكيفية  تعلمه  ي�دون  ما  لتحديد  ا  فر�صً ومينحهم  تعلمهم، 

يرغب�ن يف ا�صتخدامها لتحقيق التعلم االأف�صل.

اجلانب اخلا�س بالتقومي
     ا�صتخدام تق�مي يعطي مقيا�ض حقيقي لل��صع احلايل واملخرجات، ويتم ذلك من 

خالل تنفيذ بع�ض االآليات واال�صرتاتيجيات كما يلي: 
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- ا�صتخدام االختبارات العملية وم�صروعات العمل واالأبحاث التطبيقية.
وكل  الطالب،  لدى  عليا  م�صت�يات  قيا�ض  على  ي�صاعد  الذي  التق�مي  ا�صتخدام   -

ج�انب القيا�ض ولي�ض جانب التذكر فقط.
مبا  دوري؛  وب�صكل  وعاملًيا  عربًيا  الرائدة  اجلامعات  مع  املرجعية  املقارنات  اإجراء   -

ي�صهم يف حتقيق �صمان اجل�دة بامل�صت�ى املقب�ل عاملًيا.
- تط�ير مقايي�ض ن�اجت التعلم.

العمل  م�اقع  يف  اخلريجني  اأداء  لتق�مي  امل�صرتكة  والدرا�صات  البح�ث  اإجراء   -
وت�فري التغذية الراجعة التي تهدف اإىل اإدخال االإ�صالحات والتجديدات يف برامج 

التعليم العايل.
- تط�ير برامج التنمية املهنية املرتبطة بكفايات اأع�صاء هيئة التدري�ض لتتنا�صب مع 

املتطلبات التي يحتاجها اخلريج�ن، والتي اأ�صفرت عنها الدرا�صة.
2- فيما يخ�ض حتديث النظم اجلامعية مبا يت�افق ومفاهيم اإدارة اجل�دة ال�صاملة

 االإ�صالح امل�صتمر للنظام التعليمي باجلامعات وتط�ير مناهج وبرامج التعليم 
وحت�صني خمرجاته مبا يتالءم واحتياجات �ص�ق العمل من خالل تبني �صيا�صات م�جه 
لرباجمه وخططه واأ�صاليبه مبا يت�افق مع املتطلبات التقنية احلديثة ل�ص�ق العمل من 
تنم�ية متكاملة على  اأطر وخطط  والتقني �صمن  النظري  التعليم  التفاعل بني  خالل 

م�صت�ى اخلدمات التعليمية واال�صتفادة من املعايري واملقايي�ض العاملية يف هذه املجاالت.

- تي�صري اإدارة ت�صاركية مع امل�صئ�لني عن امل�ارد الب�صرية بالقطاع اخلا�ض.
- القيام باإجراءات التق�مي امل�ؤ�ص�صي واالأكادميي ب�ص�رة م�صتمرة بهدف حت�صني الكفاية 
الداخلية للجامعات من حيث الربامج واأ�صاليب التدري�ض ون�عية املدخالت وزيادة التن�يع 
يف التخ�ص�صات مبا ي�اكب اخلطط التنم�ية وي�صتجيب ملتطلبات �ص�ق العمل، باالإ�صافة 
لتحقيق اإدارة المركزية لتحقيق مبادئ لقرارات غري مركزية �صريعة االإجراءات مل�اجهة 

التغريات ال�صريعة.

     تقرتح الباحثة حتديث النظم اجلامعية مبا يت�افق ومفاهيم اإدارة اجل�دة ال�صاملة؛ 
النظم  يف  والتحديث  التغيري  عملية  اإحداث  على  تعمل  ومفاهيمها  مبادئها  اأن  حيث 
التعليمية؛ الأنها طريقة عمل متكاملة التطبيق تعتمد على حتليل املعل�مات عند اتخاذ 
القرارات، وتركز على اأهمية تفعيل دور كل �صخ�ض يف اإطار النظام التعليمي، وحتديد دوره 
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من اأجل التط�ير والتح�صني امل�صتمر، وم�صاركته يف و�صع االأهداف واخلطط؛ وبناًء عليه 
�ص�ف ت�صع فى االعتبار م�صاركة القطاع اخلا�ض باعتباره اأحد امل�صتفيدين وعن�صر من 
اأن تلك االإدارة تعتمد على نظام �صبط اجل�دة يف اجلامعات  عنا�صر تلك املنظ�مة. كما 
اجله�د  وتركيز  وتط�يرها،  ومراجعتها  الدرا�صية  املناهج  ت�صحيح  من  ميكنها  والذي 
على  تلبية االحتياجات احلقيقية للمجتمع و�ص�ق العمل، واال�صتجابة ال�صريعه حلاجاته 
واإيجاد  االحتياجات،  وتلك  تتالءم  مب�ا�صفات  خريجني  مُتثل  خمرجات  اأول�يتها  ويف 
جمم�عة م�حدة من الهياكل التنظيمية وثقافة تنظيمية تتنا�صب والت�جهات االإدارية 
وا�صتخدام  التعاوين  اجلماعي  والعمل  ال�صالحيات  تف�ي�ض  على  تعتمد  التي  احلديثة 
احتياجات  علي  للتعرف  لالأداء  الذاتي  التق�مي  القرار، وممار�صة  اتخاذ  الالمركزية يف 
امل�صتفيدين الداخليني وهم الطالب والعامل�ن واخلارجني وهم عنا�صر املجتمع املحلي 
وقطاعات االأعمال، واإخ�صاع هذه االحتياجات ملعايري قيا�ض االأداء واجل�دة، وكل ذلك من 

�صاأنه حتقيق ج�دة التعليم، واالرتقاء مب�صت�ى االأداء االأكادميي ب�ص�رة م�صتمر.

التخ�ص�صات  املدربة يف  العاملة  الق�ى  العمل من  �ص�ق  تلبية متطلبات  3- فيما يخ�ض 
الالزمة: 

     ويعمل هذا الهدف على �صد العجز يف التخ�ص�صات النادرة والق�صاء على البطالة، 
وميكن حتقيق هذا الهدف من خالل امل�صتهدفات التالية: 

تط�ير �صيا�صات القب�ل مبا يلبي االحتياجات الفعلية واحلد من قب�ل التخ�ص�صات التي 
متثل ن�صبة بطالة عالية، ويت�افق مع قدرات الطالب، والرتكيز على اأهم التخ�ص�صات 
االقت�صاد  كعل�م  القادمة  ال�صن�ات  يف  اأكرب  ب�صكل  العمل  �ص�ق  يحتاجها  التي  احلديثة 
واملحا�صبة، واإدارة االأعمال، وعل�م احلا�ص�ب والعل�م والتقنية ودعمها مبا يحقق الت�افق 

بني التعليم وحاجات املجتمع.
مراعاة املتف�قني يف القب�ل اجلامعي.

العل�م  ككليات  عالية  بطالة  ن�صبة  خريجيها  ميثل  التي  الكليات  بع�ض  هيكلة  اإعادة 
االن�صانية.

فتح تخ�ص�صات م�صتحدثة يتطلبها �ص�ق العمل.
اخلا�ض  القطاع  يف  والعمل  االنتاج  مب�اقع  احلديثة  التقنيات  ا�صتخدام  على  التدريب 
على اأيدي اخلرباء املتخ�ص�صني االأجانب ل�صد ثغرة ا�صتقدام العمالة االأجنبية لت�صغيلها 

و�صيانتها واال�صتغناء عن االعتماد عليهم فيما بعد.
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جهات  بني  والتن�صيق  القب�ل،  �صيا�صة  وحتديد  التخطيط  يف  اخلا�ض  القطاع  اإ�صراك 
ودي�ان  ال�صناعية،  التجارية  والغرف  العاملة  الق�ى  جمل�ض  مثل  للعمالة  التخطيط 

اخلدمة املدنية.
االخت�صا�صات  يف  اخلريجني  من  العمل  �ص�ق  ومتطلبات  احتياجات  الدورية  املراجعة 
واأهدافها  روؤيتها  وت�صميم  اجلامعات  خطط  يف  ال�صتيعابها  ودرا�صتها  املختلفة 

واإ�صرتاتيجيتها وبراجمها االأكادميية وفق تلك االحتياجات، والعمل على حتقيقها.
 عمل ق�اعد معل�مات عن احتياجات �ص�ق العمل من التخ�ص�صات واملهارات لتك�ن امل�جه 

ل�صيا�صات القب�ل وت�زيع الطلبة على التخ�ص�صات املختلفة.
مبرونة  العايل  التعليم  منظ�مة  ت�صتجيب  بحيث  العايل  التعليم  �صيا�صات  مراجعة 
الحتياجات �ص�ق العمل وحاجات املجتمع املتجددة مبا ي�صهم يف طرح برامج غري تقليدية.
اإك�صابها  من  والتاأكد  وتق�ميها  الربامج  ن�عيات  مبراقبة  تعنى  م�صرتكة  اآليات  و�صع 
اأف�صل بني خمرجات  تطابق  اأجل حتقيق  االأ�صا�صية؛ من  الت�ظيف  مهارات  للخريجني 

اجلامعات ومتطلبات �ص�ق العمل.
�ص�ق  واحتياجات  م�ا�صفات  عن  والتق�صي  خريجها  اأداء  عن  امل�صتفيدين  ر�صى  قيا�ض 

العمل من اخلريجني.
االرتقاء مبهارات الطالب من خالل تط�ير التعليم والتدريب امل�صتمر لتعزيز قدراتهم 
بني  الربط  فيها  يتم  خا�صة  برامج  و�صع  خالل  من  العمل  �ص�ق  متطلبات  تلبية  على 
التطبيقي يف كل  العملي  بالتدريب  التعليم والتدريب والعمل، وا�صتحداث مك�ن خا�ض 
برنامج درا�صي يربط ما يدر�صه الطالب يف اجلامعة مع متطلبات العمل. وت�فري برامج 
يت�اكب ومتطلبات  التخرج مبا  بعد  العاملة اخلليجية  للق�ى  والتاأهيل  التدريب  اإعادة 
واحتياجات ال�ص�ق م�صتمرة التجدد، وتن�يع م�صت�يات التدريب وتط�يرها وتعدد اأمناطه 
)مهارات تخ�ص�صية – مهارات م�صتحدثة لتح�صني املهارات وحتديثها – �صل�كيات العمل(، 
يف  والتجديد  التط�ر  مل�اجهة  واالنتاجية؛  الكفاءة  وزيادة  املهارات  تعدد  على  والرتكيز 
يف  واندماجهم  عمل،  على  للح�ص�ل  ال�صباب  م�صاعدة  اإىل  ي�ؤدي  مما  املجاالت؛  خمتلف 
عامل العمل وتلبية متطلباته؛ مما ي�ؤدي حت�صني بيئة وظروف العمل واأج�ره مقابل رفع 

الكفاءة واالإنتاجية واجل�دة.

4- فيما يخ�ض تلبية املتطلبات املرتبطة باخلدمات املعرفية

العمل  �ص�ق  م�صتجدات  اآخر  على  لل�ق�ف  دورية  ميدانية  وبح�ث  درا�صات  اإعداد   -
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ملعرفة خ�صائ�صه وم�صكالته واحتياجاته والعمل على حلها، وت�جيه البحث العلمي 
يف اجلامعات يف خمتلف امل�صت�يات االأكادميية نح� حتقيق متطلبات النه��ض بالتنمية 

وجناح م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض يف اأداء دورها. 
- اإعداد ك�ادر م�ؤهلة من خالل برامج تدريب متعمقة ومركزة وخا�صة النتاج التقنية 

املحلية مبا يتالءم مع البيئة.
- االت�صال والتفاعل مع التنظيمات املهنية والنقابات واالحتادات والغرف التجارية 
املنظمات  التعرف على اجتاهات تلك  اأجل  االأعمال من  وال�صناعية وجمعيات رجال 

ون�اياها واال�صتفادة من ذلك يف �صياغة اأهداف و�صيا�صات اجلامعات.
وفق  ت�ص�يقًيا  وت�جيهها  اجلامعات  يف  والبح�ث  اال�صت�صارات  مراكز  دور  تفعيل   -
متطلبات منظمات االأعمال من البح�ث والربامج التدريبية واال�صت�صارات واخلربات.

- تقدمي االبداعات واالخرتاعات يف جمال قطاعات العمل.
- تقدمي الكتب وامل�ؤلفات العلمية امل�جهة اإىل خدمة العمل.

- اإقامة م�صروعات �صراكة مع قطاعات االأعمال.
- ت�فري فرق العمل البحثية يف خدمة قطاعات االإنتاج املختلفة.

- عمل قاعدة بيانات باخلريجني واأماكن ت�ظيفهم ومتابعة اأدائهم.
التعليم  ت�فري  على  تعمل  العمل  ميادين  داخل  جتديدية  تدريبية  دورات  اإقامة   -

امل�صتمر للخريجني.
القطاع  م�ؤ�ص�صات  تط�ير  يف  املتخ�ص�صة  العمل  وور�ض  والندوات  امل�ؤمترات  اإقامة   -

اخلا�ض.
- اإن�صاء ح�ا�صن االأعمال االإبداعية، ومراكز التميز مب�صاركة القطاع اخلا�ض.

- تبادل امل�ارد الب�صرية واملادية مع القطاع اخلا�ض.
- تبادل التكن�ل�جيا واملعدات والتجهيزات مع القطاع اخلا�ض.

5- فيما يخ�ض ن�صر الثقافة باأهمية ال�صراكة بني القطاع اخلا�ض واجلامعات: 

    البد واأن يك�ن هناك دور لالعالم يف ن�صر ثقافة اأن القطاع اخلا�ض ه� امل�صتفيد 
الرئي�صي من تط�ير التعليم اجلامعي، وما ينتج عنه من تخريج عمالة ماهرة تزيد 
م�صكالته..وغريها؛  وحل  منتجاته  لتط�ير  ت�ؤدي  اأبحاث  ونتائج  االإنتاج،  ج�دة  من 
وعليه فاإن اإ�صهاماته املالية يف مت�يل التعليم والبحث العلمي والدرا�صات التطبيقية 
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عمل �صروري ي�صت�جب التعاون بينه وبني اجلامعات. وميكن تفعيل ذلك من خالل 
امل�صتهدفات التالية: 

حيث  من  اجلامعي  التعليم  واآليات  و�صيا�صات  ا�صرتاتيجيات  على  ال�ص�ء  ت�صليط   -
وخدمات  لربامج  الفعال  الت�ص�يق  خالل  من  العمل  �ص�ق  باحتياجات  عالقتها 

اجلامعات على نطاق وا�صع، وبا�صتخدام و�صائل متعددة. 
واإ�صالح  العمل  �ص�ق  اإ�صالح  م�صروعات  دعم  يف  اخلا�ض  القطاع  بدور  االإ�صادة   -

التعليم والتدريب.
- تفعيل دور املنظمات املهنية يف اإ�صالح �ص�ق العمل واإ�صالح التعليم اجلامعي.

- ت�ص�يق البح�ث التطبيقية للقطاع اخلا�ض.
- ترويج وت�ص�يق اخلدمات البحثية والتط�يرية والتدريبية للقطاع اخلا�ض.

- اإبرام م�صروعات �صراكة اإعالمية مع القطاع اخلا�ض.
ثانيا: د�ر القطاع اخلا�س لتفعيل ال�سراكة مع اجلامعات

- �صرورة قيامه بدوره يف تعزيز عالقته باجلامعات من خالل تزويدها باملعل�مات 
واملعارف  املتخ�ص�صة  الب�صرية  الك�ادر  من  املنظمات  هذه  احتياجات  عن  املطل�بة 
العلمية  والبح�ث  اال�صت�صارات  من  حتتاجه  ما  اإىل  اإ�صافة  فيها،  املطل�بة  واملهارات 

واملتخ�ص�صة.
البحثية  واملراكز  وال�ر�ض  املعامل  وجتهيز  العلمي  البحث  مت�يل  يف  امل�صاهمة   -

باالأجهزة واملعدات والربامج واالإمكانات الالزمة لتفعيل اأدائها.
اأثناء اخلدمة ومنح درا�صية بتم�بل من القطاع اخلا�ض لكربى  - تن�صيط االبتعاث 

م�صادر انتاج التقنية بتن�صيق من اجلامعات.
واملبدعني  الطالبية  االأن�صطة  بع�ض  ورعاية  التخرج  م�صاريع  ومت�يل  دعم    -
وامل�صاركة الفعالة يف امل�ؤمترات والندوات وور�ض العمل، وامل�صاهمة يف اإن�صاء وجتهيز 

بع�ض الكليات واالأق�صام العلمية يف اجلامعات. 
االأعمال  منظمات  يف  اجلامعة  لطلبة  العلمي  التدريب  اإمكانيات  وت�صهيل  ت�فري   -
بني  عليها  االتفاق  يتم  و�ص�ابط  نظام  وفق  ال�صيف  واأجازة  الدرا�صة  فرتة  خالل 
وجتهيزات  امكانات  على  والتعرف  العمل  بيئة  على  للتعرف  اجلامعات؛  الطرفني 
اإىل  االأكادميية  الدرا�صة  ال�اقع متهيًدا النتقالهم من  اأر�ض  على  االأعمال  قطاعات 

�ص�ق العمل.
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- تخ�صي�ض ن�صبة من اأرباح القطاع اخلا�ض لتم�يل برامج تدريب اخلريجني �ص�اء 
والتط�ير  البحث  الأن�صطة  فّعالة  دعم  اأوجه  وتقدمي  اخلدمة،  اأثناء  اأو  العاطلني 
التطبيقية ويف جمال  وخا�صة يف  البحثية  امل�صاريع  بع�ض  منها: مت�يل  باجلامعات 
التقنية، واإن�صاء وتط�ير مراكز بح�ث متخ�ص�صة، والفعاليات العلمية، وتخ�صي�ض 
واإن�صاء  التقنية  عالية  املعملية  االأجهزة  ت�فري  يف  واالإ�صهام  بحثية،  مل�صاريع  ج�ائز 
جماالتها  وحتديد  باجلامعات،  البحثية  وال�حدات  املراكز  عن  معل�مات  قاعدة 

واإمكاناتها واأعمالها، وربطها مبنظمات االأعمال.
الكليات  وجمال�ض  اجلامعة،  جمال�ض  يف  اخلا�ض  القطاع  ملمثلي  الفعالة  امل�صاركة   -
يحقق  مبا  التعليم  وتخطيط  ر�صم  يف  وامل�صاركة  باجلامعات،  العلمية  واالأق�صام 

احتياجات اأعمالهم.
جتارب  لهم  الذين  العمل  ميادين  يف  اخلربات  واأ�صحاب  ال�صناعة  رجال  تعاون   -

خا�صة لال�صتفادة من جتاربهم يف اجلامعات.
- امل�صاهمة يف اإن�صاء  �صندوق خليجي م�صرتك خا�ض لتنمية الق�ى الب�صرية وخدمة 

التعليم.
ن�عيات  تقدم  االأعمال  قطاعات  اأ�صحاب  خالل  من  اأهلية  تدريب  مراكز  اإن�صاء   -
بت�صميم  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  ويق�م  احتياجاتها،  تلبي  التدريب  من  تخ�ص�صية 

وتنفيذ الربامج.
- اإن�صاء وحدات بحثية داخل قطاع االنتاج باال�صتعانة بخربة اأع�صاء هيئة التدري�ض.

البح�ث  وتنفيذ  تخطيط  يف  اخلا�ض  بالقطاع   العاملني  من  خرباء  ا�صراك   -
وم�صروعات التخرج.

- تي�صري الزيارات امليدانية للطالب واأع�صاء هيئة التدري�ض لالطالع على م�صتحدثات 
العمل مبجال القطاع.
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ملخص ورقة العمل:
امل�صئ�لية  مفه�م  تنمية  يف  الطالبية  االأن�صطة  دور  على  التعرف  اإىل  ال�رقة  هدفت 
االجتماعية لدى طالب جامعة املجمعة، ولتحقيق هذا الهدف �صعت ال�رقة اإىل االإجابة 

على الت�صاوؤالت التالية:

ما مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية وعنا�صرها واأهميـة تنميتهـا؟� 1
ما مفهـ�م امل�صـ�ؤولية االجتماعية مـن املنظ�ر االإ�صالمـي؟� 2
ما املظـاهر ال�صل�كيـة ملفه�م امل�صـ�ؤوليـة االجتمـاعيـة؟� 3
طالب � 4 لدى  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  تنمية  يف  الطالبية  االأن�صطة  دور  ما 

اجلامعات؟
ما االأن�صطة الطالبية التي قدمتها عمادة �ص�ؤون الطالب يف جامعة املجمعة لتنمية � 5

مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالبها؟
امل�صئ�لية  جمال  يف  ال�صابقة  الدرا�صات  مراجعة  متت  الت�صاوؤالت  هذه  عن  ولالإجابة 
االجتماعية، والرتّكيز على الدرا�صات ذات العالقة بامل�صئ�لية االجتماعية يف اجلامعات 

وبالطالب واالأن�صطة الطالبية.

وقد ت��صلت ال�رقة اإىل عدٍد من النتائج، من اأبرزها:

امل�ص�ؤولية � 1 مفه�م  بتنمية  العالقة  ذات  الطالبية  االأن�صطة  يف  الطالب  م�صاركة  اأن 
االجتماعية تنمي لديه منظ�مة القيم االإميانية وال�طنية واالجتماعية واالقت�صادية 

واجلمالية.
اأن هناك م�ؤ�صرات اإيجابية ق�ية بني م�صاركة الطالب يف االأن�صطة الطالبية الهادفة � 2

اإىل تنمية امل�ص�ؤولية االجتماعية وبني ممار�صاتهم العملية داخل احلرم اجلامعي.
يعزز مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية قيم امل�اطنة لدى طالب اجلامعة، وي�صجعهم على � 3

اأن يك�ن�ا م�صاركني يف املحافظة  القيام ب�اجباتهم جتاه وطنهم وجمتمعهم، وعلى 
عليها وعلى ممتلكاته.

ويف �ص�ئها قدمت عدداً من الت��صيات ذات العالقة بال�رقة ونتائجها..
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المقـدمـة:
جمتمعهم  وجتاه  اأنف�صهم  جتاه  مب�ص�ؤولياتهم  املجتمع  اأفراد  اإح�صا�ض  ُيعد 
ي�صت�يل  لها، حيث  اأ�صا�صٌي يف هذه احلياة، وبدونه ت�صبح احلياة ف��صى ال �صابط  ركٌن 
الق�ي ال�صعيف وينعدم التعاون، وتغلب االأنانية والفردية، فاإح�صا�ض االأفراد بامل�ص�ؤولية 
اإىل االلتزام باملعايري والق�اعد االإن�صانية  ال�صع�ر بال�اجب، وي�ؤدي  االجتماعية ي�صقله 

التي تق�د اإىل وحدة املجتمع وتاآلف اأفراده.

وتعني امل�ص�ؤولية مبعناها العام اإقرار الفرد مبا ي�صدر عنه من اأفعال وا�صتعداده 
لتحمل نتائج هذه االأفعال، فهي قدرة الفرد على اأن ُيلزم الفرد نف�صه اأواًل، وقدرته على اأن 
يفي بعد ذلك بالتزاماته ب�ا�صطة جه�ده اخلا�صة وباإرادته احلرة، حيث تق�م امل�ص�ؤولية 
وامل�ص�ؤولية  امل�صل�بة.  االإرادة  �صاحب  عن  وت�صقط  جمن�ن،  بها  ُيكلف  فال  احلرية،  على 
االجتماعية هي جزء من امل�ص�ؤولية ب�صفة عامة، فالفرد م�ص�ؤول عن نف�صه وعن املجتمع 
ال�قت،  نف�ض  يف  اأفراده  وعن  واأهدافه  نف�صه  عن  م�ص�ؤول  واملجتمع  فيه،  يعي�ض  الذي 
ال�حدة  تتحقق  �ص�ءها  ويف  العامة،  للم�صلحة  ملحة  �صرورة  االجتماعية  فامل�ص�ؤولية 

والتعاون ويتما�صك اأفراد املجتمع وينعم باالأمن وال�صالم. ) حممد القبالن، 2012: 1(

الباحثني  معظم  اهتمام  م��صع  االجتماعية  والقيم  امل�ص�ؤولية  درا�صة  وُتعد 
اأهمية  واملتخ�ص�صني يف جمال العل�م االإن�صانية واالجتماعية على حٍد �ص�اء، ملا لها من 
بتحمله  احلقيقية  قيمته  تقا�ض  فالفرد  االإن�صانية،  واملجتمعات  االأفراد  حياة  يف  بالغة 
مل�ص�ؤولياته االجتماعية جتاه جمتمعه الذي يعي�ض فيه وينتمي اإليه، واملجتمعات املتقدمة 
هي من ُتقّدر اأهمية امل�ص�ؤولية االجتماعية، وُت�صّرع لها اأحكاًما وق�انني ت�صهل قيام كل فرد 
مبهامه وم�ص�ؤولياته، الأجل هذا تزداد الدع�ة وتتاأكد احلاجة اإىل تربية اأفراد  املجتمع 
على امل�ص�ؤولية االجتماعية، الأن تربية اأفراد املجتمع على حتمل نتائج اأفعالهم واأق�الهم 
النف�صي  واالأمن  العدل  �ص�ر  بكافة  ومتتعهم  حياتهم،  ا�صتقرار  �صمان  على  ي�صاعد 
والف�صاد  اجلهل  ا�صت�صراء  وراء  حقيقي  �صبب  اجلانب  هذا  يف  والتق�صري  واالجتماعي، 

االجتماعي يف كافة م�ؤ�ص�صات املجتمع. ) اأحمد الزب�ن، 2012:342(

به،  ال�صباب يف خدمة جمتمعهم والنه��ض  به  الذي يق�م  الدور  الأهمية  ونظراً 
تاأتي اأهمية ت�عية طالب اجلامعات مب�ص�ؤولياتهم االجتماعية، وبذل خمتلف اجله�د يف 
�صبيل تربيتهم على هذه امل�صئ�ليات وا�صتمرارهم يف القيام بها، وذلك من قبل م�ؤ�ص�صات 
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املجتمع عامة وامل�ؤ�ص�صات الرتب�ية والتعليمية التي ينتم�ن اإليها وهي املدار�ض اجلامعات، 
املعارف  بتقدمي  اهتمامها  مثل  االجتماعية  بامل�ص�ؤولية  االإح�صا�ض  بتنمية  معنية  فهي 

واملعل�مات. ) زايد احلارثي، 1995: 3(

الطالبية  والربامج  االأن�صطة  من  اجلامعية  درا�صته  اأثناء  الطالب  وي�صتفيد 
التي تقدم له، وذلك من خالل تفاعله مع زمالئه الطالب ومع اأع�صاء هيئة التدري�ض 
اأن�اع  يتبادل  وبذلك  والربامج،  االأن�صطة   هذه  على  والقائمني  امل�صاركني  وامل�ظفني 
ال�صل�ك االإن�صاين مع غريه، ويتعلم اأن�اع جديدة من ال�صل�ك، ويكت�صب خربات اإيجابية 
جديدة، وينمي يف نف�صه االإح�صا�ض بامل�ص�ؤولية االجتماعية جتاه جامعته ووطنه، ويتعزز 

لديه االعتماد على الذات. ) وليد اخلرا�صي، 2004: 6 (

يف  والقيم  املفاهيم  تنمية  يف  املهم  التعليمي  الرتب�ي  املح�صن  اجلامعات  وتعد 
اجلامعات  اهتمت  لذا  لديهم،  ال�صحيحة  وال�صل�كيات  العادات  وتعزيز  ال�صباب،  نف��ض 
والعقلية  احلركية  املهارات  اإك�صابهم  بق�صد  الطالبية  واالأن�صطة  بالربامج  ال�صع�دية 
تلقني  جمرد  لي�صت  التعليمية  فالعملية  والقيادة،  القرار  اتخاذ  ومهارات  واالجتماعية 
للدرو�ض فقط، واإمنا هي عملية مفيدة لبناء �صخ�صية الطالب من جميع الن�احي ب�صكل 
متكامل ومت�ازن، وبث روح امل�ص�ؤولية االجتماعية واالعتماد على الذات وحتمل امل�ص�ؤوليات 
يف احلياة، وق�صاء اأوقات الفراغ لدى الطالب مبا يع�د عليهم بالنفع يف حياتهم العلمية 

والعملية.

ومهماً يف  كبرياً  دوراً  ت�ؤدي  الطالبية يف اجلامعات  االأن�صطة  باأن  الق�ل  وميكن 
اإك�صاب وتنمية امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالبها، وذلك من خالل ما تقدمه لهم من 
العمرية  واملرحلة  وحاجاتهم  ومهاراتهم  قدراتهم  مع  تتنا�صب  متن�عة  وبرامج  اأن�صطة 
الأن  االأهمية،  غاية  يف  ودرا�صية  عمرية  مرحلة  يف  ميرون  اأنهم  حيث  يعي�ص�نها،  التي 
املرحلة اجلامعية مرحلة من� وتط�ر يف جميع الن�احي االجتماعية واجل�صمية والنف�صية 
الب�صري،  حممد   ( واإعدادها.  ال�صخ�صية  بناء  يف  مهٌم  دوٌر  لها  املرحلة  وهذه  والعقلية، 

)59 :1998

داخل  االأوىل  اجلهة  هي  ال�صع�دية  باجلامعات  الطالب  �ص�ؤون  عمادات  وتعترب 
الطالبية  االأن�صطة  وتق�مي  ومتابعة  وتنفيذ  واإعداد  تخطيط  بها  املن�ط  اجلامعة 
والفنية(،  والك�صفية  والريا�صية  واالبتكارية  واالجتماعية  )الثقافية  املختلفة  باأن�اعها 
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واالجتماعية  والنف�صية  العقلية  ج�انبها  جميع  يف  الطالب  �صخ�صية  بناء  بهدف  وذلك 
واالنفعالية، وتنمية القيم االإيجابية يف نف��صهم، واإ�صباع حاجاتهم النف�صية كاحلاجة اإىل 
وتنمية مهاراتهم يف  االنتماء،  اإىل  اإىل احلب واحلاجة  الذات، واحلاجة  وتقدير  حتقيق 
كافة املجاالت، واكت�صاف م�اهبهم ومي�لهم واهتماماتهم، وق�صاء اأوقات فراغهم بطريقة 
اإيجابية وخمططة ت�صاعدهم على ا�صتثمار هذه االأوقات مبا يع�د عليهم وعلى جمتمعهم 

بالنفع.

االأن�صطة  ت�صعى  التي  املفاهيم  اأهم  من  االجتماعية  امل�صئ�لية  مفه�م  ويعد 
ترب�ية  االجتاهات  اأكدت  فقد  الطالب،  نف��ض  يف  تنميتها  اإىل  اجلامعات  يف  الطالبية 
على ت�صمني مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية يف االأن�صطة الطالبية باجلامعات، وتقدميه 
للطالب وتدريبهم على ممار�صة �صل�كياته داخل املجتمع الطالبي، مما ي�ؤدي اإىل اإعداد 

وتاأهيل طالب ي�صهم�ن يف تقدم املجتمع وتط�يره. ) عايدة اأب� غريب، 2008: 14(

نزعات  تنامي  عند  االجتماعية  امل�صئ�لية  مفه�م  تنمية  اإىل  احلاجة  وتتاأكد 
م�صاحات  تتيح  ال  والتي  املجتمعات،  يف  واملجتمعي  والقبلي  واملذهبي  ال�صيا�صي  التع�صب 
مبختلف  والتعليم  الرتبية  م�ؤ�ص�صات  على  لزاًما  فكان  االآخر،  وقب�ل  والتفاهم  للح�ار 
م�صت�ياتها اأن مت�صك بزمام املبادرة يف تك�ين امل�اطن ال�صالح وتربيته على قيم الت�صامح 
واحل�ار وامل�اطنة، م�صتثمرة يف ذلك جميع اأدواتها، والتي من اأهمها اأن�صطتها وبراجمها 

الطالبية غري ال�صفية. ) عبد اهلل جميدل، 2005: 158(

وُيعد مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية اأحُد اأهم قيم امل�اطنة الذي يحث الفرد على 
التعاون والعمل مع االآخرين كع�صٍ� يف فريٍق لتحقيق اأهداف املنظمة واملجتمع؛ وُينمي 
م�صئ�لية  حتمل  على  وُي�صجعه  الفرد؛  اإليه  ينتمي  الذي  ال�طن  جتاه  بالفخر  ال�صع�ر 
االأق�ال التي يتلفظ بها واالأعمال التي يق�م بها؛ ويربيه على طاعة ويل االأمر؛ واحرتام 

ال�صلطة والق�انني التي تنظم حياة االأفراد يف املجتمع. ) هاين جرج�ض، 2007: 118(

من  والعامل  واأمته  ب�طنه  الفرد  ارتباط  مدى  تعك�ض  االجتماعية  فامل�ص�ؤولية 
ال�صل�ك الذي يرتقي باملجتمع، كما تعد  ي�صلك  اإعداده ليك�ن م�اطناً  ح�له، وت�صهم يف 
مرجعاً رئي�صاً للحكم على �صل�كه جتاه املجتمع الذي يعي�ض فيه. ) علي اجلمل، 2007 : 

)106
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الطالب  ووالء  انتماء  تعك�ض  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 
بالعدالة وامل�صاركة  التعليمية؛ وات�صاف �صل�كياته  ل�طنه وثقافته وتقاليده وم�ؤ�ص�صاته 
وحبه  العامة،  واملمتلكات  للق�انني  واحرتامه  املن�صبطة  احلرية  وممار�صة  والت�صامح، 
لل�حدة ال�طنية، واالإح�صا�ض بامل�ص�ؤولية جتاه املجتمع، والتعاي�ض مع االآخر، ونبذه للعنف 

والتطرف، وتر�صيد ا�صتخدام مك�نات البيئة. ) ح�صني عبد البا�صط ، 2009 : 31(

وقد  الباحثني،  من  العديد  باهتمام  االجتماعية  امل�صئ�لية  م��ص�ع  حظي  وقد 
االجتماعية لدى  امل�صئ�لية  ال�صابقة حتديد م�صت�ى  والبح�ث  الدرا�صات  بع�ض  تناولت 
امل�صئ�لية  والتي ك�صف بع�صها عن وج�د م�صت�ى مرتفع من  املدار�ض واجلامعات  طلبة 
االجتماعية وبع�صها االآخر عن م�صت�ى منخف�ض، كما تناول بع�ض الباحثني يف جمال 
علم االجتماع الرتب�ي، مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية و�صبل تنميتها لدى اأفراد املجتمع، 
وتناول البع�ض االآخر مفه�م القيم املمار�صة لدى طالب اجلامعة وعالقة ذلك بامل�ص�ؤولية 

االجتماعية.

فقد اهتمت درا�صة مرزوق )1990( بدرا�صة اأثر مناق�صة طالب اجلامعة لبع�ض 
امل�صكالت االجتماعية على م�ص�ؤوليتهم االجتماعية، واأظهرت نتائج الدرا�صة وج�د فروق 
يف  ال�صابطة  واملجم�عة  االجتماعية  امل�صكالت  ناق�صت  التي  التجريبية  املجم�عة  بني 
واأن  التجريبية،  املجم�عة  ل�صالح  التجربة  بعد  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  درجات  مت��صط 
مناق�صة امل�صكالت االجتماعية لها اأثر يف زيادة م�صت�ى امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالب 

اجلامعة، حيث تزيد من عنا�صر امل�ص�ؤولية الثالثة، وهي: االهتمام، والفهم، وامل�صاركة.

م�صاركة  مدى  على  امل�ؤثرة  الع�امل  بع�ض  هـ(   1418 العلي(  درا�صة  ناق�صت  كما 
طالب اجلامعة يف االأن�صطة الطالبية، واأظهرت نتائجها اأن هناك اأثراً وا�صحاً يف مدى 
على  �صامية  ترب�ية  الأهداٍف  باجلامعة  املنفذة  الطالبية  واالأن�صطة  الربامج  حتقيق 
الطالب  بني  العالقة  تق�ية  مثل:  اجلامعة،  داخل  االأن�صطة  هذه  يف  الطالب  م�صاركة 
العقلية  القدرات  وتنمية  بالنف�ض،  والثقة  امل�ص�ؤولية،  وحتمل  اجلماعة،  روح  وتنمية 
ومقابلة  م�اهبهم،  و�صقل  امل�ه�بني  واكت�صاف  ال�صليمة،  العادات  مبمار�صة  وال�صحية 

احلاجات النف�صية االأ�صا�صية لهم.

واأظهرت درا�صة الدايل )1420ه( باأن ن�صبة ال�صباب الذين لي�ض لهم دور وم�صاركة 
يف جمال االأن�صطة والربامج الطالبية وحتمل امل�ص�ؤولية بلغت 34 % من عينة الدرا�صة، 
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واأن هناك عدداً كبرياً من ال�صباب يق�ص�ن وقت فراغهم بطريقة �صلبية، مما ي�ؤثر على 
املهارات والقيم التي ينبغي اأن ُتكت�صب من خالل ممار�صة االأن�صطة الطالبية املختلفة.

امل�ص�ؤولية االجتماعية يف �ص�ء  وتناولت درا�صة االأملعي وامل�صاعد )2004( مفه�م 
امل�ؤ�ص�صات  ر�صدت  كما  االإن�صانية،  ال�طنية  امل�ص�ؤولية  اأن�اع  كاأحد  االإ�صالمي  املنظ�ر 
االجتماعية مثل: االأ�صرة، وامل�صجد، واالإعالم، والتعليم واأثر تكاملها يف تنمية امل�ص�ؤولية 
اأبرز ما حتقق من م�ص�ؤوليات وزارة الرتبية والتعليم  االجتماعية، كما ر�صدت الدرا�صة 
يف جمال تنمية امل�ص�ؤولية االجتماعية للطالب، واأهم التحديات التي واجهت ال�زارة يف 

جمال تنمية امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالبها.

الطالبية  االأن�صطة  دور  على  التعرف   )2004( اخلرا�صي  درا�صة  ا�صتهدفت  كما 
اإىل  الدرا�صة  �صع�د، وت��صلت  امللك  امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالب جامعة  تنمية  يف 
امل�ص�ؤولية  وتنمية  اإك�صاب  عملية  يف  كبرٌي  تاأثرٌي  لها  اجلامعية  الطالبية  االأن�صطة  اإن 

االجتماعية لدى الطالب كجانب اأ�صا�صي يف بناء �صخ�صياتهم.

االأ�صل�ب  بني  العالقة  عن  الك�صف  اإىل  هدفت  درا�صة   )2007( العمري  واأعدت 
وامل�ص�ؤولية  االأخطاء  وعدد  اال�صتجابة  زمن  �ص�ء  يف  االندفاعي(  الرتوي/   ( املعريف 
االجتماعية، لدى عينة من طالبات كلية الرتبية بتخ�ص�صيها العلمي واالأدبي مبحافظة 
) املعريف  االأ�صل�ب  بني  اإح�صائية  داللة  ذات  عالقة  وج�د  عدم  الدرا�صة  واأظهرت  جدة، 
ذوات  الطالبات  بني  فروق  وج�د  وعدم  االجتماعية،  وامل�ص�ؤولية   ) االندفاعي  الرتوي/ 

االأ�صل�ب املعريف املرتوي وذوات االأ�صل�ب املعريف املندفع. 

وقام �صمادي )2008( بدرا�صة تط�يرية ملقيا�ض امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طلبة 
اأداة تقي�ض مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية عند طلبة  اإىل بناء  اجلامعات االأردنية، هدفت 

اجلامعات االأردنية ال�اقعة يف �صمال االأردن. 

م�صت�ى  بني  العالقة  عن  الك�صف  اإىل  هدفت  درا�صة   )2009( م�صرف  واأجرى 
التفكري االأخالقي وبني م�صت�ى امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طلبة اجلامعة االإ�صالمية 
بغزة، وعالقة ذلك ببع�ض املتغريات مثل (اجلن�ض، والكلية، وامل�صت�ى الدرا�صي، وم�صت�ى 
الدرا�صة  نتائج  واأظهرت  االأ�صرة(  االأ�صرة االقت�صادي، وحجم  ال�الدين، وم�صت�ى  تعليم 
لدى  االجتماعية  وامل�ص�ؤولية  االأخالقي  التفكري  م�صت�ى  اإىل وج�د عالقة م�جبة بني 

طلبة اجلامعة االإ�صالمية بغزة.
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دور  على  التعرف   )2011( مهدي  وحمم�د  جابر  حمم�د  درا�صة  ا�صتهدفت  كما 
الباحثان  اأجرى  االجتماعية لدى طلبتها، حيث  امل�ص�ؤولية  تعزيز مفاهيم  اجلامعات يف 
حيث  فل�صطني،  بغزة   – االأزهر  وجامعة  حل�ان  جامعتي  بني  مقارنة  ميدانية  درا�صة 
ال�صباب اجلامعي عن  لدى  الذهنية  وال�ص�رة  ال�عي  بنية  يف  تناق�صاً  الدرا�صة   اأظهرت 
بع�ض املفردات املرتبطة بالتعددية، واالنفتاح على االآخر، واحلرية وامل�صاركة ال�صيا�صية، 
والرتدد تارة بني االإقبال على الفكر املطروح من االآخر، وبني التم�صك باجلذور، وما وقر 

يف �صمري املجتمع من مفاهيم وقناعات �صيا�صية وثقافية واجتماعية.

بني  العالقة  طبيعة  عن  الك�صف  اإىل   )2012( الزب�ن  اأحمد  درا�صة  هدفت  كما 
التطبيقية  البلقاء  جامعة  طلبة  لدى  املمار�صة  القيم  ومنظ�مة  االجتماعية  امل�ص�ؤولية 
امللتحقني يف الكليات اجلامعية ال�اقعة يف ال�صمال االأردين، وهي: كلية عجل�ن اجلامعية، 
هناك  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  واأ�صارت  اجلامعية،  اإربد  وكلية  اجلامعية،  احل�صن  وكلية 
عالقة ارتباط م�جبة ذات داللة اإح�صائية، بني مظاهر امل�ص�ؤولية االجتماعية ومنظ�مة 
القيم املمار�صة يف جميع املجاالت التي ا�صتملت عليها اأداة الدرا�صة، وهي ) القيم االإميانية 

– القيم االجتماعية – القيم اجلمالية – القيم االقت�صادية(.

امل�ص�ؤولية  م�صت�ى  عن  الك�صف  اإىل   )2014( والبقعاوي  �صمادي  درا�صة  وهدفت 
االجتماعية لدى طالب املرحلة الثان�ية يف منطقة حائل، والتحقق من درجة اختالفها 
التعليمي  وامل�صت�ى  ال�صهري  دخلها  ومعدل  لالأ�صرة  االجتماعية  احلالة  الختالف  تبعاً 
بني  اإح�صائياً  دالة  فروق  وج�د  النتائج  واأظهرت  ال�صكن،  ومنطقة  واالأم  االأب  من  لكل 
مت��صطات درجات الطالب ل�صالح الذين دخل اأ�صرهم ال�صهري اأكرث من )1001( ريال، 
مقارنة مع الذين دخل اأ�صرهم اأقل من ذلك، ول�صالح من تراوح )10000( ريال مقارنة مع 
من كان دخل اأ�صرهم اأقل من )5001( ريال، ووج�د فروق دالة اإح�صائياً بني مت��صطات 
درجات الطالب على مقيا�ض امل�ص�ؤولية االجتماعية ل�صالح الذين كانت م�صت�يات تعليم 
اآبائهم  تعليم  م�صت�ى  كانت  الذين  مع  مقارنة  وجامعياً  مت��صطاً  واأمهاتهم  اآباءهم 
واأمهاتهم  اآبائهم  تعليم  م�صت�يات  كانت  الذين  ول�صالح  دون،  فما  ابتدائياً  واأمهاتهم 
جامعياً مقارنة مع الذين كانت م�صت�ى تعليم اآبائهم واأمهاتهم مت��صطاً وثان�ياً، ووج�د 
فرق دال اإح�صائيا ل�صالح الذين ينتم�ن الأ�صرة ذات اأب�ين يعي�صان معاً مقارنة مع الذين 

ينتم�ن الأ�صرة ذات اأب�ين منف�صلني.
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االأن�صطة  دور  على  التعرف  اإىل  )1436هــ(  ومرواد  القميزي  درا�صة  وهدفت 
الريا�صية يف تنمية قيم امل�اطنة لدى طالب اجلامعات ال�صع�دية النا�صئة، حيث مت اإعداد 
قائمة بقيم امل�اطنة التي ينبغي تنميتها لدى طالب اجلامعات ال�صع�دية النا�صئة، وكان 
الريا�صية  االأن�صطة  اأن  اإىل  الدرا�صة  وت��صلت  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  قيمة  بينها  من 
من  كٍل  نظر  وجهة  من  امل�اطنة  قيم  تنمية  يف  دوٌر  لها  النا�صئة  ال�صع�دية  باجلامعات 
م�صريف الن�صاط الريا�صي والطالب باجلامعات ال�صع�دية النا�صئة بن�صبة )61.66 %( وهي 

ن�صبة مت��صطة.

ويت�صح من مقدمة ورقة العمل ومراجعة البح�ث والدرا�صات ال�صابقة ما يلي:
امل�ص�ؤولية � 1 مفه�م  تنمية  يف  وتعليمية  ترب�ية  كم�ؤ�ص�صات  اجلامعات  دور  اأهمية 

االجتماعية لدى طالبها.
امل�ص�ؤولية � 2 تنمية  يف  اجلامعات  يف  اأن�اعها  بكل  الطالبية  االأن�صطة  دور  اأهمية 

االجتماعية لدى طالبها.
االإميانية � 3 القيم  ومنظ�مة  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  بني  ق�ية  م�جبة  عالقة  وج�د 

واالجتماعية واالقت�صادية واجلمالية.
وج�د عالقة م�جبة ق�ية بني امل�ص�ؤولية االجتماعية والتفكري االأخالقي االإيجابي � 4

للطالب.
وج�د عالقة م�جبة ق�ية بني امل�ص�ؤولية االجتماعية وبني م�صت�ى دخل االأ�صرة التي � 5

ينتمي اإليها الطالب وم�صت�ى تعليم ال�الدين والعالقة بينهم.
الفرد � 6 قيام  على  حتث  والتي  امل�اطنة  قيم  اإحدى  هي  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  اأن 

ب�اجباته جتاه املجتمع بحيث يك�ن م�صارًكا يف حل م�صكالته حمافًظا على ممتلكاته.

تسـاؤالت ورقـة العمـل:
وبناًء على ما �صبق، ت�صعى ورقة العمل لالإجابة على الت�صاوؤالت التالية:

ما مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية وعنا�صرها واأهميـة تنميتهـا؟� 1
ما مفهـ�م امل�صـ�ؤولية االجتماعية مـن املنظ�ر االإ�صالمـي؟� 2
ما املظـاهر ال�صل�كيـة ملفه�م امل�صـ�ؤوليـة االجتمـاعيـة؟� 3
طالب � 4 لدى  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  تنمية  يف  الطالبية  االأن�صطة  دور  ما 

اجلامعات؟
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ما االأن�صطة الطالبية التي قدمتها عمادة �ص�ؤون الطالب يف جامعة املجمعة لتنمية � 5
مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالبها؟

أهـداف ورقـة العمـل:
ت�صعى هذه ال�رقة اإىل حتقيق االأهداف التالية:

حتديد مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية وعنا�صرها واأهميتها. �1
التعرف على املظاهر ال�صل�كية لطالب اجلامعة واملرتبطة بامل�ص�ؤولية االجتماعية . �2
اإك�صاب وتنمية  �3 حماولة الك�صف والتعرف على دور االأن�صطة الطالبية واأهميتها يف 

امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالب اجلامعات. 
يف  �4 الطالب  �ص�ؤون  عمادة  قدمتها  التي  الطالبية  االأن�صطة  اأهم  على  ال�ص�ء  اإلقاء 

جامعة املجمعة لتنمية امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالبها.

وأهمية  وعناصرها  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم 
تنميتها:

ُعرفت امل�ص�ؤولية Responsibility ب�جه عام يف املعجم ال��صيط باأنها: حال 
العمل،  هذا  م�صئ�لية  من  بريء  اأنا  يقال  تبعته،  عليه  تقع  اأمر  عن  ي�صاأل  من  �صفة  اأو 
التزام  هي  وقان�ناً  اأو عماًل،  ق�اًل  ي�صدر عنه  ال�صخ�ض مبا  التزام  على  اأخالقياً  وُتطلق 

باإ�صالح اخلطاأ ال�اقع على الغري طبقاً للقان�ن. )اإبراهيم اأني�ض واآخرون، 1972: 426(

فيها  يك�ن  التي  احلالة  باأنها:  امل�صئ�لية  ُيعرف  فاإنه  واالأعالم  اللغة  اأما معجم 
االإن�صان م�صئ�اًل ومطالباً عن اأم�ٍر اأو اأفعاٍل اآتاها. ) ل�ي�ض معل�ف، 1973: 316(

 )1982( Social Responsibility  وقد عرف ال�صافعي امل�ص�ؤولية االجتماعية
باأنها: جميع النظم والتقاليد التي يلتزم بها االإن�صان من قبل املجتمع الذي يعي�ض فيه 

وتقبله ملا ينتج منها من �صل�ك حمم�د اأو مذم�م. ) اإبراهيم ال�صافعي، 1992: 82(

وعرفها زهران ) 1984( باأنها :م�صئ�لية الفرد الذاتية عن اجلماعة اأمام نف�صه 
واأمام اهلل، كما اأنها ال�صع�ر بال�اجب االجتماعي والقدرة على حتمله والقيام به .) حامد 

زهران، 1984: 229(
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كما عرفها عثمان )1986( باأنها: امل�صئ�لية الفردية عن اجلماعة وم�صئ�لية الفرد 
اأخالقية،   وم�صئ�لية  ذاتية  م�صئ�لية  اأنها  اأي  اإليها،  ينتمي  التي  اجلماعة  ذاته عن  اأمام 
ال�اجب امللزم فيها داخلياً، اإال اأنه اإلزام داخلي خا�ض باأفعال ذات طبيعة اجتماعية اأو يغلب 

عليها التاأثري االجتماعي. ) �صيد عثمان 1986: 273(

مقيا�ض  على  الفرد  ا�صتجابات  جمم�ع  باأنها  عرفها  فقد   )1990( طاح�ن  اأما 
امل�صئ�لية االجتماعية تلك اال�صتجابات النابعة من ذاته والدالة على حر�صه على جماعته 
وعلى مت�صكها وا�صتمرارها وحتقيق اأهدافها وتدعيم تقدمها يف جميع الن�احي. )ح�صني 

طاح�ن، 1990: 24(

 كما عرفها الزب�ن )2012( باأنها: �صع�ر الفرد ب�اجبه االجتماعي جتاه نف�صه، 
مبقدار  تتحدد  االجتماعية  الفرد  وم�ص�ؤولية  جمتمعه،  اأبناء  من  معه  يعي�ض  ومن 
ا�صتعداده باالإقرار بنتائج ت�صرفاته جتاه جماعته التي ينتمي اإليها، فال معنى للم�ص�ؤولية 
الزب�ن،  اأعماله من نتائج وتبعات. )اأحمد  اإدراك الفرد ملا يرتتب على  االجتماعية دون 

)346 :2012

وميكن تعريف امل�ص�ؤولية االجتماعية اإجرائياً يف ورقة العمل باأنها: حالة يتحمل 
فيها الطالب اجلامعي امل�ص�ؤولية جتاه نف�صه وجتاه جامعته التي يدر�ض فيها وجمتمعه 
الذي يعي�ض فيه، بحيث يك�ن على ات�صال دائم بجامعته وجمتمعه م�صاركاً يف فعالياتهما، 

ولديه والء وانتماء ل�طنه ويحافظ على ممتلكاته ويدافع عنه.

كما يت�صح من التعريفات ال�صابقة باأن مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية يتك�ن من 
ثالثة عنا�صر رئي�صة، هي: )االهتمام، والفهم، وامل�صاركة(، وُيق�صد باالهتمام: االرتباط 
يف  ملجتمعه  الفرد  فهم  بالفهم:  ويق�صد  الفرد،  اإليه  ينتمي  الذي  باملجتمع  العاطفي 
حالته احلا�صرة من ناحية منظماته وم�ؤ�ص�صاته وعاداته وتقاليده وقيمه واأيدي�ل�جيته 
وو�صعه الثقايف والع�امل امل�ؤثرة يف حا�صره، ويق�صد بامل�صاركة: م�صاعدة املجتمع على حل 

م�صكالته وحتقيق اأهدافه. ) القي�صي وجنف، 2011: 10-7 (

وال تقت�صر اأهمية تنمية امل�صئ�لية االجتماعية لدى طالب اجلامعة عليهم فقط، 
امل�صئ�ل  الفرد  اإىل  ما�صة  بحاجة  ككل  واملجتمع  ككل،  املجتمع  ل�صالح  �صرورية  هي  بل 
اجتماعياً ومهنياً وقان�نياً. وميكن تلخي�ض اأهمية تنمية امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى اأفراد 
املجتمع ب�صكل عام وطالب اجلامعة ب�صكل خا�ض فيما يلي: ) جميل قا�صم، 2008: 18-17(
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جتعل امل�صئ�لية االجتماعية الفرد عن�صراً فاعاًل يف املجتمع بعيداً عن كل اجل�انب � 1
ال�صلبية والالمباالة، مهتماً مب�صكالت غريه من النا�ض اهتماماً ُيحّفزه على امل�صاهمة 

الفعلية يف حلها.
�صل�كه � 2 على  ترتتب  التي  بالنتائج  االإدراك  الفرد  يف  االجتماعية  امل�صئ�لية  تنمي 

اأو  جمتمعه  �صبيل  يف  ي�صحي  العالية  االجتماعية  امل�صئ�لية  ذو  فالفرد  كم�اطن، 
امل�صلحة  اإذا تعار�صت مع  ال�صخ�صية  يتنازل عن بع�ض م�صاحله  العام، كما  ال�صالح 

العامة للمجتمع.
تبني امل�صئ�لية االجتماعية يف الفرد روح التقبل وال�عي بالتغريات التي حتدث من � 3

اأجل التنمية والتقدم يف النظم وامل�ؤ�ص�صات املجتمعية داخل جمتمعه.
تفيد امل�صئ�لية االجتماعية يف درا�صة الت�ازن بني التح�الت والتغريات ال�صريعة التي � 4

جتري يف املجتمعات وبني تغري �صخ�صية الفرد يف املجتمع، بحيث ي�صعر الفرد اأن هذه 
التح�الت والتغريات منه وله واأنه م�صئ�ل عنها.

واأجهزتها � 5 والتعليم  الرتبية  م�ؤ�ص�صات  على  القائمني  االجتماعية  امل�صئ�لية  تفيد 
االإح�صا�ض  تنمية  يف  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة  بطريقة  بها  وامل�صتغلني  وم�ؤ�ص�صاتها 

بامل�صئ�لية عند الطالب يف جميع املراحل الدرا�صية.

مفهوم المسؤولية االجتماعية من المنظور اإلسالمي:
ال�صمري  م�ص�ؤولية  لي�صت  االإ�صالمي  املنظ�ر  من  للفرد  االجتماعية  امل�ص�ؤولية 
ال  م�ص�ؤولية  وهي  مبا�صرة،  اهلل  اأمام  االإن�صان  م�صئ�لية  هي  اإمنا  القان�ن،  م�صئ�لية  اأو 
تقف عند احلدود الظاهرة من االأق�ال واالأفعال فح�صب؛ بل تتناول الن�ايا وما تخفي 
ال�صدور، فاهلل يعلم بكل �صيء وال يغيب عنه جل جالله �صغرية وال كبرية يف ال�صماوات 
واالأر�ض قال تعاىل: " وهلِل امل�ْصرُق واملْغرُب فاأيَنما ُت�َلَ�ا فَثَم وجُه اهلل اإَنَ اهلَل وا�صُعُُُُُ َعليم 

)115 )البقرة:   ."

الفرد  ت�صم  فهي  �صم�لية،  اأكرث  االإ�صالمي  املنظ�ر  يف  االجتماعية  وامل�ص�ؤولية 
ن�صاطه، وه� م�صئ�ل عن ح�ا�صه  نف�صه وعن عمره وعن  فالفرد م�صئ�ل عن  واملجتمع، 
وعقله، حيث يق�ل �صبحانه، قال تعاىل: " وال َتْقُف َما لي�ض لَك بِه ِعلُمُ اإن ال�َصمَع والَب�صَر 
اأُوَلِئك كان َعْنُه م�ْص�ؤُوال " ) االإ�صراء: 36(، كما قال تعاىل: " وال َتْك�ِصُب كُل  والُف�ؤَاَد كُل 

َنْف�ض اإاَلَ َعلْيَها وال َتِزُر َواِزرُةُ وْزَر اأُخرى ". ) االأنعام: 164(
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اهلل  �صلى  الر�ص�ل  قال  حيث  املجتمع،  عن  الفرد  مب�ص�ؤولية  االإ�صالم  اهتم  كما 
عليه و�صلم: » من مل يهتم باأمر امل�صلمني فلي�ض منهم« ، كما ي�ؤكد الر�ص�ل �صلى اهلل عليه 

و�صلم على اأهمية م�ص�ؤولية الفرد: » كلكم راع وكلكم م�صئ�ل عن رعيته ».

كما اأن امل�ص�ؤولية يف االإ�صالم ترتبط بالتق�ى واالإ�صالح وعمارة االأر�ض، ولي�ض 
اإف�صادها اأو اإذالل اأهلها، حيث يق�ل تعاىل: " واإْذ َقاَل َرُبَك للَمالِئكِة اإينِّ َجاعُلُ يف االأر�ِض 
ور�ص�ُلُه  َعَملَُكم  اهلُل  َف�َصرَيى  اْعَمُل�ا  وُقْل   " تعاىل:  وق�له   ،)  30 البقرة:   (  " خليفًة 

وامل�ؤمن�ن ". ) الت�بة: 105(

ويت�صح مما �صبق، اأن مفه�م امل�صئ�لية ن�صاأ مع وج�د االإن�صان على هذه االأر�ض 
وارتبط بحياة النا�ض يف تق�صيم العمل، وكل اإن�صان م�صئ�ل اأمام نف�صه عن االأعمال املكلف 
يف  تقدم  حدث  كلما  امل�صئ�لية  مفه�م  تط�ر  ثم  وجه،   خري  على  بتنفيذها  ويق�م  بها، 
النظام االجتماعي اأو ال�صيا�صي اأو االقت�صادي للمجتمع، فاأ�صبح يتناول امل�صئ�لية الدينية 
بالق�انني  يلتزم  الذي  ه�  امل�ص�ؤول  ال�صخ�ض  معيار  واأ�صبح  واالقت�صادية،  واالأخالقية 
واالأوامر ال�صادرة من ال�صلطة ال�صيا�صية اأما اإذا مل يلتزم بها فه� �صخ�ض منب�ذ وخارج 

عن القان�ن.

لذلك  ال�صائدة،  واالأنظمة  املجتمع  باختالف  اختلف  امل�صئ�لية  مفه�م  اأن  كما 
جنده يف املجتمع العربي ارتبط ببعده الديني االإ�صالمي، اأما يف املجتمع الغربي ارتبط 
مبفاهيم اأخرى كالدميقراطية واحلرية وبطبيعة التط�رات التي �صهدتها اأوروبا، ويعترب 
االإ�صالم احلا�صنة الرئي�صة لهذا املفه�م الأن امل�صئ�لية لها اأهمية كبرية يف حياة امل�صلمني، 
وقد ذكرها القراآن الكرمي �ص�اًء باحلديث عن م�صئ�لية الفرد قال تعاىل: " ي�َم ال َينَفُع 
ماُلُ وال َبُن�ْن اإالَّ َمْن اأََتى اهلَل بقلِبٍ �َصليم " ) ال�صعراء: 88-89(،  اأو املجتمع قال تعاىل: " 

َفَ�َربِّك لَن�صاألنَّهم اأْجَمِعني " ) احلجر: 92 (  ) جميل قا�صم، 2008: 17-14(

وانطالقاً مما �صبق، ميكن تعريف امل�ص�ؤولية االجتماعية من املنظ�ر االإ�صالمي 
غريه  وجتاه  نف�صه  جتاه  امل�صلم  يتخذها  التي  وامل�اقف  واالأفعال  االأق�ال  جميع  باأنها: 
النب�ية،  وال�صنة  الكرمي  القراآن  ت�جيهات  وفق  تامة  با�صتقاللية  ككل  جمتمعه  وجتاه 

ويتحمل تبعاتها يف الدنيا واالآخرة.
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المظـاهر السلوكيـة لمفهوم المسـؤوليـة االجتمـاعيـة:
ملفه�م امل�صئ�لية االجتماعية مظاهر �صل�كية تظهر يف ممار�صة الفرد وت�صرفاته احلياتية، 

وقد ذكر حامد زهران )1984( بع�صاً من هذه املظاهر، ومنها:

امل�صئ�لية عن ال�الدين واالأبناء وذي القربى واليتامى وامل�صاكني وغريهم.� 1
فيه � 2 والتفاين  واإتقانه  واإجنازه  العمل،  يف  واالإخال�ض  وال�ظيفية  املهنية  امل�صئ�لية 

وبذل اأق�صى جهد.
واحرتام � 3 النظام  على  واملحافظة  واالن�صباط  القان�ن  واحرتام  القان�نية  امل�صئ�لية 

ال�ع�د.
م�صئ�لية فري�صة الزكاة، حيث ي�ؤدي الفرد حق اإخ�انه امل�صلمني يف املال الذي اأعطاه � 4

اهلل.
باملعروف � 5 واالأمر  والتعاون  واالإيثار  والعفة،  االأمان  يف  املتمثلة  االأخالقية  امل�صئ�لية 

والنهي عن املنكر .
اهتمام الفرد مب�صكالت جمتمعه وامل�صاعدة يف حلها، وتنمية املجتمع وتط�يره ·� 6
م�صئ�لية اخلدمة العامة، واال�صرتاك يف اجلمعيات وامل�ؤ�ص�صات اخلريية واالجتماعية � 7

ودعمها يف رعاية املحتاجني لها.
م�صئ�لية املحافظة على �صمعة املجتمع وممتلكاته والدفاع عنه.� 8
حتمل الفرد م�صئ�لية اآرائه و�صل�كه وكلماته واأفعاله .) حامد زهران، 1984: 232(� 9

كما اأ�صار اأحمد �صلبي )2012( اإىل عدٍد من املظاهر ال�صل�كية للم�ص�ؤولية االجتماعية، ومنها:

التزام التق�ى وال�رع واخل�ف من اهلل وعدم اإتباع اله�ى. �1
اإقرار الفرد مبا ي�صدر عنه من اأفعال وا�صتعداده لتحمل نتائج اأعماله. �2
اهتمام الفرد بتح�صيل العلم وال�صعي اإليه والعمل به. �3
قيام الفرد ب�اجباته حتى ل� تعزر احل�ص�ل على حق�قه. �4
فهم الفرد ملجتمعه وعاداته وتقاليده وم�ؤ�ص�صاته وتاريخه. �5
االهتمام بق�صايا املجتمع املختلفة وامل�صاركة يف حالها. �6
�صلبي،  �7 اأحمد   ( املجتمع.  م�ؤ�ص�صات  بها  تق�م  التي  والربامج  االأن�صطة  يف  امل�صاركة 

)273 :2012
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حدد  اجلامعات  طالب  لدى  االجتماعية  للم�ص�ؤولية  ال�صل�كية  باملظاهر  يرتبط  وفيما 
القميزي ومرواد )1436هـ( هذه املظاهر يف:

فهم الطالب لعادات جمتمعه وتقاليده وم�ؤ�ص�صاته وتاريخه.� 1
م�صاركة الطالب يف احلياة العامة لل�طن.� 2
م�صاركة الطالب يف حل م�صكالت وطنه ح�صب قدراته وطاقته.� 3
م�صاركة الطالب يف حماية وطنه والذود عنه.� 4
م�صاركة الطالب يف احلفاظ على منجزات وطنه وممتلكاته.� 5
ممار�صة الطالب للعمل اجلماعي والتط�عي الذي ت�فره م�ؤ�ص�صات املجتمع املعتمدة.� 6
العامة لل�طن.                                       � 7 االأهداف  اأجل حتقيق  االآخرين من  الفريق مع  الطالب بروح  عمل 

) حمد القميزي، عالء مرواد، 1436هـ، 378-331(
لدى  االجتماعية  امل�سوؤ�لية  مفهوم  تنمية  يف  الطالبية  االأن�سطة  د�ر 

طالب اجلامعات:
على  تعمل  فهي  املجتمع،  يف  الفكري  لالإ�صعاع  الرئي�ض  امل�صدر  اجلامعة  متثل 
اإعداد امل�اطن امل�ؤهل بغر�ض حتقيق التنمية ال�صاملة لبالده، فهي تهيئ الطالب لذلك 
عن طريق العمل على تنمية وتكامل �صخ�صية الطالب من كافة ج�انبها عقلياً وج�صمياً 
وانفعالياً وروحياً واأخالقياً ومهارياً، حيث مل تعد اجلامعة مكاناً لدرا�صة وتعلم جمم�عة 
من املقررات الدرا�صية ينتقل الطالب باجتيازها من م�صت�ى درا�صي اإىل م�صت�ى درا�صي 
تعليمية  م�ؤ�ص�صة  اجلامعة  فاأ�صبحت  جذرياً،  تغرياً  املفه�م  هذا  تغري  بل  فح�صب،  اأعلى 
بالعل�م  فيتزود  �صخ�صيته،  ج�انب  جميع  يف  الكامل  النم�  ليحقق  الطالب  بها  يلتحق 
خالل  من  ه�اياته  وميار�ض  ومهاراته،  وخرباته  مفاهيمه  وينمي  احلديثة،  واملعارف 
االأمثل  واال�صتثمار  اجلامعة،  تقدمها  التي  واالأن�صطة  الربامج  خمتلف  يف  امل�صاركة 

لالإمكانيات املتاحة فيها.
لها  وو�صعت  الطالبية،  باالأن�صطة  ال�صع�دية  اجلامعات  اهتمت  ذلك  ولتحقيق 
الل�ائح والق�انني والتنظيمات اخلا�صة بها، كما خ�ص�صت عمادة خا�صة هي عمادة �ص�ؤون 
داخل  وتن�يعها  باجلامعات،  الطالبية  االأن�صطة  اأن�اع  خمتلف  تنظيم  تت�ىل  الطالب 
اجلامعة تن�يعاً كبرياً يتيح للطالب اكت�صاب مهارات متعددة، كما يراعي الفروق الفردية 
بينهم، حتى يقابل احتياجاتهم ويراعي مي�لهم املختلفة، ومن خالل ممار�صة الطالب 
حكيم،  احلميد  وعقلياً. )عبد  ونف�صياً  واجتماعياً  وج�صمياً  فكرياً  ينم�  االأن�صطة  لهذه 

1431هـ: 1(
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وتبذل اجلامعات ال�صع�دية من خالل عمادة �ص�ؤون الطالب وكلياتها واإداراتها 
املختلفة جه�داً مكثفة من اأجل تفعيل خمتلف االأن�صطة الطالبية كجزء من م�ص�ؤولياتها 
جتاه الطالب، وذلك من خالل ما هيئته من اإمكانات يف كلياتها ومرافقها ملزاولة هذه 

االأن�صطة، ومنها:

1- االأن�صطة الثقافية: وتهدف اإىل تنمية فكر الطالب واإك�صابه العل�م واملعارف 
املحا�صرات  خالل  من  مملكته  وبرتاث  بدينه  عالقته  وت�ثق  فهمه،  من  تزيد  التي 
والندوات وال�صحف واملجالت وامل�صابقات ذات الطابع الثقايف، وكذلك من خالل اللقاءات 

واملهرجانات الثقافية املفت�حة واالأندية الطالبية وامل�صابقات وامل�صرح اجلامعي.

2- االأن�صطة العلمية واالبتكارية: وهي االأن�صطة التي تهتم بتقدمي فكرة جديدة 
اإىل  وتهدف  احلياة،  ُمعرتك  يف  لال�صتخدام  قابل  جديد  منط  اأو  مفه�م  اأو  اأ�صل�ب  اأو 
ت�صجيع االبتكارات العلمية واالأفكار االإبداعية، ورعاية الطالب امل�ه�بني واملتميزين يف 

هذه املجاالت وحثهم على التفكري العلمي االإبداعي املتميز.

3- االأن�صطة االجتماعية: ويق�صد بها الربامج االأن�صطة التي تهدف اإىل تك�ين 
النف�صي  الت�افق  وت�جد  الرتب�ية،  االأهداف  حتقق  الطالب  بني  اجتماعية  عالقات 
امليدانية  الزيارات  خالل  من  وذلك  التدري�ض،  هيئة  اأع�صاء  ومع  بينهم  واالجتماعي 
البيئة واملجتمع، وامل�صاركة  الداخلية واخلارجية، وخدمة  ال�صيفية والرحالت  واالأندية 

يف اأ�صابيع الت�عية العامة.

4- االأن�صطة الريا�صية :وت�صمل االألعاب الريا�صية اجلماعية والفردية، مثل كرة 
القدم وال�صلة والطائرة واليد واخرتاق ال�صاحية وتن�ض الطاولة والدراجات وال�صباحة 
واألعاب الق�ى والكاراتية، وميار�ض الطالب الن�صاط الريا�صي يف اجلامعة اإما ب�صكل حر 
عام اأو من خالل مناف�صات وم�صابقات وبط�الت ريا�صية منظمة وفق جدولة زمنية حتث 
الطالب على امل�صاركة وتدفعه اإىل مزيٍد من العطاء وامل�صاركة. )عبداحلميد حكيم، 1431 هـ، 1(

5- االأن�صطة الك�صفية: وتهدف اإىل اإعداد الطالب اإعداداً متكاماًل يف �صخ�صيته، 
ليك�ن قادراً على م�اجهة ظروف احلياة، وحتقيق طم�حاته، وتع�يده على مد يد الع�ن 
لالآخرين، وفتح املجال للمناف�صة ال�صريفة للح�ص�ل على �صارات اجلدارة واله�اية تنمي 
فيه حب العمل التط�عي، مثل امل�صاركة يف اأعمال الدفاع املدين والهالل االأحمر وخفر 

ال�ص�احل اأو غري ذلك.
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العديد  على  الطالب  وق�ف  يف  باجلامعات  الطالبية  االأن�صطة  اأهمية  وتت�صح 
من اخلربات واكت�صابها دون اإلزام مبا�صر، وذلك بناًء على مي�لهم ورغباتهم وحاجاتهم، 
والتطبيق،  والنظرية  والعمل،  والعلم  واملهارة،  املعرفة  وبالتايل متكنهم من اجلمع بني 
االإبداع،  اإىل  ي�ؤدي  مما  املختلفة  ومي�لهم  م�اهبهم  وتنمية  اإظهار  على  وت�صاعدهم 
وتغلبهم على بع�ض االأمرا�ض النف�صية كاخلجل والعزلة واالنط�اء واالأنانية وحب الذات، 
كما ت�صاعدهم على التعلم الذاتي اأو ما ي�صمى بتفريد التعلم من خالل تعاملهم مع بع�ض 

الربامج واالأن�صطة التعليمية املهنية.
من  جملة  حتقيق  يف  ال�صفية  غري  الطالبية  االأن�صطة  ممار�صة  ت�صهم  كما 
ال�ظائف النف�صية، من اأهمها:     تنمية املي�ل وامل�اهب، وق�صاء اأوقات فراغ الطالب يف 
ن�صاط مثمر مفيد، وه� ما ي�صاعدهم يف حتقيق ال�صحة النف�صية لهم، كما ُتعد االأن�صطة 
اأحد ال�صبل املهمة للت�جيه الدرا�صي واملهني، وت��صيع خربات الطالب يف جماالت عديدة 

لبناء �صخ�صيتهم وتنميتها. )ح�صن �صحاتة، 1990: 32 – 37(

وت�ؤدي االأن�صطة الطالبية باأن�اعها املختلفة ) الثقافية – العلمية -االجتماعية 
اإك�صاب وتنمية امل�ص�ؤولية االجتماعية  الريا�صية ( يف اجلامعات دوراً كبرياً ومهماً يف   –
مع  تتنا�صب  متن�عة  ومبادرات  وبرامج  من  لهم  تقدمه  ما  خالل  من  الطالب  لدى 
بها.  التي ميرون  العمرية  املرحلة  مع  كذلك  وتتنا�صب  وحاجاتهم،  ومهاراتهم  قدراتهم 

)وليد اخلرا�صي، 2004: 87(

�صخ�صية  بناء  يف  املهمة  العنا�صر  اأحد  اجلامعية  الطالبية  االأن�صطة  ت�صكل  كما 
تعلمه  جانب  اإىل  يك�ن  بحيث  متميزاً،  اجتماعياً  اإعداداً  واإعداده  و�صقلها،  الطالب 
الطالبية  االأن�صطة  يف  با�صرتاكه  وذلك  ونف�صياً،  و�صحياً  اجتماعياً  نا�صجاً  االأكادميي 
التي تنمي فيه ال�صع�ر بامل�ص�ؤولية اجلماعية واالعتماد على النف�ض والتع�د على القيادة 
والتعاي�ض  العي�ض  من  ميكنه  مما  متكاماًل  اإعداداً  �صخ�صيته  واإعداد  العمل،   واحرتام 
املنيف،  )عمر  �صاحلاً.  م�اطناً  لي�صبح  املعا�صرة  والتط�رات  التغريات  ظل  يف  ال�صليم 

1416هـ: 196-195(

واأهميته  الذاتية  بقيمته  الطالب  وعي  تعميق  يف  الطالبية  االأن�صطة  وت�صهم 
ي�صتطيع  بحيث  تنمية معل�ماته  ت�صهم يف  كما  ودوره يف تط�ير جمتمعه،   االجتماعية 
الت�صرف ال�صليم وم�اجهة امل�اقف املتجددة واتخاذ القرارات النا�صجة. ) عبد الرحمن 

جان، 1419 هـ: 87(
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 كما تعمل االأن�صطة الطالبية على تزويد الطالب باخلربات املبا�صرة املختلفة 
ومهارات  واخلطاأ،  باملحاولة  والتعلم  النف�ض،  على  االعتماد  مثل  مبا�صر  غري  بت�جيه 
امل�صتقبلي للطالب. )عبد اهلل عطار: 1418 هـ:  املهني  االإعداد  القيادة، كما ت�صاعد على 

)364

كبري  جانب  يف  فاإنها  االأ�صا�ض،  يف  ذاتياً  تك�يناً  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  كانت  واإذا 
الرتب�ية  الع�امل  من  واأن  وتعلم،  اكت�صاب  هي  اأي  اجتماعي،  نتاج  ومن�ها  ن�صاأتها  من 
هنا  ومن  الرتب�ية،  اجلماعية  والربامج  االأن�صطة  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  لنم�  املي�صرة 
يربز دور اجلامعة من خالل مناهجها الدرا�صية واأن�صطتها الطالبية يف تنمية االإح�صا�ض 

بامل�ص�ؤولية االجتماعية عند الطالب. )�صيد عثمان، 1993: 21-17 (

الكبرية لالأن�صطة الطالبية يف اجلامعات  يف تنمية  االأهمية  ويت�صح مما �صبق 
امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى الطالب املنفذون وامل�صارك�ن يف هذه االأن�صطة، واأي�صاً اأهمية 
ممار�صة هذه االأن�صطة اجلماعية يف تدعيم وتنمية هذه امل�ص�ؤولية، وذلك من خالل تفاعل 
الطالب مع اأع�صاء الفريق وامل�صاركني يف الن�صاط، وتعلم معايري ال�صل�ك االإيجابي من 
خالل ممار�صة اأن�صطة متن�عة مع زمالئه الطالب، حيث ت�صهم هذه االأن�صطة يف �صقل 
وتنمية �صخ�صية الطالب، وت�ؤدي اإىل الن�صج املتكامل واملت�ازن له، وتدريبه على العمل 
وبالتايل  وحق�قه،  وواجباته  االجتماعية  اأدواره  له  حتدد  اأنها  كما  اجلماعي،  والتعاون 

تنمي فيه ال�صع�ر بامل�ص�ؤولية االجتماعية والعمل بها يف حياته.

كما ميكن اأن ن�صتخل�ض مما �صبق جمم�عة من االأ�ص�ض االجتماعية التي ينبغي 
اأن تق�م عليها االأن�صطة الطالبية داخل اجلامعة، وهي:

اأن تتم�صى االأن�صطة الطالبية مع تعاليم الدين االإ�صالمي ال�صحيح، بحيث تعك�ض � 1
معتقدات وقيم هذا املجتمع امل�صلم.

تخدمه � 2 الذي  واملجتمع  البيئة  مع  املعدة  الطالبية  والربامج  االأن�صطة  تتنا�صب  اأن 
اجلامعة، بحيث تراعي ظروفه ومتطلباته.

اأن ت�صهم االأن�صطة الطالبية يف خدمة البيئة املحلية. � 3
الالزمة � 4 االجتماعية  املهارات  من  العديد  تك�ين  يف  الطالبية  االأن�صطة  ت�صهم  اأن 

االجتماعية  امل�صئ�لية  حتمل  على  قادراً  لي�صبح  جمتمعه،  مع  الطالب  لتكيف 
والت�ا�صل االجتماعي مع االآخرين.
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اأن ت�صهم االأن�صطة الطالبية يف تنمية مهارات امل�صاركة االجتماعية لدى الطالب مثل � 5
مهارات التعاون واإدارة االجتماعات والقيادة والعمل يف فرق العمل وغريها.

اأن يتم ت�جيه االأن�صطة الطالبية اإىل امليادين االإنتاجية الهادفة التي تفيد الطالب � 6
عقلياً و�صل�كياً ومادياً، كما تفيد يف من� املجتمع كله.

اأن ميار�ض الن�صاط يف جماالت حي�ية متتلئ بها م�اقف احلياة العلمية يف املجتمع � 7
، فتهيئ للطالب جماالت �صبيهة بالتي ت�اجههم يف حياتهم الي�مية واملجتمعية.

االأن�صطة الطالبية التي قدمتها عمادة �ص�ؤون الطالب يف جامعة املجمعة لتنمية مفه�م 
امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالبها:

تعد االأن�صطة الطالبية امليدان الرحب الذي ميار�ض فيه الطالب ه�اياتهم، وه� 
جمم�عة من الربامج االإيجابية التي تتفاعل نح� اأهداف حمددة بغية حتقيقها لتنمي 
�صخ�صية الطالب وقدراته وت�صغل اأوقات فراغه، فالطالب ه� حم�رها وهدفها، وحتقيق 
االإيجابية يف حياته اأمٌر هاٌم ومق�ص�د اإىل جانب درا�صته االأكادميية، كما لها االأثر الكبري 
يف حياة الطالب اجلامعي، فهي تعمل على �صقل �صخ�صيته  وتنمية قدراته االإبداعية، من 
خالل اإتاحة املجال اأمامه لي�صتك�صف قدراته اخلا�صة، والعمل على تنميتها مبا ت�فره له 

اجلامعة من اأدوات واإمكانيات لتحقيق ذلك.

االأن�صطة  من  العديد  املجمعة  جامعة  يف  الطالب  �ص�ؤون  عمادة  قدمت  وقد 
التي  خطتها  وفق  وذلك  االجتماعية،  امل�صئ�لية  مفه�م  تنمية  يف  ت�صهم  التي  الطالبية 
تعتمد �ص�ياً من جمل�ض اجلامعة. وي��صح اجلدول التايل بع�ض االأن�صطة الطالبية التي 
قدمتها عمادة �ص�ؤون الطالب لتنمية مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية خالل العام اجلامعي 

1435-1436هـ.
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دوره يف تنمية مفه�م امل�صئ�لية الن�صاط الطالبيم
االجتماعية

بط�لة كاأ�ض كرة القدم لل�صاالت.
)نفذت البط�لة يف ال�صاالت الريا�صية 
ملــــدرا�ــــض الــتــعــلــيــم الــــعــــام( مــ�ــصــئــ�لــيــة 

املحافظة على املمتلكات العامة

املعلمات  الطالبات/  لتاأهيل  عمل  ور�صة 
م�صئ�لية اإتقان العمل ال�ظيفيملمار�صة العمل الرتب�ي امليداين.

مـــ�ـــصـــاركـــة جــــ�الــــة اجلـــامـــعـــة يف بـــرامـــج 
اهلل  بيت  حجاج  خلدمة  العامة  اخلــدمــة 

احلرام
م�صئ�لية خدمة االآخرين

اأفــراد دورة تدريبية يف االت�صال الفعال مع  االإيجابي  التعامل  م�صئ�لية 
املجتمع

م�صئ�لية املحافظة على اأ�صرار االآخرينبرنامج التكن�ل�جيا يف حياتنا

القيادية  املــهــارات  لتنمية  قــائــد  بــرنــامــج 
م�صئ�لية حتمل قيادة االآخرينلدى الطالب

املــ�ــصــئــ�لــيــة جتـــاه املــمــتــلــكــات واجلــامــعــة برنامج )كليتي م�ص�ؤوليتي( 
واالآخرين

امل�صئ�لية جتاه اجلاليات امل�صلمة وغري برنامج )مع اهلل حتل� احلياة(
امل�صلمة

املــ�ــصــئــ�لــيــة جتـــاه االأنــظــمــة والــقــ�انــني امل�صاركة يف اأ�صب�ع املرور اخلليجي
واالآخرين

امل�صئ�لية جتاه اأفراد املجتمع املعاقنياإقامة فعاليات مبنا�صبة حملة )اأنا اإن�صان(

املــ�ــصــئــ�لــيــة االجــتــمــاعــيــة جتــــاه �صحة معر�ض جناحا �صحتي
الفرد و�صحة االآخرين

عالقات ور�صة عمل يف بناء العالقات االإيجابية بناء  يف  االجتماعية  امل�صئ�لية 
اإيجابية مع االآخرين

وغري برنامج تعزيز قيم العمل التط�عي امل�صلمة  العاملة  جتــاه  امل�صئ�لية 
امل�صلمة

املجتمع ببذل جزء من دورة ) ق�ة التط�ع ( امل�صئ�لية جتاه 
ال�قت يف خدمته

برنامج الدائرة امل�صتديرة يف ال�قاية من 
املخدرات

امل�صاهمة يف حماية االآخرين من ال�ق�ع 
يف املخدرات
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النتائج والتوصيات:
) اأ ( النتائج:

اأهمية دور اجلامعة كم�ؤ�ص�صات ترب�ية وتعليمية يف تنمية مفه�م  1- التاأكيد على 
امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالبها وطالباتها.

تنمية  يف  اجلامعات  يف  اأن�اعها  بكل  الطالبية  االأن�صطة  اأهمية  على  التاأكيد   -2
امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى طالبها وطالباتها.

مفه�م  بتنمية  العالقة  ذات  الطالبية  االأن�صطة  يف  الطالب  م�صاركة  اأن   -3
امل�ص�ؤولية االجتماعية تنمي لديه منظ�مة القيم االإميانية وال�طنية واالجتماعية 

واالقت�صادية واجلمالية.

الطالبية  االأن�صطة  يف  الطالب  م�صاركة  بني  ق�ية  اإيجابية  م�ؤ�صرات  هناك  اأن   -4
احلرم  داخل  العملية  ممار�صاتهم  وبني  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تنمية  اإىل  الهادفة 

اجلامعي.

5- يعزز مفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية قيم امل�اطنة لدى طالب اجلامعة، وي�صجعهم 
يف  م�صاركني  يك�ن�ا  اأن  وعلى  وجمتمعهم،  وطنهم  جتاه  ب�اجباتهم  القيام  على 

املحافظة عليها وعلى ممتلكاته.

) ب ( التو�سيات:
زيادة اهتمام اجلهات امل�صئ�لة يف اجلامعات عن االأن�صطة الطالبية امل�جهة للطالب � 1

والطالبات باالأن�صطة ذات العالقة بتنمية مفه�م امل�صئ�لية االجتماعية.
اأن ت�صتفيد عمادات �ص�ؤون الطالب من الكفاءات االأكادميية املت�افرة يف اجلامعات من � 2

بامل�صئ�لية االجتماعية يف تخطيط وبناء براجمها لتحقيق زيادة  اأ�صحاب االهتمام 
فاعليتها يف تنمية مفه�م امل�صئ�لية االجتماعية. 

زيادة املخ�ص�صات املالية التي تعتمد لالأن�صطة الطالبية يف اجلامعات، ودعم االأن�صطة � 3
ذات العالقة بتنمية مفه�م امل�صئ�لية االجتماعية. 
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