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واإلنجليزي�ة ،وتقاري�ر املؤمت�رات واملنتدي�ات العلمية،
والنشاطات ذات العالقة.
 -2تنشر احلولي�ات البح�وث الت�ي تتواف�ر فيه�ا األصال�ة
واجلدة ،وأخالقيات البحث العلمي ،واملنهجية العلمية،
والتوثيق العلمي ،مع سلامة الفكر واللغة واألسلوب،
اًّ
مستل من أي دراسة أخرى أو رسالة
وأال يكون البحث
علمية أو كتاب.
ُ -3يراع�ى أال يق�ل ع�دد صفح�ات البح�ث ع�ن ( )60صفحة
م�ن القطع ()28×21س�م ،ويس�تخدم للمت�ن العريب اخلط
( )Lotus Linotypeمق�اس ( ،)14والعن�وان الرئيسي
مق�اس ( )15عري�ض ،واهلام�ش مق�اس ( ،)12وللمت�ن
اإلنجلي�زي يس�تخدم اخل�ط ()Times New Roman
مق�اس ( ،)12والعن�وان الرئيسي مق�اس ( )13عري�ض،
واهلامش مق�اس ( ،)10مع تقديم ملخ�ص باللغتني العربية
واإلنجليزية وال تزيد كلامت كل ملخص عن ( )250كلمة.
 -4حيت�وي كل بح�ث على الكلمات الدال�ة املفتاحي�ة
( ، )Keywordsوتوض�ع أس�فل امللخصين الع�ريب
واإلنجليزي عىل أال تزيد عن ( )7كلامت.
 -5ينبغي أن تكون اجلداول والرس�ومات واألشكال مناسبة
للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة (23 ×16سم).
 -6هوامش الصفحة تكون (2.5س�م) من (أعىل ،وأسفل،
ويمني ،ويسار) ،ويكون تباعد األسطر مفردا.
 -7يرس�ل الباح�ث بحث�ه بصيغتين (وورد  MS Wordويب
دي اف  ، )PDFم�ع طلب نشر البحث متضمنا عدم نرشه
س�ابقا وعدم ارس�اله ملجلة أخرى أثناء حتكيمه أو بعد قبوله
للنرش ،والسيرة الذاتية عىل الربيد اإللكتروين للحوليات:
amurs@mu.edu.sa
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متخصصني.
 -9يرس�ل للباحث خط�اب (قبول البحث للنشر) يف حالة
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رسالة (اعتذار) .
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 -1يت�م التوثيق يف البحوث اإلنس�انية وف�ق نظام اجلمعية
النفسية األمريكية  APAاإلصدار السادس.

 -2التوثيق يف املتن:
 يش�ار إىل املرجع بذكر االس�م األخير للمؤلف ،ثمس�نة النرش بني قوسين مثل ( :العساف)2003 ،
أو :ويرى العساف (  ) 2003أن  ،......ويف حالة
االقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سنة النرش هكذا:
(العساف :2003 ،ص .) 79
 يف حال�ة مؤلف�ان( :الش�مري والغام�دي)2015 ،(.)Wyn & White, 2009

 يف حالة املؤلفين من ( )6-3يتم كتابة مجيع املؤلفنييف امل�رة األوىل ،وعند تكرار نفس املرجع يتم كتابة
اس�م املؤل�ف األول (الرئييس) وأخ�رون وباللغة
اإلنجليزي�ة  .et alويف حال�ة أكثر م�ن( )7نكتب
االسم األول وأخرون.
 -3قائمة املراجع:
 ترت�ب قائمة املراج�ع  Referencesيف هناية البحثترتي ًبا هجائيا حسب االسم األخري.
 يب�دأ املرج�ع يف بداي�ة الس�طر عىل أن يكون الس�طرالت�ايل أو الس�طور التالي�ة للداخ�ل بمق�دار مخس
مسافات .وال نرتك فراغا بني املراجع.
 إذا كان املرجع كتابا :اس�م العائلة للمؤلف ،االس�ماألول( .س�نة النرش) .عن�وان الكتاب بخط مائل.
الطبعة بعد األوىل بني قوسين ،م�كان النرش :دار
النرش ،مثل :العساف ،صالح .) 2003( .املدخل
إىل البحث يف العلوم الس�لوكية( .ط ،)2الرياض:
دار الزهراء.
 إذا كان املرج�ع بحث�ا :اس�م العائل�ة للمؤل�ف،االس�م األول( .س�نة النشر) .عن�وان البحث.
اس�م املجل�ة بخ�ط مائ�ل .املجل�د ثم الع�دد بني
قوسين ،صفح�ات النشر .مث�ل :الغام�دي،
فري�د .)2009(.م�دى ممارس�ة معل�م الرتبي�ة
اإلسالمية باملرحلة الثانوية ملهارات تنمية التفكري
االبت�كاري .جمل�ة أم الق�رى للعل�وم الرتبوي�ة
والنفسية.388-310 ، )1( 1 ،

افتتاحية العدد
احلمد اهلل محدا ال بلوغ ملنتهاه ،وصالة وسالم ًا عىل النبي األمي الذي علم البرش  ،وأخرجهم من ظلامت اجلهل

إيل نور اإليامن  ،وبعد :

اليوم تنطلق اجلامعة بإصدار علمي جديد يضاف إيل قائمة املجالت العلمية املحكمة التي تصدرها اجلامعة من

خالل وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  ،وذلك حتت مسمى « حوليات جامعة املجمعة للبحوث

والدراسات» والتي تُعنى بنرش وإصدار لون فريد من ألوان البحوث العلمية الرصينة واملحكمة .

وتعنى حوليات جامعة املجمعة بنرش البحوث والدراسات العلمية األصيلة واجلادة التي مل يسبق نرشها ،وال

يقل عدد صفحاهتا عن ستني صفحة  ،فتصدر يف شكل رسائل منفصلة تشمل كل رسالة عىل بحث واحد .،كام
ختتص كذلك بإصدار عدد خاص ببحوث ودراسات وأوراق عمل املؤمترات والندوات التي تعقدها جامعة

املجمعة .

وهدفت اجلامعة من ذلك إيل تعظيم دور اجلامعة يف رعاية وتعهد البحث العلمي وتشجيع نرش املعرفة العلمية

الرصينة من جهة ،وإتاحة منافذ جديدة لنرش البحوث والدراسات العلمية اجلادة من جهة ثانية ،وحتقيق اإلثراء

العلمي اإلجيايب للمجتمع املحيل من جهة ثالثة.

اليوم نقدم للقارئ الكريم باكورة إصدارات هذه احلوليات وذلك بنرش بحث بعنوان “ دور التعليم اجلامعي

السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية “ ،فإننا نأمل أن جيد القارئ فيها زاد ًا معرفي ًا يعينه عىل فهم احلارض ،ومنطلقا فكري ًا يساعده عىل
التخطيط الطموح للمستقبل.

ويف اخلتام أتقدم بوافر الشكر ملعايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن سعد املقرن وملجلس اجلامعة للدعم املستمر

للبحث العلمي واملوافقة عىل إصدار منفذ جديد للنرش العلمي للبحوث والدراسات اجلادة.
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دور التعليم الجامعي السعودي في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى
الطالبات من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
د .هند حممد عبداهلل األمحد

أستاذ مساعد بقسم أصول الرتبية/كلية العلوم االجتامعية/جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املستخلص
اس�تهدفت الدراسة تش�خيص دور التعليم اجلامعي السعودي
يف تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعية ل�دى الطالبات م�ن وجهة نظر
طالب�ات جامع�ة اإلم�ام حممد ب�ن س�عود اإلسلامية ،ومعرفة
الفروق ذات الداللة اإلحصائية –إن وجدت -بني اس�تجابات
طالب�ات جامع�ة اإلمام حممد بن س�عود اإلسلامية فيما يتعلق
بعب�ارات اس�تبانة املس�ؤولية االجتامعية تعزى ملتغيري الكلية
واملس�توى الدرايس ،والتوص�ل إىل تصور مقترح لتفعيل دور
التعليم اجلامعي الس�عودي يف تنمية املس�ؤولية االجتامعية لدى
الطالبات .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج
الوصفي بأس�لوبيه التحلييل واملسحي مس�تعينة بإحدى أدواته
وهي االستبانه املكونه من جزأين ،تناول األول منها خصائص
أف�راد العين�ة؛ وتن�اول الث�اين تش�خيص دور التعلي�م اجلامعي
الس�عودي يف تنمية املس�ؤولية االجتامعية لدى الطالبات ،وهو
مكون من ()109عبارة ،موزعة عىل س�تة حماور هي ( :أهداف
الكلي�ة ،واإلدارة واملامرس�ات اإلداري�ة ،واملن�اخ املؤسسي،
واملق�ررات الدراس�ية ،واألنش�طة الطالبي�ة ،والتفاعلات مع
املجتمع املحيل ومؤسساته).
وتم اختيار عينة طبقية عشوائية من جمتمع الدراسة واملتمثل
بجمي�ع الطالب�ات يف مجي�ع الكلي�ات بجامعة اإلم�ام حممد بن
سعود اإلسلامية باملستوى اخلامس والثامن للفصل األول من
العام اجلامع�ي 1437-1436هـ  ،والبال�غ عددهم ()2634
طالب�ة ،حيث تكون�ت العينة من ( )395طالب�ة .وقد توصلت
الدراسة إىل نتائج من أمهها :أن دور التعليم اجلامعي السعودي
يف تنمي�ة مفاهيم وأه�داف وأبعاد املس�ؤولية االجتامعية ال زال
متوس�ط ًا مما يؤثر عىل تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
كمواطن�ات نش�يطات مش�اركات يف حتقي�ق الصال�ح الع�ام
وخدم�ة قضاي�ا املجتمع املحلي�ة والعاملية .واختتمت الدراس�ة
بالتوصية برضورة تبني اجلامعات السعودية بكلياهتا ومعاهدها
للمس�ؤولية االجتامعية يف رؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها
وممارس�اهتا املختلفة وذلك من خالل إعادة تشكيل ثقافة احلرم
اجلامعي وكلياته للعمل عىل تنفيذ وممارسة املسؤولية االجتامعية
للجامعة فكر ًا وممارسة.
الكلمات املفتاحي�ة :املس�ؤولية االجتامعي�ة ،التعلي�م اجلامعي،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

Abstract
The purpose of the present study is to investigate
role of the Saudi higher education in promoting the
social responsibility for female-students , as per the
perspective of Imam Muhammad Bin Saud Islamic
University. It was intended also for identifying any
differences of statistical significance in regard to
the responses of participants towards the statements
of the social responsibility questionnaire which are
attributed to the variable of (1) college and (2) the
class. The existing study was intended also to reach
a proposed conception for activating role of the
Saudi higher education in promoting the social
responsibility for female-students. For the purposes
of fulfilling the study objectives, the researcher used
the descriptive methodology . The questionnaire was
)used as a study tool . The questionnaire was in (2
parts : The first part covered the details on the features
of the participants (sampling) while the second part
was centered about the role of the Saudi higher
education in promoting the social responsibility for
)female-students. The questionnaire involved (109
statement distributed into (6) axes : (college goals,
management, administrative practices, institutional
atmosphere, courses, student activities, interaction
with the local society). A random sampling has
been selected from among the population during
the academic year 14361437- AH. The population
is (2634 ) female-student at Imam Muhammad Bin
Saud Islamic University . The sampling amounted to
(395) student. The study reached numerous results
: (1- The role being played by the Saudi higher
education into promoting concepts, goals and
dimensions of the social responsibility was mild.
This factor influenced on the promotion of the social
responsibility for the students as citizens take part into
serving the public interest . The study was concluded
by the giving recommendation as follows : (it is
vitally recommended for the Saudi universities and
colleges to adopt the social responsibility throughout
its mission, values and goals by re-formatting their
own culture.
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أوالً :مقدمة:

مهارات�ه االجتامعية فه�ي بذلك متثل جوه�ر ومضمون

متثل املس�ؤولية موضوع ًا مهام يف املجتمعات اإلنس�انية

مفهوم املسؤولية االجتامعية(.كاظم2011،م)

كان�ت عىل درج�ة متقدمة يف التنظي�م االجتامعي ،الذي
يتطلب ترشيعات وأحكام ًا خاصة لضبط ألوان النشاط

إىل تعميق ممارس�ات اإلحس�اس باملس�ؤولية االجتامعية

ديني�ة أم أخالقي�ة أم اقتصادية أم مهني�ة أم جتارية أم غري

املسؤولية االجتامعية يف نفوس الطلبة والعاملني ،لتسهم

عام�ة ،وي�زداد تقدير هذه املجتمعات للمس�ؤولية ،كلام

اإلنس�اين فيه ،سواء أكانت هذه النش�اطات اجتامعية أم
ذلك من نشاط يرتبط بالفعل اإلنساين داخل املجتمع.

ومتث�ل التنمية البرشية ركن ًا جوهري� ًا من أركان التنمية

الشاملة للمجتمعات ،حيث توجه املجتمعات جل اهتاممها

إىل اإلنس�ان بصفت�ه حمور التنمية وحج�ر الزاوية والعنرص
األه�م إلح�داث التنمي�ة الش�املة واملتكامل�ة للمجتم�ع

يف مجي�ع جماالت احلي�اة الثقافي�ة واالقتصادية والسياس�ية
واالجتامعية والصناعية والزراعية(.الزبيدي2012،م)

وقد كان�ت اجلامعات وم�ا تزال منبر ًا للحضارة يف
املجتمع�ات كاف�ة ،لذلك أصب�ح لزام ًا عليها أن تس�عى

وحتفيز العاملني لتحويلها من جمرد فكر إىل سلوك ممارسة
ه�ي األخ�رى بنصي�ب األس�د إزاء ه�ذا اهل�م التنموي

التشاركي العام(.عمرو2010،م)

والتعلي�م اجلامع�ي ثروة كبيرة ال تق�در بثمن؛ فهو

حي�رك عملي�ة التنمي�ة؛ ألن املؤسس�ة التعليمي�ة هي من
أرفع املؤسس�ات الت�ي تقع على عاتقها مهم�ة توفري ما

حيتاج�ه املجتمع من عمليات التنمية فيه من متخصصني
وبمختل�ف املج�االت ،إضاف�ة إىل أهن�ا تش�كل املراكز

وتنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة متثل جزء ًا م�ن تنمية

األساس�ية للبح�وث العلمي�ة والتطبيقي�ة الت�ي تضمن

من أي وق�ت مىض ،نتيجة ما متر ب�ه املجتمعات العربية

صن�اع الق�رار باخلبرات وامله�ارات؛ وبالت�ايل تتحك�م

الش�خصية كله�ا ،خاص�ة أهن�ا أصبح�ت رضورة أكثر
م�ن حتوالت وتغيرات رسيعة ،ومتالحق�ة يف عالقتها،
ونظمه�ا ،وقيمه�ا ،ه�ذا فض ً
ال عما يعرتي املؤسس�ات

االجتامعية واالقتصادية والسياس�ية يف هذه املجتمعات

م�ن التح�والت والتغيرات الت�ي تالح�ق الش�خصية
العربي�ة وتف�رض إعداد ًا ش�ام ً
ال للف�رد متضمن� ًا تنمية

املس�ؤولية االجتامعية لديه حتى يواكب هذه التحوالت
والتغريات املتالحقة(.عثامن1996،م)

واملس�ؤولية االجتامعية تعد واح�دة من دعائم احلياة

املجتمعية املهمة ،فهي وس�يلة للتقدم الفردي واجلامعي

فقيم�ة الفرد يف جمتمعه ،تقاس بمدى حتمله للمس�ؤولية
جت�اه نفس�ه وجت�اه اآلخري�ن وبما أن الرتبي�ة متث�ل أحد
املس�ارات املتاحة إلعداد وتنش�ئة الفرد املسؤول وتنمية
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التق�دم االقتص�ادي واالجتامعي والثق�ايف ،وهي تثري
ب�األداء الس�يايس ،وال يمك�ن يف أي جمتم�ع أن ت�ؤدي
دوره�ا الكامل يف التغير االجتامعي بدون حتقيق تفاعل

بني الفرد من ناحية ،والبيئة االجتامعية من ناحية أخرى،
فعالق�ة اجلامعة بالتغير االجتامعي متالزم�ة ومرتابطة؛

فهي تقوي امله�ارات ،وتثري روح االبتكار لدى الفرد،
ورف�ع مس�توى الرق�ي االجتامع�ي؛ فه�ي تس�اعد عىل

حتسين أوضاع الطبق�ات الفقيرة من الس�كان ،وتيرس
ف�رص العمل لألفراد التي يفرضها املجتمع؛ كوهنا تلبي

حاجة الفرد واملجتمع من مهن خمتلفة(.باكري2011،م)

ولقد أولت اململكة العربية الس�عودية اهتامم ًا خاص ًا

باملس�ؤولية االجتامعية .حيث عق�دت حوهلا العديد من
املؤمت�رات؛ كاملؤمتر العلمي الذي عقد حتت رعاية خادم

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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احلرمين الرشيفني والذي انته�ى إىل رضورة إجياد نظام

للمسؤولية االجتامعية خاص بالتعليم اجلامعي.

ثاني ًا:مشكلة الدراسة:

رغم وجود العديد من الدراسات النظرية وامليدانية

وق�د ج�اء يف البي�ان اخلتامي ل�وزارة التعلي�م العايل

الت�ي أكدت عىل أمهية تفعي�ل دور التعليم اجلامعي يف

(املس�ؤولية االجتامعي�ة للجامع�ات)؛ أن الطلاب

م�ن املؤمت�رات الدولي�ة واملحلي�ة –كما متت اإلش�ارة
س�ابق ًا ،-وتوصي�ات دراس�ة رسلان (2007م)

للمؤمت�ر (2013م) املنعق�د يف الري�اض حت�ت مس�مى

يش�كلون ث�روة ضخم�ة من امل�وارد القيمة يف مس�اعدة
املجتمع�ات التي ترفدها اجلامع�ة بخدماهتا؛ فباإلضافة

إىل أن الطلاب املنخرطين يف املس�ؤولية االجتامعي�ة

يمك�ن أن يتعلموا كيفية التعاطي مع القضايا االجتامعية
والسياس�ية والثقافية ،فإن هذا االنخراط يعزز الش�عور

باملس�ؤولية املدني�ة ويش�جع على زي�ادة الش�عور هب�ذه

املس�ؤولية ل�دى اخلرجيين ،وجيعلهم راغبين يف العمل
عىل حتسين نمط احلي�اة لكل رشائح املجتمع ،وتش�جع
اجلامعات يف البلدان املتقدمة طالهبا عىل ذلك.

كما متخ�ض ع�ن ملتق�ى وزارة التنمي�ة االجتامعي�ة

تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعية ،ورغ�م توصيات العديد

والت�ي أك�دت على رضورة تضمين برام�ج لتنمي�ة
املس�ؤولية االجتامعي�ة يف برام�ج اإلع�داد األكاديمي
لطلاب اجلامعة يف خمتلف التخصص�ات .وتوصيات
دراس�ة البرواري (2010م) الت�ي أك�دت على دور

اجلامع�ات يف متكني البلدان من إح�راز تقدم ملموس

نح�و حتقي�ق األه�داف اإلنامئي�ة ،وتعزي�ز الق�درات
الوطني�ة وهتيئة األف�راد للقيام بأدوار فاعلة يف مسيرة

التنمية الش�املة واملس�تدامة وبخاصة يف جمال تقليص

التف�اوت بين فئ�ات املجتم�ع ،واحلد من الفق�ر وبناء

جمتمع�ات مدني�ة س�ليمة ذات ثقاف�ات اجتامعية تعزز

الع�رب املنعق�د يف الفترة م�ن  13-12ترشي�ن
الث�اين2008م التوصيات اآلتيةَ :خ ْل ُق الثقافة املجتمعية

التامسك االجتامعي واملسؤولية وتعمق مبادئ العدالة

وبخاصة اجلامعات لتتضمن املفهوم الواسع للمسؤولية

أوصت به دراسة شاهني (2011م) التي نادت بتطوير

يف عاملن�ا الع�ريب ومراجع�ة النظ�م التعليمي�ة والرتبوية
االجتامعي�ة ،وإج�راء املزي�د م�ن الدراس�ات الوصفي�ة
والتحليلي�ة املتخصصة يف جمال املس�ؤولية االجتامعية يف

البالد العربية(.عواد2010،م)

واملس�اواة ،والديمقراطي�ة وتطبيقاهت�ا .وكذل�ك م�ا

ثقافة األفراد واملؤسس�ات حول املسؤولية االجتامعية

بعامة واملس�ؤولية االجتامعية للجامعات بخاصة .وما
أوصت به دراس�ة (عبداملعطي2012،م) من رضورة

وملا كان الدور الرئيس للجامعات يتمثل يف الرسالة

إدخ�ال مق�ررات للرتبية أساس�ية يف إع�داد وتدريب

جان�ب آخ�ر ،وهي م�ن أهم مؤسس�ات املجتم�ع التي

السياس�ية الرضوري�ة مث�ل مفه�وم االحترام املتبادل

العلمي�ة املعرفية من جانب وتصدير العقول البرشية من
تعم�ل عىل صقل ش�خصية األفراد وإكس�اهبم اخلربات
الت�ي تقوده�م يف أكامل حياهت�م كان ال بد م�ن االهتامم

بتنمية املس�ؤولية االجتامعية ل�دى الطالبات اجلامعيات
ملا هل َّن من دور يف بناء وتنمية جمتمعاهتن.

الطالب�ات يف اجلامع�ات ترك�ز على بع�ض املفاهي�م
واحلرية والتشاور واملس�ؤولية االجتامعية وغريها .إال

أن العدي�د من الدراس�ات تشير إىل وج�ود قصور يف
دور التعلي�م اجلامع�ي يف تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعية
لدى الطلاب والطالبات كدراس�ة (فهمي2001،م)
والت�ي توصلت إىل أن درجة الفهم للش�باب اجلامعي

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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للمشاركة السياسية واملس�ؤولية االجتامعية متوسطة.

ثالث ًا:أسئلة الدراسة:

ممن ش�ملتهم الدراس�ة يعتربون أن التعليم العايل جيب
أن يلع�ب دور ًا قيادي� ًا يف التنمية البرشي�ة واالجتامعية

احلالية اإلجابة عن األسئلة التالية:

ودراس�ة ( )GUNI,2008والتي توصلت إىل أن %75

م�ن خلال تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة .ودراس�ة

(رسلان2007،م) والت�ي توصلت إىل أن ما نلمس�ه

من اضط�راب يف مؤسس�ات املجتم�ع املختلفة يرجع

يف جان�ب من�ه إىل نق�ص نم�و املس�ؤولية االجتامعي�ة
عن�د األف�راد العاملين يف خمتل�ف نواحي النش�اط يف

املجتم�ع ،كما أن تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة تعتبر
حاج�ة اجتامعي�ة ألن املجتمع بأرسه بحاج�ة إىل الفرد
املسئول .ودراسة (املومني ،وهياجنة2011،م) حيث

جاءت درجة املس�ؤولية االجتامعية لدى طلبة اجلامعة
متوسطة وهذا يؤكد أن دور اجلامعة يف تنمية املسؤولية
االجتامعية لدى الطالب كان متوس�ط ًا أيضا .ودراسة
(الصائ�غ2012،م) والت�ي أكدت على وجود قصور

ل�دى اجلامعات يف حتقي�ق بعض احتياج�ات الطالب
والطالب�ات ،وتؤك�د على دور املؤسس�ات التعليمي�ة

وبخاص�ة اجلامعية يف حتقي�ق احتياج�ات املجتمع من
خالل اإلرش�اد والتوجيه وزرع الثقة يف نفس طالهبا،

وه�ذا ما يمثل نقاط الضعف لدور اجلامعات يف تعليم
الطالب والطالبات ثقافة املسؤولية االجتامعية.

يف ض�وء حتدي�د مش�كلة الدراس�ة حت�اول الدراس�ة
 -1م�ا دور التعلي�م اجلامع�ي الس�عودي يف تنمي�ة
املس�ؤولية االجتامعية ل�دى الطالبات من وجهة
نظ�ر طالب�ات جامع�ة اإلم�ام حمم�د ب�ن س�عود

اإلسالمية؟

 -2ه�ل هن�اك ف�روق ذات الدالل�ة اإلحصائية بني
استجابات طالبات جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسلامية فيام يتعلق بعبارات استبانة املسؤولية
االجتامعية تعزى ملتغري الكلية؟

 -3ه�ل هن�اك ف�روق ذات الدالل�ة اإلحصائية بني
استجابات طالبات جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسلامية فيام يتعلق بعبارات استبانة املسؤولية

االجتامعية تعزى ملتغري املستوى الدرايس؟

 -4ما التصور املقترح لتفعيل دور التعليم اجلامعي
الس�عودي يف تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة لدى
الطالبات؟

رابع ًا:أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يأيت:

ونظ�ر ًا لن�درة الدراس�ات الت�ي تناول�ت املس�ؤولية

 -1الكش�ف ع�ن األس�س النظري�ة للمس�ئولية

املس�ؤولية االجتامعي�ة يف س�ياق بعض ممارس�اهتا ،أتت

 -2تشخيص دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية

اجلامعي الس�عودي يف تنمية املس�ؤولية االجتامعية لدى

طالبات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

االجتامعية يف مؤسس�ات التعليم اجلامعي حيث جاءت

ه�ذه الدراس�ة كمحاول�ة للكش�ف ع�ن دور التعلي�م
الطالبات من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام حممد بن

سعود اإلسالمية.
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االجتامعية وعالقتها بالتعليم اجلامعي.

املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات من وجهة نظر

 -3معرف�ة الف�روق ذات الدالل�ة اإلحصائي�ة –إن
وجدت -بني اس�تجابات طالبات جامعة اإلمام
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حممد بن س�عود اإلسلامية فيام يتعل�ق بعبارات

الواقع�ي والكش�ف ع�ن دور التعلي�م اجلامع�ي

الكلية واملستوى الدرايس.

باعتبار أهنن قائدات الغد وصانعات املستقبل.

اس�تبانة املس�ؤولية االجتامعي�ة تع�زى ملتغيري
 -4التوص�ل إىل تص�ور مقرتح لتفعي�ل دور التعليم
اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية

لدى الطالبات.

خامس ًا:أمهية الدراسة:

:1-5األمهية النظرية :وتتمثل يف:

يف تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى الطالبات

• كام أن هذه الدراسة ستزود املهتمني من أكاديميني
وقياديين وتربويين وباحثين بآلي�ات مقرتح�ة
يمكن االستناد إليها لتفعيل دور التعليم اجلامعي

يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات.

سادس ّا:حدود الدراسة:

• أهن�ا حتاول التعرف على دور التعلي�م اجلامعي يف

:1-6احل�دود املوضوعي�ة :تقوم الدراس�ة بالتعرف

وذلك بغرض تعزي�ز املعرفة النظرية يف موضوع

ل�دى الطالب�ات من خلال حم�ددات هذا ال�دور والتي

تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى الطالب�ات،
املسؤولية االجتامعية.

• قلة الدراس�ات التي تتعلق باملسؤولية االجتامعية
ل�دى الطالب�ات يف التعلي�م اجلامعي الس�عودي
تربز أمهية الدراسة.

• تعتبر فئ�ة الطالبات اجلامعيات طاق�ة برشية هامة
ومؤث�رة يف املجتم�ع حتتاج العناية هب�ا واملحافظة

عليها ملا يعود عليها وعىل املجتمع بالنفع.

• تفي�د دراس�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة يف حتقي�ق
التوازن بين التحوالت والتغريات الرسيعة التي
جتري يف املجتمع وبني ما يشعر به الفرد اجتاه هذه

التغريات ومسؤوليته نحوها.

:2-5األمهية التطبيقية :وتتمثل يف:

• القيمة العملية هلذه الدراسة تكمن يف اإلضافات
العلمي�ة الت�ي س�تقدمها م�ن خلال الدراس�ة
امليدانية التي ستنقلنا من التفكري املجرد إىل التأمل

عىل دور التعليم اجلامعي يف تنمية املس�ؤولية االجتامعية

تتمثل يف( :أهداف الكلية ،اإلدارة واملامرسات اإلدارية،
املناخ املؤسسي ،املقررات الدراسية ،األنشطة الطالبية،

التفاعالت مع املجتمع املحيل ومؤسساته).

:2-6احلدود املكانية :جامعة اإلمام حممد بن س�عود

اإلسالمية بمدينة الرياض.

:2-6احلدود الزمنية :طبقت هذه الدراسة يف الفصل

األول من العام اجلامعي 1437-1436هـ.

سابع ًا:مصطلحات الدراسة:

:1-7املس�ؤولية االجتامعي�ة :تع�رف املس�ؤولية يف

املعن�ى اللغ�وي –بوجه ع�ام -بأهنا «ح�ال أو صفة من

يس�أل عن أمر تقع عليه تبعته ،يقال:بريء من مسؤولية
ه�ذا العم�ل ،وتطلق أخالقي� ًا عىل :التزام الش�خص بام

يص�در عنه قوالً أو عملاً ،وتطلق قانون ًا على :االلتزام
بإصلاح اخلطأ الواقع على الغري طبق� ًا لقانون»(.جممع

اللغة العربية2004،م:ص)411

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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وتتع�د االجتاه�ات وتتباي�ن يف تعري�ف املس�ؤولية

االجتامعية بني اجتاه أخالقي يركز عىل املغزى األخالقي

للمس�ؤولية االجتامعي�ة باعتبارها الت�زام ذايت من الفرد
نح�و املجتمع ،واجتاه قانوين يفهم املس�ؤولية االجتامعية
عىل أهنا مساءلة من املجتمع وما فيه من قوانني وأعراف

وتقاليد(.سلام1999،م:ص ،)115ورغم التباين بني
االجتاه األخالقي واالجتاه القانوين يف تعريف املس�ؤولية

االجتامعية إال أهنا تتفق يف ثالثة مكونات أساسية هي:

 مص�در االلت�زام س�واء أكان ف�رد ًا أو جمتمع� ًا أوترشيع ًا ساموي ًا.

 موض�وع االلت�زام وه�و التكاليف الت�ي يتحملهاالفرد املسؤول –جوهر املسؤولية.-

 -اجلزاء عىل عدم االلتزام هبذه التكاليف.

واملس�ؤولية االجتامعي�ة كما يعرفها (عثمان1996،

م :ص )269هي «املس�ؤولية الذاتية عن اجلامعة» .فهي
«مس�ؤولية الفرد أمام ذاتة عن اجلامعة التي ينتمي إليها،

فهي مسؤولية ذاتية ومسؤولية أخالقية– ...،فهي التزام
داخيل خاص بأفعال ذات طبيعة اجتامعية» .واملسؤولية
االجتامعية تكوين ذايت خاص نحو اجلامعة أو اجلامعات

التي ينتمي إليها الفرد .ومن ثم فهي مغايرة للمس�ؤولية
اجلامعية واملسؤولية القانونية.

وبالتايل فاملسؤولية االجتامعية مسؤولية أمام الذات،

سلوكية حمسوس�ة يف املناش�ط االجتامعية ،هذه الصورة
الس�لوكية املحسوس�ة ه�ي عنرص املش�اركة ،كعنرص أو

ُبعد يف املسؤولية االجتامعية.

وتع�رف املس�ؤولية االجتامعية بأهن�ا “إدراك ويقظة

الف�رد ووعي ضمريه وس�لوكه للواج�ب االجتامعي”،

كما تع�رف بأهن�ا “جمموع�ة االس�تجابات الداخلي�ة

للف�رد تنعك�س على س�لوكه ملحاول�ة فه�م ومناقش�ة
األم�ور املتعلق�ة باجلامع�ات التي ينتمي إليه�ا (األرسة،
اجلريان ،الزمالء ،املؤسس�ة التعليمية ،املجتمع) وتفهمه
للمش�كالت التي تتعرض هلا هذه اجلامعات وإس�هامه،

برغبة واختيار يف حلها ،ويف تقدم اجلامعة ورفع شاهنا”.

(املطريف2001،م:ص)12

ويمك�ن الق�ول إن املس�ؤولية االجتامعي�ة “متث�ل

اجلانب االجتامعي من شخصية الفرد ومن مظهر نموه،

وتعن�ي مس�ؤولية الف�رد ع�ن مجاعت�ه وعن نفس�ه ،وأن
هن�اك افرتاض ب�أن املس�ؤولية االجتامعي�ة مرتبطة بنمو

الف�رد األخالقي وبثقته يف نفس�ه وبالوع�ي االجتامعي،
واإلحساس باهلوية(.الزبيدي2012،م:ص.)161

وتنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ه�ي “عملي�ة هتدف
إىل حتسين ق�درات الف�رد الذاتي�ة بحيث يصب�ح قادر ًا

عىل إش�باع حاجاته الش�خصية واالجتامعية وقادر ًا عىل

حتقي�ق أهدافه وف�ق الظروف املحيط�ة بالفرد”(.عوض

وحجازي2013،م:ص)23

كما أهن�ا تعبري ع�ن درج�ة االهتمام والفهم واملش�اركة
للجامعة ،واملسؤولية االجتامعية ليست قيد ًا ال تربير له،

ومن خالل ما سبق عرضه ملفهوم املسؤولية االجتامعية

الفرد ويرتبط وجدانيا ،ويستفيد من مميزات هذا االنتامء،

األفعال وامله�ام والواجبات التي جيب أن تؤدهيا الطالبة

بل ه�ي تبعية لالنتامء االجتامعي وتكاليفه ،حيث يعيش

كذل�ك ف�إن املس�ؤولية االجتامعية ليس�ت جم�رد رابطة
عاطفي�ة أو إدراكية س�لبية يف صوريت االهتمام والوعي
املجردي�ن ،وإنام تش�ع عىل املجتم�ع اخلارجي يف صورة
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تعرف املسؤولية االجتامعية إجرائي ًا يف هذه الدراسة بأهنا
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وتتعلم�ه داخ�ل اجلامعة م�ن برامج مفيدة هل�ا ،فهي إذ ًا
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مس�ؤولية الفرد جت�اه أفعاله التي يقوم هب�ا جتاه غريه من

األف�راد اآلخرين ،وتتمثل هذه املس�ؤولية يف املس�ؤولية
الذاتية جتاه اجلامعة واملجتمع الذي ينتمي إليهم ،وتكون

بإقرار الفرد ،وتتعلق بام تم القيام به من أفعال وترصفات
س�لوكية ،وعليه أن يتحمل نتائج الترصفات والس�لوك

الش�خيص املتصل بالتعاون واملشاركة يف مواجهة وحل
مشكالت اآلخرين.

ثامن ًا:اإلطار املفهومي:

:1-8ماهي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة :يع�د مفه�وم

املس�ؤولية االجتامعي�ة وأهدافه�ا وأبعادها م�ن املفاهيم
والقضاي�ا الت�ي تتط�رق إليه�ا الدراس�ات والبح�وث

الرتبوي�ة واالجتامعي�ة العربية ،لذلك تس�عى الدراس�ة

احلالية إىل تركيز الضوء عليها وتوضيحها كام ييل:

:1-1-8أه�داف املس�ؤولية االجتامعي�ة :حيدد عواد

(2010م) أهداف املسؤولية االجتامعية يف النقاط التالية:

 مس�اعدة املؤسس�ات يف حتدي�د أدواره�ا وتنظي�مأنشطتها بش�كل يس�توعب االختالفات الثقافية
والبيئية واملجتمعية.

 توفير منطلق�ات عملي�ة قابل�ة للقي�اس من أجلرب�ط املس�ؤولية االجتامعي�ة ملؤسس�ة معين�ة مع
الرشاكات األخرى ذات التطلعات املتقاربة.

 -التشديد عىل نتائج األداء والتحسني املستمر.

 العمل عىل غرس بذور الثقة وتعميقها وتبني أسلوبش�فاف يضم�ن حتقي�ق الطمأنينة للمؤسس�ات يف
تعاملها مع األطراف ذات العالقة.

 حتقيق االنسجام مع املواثيق واالتفاقيات الدولية،وبخاص�ة فيام يتعل�ق باتفاقيات حقوق اإلنس�ان
واحلفاظ عىل البيئة.

 تفعي�ل ال�دور اإلجي�ايب يف حتقيق قضايا وأنش�طةمشرتكة مع األطر املعنية يف املسؤولية االجتامعية

وحتقيق متطلباهتا.

 توس�يع دائرة االهتامم بالتوعية اخلاصة باملسؤوليةاالجتامعية لقضايا متس عصب احلياة يف املجتمع

بحسب توجيهات وقائية وأخرى بنائية.

 بناء قاعدة مرتابطة حملي ًا ملا خيص الرشكاء ،وحتديدجماالت تدخلهم ،للمس�امهة يف إدماج املسؤولية

االجتامعي�ة ضمن اهتامماهت�م يف خمتلف جماالت

املجتمع وأولوياته.

 توفير أفض�ل رشوط السلامة لإلنس�ان والبيئ�ةاملحيط�ة ب�كل م�ا تش�مله م�ن تن�وع حي�وي ،و

املس�امهة يف التخفي�ف م�ن األرضار املقلقة التي
هتدد الكون بأخطار كبرية.

 اإلس�هام بإجي�اد القاع�دة الصلب�ة أحيان� ًا ،واملرنةأحيان ًا أخرى ،بام يضمن حتقيق التنمية املس�تدامة
للمجتم�ع ،انطالق ًا من ال�دور املهم الذي يمكن
أن تلعب�ه املس�ؤولية االجتامعي�ة ،وحي�ث إن
املس�ؤولية االجتامعي�ة ليس�ت حك�را على جهة

معين�ة ،مؤسس�ات أم أف�راد ،ف�إن إث�ارة الوعي

باملس�ؤولية االجتامعية ينبغ�ي أن يؤثر يف عنارص
املجتمع كافة ،وباختالف مستوياهتم االقتصادية
واالجتامعية واإلدارية.

 االس�تزادة م�ن تعالي�م الدي�ن اإلسلامي وحس�نالعادات لتعميق دور األخالق الداعمة للمسؤولية

االجتامعي�ة عم ً
لا بق�ول الرس�ول صلي اهلل علي�ه
وسلم( :كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته).

 إدم�اج ممارس�ات املس�ؤولية االجتامعي�ة ضم�نالربامج التعليمية واخلطط الدراسية للجامعات.

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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وتتمثل أهداف املس�ؤولية االجتامعية يف تفعيل دور

 -أن تنم�ي اجلامع�ة ق�درات الطالب�ة االجتامعي�ة

طالباهت�ا من خلال قيم املس�ؤولية االجتامعية ،وكذلك

 -أن تنمي اجلامعة يف الطالبة اإلحس�اس باملسؤولية

اجلامعات يف غ�رس قيم االنتامء والوالء للمجتمع لدى
وع�ي الطالب�ات بحقوق وواجبات املحافظ�ة عىل البيئة

اجلامعية واملجتمعية ،وذلك عن طريق جهود املسؤولني
يف اجلامع�ة بالتخطي�ط للربام�ج واألنش�طة الطالبي�ة

واملرشوعات التي يتم التعامل معها ،وأنش�طة املقررات

وربط كل ذلك باملجتمع.

ويتم ذلك من خالل حتقيق األهداف الرئيسة اآلتية:

(الصائغ1435،هـ،ص ص )67-66

 وض�ع األه�داف الت�ي يتحق�ق من خالهل�ا تنفيذاخلط�ط والربام�ج واألنش�طة الت�ي هل�ا دور يف

تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى الطالب�ات

حس�ب تصنيف اجلامعة لقطاعتها ،مثل :شؤون

الطالب�ات أو األنش�طة الطالبي�ة ،أو أنش�طة
املقررات.

 حتدي�د طريق�ة ممارس�ة الربام�ج واألنش�طة م�عطلب�ة اجلامعة حس�ب اجلهات التي تبن�ت تنمية
املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات.

 وض�ع االستراتيجيات املس�تخدمة يف ممارس�ةالربامج واألنش�طة من قبل اجلهات والقطاعات

الت�ي تس�عى لتنمي�ة املس�ؤولية االجتامعية لدى
طالبات اجلامعة.

 حتدي�د املعوق�ات الت�ي تواج�ه ممارس�ة الربام�جواألنشطة لدى طالبات اجلامعة من قبل اجلهات

التي ستفعل براجمها وأنشطتها يف تنمية املسؤولية
االجتامعية لدى الطالبات.

وتسعى هذه األهداف إىل حتقيق األهداف السلوكية

التالية:
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والوجدانية والدينية والوطنية.

نحو ذاهتا.

 أن تنم�ي اجلامعة اإلحس�اس ل�دى الطالبة بأمهيةاملشاركة االجتامعية.

 -أن تربط الطالبة بني املسؤولية األخالقية والدينية.

 أن ت�درك الطالب�ة دوره�ا يف املجتم�ع م�ن خالل“احلقوق والواجبات”.

 أن ت�درك الطالب�ة املس�ؤولية نح�و اجلامع�ة الت�يتنتم�ي إليها ،س�واء كان�ت األرسة أو اجلامعة أو
جهة العمل.

 أن تف�رق الطالب�ة بني ما هو أخالق�ي وما هو غريأخالقي.

 أن تنم�ي اجلامع�ة اإلحس�اس باملس�ؤولية ل�دىالطالبة.

من خال ما س�بق نس�تخلص أن من دوافع املسؤولية

حتمل اجلميع املس�ؤولية جت�اه الفرد واألرسة
االجتامعية ُّ

واملجتم�ع ،املش�اركة يف العم�ل اخليري ه�و أس�اس

االستقالل االقتصادي ،أن تسعى احلكومات إىل تشجيع
أفراد املجتمع لكي يس�اعدوا أنفس�هم ،ربط املس�ؤولية
االجتامعي�ة باملعتق�دات والقيم اإلسلامية ،رد اجلميل

للمجتم�ع باإلنفاق على األعامل اخلريية ،أن املس�ؤولية
االجتامعي�ة وس�يلة لاللت�زام اإلجي�ايب للمؤسس�ات
واألفراد جتاه املجتمع من خالل تنمية املوارد البرشية.

ومم�ا س�بق نخل�ص إىل أن املس�ؤولية االجتامعية هلا

العدي�د من األه�داف التي تس�عى إىل حتقيقه�ا بام يعود
بالنفع عىل ٍّ
كل من الفرد واجلامعة واملجتمع.

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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وم�ن الع�رض الس�ابق نجد أن أه�داف املس�ؤولية

عام�ل الوع�ي بأمهي�ة النش�اط االجتامع�ي أهم

االنتامء وال�والء للمجتمع لدى طالباهت�ا من خالل قيم

وانع�دام عام�ل الوع�ي ي�ؤدي إىل الالمب�االة

االجتامعي�ة تتمثل يف تفعيل دور اجلامعات يف غرس قيم
املس�ؤولية االجتامعية ،وكذلك وعي الطالبات بحقوق
وواجب�ات املحافظ�ة على البيئ�ة اجلامعي�ة واملجتمعية،
وذلك عن طريق جهود املسؤولني يف اجلامعة بالتخطيط

للربام�ج واألنش�طة الطالبي�ة واملرشوع�ات الت�ي يت�م

التعام�ل معه�ا ،وأنش�طة املق�ررات ورب�ط كل ذل�ك
باملجتمع.

العوامل التي تكمن وراء املس�ؤولية االجتامعية،
والسلبية وعدم االكرتاث.

 املش�اركة :وتعن�ي اشتراك الفرد م�ع اآلخرين يفعم�ل ما يملي�ه االهتمام وم�ا يتطلب�ه الفهم من
أعامل تس�اعد اجلامع�ة يف إش�باع حاجاهتا وحل
مشكالهتا والوصول إىل أهدافها وحتقيق رفاهيتها
واملحافظة عىل استمرارها ،فاملشاركة تطوع نابع

:2-1-8أبعاداملسؤولية االجتامعية:تتكون املسؤولية

م�ن رغبة الفرد يف مرشوع�ات املجتمع دون نظر

ص167-166؛ سلام1990،م،ص ص-116

املسؤولية االجتامعية وجتس�يدها لدى الفرد ،كام

االجتامعية من ثالثة عنارص هي(:الزبيدي2012،م،ص
118؛عثامن1996،م،ص ص)287-269

 االهتمام :وه�و االرتب�اط العاطف�ي م�ن جان�بالف�رد باجلامعة التي ينتمي إليه�ا ،ارتباط ًا خيالطه
احلرص عىل اس�تمرار تقدمها ومتاس�كها وبلوغ

أهدافه�ا ،واخل�وف من أن تصاب ب�أي عامل أو

ظرف يؤدي إىل إضعافها وتفككها.

ألي عائ�د ،واملش�اركة دليل وم�ؤرش عىل وجود

أن املش�اركة آلة املس�ؤولية االجتامعية ووسيلتها
الرتبوي�ة؛ حيث تكونهُ�ا وتعمقه�ا وتنميها لدى

الفرد ،وعن طريق املش�اركة يكتسب املشاركون
كثير ًا م�ن امله�ارات واخلبرات ،وتعم�ق لدهيم

الشعور بالوالء واالنتامء ملجتمعاهتم ،فيحرصون
عىل املشاركة لتنمية هذه املجتمعات.

 -الفهم :ويعني شقني مها فهم الفرد للجامعة ،وفهمه

وم�ن اجلدي�ر بالذك�ر أن ه�ذه العن�ارص أو األبع�اد

للجامعة يف واقعها من حيث مؤسساهتا ومنظامهتا

يصعب الفصل بينه�ا ،متفاعلة حيث يؤثر كل عنرص يف

للمغزى االجتامعي لس�لوكه وأفعاله ،فهم الفرد
ونظمها وعاداهتا وقيمها ووضعها الثقايف ،وفهم

العوام�ل والظروف والقوى التي تؤثر يف حارض
هذه اجلامع�ة ،وفهم تارخيها ،واملطلوب بالنس�بة
هلذا الش�ق درجة مناس�بة من العلم هبذه األمور.

أم�ا فه�م الف�رد للمغ�زى االجتامع�ي لس�لوكه

وأفعال�ه فيعن�ي إدراك الف�رد لآلث�ار االجتامعية
املرتتب�ة عىل أفعال�ه وترصفات�ه ،أي فه�م القيمة

االجتامعي�ة ألفعال�ه وترصفاته وس�لوكه .ويعد

الثالث�ة الس�الفة متفاعل�ة ومرتابط�ة ومتكامل�ة بصورة

وتتكون املسؤولية االجتامعية نتيجة هذا التفاعل،
اآلخر
َّ
ومرتابطة؛ ألن كل عنصر ينمي العنرص اآلخر ويدعمه

ويقوي�ه ،فعنرص االهتامم ي�ؤدي بالفرد إىل فهم اجلامعة،
وكلما زاد فهمه زاد اهتاممه ،وه�ذان العنرصان االهتامم
والفه�م يؤديان بالرضورة إىل عنرص املش�اركة ،ويمكن

الق�ول إن املش�اركة دليل على االهتامم والفه�م ،كام أن
املش�اركة تزي�د االهتمام ،وتعم�ق الفه�م ،أم�ا التكامل
بين ه�ذه األبعاد الثالثة م�رده أن املس�ؤولية االجتامعية

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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ال يمك�ن أن تتحق�ق عن�د الف�رد إال يف وج�ود وتكامل

ومس�ؤول عن قلبه يف تنقيته وسلامته ،وعن جس�مه يف
االعتدال وعدم اإلرساف ،فاملسلم يراعي مجاعته أيض ًا؛

للمس�ؤولية االجتامعي�ة ه�ي تنمية ش�املة ألبع�اد حياة

متوازن�ة؛ ألهنا تتحقق بنس�ب متفاوتة ،فالفرد مس�ؤول

ه�ذه العن�ارص أو األبع�اد الثالث�ة ،والرتبي�ة على ضوء

ه�ذا التفاع�ل والرتاب�ط والتكامل بني العن�ارص الثالثة
الطالب�ة يف عالقته�ا باجلامعة واملجتم�ع ،ومن ثم تتضح
أمهي�ة امتزاج ه�ذه األبعاد مجيعه�ا يف أيه فلس�فة تربوية
هتدف إىل تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات.

 :2-8عالقة التعليم اجلامعي باملسؤولية االجتامعية:

:1-2-8التأصي�ل النظري لعالق�ة التعليم اجلامعي

باملسؤولية االجتامعية :بالرجوع إىل املسؤولية االجتامعية

من منظور عريب نجد باحثي األخالق ينقسمون إىل دعاة
األخلاق الدينية ودع�اة األخالق الوضعي�ة ،فالتعاليم
اإلسلامية تدع�و إىل اتّباع املث�ل العليا الت�ي ينبغي عىل
املس�لم اتّباعه�ا ورضورة أن يتحلي هب�ا الف�رد بمعايير

أخالقي�ة عالي�ة وضمير اجتامعي يق�ظ ،جيعله يترصف
بمس�ؤولية أخالقية ،كما يدعو إىل التع�اون والتكاتف،

من أجل حتقيق اخلري للفرد واملجتمع ،فقد أشار الرسول
حمم�د صيل اهلل عليه وس�لم كلكم را ٍع وكلكم مس�ؤول

عن رعيته ،فهناك مواءمة بني املفهوم اإلسالمي ومفهوم

املس�ؤولية االجتامعية من حيث إقامة عالقات اجتامعية
س�ليمة خ�ارج أو داخ�ل العم�ل ،واالهتمام بمش�اكل

اآلخرين ،فاملس�ؤولية االجتامعية تضامنية ومن ال يشعر
هبا حت�دث رضر ًا كبري ًا للمجتمع ال�ذي يعيش به الفرد،
وعىل أفراد املجتم�ع إصالح الرضر إذا حدث فيقع عىل

اجلميع مس�ؤولية معاجلة املش�كالت وحتمل املس�ؤولية
بش�كل فعيل ،فاملس�ؤولية يف اإلسالم ش�املة ومتوازنة؛

ألهنا تتن�اول الفرد واجلامعة ،فالفرد مس�ؤول عن عمله
يف س�لوكه ولس�انه وه�و مس�ؤول ع�ن حواس�ه وعقله
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ألن عمل�ه مؤث�ر يف اجلامع�ة ،إن املس�ؤولية يف اإلسلام
ع�ن اجلامعة يف عمله وعليه بذل قصارى جهده وكذلك

اجلامعة مسؤولة عن أعضائها(.باهي2011،م)

أم�ا دع�اة األخلاق الوضعية فترى أن م�ن حقائق

احلي�اة أن البشر ينقس�مون إىل أفراد ومجاع�ات ،أفعاهلا

تؤث�ر يف بعضه�ا البع�ض ،فاملس�ؤولية تصبح هل�ا معنى
يف ض�وء الوج�ود االجتامع�ي ،فهن�اك عالق�ات تكون

الواجب�ات فيها حم�ددة مثل عالقة العام�ل برب العمل،
ٍ
متس�او يف
وعالق�ات يك�ون الف�رد هبا مش�ارك بش�كل

الق�وة والس�لطة ،خيتار تب�ادل الواجبات واملس�ؤوليات
وهنا تسمى مس�ؤولية تعاقدية ،أما النوع اآلخر فيسمى

املسؤولية الذاتية وهي التعبري عن ذات الفرد دون انتظار
املقاب�ل ،ويرى أدلر  -عامل النف�س  -أن الفرد واملجتمع

ش�يئان مرتابط�ان ،ويعتم�د كل منهما عىل اآلخ�ر ،وأن
البرش خملوق�ات اجتامعية متأثرة بالقوى االجتامعية أكثر

م�ن تأثريه�ا باجلان�ب البيولوج�ي ،وعىل البشر العمل
بطريقة بناءة وبأس�لوب التعاون م�ن أجل خدمة الكل،
إن ش�عور الف�رد بأنه جزء م�ن املجموعة س�وف يعمل
بش�جاعة للتغل�ب على مش�كالته ،وم�ن خلال ذلك

تتحقق مس�ؤولية الفرد جتاه املجتمع ،وخالف ذلك فإنه
يعي�ش وجود ًا أناني ًا ،ال يقدم خدمة للمجتمع ،أما فروم
فريى أن اإلنس�ان يملك نض�االً فطري ًا للعدل واحلقيقة،
وأن س�عيه لذلك يعد جوهر املسؤولية االجتامعية ،وأن
إخف�اق الفرد يف حتقي�ق إمكاناته عىل الوجه األكمل يعد
نقص ًا يؤدي إىل التعاس�ة وإيل تدين الصحة النفس�ية ،كام

خي ًا أو رشي�ر ًا بالفطرة ،لكنه
ي�ري أن اإلنس�ان ال يولد رِّ
يمك�ن أن يك�ون رشي�ر ًا إذا أخفق من أن ينم�و ويتطور
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بش�كل كام�ل ،إذا م�ا أعيق�ت حاج�ة اخلل�ق واإلبداع
لدي�ه ألي س�بب كان ،وهل�ذا يصب�ح الف�رد خمرب� ًا م�ن

عملي�ة بني املواطنين يف املجتمع ،وفق ًا هلذه الفلس�فة فإن
املؤسس�ات التعليمية جيب أن تتبنى خصائص املس�ؤولية

وجهة نظ�ره ،وهذا ه�و البديل الوحي�د للخلق ،فاهلدم

االجتامعي�ة ،والتي نأمل أن نغرس�ها يف ذهن طالهبا ،وقد

ظهور هذه الس�مة أو تلك هو املجتمع الذي حييط الفرد

دي�وي -عىل أن اهل�دف احلقيقي من التعل�م احلر هو زرع

واإلب�داع موج�ودة يف الطبيع�ة البرشية لكن الس�بب يف
م�ن خالل أنماط التنش�ئة االجتامعية ،ويرى سترونك

صاح�ب نظري�ة التأثير االجتامع�ي أن التفاع�ل يعتمد
على إمكاني�ة الف�رد يف أن يك�ون مص�در ق�وة وجذب

لآلخرين حتى تكون خرباهتم مفيدة ويتمكنون من أداء

مهامه�م ومس�ؤولياهتم االجتامعي�ة بنج�اح ،فالفرد من
خالل ش�خصيته وخربته يف التش�خيص س�وف يتمكن
من كس�ب ثقة اآلخرين وتغيري س�لوكهم وأداء مهامهم

وتوجيهه�ا باالجت�اه األفض�ل ،وقد ربط سترونك بني
تنمية املس�ؤولية االجتامعية وبني امتلاك الفرد ملهارات
حم�ددة ،فضال عن قدرته يف التأثري عىل الش�خصية ،وقد

أشار باندورا إىل أن السلوك لدى الفرد يبنى عىل أساس
مش�اهدة النم�وذج ومراقب�ة أفعال�ة التي تص�در عنه ثم

تقليده بعد ذلك يتم التعميم الكتس�اب ما هو مطلوب،
إال أن النمذجة ال حتدث إال بعد توفر عدد من العوامل،

ولع�ل أبرزها جاذبية النم�وذج وقبوله ،وقد ربط باندوا

بين اكتس�اب الس�لوك وحتم�ل املس�ؤولية االجتامعية،
الذي يتم عن طريق التعزيز ومش�اهدة النموذج يف أدائه

للمهامت االجتامعية(.يف كاظم2011،م)

أكد روبرت ماينارد هتشنز – وإن اختلف قلي ً
ال عن توجه

فضائ�ل اجتامعي�ة وعقلية من خلال الق�راءة والتأمل يف
األعامل العظيمة للمعايري واملحكات االجتامعية ،وكذلك

م�ن خلال بيئ�ة أكاديمية خالي�ة م�ن الضغ�وط والقيود
املحلية والعاملية .)London Scott,2002( .إال أنه يمكن

الق�ول أن أفكار كل من ديوي وهتش�نز ق�د أكدت الدور
االجتامع�ي للجامعات وأمهيت�ه يف تنمية الفرد االجتامعي
املس�ؤول ،مما دفع كثير ًا من اجلامع�ات أن توطد عالقتها

باملجتمع والبيئ�ة املحلية ،وكان من بني معايري املوارد عىل
الكلي�ات اجلامعي�ة ومعايير اعتماد الكليات :الس�بق يف

املش�اركة االجتامعية ،وجعل التعليم قائ ًام عىل املشكالت،
ومداخل التعليم املرتبطة باملجتمع والبيئة املحلية.

وقد س�بق هذا االجتاه األفكار الوظيفية التي توضح

أمهية الدور الذي تقوم به اجلامعات يف جمتمعاهتا املحلية

والعامل�ي أف�كار كل م�ن إمي�ل ،دور كاي�م ،وماك�س
فيبر وتالك�وت بارس�وتر يف معاجلتهم لقضاي�ا التعليم
الع�ايل واجلامع�ات؛ إذ قدموا حتليالهت�م وتصوراهتم يف
مس�تويني :ارتبط األول بمس�توى الوح�دات الكربى،

وأهتم بالوظيفية التي تق�وم هبا اجلامعة وطبيعة عالقتها

وتنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة من خالل مؤسس�ات

باملجتمع األكرب الذي توجد فيه ،ويوضح هذا النوع من

أهم أفكار الفلس�فة االجتامعية التي نادي هبا الفيلس�وف

املتبادلة بني اجلامعات وغريها من التنظيامت االجتامعية

التعلي�م عام�ة والتعلي�م اجلامع�ي بخاصة كان�ت من بني

«ج�ون دي�وي» ،حينام حدد أهداف التعلي�م احلر جيب أن
تك�ون أكثر من إعداد الطلاب حلياة يكونون فيها قادرين
على إنجازات ش�خصية أو تأدي�ة احرتافية ملهن�ة ما ،وأن

اهل�دف النهائي من التعليم هو جعل الديمقراطية ممارس�ة

التحليل الرؤية الش�مولية لألدوار الوظيفية والعالقات

يف املجتم�ع ،بينما ق�دم املس�توى الث�اين رؤي�ة حتليلي�ة
متخصص�ة فيام يس�مى حتليل الوح�دات الصغرية ،وقد

رك�ز عىل معاجلة قضايا ومش�كالت البن�اءات الداخلية
للجامع�ات وعالقته�ا بالبن�اءات الداخلي�ة للمجتم�ع

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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املحيل والعاملي ،مثل قضايا التدريس والعملية التعليمية،

اجلوانب االجتامعية للطالبات إىل جانب تنمية اجلوانب

التفاعل والتكامل لألنامط املهنية واألكاديمية يف اجلامعة

واملس�ؤولية االجتامعي�ة االلت�زام األخالق�ي ل�كل م�ن

وعالقة األس�تاذ اجلامعي بالطالب والطالبات ،وآليات

وعالقتها باملجتمع ،وكذلك دراسة احلركات االجتامعية
واحلركات الطالبية ،وغري ذلك من مشكالت اجتامعية.
(عبدالرمحن1991،م)

وق�د قدم�ت الفلس�فة االجتامعية والرتبوي�ة النقدية

رؤي�ة حتليلية ل�دور التعلي�م اجلامعي وتنمية املس�ؤولية
االجتامعي�ة ،ب�دأت باألف�كار النقدي�ة الت�ي قدمه�ا

األب الروح�ي للرتبي�ة النقدي�ة “باول�و فري�ري” التي

الش�خصية هل�م ،حي�ث تتضمن املس�ؤولية الش�خصية

الف�رد واملجتم�ع ،وتتضمن كل أش�كال املس�ؤولية عىل

بعض الفضائ�ل االجتامعية كاألمانة واالنضباط الذايت،
واالحترام ،وال�والء ،وتتأثر هذه الصفات الش�خصية

واالجتامعي�ة بنم�ط الثقاف�ة املجتمعية ،ويتأث�ر املجتمع

ب�دوره بقي�م وأفعال وممارس�ات ومس�امهات أعضائه.
()Hersh and Carol,2005

وتشير األدبيات إىل أن الطالب�ات يأتني إىل الكليات

هتت�م بتنمي�ة الوع�ي النق�دي واحلري�ة ب�إدراك منظومة

واملعاه�د اجلامعي�ة يف حال�ة م�ن القل�ق واحليرة حول

املنظوم�ة وتعمل الرتبية النقدي�ة إىل جانب تغيري الوعي

حي�ث تتأث�ر اجلامع�ة بأوض�اع املجتم�ع االجتامعي�ة

عالق�ة القه�ر والوعي هب�ا ،وإدراك الف�رد ملكانه يف هذه
بالس�عي الع�ام لتغيري الوضع القائ�مBurbules and( .

حياهت�ن داخل اجلامعة وحياة م�ا بعد التخرج اجلامعي،
واالقتصادي�ة والسياس�ية واألخالقي�ة ،على اعتب�ار

 ،)Rupert,1999ويؤك�د ه�ذا االجت�اه يف الرتبي�ة على

أن ه�ؤالء الطالب�ات ينح�درن م�ن جمتمع�ات حميط�ة

التحليلية التي متكنهن من استخدامها بأي طريقة يرغبن

والغ�ش ،وتن�اول الكح�ول وامل�واد املخ�درة ،وارتفاع

رضورة تزوي�د الطالب�ات باملعرف�ة النقدي�ة واألدوات

هبا ،وتتمثل هذه األدوات التحليلية النقدية يف أولويات
احلوار والفهم والنقد ،باإلضافة عىل االنش�غال بالواقع

االجتامع�ي ومعايش�ته ،وااللتزام�ات التي يتمس�ك هبا
االجت�اه النقدي بخصوص قضايا املس�ؤولية االجتامعية

والتغيري االجتامعي)Giroux,2004(.

باجلامع�ة ،فيأتين إليها بمش�كالت :كالعن�ف الطاليب،
نس�بة حاالت االكتئ�اب وس�لوك التدمري ال�ذايت ،مثل
فق�دان الش�هية والرشاه�ة وحم�اوالت االنتح�ار ،إىل

جان�ب العديد م�ن املش�كالت واألم�راض االجتامعية
املتع�ارف عليه�ا ،مما دعا رجال الفك�ر واملتخصصني يف
قضاي�ا التعليم اجلامع�ي إىل اإلقرار بأمهية قي�ام التعليم
اجلامع�ي ب�دوره يف تنمي�ة الش�خصية يف مجي�ع جوابنها

يتضح مما سبق أن مفهوم املسؤولية االجتامعية يتعدد
تبع ًا لوجهة النظر التي يؤمن هبا الباحث ،والتي تنعكس

الش�خصية واالجتامعية ،وظهرت احلاج�ة امللحة إىل أن

:2-2-8االجتاه�ات العاملية املع�ارصة لربط التعليم

الشخصية واالجتامعية والتي تعني يف مجلتها باملسؤولية

عىل توجهاته الفكرية وأفعاله.

اجلامعي باملسؤولية االجتامعية:

ي�دور اجل�دل بين املتخصصين ورج�ال الفك�ر يف

التعلي�م اجلامع�ي حول عالق�ة التعليم اجلامع�ي بتنمية

12

تضطلع اجلامعات بدورها يف تنمية املسؤولية االجتامعية

االجتامعية)Hersh and Carol,2005(.

وق�د ظهرت مفاهي�م ومصطلح�ات جدي�دة تبنتها

السياس�ات التعليمي�ة للتعلي�م اجلامع�ي يف العدي�د من
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ال�دول مث�ل التعه�د وااللت�زام االجتامع�ي ،واملواطن�ة

ويف “مقدوني�ا” تشير األدبي�ات يف ه�ذا املج�ال إىل

األمريكية اتس�عت حركة التعهد االجتامعي للجامعات

أنش�طة وبرامج وممارسات املس�ؤولية االجتامعية داخل

املس�ؤولة وخدم�ة التط�وع ،فف�ي الوالي�ات املتح�دة

والكلي�ات نتيج�ة أف�كار أربعة م�ن رؤس�اء اجلامعات

افتقار التعليم اجلامع�ي وخاصة كليات إعداد املعلم إىل
وخارج قاعات ال�درس ،وتؤكد أن اجلامعات واملعاهد
العليا هتتم باإلعداد املهني والتخصيص وتبتعد كثري ًا عن

األمريكي�ة لتض�م منظم�ة التعه�د امل�دين للجامع�ات
أكث�ر م�ن ( )980حرم جامع�ي و( )31مكتب ًا رس�مي ًا،

اإلعداد للمس�ؤولية االجتامعية ،وتشير إىل أن رضورة

كمش�اركة طالبية يف خدم�ة التطوع والتعه�د وااللتزام

املعلم ،بحيث تتمركز أكثر عىل الطالب والطالبة ،وتؤكد

وش�ارك يف ه�ذه املنظمة أكثر م�ن ( )20ملي�ون طالب

التغيير اجل�ذري يف سياس�ة وبرامج وممارس�ات إعداد

واملسؤولية االجتامعية جتاه املجتمع املحيل والعامليS.(.

دعم مناقش�ات القضايا اجلدلية يف الصالح العام ،داخل

ويف استراليا تشير األدبيات الرتبوية يف هذا املجال

والتخصيص اإلعداد للمواطنة واملس�ؤولية االجتامعية،

أش�ارت إح�دى الدراس�ات إىل املس�ؤولية االجتامعي�ة

واملثقفين ورؤس�اء اجلامع�ات لدع�م تبني املؤسس�ات

)O›Connor,2006

إىل ضعف املس�ؤولية االجتامعية ل�دى الطالبات ،حيث
واملش�اركة يف اخلدم�ة الت�ي تقدمها مؤسس�ات املجتمع

امل�دين يف املجتم�ع االسترايل إىل أن�ه من بني كل مخس�ة

طلاب وطالب�ات يوج�د واحد منه�م فقط لدي�ه تعهد

بالنش�اط والس�لوكيات الت�ي تعك�س املس�ؤوليات
االجتامعي�ة يف البيئ�ة املحلي�ة والعاملية ،وأش�ارت أيض ًا
إىل أن أق�ل م�ن واحد من بين عرشة طلاب وطالبات

ش�ارك بنش�اط يف املج�ال االجتامع�ي ،ويؤك�د ذلك أن
دور اجلامع�ة جت�اه تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ال زال

حيت�اج إىل تبني وتدعيم ومس�اندة األنش�طة التي تعطي
الفرص�ة للطلاب والطالب�ات للقي�ام بأدوار تس�هم يف

حتقيق املسؤولية االجتامعية ،وتشري ذات الدراسة إىل أن
واحد ًا من اثنني من الطالب والطالبات سيش�اركون يف

قاع�ة ال�درس لتض�م بذل�ك إىل جانب اإلع�داد املهني
وق�د نت�ج عن ذل�ك االجتاه تكوين ش�بكة م�ن املعلمني

التعليمي�ة واجلامع�ات تعلي�م املس�ؤولية االجتامعي�ة.

(.)North,2008

ومتش�ي ًا مع االجتاهات العاملية لربط التعليم اجلامعي

بالرس�الة واملس�ؤولية االجتامعية ،قامت فنلن�دا يف عام
2004م بتعدي�ل وتطوي�ر الئح�ة اجلامع�ة الفنلندي�ة
لتش�تمل الرس�الة واملس�ؤولية االجتامعية كثالث وظيفة
رئيس�ية للجامع�ات وكمفهوم م�وازي تقريب� ًا لكل من
وظيفتي البحث والتدريس ،وحتقيق ًا لذلك تم ختصيص

أح�د إصدارات املجل�ة الفنلندية “ “ A Catiinuiوالتي
يصدره�ا االحتاد الفنلندي ألس�اتذة اجلامعات واالحتاد

الفنلن�دي للباحثين باجلامع�ات واملعلمين واالحت�اد
الفنلن�دي للمحارضي�ن باجلامع�ات ،ت�م ختصي�ص

عم�ل تطوعي إذا وجدت الفرصة املناس�بة لذلكDa(.

اإلص�دار الثام�ن يف ع�ام 2003م ملوض�وع الوظيف�ة

املس�ؤولية االجتامعي�ة يف سياس�تها وبراجمها وأنش�طتها

وظيفت�ي البح�ث والتدري�س ،وقد عق�دت العديد من

 )Silva & et,2004مم�ا يؤك�د حاج�ة اجلامع�ة إىل تبني
داخل اجلامعة وخارجها.

الثالث�ة للجامعة لتتضمن الرس�الة االجتامعية إىل جانب
االجتامع�ات األكاديمية عىل مس�توى االحت�اد الفنلندية
ألساتذة اجلامعات انتهت باالجتامع األكاديمي السنوي

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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لالتص�ال لع�ام 2004م حي�ث ت�م تس�جيل وتوثي�ق

األمريكية تتحرك مؤسس�ات التعلي�م اجلامعي بدعوات

الوظيف�ة الثالثة للجامعات الفنلندي�ة يف اإلصدار الثاين

كثرية لتجديد املس�ؤولية االجتامعية يف احلرم اجلامعي إىل

 ”Cademeوالت�ي تص�در بواس�طة الرابط�ة األمريكية

وهذه الدعوات تش�كل إمجاع ًا واسع ًا بني قادة مؤسسات

لع�ام 2004م م�ن جمل�ة “ ”A Catiinuiوجمل�ة “A

قادة املجتمعات املحلية فيام أطلق عليه «القرن األمريكي»

ألس�اتذة اجلامع�ات ،)Kantanen,2005(.ويتض�ح

التعلي�م اجلامع�ي واملؤسس�ات واجلمعي�ات الوطني�ة

واملجالس األكاديمي لرؤس�اء اجلامعات عىل املس�توى

هذا اإلمجاع إستراتيجية عمل تتبناها اجلامعات الستثامر

تنام�ي هذا االجتاه من خالل ظهور االحتادات والروابط
القومي الفنلندي واملستوى القومي األمريكي.

واملنظامت املجتمعية عىل مستوى القاعدة الشعبية ليشكل

األنش�طة االجتامعي�ة التي تدع�م املس�ؤولية االجتامعية.

ومما س�بق يتضح أن الوظيفة الثالثة للجامعة قد أعيد

( ،)Schneider,1998,p1ومن بني العوامل التي أدت إىل

املحلي -االلت�زام االجتامع�ي وإعداد طالب�ات اجلامعة

اجلامع�ي ،ما أش�ارت إليه نتائ�ج الدراس�ات والبحوث

النظر فيها لتشمل –إىل جانب تقديم خدمات للمجتمع

للمش�اركة املجتمعي�ة الفعالة من خالل إكس�اهبن املثل
االجتامعي�ة كمهم�ة اجتامعي�ة للجامع�ات وخاص�ة يف
الق�رن احل�ادي والعرشين ،بما حيمله من تغيرات حملية
وإقليمي�ة وعاملي�ة متس احلي�اة االقتصادي�ة واالجتامعية
والسياسية والبيئية والثقافية.

يتض�ح مما س�بق اهتامم االجتاه�ات النظري�ة ممثلة يف

االجت�اه الوظيف�ي والنق�دي بضرورة تضمين مفاهيم

وأهداف وأبعاد املس�ؤولية االجتامعية يف رؤية وأهداف

التعليم اجلامعي؛ لغرس خصائص املسؤولية االجتامعية
يف ذهن طالهبا ،وجعلها ممارس�ة عملية بني املواطنني يف

املجتمع.

املتخصصة يف رصد وقياس املس�ؤولية االجتامعية ،حيث
تشير إىل تدين مستوى املش�اركة االجتامعية لدى أعضاء
املجتمع يف مواجهة مشكالت املجتمع األمريكي ،وتؤكد
هذه الدراس�ات وجود واحد من بني مخس أطفال ينتمي

لطبق�ة الفقراء ،وواحدة من أصل س�ت م�دن مركزية هلا

مع�دل بطالة ( )%50أو أكثر ،مما يدل عىل تدين املش�اركة
االجتامعية ألعضاء ومؤسس�ات املجتمع يف مواجهة مثل

هذه املش�كالت ،مما يلقي باملس�ؤولية على التعليم العايل
برؤسائه وطالبه وكلياته وأعضائه وأمنائه وخرجييه كقوة

مؤسس�ية رئيس�ية يف رضورة تفعي�ل األنش�طة والربامج

واملامرس�ات داخ�ل احل�رم اجلامع�ي الت�ي تدع�م تنمي�ة
املسؤولية االجتامعية)Campus,p3(.

 :3-8أمهي�ة رب�ط التعلي�م اجلامع�ي باملس�ؤولية

االجتامعية:

يتضح يف ضوء االهتامم العاملي باملسؤولية االجتامعية
كوظيف�ة ثالثة للتعليم اجلامعي َتب ْل�ور ٍ
اجتاه دويل لالهتامم
َ ُُ
باجلامعات والكليات واملعاهد العليا كمؤسسات خاصة

لتنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ،فف�ي الوالي�ات املتح�دة
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تبني إستراتيجية املسؤولية االجتامعية ملؤسسات التعليم

�و َر ع�ن ذل�ك إستراتيجية لتبن�ي املس�ؤولية
و َت َب ْل َ

االجتامعي�ة كوظيفة ثالثة للتعليم اجلامعي ،وقد حددت

املجموعة اإلستراتيجية يف جامعة كاليفورنيا واملسؤولة
ع�ن ترقية املس�ؤولية االجتامعي�ة وتطويرها ِع�دَّ َة فوائد
يمك�ن حتقيقه�ا م�ن خلال تعه�د اجلامع�ات بتنمي�ة

املس�ؤولية االجتامعية أمهه�اCenter for studies in(:

)Higher Education,2006,pp7-8
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 -دعم الروابط بني اإلنجاز االجتامعي واألكاديمي

االجتامعي�ة ،وأن تضم�ن ه�ذه اخلبرات يف التدري�س

 -حتسني التنوع واس�تبقاء الطالب والطالبة والتقدم

التعلي�م أكث�ر مالءم�ة ،وتس�اعدهن على اكتش�اف

 -إع�ادة تنش�يط أعض�اء هيئ�ة التدري�س بالكلي�ة

مهاراهتن االجتامعية والقيادية وتش�جعهن عىل أن ي ُك َّن
أف�راد ًا منتجين يش�اركن يف العم�ل م�ن أج�ل الصالح

وبني البحث والتدريس.

نحو الدرجة.

لالهتامم بثقافة املسؤولية االجتامعية.

 رب�ط اجلامع�ة بصانعي السياس�ة ،حي�ث يعد هذاالربط تقوية للجامعة حني تتعرض للمساءلة من

جانب صناع السياسة بشأن مدى مالءمة مهمتها

والبح�ث يمك�ن أن ت�ؤدي إىل تغيير الطالب�ات وجتعل

التخصص�ات األكاديمي واالختب�ارات املهنية ،وتنمي

العام)Campus,2005,pp4-6( .

من العرض السابق نخلص إىل:

 -أن كثري ًا من دول العامل اهتمت بربط رسالة التعليم

اجلامع�ي باملس�ؤولية االجتامعية ،وضمنت ذلك

وتكاليفه�ا املرتفع�ة ،حي�ث يك�ون التدري�س
والبح�ث أكثر قيم�ة ووضوح ًا عندم�ا يقوم عىل

بتعديل وتطوير الئح�ة اجلامعات يف هذه الدول

ويؤك�د ال�دور الذي تق�وم به اجلامع�ة يف خدمة

وفنلندا.

احتياج�ات ومتطلبات املجتمع املحيل والقومي،

الصالح العام.

 بناء قدرات بحثية تتعلق بمجاالت بحثية متعددة. بن�اء جمتمع بحثي يرتب�ط بالقضايا االجتامعية التيمتثل حتدي ًا للمجتمع املحيل.
 -جلب موارد جديدة ومتويل إضايف.

 بن�اء رأسمال اجتامع�ي بين الطلاب والطالباتوأعضاء التدريس واملجتمع املحيل.

 زيادة حجم وبنية اهلياكل املتعددة للحرم اجلامعي. -جعل اجلامعة رائدة يف نمو احلركة الوطنية.

ويؤكد إعلان رابطة رؤس�اء اجلامع�ات والكليات

األمريكي�ة على أن املس�ؤولية االجتامعي�ة للجامع�ات
تربط التعلي�م اجلامعي بمتطلبات املجتم�ع واحتياجاته

املحلي�ة ،وبذل�ك يث�ري تعلي�م الطالب�ات ،ويدع�م
مش�اركتها املجتمعي�ة اإلجيابي�ة ،ويعم�ل على دم�ج
املقررات الدراس�ية بمتطلبات وقضاي�ا املجتمع واحلياة

منه�ا :الوالي�ات املتحدة األمريكية ،واستراليا،
 أن�ه نتيج�ة لتنام�ي اجت�اه رب�ط التعلي�م اجلامع�يباملس�ؤولية االجتامعية عاملي ًا أصبحت املسؤولية
االجتامعي�ة أحد الوظائف واملهام الرئيس�ية التي

تقوم هبا اجلامعات يف رسالتها املجتمعية كوظيفة
ثالث�ة للجامع�ة ،واعتب�ار ذل�ك ضم�ن املعايير

العاملي�ة يف تصني�ف ج�ودة واعتماد املؤسس�ات
التعليمية عىل اختالف مستوياهتا.

:4-8واق�ع تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة يف التعليم

اجلامعي السعودي:

جاء يف البيان اخلتامي لوزارة التعليم العايل للمؤمتر

(1434هـ2013/م) املنعقد يف الرياض حتت مسمى
(املس�ؤولية االجتامعي�ة للجامع�ات)( :وزارة التعليم
الع�ايل2013،م) فللجامع�ات ثلاث مس�ؤوليات
رئيس�ة ،ه�ي :التدري�س والبح�ث العلم�ي وخدم�ة

املجتم�ع ،ويف الغال�ب :فإن مس�ؤولية خدمة املجتمع

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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يق�ل االهتمام هب�ا ،وغالب� ًا م�ا يت�م اخللط بين مفهوم

وم�ن بين أه�م جوان�ب املس�ؤولية االجتامعي�ة

ضم�ن الوظيف�ة الثالث�ة للجامعات ،ولكن املس�ؤولية

وجاهزي�ن للرشاك�ة املجتمعي�ة الواس�عة يف املجتم�ع

املس�ؤولية االجتامعي�ة وخدم�ة املجتم�ع ،الت�ي تق�ع
االجتامعي�ة مفه�وم أوس�ع وأعم�ق بكثير ،ويمك�ن

تعري�ف املس�ؤولية االجتامعي�ة للجامع�ة بأهن�ا التزام
بترشب وممارسة جمموعة من املبادئ والقيم من خالل
وظائفها الرئيسة املتمثلة يف التدريس والبحث العلمي

والرشاك�ة املجتمعية واإلدارة املؤسس�ية ،وجوهر هذا
ال�دور االجتامع�ي للجامع�ات ه�و االلت�زام بالعدالة

واملصداقي�ة ،والتمي�ز وتعزي�ز املس�اواة االجتامعي�ة
والتنمي�ة ،واالعرتاف بالكرامة واحلرية للفرد ،وتقدير

التن�وع والتع�دد الثق�ايف ،وتعزي�ز حق�وق اإلنس�ان
واملسؤولية االجتامعية.

إن أح�د اجلوان�ب املهم�ة للمس�ؤولية االجتامعي�ة

للجامع�ات إع�داد مواطنين منتجين ومس�ؤولني
امل�دين وتنمي�ة امله�ارات واالجتاه�ات لتحقي�ق ذل�ك،

وه�و أمر من األمهي�ة بمكان يف التعلي�م العايل ،ويعرف
ذل�ك غالب� ًا «باملهم�ة الثالث�ة» والتي تش�تمل على نقل
التقني�ة ،واالبت�كار ،والتعلي�م املس�تمر ،وه�ذا اجلانب

يف التعلي�م العايل جزء أس�ايس يف الت�زام اجلامعة لعموم

املجتم�ع وهو بنف�س األمهية للخبرة والتجربة الرتبوية
والتعليمي�ة ل�كل طالب�ة ،وعلى الرغ�م م�ن أمهي�ة هذا

البع�د للتعليم العايل واجلامعات إال أن�ه نادر ًا ما يربز يف

فلسفتها وأهدافها وإدارهتا ومناخها املؤسيس ومقرراهتا
الدراس�ية وأنش�طتها الطالبي�ة وتفاعالهتا م�ع املجتمع

املحيل ومؤسساته.

وجاء يف خالصة البيان :ويشكل الطالب والطالبات

للجامع�ات ه�و تنمي�ة مواه�ب الطالب�ات حت�ى يكُ� َّن
مواطنات منتجات ومس�ؤوالت ومورد ًا كبري ًا ملس�اعدة

ث�روة ضخمة من املوارد القيمة يف مس�اعدة املجتمعات

يف معظم مناطق العامل -والس�لم مهدده عىل املس�تويات

الطلاب والطالب�ات املنخرطين يف الرشاك�ة املجتمعية

املجتمع�ات ،ويف عرص تتزاي�د فيه النزاعات السياس�ية
الوطني�ة واإلقليمي�ة والعاملي�ة -يتعين على اجلامعات

أن تغ�رس يف طالهب�ا تفهم وتقدي�ر واحترام الثقافات
املتع�ددة ،والرغب�ة يف مس�اعدة األق�ل حظ� ًا ،ومعاجل�ة
حتدي�ات تك�ون أعظ�م م�ن اهتامماهت�م الش�خصية،

واالعتراف بدوره�م يف جع�ل املجتمع والعامل بش�كل
عام مكان ًا أفضل للعيش فيه.
وتش�مل برامج تعزيز املس�ؤولية االجتامعية ك ً
ال من

األنش�طة الصفية والالصفية ،وتش�جيع مب�ادئ التنمية
املس�تدامة داخل احل�رم اجلامعي ،علاوة عىل اخلدمات

االجتامعي�ة والربام�ج الرتبوي�ة للطالبات خ�ارج احلرم

اجلامعي.
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الت�ي ترفده�ا اجلامع�ة بخدماهت�ا؛ فباإلضاف�ة إىل أن
يمك�ن أن يتعلموا كيفية التعاطي مع القضايا االجتامعية

والسياس�ية والثقافية ،فإن هذا االنخراط يعزز الش�عور

باملس�ؤولية االجتامعية ويش�جع عىل زيادة الشعور هبذه

املس�ؤولية ل�دى اخلرجين ،وجيعلهم راغبين يف العمل
عىل حتسين نمط احلي�اة لكل رشائح املجتمع ،وتش�جع
اجلامع�ات يف البل�دان املتقدم�ة طالهب�ا على التفكري يف
خدم�ة املجتم�ع ال�دويل يف البل�دان النامي�ة بمع�دالت
متزاي�دة ،وهذا النوع من املش�اركة يع�زز أنواع ًا جديدة
من التعاون والتفاهم بني الثقافات.

وباالطلاع عىل ما تقدم�ه اجلامعات الس�عودية من

برام�ج وأنش�طة يف تنمية املس�ؤولية االجتامعي�ة وتنمية

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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روح خدم�ة املجتم�ع ل�دى طالباهت�ا وجد أن�ه يرتكز يف

التايل:

 -شؤون الطالبات.

 األنش�طة الطالبي�ة ،ومتي�ز النش�اط الطالبي�ة يفجامع�ة املل�ك فه�د للبترول واملع�ادن( :موقع
النش�اط الطلايب جلامع�ة املل�ك فه�د للبترول

واملع�ادن2014،م) بوضوح�ه حي�ث تعتبر
اجلامع�ة من أقوى اجلامعات الس�عودية وأكربها

وتس�تقطب الطلبة املتفوقين يف اململكة ،وعرف
بأن�ه :عبارة عن عمل تطوعي دون مقابل مادي،
الغرض من�ه تنفيذ برامج وفعاليات ختدم طالب

اجلامعة واملجتمع من خالل األندية الطالبية كل
وفق جماله املحدد ،وحددت أهدافه يف التايل:

• العم�ل عىل تكوين ش�خصية الطالب املتكاملة
املتوازنة.

• اس�تثامر أوقات فراغ الطلاب يف برامج هادفة
ومفي�دة للكش�ف ع�ن مواهبه�م وقدراهتم،

ومن ثم صقلها وتنميتها.

• تدريب الطالب عىل القيادة والطاعة يف املعروف،
وحتمل املسؤولية والنهوض بأعباء احلياة.

• توثي�ق الرواب�ط بين الطلاب ،وتقوي�ة روح
التآلف واملحبة والتعاون بينهم.

• االس�تفادة م�ن الربام�ج الرتبوي�ة والثقافي�ة
واالجتامعي�ة الت�ي تنفذ م�ن خالل النش�اط

الطلايب ،والتي ق�د ال تتاح للطلاب فرصة

تعلمها وممارستها داخل قاعات املدرسية.

• تش�جيع الطال�ب على التحصي�ل العلمي من
خالل الدروس املساندة والدورات القصرية
واملشاريع العلمية.

وم�ن مميزات النش�اط الطلايب أنه ينم�ي يف الطالب

مهارات عديدة من أبرزها:

• غرس الدافع الذايت للبذل والعطاء دون انتظار
مردود مادي.

• العمل بروح الفريق الواحد والتعود عىل حتمل
املسؤولية.

• صق�ل املواه�ب اإلداري�ة والقيادي�ة للطالب
والتدريب عليها.

• اكتس�اب وتنمي�ة امله�ارات االجتامعي�ة،
كمهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين.

• التدري�ب على التخطي�ط ،وعم�ل امليزانيات،
ومناقش�تها أم�ام أعض�اء جمل�س صن�دوق
الطالب.

• التعرف عىل طبيعة العمل اإلداري يف اجلامعة،
والتعامل مع إدارات متعددة.

• التع�ود على العم�ل حت�ت الضغ�وط اإلدارية
والرقابية.

• التعامل مع الشكاوي واملشاكل والوصول إىل
احللول املناسبة.

• العمل ضمن فريق والعمل اجلامعي.

• اإلدارة والتعام�ل اإلداري م�ن خالل التعامل
مع إدارات اجلامعة املختلفة.

• املخاطبات الرسمية وإعدادها.

• كيفية التعامل مع امليزانية والرصف املايل.

• كيفي�ة تنس�يق وتنظيم املح�ارضات والندوات
العلمية واإلعداد للمسابقات والرحالت.

• يكسبه الثقة يف النفس.

• التعامل واالتصال مع اآلخرين.

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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• العمل التطوعي يف اجلامعة س�واء عمل داخل

 -توثي�ق الروابط والتبادل العلمي مع جهات عربية

اجلامعة –املؤسس�ات اخلريية-يعتمد عليه يف

 -التوعية بأمهية اإلسهام يف العمل التطوعي ،وتشجيع

اجلامع�ة –النش�اط الطلايب ،-عم�ل خارج

برنامج املهارات الشخصية ،وتعتربه اجلامعة

وعاملية تسهم يف إعداد املواطنة الصاحلة.

املشاركة اجلادة يف مؤسسات املجتمع املدين.

أح�د الرواف�د التي تتبن�ي ش�خصية الطالب

وتعم�ل اجلامع�ات من خلال أهدافها عىل خلق

أم�ا املهارات التي ُت َق َّيم من خلال العمل التطوعي:

اإلس�هام فيه�ا واإلف�ادة منها ،وت�ؤدي بالت�ايل إىل خلق

وتنمي مهاراته وحتسن أداءه.

احلماس للعم�ل والرغبه في�ه ،روح املب�ادرة للمهامت،
ج�ودة األداء ،االنضباط يف املواعيد ،العالقة الفاعلة مع

اآلخرين ،االلتزام بأخالقيات العمل.

أم�ا وحدة بح�وث املواطن�ة واملس�ؤولية االجتامعية

يف جامع�ة املل�ك عبدالعزي�ز( :موق�ع مرك�ز البح�وث

االجتامعية واإلنسانية جلامعة امللك عبدالعزيز2012،م)
فتعنى باألبحاث املتعلقة بنرش ثقافة املواطنة ،وروح

املس�ؤولية االجتامعي�ة؛ لزي�ادة التامس�ك االجتامع�ي،
واحلفاظ على ممتلكات املجتمع ومكتس�باته احلضارية.
ومن أهدافها:

 حصر اجله�ود املبذول�ة يف اململكة ح�ول مبدأي؛ترسيخ املواطنة ،واملسؤولية االجتامعية.

 إج�راء الدراس�ات ح�ول النواح�ي املع�ارصة يفاملس�ؤولية االجتامعي�ة نح�و (املجال�س املحلي�ة
والبلدية-الغ�رف التجاري�ة )...ومؤسس�ات

املجتمع املدين ،والعمل التطوعي.

أوضاع االجتامعية متنوعة وعديدة تش�جع الطالب عىل
عالقات ش�خصية وأوض�اع اجتامعي�ة حيتاجها الطالب
ويتطلبها املجتمع ،ونحن ننظر للطالب من جانبني:

 -1أن ق�دوة الف�رد عىل فه�م األوض�اع االجتامعية
واالستجابة هلا بشكل صحيح إنام تنتج عن مقدار
اخلربة التي حصل عليها ه�ذا الفرد بالتعامل مع

اآلخرين وعن تنوع هذه اخلربة.

 -2أن القدرة عىل متييز العوامل اهلامة والتفاصيل ذات
القيمة يف مواقف أو وضع ما ،وكذلك القدرة عىل
إدراك العالقات بني هذه العوامل والتفاصيل،

فالطالب داخل اجلامعة يستفيد من األنشطة والربامج

املتاح�ة ل�ه ،ويتفاعل مع غريه من الن�اس من خالل هذه
األنش�طة املتاحة ،وبذلك يتبادل أنواع السلوك اإلنساين
م�ع غيره؛ فيفي�ده ويس�تفيد م�ن غيره ويتعل�م أنواع� ًا
م�ن الس�لوك ويكتس�ب خبرات إجيابي�ة من غيره ،من

خلال ذلك التفاعل واألنش�طة ،وحي�اول أن ينمي لديه

اإلحس�اس باملس�ؤولية واالعتامد عىل ال�ذات من خالل

 -إقام�ة ورش عم�ل ون�دوات ح�ول االنتماء،

ه�ذه العمليات واألنش�طة ،وهو يق�وم بذلك من خالل

 -إعداد دلي�ل العمل التطوعي والعمل العام ،تنمية

كام أن جامعة اإلمام(موقع جامعة اإلمام حممد بن سعود

 -حتسين دور مؤسسات املجتمع املدين وتفعليها يف

لتحقيق مسؤوليتها االجتامعية لبيئتها الداخلية واخلارجية،

ومسؤولية الوطن.

املهارات االجتامعية وخدمة املجتمع.

عملية تنمية مفهوم املواطنة لدى السعوديني.
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مشاركة اآلخرين يف اجلامعات املختلفة واملتنوعة.

اإلسالمية2014،م) رائدة يف تبني املبادرات واملرشوعات
س�وا ًء على مس�توى بيئته�ا الداخلية مث�ل تنظي�م الربامج

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ،)1ديسمبر 2015م  -صفر 1437هـ

الرياضية ،واألنشطة الثقافية واالجتامعية ،ونادي الطالب،

الربحي�ة باالعتامد عىل نرش اجله�ود التطوعية .حيث أن

ملنس�وبيها ،وبرام�ج خدم�ة ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة،

ومنظامت�ه وتعاظم دوره يف حتقيق مع�دالت أعىل لتنمية

وبرام�ج حتفيز أعضاء هيئ�ة التدريس ،والتدريب املس�تمر

وبرامج حتفيز الطالب وتنمية مش�اركتهم .كام أن للجامعة
مب�ادرات خ�ارج قواعده�ا يف مس�ؤوليتها االجتامعية من
خلال الربامج املقدمة م�ن مراكزها املختلف�ة مثل( :مركز

دراس�ات العم�ل التطوع�ي ،ومرك�ز دراس�ات اجلرائ�م
املعلوماتي�ة ،واملرك�ز النس�ائي لتحفي�ظ الق�رآن الكري�م،

ومرك�ز دراس�ات س�وق العم�ل ،واملركز اجلامع�ي خلدمة
املجتم�ع والتعلي�م املس�تمر ،ومرك�ز دراس�ات وأبح�اث
الوقاية م�ن اجلريمة ،باإلضافة إىل املراك�ز املتخصصة التي

أنش�ئت خلدم�ة بيئ�ة اجلامع�ة اخلارجي�ة والداخلي�ة يف آن
واح�د ،مثل الربام�ج اخلاصة باملن�ح الدراس�ية ،والربامج
التدريبي�ة ،وبرام�ج امللتقي�ات العلمية املتخصص�ة ،برامج

كلي�ة العل�وم االجتامعي�ة ،والربام�ج الرشعي�ة والدعوية،
والربام�ج القضائي�ة والقانوني�ة ،وبرام�ج أنش�طة التوعية

الدينية للحج ،وبرامج التسويق واملبيعات ،وغريها).

فكرة إنش�اء املركز تأيت لألمهية الكبرية بالعمل التطوعي

املجتم�ع مم�ا حيق�ق تظاف�ر اجله�ود األهلي�ة واحلكومية
املتمثلة يف اجلامعة بآن واحد حتقيق ًا إلسرتاتيجية التكافل

االجتامعي التي يقوم عليها املجتمع السعودي ،وكذلك
ألهداف ذات مستوى عال من التضامن املجتمعي.

كام دش�نت كلي�ة اإلعلام واالتص�ال بجامع�ة اإلمام
حممد بن س�عود اإلسالمية نادي ًا للمس�ؤولية االجتامعية يف

الكلي�ة ،وال�ذي انطلق من خالل قس�م العالق�ات العامة،

وهدف الن�ادي إيل حتقيق مب�دأ التنمية املس�تدامة للطالب

والطالب�ات ،وأن يك�ون الداع�م األول هل�م م�ن خلال

التع�رف على احتياجاهتم س�واء كانت علمي�ة أو اجتامعية

وتوفريه�ا وتقديم الدعم واملس�اندة ،وتأهيله�م للوصول

هب�م للتميز العلمي واملهني بكف�اءة عالية ،والوقوف معهم
يف التحدي�ات والصعوبات الت�ي تواجههم عىل الصعيدين

العلمي واالجتامعي .ويس�عى النادي إىل تقديم العديد من

وفيما يتعل�ق بمرك�ز دراس�ات العم�ل التطوعي يف

الربامج للمسؤولية االجتامعية ،منها :برنامج يسعى للدعم

مركز دراس�ات العمل التطوعي،جامعة اإلمام حممد بن

التعل�م ،وبرنام�ج مس�اعدة ذوي اإلمكاني�ات املحدودة،

جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلسلامية( :موقع عامدة
سعود اإلسالمية1436/11/27 ،هـ)

التعليم�ي والذي يق�دم دعم للطلبة الذي�ن يعانون صعوبة
وبرنام�ج محاي�ة البيئ�ة ،إىل جان�ب برنام�ج رحل�ة العم�رة

هي�دف املركز إىل تعزي�ز مكانة العم�ل التطوعي من

ل�ذوي االحتياجات اخلاصة من طالب اجلامعة ،باإلضافة

يف خدمة ه�ذه العمل ونرش ثقافت�ه وتصحيح مفاهيمه،

السكر ،وبرنامج آخر حلملة التربع بالدم “قطرة دم تساوي

خالل تش�جيع الدراسات والربامج املختلفة التي تسهم
إضاف�ة إىل توفير البيئ�ة املناس�بة والبح�ث والتخطي�ط

والتنفي�ذ والتنس�يق فيما يتعل�ق بتنمي�ة ونشر وتطوي�ر

العمل والفكر التطوعي لدى طالب وطالبات اجلامعة،
وكذل�ك ربط خمرج�ات اجلامعة بحاج�ات املجتمع من

خالل إجياد بيئة تقدم الرشاكة بني اجلامعة واجلهات غري

إىل برنام�ج جتهيز عيادة متنقلة للكش�ف املبكر عن أمراض

حياة إنسان” ،وبرنامج دعم وقف القرآن الكريم ،إىل جانب
برنامج تأس�يس املكتبة املتنقلة ،وبرنامج املجسامت اجلاملية
التوعوي�ة ،باإلضافة إىل برنامج “يف بيت�ي مكتبة” وبرنامج

دع�م املجتمع املدين غير الربحي باألعامل الطالبية س�واء
إنتاج تلفزي�وين أو إذاعي أو صحفي أو غري ذلك من إنتاج
طلاب وطالبات الكلي�ة .وكان عدد املتقدمين للدورات

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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التدريبية التي ينظمه�ا النادي أكثر من  600طالب وطالبة

الطالبات لألنشطة ،وتكرار الطالبات املختارات
يف األنش�طة املختلفة نظر ًا لعزوف الطالبات عن

لطالهب�ا وطالباهت�ا ،وه�و اآلن يف فترة جتريبي�ة ،وبعده�ا

أو اجلامعة.

خالل الفصل الدرايس الثاين من العام 1436-1435هـ،
وأخير ًا فإن بداي�ة فكرة الن�ادي تطبق حالي� ًا داخل الكلية
سوف يفتح املجال جلميع طالب وطالبات اجلامعة للعمل
مع النادي ،ولن تقترص أعامله داخل الكلية فقط ،كام يعمل

على عق�د رشاكات خارجية مع وس�ائل اإلعالم األخرى
واملنظامت (.مشخص1436 ،هـ)

وم�ن الع�رض الس�ابق يتض�ح أن واق�ع املس�ؤولية

االجتامعي�ة يف فلس�فة وبني�ة وأنش�طة التعلي�م اجلامعي

السعودي يتسم بعدة سامت من أمهها:

 ال زالت الوظائف التي تقوم هبا اجلامعة السعوديةمرك�زة يف وظائفه�ا الثالث�ة واملتمثل�ة يف وظيف�ة
التدري�س ،والبح�ث ،وخدمة املجتم�ع ،وغالب ًا

م�ا يت�م اخللط بني مفه�وم املس�ؤولية االجتامعية
وخدم�ة املجتمع ،التي تقع ضمن الوظيفة الثالثة

للجامعات ،وعىل الرغم من أمهية هذه الوظائف

املش�اركة الفعالة هبا س�واء عىل مستوى الكليات

:5-8املعوق�ات الت�ي تواج�ه تطبي�ق املس�ؤولية

االجتامعية يف اجلامعات:

تواج�ه املس�ؤولية االجتامعية يف اجلامع�ات مجلة من

املعيق�ات التي يمكن حرصها ب�اآليت( :عواد2010،م،
ص)32

 تعدد التعريفات والفلس�فات املتعلقة باملس�ؤوليةاالجتامعية.

 عدم ثبات مس�توى البنى التحتي�ة التي تدعماملس�ؤولية االجتامعي�ة وتعرضه�ا للتغير

الدائم.

 -بطء استجابة اجلامعات الحتياجات املجتمع.

 -إغف�ال اجلامع�ات خلبرات الشركاء املجتمعيني

إال أن أدبيات دراستها تؤكد عىل أن الدور املتوقع
أن يق�وم به ال زال بعيد ًا عن املأمول منه يف إعداد

 -مواجهة الدارسين واألكاديميين ألعباء متعددة،

 -أكدت األدبيات الرتبوية السعودية رضورة اهتامم

 -ال بنظ�ر ملوضوع االندم�اج يف القضايا االجتامعية

خريج متمكن علمي ًا وتكنولوجي ًا واجتامعي ًا.

التعلي�م اجلامع�ي برتبي�ة الطالب�ات كمواطنات
إجيابيات يف املسؤولية االجتامعي.

 ترك�ز م�ا تقدم�ه اجلامعات الس�عودية م�ن برامجوأنش�طة يف تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة وتنمية

روح خدم�ة املجتم�ع ل�دى طالباهت�ا يف ش�ؤون
الطالبات واألنشطة الطالبية.

 أك�دت األدبي�ات أن معظم األنش�طة الطالبية يفاجلامعات السعودية تتم بشكل تقليدي يف اختيار
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والدارسني ومعارفهم.

تتنافس مجيعها عىل وقتهم املتاح.

واملدني�ة والسياس�ية دائ ًام كقضاي�ا تقع يف صلب

استراتيجيات اجلامع�ات يف إنج�از رس�التها

وأولوياهتا.

 ع�دم كفاي�ة االحتياج�ات التمويلي�ة لدعم أعاملاملسؤولية االجتامعية وعدم استقرارها.

 عدم تش�جيع معايري التوظي�ف والتثبيت والرتقيةلالندم�اج يف فعالي�ات املس�ؤولية االجتامعي�ة

وقيادهتا.
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 -اجتزاء التعاون الرضوري نحو الرشكات النوعية.

وم�ن العرض الس�ابق فإن هناك جمموع�ة من اآلثار

الت�ي تواج�ه تطبي�ق املس�ؤولية االجتامعي�ة يف

اجلامع�ات منها :توس�يع مداركهن من خالل العمل مع

ونستخلص مما سبق وجود جمموعة من املعوقات

اجلامعات منها :عدم ثبات مستوى البنى التحتية

الت�ي تدع�م املس�ؤولية االجتامعي�ة وتعرضه�ا
للتغري الدائم ،واجت�زاء التعاون الرضوري نحو

الرشكات النوعية.

االجيابية ملامرس�ة املس�ؤولية االجتامعية عىل الطالبات يف
الناس (حس�ب ثقافته�م وأعامرهم وجتارهب�م) والتعلم
منهم ،وتطوير فلسفتهن يف احلياة.

تاسع ًا:الدراسات السابقة:

فيما ييل عرض لبعض الدراس�ات املتعلقة بموضوع

:6-8اآلث�ار االجيابية ملامرس�ة املس�ؤولية االجتامعية

الدراسة:

حتقق املس�ؤولية االجتامعية عدد ًا من اآلثار اإلجيابية

إىل التعرف عىل دور النش�اط الطاليب يف تنمية املسؤولية

عىل الطالبات يف اجلامعات:

عىل نفوس الطالبات وممارساهتن األكاديمية االجتامعية

لعل من أبرزها( :عواد2010،م)39،

توس�يع مداركه�ن م�ن خلال العم�ل م�ع الن�اس

(حسب ثقافتهم وأعامرهم وجتارهبم) والتعلم منهم.

فف�ي دراس�ة (هي�ا الس�يد1423،هـ) والتي هدفت

االجتامعية لدى طالبات جامعة أم القرى بمكة املكرمة.
واس�تخدمت الدراس�ة املنه�ج الوصف�ي املس�حي.

وتوصلت الدراس�ة إىل نتائج أمهه�ا :وجود فروق ذات

داللة إحصائية بني اس�تجابات العينة عىل أداة الدراس�ة
تعزى للنش�اط الطاليب مما يدل عىل أن النش�اط الطاليب
ل�ه دور يف تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعية ل�دى الطالبات

املشاركات فيه .وأوصت الدراسة بأن يتم تفريغ طالبات
كل كلية س�اعتني أسبوعي ًا ملامرسة األنشطة الطالبية ،أن
حتسب س�اعتني من النصاب األس�بوعي لكل رئيسات

اللجان وكل عضو هيئة تدريس مشاركة يف اللجنة.

وتناول كل من داسليفا وسانسون وسامرت وتومبورو

()Da Silva, Sanson, Smart& Toumbourou,2004

املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى املراهقين األستراليني،
وهدفت الدراس�ة إىل البحث يف عوامل التنبؤ باملسؤولية

االجتامعية والسياس�ية ،وكذلك مقارنة اثنني من النامذج
النظرية:نموذج التطور االجتامعي ونموذج كفاية التوافق

ملعرفة الفرق يف القيمة التنبؤية هلذه النامذج ،والتعرف إىل

شكل ()1

الفروق اجلنس�ية يف املس�ؤولية االجتامعية .واستخدمت

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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يف الدراس�ة االستبانات املس�حية واملقابالت الفردية من

أجل مج�ع البيانات .وقد أش�ارت نتائج الدراس�ة إىل أن
واحد ًا من كل مخسة طالب تقريب ًا يشاركون بشكل فاعل

وأج�رت (فاطمة املنابري2010،م) دراس�ة هدفت

إىل التع�رف على ن�وع العالق�ة بين ال�ذكاء االجتامعي
واملسؤولية االجتامعية والتحصيل الدرايس لدى طالبات

يف س�لوكيات ونش�اطات تعكس املس�ؤولية االجتامعية
واملدني�ة ،وأن هن�اك ف�روق دال�ة إحصائي� ًا يف مس�توى

املكرمة ،م�ن خالل حتديد مفهوم املس�ؤولية االجتامعية

النتائج إىل أن أفراد عينة الدراس�ة ق�د أظهروا أمهية أكرب

لل�ذكاء االجتامع�ي يالئم أف�راد العينة ،ومن ثم دراس�ة

املس�ؤولية االجتامعي�ة لصالح اإلناث ،وأخري ًا أش�ارت
ملس�ؤولياهتم يف املنزل واملدرس�ة والبيئة أكثر من املسائل
املتعلق�ة بالنواح�ي االجتامعي�ة والعاملي�ة ،وأن زي�ادة

االرتب�اط م�ع األقران واملدرس�ة واألرسة واملؤسس�ات
املجتمعية يؤدي إىل ارتفاع مستوى املسؤولية االجتامعية.
ويف دراس�ة نجلاء رسلان(2007م) بعن�وان “التنبؤ

باملسؤولية االجتامعية من خالل بعض املتغريات الشخصية

ل�دى طلاب اجلامع�ة .اس�تخدمت الباحث�ة فيه�ا املنه�ج
الوصفي املس�حي .وخلصت الدراسة إىل عدت نتائج منها
ما ييل :أن اخلدمة االجتامعية السابقة ،والتدين والروحانية،
والقدرة عىل تأجيل املتعة ،وكفاءة الذات ،واملستوى الثقايف

هم أكث�ر املتغريات فعالي�ة يف التنبؤ باملس�ؤولية االجتامعية

ل�دى طالب اجلامعة من عينة الدراس�ة ،أن املتغريات التي

أمك�ن التنب�ؤ من خالهل�ا باملس�ؤولية االجتامعي�ة اختلفت

واختل�ف مدى إس�هامها يف التنب�ؤ باملس�ؤولية االجتامعية

باختلاف اجلنس ،ون�وع التعليم ،وبتفاع�ل عاميل اجلنس
ونوع التعليم .وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها:

األخ�ذ يف االعتبار عند حتديث املناهج الدراس�ية للمراحل
التعليمي�ة املختلف�ة أن حتتوي عىل أجزاء اهل�دف منها تنمية

مفهوم املس�ؤولية االجتامعية لدى الطالب ،تشجيع وحث
الطلاب يف خمتل�ف املراح�ل التعليمي�ة عىل االشتراك يف
األنش�طة املختلف�ة التي هتدف خلدم�ة املجتمع ،وختصيص

ج�زء م�ن أعمال الس�نة للطال�ب املشترك حت�ى يتحم�ل
الطالب مسؤولية اجلامعة التي ينتمون إليها.
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اإلعداد الرتبوي يف كلي�ة الرتبية بجامعة أم القرى بمكة
وال�ذكاء االجتامعي وأبع�اد ك ً
ال منهام ،إلع�داد مقياس

العالقة بني ال�ذكاء االجتامعي واملس�ؤولية االجتامعية،
والتحصي�ل الدرايس ،وذلك للكش�ف عن الفروق بني
درجات طالبات اإلعداد الرتبوي للتخصصات العلمية
واألدبي�ة يف ال�ذكاء االجتامع�ي واملس�ؤولية االجتامعية

والتحصي�ل ال�درايس .واس�تخدمت الدراس�ة املنه�ج

الوصف�ي املس�حي .وخلصت الدراس�ة إىل ع�دة نتائج
منه�ا م�ا ييل :وج�ود عالقة ارتباطي�ه دال�ة إحصائي ًا بني
الذكاء االجتامعي واملس�ؤولية االجتامعية ،وعدم وجود

عالقة ارتباطي�ه دالة بني ال�ذكاء االجتامعي والتحصيل
ال�درايس ،بينام أظه�رت النتائج وجود عالق�ة ارتباطيه
دالة بني املسؤولية االجتامعية والتحصيل الدرايس.

أم�ا دراس�ة (رشوق كاظ�م2011،م) فق�د هدف�ت

إىل تع�رف مفه�وم املس�ؤولية االجتامعي�ة ،وتعرف أبرز
املؤسسات الرتبوية وآليات تطبيق املسؤولية االجتامعية.
واس�تخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل .وبينت

نتائج الدراس�ة أن املس�ؤولية االجتامعية تعد واحدة من

دعائ�م احلي�اة املجتمعية املهم�ة ،وأن�ه إذا كان االهتامم،
والفه�م ،واملش�اركة العن�ارص املكون�ة للمس�ؤولية
االجتامعي�ة من وجهة النظر اإلسلامية ،ف�إن :الرعاية،
واهلداية ،واإلتقان ،متثل البنية املتحركة هلا.

وس�عت دراس�ة (ش�اهني2011،م) للوق�وف

على واق�ع أداء جامع�ة الق�دس املفتوح�ة ودوره�ا يف

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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املس�ؤولية االجتامعي�ة .واس�تخدم الباح�ث املنه�ج

موجبة ودالة إحصائي ًا بني املسؤولية االجتامعية ودافعية

الدراس�ة م�ن خلال اإلط�ار النظ�ري؛ حي�ث وض�ح

املسؤولية االجتامعية ودافعية اإلنجاز باختالف متغريي

الوصف�ي التحلييل؛أج�اب الباح�ث ع�ن تس�اؤالت
مفه�وم املس�ؤولية االجتامعي�ة يف اجلامع�ات ،وتأثير
اجلامع�ة على املجتمع ،وآلي�ة أداء اجلامعة ملس�ؤولياهتا،

ث�م وص�ف ممارس�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة يف جامع�ة
الق�دس املفتوح�ة ،وحدده�ا يف :املس�ؤولية االجتامعية

يف دائرة ش�ؤون الطلبة ،األمسيات اإلرشادية ،املقاعد-

املن�ح واملس�اعدات التي تقدمه�ا اجلامعة للمؤسس�ات
واجلمعيات ،-مرشوع خمتربات احلاسوب للمكفوفني،

مرشوع الشاب الوسيط ،احلملة الوطنية الشبابية للتربع

بالدم ،املس�ؤولية االجتامعية يف دائ�رة العالقات العامة،
التعليم املس�تمر ،الربامج األكاديمي�ة ،مركز تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،تنمية املرأة.

وق�ام املؤمن�ي وهياجن�ة(2011م) بإج�راء دراس�ة

ع�ن املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى طلب�ة كلي�ة احلص�ن
اجلامعي�ة وعالقته�ا بدافعية اإلنجاز ،هدف�ت إىل قياس

مس�توى املس�ؤولية االجتامعية لدى طلب�ة كلية احلصن
اجلامعي�ة ،ومعرف�ة العالق�ة بين املس�ؤولية االجتامعية

ودافعي�ة اإلنجاز يف ض�وء متغريي (اجلنس ،ومس�توى
الس�نة الدراس�ية) .ولتحقي�ق أه�داف الدراس�ة ،ت�م
اس�تخدام مقياسين ،املقي�اس األول مقياس املس�ؤولية

االجتامعي�ة ،مكون م�ن ( )51فقرة ،موزعة عىل مخس�ة

أبع�اد هي (املس�ؤولية جتاه النف�س ،األرسة ،األصدقاء،
احل�ي واملجتمع ،نح�و الوطن) ،واملقي�اس الثاين دافعية

اإلنج�از مكون من ( )40فقرة ،موزعة عىل مخس�ة أبعاد
هي (املثابرة ،والثقة بالنفس ،وأمهية الوقت ،واملنافس�ة،
والرغبة يف إتقان العمل) .وقد أسفرت نتائج الدراسة عام

ييل :جاءت درجة املس�ؤولية االجتامعية ككل لدى طلبة
كلية احلصن اجلامعية متوس�طة ،وج�ود عالقة ارتباطية

اإلنج�از ،وعدم وج�ود اختالف يف ق�وة االرتباطية بني

الدراسة.

وأجرى (نظمي2012،م) دراس�ة حول املس�ؤولية

االجتامعي�ة ل�دى أكاديمي�ي عل�م النف�س يف اجلامعات
العراقية ،واس�تخدم الباحث املنهج الوصفي املس�حي.

ولتحقي�ق أهداف البح�ث جرى بناء مقياسين أحدمها
لس�لوك املس�ؤولية االجتامعي�ة واآلخ�ر لدافعي�ة
االجتامعي�ة ،يتأل�ف كل منهما م�ن ( )37فق�رة ،جرى

التحق�ق م�ن صدقهما العاميل وثباهتما .وبع�د تطبيقهام
على عينة مؤلف�ة م�ن ( )40أكاديمي ًا عراقي� ًا متخصص ًا

بعلم النفس ،من النوعني ،ومن محلة ش�هاديت املاجستري
والدكت�وراه ،اختيروا م�ن جامع�ات عراقي�ة عدي�دة،

اس�تخلصت جمموعة من النتائج واالستنتاجات ،أمهها:

أن س�لوك املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى أكاديم�ي عل�م
النف�س يف اجلامعات العراقية يعد متدني� ًا ،وباملقابل فإن
دافعية املس�ؤولية االجتامعية لدهيم مرتفعة؛ وأن العامل
األرجح يف تفسير تدهور سلوك املس�ؤولية االجتامعية
لدى أكاديمي علم النفس ،هو املحدودية الشديدة لدور

مؤسس�ات الدول�ة والقطاع اخل�اص ومنظامت املجتمع
امل�دين يف االنفت�اح عليه�م ،وضع�ف التفاع�ل معه�م،

وجتاه�ل دورهم امله�م يف عملية املس�ؤولية االجتامعية،

على الرغ�م م�ن حاج�ة ه�ؤالء األكاديميين ورغبتهم
وش�دة دافعه�م ال�ذايت يف أن تس�ارع ه�ذه املؤسس�ات

لالتصال هبم واالس�تعانة بخرباهتم ،ما جعلهم ينزعون
إىل النشاطات العامة بدل املتخصصة.

ويف دراسة (فقيهي2012،م) التي كان الغرض منها

التع�رف عىل دور البح�ث العلمي يف القيام باملس�ؤولية

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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كذلك هدفت دراسة (الزبيدي2012،م) إىل تقديم

االجتامعية للجامعات الس�عودية الناشئة:جامعة نجران
نموذج ًا ،واس�تخدم الباحث املنهج الوصفي الوثائقي.

إستراتيجية مقرتحة لتفعيل دور مدير املدرس�ة الثانوية

نج�ران مل تغفل دوره�ا جتاه املعرفة اإلنس�انية املتمثل يف

الباحث املنهج الوصفي املسحي .وتوصلت الدراسة إىل

وتوصل�ت الدراس�ة إىل نتيج�ة مؤداه�ا :أن جامع�ة
البحث العلمي ،وكذلك مل تتوانى عن القيام باملسؤولية
االجتامعي�ة املرج�وة منه�ا نح�و تنمية املجتم�ع ،وذلك

بتس�خري كاف�ة إمكاناهت�ا ويف مقدمته�ا البح�ث العلمي

جتاه تعزيز املسؤولية االجتامعية لدى الطالب .واستخدم
نتائج ،أمهها :أن كل أشكال اإلمتثالية السلوكية وحسن
االلتزام باملس�ؤولية االجتامعية ،ليست من قبيل الصدفة
وإنما مرده�ا إىل م�ا ترشب�ه الف�رد م�ن تنش�ئة وجدانية
وأخالقية وس�لوكية يف األرسة واملدرسة واملجتمع.وأن

الرصين ،وهب�ذا ترس�م جامع�ة نج�ران ص�ورة مرشقة
للجامعات الناشئة ،ونموذج ًا حيتذى به يف جمال توظيف

مديري امل�دارس الثانوية يؤدون دوره�م املتعلق بتعزيز

الق�ول أن البح�ث العلم�ي يف اجلامع�ات الس�عودية

واحل�ي واجليران بدرجة عالية .وأوصت الدراس�ة عىل

البحث العلمي خل�دم املجتمع املحيل ،وبنا ًء عليه يمكن

الناش�ئة ،بش�كل عام ،يسهم بش�كل كبري ومؤثر يف قيام
هذه اجلامعات بمسؤولياهتا االجتامعية ،بام يؤهلها لتتبوأ
مركز الصدارة يف احلراك االجتامعي ،وتتسلم زمام قيادة

التغيري يف مجيع املجاالت التنموية.

املسؤولية االجتامعية لدى طالهبم جتاه املدرسة واألرسة

مس�توى املجتم�ع املحيل بالرتحي�ب بمناقش�ة الطالب
لقضايا املجتمع ،وتوعيتهم باألخطار واملش�كالت التي

تواجه جمتمعهم ،واحلرص على التزام الطالب بعادات
وتقاليد وقيم املجتمع عن قناعة واحرتامها ،وتشجيعهم

وأجرى (احلبيب وأبو كريم2012،م) دراس�ة حول

على العم�ل التطوعي املناس�ب ألعامره�م واهتامماهتم

التدري�س جت�اه أخالقي�ات البح�ث العلمي ل�دى طلبة

وأجرى (عوض وحجازي2013،م) دراسة بعنوان

تكامل املس�ؤولية األكاديمي�ة واالجتامعي�ة لعضو هيئة
الدراس�ات العليا .واس�تخدم الباحثان املنهج الوصفي

التحليلي .وتوصل�ت الدراس�ة إىل نتائ�ج ،أمهه�ا :أن
املس�ؤولية األكاديمي�ة لعضو هيئة التدري�س ال تنفصل

ع�ن املس�ؤولية االجتامعي�ة ،كما توصل�ت إىل أن�ه م�ن

احلج�ج املؤي�دة لقي�ام املؤسس�ات يف املجتم�ع ومنه�ا
اجلامعات بمهام املسؤولية االجتامعية تزداد األرباح عىل
امل�دى البعيد إذا تبنت املؤسس�ة دورا اجتامعي ًا ،الصورة

وإعطائهم احلوافز كنوع من املنافسة الرشيفة بينهم.

«واق�ع املس�ؤولية املجتمعي�ة لدى طلب�ة جامعة القدس
املفتوحة وتصور مقرتح لربنامج يرتكز إىل خدمة اجلامعة

لتنميتها» .وهدفت الدراس�ة إىل معرفة واقع املس�ؤولية
املجتمعية ل�دى طلبة جامعة الق�دس املفتوحة ،وحتديد

أث�ر كل من م�ن متغيرات الربنامج األكاديم�ي ،مكان

الس�كن ،اجلنس ،الس�نة الدراس�ية عىل درجة املسؤولية
املجتمعي�ة لدى طلبة جامعة الق�دس املفتوحة ،ومن ثم

ط�رح تصور مقترح لربنامج يرتكز على خدمة اجلامعة

العام�ة للمؤسس�ة س�تكون أفض�ل حينما تلع�ب دورا
اجتامعي ًا وهذا أحد مظاهر اجلودة ،املسؤولية االجتامعية

لتنميها .واس�تخدم الباحثان املنهج الوصفي املس�حي.

املعقدة التي ستحدث عاج ً
ال أم آجال.

الدرج�ة الكلية للمس�ؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة

شكل من التدابري الوقائية لتجنب املشكالت االجتامعية
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أي بدرج�ة كبيرة ،وقد كان�ت أعىل درجة للمس�ؤولية

اململكة العربية الس�عودية يف تنمية املس�ؤولية املجتمعية

الوطني�ة ثم املس�ؤولية الدينية واألخالقية ثم املس�ؤولية

يف حتقي�ق التنمي�ة املجتمعي�ة املس�تدامة .واس�تخدمت

املجتمعية عىل جمال املس�ؤولية اجلامعية تالها املس�ؤولية

الذاتية(الش�خصية) .وكذل�ك عدم وج�ود فروق ذات

للجامعات؛ كأحد أهدافها للدفع بمسرية التعليم العايل
الباحث�ة املنهج الوصف�ي التحلييل .وتوصلت الدراس�ة
إىل وض�ع اإلستراتيجية املقرتح�ة مبني�ة على أس�س

داللة إحصائية عىل مس�توى الداللة ( )0.05يف درجة
املس�ؤولية املجتمعية ل�دى الطالب تبع� ًا ملتغري اجلنس،

وركائ�ز رئيس�ة هي :رس�الة اجلامعة وأهدافه�ا ،اإلطار

أم�ا الكوت�ا وزملاؤه ()Alcota et all,2013

الدراس�ة إىل توصي�ات ،من أمهها :مؤسس�ة املس�ؤولية

والسنة الدراسية.

النظ�ري للدراس�ة ،والدراس�ات الس�ابقة ،وتوصل�ت

فق�د قدموا دراس�ة حول تطور املامرس�ات األخالقية

املجتمعي�ة يف اجلامع�ات ،وذلك من خلال تضمينها يف

جامع�ة تش�ييل ،من خالل تع�رف تص�ورات أعضاء

حتقيقه�ا لأله�داف ،وتطوير ثقافة األفراد واملؤسس�ات

واملس�ؤولية االجتامعي�ة يف كلي�ة ط�ب األس�نان يف
هيئ�ة التدري�س والطلاب ع�ن جمموعة م�ن األبعاد
املرتبط�ة باملس�ؤولية االجتامعية .وقد بينت الدراس�ة

التي اس�تخدمت أس�لوب املقابالت املعمقة مع س�تة
عرش ف�رد ًا (ثامنية أس�اتذة وثامنية طلاب) أن مناهج
كلية طب األس�نان أعدت للتعليم التقني والتدريب؛
مما قد يفش�ل دورها يف معاجلة املش�كالت االجتامعية

بالش�كل الذي جيع�ل الطال�ب ال يتحمل املس�ؤولية
االجتامعي�ة وال يس�هم يف ح�ل مش�كالت املجتمع،

كما أظهرت نتائ�ج حتليل هذه املقابلات أن الطالب
واألس�اتذة ال يلق�ون التش�جيع ال�كايف لاللت�زام

األخالقي والش�عور باملسؤولية االجتامعية يف املناهج
الدراس�ية احلالية واملامرس�ات التعليمية املس�تخدمة؛
مما يظه�ر حاجته�ا إىل املراجعة وتعزي�ز االلتزام هبذه

املسؤولية.

ويف دراس�ة (نج�اة الصائغ1435،ه�ـ) الت�ي كان

الغرض منها الوصول إىل إسرتاتيجية مقرتحة للجامعات
الس�عودية يف تنمية املسؤولية املجتمعية لدى الطالب يف

ض�وء جتارب اجلامعات وتوج�ه وزارة التعليم العايل يف

خط�ة اجلامع�ة وإخضاع إجراءاهت�ا للتقوي�م للتأكد من

حول املس�ؤولية املجتمعية بعامة واملس�ؤولية املجتمعية
للجامع�ات بخاص�ة م�ن خلال موقعه�ا كأعلى منبر
التعليم.

ويالحظ من الدراسات السابقة أهنا كانت جتمع بني

اجلان�ب النظ�ري التحليلي ،واجلانب النظ�ري وامليداين
مع ًا ،وتؤكد هذه الدراسات إمجاالً عىل اجلوانب التالية:
 أن املس�ؤولية االجتامعي�ة تع�د واحدة م�ن دعائماحلياة املجتمعية املهمة.

 أن املسؤولية االجتامعية شكل من التدابري الوقائيةلتجن�ب املش�كالت االجتامعي�ة املعق�دة الت�ي
ستحدث عاج ً
ال أم آجال.

 أن م�ن أه�م اآللي�ات املهم�ة لرتبي�ة املس�ؤوليةاالجتامعي�ة مش�اركة الطلاب يف مناقش�ة لوائح
الكلية مناقش�ة هادفة ومقصودة من جانب إدارة

الكلية،ومشاركتهم يف تطبيقها.

 أوص�ت معظم الدراس�ات بأمهية إدخ�ال مفهوماملس�ؤولية ومعانيه�ا وخصائصه�ا ودرجاهت�ا
ورشوطه�ا ضم�ن الربام�ج الرتبوي�ة واملناه�ج

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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الدراس�ية ،وغري ذلك م�ن برامج ثقافية لتنش�ئة

والوص�ول إىل إجابات تس�هم يف وص�ف وحتليل نتائج

اإلنساين املسؤول.

هذا املنهج يف دراستها.

اإلنسان يف إطار فطرته األصيلة لتحقيق املجتمع
 تن�وع هذه الدراس�ات من حيث جوان�ب الرتكيزوالتطبي�ق ،فمنه�ا م�ا رص�د الواق�ع ،ومنه�ا م�ا

ركز على تناول جوان�ب املس�ؤولية االجتامعية،

اس�تجابات أفراد العينة؛ ولذلك فق�د اعتمدت الباحثة

:2-10جمتمع الدراسة:

بن�ا ًء على ح�دود الدراس�ة املذكورة س�ابق ًا ،ش�مل

وخصائصها ،ونامذجها ،ووسائلها ،ومتطلباهتا،
ومعوقاهت�ا ،وغريها نظري ًا ،ومنها ما اهتم ببحث

اإلم�ام حمم�د بن س�عود اإلسلامية باملس�توى اخلامس

املتغريات األخرى.

الفص�ل األول من الع�ام اجلامع�ي 1437-1436هـ.

جمتمعه�ا كاف�ة الطالب�ات يف مجي�ع الكلي�ات بجامع�ة

ش�كل العالقة بني املس�ؤولية االجتامعية وبعض

والثام�ن والبال�غ عددهن أكث�ر م�ن ( )2634طالبة يف

 -برغم من أمهية املسؤولية االجتامعية إال أن تطبيقها

وق�د روعي يف اختيار املجتم�ع تنوع التخصصات ،وأن

يف التعليم بش�كل عام واجلامعات بشكل خاص
مل يتم عىل قدر هذه األمهية.

 اس�تفادة الدراس�ة احلالية من هذه الدراسات عىلاختالفه�ا يف تدعي�م لإلطار النظ�ري ،كام أمكن
االس�تفادة منه�ا يف إعداد أداة الدراس�ة ،وحتديد
إجراءات الدراسة احلالية.

يكون من خالل املس�تويات الت�ي يف املنتصف والنهائية

بالكلي�ة ،حت�ى يكون قد مر بأكثر اخلربات واملامرس�ات

التي تشكل وعيه وقيمه.

:3-10عينة الدراسة:

تم اختي�ار عينة الدراس�ة بطريقة طبقية عش�وائية،

 -ختتلف الدراس�ة احلالية عن الدراسات السابقة يف

حي�ث قام�ت الباحث�ة بتقس�يم جمتم�ع الدراس�ة إىل

تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعية ل�دى الطالبات من

عين�ة عش�وائية بنس�بة  %15م�ن املجموع ال�كيل لكل

أهنا تناول�ت دور التعليم اجلامعي الس�عودي يف

كلي�ات نظري�ة وكلي�ات تطبيقي�ة ،ث�م قام�ت باختيار

وجه�ة نظره�ن ،جامع�ة اإلمام حممد بن س�عود
اإلسالمية نموذج ًا.

فئة ،ليصبح قوام العينة ( )395طالبة بنس�بة  %15من
أفراد عينة الدراسة ،استعادت الباحثة ( )321استبانة

عارش ًا :اإلطار امليداين:

فق�ط م�ن أص�ل ( )395اس�تبانة أي بنس�بة % 81.3

من جمم�وع العينة .وق�د روعي يف اختيار أف�راد العينة

:1-10منهج الدراسة:

اس�تخدمت الباحث�ة يف الدراس�ة احلالي�ة املنه�ج

الوصفي -بأس�لوبيه التحلييل واملس�حي مستعينة بأحد

أدوات�ه وه�ي االس�تبانه-؛ لك�ون ه�ذا املنهج ه�و أكثر
مناهج البحث مالئمة لطبيعة الدراسة ،وحتقيق أهدافها،
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املجتم�ع ال�كيل للدراس�ة .وبعد تطبيق االس�تبانة عىل

تن�وع التخصصات ،وأن تكون من خالل املس�تويات
الت�ي يف املنتصف والنهائي�ة بالكلية ،حتى يكون قد مر
بكل اخلربات واملامرس�ات التي تش�كل وعي�ه وقيمه،

واجلدول ( )1التايل يوضح ذلك.
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اجلدول رقم ()1

يبني توزيع أفراد جمتمع الدراسة
الكلية

عدد النسبة املئوية
الطالبات املطلوبة ()%

عينة عشوائية
بنسبة %15
من كل فئة

نظرية

1798

%15

270

تطبيقية

836

%15

125

املجموع

2634

%15

395

واجلدولين ( )2و( )3يوضح�ان توزي�ع ووص�ف

أفراد عينة الدراس�ة الذين أجابوا عىل أداة الدراس�ة من

خالل املعلومات األولية هلم كام ييل:

اجلدول رقم ()3

يبني توزيع أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا عىل أداة
الدراسة وفق ًا للمستوى
املستوى

التكرار

النسبة ()%

اخلامس

115

35.8

الثامن

206

64.2

املجموع

321

100

يتض�ح من اجل�دول رق�م ( )3الس�ابق أن %64.2

من أفراد عينة الدراس�ة الذين أجابوا عىل أداة الدراس�ة

من املس�توى الثام�ن ،وأن  %35.8منهم من املس�توى
اخلامس.

اجلدول رقم ()2

يبني توزيع أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا عىل أداة
الدراسة وفق ًا للكلية
الكلية

التكرار

النسبة ()%

نظرية

252

78.5

تطبيقية

69

21.5

املجموع

321

100

يتضح من اجلدول رقم ( )2الس�ابق أن  %78.5من

:4-10أدوات الدراسة:

بعد إطالع الباحثة عىل عدد من الدراس�ات السابقة

واألدوات املس�تخدمة قامت بتطوير استبانه خاصة من

أج�ل التع�رف على دور التعليم اجلامعي الس�عودي يف
تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات ،وقد تكونت

االس�تبانه يف صورهت�ا األولية من جزأي�ن ،تناول األول
منها خصائص أفراد العينة؛ وتناول الثاين تشخيص دور

التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية

ل�دى الطالبات من وجهة نظره�ن ،جامعة اإلمام حممد
ب�ن س�عود اإلسلامية نموذج ًا ،واش�تمل اجل�زء الثاين

أفراد عينة الدراس�ة الذين أجابوا عىل أداة الدراس�ة من

عىل س�تة حماور أساسية تش�مل مجيع عنارص ومكونات

التطبيقية.

( )109عبارة تقيس مدى تضمني املسؤولية االجتامعية

الكلي�ات النظري�ة ،وأن  %21.5منه�م م�ن الكلي�ات

العملي�ة التعليمي�ة داخ�ل كلي�ات اجلامع�ة حتتوي عىل
وأهدافه�ا وأبعادها يف مجيع عن�ارص ومكونات العملية
التعليمية ،يوضحها اجلدول التايل:

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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اجلدول رقم ()5

أجزاء وحماور االستبانة وعدد العبارات املوجودة بكل جزء وحمور
اجلزء

موضوعه

عدد العبارات

اجلزء األول

معلومات أولية

---

اجلزء الثاين

واقع دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
املحور األول

فلسفة وأهداف الكليات اجلامعية

املحور الثالث

املناخ املؤسيس

املحور اخلامس

األنشطة الطالبية

اإلدارة واملامرسات اإلدارية

املحور الثاين

املحور الرابع

املحور السادس

--24
15

17

املقررات الدراسية

12

التفاعالت مع املجتمع املحيل ومؤسساته

16

املجموع

:1-4-10صدق األداة:

25

109

حي�ث كان�ت االس�تبانة يف صورهت�ا املبدئي�ة مكونة

اس�تخدمت الدراس�ة أس�لوبني للتحق�ق من صدق

م�ن جزأين بإمج�ايل ( )112عب�ارة ،وبع�د عرضها عىل

 -1الص�دق الظاهري :قامت الباحثة بعرض االس�تبانة

النهائية مكونة من جزأين بإمجايل ( )109عبارة .وانتهت

األداة مها:

على جمموع�ة م�ن املتخصصين يف الرتبي�ة وعل�م
االجتامع وعددهم ( )8حمكمني ،لالسرتشاد بآرائهم
حول التعليامت املوجهة للخبراء ،وبياناهتا األولية،

وانتماء عب�ارات االس�تبانة إىل أجزائه�ا وحماوره�ا،

وج�ودة صياغ�ة كل عب�ارة ،ومناس�بة التدري�ج
لالس�تبانه ،واقتراح ما يرونه مناس�ب ًا م�ن عبارات،
أو أي�ة توجيهات أخرى .وتم حتلي�ل آراء املحكمني

عىل االس�تبانة وعباراهتا ،وأش�ارت اآلراء إىل إجراء
بع�ض التعديلات عليه�ا متثل�ت يف اآليت :تعدي�ل
صياغة بع�ض العب�ارات ،حذف بع�ض العبارات،

كذل�ك أش�ار البع�ض إىل إضاف�ة بع�ض الكلامت،
حذف كلامت أخرى من العبارات هبدف توضيحها.
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املحكمني وإجراء التعديالت كانت االستبانة يف صورهتا

آراء املحكمين إىل ش�به اتف�اق عىل االس�تبانة وعباراهتا
وتراوحت نس�بة االتفاق بين ( )%90-80عىل أدوات
الدراسة وعبارهتا بعد إجراء التعديالت املطلوبة.

 -2ص�دق االتس�اق الداخلي :بع�د التأك�د م�ن
الص�دق الظاه�ري ألداة الدراس�ة ت�م تطبيقها
ميداني� ًا عىل عينة التقنين والبالغ عددهن ()55

طالب�ة ،وحس�اب معام�ل االرتب�اط بريس�ون
ملعرفة الصدق الداخيل لألداء حيث تم حس�اب

معام�ل االرتب�اط بين درج�ة كل عب�ارة م�ن
عب�ارات االس�تبانة بالدرج�ة الكلي�ة للجزء أو
املحور الذي تنتمي إليه العبارة كام يوضح ذلك

اجلدول التايل:

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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اجلدول رقم () 6

يبني معامل ارتباط بريسون لكل عبارة من عبارات اجلزء بالدرجة الكلية للجزء الذي تنتمي إليه
م

تضمني املسؤولية االجتامعية يف
فلسفة وأهداف الكلية

اإلدارة واملامرسات
اإلدارية

**0.429

**0.589

1

**0.511

3

**0.475

2

4

5

6

7

8

9

**0.496

**0.567

**0.524

**0.519

**0.551

**0.549

10

**0.594

12

**0.521

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

**0.539

**0.467

**0.411

**0.453

**0.465

**0.419

**0.487

**0.580

**0.609

**0.574

**0.523

**0.481

**0.489

**0.556

**0.525

**0.577

**0.566

**0.528

**0.534

**0.527

**0.552

معامل االرتباط
املناخ املؤسيس

املقررات
الدراسية

األنشطة
الطالبية

التفاعالت مع املجتمع
املحيل ومؤسساته

**0.477

**0.557 **0.590

**0.521

**0.428

**0.527 **0.634

**0.593

**0.435

**0.420

**0.443

**0.497

**0.550

**0.544

**0.527

**0.548

**0.485

**0.576

**0.553

**0.572 **0.619

**0.546 **0.613

**0.594 **0.623

**0.559 **0.625

**0.568 **0.620

**0.504 **0.617

**0.541 **0.630

**0.548 **0.638

**0.546 **0.618

**0.564 **0.566

**0.593

**0.590

**0.537

**0.548

**0.564

**0.542

**0.584

**0.502

**0.508

**0.380

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات

**0.555

**0.611

**0.552

**0.529

**0.539

**0.477

**0.582

**0.592

**0.568

**0.580

**0.565

**0.552

**0.560

**0.516

**0.478

**0.549

**0.570

**0.620

**0.505

**0.568

**0.535

**0.558

**0.540

**0.539

**0.434

**0.536

**0.542
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يتض�ح من اجلدول الس�ابق أن مجيع عب�ارات حماور

االس�تبانة ذات عالق�ة إجيابي�ة ،وه�ي مجيعه�ا دالة عند

مس�توى  ،0.01مما يشير إىل أن مجيع العبارات صادقة
فيما تقيس�ه ومتث�ل املح�ور أو اجلزء ال�ذي تنتم�ي إليه،
وحتقق خاصية الصدق الداخيل لالستبانة.
:2-4-10ثبات األداة:

:5-10املعاجلة اإلحصائية:

لتحقي�ق أه�داف الدراس�ة وحتلي�ل البيان�ات الت�ي

ت�م جتميعه�ا ،فقد ت�م اس�تخدام العديد من األس�اليب
اإلحصائية املناسبة باس�تخدام احلزم اإلحصائية للعلوم
االجتامعي�ة ( ،)SPSSولتحدي�د ط�ول خالي�ا املقياس

الثالث�ي (احل�دود الدني�ا والعلي�ا) املس�تخدم يف حم�اور

بع�د تطبيقه�ا أداة الدراس�ة ميداني� ًا على عين�ة التقنني

الدراسة ،تم حس�اب املدى( ،)2=1-3ثم تقسيمه عىل

الدراس�ة (االس�تبانة) تم اس�تخدام (معادلة ألفا كرونباخ)

أي ( )0.66 =3/2بع�د ذل�ك ت�م إضافة ه�ذه القيمة

والبال�غ عدده�ن ( )55طالب�ة لقي�اس م�دى ثب�ات أداة
(( )Cronbach›s Alpha (αللتأكد من ثبات أداة الدراسة،
واجلدول رقم ( )7يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.

يبني معامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة
تضمني املسؤولية االجتامعية يف فلسفة
وأهداف الكلية
اإلدارة واملامرسات اإلدارية

معامل الثبات
0.872
0.833

الصحي�ح) وذل�ك لتحدي�د احل�د األعلى هل�ذه اخللية،
وهكذا أصبح طول اخلاليا كام يأيت:

باختالف املحور املراد قياسه.

• من  1.67إىل  2.33يمثل (إيل حد ما) نحو كل
عبارة باختالف املحور املراد قياسه.

• م�ن  2.34إىل  3.00يمث�ل (كبيرة) نح�و كل
عبارة باختالف املحور املراد قياسه.

املناخ املؤسيس

0.827

املقررات الدراسية

0.851

وبعد ذلك تم حساب املعامالت اإلحصائية التالية:

األنشطة الطالبية

0.902

 -معامل ارتباط بريسون :حلساب صدق االستبانة.

التفاعالت مع املجتمع
املحيل ومؤسساته

 -معامل ثبات ألفا كرونباخ :حلساب ثبات االستبانة.

0.848

 -اجل�داول التكراري�ة :حلس�اب النس�بة املئوية لكل

كامل االستبانه

0.959

يتضح من اجلدول رقم ( )7السابق أن قيم معامالت

الثبات مرتفعة ،وهذا يدل عىل أن االستبانة تتمتع بدرجة

عالية من الثبات يمكن االعتامد عليها يف التطبيق امليداين
للدراسة.
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إىل أق�ل قيمة يف املقي�اس (أو بداية املقياس وهي الواحد

• من  1إىل  1.66يمثل (ال تطبق) نحو كل عبارة

اجلدول رقم ()7

املحور

عدد خاليا املقياس للحصول عىل طول اخللية الصحيح

عب�ارة حت�ت كل جزء أو حم�ور وترتيبها حس�ب

معدالهتا ،ولتحديد درجة املوافقة عىل كل عبارة
م�ن العبارات اس�تخدام طريقة األوزان النس�بية
للمقياس ذو الثالث درجات.

 -اختبار  tلتعرف الف�روق ذات داللة إحصائية –إن

وجدت -بني اس�تجابات أفراد عينة الدراسة فيام
يتعلق بعبارات االستبانة تعزى ملتغريات الدراسة.

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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أحد عرش:عرض النتائج ومناقشتها:

 -5اإلدارة واملامرسات اإلدارية ،واألنشطة الطالبية
()1.88

السؤال األول:

مما يؤكد أن دور التعليم اجلامعي الس�عودي يف تنمية

ما دور التعليم اجلامعي الس�عودي يف تنمية املسؤولية

مفاهي�م وأهداف وأبع�اد املس�ؤولية االجتامعية ما يزال
متوس�ط ًا مما يؤثر على تنمية املس�ؤولية االجتامعية لدى

االجتامعية لدى الطالبات من وجهة نظر طالبات جامعة

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟

لطالب�ات كمواطن�ات نش�يطات مش�اركات يف حتقي�ق

لإلجاب�ة عن ه�ذا الس�ؤال ،تم حس�اب التكرارات

الصال�ح العام وخدمة قضايا املجتم�ع املحلية والعاملية.

والنس�ب املئوية لالس�تجابات وكذلك األوزان النسبية
هل�ا ،ث�م ترتيبها تنازلي� ًا تبع ًا للوزن النس�بي هل�ا ،ثم تبع ًا

وتتف�ق ه�ذه النتائج مع ما توصلت له دراس�ة (املومني،
وهياجن�ة2011،م) حي�ث ج�اءت درج�ة املس�ؤولية

للتك�رارات الت�ي ج�اءت حت�ت حم�ور مواف�ق يف حال�ة

االجتامعي�ة لدى طلبة اجلامعة متوس�طة وه�ذا يؤكد أن

التساوي األوزان ،كام هو مبني فيام ييل:

 -وبحس�اب املتوس�ط احلس�ايب لكل حمور عىل حدة

دور اجلامعة يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالب
والطالبات كان متوسط ًا أيضا .وال تتفق هذه النتائج مع

الس�ت أقل من ( )2.34ويمك�ن ترتيب درجة
حتقي�ق املحاور الس�ت وفق ًا للمتوس�ط احلس�ايب

بلغ متوس�ط الدرجة الكلية للمسؤولية االجتامعية لدى

تبين أن مجي�ع املتوس�طات احلس�ابية للمح�اور

لكل منها كالتايل:

		
 -1فلسفة وأهداف الكلية

()2.3

			
 -3املقررات الدراسية

()1.97

 -2املناخ املؤسيس			

ما توصلت له دراسة (عوض وآخرون2012،م) حيث

طلبة اجلامعة ( )%72.8أي بدرجة كبرية وهذا يؤكد أن
دور اجلامعة يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالب
والطالبات كان كبري ًا أيضا.

()1.98

ويمكن تفصيل ذلك فيام ييل:

 -املح�ور األول :تضمين املس�ؤولية االجتامعي�ة يف

 -4التفاعالت مع املجتمع املحيل ومؤسساته()1.92

فلسفة وأهداف الكلية

اجلدول رقم ()8

يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول تضمني املسؤولية االجتامعية يف فلسفة وأهداف الكلية
م

العبارة كبرية

1

تتبنى الكلية رؤية طويلة املدى لتعليم الطالبات ك
املسؤولية االجتامعية.
%

2

تتبنى الكلية رؤية طويلة املدى لتعليم الطالبات ك
قيمة املشاركة.
%

درجة التطبيق

إىل حد ما

ال تطبق

41

191

89

12.8

59.5

27.7

24.6

54.8

20.6

79

176

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات

66

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.85

0.620

24

2.04

0.672

12
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م

درجة التطبيق

العبارة كبرية

إىل حد ما

ال تطبق

ك

69

149

62

3

تدعم الكلية األهداف املحلية للبيئة املحيطة.

4

يتوافر وعي عام مشرتك بني مجيع األعضاء
للمسؤولية االجتامعي.

ك
%

5

تسعى الكلية إىل حتقيق الفهم وااللتزام
باملسؤولية االجتامعية للمجتمع.

ك
%

79

ك

74

ك

69

ك

84

80

6

%

يتعهد أعضاء الكلية بتوفري خربات تعاونية
ومشاركة تعزز التعلم وحل املشكالت املرتبطة
%
بتطوير املسؤولية االجتامعية.

21.5
19.3

23.1

52.6

21.5

47.4

31.2

26.2

50.5

23.4

9

تتضمن أهداف الكلية تنمية التفكري حلل
املشكالت.

ك
%

10

تتضمن أهداف الكلية إعداد الطالبات
للمسؤولية االجتامعية.

ك

11

تتبنى أهداف الكلية نرش ثقافة املسؤولية
االجتامعية التي تدعم املشاركة والتعاون
واإليثار والتفاهم واالعرتاف باملصلحة العامة
واالنخراط يف قضايا املجتمع.

%

88

24.9

169

152

162

153

47.7
169

78

100
75

88

27.4
64

27.4

52.6

19.9

ك

97

156

68

%

30.2

48.6

21.2

99

163

59

تدعم أهداف الكلية االجتاهات اإلجيابية نحو ك
العمل اجلامعي.
%

تدعم أهداف الكلية االجتاهات اإلجيابية نحو ك
العمل التطوعي.
%

تدعم أهداف الكلية القيم واملبادئ اإلجيابية يف ك
14
أداء الواجبات وااللتزامات املجتمعية.
%

تنمي أهداف الكلية قدرات الطالبة االجتامعية ك
15
والوجدانية والدينية والوطنية.
%

32

81

24.3

8

13

161

25.2

24.6

تتضمن أهداف الكلية تنمية التكفري اإلبداعي.

12

55.5

81

50.2

7

%

178

32.1

25.2

تتضمن أهداف الكلية تنمية التفكري الناقد.

%

46.4

103

30.8

50.8

18.4

32.1

47.7

20.2

29.9

53.9

16.2

29

49.5

21.5

103
96

93

153

173

159

65

52

69

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.89

0.725

23

1.94

0.666

21

1.99

0.707

18

1.99

0.689

17

1.90

0.720

22

2.03

0.704

14

1.98

0.724

20

2.07

0.685

10

2.09

0.712

7

2.12

0.692

2

2.12

0.715

3

2.14

0.666

1

2.07

0.708

11
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م

درجة التطبيق

العبارة كبرية

إىل حد ما

ال تطبق

16

تنمي أهداف الكلية يف الطالبة اإلحساس
باملسؤولية نحو ذاهتا.

ك
%

94

159

17

تنمي أهداف الكلية اإلحساس لدى الطالبة
بأمهية املشاركة االجتامعية.

ك
%

78

18

تنمي أهداف الكلية اإلحساس باملسؤولية
الوطنية لدى الطالبة.

ك
%

88

19

تنمي أهداف الكلية احرتام ومحاية حقوق
اإلنسان لدى الطالبة.

ك
%

81

تدعم أهداف الكلية ثقافة املسؤولية االجتامعية ك
املستنرية بحيث متكن الطالبات من:
20
%
الربط بني املسؤولية األخالقية والدينية.

97

29.3
24.3
27.4

49.5
187

58.3
154
48

160

68

21.2
56

17.4
79

24.6

25.2

49.8

تطوير فهم متزايد لدورها يف املجتمع من خالل ك
21
احلقوق والواجبات.
%

30.2

48.9

20.9

27.1

50.2

22.7

ك

102

150

69

%

31.8

46.7

21.5

ك

102

153

66

ك

59

22

تطوير فهم متزايد للمسؤولية نحو اجلامعة
التي تنتمي إليها ،سواء كانت األرسة أو احلي
واجلريان أو اجلامعة أو جهة العمل أو املجتمع
املحيل.

23

تطوير فهم متزايد للفرق بني ما هو سلوك
أخالقي وما هو سلوك غري أخالقي.

 24تطوير فهم متزايد ملسؤوليتها نحو البيئة والنظام.

%

%

87

161

67

73

31.8

47.7

20.6

18.4

61.1

20.6

196

2.08

0.707

8

2.07

0.643

9

2.03

0.722

15

2

0.709

16

80

24.9

157

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتتيب

66

2.09

0.710

6

2.04

0.706

13

2.10

0.724

5

2.11

0.716

4

1.98

0.625

19

املتوسط احلسايب العام = ،2.03االنحراف املعياري العام = 0.349

بتحليل استجابات الطالبات للمحور األول ،يتضح:

الكلي�ات اجلامعي�ة القي�م واملب�ادئ اإلجيابي�ة يف

(تطبق إىل حد ما وتطبق بدرجة كبرية) للعبارات

أهداف الكليات االجتاهات اإلجيابية نحو العمل

 أن معظ�م التك�رارات والنس�بة املئوي�ة لالختي�اراملرتبطة بفلسفة الكليات وأهدافها تتعدى النسبة
املئوية املعيارية للتحليل اإلحصائي وهي ()%80
ويمك�ن توضي�ح ذل�ك كام يلي :تدع�م أهداف

أداء الواجبات وااللتزامات املجتمعية ،كام تدعم
اجلامع�ي ،وتتضم�ن أه�داف الكلي�ات إع�داد

الطالب�ات للمس�ؤولية االجتامعي�ة (،)%83.8

( )%80( ،)%81.6عىل التوايل.

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات

33

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ،)1ديسمبر 2015م  -صفر 1437هـ

 -كما توض�ح اس�تجابات الطالب�ات أن أه�داف

االجتامعي�ة حيث ج�اءت اس�تجابات الطالبات

التطوعي ( ،)%79.8وتطوير فهم متزايد للفرق

بنس�ب (،)%77.4( ،)%77.3( ،)%78.5

الكليات تدعم االجتاه�ات اإلجيابية نحو العمل

بين ما هو س�لوك أخالق�ي وما هو س�لوك غري

أخالق�ي ( ،)%79.5وتدعم أه�داف الكليات
ثقافة املسؤولية االجتامعية املستنرية بحيث متكن

الطالب�ات م�ن الربط بين املس�ؤولية األخالقية
والديني�ة ( ،)%79.1وتتبن�ى أه�داف الكليات

نشر ثقاف�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة الت�ي تدع�م

املشاركة والتعاون واإليثار والتفاهم واالعرتاف

باملصلحة العامة واالنخ�راط يف قضايا املجتمع،

وتنم�ي أهداف الكلي�ات يف الطالبة اإلحس�اس
باملس�ؤولية نح�و ذاهت�ا ( ،)%78.8و تدع�م

أه�داف الكلي�ة ثقاف�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة
املس�تنرية بحيث متكن الطالبات م�ن تطوير فهم

متزايد للمسؤولية نحو اجلامعة التي ينتمني إليها،

س�واء كانت األرسة أو احلي واجلريان أو اجلامعة

()%72.6( ،)%75( ،)%75.4( ،)%76.8
على الت�وايل ،وه�ي أق�رب إىل النس�بة املعياري�ة
للتحليل اإلحصائي.

 وتوضح اس�تجابات الطالبات أن فلسفة الكلياتوأهدافه�ا ال تتبن�ى رؤي�ة طويل�ة امل�دى لتعليم

الطالب�ات املس�ؤولية االجتامعي�ة ،وال تدع�م
أه�داف الكلي�ات ثقاف�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة

املس�تنرية بحيث متك�ن الطالبات م�ن تطور فهم
متزايد ملسؤوليتها نحو البيئة والنظام ،وال يتوافر

وعي عام مشترك بني مجيع األعضاء للمسؤولية
االجتامع�ي ،حيث جاءت اس�تجابات الطالبات
لالختي�ار (ال تطب�ق وتطب�ق إىل حد ما) بنس�ب

( )%80.7( ،)%81.7( ،)%87.2على
التوايل.

أو جهة العمل أو املجتمع املحيل ،وتنمي أهداف

 -كام توضح استجابات الطالبات أن فلسفة الكليات

والدينية والوطني�ة ،وتتبنى الكليات رؤية طويلة

تدعم الكليات األه�داف املحلية للبيئة املحيطة،

أه�داف الكلي�ات ثقاف�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة

ومش�اركة تعزز التعلم وحل املشكالت املرتبطة

متزاي�د لدوره� ّن يف املجتمع من خلال احلقوق

إىل حتقيق الفهم وااللتزام باملس�ؤولية االجتامعية

الكليات ق�درات الطالبة االجتامعية والوجدانية

وأهدافه�ا ال تتضم�ن تنمية التفكير الناقد ،وال

امل�دى لتعلي�م الطالبات قيمة املش�اركة ،و تدعم

وال يتعهد أعضاء الكليات بتوفري خربات تعاونية

املس�تنرية بحيث متكن الطالبات م�ن تطوير فهم

بتطوير املسؤولية االجتامعية ،وال تسعى الكليات

والواجب�ات ،وتتضم�ن أهداف الكلي�ات تنمية

للمجتم�ع ،وال تتضم�ن أه�داف الكلي�ة تنمي�ة

اإلحس�اس باملس�ؤولية الوطني�ة ل�دى الطالب�ة،

الطالبات لالختي�ار (ال تطبق وتطبق إىل حد ما)

حق�وق اإلنس�ان ل�دى الطالبة ،وتنم�ي أهداف

( )%75.1( ،)%75.4عىل التوايل ،وهي أقرب

التكفير اإلبداع�ي ،وتنم�ي أه�داف الكلي�ات

التفكري حلل املشكالت حيث جاءت استجابات

وتنم�ي أه�داف الكلي�ات احترام ومحايته�ا

بنس�ب (،)%76.9( ،)%78.5( ،)%78.6

الكليات اإلحساس لدى الطالبة بأمهية املشاركة

34

لالختيار(تطبق إىل ح�د ما وتطبق بدرجة كبرية)
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تتبن�اه االجتاه�ات العاملية املع�ارصة من رضورة

إىل النسبة املعيارية للتحليل اإلحصائي.

 -وبتحليل النتائج السابقة يتضح أن فلسفة الكليات

تضمين تل�ك املفاهي�م واأله�داف واألبعاد يف

االجتامعي�ة ل�دى طالب�ات اجلامع�ة ،حي�ث بلغ

اإلط�ار النظ�ري للدراس�ة .كام تتف�ق النتائج مع

رؤي�ة وأه�داف اجلامع�ات والكليات كما يؤكد

وأهدافه�ا تدع�م إىل ح�دٍّ م�ا تنمي�ة املس�ؤولية

م�ا توصل�ت إليه دراس�ة (نظم�ي2012،م) من

املتوسط احلسايب العام له ( ،)2.03وهو متوسط

أن خدم�ة املجتم�ع واملس�ؤولية االجتامعي�ة يف

يق�ع يف الفئ�ة الثاني�ة من فئ�ات املقي�اس الثالثي

اجلامع�ات تك�ون لبن�اء عالقات عامة وحتسين

( )2.33-1.67وه�ي الفئ�ة الت�ي تشير إىل

الص�ورة اإلعالمية للمؤسس�ة اجلامعية ال لس�د

خي�ار «تطبق إىل حد ما» .وتتف�ق النتائج امليدانية

فراغ احتياجات املجتمع.

مع ما توصل�ت إليه الدراس�ة يف اإلطار النظري

ب�أن اجلامع�ات والكلي�ات ال تتبن�ى يف رؤيته�ا
وأهدافها مفاهيم املسؤولية االجتامعية وأهدافها

 -املحور الثاين :اإلدارة واملامرسات اإلدارية:

وأبعاده�ا بالش�كل املطل�وب ،وه�ذا خيال�ف ما

اجلدول رقم ()9

يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول تضمني املسؤولية االجتامعية يف اإلدارة واملامرسات اإلدارية
م

درجة التطبيق

العبارة
تطبق بدرجة كبرية

تطبق إىل
حد ما

1

تستشري إدارة الكلية الطالبات بانتظام يف
عملية صنع القرار.

ك
%

37

2

تستشري إدارة الكلية الطالبات يف القضايا
املتعلقة بحياة الطالبات اجلامعية.

ك
%

41

تشجع إدارة الكلية بشكل نشط للمشاركة يف ك
االجتامعات املرتبطة بقضايا إدارة الكلية% .

57

3
4
5
6

تتيح إدارة الكلية مصادر مؤسساتية (أفراد -ك
أقسام) ملساعدة الطالبات عىل فهم حقوقهم
%
اجلامعية والوصول إليها.

تتيح الكلية لكل الطالبات املشاركة يف حياة ك
اجلامعة أو األنشطة الطالبية التي يرغبون يف
%
ممارستها.

تتيح إدارة الكلية مشاركة أوسع للطالبات يف ك
حياة اجلامعة.
%

11.5

املتوسط

ال تطبق
138

146

164

116

43

45.5

12.8

51.1

36.1

17.8

49.8

32.4

18.4

55.8

25.9

20.6

51.1

28.3

22.4

54.5

23.1

59

66

72

160
179

164

175
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104
83

91

74

االنحراف
الرتتيب
املعياري

1.66

0.675

15

1.77

0.660

14

1.85

0.694

12

1.93

0.662

4

1.92

0.696

5

1.99

0.675

1
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درجة التطبيق

م

العبارة
تطبق بدرجة كبرية

7

تتيح إدارة الكلية مشاركة أوسع للطالبات يف ك
اختاذ القرارات.
%

تطبق إىل
حد ما
79

24.6

8

تشجع الكلية الطالبات يف اختيار مقرراهتم
الدراسية.

ك

71

9

تشجع إدارة الكلية مجيع الطالبات يف ممارسة ك
األنشطة الطالبية يف احلياة اجلامعية.
%

72

%

ك

10

أصبحت الكلية يف اآلونة األخرية منفتحة
أكثر ملشاركة الطالبات يف اختاذ القرارات.

11

توفر الكلية احلوافز املختلفة لضامن مشاركة ك
الطالبات يف أنشطة احلياة اجلامعية.
%

%

توفر الكلية فرص ًا متساوية حلضور الطالبات ك
(املحارضات-الندوات) التي تستكشف
12
القضايا الرئيسة للمجتمع واالقتصاد من
%
املنظور االجتامعي.
توفر الكلية آليات للسامح لألعضاء
 13والطالبات بإثارة تساؤالت حول كيفية إدارة
%
الكلية.

ك

14
15

تشجع الكلية تعاون أعضاء هيئة التدريس
مع الطالبات إلنجاز املهمة االجتامعية
للكلية.

ال تطبق
150

46.7
149

92

28.7
101

22.1

46.4

31.5

22.4

49.5

28

71

159
152

90
98

22.1

47.4

30.5

24.3

43

32.7

56

180

85

17.4

56.1

26.5

52

174

95

78

138

105

16.2

54.2

29.6

18.1

53

29

17.1

49.8

ك

58

توفر الكلية أماكن وقنوات متعددة ملشاركة ك
الطالبات يف إدارة الكلية.
%

55

%

املتوسط

170

157

93

109
34

االنحراف
الرتتيب
املعياري

1.96

0.730

2

1.91

0.727

9

1.94

0.709

3

1.92

0.722

6

1.92

0.752

7

1.91

0.658

8

1.87

0.664

11

1.89

0.678

10

1.83

0.696

13

املتوسط احلسايب العام = ،1.88االنحراف املعياري العام = 0.379

بتحليل استجابات الطالبات للمحور الثاين ،يتضح:

القرار ،.وال تستشير إدارة الكليات الطالبات يف

وأبعاده�ا يف إدارة الكلي�ات وممارس�تها اإلدارية

( )%87.2( ،)%88.5على الت�وايل ،ويؤك�د

 أن تضمني مفاهيم املسؤولية االجتامعية وأهدافهاال تتحق�ق حيث ج�اءت االس�تجابات ال تطبق

وتطب�ق إىل ح�د ما للعب�ارات :ال تستشير إدارة
الكلي�ات الطالب�ات بانتظ�ام يف عملي�ة صن�ع

36

القضاي�ا املتعلقة بحياة الطالبات اجلامعية بنس�بة

ذلك عدم توفري الكليات أماكن وقنوات متعددة
ملش�اركة الطالب�ات يف إدارة الكلي�ة ،وآلي�ات

للسماح لألعض�اء والطالبات إلثارة تس�اؤالت
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ح�ول كيفي�ة إدارة الكليات بنس�بة (،)%83.8

( )%77.5على الت�وايل ،وج�اءت ع�دم توفير

للمش�اركة يف االجتامعات املرتبطة بقضايا إدارة

الطالب�ات يف أنش�طة احلي�اة اجلامعي�ة ،وال تتيح

وجاءت عدم تشجع إدارة الكليات بشكل نشط

الكلي�ة ،وع�دم توفير الكليات فرص متس�اوية

حلض�ور الطالب�ات (املحارضات-الن�دوات)

الت�ي تستكش�ف القضاي�ا الرئيس�ة للمجتم�ع
واالقتص�اد م�ن املنظ�ور االجتامع�ي ،وع�دم

تش�جيع الكليات تع�اون أعضاء هيئ�ة التدريس
م�ع الطالبات إلنج�از املهمة االجتامعي�ة للكلية

بنس�بة ( )%82( ،)82.2( ،)%82.6على
الت�وايل ،وج�اءت ع�دم إتاح�ت إدارة الكليات

مص�ادر مؤسس�اتية (أفراد-أقس�ام) ملس�اعدة
الطالب�ات عىل فهم حقوقه َّن اجلامعية والوصول
إليها بنسبة (.)%80.8

الكلي�ات احلواف�ز املختلف�ة لضمان مش�اركة
إدارة الكليات مش�اركة أوسع للطالبات يف اختاذ

القرارات ( ،)%75.7و( )%75.4عىل التوايل؛

وه�ذا يؤكد عدم دعم إدارة الكليات وممارس�تها
اإلداري�ة ملفاهي�م وأه�داف وأبع�اد املس�ؤولية

االجتامعي�ة بالش�كل املناس�ب مم�ا يعي�ق تنمي�ة
املسؤولية االجتامعية لدى طالبات اجلامعة.

 ويؤك�د ما س�بق بصورة جلي�ة اس�تجابات العينةلالختي�ار (تطب�ق بدرج�ة كبرية) حي�ث جاءت
النس�ب املئوية الستجابات مجيع أفراد العينة عىل

عبارات هذا املحور أقل من (.)%30

 -وبحساب املتوسط احلسايب لعبارات املحور الثاين

 -ويؤك�د ع�دم دع�م إدارة الكلي�ات وممارس�اهتا

جاء املتوس�ط أقل من ( )2.00جلميع العبارات

وأبعاده�ا أن باق�ي العبارات الت�ي مل حتصل عىل

ال تدع�م تنمي�ة مفاهي�م املس�ؤولية االجتامعي�ة

اإلداري�ة ملفاهيم املس�ؤولية االجتامعية وأهدافها

نس�بة ( )%80لالس�تجابة ال تطب�ق وتطب�ق إىل
حد ما قد حصلت عىل نس�بة مئوي�ة عالية أقرب

مما يؤكد أن املامرس�ات اإلداري�ة إلدارة الكليات
وأهدافه�ا وأبعاده�ا ل�دى طالب�ات اجلامع�ة

بالشكل املناسب.

إىل ( )%80ويعن�ي ه�ذا ع�دم إتاح�ت الكليات

 -وبتحلي�ل النتائ�ج الس�ابقة يتض�ح أن املامرس�ات

األنش�طة الطالبي�ة الت�ي يرغب�ون يف ممارس�تها

بالطالب�ات تدع�م إىل ح�دٍّ م�ا تنمي�ة املس�ؤولية

الطالب�ات يف اختي�ار مقرراهت�م الدراس�ية ،ومل

احلس�ايب العام له ( ،)1.88وهو متوسط يقع يف

عىل مش�اركة الطالب�ات يف اختاذ الق�رارات ،وال

 )2.33وهي الفئة التي تشري إىل خيار “تطبق إىل

يف حي�اة اجلامع�ة ،وعدم تش�جيع إدارة الكليات

ج�اء يف أدبيات اإلطار النظري للدراس�ة ،حيث

املش�اركة ل�كل الطالب�ات يف حي�اة اجلامع�ة أو

اإلدارية إلدارة الكلي�ات يف تعامالهتا وعالقاهتا

بنس�بة ( ،)%79.4وجاءت عدم تش�جع الكلية

االجتامعية لطالبات اجلامعة ،حيث بلغ املتوسط

تصب�ح الكلي�ة يف اآلون�ة األخيرة منفتح�ة أكثر

الفئ�ة الثانية من فئات املقياس الثالثي (-1.67

تتي�ح إدارة الكلي�ات مش�اركة أوس�ع للطالبات

حد ما” .وتتفق النتائج امليدانية هلذا املحور مع ما

مجيع الطالبات عىل ممارس�ة األنش�طة الطالبية يف

أك�دت أن بني�ة العالق�ات االجتامعي�ة ونمطه�ا

احلي�اة اجلامعية بنس�بة (،)%77.7( ،)%77.9

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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داخ�ل الكلي�ات اجلامعي�ة تق�وم على الس�لطة

التعليمي�ة يف نشر ثقاف�ة الديمقراطي�ة والتحول

هيئ�ة التدري�س يف ف�رض قواعد الضب�ط داخل

التس�لط ونشر ثقاف�ة سياس�ية ديمقراطي�ة لدى

األحادي�ة م�ن جان�ب اهلي�كل اإلداري وأعضاء
الكلي�ات والتوجيه والتحك�م يف التفاعالت بني
عنارصه�ا ،يف حني تؤكد األدبيات عىل مس�توى
اخلبرات العاملي�ة على أمهي�ة دور املؤسس�ات

الديمقراط�ي وذل�ك بتفكيك وحمارصهت�ا ثقافة

خمتلف فئات املجتمع وترسيخها.
 -املحور الثالث :املناخ املؤسيس

اجلدول رقم ()10

يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول تضمني املسؤولية االجتامعية يف املناخ املؤسيس
م

العبارة
التعاون تطبق بدرجة كبرية
أ) العالقة بني الطالبات
تتعلم الطالبات التعاون يف جمموعات مع
طالبات أخريات.

تطبق إىل
حد ما

ك

64

2

80

1

ال تطبق
186

71

تعمل الطالبات املختلفات كل مع األخرى يف ك
أنشطة الكلية.
%

19.9

57.9

22.1

24.9

55.5

19.6

3

تتعرف الطالبات عىل بعضهن البعض جيد ًا
داخل قاعات الدرس.

4

هتتم الطالبات بالتعرف عىل بعضهن البعض.

5

تطور الطالبات ارتباطات قوية مع بعضهن
البعض.

6
7
8

38

%

درجة التطبيق

ك
%

95

29.6

50.5

28

55.8

16.2

ك
ك

91

تستمتع الطالبات باملشاركة مع بعضهن البعض ك
يف أنشطة الكلية.
%

58

%

أ) العالقة بني أعضاء هيئة التدريس والطالبات ك
يرشح أعضاء هيئة التدريس للطالبات
%
اهتامماهتن وخماوفهن.
يساعد أعضاء هيئة التدريس الطالبات لتنظيم ك
عملهن.
%

162

64

19.9

90

%

178

63

179

163

52

67

28.3

50.8

20.9

18.1

60.4

21.5

20.9

53.9

25.2

22.4

52

25.5

67

72

194

173

167

69

81

82

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.98

0.649

8

2.05

0.666

4

2.10

0.698

2

2.12

0.656

1

2.07

0.699

3

1.97

0.629

9

1.96

0.679

11

1.97

0.693

10
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م

العبارة
التعاون تطبق بدرجة كبرية

تطبق إىل
حد ما

9

يساعد أعضاء هيئة التدريس الطالبات عىل
تعويض ما فاهتم يف غياهبن.

ك
%

65

10

تعرض الطالبات اهتامماهتن يف قاعات
الدروس.

ك
%

63

11

هيتم أعضاء هيئة التدريس باالهتاممات
الشخصية للطالبات.

ك

12

حيرتم أعضاء هيئة التدريس آراء الطالبات
ويشجعوهنن عىل التعبري عنها أثناء
املحارضات.

%

64

ك

87

ك

66

تشعر الطالبات باحلرية لالختالف مع معلميهن ك
14
يف مناقشة القضايا االجتامعية والسياسية.
%

71

20.2
19.6

درجة التطبيق
ال تطبق
169

52.6
159

49.5
163

87

27.1
99

30.8
94

19.9

50.8

29.3

27.1

48.3

24.6

20.6

50.5

29

22.1

50.2

27.7

ك

71

179

71

%

22.1

55.8

22.1

77

170

74

61

171

89

%

13

يشجع أعضاء هيئة التدريس الطالبات
عىل املناقشة القضايا االجتامعية والسياسية
للمجتمع.

15

ح)العالقة بني أعضاء هيئة التدريس
يتحدث أعضاء هيئة التدريس مع بعضهم
البعض عن املامرسات التي تشجع املهمة
االجتامعية للكلية.

يتعاون أعضاء هيئة التدريس يف ممارسة األنشطة ك
16
التعليمية الداعمة للغرض االجتامعي.
%

24

17

يستمتع أعضاء هيئة التدريس بتسهيل أنشطة
تعليم املسؤولية االجتامعية وتطويرها.

19

%

ك
%

155

162

161

53

53.3

79

93

89

23.1
27.7

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.93

0.686

13

1.89

0.703

17

1.91

0.696

16

2.02

0.720

5

1.92

0.700

14

1.94

0.705

12

2

0.666

7

2.01

0.687

6

1.91

0.679

15

املتوسط احلسايب العام = ،1.98االنحراف املعياري العام = 0.351

بتحليل استجابات الطالبات للمحور الثالث ،يتضح:

وه�ي ( )%80ويمك�ن توضي�ح ذل�ك كما ييل:

(تطبق إىل حد ما وتطبق بدرجة كبرية) للعبارات

بالتعرف عىل بعضهن البعض بنسبة (،)%83.8

 أن معظ�م التك�رارات والنس�بة املئوي�ة لالختي�اراملرتبطة بالعالقات بني الطالبات بعضهن ببعض

تتعدى النسبة املئوية املعيارية للتحليل اإلحصائي

إن العالق�ات بين الطالب�ات تتمي�ز باهتاممه�ن

كما تعمل الطالبات املختلف�ات كل مع األخرى
يف أنش�طة الكلي�ة بنس�بة (،)%80.1وتتع�رف

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات

39

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ،)1ديسمبر 2015م  -صفر 1437هـ

الطالب�ات على بعضه�ن البع�ض جي�د ًا داخ�ل

يس�اعد أعض�اء هيئ�ة التدري�س الطالب�ات يف

 -بينام جاءت اس�تجابات الطالبات للعبارات تطور

اس�تجابات الطالب�ات (ال تطب�ق وتطبق إىل حد

بنس�بة ( ،)%79وتس�تمتع الطالب�ات باملش�اركة

( )%77.5على الت�وايل وه�ي أقرب إىل النس�بة

قاعات الدرس بنسبة (.)%80.1

الطالب�ات ارتباط�ات قوي�ة مع بعضه�م البعض

م�ع بعضهم البع�ض يف أنش�طة الكليات بنس�بة
( ،)%78.5وتتعل�م الطالب�ات ليتع�اون يف

جمموعات مع طالبات أخريات بنسبة ()%77.8
وهي نس�ب قريب�ة من النس�بة املعياري�ة ()%80

ملجم�وع االس�تجابتني يطب�ق إىل حد م�ا ويطبق
بدرج�ة كبيرة مم�ا يعن�ي أن الكلي�ات اجلامعي�ة

تؤكد عىل روح املش�اركة والتعاون بني الطالبات
بعضهن البعض داخل قاعات الدراس�ة وكذلك
األنشطة الطالبية.

 وفيما يتعل�ق ببني�ة العالق�ات بين أعض�اء هيئ�ةالتدري�س والطالب�ات ،فق�د اتض�ح أن أعض�اء
هيئة التدريس ال هيتمون باالهتاممات الشخصية

للطالب�ات بنس�بة ( ،)%80.4كما ال تع�رض

الطالب�ات اهتامماهتن يف قاعات الدروس بنس�بة
( ،)%80.1كام ال يش�جع أعضاء هيئة التدريس

الطالب�ات على مناقش�ة القضاي�ا االجتامعي�ة
والسياس�ية للمجتم�ع بنس�بة (،)%79.5

وال يشرح أعض�اء هيئ�ة التدري�س للطالب�ات
اهتامماهتم العلمية واالجتامعية والسياس�ية .وكام
ال يوضح�ون خماوفهم عند تن�اول هذه القضايا،
وال يس�اعد أعض�اء هيئ�ة التدري�س الطالب�ات
على تعوي�ض ما فاهت�ن يف غياهبن ،كام ال تش�عر

الطالب�ات باحلري�ة لالختلاف م�ع معلميهن يف

مناقش�ة القضاي�ا االجتامعي�ة والسياس�ية ،وال

40

تنظي�م عمله�ن حي�ث جاءت نس�بة اس�تجابة/
م�ا) (،)%77.9( ،)%78.7( ،)%79.1
املعيارية للتحليل اإلحصائي.

 بينما ج�اءت اس�تجابات الطالب�ات للعبارة حيرتمأعضاء هيئة التدريس آراء الطالبات ويشجعوهنن
للتعبري عنها أثناء املحارضات بنس�بة ()%75.4
وه�ي نس�بة قريبة م�ن النس�بة املعياري�ة ()%80

ملجم�وع االس�تجابتني (يطبق إىل ح�د ما ويطبق
بدرج�ة كبيرة) مم�ا يعن�ي أن الكلي�ات اجلامعية

تؤكد على أن حيرتم أعض�اء هيئ�ة التدريس آراء

الطالب�ات ويش�جعوهنن على التعبري عنه�ا أثناء
املحارضات.

 وفيما يتعل�ق ببني�ة العالق�ات بين أعض�اء هيئ�ةالتدري�س بعضهم ببعض ،فقد أوضحت النتائج
أن أعض�اء هيئ�ة التدري�س يتعاونون يف ممارس�ة
األنش�طة التعليمية الداعم�ة للغرض االجتامعي

حيث جاءت النس�بة املئوية لالختي�ار (تطبق إىل
حد ما وتطبق بدرجة كبرية) ( )%77وهي أقرب
إىل النس�بة املعيارية للتحليل اإلحصائي .يف حني

أن أعض�اء هيئة التدريس يتحدث�ون مع بعضهم
البع�ض ع�ن املامرس�ات الت�ي تش�جع املهم�ة
االجتامعية للكلية إىل حد ما حيث جاءت النسبة

املئوية لالختي�ار (تطبق إىل حد ما وتطبق بدرجة
كبيرة) ولالختي�ار(ال تطبق وتطب�ق إىل حد ما)
متس�اوية وهي ( ،)%77.9وال يس�تمتع أعضاء
هيئة التدريس بتس�هيل أنش�طة تعليم املس�ؤولية

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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االجتامعية وتطويرها حيث جاءت النسبة املئوية

االجتامعي�ة لألجي�ال اجلدي�دة وحتدي�د مالم�ح

 -وبتحليل النتائج السابقة يتضح أن املناخ املؤسيس

ومدى إحساسها باملسؤولية االجتامعية ،وكذلك

املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى طالب�ات اجلامع�ة،

أنامط تفاعلها مع األفراد واجلامعات واجلامعات

لالختيار(ال تطبق وتطبق إىل حد ما) (.)%81

يف الكلي�ات اجلامعي�ة يدع�م إىل ح�دٍّ م�ا تنمي�ة
حيث بلغ املتوس�ط احلس�ايب العام له (،)1.98

وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس
الثالثي ( )2.33-1.67وهي الفئة التي تشير
إىل خي�ار “تطبق إىل حد م�ا” .وتتفق هذه النتائج
امليدانية مع اإلطار النظري للدراسة ،حيث أكدت

عىل أمهية ورضورة توفري مناخ مؤسيس للكليات
يدع�م بن�اء املس�ؤولية االجتامعي�ة وتكوينه�ا.
حيث يت�م من خالل بنية العالقات التي تش�كل
املن�اخ املؤسسي بعن�ارصه املختلف�ة بن�اء الثقافة

وعيه�ا االجتامع�ي ونوعية مش�اركتها ونوعيتها

نوعي�ة حزمة القيم االجتامعية التي تتبناها وحتدد
واملش�كالت املحيط�ة هبا .وقد أك�دت عىل ذلك
اخلربات العاملي�ة حيث أوصت برضورة االلتزام

املؤسسي للمس�ؤولية االجتامعي�ة ع�ن طري�ق
مشاركة رؤساء األقسام بالكليات وأعضاء هيئة
التدري�س والطالب�ات يف املامرس�ات واألنش�طة
املرتبطة باملس�ؤولية االجتامعية كمخرج َا تعليمي ًا

للطالبات الدارسات.

 -املحور الرابع :املقررات الدراسية

اجلدول رقم ()11

يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول تضمني املسؤولية االجتامعية يف املقررات الدراسية
م

العبارة
تطبق بدرجة كبرية

1

ترتبط املقررات الدراسية باألهداف االجتامعية
للمجتمع املحيط.

2

تتضمن املقررات الدراسية أساسيات حقوق
ومسؤوليات املواطنني يف احلياة االجتامعية.

3

تعرض الكلية مقررات دراسية عن املجتمع
املحيل ومؤسساته.

4

تطبق إىل
حد ما

درجة التطبيق
ال تطبق

ك

43

%

13.4

57

ك

58

166

97

%

18.1

51.7

30.2

ك

64

176

81

%

19.9

54.8

25.2

70

173

78

21.8

53.9

24.3

تتضمن املقررات الدراسية املعارف واملهارات ك
التي تساعد الطالبات ليك ّن مواطنات فاعالت
يف املجتمع.
%

183

95
29.6

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.84

0.636

12

1.88

0.685

11

1.95

1.98

0.671

0.680

9

7
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م

العبارة
تطبق بدرجة كبرية

5

تتبنى املقررات الدراسية املهارات االجتامعية
والسياسية التي حتتاجها الطالبات للقيام
بواجبات املسؤولية االجتامعية عند التخرج.

6

تقدم الكلية مقررات دراسية تروج االلتزام
باملسؤولية االجتامعية.

7

هتئ املقررات الطالبات للتكيف مع التجارب
الالحقة يف حياهتن العملية.

8

تكتسب الطالبات من خالل املقررات الدراسية
خربات تعلم ممتازة ختدم حاجات املجتمع.

9

تعزز املقررات الدراسية بالكلية:
معارف املسؤولية االجتامعية.

10

مهارات املسؤولية االجتامعية.

11

تنمية الوعي باملسؤولية االجتامعية لدى
طالباهتا.

درجة التطبيق

املتوسط

تطبق إىل
حد ما

ال تطبق

ك

76

166

79

%

23.7

51.7

24.6

ك

75

165

81

%

23.4

51.4

25.2

ك

75

177

69

%

23.4

55.1

21.5

ك

78

168

75

%

24.3

52.3

23.4

ك

81

175

65

%

25.2

54.5

20.2

ك

81

176

64

%

25.2

54.8

19.9

ك

84

164

73

%

26.2

51.1

22.7

57

179

85

17.8

55.8

26.5

قيم املشاركة والتعاون واإليثار والتفاهم وإدارة ك
 12الوقت واالعرتاف باملصلحة العامة واالنخراط
يف قضايا املجتمع.
%

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.99

0.696

6

1.98

0.698

8

2.02

0.671

4

2.01

0.691

5

2.05

0.674

2

2.05

0.671

1

2.03

0.700

3

1.91

0.600

10

املتوسط احلسايب العام = ،1.97االنحراف املعياري العام = 0.417

بتحليل استجابات الطالبات للمحور الرابع ،يتضح:

املعيارية للتحليل اإلحصائي وهي ( )%80حيث

الختيار (ال تطب�ق ،وتطبق إىل حد ما) للعبارات

ترتبط املقررات الدراس�ية باألهداف االجتامعية

 أن غالبي�ة النس�ب املئوي�ة الس�تجابات الطالباتاملرتبط�ة باملق�ررات الدراس�ية تتع�دى النس�بة
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قيم املش�اركة والتعاون واإليثار والتفاهم وإدارة

إىل ح�د م�ا وتطب�ق بدرج�ة كبيرة) بنس�ب

يف قضاي�ا املجتم�ع ،وع�دم تضمين املق�ررات

( )%76.6عىل التوايل.

الوقت واالعتراف باملصلحة العامة واالنخراط
الدراس�ية أساس�يات حقوق املواطنين يف احلياة
االجتامعية ومس�ؤولياهتم ،كما ال تقدم الكليات
اجلامعي�ة مق�ررات دراس�ية عن املجتم�ع املحيل

ومؤسساته ،حيث جاءت اس�تجابات الطالبات
لالختي�ار (ال تطب�ق وتطب�ق إىل حد ما) بنس�ب

()%80( ،)%81.9( ،)%82.3( ،)%86.6
عىل التوايل.

(،)%77.3( ،)%78.5( ،)%79.7( ،)%80
 أن املقررات الدراس�ية يف الكليات اجلامعية تدعمإىل ح�دٍّ م�ا تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى

طالب�ات اجلامع�ة ،حيث بلغ املتوس�ط احلس�ايب

الع�ام ل�ه ( ،)1.97وهو متوس�ط يق�ع يف الفئة
الثاني�ة م�ن فئ�ات املقي�اس الثالث�ي (-1.67

 )2.33وه�ي الفئ�ة التي تشير إىل خيار “تطبق
إىل ح�د ما” .وتؤك�د ه�ذه النتائ�ج أن املقررات

 -يف حني جاءت استجابات الطالبات عىل مضمون

الدراس�ية تص�ب اهتامماهتا إىل حدٍّ م�ا باإلضافة

واملهارات التي تساعد الطالبات ليكن مواطنات

املختلفة بإعدادهن مواطنات إجيابيات ونشطات

العبارات ال تتضمن املقررات الدراسية املعارف
فاعالت يف املجتمع ،كام ال تقدم الكليات اجلامعية

مق�ررات دراس�ية ت�روج االلت�زام باملس�ؤولية
االجتامعي�ة ،وال تتبن�ى املق�ررات الدراس�ية
امله�ارات االجتامعي�ة والسياس�ية الت�ي حتتاجها

الطالبات للقيام بواجبات املس�ؤولية االجتامعية
عند التخ�رج لالختيار (ال تطب�ق وتطبق إىل حد

ما) بنس�ب ()%76.3( ،)%76.6( ،)%78.1
على الت�وايل وه�ي أق�رب إىل النس�بة املعياري�ة
للتحليل اإلحصائي.

إىل التكوي�ن املهن�ي للطالب�ات يف ختصصاهت�ن
يف ممارس�ة احلياة االجتامعية بمس�ؤولياهتا ،وهذا

م�ا أك�ده اإلط�ار النظ�ري للدراس�ة يف حين أن
اخلربات العاملية قد أك�دت عىل رضورة مراجعة
الكلي�ات هلي�كل برام�ج العملي�ات األكاديمي�ة
والربام�ج الت�ي مت�ارس خ�ارج املنه�ج وكذلك

مراجع�ة الثقافة املؤسس�ية الداعمة هل�ا .كام تتفق
النتائج مع ما توصلت إليه دراس�ة قومية للمركز

القوم�ي للبح�وث الرتبوي�ة والتنمي�ة بمرص من
أن املق�ررات الدراس�ية للتعلي�م اجلامع�ي ق�د

 -بينما جاءت اس�تجابات الطالبات على العبارات

أغفل�ت معاجلة املش�كالت والقضاي�ا املجتمعية

مه�ارات املس�ؤولية االجتامعي�ة ،ومعارفه�ا،

يكتس�ب الطالب من خالل ممارستها سلوكيات

تع�زز املق�ررات الدراس�ية بالكلي�ات اجلامعي�ة
وهتيئ الطالبات للتكيف م�ع التجارب الالحقة
يف حياهت�ن العملية ،وتنميتها الوعي باملس�ؤولية
االجتامعي�ة لدهي�ن ،وتكس�بن خبرات تعل�م

ممت�ازة ختدم حاج�ات املجتم�ع لالختيار(تطبيق

املرتبطة بخصوصية املجتمع ،ومل تتضمن أنشطة

املس�ؤولية االجتامعية وما تس�تلزمه من واجبات

وحق�وق ،ومل تفس�ح مجي�ع املق�ررات املج�ال

ملامرس�ة أنش�طة التطوع وخدمة البيئة واملشاركة
وممارس�ة الديمقراطية(.الرشبيني2011،م.)5:
وما توصلت إليه دراس�ة (نظم�ي2012،م) من

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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أن عض�و هيئ�ة التدريس يف واق�ع احلال يدور يف
حلقة تدريس�ية أو بحثية مفرغة وش�كلية خلف

أس�وار اجلامع�ة دونما تأصي�ل حقيق�ي ل�دوره

التنم�وي واإلصالحي املفرتض يف أرض الواقع
املجتمعي املأزوم.

 -املحور اخلامس :األنشطة الطالبية

اجلدول رقم ()12

يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول تضمني املسؤولية االجتامعية يف األنشطة الطالبية
م

العبارة
تطبق بدرجة كبرية

1

تشارك الطالبات يف عمليات صنع القرار داخل ك
الكلية.
%

2
3
4
5
6
7

تطبق إىل
حد ما
48

157

116

48.9

تشارك كل الطالبات يف األنشطة الطالبية التي ك
يرغبنها فيها دون قيود.
%

20.9

49.8

29.3

17.1

55.8

27.1

%

20.9

51.4

27.7

21.8

47.4

30.8

18.7

47.7

33.6

20.9

48.3

30.8

تكسب األنشطة الطالبية الطالبات املهارات
التشاركية التي متكنهن أن يصبحن مواطنات
نشيطات يف جمتمع ديمقراطي.

تكسب األنشطة الطالبية الطبائع االجتامعية،
السامت الشخصية الرضورية لتأكيد مبادئ
املجتمع املسئول.

%

ك

تشارك الطالبات يف ترسيخ قواعد النظام داخل ك
الكلية.
%
متتلك الطالبات صوت ًا يف عمليات اختاذ القرار ك
يف جملس الكلية.
%

تتيح األنشطة الطالبية ممارسة املبادئ الديمقراطية ك
والتعبري عن الرأي.
%

67

55

67

70

60

67

8

متكن األنشطة الطالبية الطالبات من حتمل
املهام واملسئوليات امللقاة عليهن.

ك
%

9

تشكل مجاعات نقاش يف القضايا العامة:
مجاعة البيئة.

ك
%

66

10

مجاعة حقوق الطالبات.

ك

55

44

ال تطبق
36.1

ك

15

درجة التطبيق

%

71

22.1

160

179

165

152

153

155
170
53

165

94

87

89

99

108
99
80

24.9
90

20.6

51.4

28

17.1

51.7

31.2

166

100

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.79

0.684

23

1.92

0.704

6

1.90

0.659

10

1.93

0.695

5

1.91

0.721

8

1.85

0.709

20

1.90

0.713

11

1.97

0.686

1

1.93

0.694

4

1.86

0.682

18
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م

العبارة
تطبق بدرجة كبرية

تطبق إىل
حد ما

ك

70

65

11

مجاعة احلد من بطالة خرجيات اجلامعة.

12

مجاعة دمج ذوي االحتياجات اخلاصة من
الطالبات يف الوسط اجلامعي.

ك
%

13

تتاح الفرصة جلميع الطالبات للمشاركة يف
املعسكرات الطالبية داخل الكلية وخارجها.

ك

14

تشجع األنشطة الطالبية الطالبات عىل التفاعل
النشط مع مؤسسات املجتمع املحيل خلدمة
املجتمع.

%

70

ك

69

15

ك

تتاح الفرصة جلميع الطالبات ملناقشة القضايا
املجتمعية يف املعسكرات والرحالت اجلامعية% .

61

ك

64

ك

68

ك

63

ك

51

ك

50

ك

62

ك

73

ك

72

16

األنشطة الطالبية املرتبطة التي متارسها
الطالبات بمعرفة ومهارات املسؤولية
االجتامعية وقيمها التي متارسها الطالبات.

17

لعب األدوار.

18

الرحالت.

19

املرشوع اجلمعي.

20

الندوة واملحارضة واألمسيات الشعرية
واحلفالت.

21

املسابقات.

22

الدورات التدريبية.

23

كتابة التقارير والرسائل للتعبري عن الرأي.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

21.8
20.2

درجة التطبيق
ال تطبق
149

46.4
153

47.7
141

102

31.8
103

32.1
110

21.8

43.9

34.3

21.5

46.4

32.1

19

149
159

103

101

49.5

31.5

19.9

44.2

35.8

21.2

48.6

30.2

19.6

46.7

33.6

15.9

41.4

42.7

142

156
150

133

155

115
97

108

137

116

15.6

48.3

36.1

19.3

52

28.7

22.7

50.8

26.5

22.4

49.5

28

167

163

159
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92

85

90

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.90

0.726

12

1.88

0.715

16

1.88

0.740

17

1.89

0.725

13

1.88

0.700

15

1.84

0.731

21

1.91

0.712

7

1.86

0.717

19

1.73

0.718

25

1.79

0.690

24

1.91

0.687

9

1.96

0.702

2

1.94

0.709

3
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العبارة
تطبق بدرجة كبرية

م
24

مناقشة األحداث احلالية.

25

قراءة مادة إضافية غري موجودة يف الكتاب
املدريس.

تطبق إىل
حد ما

ك

61

ك

60

%

%

19

18.7

درجة التطبيق
ال تطبق
161

50.2
146

45.5

99

30.8
115

35.8

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.88

0.697

14

1.83

0.719

22

املتوسط احلسايب العام =  ،1.88االنحراف املعياري العام = 0.385

بتحلي�ل اس�تجابات الطالب�ات للمح�ور اخلام�س،

وقي�م املس�ؤولية االجتامعي�ة من خلال قراءة

 -أن غالبية النس�ب املئوية الستجابات الطالبات

وال تت�اح الفرص�ة جلمي�ع الطالب�ات ملناقش�ة

للعب�ارات املرتبطة باألنش�طة الطالبية تتعدى

اجلامعية ومناقشة األحداث اجلارية ،وال تنمي

يتضح:

الختي�ار (ال تطب�ق ،وتطب�ق إىل ح�د م�ا)
النس�بة املعياري�ة للتحلي�ل اإلحصائ�ي وه�ي

( )%80حي�ث ج�اءت اس�تجابات الطالبات
للعب�ارات كما يلي :أن الطالبات ال يش�اركن
يف عملي�ات صن�ع الق�رار داخ�ل الكلي�ات،

وال تت�اح الفرصة جلميع الطالبات للمش�اركة
يف املشروع اجلمع�ي ،كما تؤك�د على ع�دم
تنمي�ة األنش�طة الطالبي�ة ملع�ارف املس�ؤولية
االجتامعية ومهاراهتا وقيمها من خالل الندوة

واملحارضة واألمسيات الش�عرية واحلفالت،

وال تش�كل مجاع�ات نق�اش داخ�ل الكليات
يف القضاي�ا املجتمعي�ة والعاملي�ة مث�ل مجاع�ة

حق�وق الطالب�ات ،وال تش�ارك كل الطالبات

القضايا املجتمعية يف املعس�كرات والرحالت
األنشطة الطالبية ملعارف املسؤولية االجتامعية

ومهاراهت�ا وقيمه�ا م�ن خلال املس�ابقات،
والرحلات ،واملناقش�ات اجلامعي�ة (،)%80

حيث جاءت اس�تجابات الطالب�ات لالختيار

(ال تطب�ق وتطبق إىل حد ما) بنس�ب (،)%85

(،)%84.1

(،)%84.4

(،)%82.9

()%80.3( ،)%80.7( ،)%81( ،)%81.3
عىل التوايل

 يف حين ج�اءت اس�تجابات الطالب�ات علىمضم�ون العب�ارات بأن�ه ال تش�كل مجاع�ات
نق�اش داخ�ل الكلي�ات يف القضاي�ا املجتمعية

والعاملي�ة مثل مجاع�ة دم�ج ذوي االحتياجات

يف األنش�طة الطالبية الت�ي يرغبنها دون قيود،
وال متتل�ك الطالب�ات صوت� ًا يف عمليات اختاذ

ومجاع�ة البيئة ،وال تكس�ب األنش�طة الطالبية

تنمي�ة األنش�طة الطالبي�ة ملع�ارف ومه�ارات

أن يصبح�ن مواطن�ات نش�يطات يف جمتم�ع

الق�رار يف جمل�س الكلي�ة ،كام تؤك�د عىل عدم

46
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ديمقراطي ،وال تتيح األنشطة الطالبية ممارسة

وأبعاده�ا ل�دى طالب�ات اجلامع�ة بالش�كل

تكسب األنش�طة الطالبية الطبائع االجتامعية،

 -أن األنشطة الطالبية يف الكليات اجلامعية تدعم

املب�ادئ الديمقراطية والتعبري ع�ن الرأي ،وال
والسمات الش�خصية الرضورية لتأكيد مبادئ

املجتم�ع املس�ؤول ،كام تؤك�د عىل ع�دم تنمية
األنش�طة الطالبي�ة ملع�ارف ومه�ارات وقي�م
املس�ؤولية االجتامعية من خالل لعب األدوار،

وال تش�جع األنش�طة الطالبي�ة الطالب�ات عىل

التفاعل النش�ط مع مؤسس�ات املجتمع املحيل

املطلوب.

إىل ح�دٍّ م�ا تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة لدى

طالبات اجلامعة ،حيث بلغ املتوس�ط احلس�ايب

العام ل�ه ( ،)1.88وهو متوس�ط يقع يف الفئة

الثاني�ة من فئ�ات املقي�اس الثالث�ي (-1.67

 )2.33وهي الفئة التي تشير إىل خيار “تطبق
إىل حد ما”.

خلدمة املجتمع ،وعدم تس�اوي فرص املشاركة

 -وتتف�ق تل�ك النتائ�ج م�ع اإلط�ار النظ�ري

الكلي�ات وخارجه�ا ،وال تش�ارك الطالب�ات

ومنها دراس�ة الس�يد(1423هـ) أن األنش�طة

متك�ن األنش�طة الطالبي�ة الطالب�ات من حتمل

ثقافة ووع�ي ومهارات وقيم املواطنة النش�طة

مجاع�ات نق�اش داخ�ل الكلي�ات يف القضاي�ا

تت�م يف ص�ورة موس�م ثق�ايف أو معس�كرات

خرجيات اجلامعة ،وال تنمي األنشطة الطالبية

الطابع النظري واس�تخدام أس�لوب املحارضة

من خالل كتابة التقارير والرس�ائل للتعبري عن

حوارية حول القضايا املجتمعية كاألزمة املالية

تطبق وتطب�ق إىل حد ما) بنس�ب (،)%79.9

الوطن�ي واالجتامعي ،وصحة البيئة والندوات

(،)%77.5( ،)%77.9

بالنس�بة لع�دد طالب�ات اجلامع�ة يعتبر متثي ً
لا

جلميع الطالبات يف املعسكرات الطالبية داخل

للدراسة ،حيث تؤكد أدبيات الدراسة النظرية

يف ترس�يخ قواعد النظام داخ�ل الكليات ،وال

الطالبي�ة -على الرغم م�ن أمهيتها يف تش�كيل

املهام واملسئوليات امللقاة عليهن ،كام ال تشكل

واملس�ؤولية االجتامعية -إال أن هذه األنش�طة

املجتمعي�ة والعاملي�ة مثل مجاعة احل�د من بطالة

أو حم�ارضات أو ن�دوات عام�ة يغل�ب عليه�ا

ملع�ارف ومهارات وقيم املس�ؤولية االجتامعية

م�ن األط�راف املدع�وة لذل�ك دون مش�اركة

ال�رأي ،وال�دورات التدريبي�ة ،لالختي�ار (ال

وتكنولوجيا املياه والس�لوك اإلنساين واالنتامء

(،)%78.5

وطني�ة ،ه�ذا باإلضاف�ة إىل أن متثي�ل الطالبات

( )%77.3على التوايل وهي أقرب إىل النس�بة

ضئيلاً ،كام يتم انتقاء الطالبات املش�اركات يف

(،)%79.1

(،)%78.2

(،)%78.8

املعيارية للتحليل اإلحصائي.

 وبحس�اب املتوس�ط احلس�ايب لعب�ارات املح�وراخلامس جاء أقل م�ن ( )2.00جلميع عبارات

املح�ور مم�ا يؤك�د على ع�دم تدعي�م األنش�طة
الطالبية ملفاهيم املسؤولية االجتامعية وأهدافها

األنش�طة دون متثي�ل حقيقي جلمي�ع الطالبات

عىل مستوى فئات الكلية.

 املح�ور الس�ادس :التفاعالت م�ع املجتمع املحيلومؤسساته
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اجلدول رقم ()13

يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول تضمني املسؤولية االجتامعية يف التفاعالت مع املجتمع املحيل ومؤسساته
م

درجة التطبيق

العبارة كبرية

إىل حد ما

ال تطبق

1

تتعهد الكلية بالعمل مع املجتمع عىل حل
املشكالت.

ك

47

169

2

تدعو الكلية اخلرباء من أبناءسكان املجتمع
إللقاء حمارضات أو ندوات أو التدريس
بالكلية.

ك
%

50

3

تزود الكلية الطالبات باحلوافز للمشاركة يف
مشاريع خدمة املجتمع.

ك
%

59

4

تشكل اجلامعة احلياة االجتامعية والسياسية
للمجتمع.

ك
%

61

5

ترعى الكلية مشاريع بحوث خلدمة املجتمع.

ك

64

6

يشرتك أفراد املجتمع يف ختطيط برامج التعلم
بالكلية.

ك
%

67

7

تسعى الكلية إىل عقد رشاكات تعاونية مع
منظامت املجتمع املدين.

ك
%

85

8

66

%

%

105

14.6

52.6

32.7

15.6

55.8

28.7

18.4

179

160

49.8
170

19

53

19.9

53

20.9

92

102

31.8
90

28

170

87

159

95

49.5
152

27.1
29.6
84

خيدم اآلباء واملتطوعون من سكان املجتمع يف ك
األنشطة التعليمية بالكلية.
%

26.5

47.4

26.2

9

يوفر اآلباء واملتطوعون من أفراد املجتمع
الفرص للطالبات للتعلم وحتمل املسؤولية.

ك

20.6

51.7

27.7

%

10

ترحب الكلية بمناقشة الطالبات لقضايا
املجتمع.

ك

22.4

%

67

11

توعي الكلية الطالبات باألخطار واملشكالت
التي تواجه جمتمعهن.

ك
%

80

ك

76

حترص الكلية عىل التزام الطالبات بعادات
12
هلا.
املجتمع وتقاليده وقيمه عن قناعة واحرتام
%

48

72

20.9
24.9
23.7

166

153

47.7
171

53.3
163

50.8
176

54.8

89

96

29.9
83

25.9
78

24.3
69

21.5

املتوسط

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.82

0.665

15

1.87

0.653

12

1.87

0.697

13

1.91

0.681

10

1.93

0.683

7

1.91

0.706

11

2

0.727

3

1.93

0.692

8

1.93

0.721

9

1.95

0.683

5

2.01

0.703

2

2.02

0.673

1
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م

درجة التطبيق

العبارة كبرية

تشجع الكلية الطالبات عىل العمل التطوعي ك
االجتامعي املناسب ألعامرهن واهتامماهتن
13
وإعطائهن احلوافز لتغذية املنافسة الرشيفة
%
بينهن.

املتوسط

إىل حد ما

ال تطبق

75

167

79

23.4

52

24.6

61

142

118

151

154

14

تسهم الكلية بفعالية يف زيادة وعي الطالبة
باالنتخابات البلدية.

ك
%

15

تسهم الكلية يف زيادة وعي الطالبة بحامية
املوروث الثقايف واحلضاري.

ك
%

61

16

تشجع الكلية الطالبات عىل مشاركة يف
املناسبات الوطنية.

ك
%

76

19

19

23.7

44.2
47

48

36.8
109
34

91

28.3

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1.99

0.694

4

1.82

0.726

16

1.85

0.713

14

1.95

0.721

6

املتوسط احلسايب العام = ،1.92االنحراف املعياري العام = 0.384

بتحلي�ل اس�تجابات الطالب�ات للمحور الس�ادس،

املجتم�ع ،وال ترع�ى مرشوعات بح�وث خدمة

 -أن غالبي�ة النس�ب املئوي�ة الس�تجابات الطالبات

الطالب�ة بحامي�ة امل�وروث الثق�ايف واحلض�اري،

املرتبط�ة بتفاعالت الكليات م�ع املجتمع املحيل

للمجتم�ع ،حيث ج�اءت اس�تجابات الطالبات

يتضح:

الختيار (ال تطب�ق ،وتطبق إىل حد ما) للعبارات

ومؤسس�اته تتع�دى النس�بة املعياري�ة للتحلي�ل
اإلحصائ�ي وه�ي ( )%80حي�ث ج�اءت

اس�تجابات الطالب�ات للعب�ارات كما يلي :ال
تس�هم الكلي�ات بفعالي�ة يف زيادة وع�ي الطالبة

باالنتخاب�ات البلدي�ة ،وال توج�د رشاكة وتعهد

م�ن جانب الكليات بالعمل عىل حل مش�كالت
املجتم�ع املحيل املحيط هبا ،كام ال تدعو الكليات

اخلرباء من س�كان املجتمع إللق�اء حمارضات أو

ندوات أو التدري�س بالكلية ،وال تزود الكليات
الطالبات باحلوافز للمش�اركة يف مش�اريع خدمة

املجتم�ع ،وال تس�هم الكلي�ات يف زي�ادة وع�ي
وال تش�كل اجلامعة احلياة االجتامعية والسياسية
لالختي�ار (ال تطب�ق وتطب�ق إىل حد ما) بنس�ب

(،)%81.6( ،)%84.5( ،)%85.3( ،)%81
( )%81( ،)%80.1عىل التوايل.

 يف حني جاءت استجابات الطالبات عىل مضمونالعب�ارات ال خيدم اآلباء واملتطوعون من س�كان
املجتم�ع يف األنش�طة التعليمي�ة بالكلي�ات ،وال
ترح�ب الكلي�ات بمناقش�ة الطالب�ات لقضاي�ا

املجتمع ،كام ال يشترك أف�راد املجتمع يف ختطيط
برام�ج التعل�م بالكلي�ات ،كما ال يوف�ر اآلب�اء

واملتطوعون من أفراد املجتمع الفرص للطالبات

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات
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للتعل�م وحتمل املس�ؤولية ،وال تش�جع الكليات

نظري�ة يف جم�ال البيئ�ة ،حي�ث تت�م يف ص�ورة

املناس�ب ألعامره� َّن واهتامماهت� َّن وإعطائه� َّن
احلواف�ز كن�وع من املنافس�ة الرشيف�ة بينهن ،وال

يبرز جه�ود اجلامعة يف جم�ال األنش�طة الطالبية

وخدم�ة املجتم�ع دون رشاكة فعالة بين كليات

املناس�بات الوطني�ة ،لالختي�ار (ال تطبق وتطبق

كما تتف�ق النتائ�ج مع م�ا توصل�ت إليه دراس�ة

الطالب�ات على العم�ل التطوع�ي االجتامع�ي

تش�جع الكلي�ات الطالب�ات على املش�اركة يف
إىل ح�د م�ا) بنس�ب (،)%79.2( ،)%79.4

(،)%79.1

( )%76.3( ،)%77.6على

الت�وايل وهي أقرب إىل النس�بة املعيارية للتحليل
اإلحصائي.

مهرجانات يغل�ب عليها الطابع الرس�مي الذي

اجلامعة املختلفة وقطاعات املجتمع ومؤسساته.

(املومني وهياجنة2011،م)حيث جاءت درجة
املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى طلب�ة اجلامعة نحو

املجتم�ع متوس�طة .وكذلك تتف�ق النتائج مع ما

توصلت إليه كل من دراس�ة (حجازي)2001،

 -بينما جاءت اس�تجابات الطالبات على العبارات

ودراسة (الرتتوري وجيحان2009،م) ودراسة

املجتم�ع وتقالي�ده وقيمه عن قناع�ة هبا واحرتام

واملس�ؤولية االجتامعي�ة يف اجلامع�ات تك�ون

حت�رص الكليات عىل الت�زام الطالب�ات بعادات
هلا ،توعي الكلية الطالبات باألخطار واملشكالت
التي تواجه جمتمعهن ،وتس�عى الكليات إىل عقد

رشاكات تعاوني�ة م�ع منظمات املجتم�ع امل�دين

لالختيار(تطبق إىل ح�د ما وتطبق بدرجة كبرية)
بنس�بة ( )%73.9( ،)%75.7( ،)%78.5عىل

التوايل.

 أن تفاعالت الكليات اجلامعية مع املجتمع املحيلومؤسس�اته تدع�م إىل ح�د م�ا تنمية املس�ؤولية
االجتامعي�ة ل�دى طالب�ات اجلامع�ة ،حي�ث بلغ

املتوسط احلسايب العام له ( ،)1.92وهو متوسط
يق�ع يف الفئ�ة الثاني�ة من فئ�ات املقي�اس الثالثي
( )2.33-1.67وه�ي الفئ�ة الت�ي تشير إىل
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(نظم�ي2012،م) م�ن أن خدم�ة املجتم�ع
لبناء عالقات عامة وحتسين الص�ورة اإلعالمية

للمؤسس�ة اجلامعي�ة ال لس�د ف�راغ الحتياجات
املجتم�ع ،وقلة تفاعل التدريس�يني بمؤسس�ات
اإلنتاج واخلدمات يف املجتمع ،وابتعاد األطاريح

والرس�ائل اجلامعي�ة يف موضوعاهت�ا ع�ن قضايا

املجتمع ومشكالته.
السؤال الثاين:

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اس�تجابات

طالب�ات جامع�ة اإلم�ام حممد بن س�عود اإلسلامية فيام
يتعلق بعبارات استبانة املسؤولية االجتامعية تعزى ملتغري

الكلية؟

خي�ار “تطبق إىل حد ما” .وتتفق النتائج الس�ابقة

لإلجابة عن هذا الس�ؤال ،تم حساب اختبار  tلتعرف

األنش�طة املتعلقة بخدمة املجتم�ع املحيل املحيط

أفراد عينة الدراس�ة فيما يتعلق بعبارات االس�تبانة تعزى

م�ع اإلط�ار النظ�ري للدراس�ة ،حي�ث يؤكد أن

الفروق ذات داللة إحصائية –إن وجدت -بني استجابات

باجلامع�ة ترتك�ز يف ص�ورة بح�وث ودراس�ات

ملتغري الكلية ،كام هو مبني يف اجلدول التايل:
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اجلدول رقم ()14

يوضح اختبار ( )tلبيان الفروق بني إجابات أفراد العينة بحسب متغري الكلية
البيان

الكلية

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

تضمني املسؤولية االجتامعية يف
فلسفة وأهداف الكلية

نظرية

2.04

0.333

1.87

0.366

اإلدارة واملامرسات اإلدارية
املناخ املؤسيس
املقررات الدراسية
األنشطة الطالبية
التفاعالت مع املجتمع املحيل
ومؤسساته

تطبيقية

1.98

تطبيقية

1.90

تطبيقية

1.90

تطبيقية

1.86

0.459

تطبيقية

1.85

0.438

نظرية

نظرية
نظرية
نظرية

نظرية

تطبيقية

2.01
2

1.88

1.91

1.93

يتبني من اجلدول رقم ( )14ما ييل:

 ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بيناس�تجابات أف�راد عينة الدراس�ة ح�ول تضمني
املس�ؤولية االجتامعية يف فلس�فة الكلية وأهدافها

تع�زى ملتغير الكلية ،حيث بلغ مس�توى الداللة
( )0.262وهو أكرب من (.)0.05

 ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بيناس�تجابات أف�راد عينة الدراس�ة ح�ول تضمني
املس�ؤولية االجتامعي�ة يف اإلدارة واملامرس�ات
اإلداري�ة تعزى ملتغري الكلية ،حيث بلغ مس�توى

الداللة ( )0.585وهو أكرب من (.)0.05

درجة
احلرية

قيمة T

الداللة
اإلحصائية

319

1.12

0.262

319

0.547-

0.585

319

2.17

*0.030

319

2.47

*0.014

319

0.560

0.576

319

0.359-

0.692

0.401

0.425

0.333

0.404

0.401

0.370

0.368

0.439

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اس�تجاباتأف�راد عين�ة الدراس�ة ح�ول تضمين املس�ؤولية
االجتامعي�ة يف املناخ املؤسسي لصال�ح الكليات
النظري�ة ،حيث بلغ مس�توى الداللة ()0.030
وهو أصغر من (.)0.05
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اس�تجاباتأف�راد عين�ة الدراس�ة ح�ول تضمين املس�ؤولية
االجتامعي�ة يف املق�ررات الدراس�ية لصال�ح
الكلي�ات النظري�ة ،حي�ث بل�غ مس�توى دالل�ة
( )0.014وهو أصغر من (.)0.05

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاباتأف�راد عين�ة الدراس�ة ح�ول تضمين املس�ؤولية
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االجتامعي�ة يف األنش�طة الطالبي�ة تع�زى ملتغير

يف املن�اخ املؤسسي واملق�ررات الدراس�ية لصال�ح

وه�و أكبر م�ن ( .)0.05وه�ي ختتل�ف عما

املق�ررات يف التخصص�ات اإلنس�انية وخاص�ة

الكلي�ة ،حيث بلغ مس�توى الدالل�ة ()0.576

توصل�ت إليه دراس�ة هيا الس�يد(1423هـ) من
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أفراد عينة الدراسة عىل أداة الدراسة ككل تعزى
ملتغري الكليات.

الكلي�ات النظري�ة ،وق�د يع�ود ذل�ك إىل طبيع�ة
التخصص�ات الرتبوية واخلدم�ة االجتامعية والتي

تتضمن مواد معرفية وعملية تؤكد عىل أمهية ممارسة
املسؤولية االجتامعية .يف حني ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني اس�تجابات أفراد عينة الدراسة

 -ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بين

ح�ول تضمين املس�ؤولية االجتامعي�ة يف التفاع�ل

املس�ؤولية االجتامعية يف التفاعالت مع املجتمع

تع�زى ملتغير الكلية ،وق�د يعود ذل�ك إىل اجلامعة

اس�تجابات أف�راد عينة الدراس�ة ح�ول تضمني
املحلي ومؤسس�اته تعزى ملتغير الكلي�ة ،حيث

بلغ مس�توى الدالل�ة ( )0.692وه�و أكرب من

(.)0.05

 وه�ي تتف�ق ع�ن م�ا توصل�ت إليه دراس�ة عوضوآخ�رون(2012م) من وجود فروق ذات داللة

إحصائي�ة يف درج�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ككل
لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغري الربنامج الدرايس.

 وتس�تنتج الباحثة من العرض الس�ابق وجود فروقذات دالل�ة إحصائي�ة بين اس�تجابات أف�راد عينة

الدراس�ة ح�ول تضمين املس�ؤولية االجتامعي�ة

مع املجتمع املحيل ومؤسس�اته واألنشطة الطالبية
توفرها بدرجة واحد عىل اختالف الكليات.

السؤال الثالث:

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اس�تجابات

طالب�ات جامع�ة اإلم�ام حممد بن س�عود اإلسلامية فيام
يتعلق بعبارات استبانة املسؤولية االجتامعية تعزى ملتغري

املستوى الدرايس؟

لإلجابة عن هذا السؤال ،تم احساب اختبار  tلتعرف

الفروق ذات داللة إحصائية –إن وجدت -بني استجابات
أفراد عينة الدراس�ة فيما يتعلق بعبارات االس�تبانة تعزى
ملتغري الكلية ،كام هو مبني يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم ()14

يوضح اختبار ( )tلبيان الفروق بني إجابات أفراد العينة بحسب متغري املستوى الدرايس
البيان
تضمني املسؤولية االجتامعية يف
فلسفة وأهداف الكلية
اإلدارة واملامرسات اإلدارية
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املستوى

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

اخلامس

2.06

0.352

الثامن

2.01

0.347

اخلامس

1.94

0.383

الثامن

1.84

0.373

درجة
احلرية

قيمة T

الداللة
اإلحصائية

319

1.28

0.200

319

2.20

*0.029
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البيان
املناخ املؤسيس
املقررات الدراسية
األنشطة الطالبية
التفاعالت مع املجتمع املحيل
ومؤسساته

املستوى

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

اخلامس

2.01

0.325

اخلامس

2.06

0.411

اخلامس

1.92

اخلامس

1.96

0.370

الثامن

1.89

0.391

الثامن

الثامن

الثامن

1.96

319

1.31

0.190

319

2.93

*0.004

319

1.66

0.097

319

1.38

0.166

0.365

1.92

0.413

1.85

0.379

يتبني من اجلدول رقم ( )15ما ييل:

درجة
احلرية

قيمة T

الداللة
اإلحصائية

0.394

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اس�تجابات

 -ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بين

أف�راد عين�ة الدراس�ة ح�ول تضمين املس�ؤولية

املسؤولية االجتامعية يف فلسفة الكلية وأهدافها

املس�توى اخلام�س ،حيث بل�غ مس�توى الداللة

اس�تجابات أف�راد عينة الدراس�ة حول تضمني

تع�زى ملتغير املس�توى ال�درايس ،حي�ث بل�غ
مس�توى الدالل�ة ( )0.200وه�و أكبر م�ن

(.)0.05

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اس�تجاباتأف�راد عين�ة الدراس�ة ح�ول تضمين املس�ؤولية

االجتامعي�ة يف اإلدارة واملامرس�ات اإلداري�ة

لصال�ح املس�توى اخلام�س ،حيث بلغ مس�توى
الداللة ( )0.029وهو أصغر من (.)0.05

االجتامعي�ة يف املق�ررات الدراس�ية لصال�ح

( )0.004وهو أصغر من (.)0.05

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاباتأف�راد عين�ة الدراس�ة ح�ول تضمين املس�ؤولية

االجتامعي�ة يف األنش�طة الطالبي�ة تع�زى ملتغير
املس�توى ،حيث بلغ مستوى الداللة ()0.097

وهو أكرب من (.)0.05

 ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بيناس�تجابات أفراد عينة الدراس�ة ح�ول تضمني

 -ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بين

املس�ؤولية االجتامعي�ة يف التفاعلات م�ع

املس�ؤولية االجتامعي�ة يف املناخ املؤسسي تعزى

دالل�ة ( )0.166وه�و أكبر م�ن (.)0.05

اس�تجابات أف�راد عينة الدراس�ة ح�ول تضمني
ملتغير املس�توى ال�درايس ،حي�ث بلغ مس�توى
الداللة ( )0.190وهو أكرب من (.)0.05

املجتمع املحيل ومؤسس�اته ،حيث بلغ مس�توى
وه�ي تتفق مع م�ا توصلت إليه دراس�ة املومني

وهياجن�ة(2011م) م�ن ع�دم وج�ود ف�روق
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يف درج�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة يف بع�د احل�ي

الوظائف واملهام الرئيس�ية الت�ي تقوم هبا اجلامعات يف

الدراسية للطالب.

ضم�ن املعايير العاملي�ة يف تصنيف جودة املؤسس�ات

واملجتم�ع باختلاف متغير مس�توى الس�نة

رسالتها املجتمعية كوظيفة ثالثة للجامعة واعتبار ذلك

 -وختتل�ف عما توصل�ت إلي�ه دراس�ة ع�وض

التعليمي�ة وإعتامده�ا عىل اختالف مس�توياهتا؛ حيث

دالل�ة إحصائية يف درج�ة املس�ؤولية االجتامعية

م�ن التدابير الوقائي�ة لتجن�ب املش�كالت االجتامعية

وآخرون(2012م) من ع�دم وجود فروق ذات

ككل ل�دى طلب�ة اجلامع�ة تع�زى ملتغير الس�نة
الدراس�ية ،وم�ا توصل�ت إلي�ه دراس�ة املومن�ي
وهياجن�ة(2011م) م�ن ع�دم وج�ود فروق يف

درج�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ككل ل�دى طلب�ة

اجلامع�ة تعزى ملتغري مس�توى س�نته الدراس�ية.
وم�ا توصل�ت إليه دراس�ة سلام(1999م) من

عدم وجود فروق بني الش�عب العلمية والشعب
األدبية يف درجة املسؤولية االجتامعية ككل لدى
طلبة اجلامعة.

املعقدة.

ووفق� ًا هل�ذه الرؤي�ة ف�إن اجلامع�ة جي�ب أن تتبن�ى
خصائ�ص املواطن�ة املس�ؤولة اجتامعي� ًا والت�ي نأمل أن

تغرس�ها يف ذه�ن طالباهتا فك�ر ًا وممارس�ة؛ للتكامل مع
وظيفت�ي البح�ث العلم�ي ،والتدري�س من خلال بيئة

أكاديمية ،ومناخ مؤسيس داعم هلذه الفلسفة.

كام يس�عى التصور املقرتح إىل مس�اعدة اجلامعة عىل

تبني املس�ؤولية االجتامعية ،وإعداد املواطنة النش�طة يف
رؤيته�ا ورس�التها وأهدافها ،كما يمد التص�ور املقرتح

اجلامعة بآليات حتقيق ذلك.

السؤال الرابع:

م�ا التص�ور املقترح لتفعي�ل دور التعلي�م اجلامع�ي

السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى لطالبات؟

يف ضوء التحليل النظري وامليداين جلوانب الدراس�ة

املختلفة ،وما أسفرت عنه من نتائج يمكن تقديم تصور

مقترح لتفعيل دور التعليم اجلامعي يف تنمية املس�ؤولية
االجتامعي�ة ل�دى الطالبات ،وفيام ييل أه�م جوانب هذا

التصور:

أ) فلسفة التصور املقرتح:

تقوم فلسفة التصور املقرتح عىل تفعيل دور التعليم

اجلامع�ي الس�عودي يف تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعية،
حيث أكدت األدبيات النظرية لعالقة التعليم اجلامعي

باملس�ؤولية االجتامعية أن املسؤولية االجتامعية إحدى
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تعد واحدة من دعائم احلياة املجتمعية املهمة ،وش�ك ً
ال

ب) أهداف التصور املقرتح:

 التأكي�د على تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ةللطالبات يف رؤية اجلامعة ورسالتها.

 تبني مدخل شامل لتنمية املسؤولية االجتامعيةم�ن خالل التعليم وممارس�ات داخل قاعات
التدريس وخارجها.

 جع�ل احل�رم اجلامع�ي مكان� ًا لتنمي�ة املث�لوالقي�م واالجتاه�ات املرتبط�ة باملس�ؤولية

االجتامعية.

 جعل الكلية املفتاح احلقيقي لتحقيق املسؤوليةمن خالل املامرسات واألنشطة اليومية.
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ج) املبادئ احلاكمة للتصور املقرتح:

املس�ؤولية االجتامعي�ة لالجتامعات الطالبية

 -تأكي�د التكامل والش�مول يف وظائف اجلامعة

وتأس�يس مب�دأ احل�وار والتش�اور للخروج

وظيفت�ي البحث العلم�ي والتدريس إلعداد

 -جعل املس�ؤولية االجتامعية سياس�ة وممارسة

لتشمل تنمية املسؤولية االجتامعية إىل جانب
املواطنة النشطة واملسؤولة.

بتصورات وحلول للمشكالت الطالبية.

يومي�ة داخ�ل احل�رم اجلامع�ي وكليات�ه
املختلفة.

 رضورة دع�م القيادة اجلامعية بكل مس�توياهتالتضمني املسؤولية االجتامعية وتطبيقها فكر ًا

 -تأكي�د متطلب�ات ه�ذه املامرس�ة م�ن مهارات

 -تضمني املسؤولية االجتامعية يف رؤية الكليات

اجليد واحلديث والتشاور واكتساب السلوك

 -تأكيد التكامل والش�مول بني عنارص املنظومة

التعاوين واالندماج مع اآلخرين واالنخراط

وممارسة يف مجيع أنشطة اجلامعة.
ورسالتها وأهدافها.

التعليمية (األهداف -اإلدارة –واملامرس�ات
اإلدارية -واملناخ املؤسيس -املواد الدراسية-

األنشطة الطالبية -العالقة مع املجتمع املحيل

ومؤسساته).

 جتني�د كل الطاق�ات املتاح�ة لرتس�يخ ممارس�ةاملسؤولية االجتامعية بني الطالبات.

 إع�ادة تش�كيل ثقافة احل�رم اجلامع�ي وكلياتهللعم�ل على تنفي�ذ وممارس�ة املس�ؤولية
االجتامعية للجامعة.

 تفعيل دور اجلامعة يف تشكيل احلياة االجتامعيةللمجتمع.

د) آليات التصور املقرتح:

وكف�اءات تتضم�ن الق�درة على االس�تامع
املنظ�م ،والق�درة على التفكير والعم�ل

يف اجلامع�ة ،وجتاوز مش�اعر الس�لبية والعزلة
االجتامعية ،واالعتزاز بالنفس والثقة وتقدير

اآلخري�ن ،،والقدرة عىل التعبير عن آرائهن

بحري�ة ،وعرض ومناقش�ة مش�كالهتن التي

حتول بينهن وبني حتمل املسؤولية االجتامعية،
والق�درة على توس�يع دائ�رة اتصاالهت�ن

وعالقته�ن بعضهن ببع�ض ،وتقبل املجتمع
الذي يعشن فيه وتنمية روح الوالء له.

 توفير احلواف�ز التي تله�م الطالبات مش�اركةاجتامعي�ة منتج�ة ودائم�ة ووثيق�ة الصل�ة
بإحس�اس األف�راد هبويته�م وبحثه�م ملعنى

احلياة.

 توفير بيئ�ة ديمقراطي�ة داعم�ة للمس�ؤوليةاالجتامعي�ة داخل قاع�ات التدريس وأماكن

 -تضمني املسؤولية االجتامعية يف رؤى ورسائل

ممارسة األنشطة الطالبية.

 -تبن�ي إدارة اجلامع�ات والكلي�ات واألقس�ام

آليات احلوار واملناقش�ة والتشاور بني أعضاء

اجلامعات والكليات.

العلمية واإلدارات الفرعية لإلدارة املبنية عىل

 قبول املعارضة ،وتضمني التفكري الناقد وتبنياملجتمع املؤسيس للجامعة والكليات.
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 تعزي�ز العالقات اإلنس�انية يف كل املامرس�اتالتعليمية واإلدارية يف احلرم اجلامعي.

 بن�اء رشاك�ة م�ع املجتم�ع اخلارج�ي وجعلهاأولوي�ة احلرم اجلامعي ،ويمك�ن تفعيل ذلك
من خالل حمورين

 ع�دم تبن�ي اجلامع�ات والكلي�ات خلط�ةإستراتيجية واضح�ة لتنمي�ة املس�ؤولية

االجتامعية.

 -عدم توفير بنية حتتية (إدارة الكليات -أعضاء

أوهلما :اتص�ال الطالب�ات باملؤسس�ات

هيئة التدريس -األهداف -املناخ املؤسيس-

وااللتزام البحثي بمشكالت هذه املؤسسات

م�ع املجتم�ع املحلي ومؤسس�اته) متعه�دة

املجتمعي�ة م�ن خالل إنج�از خدم�ة التطوع
ومشاركتها يف أنشطتها اليومية.

املواد الدراسية -األنشطة الطالبية -التفاعل

وملتزمة التطبيق املسؤولية االجتامعية بآلياهتا

وثانيهما :تف�اوض إدارة اجلامع�ة والكليات

املختلفة التطبيق الفعيل يف املامرسة اليومية هلا.

إطار عمل للرشاكة بينهام.

ممارسات املسؤولية االجتامعية.

م�ع مؤسس�ات املجتمع بعق�د اتفاقيات متثل

 -عدم مالءمة الثقافة املؤسسية للجامعة ملا يدعم

 -إدخال برامج ومقررات دراسية عن املسؤولية

 -ع�دم مالءمة الثقافة األكاديمية ملا يتامش�ى مع

 -قي�ام اجلامعة بتدريب اجلهات التي ترشف عىل

 -ع�دم تبن�ي اجلامع�ات والكلي�ات للمفاهي�م

االجتامعي�ة م�ن أعض�اء هيئ�ة التدري�س

باملس�ؤولية االجتامعي�ة وع�دم توفير دع�م

االجتامعية يف بنية برامج الكليات املختلفة.

تفعيل األنش�طة والربامج املرتبطة باملسؤولية

واملرش�دات لطالب�ات اجلامع�ة واملرشف�ات
عىل األنش�طة الطالبية وشؤون الطالبات عىل

األس�اليب املس�تخدمة يف االرتقاء بمس�توى

املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى الطالب�ات مثل:
أس�لوب املناقش�ة اجلامعية ،وأس�لوب لعب
ال�دور ،وأس�لوب الرحلات ،وأس�لوب

املشروع اجلامع�ي ،وأس�لوب املعس�كرات،
وأسلوب القدوة احلسنة ،وأسلوب الندوات.

 إنشاء مراكز بحوث اجتامعية متخصصة داخلاجلامعات والكليات .جعل تنمية املس�ؤولية
االجتامعي�ة يف اجلامع�ة إح�دى املعايري اهلامة

لالعتامد األكاديمي.
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هـ) معوقات تطبيق التصور املقرتح:

املسؤولية االجتامعية للجامعة كوظيفة ثالثة.

والقي�م واالجتاه�ات وامله�ارات املتعلق�ة

تعليمي لذلك.

 انع�زال اجلامع�ة ع�ن املجتم�ع ومؤسس�اتهاملختلفة.

 اعتامد اجلامعات طرق ًا واستراتيجيات تقليديةوعدم تشجيع احلوار والتفكري الناقد.

إثنا عرش:توصيات ومقرتحات الدراسة:

بنا ًء عىل نتائج الدراسة ،يمكن اقرتاح ما ييل:

• تفعي�ل دور التعلي�م اجلامع�ي يف تنمية املس�ؤولية
االجتامعية ل�دى الطالبات لتحقي�ق أهدافها من
خالل:
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 -وض�ع األهداف الت�ي يتحقق من خالهلا تنفيذ

• بن�اء وثيق�ة (عق�د) املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى

تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعية ل�دى الطالبات

• عق�د ورش عم�ل حت�ت عن�وان :دور التعلي�م

اخلط�ط والربامج واألنش�طة الت�ي هلا دور يف

حس�ب تصني�ف اجلامع�ة لقطاعاهت�ا مث�ل:

ش�ؤون الطالب�ات أو األنش�طة الطالبيةـ ،أو
أنشطة املقررات.

 حتدي�د طريق�ة ممارس�ة الربامج واألنش�طة معطلبة اجلامعة حسب اجلهات التي تبنت تنمية

املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات.

طالبات يف اجلامعة.

اجلامع�ي يف تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى

الطالبات.

• إجراء دراسة حول واقع تنمية املسؤولية االجتامعية
لدى الطالب�ات باجلامعات الس�عودية األخرى؛
بغية تفعليها ،ورفع أدائهم إىل األفضل.

 وضع االستراتيجيات املس�تخدمة يف ممارس�ةالربام�ج واألنش�طة م�ن قب�ل اجله�ات
والقطاع�ات الت�ي تس�عى لتنمية املس�ؤولية
االجتامعية لدى طالبات اجلامعة.

 حتديد املعوقات التي تواجه ممارسة الربامجواألنش�طة لدى طالب�ات اجلامعة من قبل

اجله�ات التي س�تفعل براجمها وأنش�طتها
يف تنمي�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى

الطالبات.

• التغل�ب عىل املعوقات التي م�ن املمكن أن حتول
دون تفعي�ل دور التعلي�م اجلامعي الس�عودي يف

تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات.

• توفير اآللي�ات املقرتح�ة لتفعي�ل دور التعلي�م
اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية

لدى الطالبات.

• عم�ل دلي�ل ل�دور التعلي�م اجلامع�ي يف تنمي�ة
املسؤولية االجتامعية لدى طالبات جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية.

• بن�اء حقيبة تدريبي�ة :تنمية املس�ؤولية االجتامعية
لدى الطالبات يف املجتمع اجلامعي.
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قائمة املراجع

 رسالن نجالء حممد2007(.م) .التنبؤ باملسؤوليةاالجتامعي�ة م�ن خلال بع�ض املتغريات

أوالً :املراجع العربية:

 باكير ،عاي�دة2011-9-26( .م) .تط�ور دوراجلامع�ة يف خدم�ة املجتم�ع يف ض�وء
املس�ؤولية املجتمعي�ة واالجتاهات العاملية
احلديثة .ورقة مقدمة إىل مؤمتر املس�ؤولية

املجتمعية للجامعات الفلسطينية ،نابلس.

 باه�ي ،غلام حمم�د2011-5-16/15( .م).التعليم العايل :مسؤولية اجتامعية .حمارضة

مقدمة يف املعرض واملؤمت�ر الدويل للتعليم

العايل ،اململكة العربية السعودية ،الرياض.

 الربواري،ن�زار عبداملجي�د2010(.م) .تكام�لدور املؤسس�ات املجتمعية يف ترسيخ قيم

التعليم واملواطنة والرفاهية للجميع.

 الرتتوري ،حممد؛ وجوحي�ان ،أغادير2009(.م).إدارة اجل�ودة الش�املة يف مؤسس�ات
التعلي�م الع�ايل واملكتب�ات ومراك�ز

املعلوم�ات .عمان:دار املسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة.

 احلبيب ،عبدالرمحن وأبو كريم ،أمحد2012(.م).تكامل املس�ؤولية األكاديمية واالجتامعية

لعض�و هيئ�ة التدري�س جت�اه أخالقي�ات
البح�ث العلم�ي ل�دى طلبة الدراس�ات

العلي�ا .ورق�ة مقدم�ة إىل املؤمت�ر الدويل،
تكامل خمرجات التعليم مع س�وق العمل

يف القطاع العام واخلاص.

 حجازي،مصطف�ى2001(.م) .عل�م النف�سوالعومل�ة .بريوت:رشك�ة املطبوع�ات
للتوزيع والنرش.
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الش�خصية ل�دى طلاب اجلامع�ة .جملة

قط�اع الدراس�ات الرتبوية،جامع�ة
األزهر،ع،1ص ص.275-225

 الزبيدي ،محزة ذاكر212(.م) .إسرتاتيجية مقرتحةلتفعي�ل دور مدي�ر املدرس�ة الثانوي�ة جتاه
تعزيز املسؤولية االجتامعية لدى الطالب.

جملة كلية الرتبية بالسويس،مج،5ع،6ص

ص.193-147

 سلام ،حمم�د توفي�ق1999(.م) .املس�ؤوليةاالجتامعي�ة ل�دى طلاب كلي�ات

الرتبية:دراس�ة ميداني�ة .جمل�ة البح�وث
النفس�ية والرتبوي�ة ،كلي�ة الرتبية،جامعة

ا ملنو فية  ،مرص  ،م�ج  ،1 4ع  ،1ص
ص.133-104

 الس�يد ،هي�ا هالل1423(.هـ) .النش�اط الطاليبودوره يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى

طالب�ات جامعة أم الق�رى بمكة املكرمة.

رسالة ماجستري غري منشورة،قسم الرتبية
اإلسلامية واملقارنة ،كلية الرتبية،جامعة

أم القرى.

 ش�اهني ،حمم�د أمح�د2011-9-26(.م).املس�ؤولية االجتامعي�ة يف اجلامع�ات
العربية:جامعة الق�دس املفتوحة نموذج ًا
دراس�ة وصفي�ة حتليلية .ورق�ة مقدمة إىل

مؤمت�ر املس�ؤولية االجتامعي�ة للجامعات
الفلسطينية،نابلس،فلسطني،ص ص-1

.34

هند حممد عبداهلل األمحد :دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ،)1ديسمبر 2015م  -صفر 1437هـ

 -الرشبين�ي ،أحلام الب�از2011(.م) .تعزي�ز

 -عوض ،حس�ني وحج�ازي ،نظمي�ة2013(.م).

االجتامعي�ة م�ن خلال التعلي�م اخلدمي

جامع�ة القدس املفتوح�ة وتصور مقرتح

الدافعية الذاتية لتعلم العلوم واملس�ؤولية

واق�ع املس�ؤولية املجتمعي�ة ل�دى طلب�ة
لربنامج يرتكز إىل خدمة اجلامعة لتنميتها.

ل�دى تالمي�ذ املرحل�ة اإلعدادي�ة .جمل�ة
الرتبي�ة

جمل�ة جامع�ة القدس املفتوح�ة لألبحاث

العملية،م�ج،14ع،3ص

و ا لد ر ا سا ت  ،فلس�طني  ،ع  ،3 0ص

ص.286-255

 الصائ�غ ،نج�اة حممد1435(.ه�ـ) .إستراتيجيةمقرتح�ة للجامع�ات الس�عودية يف تنمية

املس�ؤولية املجتمعي�ة ل�دى الطلاب-

ص.138-97

 الغالب�ي ،طاه�ر والعام�ري ،صال�ح2010(.م).املسؤولية االجتامعية وأخالقيات األعامل

(األعمال واملجتم�ع) .عمان:دار وائ�ل

دراس�ة وصفي�ة حتليلي�ة .الراص�د
الدويل،س،4ع،43ص ص.21-16

للنرش والتوزيع،ط.3

 -عبداملعطي،أمح�د حس�ن2012(.م) .تص�ور

 -فقه�ي ،حي�ي عيل28-25(.م�ارس2012م) .دور

التعليمي�ة يف مواجهة التأثيرات الرتبوية

االجتامعية للجامعات الس�عودية الناش�ئة.

مقترح لتفعي�ل دور املؤسس�ات

البح�ث العلم�ي يف القي�ام باملس�ؤولية

والتعليمي�ة للعوملة:رؤي�ة حتليلية .املجلة

ورقة علمية مقدمة إىل املؤمتر الدويل ،تكامل

اإللكرتونية،مؤسس�ة الفك�ر العريب،ص
ص.99-12

خمرجات التعليم مع سوق العمل يف القطاع
العام واخلاص .عامن،ص ص.20-1

 -عب�ده ،نجلاء فتح�ي2013(.م) .الرشاك�ة بين

 -فهم�ي ،نوره�ان من�ي2001(.م) .تصور مقرتح

كأداة لتفعيل برامج املسؤولية االجتامعية.

االجتامعية:دراسة عن املشاركة السياسية

القطاع احلكومي والقطاع األهيل يف مرص

ل�دور خدمة اجلامع�ة يف تنمية املس�ؤولية

احت�اد جامع�ات التنمي�ة اإلداري�ة،ع-3

للشباب اجلامعي .جملة دراسات يف اخلدمة

،4ص ص.33-28

 عثامن ،الس�يد1996( .م) .املسؤولية االجتامعية:دراسة نفس�ية اجتامعية مقياس املسؤولية

االجتامعي�ة واس�تعامالته .القاهرة:مكتبة

االجتامعي�ة والعل�وم اإلنس�انية،حلوان،

ع.11

 -كاظ�م ،رشوق2011(.م) .املؤسس�ات الرتبوي�ة

األنجلو املرصية،ط.3

 عواد ،يوس�ف ذياب2010(.م) .دليل املسؤوليةاملجتمعي�ة للجامعات .فلس�طني:جامعة
القدس املفتوحة.
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وتنمية مفهوم املسؤولية االجتامعية .ورقة
مقدم�ة إىل املؤمت�ر العلم�ي الراب�ع لكلية

العل�وم الرتبوي�ة بجامع�ة جرش،الرتبية
واملجتمع:احلارض واملستقبل،األردن،ص

ص.370-363
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 -جمم�ع اللغ�ة العربية2004(.م).املعج�م الوس�يط.

 -موقع النش�اط الطاليب ،جامعة امللك فهد للبرتول

 -املط�ريف ،عيل مصل�ح2001(.م) .املعل�م وتنمية

sa/d ean ships/studentaffairs/

القاهرة:مكتبة الرشوق الدولية،باب السن.

املسؤولية االجتامعية لدى طالب املرحلة

الثانوية .رسالة دكتوراه غري منشورة،كلية
الرتبية ،جامعة أم القرى.

واملع�ادن https://www.kfupm.edu.
SitePages/ar/ContentDetailsPage.
=CUSTOMID

?aspx

25&LinkID= LinkV1

 -مش�خص ،محد1436-1-29(.هـ).جري�دة

 -نظم�ي ،ف�ارس كامل28-25(.م�ارس212م).

 -املنابري،فاطم�ة عبدالعزي�ز2010(.م) .ال�ذكاء

علم النفس يف اجلامع�ات العراقية .ورقة

الرياض ،ع .16952

االجتامع�ي واملس�ؤولية االجتامعي�ة

والتحصي�ل ال�درايس ل�دى عين�ة

م�ن طالب�ات كلي�ة الرتبي�ة بجامع�ة أم

الق�رى بمك�ة املكرم�ة .رس�الة دكت�وراه

غير منش�ورة،جامعة أم القرى،كلي�ة
الرتبية،قسم علم النفس،مكة املكرمة.

املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى أكاديم�ي
مقدم�ة إىل املؤمتر الدويل،تكامل خمرجات

التعليم مع س�وق العم�ل يف القطاع العام
واخلاص،عامن،ص ص.31-1

 وزارة التعليم الع�ايل2013(.م) .البيان اخلتامي.ملؤمتر املس�ؤولية االجتامعي�ة للجامعات،
املنعقد يف الرياض.

 -املومني ،عيسى وهياجنة وليد2011(.م) .املسؤولية

 -حيي ،علي أمحد28-25(.م�ارس2012م) .دور

وعالقته�ا بدافعي�ة اإلنج�از .جمل�ة إرب�د

االجتامعي�ة للجامع�ات الس�عودية
الناش�ئة-جامعة نج�ران نموذج� ًا .ورقة

االجتامعية لدى طلبة كلية احلصن اجلامعية

للبح�وث والدراس�ات،مج،15ع،2ص

ص.236-199

 -موق�ع مرك�ز البح�وث االجتامعي�ة واإلنس�انية،

جامع�ة املل�ك عبدالعزي�زhttp:// .

البح�ث العلم�ي يف القي�ام باملس�ؤولية

مقدم�ة إىل املؤمتر الدويل،تكامل خمرجات

التعليم مع س�وق العم�ل يف القطاع العام
واخلاص،عامن،ص ص.21-1

art-srh.kau.edu.sa/content.
aspx?Site_ID=125030&lng
=AR&cid=46133

 -موق�ع مركز دراس�ات العم�ل التطوع�ي ،جامعة

اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةhttps:// .
units.imamu.edu.sa/deanships/

VoluntaryWork/news/Pages
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