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الرؤية:
أن تكون جملة رائدة ومصنفة حتت قواعد البيانات العاملية يف نرش البحوث والدراسات العلمية األصيلة.

الرسالة:
تفعيل دور اجلامعة يف االرتقاء بمستوى األداء البحثي حمليا وإقليميا من خالل تشجيع الباحثني من داخل اجلامعة 

وخارجها لنرش بحوثهم مع مراعاة قواعد النرش العاملية.

األهداف:
1- إتاحة الفرصة للباحثني لنرش البحوث والدراسات التي يتوفر فيها األصالة واالبتكار واجلدة، وأخالقيات 

البحث العلمي واملنهجية العلمية. 
2- املشاركة يف بناء جمتمع املعرفة ، ونرش املعرفة عىل أوسع نطاق سواء داخل اململكة أو خارجها.

آفاق  وتوسيع  خاصة،  بصورة  العريب  العامل  يف  واملفكرين  الباحثني  بني  والفكرية  العلمية  الصالت  3- توطيد 
املعرفة عىل مستوى العامل أمجع.

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات
البحوث  بنرش  وتعنى  املجمعة،  بجامعة  والرتمجة  النرش  مركز  عن  تصدر  حمكمة  علمية  دورية 
والدراسات العلمية األصيلة التي حتتوي عىل إضافة للمعرفة. وتصدر يف شكل رسائل منفصلة 

تشتمل كل رسالة عىل بحث واحد. ويشرتط أن يزيد البحث عن )60( ستني صفحة.
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أوال: القواعد العامة
1- تنـرش حوليـات جامعة املجمعـة للبحوث والدراسـات 
العربيـة  باللغتـني  العلميـة   والدراسـات  األبحـاث 
واإلنجليزيـة،  وتقاريـر املؤمتـرات واملنتديـات العلمية،  

والنشاطات ذات العالقة.
2- تنـرش احلوليـات البحـوث التـي تتوافـر فيهـا األصالـة 
واجلدة، وأخالقيات البحث العلمي، واملنهجية العلمية،  
والتوثيق العلمي،  مع سـالمة الفكر واللغة واألسلوب،  
وأال يكون البحث مستالاًّ من أي دراسة أخرى أو رسالة 

علمية أو كتاب.
3- ُيراعـى أال يقـل عـدد صفحـات البحـث عـن )60( صفحة 
مـن القطع )21×28(سـم، ويسـتخدم للمتـن العريب اخلط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
مقـاس )15( عريـض، واهلامـش مقـاس )12(، وللمتـن 
 )Times New Roman( اخلـط  يسـتخدم  اإلنجليـزي 
مقـاس )12(، والعنـوان الرئيـي مقـاس )13( عريـض، 
واهلامش مقـاس )10(، مع تقديم ملخـص باللغتني العربية 
واإلنجليزية وال تزيد كلامت كل ملخص عن )250( كلمة.

املفتاحيـة  الدالـة  الكلـامت  عـىل  بحـث  كل  حيتـوي   -4
العـريب  امللخصـني  أسـفل  وتوضـع   ،  )Keywords(

واإلنجليزي عىل أال تزيد عن )7( كلامت.
5- ينبغي أن تكون اجلداول والرسـومات واألشكال مناسبة 

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )16× 23سم(.
6- هوامش الصفحة تكون )2.5سـم( من )أعىل، وأسفل، 

ويمني، ويسار(، ويكون تباعد األسطر مفردا.
 7- يرسـل الباحـث بحثـه بصيغتـني )وورد MS Word ويب 
دي اف PDF( ، مـع طلب نـرش البحث متضمنا عدم نرشه 
سـابقا وعدم ارسـاله ملجلة أخرى أثناء حتكيمه أو بعد قبوله 
للنرش، والسـرة الذاتية عىل الربيد اإللكـرتوين للحوليات: 

amurs@mu.edu.sa
8-  ترسـل هيئة التحرير البحوث للتحكيم من قبل حمكمني 

متخصصني.
9- يرسـل للباحث خطـاب )قبول البحث للنـرش( يف حالة 
قبول بحثه للنرش، وعند رفض البحث للنرش يتم ارسـال 

رسالة )اعتذار( .
10- يف حالـة قبول البحث للنرش، ال جيـوز نرشه يف منفذ نرش 
أخر ورقيا أو إلكرتونيا دون إذن كتايب من رئيس التحرير.
11- يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( أعداد من احلولية.

ثانيا: قواعد التوثيق العلمي باحلوليات
1- يتـم التوثيق يف البحوث اإلنسـانية وفـق نظام اجلمعية 

النفسية األمريكية APA اإلصدار السادس.

2- التوثيق يف املتن:
- يشـار إىل املرجع بذكر االسـم األخـر للمؤلف، ثم 
سـنة النرش بني قوسـني مثل: ) العساف،   2003( 
أو: ويرى العساف ) 2003 ( أن ......،  ويف حالة 
االقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سنة النرش هكذا: 

)العساف،  2003: ص 79 (.
- يف حالـة مؤلفـان: )الشـمري والغامـدي، 2015( 

.)Wyn & White, 2009(
- يف حالة املؤلفـني من )3-6( يتم كتابة مجيع املؤلفني 
يف املـرة األوىل، وعند تكرار نفس املرجع يتم كتابة 
اسـم املؤلـف األول )الرئيي( وأخـرون وباللغة 
اإلنجليزيـة et al. ويف حالـة أكثر مـن)7( نكتب 

االسم األول وأخرون.

3- قائمة املراجع:
- ترتـب قائمة املراجـع References يف هناية البحث 

ترتيًبا هجائيا حسب االسم األخر.
- يبـدأ املرجـع يف بدايـة السـطر عىل أن يكون السـطر 
التـايل أو السـطور التاليـة للداخـل بمقـدار مخس 

مسافات. وال نرتك فراغا بني املراجع.
- إذا كان املرجع كتابا: اسـم العائلة للمؤلف،  االسـم 
األول. )سـنة النرش(. عنـوان الكتاب بخط مائل.  
الطبعة بعد األوىل بني قوسـني،  مـكان النرش:  دار 
النرش،  مثل: العساف،  صالح. )2003 (. املدخل 
إىل البحث يف العلوم السـلوكية.  )ط2(، الرياض:  

دار الزهراء. 
   - إذا كان املرجـع بحثـا:  اسـم العائلـة للمؤلـف، 
االسـم األول.  )سـنة النـرش(.  عنـوان البحث.  
اسـم املجلـة بخـط مائـل. املجلـد ثم العـدد بني 
الغامـدي،  مثـل:  النـرش.  صفحـات  قوسـني،  
فريـد.)2009(.  مـدى ممارسـة معلـم الرتبيـة 
اإلسالمية باملرحلة الثانوية ملهارات تنمية التفكر 
الرتبويـة  للعلـوم  القـرى  أم  االبتـكاري.  جملـة 

والنفسية، 1 )1( ، 388-310.

قواعد النشر



احلمد اهلل محدا ال بلوغ ملنتهاه، وصالة وسالمًا 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 ُتعنى 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 
جامعة  تعقدها  التي  والندوات  املؤمترات  عمل  وأوراق  ودراسات  ببحوث  خاص  عدد  بإصدار  كذلك  ختتص 

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 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  طالبات  نظر  وجهة  من  الطالبات  لدى  االجتامعية  املسؤولية  تنمية  يف  السعودي 
عىل  يساعده  فكريًا  ومنطلقا  احلارض،  فهم  عىل  يعينه  معرفيًا  زادًا  فيها  القارئ  جيد  أن  نأمل  فإننا   ،“ اإلسالمية 

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.

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد اهلل الشايع

افتتاحية العدد
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1هند  حممد عبداهلل األمحد: دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات

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
اسـتهدفت الدراسة تشـخيص دور التعليم اجلامعي السعودي 
يف تنميـة املسـؤولية االجتامعية لـدى الطالبات مـن وجهة نظر 
طالبـات جامعـة اإلمـام حممد بـن سـعود اإلسـالمية، ومعرفة 
الفروق ذات الداللة اإلحصائية –إن وجدت- بني اسـتجابات 
طالبـات جامعـة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية فيـام يتعلق 
بعبـارات اسـتبانة املسـؤولية االجتامعية تعزى ملتغـري الكلية 
واملسـتوى الدرايس، والتوصـل إىل تصور مقـرتح لتفعيل دور 
التعليم اجلامعي السـعودي يف تنمية املسـؤولية االجتامعية لدى 
الطالبات. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج 
الوصفي بأسـلوبيه التحلييل واملسحي مسـتعينة بإحدى أدواته 
وهي االستبانه املكونه من جزأين، تناول األول منها خصائص 
أفـراد العينـة؛ وتنـاول الثـاين تشـخيص دور التعليـم اجلامعي 
السـعودي يف تنمية املسـؤولية االجتامعية لدى الطالبات، وهو 
مكون من )109(عبارة، موزعة عىل سـتة حماور هي: ) أهداف 
املؤسـي،  واملنـاخ  اإلداريـة،  واملامرسـات  واإلدارة  الكليـة، 
واملقـررات الدراسـية، واألنشـطة الطالبيـة، والتفاعـالت مع 

املجتمع املحيل ومؤسساته(.
وتم اختيار عينة طبقية عشوائية من جمتمع الدراسة واملتمثل 
بجميـع الطالبـات يف مجيـع الكليـات بجامعة اإلمـام حممد بن 
سعود اإلسـالمية باملستوى اخلامس والثامن للفصل األول من 
العام اجلامعـي 1436-1437هـ ، والبالـغ عددهم )2634( 
طالبـة، حيث تكونـت العينة من )395( طالبـة. وقد توصلت 
الدراسة إىل نتائج من أمهها: أن دور التعليم اجلامعي السعودي 
يف تنميـة مفاهيم وأهـداف وأبعاد املسـؤولية االجتامعية ال زال 
متوسـطًا مما يؤثر عىل تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات 
العـام  الصالـح  حتقيـق  يف  مشـاركات  نشـيطات  كمواطنـات 
وخدمـة قضايـا املجتمع املحليـة والعاملية. واختتمت الدراسـة 
بالتوصية برضورة تبني اجلامعات السعودية بكلياهتا ومعاهدها 
للمسـؤولية االجتامعية يف رؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها 
وممارسـاهتا املختلفة وذلك من خالل إعادة تشكيل ثقافة احلرم 
اجلامعي وكلياته للعمل عىل تنفيذ وممارسة املسؤولية االجتامعية 

للجامعة فكرًا وممارسة.
الكلـامت املفتاحيـة: املسـؤولية االجتامعيـة، التعليـم 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:
 متثل املسـؤولية موضوعًا مهام يف املجتمعات اإلنسـانية 
عامـة، ويـزداد تقدير هذه املجتمعات للمسـؤولية، كلام 
كانـت عىل درجـة متقدمة يف التنظيـم االجتامعي، الذي 
يتطلب ترشيعات وأحكامًا خاصة لضبط ألوان النشاط 
اإلنسـاين فيه، سواء أكانت هذه النشـاطات اجتامعية أم 
دينيـة أم أخالقيـة أم اقتصادية أم مهنيـة أم جتارية أم غر 

ذلك من نشاط يرتبط بالفعل اإلنساين داخل املجتمع.

 ومتثـل التنمية البرشية ركنًا جوهريـًا من أركان التنمية 
الشاملة للمجتمعات، حيث توجه املجتمعات جل اهتاممها 
إىل اإلنسـان بصفتـه حمور التنمية وحجـر الزاوية والعنرص 
األهـم إلحـداث التنميـة الشـاملة واملتكاملـة للمجتمـع 
يف مجيـع جماالت احليـاة الثقافيـة واالقتصادية والسياسـية 

واالجتامعية والصناعية والزراعية.)الزبيدي،2012م(

وتنميـة املسـؤولية االجتامعيـة متثل جزءًا مـن تنمية 
الشـخصية كلهـا، خاصـة أهنـا أصبحـت رضورة أكثر 
من أي وقـت مىض، نتيجة ما متر بـه املجتمعات العربية 
مـن حتوالت وتغـرات رسيعة، ومتالحقـة يف عالقتها، 
ونظمهـا، وقيمهـا، هـذا فضاًل عـام يعرتي املؤسسـات 
االجتامعية واالقتصادية والسياسـية يف هذه املجتمعات 
مـن التحـوالت والتغـرات التـي تالحـق الشـخصية 
العربيـة وتفـرض إعدادًا شـاماًل للفـرد متضمنـًا تنمية 
املسـؤولية االجتامعية لديه حتى يواكب هذه التحوالت 

والتغرات املتالحقة.)عثامن،1996م(

واملسـؤولية االجتامعية تعد واحـدة من دعائم احلياة 
املجتمعية املهمة، فهي وسـيلة للتقدم الفردي واجلامعي 
فقيمـة الفرد يف جمتمعه، تقاس بمدى حتمله للمسـؤولية 
جتـاه نفسـه وجتـاه اآلخريـن وبـام أن الرتبيـة متثـل أحد 
املسـارات املتاحة إلعداد وتنشـئة الفرد املسؤول وتنمية 

مهاراتـه االجتامعية فهـي بذلك متثل جوهـر ومضمون 
مفهوم املسؤولية االجتامعية.)كاظم،2011م(

وقد كانـت اجلامعات ومـا تزال منـربًا للحضارة يف 
املجتمعـات كافـة، لذلك أصبـح لزامًا عليها أن تسـعى 
إىل تعميق ممارسـات اإلحسـاس باملسـؤولية االجتامعية 
وحتفيز العاملني لتحويلها من جمرد فكر إىل سلوك ممارسة 
املسؤولية االجتامعية يف نفوس الطلبة والعاملني، لتسهم 
هـي األخـرى بنصيـب األسـد إزاء هـذا اهلـم التنموي 

التشاركي العام.)عمرو،2010م(

والتعليـم اجلامعـي ثروة كبـرة ال تقـدر بثمن؛ فهو 
حيـرك عمليـة التنميـة؛ ألن املؤسسـة التعليميـة هي من 
أرفع املؤسسـات التـي تقع عـىل عاتقها مهمـة توفر ما 
حيتاجـه املجتمع من عمليات التنمية فيه من متخصصني 
وبمختلـف املجـاالت، إضافـة إىل أهنـا تشـكل املراكز 
األساسـية للبحـوث العلميـة والتطبيقيـة التـي تضمن 
التقـدم االقتصـادي واالجتامعي والثقـايف، وهي تثري 
صنـاع القـرار باخلـربات واملهـارات؛ وبالتـايل تتحكـم 
بـاألداء السـيايس، وال يمكـن يف أي جمتمـع أن تـؤدي 
دورهـا الكامل يف التغـر االجتامعي بدون حتقيق تفاعل 
بني الفرد من ناحية، والبيئة االجتامعية من ناحية أخرى، 
فعالقـة اجلامعة بالتغـر االجتامعي متالزمـة ومرتابطة؛ 
فهي تقوي املهـارات، وتثري روح االبتكار لدى الفرد، 
ورفـع مسـتوى الرقـي االجتامعـي؛ فهـي تسـاعد عىل 
حتسـني أوضاع الطبقـات الفقـرة من السـكان، وتيرس 
فـرص العمل لألفراد التي يفرضها املجتمع؛ كوهنا تلبي 
حاجة الفرد واملجتمع من مهن خمتلفة.)باكر،2011م( 

ولقد أولت اململكة العربية السـعودية اهتاممًا خاصًا 
باملسـؤولية االجتامعية. حيث عقـدت حوهلا العديد من 
املؤمتـرات؛ كاملؤمتر العلمي الذي عقد حتت رعاية خادم 
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احلرمـني الرشيفني والذي انتهـى إىل رضورة إجياد نظام 
للمسؤولية االجتامعية خاص بالتعليم اجلامعي.

وقـد جـاء يف البيـان اخلتامي لـوزارة التعليـم العايل 
للمؤمتـر )2013م( املنعقـد يف الريـاض حتـت مسـمى 
الطـالب  أن  للجامعـات(؛  االجتامعيـة  )املسـؤولية 
يشـكلون ثـروة ضخمـة من املـوارد القيمة يف مسـاعدة 
املجتمعـات التي ترفدها اجلامعـة بخدماهتا؛ فباإلضافة 
االجتامعيـة  املسـؤولية  يف  املنخرطـني  الطـالب  أن  إىل 
يمكـن أن يتعلموا كيفية التعاطي مع القضايا االجتامعية 
والسياسـية والثقافية، فإن هذا االنخراط يعزز الشـعور 
باملسـؤولية املدنيـة ويشـجع عـىل زيـادة الشـعور هبـذه 
املسـؤولية لـدى اخلرجيـني، وجيعلهم راغبـني يف العمل 
عىل حتسـني نمط احليـاة لكل رشائح املجتمع، وتشـجع 

اجلامعات يف البلدان املتقدمة طالهبا عىل ذلك.

كـام متخـض عـن ملتقـى وزارة التنميـة االجتامعيـة 
ترشيـن   13-12 مـن  الفـرتة  يف  املنعقـد  العـرب 
الثـاين2008م التوصيات اآلتية: َخْلُق الثقافة املجتمعية 
يف عاملنـا العـريب ومراجعـة النظـم التعليميـة والرتبوية 
وبخاصة اجلامعات لتتضمن املفهوم الواسع للمسؤولية 
االجتامعيـة، وإجـراء املزيـد مـن الدراسـات الوصفيـة 
والتحليليـة املتخصصة يف جمال املسـؤولية االجتامعية يف 

البالد العربية.)عواد،2010م(

     وملا كان الدور الرئيس للجامعات يتمثل يف الرسالة 
العلميـة املعرفية من جانب وتصدير العقول البرشية من 
جانـب آخـر، وهي مـن أهم مؤسسـات املجتمـع التي 
تعمـل عىل صقل شـخصية األفراد وإكسـاهبم اخلربات 
التـي تقودهـم يف أكامل حياهتـم كان ال بد مـن االهتامم 
بتنمية املسـؤولية االجتامعية لـدى الطالبات اجلامعيات 

ملا هلنَّ من دور يف بناء وتنمية جمتمعاهتن.

ثانيًا:مشكلة الدراسة:
رغم وجود العديد من الدراسات النظرية وامليدانية 
التـي أكدت عىل أمهية تفعيـل دور التعليم اجلامعي يف 
تنميـة املسـؤولية االجتامعية، ورغـم توصيات العديد 
مـن املؤمتـرات الدوليـة واملحليـة –كـام متت اإلشـارة 
)2007م(  رسـالن  دراسـة  وتوصيـات  سـابقًا-، 
والتـي أكـدت عـىل رضورة تضمـني برامـج لتنميـة 
املسـؤولية االجتامعيـة يف برامـج اإلعـداد األكاديمي 
لطـالب اجلامعة يف خمتلف التخصصـات. وتوصيات 
دراسـة الـربواري )2010م( التـي أكـدت عـىل دور 
اجلامعـات يف متكني البلدان من إحـراز تقدم ملموس 
نحـو حتقيـق األهـداف اإلنامئيـة، وتعزيـز القـدرات 
الوطنيـة وهتيئة األفـراد للقيام بأدوار فاعلة يف مسـرة 
التنمية الشـاملة واملسـتدامة وبخاصة يف جمال تقليص 
التفـاوت بـني فئـات املجتمـع، واحلد من الفقـر وبناء 
جمتمعـات مدنيـة سـليمة ذات ثقافـات اجتامعية تعزز 
التامسك االجتامعي واملسؤولية وتعمق مبادئ العدالة 
مـا  وتطبيقاهتـا. وكذلـك  والديمقراطيـة  واملسـاواة، 
أوصت به دراسة شاهني )2011م( التي نادت بتطوير 
ثقافة األفراد واملؤسسـات حول املسؤولية االجتامعية 
بعامة واملسـؤولية االجتامعية للجامعات بخاصة. وما 
أوصت به دراسـة )عبداملعطي،2012م( من رضورة 
إدخـال مقـررات للرتبية أساسـية يف إعـداد وتدريب 
الطالبـات يف اجلامعـات تركـز عـىل بعـض املفاهيـم 
السياسـية الرضوريـة مثـل مفهـوم االحـرتام املتبادل 
واحلرية والتشاور واملسـؤولية االجتامعية وغرها. إال 
أن العديـد من الدراسـات تشـر إىل وجـود قصور  يف 
دور التعليـم اجلامعـي يف تنميـة املسـؤولية االجتامعية 
لدى الطـالب والطالبات كدراسـة )فهمي،2001م( 
والتـي توصلت إىل أن درجة الفهم للشـباب اجلامعي 
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للمشاركة السياسية واملسـؤولية االجتامعية متوسطة. 
ودراسـة )GUNI,2008( والتي توصلت إىل أن %75 
ممن شـملتهم الدراسـة يعتربون أن التعليم العايل جيب 
أن يلعـب دورًا قياديـًا يف التنمية البرشيـة واالجتامعية 
ودراسـة  االجتامعيـة.  املسـؤولية  تنميـة  خـالل  مـن 
)رسـالن،2007م( والتـي توصلت إىل أن ما نلمسـه 
من اضطـراب يف مؤسسـات املجتمـع املختلفة يرجع 
يف جانـب منـه إىل نقـص نمـو املسـؤولية االجتامعيـة 
عنـد األفـراد العاملـني يف خمتلـف نواحي النشـاط يف 
املجتمـع، كـام أن تنميـة املسـؤولية االجتامعيـة تعتـرب 
حاجـة اجتامعيـة ألن املجتمع بأرسه بحاجـة إىل الفرد 
املسئول. ودراسة )املومني، وهياجنة،2011م( حيث 
جاءت درجة املسـؤولية االجتامعية لدى طلبة اجلامعة 
متوسطة وهذا يؤكد أن دور اجلامعة يف تنمية املسؤولية 
االجتامعية لدى الطالب كان متوسـطًا أيضا. ودراسة 
)الصائـغ،2012م( والتـي أكدت عـىل وجود قصور 
لـدى اجلامعات يف حتقيـق بعض احتياجـات الطالب 
والطالبـات، وتؤكـد عـىل دور املؤسسـات التعليميـة 
وبخاصـة اجلامعية يف حتقيـق احتياجـات املجتمع من 
خالل اإلرشـاد والتوجيه وزرع الثقة يف نفس طالهبا، 
وهـذا ما يمثل نقاط الضعف لدور اجلامعات يف تعليم 

الطالب والطالبات ثقافة املسؤولية االجتامعية. 

ونظـرًا لنـدرة الدراسـات التـي تناولـت املسـؤولية 
االجتامعية يف مؤسسـات التعليم اجلامعي حيث جاءت 
املسـؤولية االجتامعيـة يف سـياق بعض ممارسـاهتا، أتت 
هـذه الدراسـة كمحاولـة للكشـف عـن دور التعليـم 
اجلامعي السـعودي يف تنمية املسـؤولية االجتامعية لدى 
الطالبات من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية.

ثالثًا:أسئلة الدراسة:
يف ضـوء حتديـد مشـكلة الدراسـة حتـاول الدراسـة 

احلالية اإلجابة عن األسئلة التالية: 

1- مـا دور التعليـم اجلامعـي السـعودي يف تنميـة 
املسـؤولية االجتامعية لـدى الطالبات من وجهة 
نظـر طالبـات جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود 

اإلسالمية؟

2- هـل هنـاك فـروق ذات الداللـة اإلحصائية بني 
استجابات طالبات جامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسـالمية فيام يتعلق بعبارات استبانة املسؤولية 

االجتامعية تعزى ملتغر الكلية؟

3- هـل هنـاك فـروق ذات الداللـة اإلحصائية بني 
استجابات طالبات جامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسـالمية فيام يتعلق بعبارات استبانة املسؤولية 

االجتامعية تعزى ملتغر املستوى الدرايس؟

4- ما التصور املقـرتح لتفعيل دور التعليم اجلامعي 
السـعودي يف تنميـة املسـؤولية االجتامعيـة لدى 

الطالبات؟ 

رابعًا:أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يأيت:

للمسـئولية  النظريـة  األسـس  عـن  الكشـف   -1
االجتامعية وعالقتها بالتعليم اجلامعي.

2- تشخيص دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية 
املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات من وجهة نظر 
طالبات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

3- معرفـة الفـروق ذات الداللـة اإلحصائيـة –إن 
وجدت- بني اسـتجابات طالبات جامعة اإلمام 
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حممد بن سـعود اإلسـالمية فيام يتعلـق بعبارات 
اسـتبانة املسـؤولية االجتامعيـة تعـزى ملتغـري 

الكلية واملستوى الدرايس.

4- التوصـل إىل تصـور مقرتح لتفعيـل دور التعليم 
اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية 

لدى الطالبات.

خامسًا:أمهية الدراسة:
5-1:األمهية النظرية: وتتمثل يف:

• أهنـا حتاول التعرف عـىل دور التعليـم اجلامعي يف 
تنميـة املسـؤولية االجتامعيـة لـدى الطالبـات، 
وذلك بغرض تعزيـز املعرفة النظرية يف موضوع 

املسؤولية االجتامعية. 

• قلة الدراسـات التي تتعلق باملسؤولية االجتامعية 
لـدى الطالبـات يف التعليـم اجلامعي السـعودي 

تربز أمهية الدراسة.

• تعتـرب فئـة الطالبات اجلامعيات طاقـة برشية هامة 
ومؤثـرة يف املجتمـع حتتاج العناية هبـا واملحافظة 

عليها ملا يعود عليها وعىل املجتمع بالنفع.

حتقيـق  يف  االجتامعيـة  املسـؤولية  دراسـة  تفيـد   •
التوازن بـني التحوالت والتغرات الرسيعة التي 
جتري يف املجتمع وبني ما يشعر به الفرد اجتاه هذه 

التغرات ومسؤوليته نحوها.

5-2:األمهية التطبيقية: وتتمثل يف:

• القيمة العملية هلذه الدراسة تكمن يف اإلضافات 
الدراسـة  التـي سـتقدمها مـن خـالل  العلميـة 
امليدانية التي ستنقلنا من التفكر املجرد إىل التأمل 

الواقعـي والكشـف عـن دور التعليـم اجلامعـي 
يف تنميـة املسـؤولية االجتامعيـة لـدى الطالبات 

باعتبار أهنن قائدات الغد وصانعات املستقبل.

• كام أن هذه الدراسة ستزود املهتمني من أكاديميني 
وقياديـني وتربويـني وباحثـني بآليـات مقرتحـة 
يمكن االستناد إليها لتفعيل دور التعليم اجلامعي 

يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات.

سادسّا:حدود الدراسة:
6-1:احلـدود املوضوعيـة: تقوم الدراسـة بالتعرف 
عىل دور التعليم اجلامعي يف تنمية املسـؤولية االجتامعية 
لـدى الطالبـات من خـالل حمـددات هذا الـدور والتي 
تتمثل يف: )أهداف الكلية، اإلدارة واملامرسات اإلدارية، 
املناخ املؤسـي، املقررات الدراسية، األنشطة الطالبية، 

التفاعالت مع املجتمع املحيل ومؤسساته(.

6-2:احلدود املكانية: جامعة اإلمام حممد بن سـعود 
اإلسالمية بمدينة الرياض. 

6-2:احلدود الزمنية: طبقت هذه الدراسة يف الفصل 
األول من العام اجلامعي 1436-1437هـ.

سابعًا:مصطلحات الدراسة:
7-1:املسـؤولية االجتامعيـة:  تعـرف املسـؤولية يف 
املعنـى اللغـوي –بوجه عـام- بأهنا »حـال أو صفة من 
يسـأل عن أمر تقع عليه تبعته، يقال:بريء من مسؤولية 
هـذا العمـل، وتطلق أخالقيـًا عىل: التزام الشـخص بام 
يصـدر عنه قوالً أو عمـاًل، وتطلق قانونًا عـىل: االلتزام 
بإصـالح اخلطأ الواقع عـىل الغر طبقـًا لقانون«.)جممع 

اللغة العربية،2004م:ص411(



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

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

وتتعـد االجتاهـات وتتبايـن يف تعريـف املسـؤولية 
االجتامعية بني اجتاه أخالقي يركز عىل املغزى األخالقي 
للمسـؤولية االجتامعيـة باعتبارها التـزام ذايت من الفرد 
نحـو املجتمع، واجتاه قانوين يفهم املسـؤولية االجتامعية 
عىل أهنا مساءلة من املجتمع وما فيه من قوانني وأعراف 
وتقاليد.)سـالم،1999م:ص115(، ورغم التباين بني 
االجتاه األخالقي واالجتاه القانوين يف تعريف املسـؤولية 

االجتامعية إال أهنا تتفق يف ثالثة مكونات أساسية هي:

- مصـدر االلتـزام سـواء أكان فـردًا أو جمتمعـًا أو 
ترشيعًا سامويًا.

- موضـوع االلتـزام وهـو التكاليف التـي يتحملها 
الفرد املسؤول –جوهر املسؤولية-.

-  اجلزاء عىل عدم االلتزام هبذه التكاليف.

واملسـؤولية االجتامعيـة كـام يعرفها )عثـامن،1996 
م: ص269( هي »املسـؤولية الذاتية عن اجلامعة«. فهي 
»مسـؤولية 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 للمسـؤولية 

اجلامعية واملسؤولية القانونية.

وبالتايل فاملسؤولية االجتامعية مسؤولية أمام الذات، 
كـام أهنـا تعبر عـن درجـة االهتـامم والفهم واملشـاركة 
للجامعة، واملسؤولية االجتامعية ليست قيدًا ال تربير له، 
بل هـي تبعية لالنتامء االجتامعي وتكاليفه، حيث يعيش 
الفرد ويرتبط وجدانيا، ويستفيد من مميزات هذا االنتامء، 
كذلـك فـإن املسـؤولية االجتامعية ليسـت جمـرد رابطة 
عاطفيـة أو إدراكية سـلبية يف صوريت االهتـامم والوعي 
املجرديـن، وإنام تشـع عىل املجتمـع اخلارجي يف صورة 

سلوكية حمسوسـة يف املناشـط االجتامعية، هذه الصورة 
السـلوكية املحسوسـة هـي عنرص املشـاركة، كعنرص أو 

ُبعد يف املسؤولية االجتامعية. 

وتعـرف املسـؤولية االجتامعية بأهنـا “إدراك ويقظة 
الفـرد ووعي ضمره وسـلوكه للواجـب االجتامعي”، 
الداخليـة  االسـتجابات  “جمموعـة  بأهنـا  تعـرف   كـام 
للفـرد تنعكـس عـىل سـلوكه ملحاولـة فهـم ومناقشـة 
األمـور املتعلقـة باجلامعـات التي ينتمي إليهـا )األرسة، 
اجلران، الزمالء، املؤسسـة التعليمية، املجتمع( وتفهمه 
للمشـكالت التي تتعرض هلا هذه اجلامعات وإسـهامه، 
برغبة واختيار يف حلها، ويف تقدم اجلامعة ورفع شاهنا”.

)املطريف،2001م:ص12(

“متثـل  االجتامعيـة  املسـؤولية  إن  القـول  ويمكـن 
اجلانب االجتامعي من شخصية الفرد ومن مظهر نموه، 
وتعنـي مسـؤولية الفـرد عـن مجاعتـه وعن نفسـه، وأن 
هنـاك افرتاض بـأن املسـؤولية االجتامعيـة مرتبطة بنمو 
الفـرد األخالقي وبثقته يف نفسـه وبالوعـي االجتامعي، 

واإلحساس باهلوية.)الزبيدي،2012م:ص161(.

وتنميـة املسـؤولية االجتامعيـة هـي “عمليـة هتدف 
إىل حتسـني قـدرات الفـرد الذاتيـة بحيث يصبـح قادرًا 
عىل إشـباع حاجاته الشـخصية واالجتامعية وقادرًا عىل 
حتقيـق أهدافه وفـق الظروف املحيطـة بالفرد”.)عوض 

وحجازي،2013م:ص23(

ومن خالل ما سبق عرضه ملفهوم املسؤولية االجتامعية 
تعرف املسؤولية االجتامعية إجرائيًا يف هذه الدراسة بأهنا 
األفعال واملهـام والواجبات التي جيب أن تؤدهيا الطالبة 
اجلامعيـة داخل وخارج اجلامعـة، والقدرة عىل أدائها يف 
خمتلـف سـلوكياهتا يف احلياة متخـذًة مما تكتسـبه الطالبة 
وتتعلمـه داخـل اجلامعة مـن برامج مفيدة هلـا، فهي إذًا 
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مسـؤولية الفرد جتـاه أفعاله التي يقوم هبـا جتاه غره من 
األفـراد اآلخرين، وتتمثل هذه املسـؤولية يف املسـؤولية 
الذاتية جتاه اجلامعة واملجتمع الذي ينتمي إليهم، وتكون 
بإقرار الفرد، وتتعلق بام تم القيام به من أفعال وترصفات 
سـلوكية، وعليه أن يتحمل نتائج الترصفات والسـلوك 
الشـخيص املتصل بالتعاون واملشاركة يف مواجهة وحل 

مشكالت اآلخرين. 

ثامنًا:اإلطار املفهومي:
مفهـوم  يعـد  االجتامعيـة:  املسـؤولية  8-1:ماهيـة 
املسـؤولية االجتامعيـة وأهدافهـا وأبعادها مـن املفاهيم 
والقضايـا التـي تتطـرق إليهـا الدراسـات والبحـوث 
الرتبويـة واالجتامعيـة العربية، لذلك تسـعى الدراسـة 

احلالية إىل تركيز الضوء عليها وتوضيحها كام ييل:      

8-1-1:أهـداف املسـؤولية االجتامعيـة: حيدد عواد 
)2010م( أهداف املسؤولية االجتامعية يف النقاط التالية:

- مسـاعدة املؤسسـات يف حتديـد أدوارهـا وتنظيـم 
أنشطتها بشـكل يسـتوعب االختالفات الثقافية 

والبيئية واملجتمعية.

- توفـر منطلقـات عمليـة قابلـة للقيـاس من أجل 
ربـط املسـؤولية االجتامعيـة ملؤسسـة معينـة مع 

الرشاكات األخرى ذات التطلعات املتقاربة.

- التشديد عىل نتائج األداء والتحسني املستمر.

- العمل عىل غرس بذور الثقة وتعميقها وتبني أسلوب 
شـفاف يضمـن حتقيـق الطمأنينة للمؤسسـات يف 

تعاملها مع األطراف ذات العالقة.

-  حتقيق االنسجام مع املواثيق واالتفاقيات الدولية، 
وبخاصـة فيام يتعلـق باتفاقيات حقوق اإلنسـان 

واحلفاظ عىل البيئة.

-  تفعيـل الـدور اإلجيـايب يف حتقيق قضايا وأنشـطة 
مشرتكة مع األطر املعنية يف املسؤولية االجتامعية 

وحتقيق متطلباهتا.

- توسـيع دائرة االهتامم بالتوعية اخلاصة باملسؤولية 
االجتامعية لقضايا متس عصب احلياة يف املجتمع 

بحسب توجيهات وقائية وأخرى بنائية.

- بناء قاعدة مرتابطة حمليًا ملا خيص الرشكاء، وحتديد 
جماالت تدخلهم، للمسـامهة يف إدماج املسؤولية 
االجتامعيـة ضمن اهتامماهتـم يف خمتلف جماالت 

املجتمع وأولوياته.

- توفـر أفضـل رشوط السـالمة لإلنسـان والبيئـة 
املحيطـة بـكل مـا تشـمله مـن تنـوع حيـوي، و 
املسـامهة يف التخفيـف مـن األرضار املقلقة التي 

هتدد الكون بأخطار كبرة.

- اإلسـهام بإجيـاد القاعـدة الصلبـة أحيانـًا، واملرنة 
أحيانًا أخرى، بام يضمن حتقيق التنمية املسـتدامة 
للمجتمـع، انطالقًا من الـدور املهم الذي يمكن 
إن  وحيـث  االجتامعيـة،  املسـؤولية  تلعبـه  أن 
املسـؤولية االجتامعيـة ليسـت حكـرا عـىل جهة 
معينـة، مؤسسـات أم أفـراد، فـإن إثـارة الوعي 
باملسـؤولية االجتامعية ينبغـي أن يؤثر يف عنارص 
املجتمع كافة، وباختالف مستوياهتم االقتصادية 

واالجتامعية واإلدارية.

-  االسـتزادة مـن تعاليـم الديـن اإلسـالمي وحسـن 
العادات لتعميق دور األخالق الداعمة للمسؤولية 
االجتامعيـة عمـاًل بقـول الرسـول صـيل اهلل عليـه 

وسلم: )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(.

- إدمـاج ممارسـات املسـؤولية االجتامعيـة ضمـن 
الربامج التعليمية واخلطط الدراسية للجامعات.
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وتتمثل أهداف املسـؤولية االجتامعية يف تفعيل دور 
اجلامعات يف غـرس قيم االنتامء والوالء للمجتمع لدى 
طالباهتـا من خـالل قيم املسـؤولية االجتامعية، وكذلك 
وعـي الطالبـات بحقوق وواجبات املحافظـة عىل البيئة 
اجلامعية واملجتمعية، وذلك عن طريق جهود املسؤولني 
الطالبيـة  واألنشـطة  للربامـج  بالتخطيـط  اجلامعـة  يف 
واملرشوعات التي يتم التعامل معها، وأنشـطة املقررات 

وربط كل ذلك باملجتمع.

ويتم ذلك من خالل حتقيق األهداف الرئيسة اآلتية: 
)الصائغ،1435هـ،ص ص 67-66(

- وضـع األهـداف التـي يتحقـق من خالهلـا تنفيذ 
اخلطـط والربامـج واألنشـطة التـي هلـا دور يف 
الطالبـات  لـدى  االجتامعيـة  املسـؤولية  تنميـة 
حسـب تصنيف اجلامعة لقطاعتها، مثل: شؤون 
أنشـطة  أو  الطالبيـة،  األنشـطة  أو  الطالبـات 

املقررات.

- حتديـد طريقـة ممارسـة الربامـج واألنشـطة مـع 
طلبـة اجلامعة حسـب اجلهات التي تبنـت تنمية 

املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات.

ممارسـة  يف  املسـتخدمة  االسـرتاتيجيات  وضـع   -
الربامج واألنشـطة من قبل اجلهات والقطاعات 
التـي تسـعى لتنميـة املسـؤولية االجتامعية لدى 

طالبات اجلامعة.

- حتديـد املعوقـات التـي تواجـه ممارسـة الربامـج 
واألنشطة لدى طالبات اجلامعة من قبل اجلهات 
التي ستفعل براجمها وأنشطتها يف تنمية املسؤولية 

االجتامعية لدى الطالبات.

وتسعى هذه األهداف إىل حتقيق األهداف السلوكية 
التالية:

الطالبـة االجتامعيـة  قـدرات  تنمـي اجلامعـة  أن   -
والوجدانية والدينية والوطنية.

- أن تنمي اجلامعة يف الطالبة اإلحسـاس باملسؤولية 
نحو ذاهتا.

- أن تنمـي اجلامعة اإلحسـاس لـدى الطالبة بأمهية 
املشاركة االجتامعية.

- أن تربط الطالبة بني املسؤولية األخالقية والدينية.

- أن تـدرك الطالبـة دورهـا يف املجتمـع مـن خالل 
“احلقوق والواجبات”.

- أن تـدرك الطالبـة املسـؤولية نحـو اجلامعـة التـي 
تنتمـي إليها، سـواء كانـت األرسة أو اجلامعة أو 

جهة العمل.

- أن تفـرق الطالبـة بني ما هو أخالقـي وما هو غر 
أخالقي.

- أن تنمـي اجلامعـة اإلحسـاس باملسـؤولية لـدى 
الطالبة.

من خال ما سـبق نسـتخلص أن من دوافع املسؤولية 
ل اجلميع املسـؤولية جتـاه الفرد واألرسة  االجتامعية حتمُّ
العمـل اخلـري هـو أسـاس  املشـاركة يف  واملجتمـع، 
االستقالل االقتصادي، أن تسعى احلكومات إىل تشجيع 
أفراد املجتمع لكي يسـاعدوا أنفسـهم، ربط املسـؤولية 
االجتامعيـة باملعتقـدات والقيم اإلسـالمية، رد اجلميل 
للمجتمـع باإلنفاق عـىل األعامل اخلرية، أن املسـؤولية 
للمؤسسـات  اإلجيـايب  لاللتـزام  وسـيلة  االجتامعيـة 

واألفراد جتاه املجتمع من خالل تنمية املوارد البرشية.

وممـا سـبق نخلـص إىل أن املسـؤولية االجتامعية هلا 
العديـد من األهـداف التي تسـعى إىل حتقيقهـا بام يعود 

بالنفع عىل كلٍّ من الفرد واجلامعة واملجتمع.
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ومـن العـرض السـابق نجد أن أهـداف املسـؤولية 
االجتامعيـة تتمثل يف تفعيل دور اجلامعات يف غرس قيم 
االنتامء والـوالء للمجتمع لدى طالباهتـا من خالل قيم 
املسـؤولية االجتامعية، وكذلك وعي الطالبات بحقوق 
وواجبـات املحافظـة عـىل البيئـة اجلامعيـة واملجتمعية، 
وذلك عن طريق جهود املسؤولني يف اجلامعة بالتخطيط 
للربامـج واألنشـطة الطالبيـة واملرشوعـات التـي يتـم 
املقـررات وربـط كل ذلـك  التعامـل معهـا، وأنشـطة 

باملجتمع.

8-1-2:أبعاد املسؤولية االجتامعية: تتكون املسؤولية 
االجتامعية من ثالثة عنارص هي:)الزبيدي،2012م،ص 
ص116- سـالم،1990م،ص  ص166-167؛ 

118؛عثامن،1996م،ص ص287-269(

- االهتـامم: وهـو االرتبـاط العاطفـي مـن جانـب 
الفـرد باجلامعة التي ينتمي إليهـا، ارتباطًا خيالطه 
احلرص عىل اسـتمرار تقدمها ومتاسـكها وبلوغ 
أهدافهـا، واخلـوف من أن تصاب بـأي عامل أو 

ظرف يؤدي إىل إضعافها وتفككها.

- الفهم: ويعني شقني مها فهم الفرد للجامعة، وفهمه 
للمغزى االجتامعي لسـلوكه وأفعاله، فهم الفرد 
للجامعة يف واقعها من حيث مؤسساهتا ومنظامهتا 
ونظمها وعاداهتا وقيمها ووضعها الثقايف، وفهم 
العوامـل والظروف والقوى التي تؤثر يف حارض 
هذه اجلامعـة، وفهم تارخيها، واملطلوب بالنسـبة 
هلذا الشـق درجة مناسـبة من العلم هبذه األمور. 
أمـا فهـم الفـرد للمغـزى االجتامعـي لسـلوكه 
وأفعالـه فيعنـي إدراك الفـرد لآلثـار االجتامعية 
املرتتبـة عىل أفعالـه وترصفاتـه، أي فهـم القيمة 
االجتامعيـة ألفعالـه وترصفاته وسـلوكه. ويعد 

عامـل الوعـي بأمهيـة النشـاط االجتامعـي أهم 
العوامل التي تكمن وراء املسـؤولية االجتامعية، 
الالمبـاالة  إىل  يـؤدي  الوعـي  عامـل  وانعـدام 

والسلبية وعدم االكرتاث.

- املشـاركة: وتعنـي اشـرتاك الفرد مـع اآلخرين يف 
عمـل ما يمليـه االهتـامم ومـا يتطلبـه الفهم من 
أعامل تسـاعد اجلامعـة يف إشـباع حاجاهتا وحل 
مشكالهتا والوصول إىل أهدافها وحتقيق رفاهيتها 
واملحافظة عىل استمرارها، فاملشاركة تطوع نابع 
مـن رغبة الفرد يف مرشوعـات املجتمع دون نظر 
ألي عائـد، واملشـاركة دليل ومـؤرش عىل وجود 
املسؤولية االجتامعية وجتسـيدها لدى الفرد، كام 
أن املشـاركة آلة املسـؤولية االجتامعية ووسيلتها 
الرتبويـة؛ حيث تكوهُنـا وتعمقهـا وتنميها لدى 
الفرد، وعن طريق املشـاركة يكتسب املشاركون 
كثـرًا مـن املهـارات واخلـربات، وتعمـق لدهيم 
الشعور بالوالء واالنتامء ملجتمعاهتم، فيحرصون 

عىل املشاركة لتنمية هذه املجتمعات.

ومـن اجلديـر بالذكـر أن هـذه العنـارص أو األبعـاد 
الثالثـة السـالفة متفاعلـة ومرتابطـة ومتكاملـة بصورة 
يصعب الفصل بينهـا، متفاعلة حيث يؤثر كل عنرص يف 
ن املسؤولية االجتامعية نتيجة هذا التفاعل،  اآلخر وتتكوَّ
ومرتابطة؛ ألن كل عنـرص ينمي العنرص اآلخر ويدعمه 
ويقويـه، فعنرص االهتامم يـؤدي بالفرد إىل فهم اجلامعة، 
وكلـام زاد فهمه زاد اهتاممه، وهـذان العنرصان االهتامم 
والفهـم يؤديان بالرضورة إىل عنرص املشـاركة، ويمكن 
القـول إن املشـاركة دليل عـىل االهتامم والفهـم، كام أن 
املشـاركة تزيـد االهتـامم، وتعمـق الفهـم، أمـا التكامل 
بـني هـذه األبعاد الثالثة مـرده أن املسـؤولية االجتامعية 
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ال يمكـن أن تتحقـق عنـد الفـرد إال يف وجـود وتكامل 
هـذه العنـارص أو األبعـاد الثالثـة، والرتبيـة عـىل ضوء 
هـذا التفاعـل والرتابـط والتكامل بني العنـارص الثالثة 
للمسـؤولية االجتامعيـة هـي تنمية شـاملة ألبعـاد حياة 
الطالبـة يف عالقتهـا باجلامعة واملجتمـع، ومن ثم تتضح 
أمهيـة امتزاج هـذه األبعاد مجيعهـا يف أيه فلسـفة تربوية 

هتدف إىل تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات.

8-2: عالقة التعليم اجلامعي باملسؤولية االجتامعية:

8-2-1:التأصيـل النظري لعالقـة التعليم اجلامعي 
باملسؤولية االجتامعية: بالرجوع إىل املسؤولية االجتامعية 
من منظور عريب نجد باحثي األخالق ينقسمون إىل دعاة 
األخـالق الدينية ودعـاة األخالق الوضعيـة، فالتعاليم 
اإلسـالمية تدعـو إىل اّتباع املثـل العليا التـي ينبغي عىل 
املسـلم اّتباعهـا ورضورة أن يتحـيل هبـا الفـرد بمعايـر 
أخالقيـة عاليـة وضمـر اجتامعي يقـظ، جيعله يترصف 
بمسـؤولية أخالقية، كـام يدعو إىل التعـاون والتكاتف، 
من أجل حتقيق اخلر للفرد واملجتمع، فقد أشار الرسول 
حممـد صيل اهلل عليه وسـلم كلكم راٍع وكلكم مسـؤول 
عن رعيته، فهناك مواءمة بني املفهوم اإلسالمي ومفهوم 
املسـؤولية االجتامعية من حيث إقامة عالقات اجتامعية 
سـليمة خـارج أو داخـل العمـل، واالهتـامم بمشـاكل 
اآلخرين، فاملسـؤولية االجتامعية تضامنية ومن ال يشعر 
هبا حتـدث رضرًا كبرًا للمجتمع الـذي يعيش به الفرد، 
وعىل أفراد املجتمـع إصالح الرضر إذا حدث فيقع عىل 
اجلميع مسـؤولية معاجلة املشـكالت وحتمل املسـؤولية 
بشـكل فعيل، فاملسـؤولية يف اإلسالم شـاملة ومتوازنة؛ 
ألهنا تتنـاول الفرد واجلامعة، فالفرد مسـؤول عن عمله 
يف سـلوكه ولسـانه وهـو مسـؤول عـن حواسـه وعقله 

ومسـؤول عن قلبه يف تنقيته وسـالمته، وعن جسـمه يف 
االعتدال وعدم اإلرساف، فاملسلم يراعي مجاعته أيضًا؛ 
ألن عملـه مؤثـر يف اجلامعـة، إن املسـؤولية يف اإلسـالم 
متوازنـة؛ ألهنا تتحقق بنسـب متفاوتة، فالفرد مسـؤول 
عـن اجلامعة يف عمله وعليه بذل قصارى جهده وكذلك 

اجلامعة مسؤولة عن أعضائها.)باهي،2011م( 

أمـا دعـاة األخـالق الوضعية فـرتى أن مـن حقائق 
احليـاة أن البـرش ينقسـمون إىل أفراد ومجاعـات، أفعاهلا 
تؤثـر يف بعضهـا البعـض، فاملسـؤولية تصبح هلـا معنى 
يف ضـوء الوجـود االجتامعـي، فهنـاك عالقـات تكون 
الواجبـات فيها حمـددة مثل عالقة العامـل برب العمل، 
وعالقـات يكـون الفـرد هبا مشـارك بشـكل متسـاٍو يف 
القـوة والسـلطة، خيتار تبـادل الواجبات واملسـؤوليات 
وهنا تسمى مسـؤولية تعاقدية، أما النوع اآلخر فيسمى 
املسؤولية الذاتية وهي التعبر عن ذات الفرد دون انتظار 
املقابـل، ويرى أدلر - عامل النفـس - أن الفرد واملجتمع 
شـيئان مرتابطـان، ويعتمـد كل منهـام عىل اآلخـر، وأن 
البرش خملوقـات اجتامعية متأثرة بالقوى االجتامعية أكثر 
مـن تأثرهـا باجلانـب البيولوجـي، وعىل البـرش العمل 
بطريقة بناءة وبأسـلوب التعاون مـن أجل خدمة الكل، 
إن شـعور الفـرد بأنه جزء مـن املجموعة سـوف يعمل 
بشـجاعة للتغلـب عـىل مشـكالته، ومـن خـالل ذلك 
تتحقق مسـؤولية الفرد جتاه املجتمع، وخالف ذلك فإنه 
يعيـش وجودًا أنانيًا، ال يقدم خدمة للمجتمع، أما فروم 
فرى أن اإلنسـان يملك نضـاالً فطريًا للعدل واحلقيقة، 
وأن سـعيه لذلك يعد جوهر املسؤولية االجتامعية، وأن 
إخفـاق الفرد يف حتقيـق إمكاناته عىل الوجه األكمل يعد 
نقصًا يؤدي إىل التعاسـة وإيل تدين الصحة النفسـية، كام 
ًا أو رشيـرًا بالفطرة، لكنه  يـري أن اإلنسـان ال يولد خررِّ
يمكـن أن يكـون رشيـرًا إذا أخفق من أن ينمـو ويتطور 
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بشـكل كامـل، إذا مـا أعيقـت حاجـة اخللـق واإلبداع 
لديـه ألي سـبب كان، وهلـذا يصبـح الفـرد خمربـًا مـن 
وجهة نظـره، وهذا هـو البديل الوحيـد للخلق، فاهلدم 
واإلبـداع موجـودة يف الطبيعـة البرشية لكن السـبب يف 
ظهور هذه السـمة أو تلك هو املجتمع الذي حييط الفرد 
مـن خالل أنـامط التنشـئة االجتامعية، ويرى سـرتونك 
صاحـب نظريـة التأثـر االجتامعـي أن التفاعـل يعتمد 
عـىل إمكانيـة الفـرد يف أن يكـون مصـدر قـوة وجذب 
لآلخرين حتى تكون خرباهتم مفيدة ويتمكنون من أداء 
مهامهـم ومسـؤولياهتم االجتامعيـة بنجـاح، فالفرد من 
خالل شـخصيته وخربته يف التشـخيص سـوف يتمكن 
من كسـب ثقة اآلخرين وتغير سـلوكهم وأداء مهامهم 
وتوجيههـا باالجتـاه األفضـل، وقد ربط سـرتونك بني 
تنمية املسـؤولية االجتامعية وبني امتـالك الفرد ملهارات 
حمـددة، فضال عن قدرته يف التأثر عىل الشـخصية، وقد 
أشار باندورا إىل أن السلوك لدى الفرد يبنى عىل أساس 
مشـاهدة النمـوذج ومراقبـة أفعالـة التي تصـدر عنه ثم 
تقليده بعد ذلك يتم التعميم الكتسـاب ما هو مطلوب، 
إال أن النمذجة ال حتدث إال بعد توفر عدد من العوامل، 
ولعـل أبرزها جاذبية النمـوذج وقبوله، وقد ربط باندوا 
بـني اكتسـاب السـلوك وحتمـل املسـؤولية االجتامعية، 
الذي يتم عن طريق التعزيز ومشـاهدة النموذج يف أدائه 

للمهامت االجتامعية.)يف كاظم،2011م(      

وتنميـة املسـؤولية االجتامعيـة من خالل مؤسسـات 
التعليـم عامـة والتعليـم اجلامعـي بخاصة كانـت من بني 
أهم أفكار الفلسـفة االجتامعية التي نادي هبا  الفيلسـوف 
»جـون ديـوي«، حينام حدد أهداف التعليـم احلر جيب أن 
تكـون أكثر من إعداد الطـالب حلياة يكونون فيها قادرين 
عـىل إنجازات شـخصية أو تأديـة احرتافية ملهنـة ما، وأن 
اهلـدف النهائي من التعليم هو جعل الديمقراطية ممارسـة 

عمليـة بني املواطنـني يف املجتمع، وفقًا هلذه الفلسـفة فإن 
املؤسسـات التعليمية جيب أن تتبنى خصائص املسـؤولية 
االجتامعيـة، والتي نأمل أن نغرسـها يف ذهن طالهبا، وقد 
أكد روبرت ماينارد هتشنز – وإن اختلف قلياًل عن توجه 
ديـوي- عىل أن اهلـدف احلقيقي من التعلـم احلر هو زرع 
فضائـل اجتامعيـة وعقلية من خـالل القـراءة والتأمل يف 
األعامل العظيمة للمعاير واملحكات االجتامعية، وكذلك 
مـن خـالل بيئـة أكاديمية خاليـة مـن الضغـوط والقيود 
املحلية والعاملية. )London Scott,2002(. إال أنه يمكن 
القـول أن أفكار كل من ديوي وهتشـنز قـد أكدت الدور 
االجتامعـي للجامعات وأمهيتـه يف تنمية الفرد االجتامعي 
املسـؤول، مما دفع كثـرًا من اجلامعـات أن توطد عالقتها 
باملجتمع والبيئـة املحلية، وكان من بني معاير املوارد عىل 
الكليـات اجلامعيـة ومعايـر اعتـامد الكليات: السـبق يف 
املشـاركة االجتامعية، وجعل التعليم قائاًم عىل املشكالت، 

ومداخل التعليم املرتبطة باملجتمع والبيئة املحلية.

وقد سـبق هذا االجتاه األفكار الوظيفية التي توضح 
أمهية الدور الذي تقوم به اجلامعات يف جمتمعاهتا املحلية 
والعاملـي أفـكار كل مـن إميـل، دور كايـم، وماكـس 
فيـرب وتالكـوت بارسـوتر يف معاجلتهم لقضايـا التعليم 
العـايل واجلامعـات؛ إذ قدموا حتليالهتـم وتصوراهتم يف 
مسـتويني: ارتبط األول بمسـتوى الوحـدات الكربى، 
وأهتم بالوظيفية التي تقـوم هبا اجلامعة وطبيعة عالقتها 
باملجتمع األكرب الذي توجد فيه، ويوضح هذا النوع من 
التحليل الرؤية الشـمولية لألدوار الوظيفية والعالقات 
املتبادلة بني اجلامعات وغرها من التنظيامت االجتامعية 
يف املجتمـع، بينـام قـدم املسـتوى الثـاين رؤيـة حتليليـة 
متخصصـة فيام يسـمى حتليل الوحـدات الصغرة، وقد 
ركـز عىل معاجلة قضايا ومشـكالت البنـاءات الداخلية 
للجامعـات وعالقتهـا بالبنـاءات الداخليـة للمجتمـع 
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املحيل والعاملي، مثل قضايا التدريس والعملية التعليمية، 
وعالقة األسـتاذ اجلامعي بالطالب والطالبات، وآليات 
التفاعل والتكامل لألنامط املهنية واألكاديمية يف اجلامعة 
وعالقتها باملجتمع، وكذلك دراسة احلركات االجتامعية 
واحلركات الطالبية، وغر ذلك من مشكالت اجتامعية.

)عبدالرمحن،1991م(

وقـد قدمـت الفلسـفة االجتامعية والرتبويـة النقدية 
رؤيـة حتليلية لـدور التعليـم اجلامعي وتنمية املسـؤولية 
قدمهـا  التـي  النقديـة  باألفـكار  بـدأت  االجتامعيـة، 
األب الروحـي للرتبيـة النقديـة “باولـو فريـري” التي 
هتتـم بتنميـة الوعـي النقـدي واحلريـة بـإدراك منظومة 
عالقـة القهـر والوعي هبـا، وإدراك الفـرد ملكانه يف هذه 
املنظومـة وتعمل الرتبية النقديـة إىل جانب تغير الوعي 
 Burbules and( .بالسـعي العـام لتغير الوضع القائـم
Rupert,1999(، ويؤكـد هـذا االجتـاه يف الرتبيـة عـىل 

رضورة تزويـد الطالبـات باملعرفـة النقديـة واألدوات 
التحليلية التي متكنهن من استخدامها بأي طريقة يرغبن 
هبا، وتتمثل هذه األدوات التحليلية النقدية يف أولويات 
احلوار والفهم والنقد، باإلضافة عىل االنشـغال بالواقع 
االجتامعـي ومعايشـته، وااللتزامـات التي يتمسـك هبا 
االجتـاه النقدي بخصوص قضايا املسـؤولية االجتامعية 

)Giroux,2004(.والتغير االجتامعي

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

عىل توجهاته الفكرية وأفعاله.

8-2-2:االجتاهـات العاملية املعـارصة لربط التعليم 
اجلامعي باملسؤولية االجتامعية:

يـدور اجلـدل بـني املتخصصـني ورجـال الفكـر يف 
التعليـم اجلامعـي حول عالقـة التعليم اجلامعـي بتنمية 

اجلوانب االجتامعية للطالبات إىل جانب تنمية اجلوانب 
الشـخصية هلـم، حيـث تتضمن املسـؤولية الشـخصية 
واملسـؤولية االجتامعيـة االلتـزام األخالقـي لـكل مـن 
الفـرد واملجتمـع، وتتضمن كل أشـكال املسـؤولية عىل 
بعض الفضائـل االجتامعية كاألمانة واالنضباط الذايت، 
واالحـرتام، والـوالء، وتتأثر هذه الصفات الشـخصية 
واالجتامعيـة بنمـط الثقافـة املجتمعية، ويتأثـر املجتمع 
بـدوره بقيـم وأفعال وممارسـات ومسـامهات أعضائه.

)Hersh and Carol,2005(

وتشـر األدبيات إىل أن الطالبـات يأتني إىل الكليات 
واملعاهـد اجلامعيـة يف حالـة مـن القلـق واحلـرة حول 
حياهتـن داخل اجلامعة وحياة مـا بعد التخرج اجلامعي، 
االجتامعيـة  املجتمـع  بأوضـاع  اجلامعـة  تتأثـر  حيـث 
اعتبـار  عـىل  واألخالقيـة،  والسياسـية  واالقتصاديـة 
أن هـؤالء الطالبـات ينحـدرن مـن جمتمعـات حميطـة 
باجلامعـة، فيأتـني إليها بمشـكالت: كالعنـف الطاليب، 
والغـش، وتنـاول الكحـول واملـواد املخـدرة، وارتفاع 
نسـبة حاالت االكتئـاب وسـلوك التدمر الـذايت، مثل 
إىل  االنتحـار،  وحمـاوالت  والرشاهـة  الشـهية  فقـدان 
جانـب العديد مـن املشـكالت واألمـراض االجتامعية 
املتعـارف عليهـا، مما دعا رجال الفكـر واملتخصصني يف 
قضايـا التعليم اجلامعـي إىل اإلقرار بأمهية قيـام التعليم 
اجلامعـي بـدوره يف تنميـة الشـخصية يف مجيـع جوابنها 
الشـخصية واالجتامعية، وظهرت احلاجـة امللحة إىل أن 
تضطلع اجلامعات بدورها يف تنمية املسؤولية االجتامعية 
الشخصية واالجتامعية والتي تعني يف مجلتها باملسؤولية 

)Hersh and Carol,2005(.االجتامعية

وقـد ظهرت مفاهيـم ومصطلحـات جديـدة تبنتها 
السياسـات التعليميـة للتعليـم اجلامعـي يف العديـد من 
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الـدول مثـل التعهـد وااللتـزام االجتامعـي، واملواطنـة 
املتحـدة  الواليـات  ففـي  التطـوع،  املسـؤولة وخدمـة 
األمريكية اتسـعت حركة التعهد االجتامعي للجامعات 
والكليـات نتيجـة أفـكار أربعة مـن رؤسـاء اجلامعات 
للجامعـات  املـدين  التعهـد  لتضـم منظمـة  األمريكيـة 
أكثـر مـن )980( حرم جامعـي و)31( مكتبًا رسـميًا، 
وشـارك يف هـذه املنظمة أكثر مـن )20( مليـون طالب 
كمشـاركة طالبية يف خدمـة التطوع والتعهـد وااللتزام 
 S.(.واملسؤولية االجتامعية جتاه املجتمع املحيل والعاملي

)O›Connor,2006

ويف اسـرتاليا تشـر األدبيات الرتبوية يف هذا املجال 
إىل ضعف املسـؤولية االجتامعية لـدى الطالبات، حيث 
أشـارت إحـدى الدراسـات إىل املسـؤولية االجتامعيـة 
واملشـاركة يف اخلدمـة التـي تقدمها مؤسسـات املجتمع 
املـدين يف املجتمـع االسـرتايل إىل أنـه من بني كل مخسـة 
طـالب وطالبـات يوجـد واحد منهـم فقط لديـه تعهد 
املسـؤوليات  تعكـس  التـي  والسـلوكيات  بالنشـاط 
االجتامعيـة يف البيئـة املحليـة والعاملية، وأشـارت أيضًا 
إىل أن أقـل مـن واحد من بـني عرشة طـالب وطالبات 
شـارك بنشـاط يف املجـال االجتامعـي، ويؤكـد ذلك أن 
دور اجلامعـة جتـاه تنميـة املسـؤولية االجتامعيـة ال زال 
حيتـاج إىل تبني وتدعيم ومسـاندة األنشـطة التي تعطي 
الفرصـة للطـالب والطالبـات للقيـام بأدوار تسـهم يف 
حتقيق املسؤولية االجتامعية، وتشر ذات الدراسة إىل أن 
واحدًا من اثنني من الطالب والطالبات سيشـاركون يف 
 Da(.عمـل تطوعي إذا وجدت الفرصة املناسـبة لذلك
Silva & et,2004( ممـا يؤكـد حاجـة اجلامعـة إىل تبني 

املسـؤولية االجتامعيـة يف سياسـتها وبراجمها وأنشـطتها 
داخل اجلامعة وخارجها. 

ويف “مقدونيـا” تشـر األدبيـات يف هـذا املجـال إىل 
افتقار التعليم اجلامعـي وخاصة كليات إعداد املعلم إىل 
أنشـطة وبرامج وممارسات املسـؤولية االجتامعية داخل 
وخارج قاعات الـدرس، وتؤكد أن اجلامعات واملعاهد 
العليا هتتم باإلعداد املهني والتخصيص وتبتعد كثرًا عن 
اإلعداد للمسـؤولية االجتامعية، وتشـر إىل أن رضورة 
التغيـر اجلـذري يف سياسـة وبرامج وممارسـات إعداد 
املعلم، بحيث تتمركز أكثر عىل الطالب والطالبة، وتؤكد 
دعم مناقشـات القضايا اجلدلية يف الصالح العام، داخل 
قاعـة الـدرس لتضـم بذلـك إىل جانب اإلعـداد املهني 
والتخصيص اإلعداد للمواطنة واملسـؤولية االجتامعية، 
وقـد نتـج عن ذلـك االجتاه تكوين شـبكة مـن املعلمني 
واملثقفـني ورؤسـاء اجلامعـات لدعـم تبني املؤسسـات 
املسـؤولية االجتامعيـة. تعليـم  التعليميـة واجلامعـات 

.)North,2008(

ومتشـيًا مع االجتاهات العاملية لربط التعليم اجلامعي 
بالرسـالة واملسـؤولية االجتامعية، قامت فنلنـدا يف عام 
الفنلنديـة  اجلامعـة  الئحـة  وتطويـر  بتعديـل  2004م 
لتشـتمل الرسـالة واملسـؤولية االجتامعية كثالث وظيفة 
رئيسـية للجامعـات وكمفهوم مـوازي تقريبـًا لكل من 
وظيفتي البحث والتدريس، وحتقيقًا لذلك تم ختصيص 
أحـد إصدارات املجلـة الفنلندية “A Catiinui “ والتي 
يصدرهـا االحتاد الفنلندي ألسـاتذة اجلامعات واالحتاد 
واالحتـاد  واملعلمـني  باجلامعـات  للباحثـني  الفنلنـدي 
ختصيـص  تـم  باجلامعـات،  للمحارضيـن  الفنلنـدي 
الثامـن يف عـام 2003م ملوضـوع الوظيفـة  اإلصـدار 
الثالثـة للجامعة لتتضمن الرسـالة االجتامعية إىل جانب 
وظيفتـي البحـث والتدريـس، وقد عقـدت العديد من 
االجتامعـات األكاديمية عىل مسـتوى االحتـاد الفنلندية 
ألساتذة اجلامعات انتهت باالجتامع األكاديمي السنوي 
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لالتصـال لعـام 2004م حيـث تـم تسـجيل وتوثيـق 
الوظيفـة الثالثة للجامعات الفنلنديـة يف اإلصدار الثاين 
 A“ وجملـة   ”A Catiinui“ جملـة  مـن  2004م  لعـام 
Cademe” والتـي تصـدر بواسـطة الرابطـة األمريكية 

ويتضـح    ،)Kantanen,2005(.اجلامعـات ألسـاتذة 
تنامـي هذا االجتاه من خالل ظهور االحتادات والروابط 
واملجالس األكاديمي لرؤسـاء اجلامعات عىل املسـتوى 

القومي الفنلندي واملستوى القومي األمريكي. 

ومما سـبق يتضح أن الوظيفة الثالثة للجامعة قد أعيد 
النظر فيها لتشمل –إىل جانب تقديم خدمات للمجتمع 
املحـيل- االلتـزام االجتامعـي وإعداد طالبـات اجلامعة 
للمشـاركة املجتمعيـة الفعالة من خالل إكسـاهبن املثل 
االجتامعيـة كمهمـة اجتامعيـة للجامعـات وخاصـة يف 
القـرن احلـادي والعرشين، بـام حيمله من تغـرات حملية 
وإقليميـة وعامليـة متس احليـاة االقتصاديـة واالجتامعية 

والسياسية والبيئية والثقافية.

يتضـح مما سـبق اهتامم االجتاهـات النظريـة ممثلة يف 
االجتـاه الوظيفـي والنقـدي بـرضورة تضمـني مفاهيم 
وأهداف وأبعاد املسـؤولية االجتامعية يف رؤية وأهداف 
التعليم اجلامعي؛ لغرس خصائص املسؤولية االجتامعية 
يف ذهن طالهبا، وجعلها ممارسـة عملية بني املواطنني يف 

املجتمع.

باملسـؤولية  اجلامعـي  التعليـم  ربـط  أمهيـة   :3-8
االجتامعية:

يتضح يف ضوء االهتامم العاملي باملسؤولية االجتامعية 
كوظيفـة ثالثة للتعليم اجلامعي َتَبْلـُوُر اجتاٍه دويل لالهتامم 
باجلامعات والكليات واملعاهد العليا كمؤسسات خاصة 
لتنميـة املسـؤولية االجتامعيـة، ففـي الواليـات املتحـدة 

األمريكية تتحرك مؤسسـات التعليـم اجلامعي بدعوات 
كثرة لتجديد املسـؤولية االجتامعية يف احلرم اجلامعي إىل 
قادة املجتمعات املحلية فيام أطلق عليه »القرن األمريكي« 
وهذه الدعوات تشـكل إمجاعًا واسعًا بني قادة مؤسسات 
الوطنيـة  واجلمعيـات  واملؤسسـات  اجلامعـي  التعليـم 
واملنظامت املجتمعية عىل مستوى القاعدة الشعبية ليشكل 
هذا اإلمجاع إسـرتاتيجية عمل تتبناها اجلامعات الستثامر 
األنشـطة االجتامعيـة التي تدعـم املسـؤولية االجتامعية.
)Schneider,1998,p1(، ومن بني العوامل التي أدت إىل 
تبني إسـرتاتيجية املسؤولية االجتامعية ملؤسسات التعليم 
اجلامعـي، ما أشـارت إليه نتائـج الدراسـات والبحوث 
املتخصصة يف رصد وقياس املسـؤولية االجتامعية، حيث 
تشـر إىل تدين مستوى املشـاركة االجتامعية لدى أعضاء 
املجتمع يف مواجهة مشكالت املجتمع األمريكي، وتؤكد 
هذه الدراسـات وجود واحد من بني مخس أطفال ينتمي 
لطبقـة الفقراء، وواحدة من أصل سـت مـدن مركزية هلا 
معـدل بطالة )50%( أو أكثر، مما يدل عىل تدين املشـاركة 
االجتامعية ألعضاء ومؤسسـات املجتمع يف مواجهة مثل 
هذه املشـكالت، مما يلقي باملسـؤولية عـىل التعليم العايل 
برؤسائه وطالبه وكلياته وأعضائه وأمنائه وخرجييه كقوة 
مؤسسـية رئيسـية يف رضورة تفعيـل األنشـطة والربامج 
واملامرسـات داخـل احلـرم اجلامعـي التـي تدعـم تنميـة 

)Campus,p3(.املسؤولية االجتامعية

املسـؤولية  لتبنـي  إسـرتاتيجية  ذلـك  عـن  وَتَبْلـَوَر 
االجتامعيـة كوظيفة ثالثة للتعليم اجلامعي، وقد حددت 
املجموعة اإلسـرتاتيجية يف جامعة كاليفورنيا واملسؤولة 
َة فوائد  عـن ترقية املسـؤولية االجتامعيـة وتطويرها ِعـدَّ
بتنميـة  يمكـن حتقيقهـا مـن خـالل تعهـد اجلامعـات 
 Center for studies in(:املسـؤولية االجتامعية أمههـا

)Higher Education,2006,pp7-8
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- دعم الروابط بني اإلنجاز االجتامعي واألكاديمي 
وبني البحث والتدريس.

- حتسني التنوع واسـتبقاء الطالب والطالبة والتقدم 
نحو الدرجة.

- إعـادة تنشـيط أعضـاء هيئـة التدريـس بالكليـة 
لالهتامم بثقافة املسؤولية االجتامعية.

- ربـط اجلامعـة بصانعي السياسـة، حيـث يعد هذا 
الربط تقوية للجامعة حني تتعرض للمساءلة من 
جانب صناع السياسة بشأن مدى مالءمة مهمتها 
التدريـس  يكـون  حيـث  املرتفعـة،  وتكاليفهـا 
والبحـث أكثر قيمـة ووضوحًا عندمـا يقوم عىل 
احتياجـات ومتطلبات املجتمع املحيل والقومي، 
ويؤكـد الـدور الذي تقـوم به اجلامعـة يف خدمة 

الصالح العام.

- بناء قدرات بحثية تتعلق بمجاالت بحثية متعددة.

- بنـاء جمتمع بحثي يرتبـط بالقضايا االجتامعية التي 
متثل حتديًا للمجتمع املحيل.

- جلب موارد جديدة ومتويل إضايف.

- بنـاء رأسـامل اجتامعـي بـني الطـالب والطالبات 
وأعضاء التدريس واملجتمع املحيل.

- زيادة حجم وبنية اهلياكل املتعددة للحرم اجلامعي.

- جعل اجلامعة رائدة يف نمو احلركة الوطنية.

ويؤكد إعـالن رابطة رؤسـاء اجلامعـات والكليات 
األمريكيـة عـىل أن املسـؤولية االجتامعيـة للجامعـات 
تربط التعليـم اجلامعي بمتطلبات املجتمـع واحتياجاته 
ويدعـم  الطالبـات،  تعليـم  يثـري  وبذلـك  املحليـة، 
دمـج  عـىل  ويعمـل  اإلجيابيـة،  املجتمعيـة  مشـاركتها 
املقررات الدراسـية بمتطلبات وقضايـا املجتمع واحلياة 

االجتامعيـة، وأن تضمـن هـذه اخلـربات يف التدريـس 
والبحـث يمكـن أن تـؤدي إىل تغيـر الطالبـات وجتعل 
اكتشـاف  عـىل  وتسـاعدهن  مالءمـة،  أكثـر  التعليـم 
التخصصـات األكاديمي واالختبـارات املهنية، وتنمي 
مهاراهتن االجتامعية والقيادية وتشـجعهن عىل أن يُكنَّ 
أفـرادًا منتجـني يشـاركن يف العمـل مـن أجـل الصالح 

)Campus,2005,pp4-6( .العام

من العرض السابق نخلص إىل:

- أن كثرًا من دول العامل اهتمت بربط رسالة التعليم 
اجلامعـي باملسـؤولية االجتامعية، وضمنت ذلك 
بتعديل وتطوير الئحـة اجلامعات يف هذه الدول 
منهـا: الواليـات املتحدة األمريكية، واسـرتاليا، 

وفنلندا.

- أنـه نتيجـة لتنامـي اجتـاه ربـط التعليـم اجلامعـي 
باملسـؤولية االجتامعية عامليًا أصبحت املسؤولية 
االجتامعيـة أحد الوظائف واملهام الرئيسـية التي 
تقوم هبا اجلامعات يف رسالتها املجتمعية كوظيفة 
ثالثـة للجامعـة، واعتبـار ذلـك ضمـن املعايـر 
العامليـة يف تصنيـف جـودة واعتـامد املؤسسـات 

التعليمية عىل اختالف مستوياهتا. 

8-4:واقـع تنميـة املسـؤولية االجتامعيـة يف التعليم 
اجلامعي السعودي:

جاء يف البيان اخلتامي لوزارة التعليم العايل للمؤمتر 
)1434هـ/2013م( املنعقد يف الرياض حتت مسمى 
)املسـؤولية االجتامعيـة للجامعـات(: )وزارة التعليم 
مسـؤوليات  ثـالث  فللجامعـات  العـايل،2013م( 
رئيسـة، هـي: التدريـس والبحـث العلمـي وخدمـة 
املجتمـع، ويف الغالـب: فإن مسـؤولية خدمة املجتمع 
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يقـل االهتـامم هبـا، وغالبـًا مـا يتـم اخللط بـني مفهوم 
املسـؤولية االجتامعيـة وخدمـة املجتمـع، التـي تقـع 
ضمـن الوظيفـة الثالثـة للجامعات، ولكن املسـؤولية 
االجتامعيـة مفهـوم أوسـع وأعمـق بكثـر، ويمكـن 
تعريـف املسـؤولية االجتامعيـة للجامعـة بأهنـا التزام 
بترشب وممارسة جمموعة من املبادئ والقيم من خالل 
وظائفها الرئيسة املتمثلة يف التدريس والبحث العلمي 
والرشاكـة املجتمعية واإلدارة املؤسسـية، وجوهر هذا 
الـدور االجتامعـي للجامعـات هـو االلتـزام بالعدالة 
االجتامعيـة  املسـاواة  وتعزيـز  والتميـز  واملصداقيـة، 
والتنميـة، واالعرتاف بالكرامة واحلرية للفرد، وتقدير 
اإلنسـان  وتعزيـز حقـوق  الثقـايف،  والتعـدد  التنـوع 

واملسؤولية االجتامعية.

إن أحـد اجلوانـب املهمـة للمسـؤولية االجتامعيـة 
للجامعـات هـو تنميـة مواهـب الطالبـات حتـى يُكـنَّ 
مواطنات منتجات ومسـؤوالت وموردًا كبرًا ملسـاعدة 
املجتمعـات، ويف عرص تتزايـد فيه النزاعات السياسـية 
يف معظم مناطق العامل- والسـلم مهدده عىل املسـتويات 
الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة- يتعـني عـىل اجلامعات 
أن تغـرس يف طالهبـا تفهم وتقديـر واحـرتام الثقافات 
املتعـددة، والرغبـة يف مسـاعدة األقـل حظـًا، ومعاجلـة 
الشـخصية،  اهتامماهتـم  مـن  أعظـم  تكـون  حتديـات 
واالعـرتاف بدورهـم يف جعـل املجتمع والعامل بشـكل 

عام مكانًا أفضل للعيش فيه.

وتشـمل برامج تعزيز املسـؤولية االجتامعية كاًل من 
األنشـطة الصفية والالصفية، وتشـجيع مبـادئ التنمية 
املسـتدامة داخل احلـرم اجلامعي، عـالوة عىل اخلدمات 
االجتامعيـة والربامـج الرتبويـة للطالبات خـارج احلرم 

اجلامعي.

االجتامعيـة  املسـؤولية  جوانـب  أهـم  بـني  ومـن 
ومسـؤولني  منتجـني  مواطنـني  إعـداد  للجامعـات 
املجتمـع  الواسـعة يف  املجتمعيـة  للرشاكـة  وجاهزيـن 
املـدين وتنميـة املهـارات واالجتاهـات لتحقيـق ذلـك، 
وهـو أمر من األمهيـة بمكان يف التعليـم العايل، ويعرف 
ذلـك غالبـًا »باملهمـة الثالثـة« والتي تشـتمل عـىل نقل 
التقنيـة، واالبتـكار، والتعليـم املسـتمر، وهـذا اجلانب 
يف التعليـم العايل جزء أسـايس يف التـزام اجلامعة لعموم 
املجتمـع وهو بنفـس األمهية للخـربة والتجربة الرتبوية 
والتعليميـة لـكل طالبـة، وعـىل الرغـم مـن أمهيـة هذا 
البعـد للتعليم العايل واجلامعات إال أنـه نادرًا ما يربز يف 
فلسفتها وأهدافها وإدارهتا ومناخها املؤسي ومقرراهتا 
الدراسـية وأنشـطتها الطالبيـة وتفاعالهتا مـع املجتمع 

املحيل ومؤسساته.  

وجاء يف خالصة البيان: ويشكل الطالب والطالبات 
ثـروة ضخمة من املوارد القيمة يف مسـاعدة املجتمعات 
أن  إىل  فباإلضافـة  بخدماهتـا؛  اجلامعـة  ترفدهـا  التـي 
الطـالب والطالبـات املنخرطـني يف الرشاكـة املجتمعية 
يمكـن أن يتعلموا كيفية التعاطي مع القضايا االجتامعية 
والسياسـية والثقافية، فإن هذا االنخراط يعزز الشـعور 
باملسـؤولية االجتامعية ويشـجع عىل زيادة الشعور هبذه 
املسـؤولية لـدى اخلرجـني، وجيعلهم راغبـني يف العمل 
عىل حتسـني نمط احليـاة لكل رشائح املجتمع، وتشـجع 
اجلامعـات يف البلـدان املتقدمـة طالهبـا عـىل التفكر يف 
خدمـة املجتمـع الـدويل يف البلـدان الناميـة بمعـدالت 
متزايـدة، وهذا النوع من املشـاركة يعـزز أنواعًا جديدة 

من التعاون والتفاهم بني الثقافات.

وباالطـالع عىل ما تقدمـه اجلامعات السـعودية من 
برامـج وأنشـطة يف تنمية املسـؤولية االجتامعيـة وتنمية 
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روح خدمـة املجتمـع لـدى طالباهتـا وجد أنـه يرتكز يف 
التايل:

- شؤون الطالبات.

- األنشـطة الطالبيـة، ومتيـز النشـاط الطالبيـة يف 
جامعـة امللـك فهـد للبـرتول واملعـادن: )موقع 
النشـاط الطـاليب جلامعـة امللـك فهـد للبـرتول 
تعتـرب  حيـث  بوضوحـه  واملعـادن،2014م( 
اجلامعـة من أقوى اجلامعات السـعودية وأكربها 
وتسـتقطب الطلبة املتفوقـني يف اململكة، وعرف 
بأنـه: عبارة عن عمل تطوعي دون مقابل مادي، 
الغرض منـه تنفيذ برامج وفعاليات ختدم طالب 
اجلامعة واملجتمع من خالل األندية الطالبية كل 

وفق جماله املحدد، وحددت أهدافه يف التايل:

• العمـل عىل تكوين شـخصية الطالب املتكاملة 
املتوازنة.

• اسـتثامر أوقات فراغ الطـالب يف برامج هادفة 
ومفيـدة للكشـف عـن مواهبهـم وقدراهتم، 

ومن ثم صقلها وتنميتها.

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

• توثيـق الروابـط بـني الطـالب، وتقويـة روح 
التآلف واملحبة والتعاون بينهم.

والثقافيـة  الرتبويـة  الربامـج  مـن  االسـتفادة   •
واالجتامعيـة التـي تنفذ مـن خالل النشـاط 
الطـاليب، والتي قـد ال تتاح للطـالب فرصة 

تعلمها وممارستها داخل قاعات املدرسية.

• تشـجيع الطالـب عـىل التحصيـل العلمي من 
خالل الدروس املساندة والدورات القصرة 

واملشاريع العلمية.

ومـن مميزات النشـاط الطـاليب أنه ينمـي يف الطالب 
مهارات عديدة من أبرزها: 

• غرس الدافع الذايت للبذل والعطاء دون انتظار 
مردود مادي.

• العمل بروح الفريق الواحد والتعود عىل حتمل 
املسؤولية.

• صقـل املواهـب اإلداريـة والقياديـة للطالب 
والتدريب عليها.

االجتامعيـة،  املهـارات  وتنميـة  اكتسـاب   •
كمهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين.

• التدريـب عـىل التخطيـط، وعمـل امليزانيات، 
صنـدوق  جملـس  أعضـاء  أمـام  ومناقشـتها 

الطالب.

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

• التعـود عـىل العمـل حتـت الضغـوط اإلدارية 
والرقابية.

• التعامل مع الشكاوي واملشاكل والوصول إىل 
احللول املناسبة.

• العمل ضمن فريق والعمل اجلامعي.

• اإلدارة والتعامـل اإلداري مـن خالل التعامل 
مع إدارات اجلامعة املختلفة.

• املخاطبات الرسمية وإعدادها.

• كيفية التعامل مع امليزانية والرصف املايل.

• كيفيـة تنسـيق وتنظيم املحـارضات والندوات 
العلمية واإلعداد للمسابقات والرحالت.

• يكسبه الثقة يف النفس.

• التعامل واالتصال مع اآلخرين.
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• العمل التطوعي يف اجلامعة سـواء عمل داخل 
اجلامعـة –النشـاط الطـاليب-، عمـل خارج 
اجلامعة –املؤسسـات اخلرية-يعتمد عليه يف 
برنامج املهارات الشخصية، وتعتربه اجلامعة 
أحـد الروافـد التي تتبنـي شـخصية الطالب 

وتنمي مهاراته وحتسن أداءه. 

أمـا املهارات التي ُتَقيَّم من خـالل العمل التطوعي: 
احلـامس للعمـل والرغبه فيـه، روح املبـادرة للمهامت، 
جـودة األداء، االنضباط يف املواعيد، العالقة الفاعلة مع 

اآلخرين، االلتزام بأخالقيات العمل.

أمـا وحدة بحـوث املواطنـة واملسـؤولية االجتامعية 
يف جامعـة امللـك عبدالعزيـز: )موقـع مركـز البحـوث 
االجتامعية واإلنسانية جلامعة امللك عبدالعزيز،2012م( 

فتعنى باألبحاث املتعلقة بنرش ثقافة املواطنة، وروح 
التامسـك االجتامعـي،  املسـؤولية االجتامعيـة؛ لزيـادة 
واحلفاظ عـىل ممتلكات املجتمع ومكتسـباته احلضارية. 

ومن أهدافها: 

- حـرص اجلهـود املبذولـة يف اململكة حـول مبدأي؛ 
ترسيخ املواطنة، واملسؤولية االجتامعية.

- إجـراء الدراسـات حـول النواحـي املعـارصة يف 
املسـؤولية االجتامعيـة نحـو )املجالـس املحليـة 
ومؤسسـات  التجاريـة...(  والبلدية-الغـرف 

املجتمع املدين، والعمل التطوعي.

االنتـامء،  حـول  ونـدوات  عمـل  ورش  إقامـة   -
ومسؤولية الوطن.

- إعداد دليـل العمل التطوعي والعمل العام، تنمية 
املهارات االجتامعية وخدمة املجتمع.

- حتسـني دور مؤسسات املجتمع املدين وتفعليها يف 
عملية تنمية مفهوم املواطنة لدى السعوديني.

- توثيـق الروابط والتبادل العلمي مع جهات عربية 
وعاملية تسهم يف إعداد املواطنة الصاحلة.

- التوعية بأمهية اإلسهام يف العمل التطوعي، وتشجيع 
املشاركة اجلادة يف مؤسسات املجتمع املدين.

      وتعمـل اجلامعـات من خـالل أهدافها عىل خلق 
أوضاع االجتامعية متنوعة وعديدة تشـجع الطالب عىل 
اإلسـهام فيهـا واإلفـادة منها، وتـؤدي بالتـايل إىل خلق 
عالقات شـخصية وأوضـاع اجتامعيـة حيتاجها الطالب 

ويتطلبها املجتمع، ونحن ننظر للطالب من جانبني:

1- أن قـدوة الفـرد عىل فهـم األوضـاع االجتامعية 
واالستجابة هلا بشكل صحيح إنام تنتج عن مقدار 
اخلربة التي حصل عليها هـذا الفرد بالتعامل مع 

اآلخرين وعن تنوع هذه اخلربة.

2- أن 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 
املتاحـة لـه، ويتفاعل مع غره من النـاس من خالل هذه 
األنشـطة املتاحة، وبذلك يتبادل أنواع السلوك اإلنساين 
مـع غـره؛ فيفيـده ويسـتفيد مـن غـره ويتعلـم أنواعـًا 
مـن السـلوك ويكتسـب خـربات إجيابيـة من غـره، من 
خـالل ذلك التفاعل واألنشـطة، وحيـاول أن ينمي لديه 
اإلحسـاس باملسـؤولية واالعتامد عىل الـذات من خالل 
هـذه العمليات واألنشـطة، وهو يقـوم بذلك من خالل 

مشاركة اآلخرين يف اجلامعات املختلفة واملتنوعة.

كام أن جامعة اإلمام)موقع جامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية،2014م( رائدة يف تبني املبادرات واملرشوعات 
لتحقيق مسؤوليتها االجتامعية لبيئتها الداخلية واخلارجية، 
سـواًء عـىل مسـتوى بيئتهـا الداخلية مثـل تنظيـم الربامج 
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الرياضية، واألنشطة الثقافية واالجتامعية، ونادي الطالب، 
وبرامـج حتفيز أعضاء هيئـة التدريس، والتدريب املسـتمر 
ملنسـوبيها، وبرامـج خدمـة ذوي االحتياجـات اخلاصـة، 
وبرامج حتفيز الطالب وتنمية مشـاركتهم. كام أن للجامعة 
مبـادرات خـارج قواعدهـا يف مسـؤوليتها االجتامعية من 
خـالل الربامج املقدمة مـن مراكزها املختلفـة مثل: )مركز 
التطوعـي، ومركـز دراسـات اجلرائـم  دراسـات العمـل 
املعلوماتيـة، واملركـز النسـائي لتحفيـظ القـرآن الكريـم، 
ومركـز دراسـات سـوق العمـل، واملركز اجلامعـي خلدمة 
املجتمـع والتعليـم املسـتمر، ومركـز دراسـات وأبحـاث 
الوقاية مـن اجلريمة، باإلضافة إىل املراكـز املتخصصة التي 
أنشـئت خلدمـة بيئـة اجلامعـة اخلارجيـة والداخليـة يف آن 
واحـد، مثل الربامـج اخلاصة باملنـح الدراسـية، والربامج 
التدريبيـة، وبرامـج امللتقيـات العلمية املتخصصـة، برامج 
كليـة العلـوم االجتامعيـة، والربامـج الرشعيـة والدعوية، 
والربامـج القضائيـة والقانونيـة، وبرامـج أنشـطة التوعية 

الدينية للحج، وبرامج التسويق واملبيعات، وغرها(.

وفيـام يتعلـق بمركـز دراسـات العمـل التطوعي يف 
جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية: )موقع عامدة 
مركز دراسـات العمل التطوعي،جامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية، 1436/11/27هـ(

هيـدف املركز إىل تعزيـز مكانة العمـل التطوعي من 
خالل تشـجيع الدراسات والربامج املختلفة التي تسهم 
يف خدمة هـذه العمل ونرش ثقافتـه وتصحيح مفاهيمه، 
إضافـة إىل توفـر البيئـة املناسـبة والبحـث والتخطيـط 
والتنفيـذ والتنسـيق فيـام يتعلـق بتنميـة ونـرش وتطويـر 
العمل والفكر التطوعي لدى طالب وطالبات اجلامعة، 
وكذلـك ربط خمرجـات اجلامعة بحاجـات املجتمع من 
خالل إجياد بيئة تقدم الرشاكة بني اجلامعة واجلهات غر 

الربحيـة باالعتامد عىل نرش اجلهـود التطوعية. حيث أن 
فكرة إنشـاء املركز تأيت لألمهية الكبرة بالعمل التطوعي 
ومنظامتـه وتعاظم دوره يف حتقيق معـدالت أعىل لتنمية 
املجتمـع ممـا حيقـق تظافـر اجلهـود األهليـة واحلكومية 
املتمثلة يف اجلامعة بآن واحد حتقيقًا إلسرتاتيجية التكافل 
االجتامعي التي يقوم عليها املجتمع السعودي، وكذلك 

ألهداف ذات مستوى عال من التضامن املجتمعي. 

كام دشـنت كليـة اإلعـالم واالتصـال بجامعـة اإلمام 
حممد بن سـعود اإلسالمية ناديًا للمسـؤولية االجتامعية يف 
الكليـة، والـذي انطلق من خالل قسـم العالقـات العامة، 
وهدف النـادي إيل حتقيق مبـدأ التنمية املسـتدامة للطالب 
والطالبـات، وأن يكـون الداعـم األول هلـم مـن خـالل 
التعـرف عـىل احتياجاهتم سـواء كانت علميـة أو اجتامعية 
وتوفرهـا وتقديم الدعم واملسـاندة، وتأهيلهـم للوصول 
هبـم للتميز العلمي واملهني بكفـاءة عالية، والوقوف معهم 
يف التحديـات والصعوبات التـي تواجههم عىل الصعيدين 
العلمي واالجتامعي. ويسـعى النادي إىل تقديم العديد من 
الربامج للمسؤولية االجتامعية، منها: برنامج يسعى للدعم 
التعليمـي والذي يقـدم دعم للطلبة الذيـن يعانون صعوبة 
التعلـم، وبرنامـج مسـاعدة ذوي اإلمكانيـات املحدودة، 
وبرنامـج محايـة البيئـة، إىل جانـب برنامـج رحلـة العمـرة 
لـذوي االحتياجات اخلاصة من طالب اجلامعة، باإلضافة 
إىل برنامـج جتهيز عيادة متنقلة للكشـف املبكر عن أمراض 
السكر، وبرنامج آخر حلملة التربع بالدم “قطرة دم تساوي 
حياة إنسان”، وبرنامج دعم وقف القرآن الكريم، إىل جانب 
برنامج تأسـيس املكتبة املتنقلة، وبرنامج املجسامت اجلاملية 
التوعويـة، باإلضافة إىل برنامج “يف بيتـي مكتبة” وبرنامج 
دعـم املجتمع املدين غـر الربحي باألعامل الطالبية سـواء 
إنتاج تلفزيـوين أو إذاعي أو صحفي أو غر ذلك من إنتاج 
طـالب وطالبات الكليـة. وكان عدد املتقدمـني للدورات 
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التدريبية التي ينظمهـا النادي أكثر من 600 طالب وطالبة 
خالل الفصل الدرايس الثاين من العام 1435-1436هـ،  
وأخـرًا فإن بدايـة فكرة النـادي تطبق حاليـًا داخل الكلية 
لطالهبـا وطالباهتـا، وهـو اآلن يف فـرتة جتريبيـة، وبعدهـا 
سوف يفتح املجال جلميع طالب وطالبات اجلامعة للعمل 
مع النادي، ولن تقترص أعامله داخل الكلية فقط، كام يعمل  
عـىل عقـد رشاكات خارجية مع وسـائل اإلعالم األخرى 

واملنظامت.) مشخص، 1436هـ(

ومـن العـرض السـابق يتضـح أن واقـع املسـؤولية 
االجتامعيـة يف فلسـفة وبنيـة وأنشـطة التعليـم اجلامعي 

السعودي يتسم بعدة سامت من أمهها:

- ال زالت الوظائف التي تقوم هبا اجلامعة السعودية 
مركـزة يف وظائفهـا الثالثـة واملتمثلـة يف وظيفـة 
التدريـس، والبحـث، وخدمة املجتمـع، وغالبًا 
مـا يتـم اخللط بني مفهـوم املسـؤولية االجتامعية 
وخدمـة املجتمع، التي تقع ضمن الوظيفة الثالثة 
للجامعات، وعىل الرغم من أمهية هذه الوظائف 
إال أن أدبيات دراستها تؤكد عىل أن الدور املتوقع 
أن يقـوم به ال زال بعيدًا عن املأمول منه يف إعداد 

خريج متمكن علميًا وتكنولوجيًا واجتامعيًا.

- أكدت األدبيات الرتبوية السعودية رضورة اهتامم 
التعليـم اجلامعـي برتبيـة الطالبـات كمواطنات 

إجيابيات يف املسؤولية االجتامعي.

- تركـز مـا تقدمـه اجلامعات السـعودية مـن برامج 
وأنشـطة يف تنميـة املسـؤولية االجتامعيـة وتنمية 
روح خدمـة املجتمـع لـدى طالباهتـا يف شـؤون 

الطالبات واألنشطة الطالبية. 

- أكـدت األدبيـات أن معظم األنشـطة الطالبية يف 
اجلامعات السعودية تتم بشكل تقليدي يف اختيار 

الطالبات لألنشطة، وتكرار الطالبات املختارات 
يف األنشـطة املختلفة نظرًا لعزوف الطالبات عن 
املشـاركة الفعالة هبا سـواء عىل مستوى الكليات 

أو اجلامعة.

املسـؤولية  تطبيـق  تواجـه  التـي  8-5:املعوقـات 
االجتامعية يف اجلامعات:

تواجـه املسـؤولية االجتامعية يف اجلامعـات مجلة من 
املعيقـات التي يمكن حرصها بـاآليت: )عواد،2010م، 

ص32(
- تعدد التعريفات والفلسـفات املتعلقة باملسـؤولية 

االجتامعية.
- عدم ثبات مسـتوى البنى التحتيـة التي تدعم 
للتغـر  وتعرضهـا  االجتامعيـة  املسـؤولية 

الدائم.
- بطء استجابة اجلامعات الحتياجات املجتمع.

- إغفـال اجلامعـات خلـربات الـرشكاء املجتمعيني 
والدارسني ومعارفهم.

- مواجهة الدارسـني واألكاديميـني ألعباء متعددة، 
تتنافس مجيعها عىل وقتهم املتاح.

- ال بنظـر ملوضوع االندمـاج يف القضايا االجتامعية 
واملدنيـة والسياسـية دائاًم كقضايـا تقع يف صلب 
رسـالتها  إنجـاز  يف  اجلامعـات  اسـرتاتيجيات 

وأولوياهتا.
- عـدم كفايـة االحتياجـات التمويليـة لدعم أعامل 

املسؤولية االجتامعية وعدم استقرارها.
- عدم تشـجيع معاير التوظيـف والتثبيت والرتقية 
االجتامعيـة  املسـؤولية  فعاليـات  يف  لالندمـاج 

وقيادهتا.
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-  اجتزاء التعاون الرضوري نحو الرشكات النوعية.

ونستخلص مما سبق وجود جمموعة من املعوقات 
يف  االجتامعيـة  املسـؤولية  تطبيـق  تواجـه  التـي 
اجلامعات منها: عدم ثبات مستوى البنى التحتية 
وتعرضهـا  االجتامعيـة  املسـؤولية  تدعـم  التـي 
للتغر الدائم، واجتـزاء التعاون الرضوري نحو 

الرشكات النوعية.

8-6:اآلثـار االجيابية ملامرسـة املسـؤولية االجتامعية 
عىل الطالبات يف اجلامعات:

حتقق املسـؤولية االجتامعية عددًا من اآلثار اإلجيابية 
عىل نفوس الطالبات وممارساهتن األكاديمية االجتامعية 

لعل من أبرزها: )عواد،2010م،39(

توسـيع مداركهـن مـن خـالل العمـل مـع النـاس 
)حسب ثقافتهم وأعامرهم وجتارهبم( والتعلم منهم.

شكل )1( 

ومـن العرض السـابق فإن هناك جمموعـة من اآلثار 
االجيابية ملامرسـة املسـؤولية االجتامعية عىل الطالبات يف 
اجلامعـات منها: توسـيع مداركهن من خالل العمل مع 
الناس )حسـب ثقافتهـم وأعامرهم وجتارهبـم( والتعلم 

منهم، وتطوير فلسفتهن يف احلياة.

تاسعًا:الدراسات السابقة:
فيـام ييل عرض لبعض الدراسـات املتعلقة بموضوع 

الدراسة:

ففـي دراسـة )هيـا السـيد،1423هـ( والتي هدفت 
إىل التعرف عىل دور النشـاط الطاليب يف تنمية املسؤولية 
االجتامعية لدى طالبات جامعة أم القرى بمكة املكرمة. 
املسـحي.  الوصفـي  املنهـج  الدراسـة  واسـتخدمت 
وتوصلت الدراسـة إىل نتائج أمههـا: وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بني اسـتجابات العينة عىل أداة الدراسـة 
تعزى للنشـاط الطاليب مما يدل عىل أن النشـاط الطاليب 
لـه دور يف تنميـة املسـؤولية االجتامعية لـدى الطالبات 
املشاركات فيه. وأوصت الدراسة بأن يتم تفريغ طالبات 
كل كلية سـاعتني أسبوعيًا ملامرسة األنشطة الطالبية، أن 
حتسب سـاعتني من النصاب األسـبوعي لكل رئيسات 

اللجان وكل عضو هيئة تدريس مشاركة يف اللجنة.

وتناول كل من داسليفا وسانسون وسامرت وتومبورو 
 )Da Silva, Sanson, Smart& Toumbourou,2004(

األسـرتاليني،  املراهقـني  لـدى  االجتامعيـة  املسـؤولية 
وهدفت الدراسـة إىل البحث يف عوامل التنبؤ باملسؤولية 
االجتامعية والسياسـية، وكذلك مقارنة اثنني من النامذج 
النظرية:نموذج التطور االجتامعي ونموذج كفاية التوافق 
ملعرفة الفرق يف القيمة التنبؤية هلذه النامذج، والتعرف إىل 
الفروق اجلنسـية يف املسـؤولية االجتامعية. واستخدمت 
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يف الدراسـة االستبانات املسـحية واملقابالت الفردية من 
أجل مجـع البيانات. وقد أشـارت نتائج الدراسـة إىل أن 
واحدًا من كل مخسة طالب تقريبًا يشاركون بشكل فاعل 
يف سـلوكيات ونشـاطات تعكس املسـؤولية االجتامعية 
واملدنيـة، وأن هنـاك فـروق دالـة إحصائيـًا يف مسـتوى 
املسـؤولية االجتامعيـة لصالح اإلناث، وأخرًا أشـارت 
النتائج إىل أن أفراد عينة الدراسـة قـد أظهروا أمهية أكرب 
ملسـؤولياهتم يف املنزل واملدرسـة والبيئة أكثر من املسائل 
زيـادة  وأن  والعامليـة،  االجتامعيـة  بالنواحـي  املتعلقـة 
االرتبـاط مـع األقران واملدرسـة واألرسة واملؤسسـات 
املجتمعية يؤدي إىل ارتفاع مستوى املسؤولية االجتامعية.

ويف دراسـة نجـالء رسـالن)2007م( بعنـوان “التنبؤ 
باملسؤولية االجتامعية من خالل بعض املتغرات الشخصية 
لـدى طـالب اجلامعـة. اسـتخدمت الباحثـة فيهـا املنهـج 
الوصفي املسـحي. وخلصت الدراسة إىل عدت نتائج منها 
ما ييل: أن اخلدمة االجتامعية السابقة، والتدين والروحانية، 
والقدرة عىل تأجيل املتعة، وكفاءة الذات، واملستوى الثقايف 
هم أكثـر املتغرات فعاليـة يف التنبؤ باملسـؤولية االجتامعية 
لـدى طالب اجلامعة من عينة الدراسـة، أن املتغرات التي 
أمكـن التنبـؤ من خالهلـا باملسـؤولية االجتامعيـة اختلفت 
واختلـف مدى إسـهامها يف التنبـؤ باملسـؤولية االجتامعية 
باختـالف اجلنس، ونـوع التعليم، وبتفاعـل عاميل اجلنس 
ونوع التعليم. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها: 
األخـذ يف االعتبار عند حتديث املناهج الدراسـية للمراحل 
التعليميـة املختلفـة أن حتتوي عىل أجزاء اهلـدف منها تنمية 
مفهوم املسـؤولية االجتامعية لدى الطالب، تشجيع وحث 
الطـالب يف خمتلـف املراحـل التعليميـة عىل االشـرتاك يف 
األنشـطة املختلفـة التي هتدف خلدمـة املجتمع، وختصيص 
جـزء مـن أعـامل السـنة للطالـب املشـرتك حتـى يتحمـل 

الطالب مسؤولية اجلامعة التي ينتمون إليها.

وأجـرت )فاطمة املنابري،2010م( دراسـة هدفت 
إىل التعـرف عـىل نـوع العالقـة بـني الـذكاء االجتامعي 
واملسؤولية االجتامعية والتحصيل الدرايس لدى طالبات 
اإلعداد الرتبوي يف كليـة الرتبية بجامعة أم القرى بمكة 
املكرمة، مـن خالل حتديد مفهوم املسـؤولية االجتامعية 
والـذكاء االجتامعي وأبعـاد كاًل منهام، إلعـداد مقياس 
للـذكاء االجتامعـي يالئم أفـراد العينة، ومن ثم دراسـة 
العالقة بني الـذكاء االجتامعي واملسـؤولية االجتامعية، 
والتحصيـل الدرايس، وذلك للكشـف عن الفروق بني 
درجات طالبات اإلعداد الرتبوي للتخصصات العلمية 
واألدبيـة يف الـذكاء االجتامعـي واملسـؤولية االجتامعية 
والتحصيـل الـدرايس. واسـتخدمت الدراسـة املنهـج 
الوصفـي املسـحي. وخلصت الدراسـة إىل عـدة نتائج 
منهـا مـا ييل: وجـود عالقة ارتباطيـه دالـة إحصائيًا بني 
الذكاء االجتامعي واملسـؤولية االجتامعية، وعدم وجود 
عالقة ارتباطيـه دالة بني الـذكاء االجتامعي والتحصيل 
الـدرايس، بينام أظهـرت النتائج وجود عالقـة ارتباطيه 

دالة بني املسؤولية االجتامعية والتحصيل الدرايس. 

أمـا دراسـة )رشوق كاظـم،2011م( فقـد هدفـت 
إىل تعـرف مفهـوم املسـؤولية االجتامعيـة، وتعرف أبرز 
املؤسسات الرتبوية وآليات تطبيق املسؤولية االجتامعية. 
واسـتخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل. وبينت 
نتائج الدراسـة أن املسـؤولية االجتامعية تعد واحدة من 
دعائـم احليـاة املجتمعية املهمـة، وأنـه إذا كان االهتامم، 
للمسـؤولية  املكونـة  العنـارص  واملشـاركة  والفهـم، 
االجتامعيـة من وجهة النظر اإلسـالمية، فـإن: الرعاية، 

واهلداية، واإلتقان، متثل البنية املتحركة هلا.

للوقـوف  )شـاهني،2011م(  دراسـة  وسـعت 
عـىل واقـع أداء جامعـة القـدس املفتوحـة ودورهـا يف 
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املنهـج  الباحـث  واسـتخدم  االجتامعيـة.  املسـؤولية 
تسـاؤالت  عـن  الباحـث  التحلييل؛أجـاب  الوصفـي 
الدراسـة مـن خـالل اإلطـار النظـري؛ حيـث وضـح 
وتأثـر  اجلامعـات،  يف  االجتامعيـة  املسـؤولية  مفهـوم 
اجلامعـة عـىل املجتمع، وآليـة أداء اجلامعة ملسـؤولياهتا، 
ثـم وصـف ممارسـة املسـؤولية االجتامعيـة يف جامعـة 
القـدس املفتوحـة، وحددهـا يف: املسـؤولية االجتامعية 
يف دائرة شـؤون الطلبة، األمسيات اإلرشادية، املقاعد-

املنـح واملسـاعدات التي تقدمهـا اجلامعة للمؤسسـات 
واجلمعيات-، مرشوع خمتربات احلاسوب للمكفوفني، 
مرشوع الشاب الوسيط، احلملة الوطنية الشبابية للتربع 
بالدم، املسـؤولية االجتامعية يف دائـرة العالقات العامة، 
التعليم املسـتمر، الربامج األكاديميـة، مركز تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، تنمية املرأة. 

وقـام املؤمنـي وهياجنـة)2011م( بإجـراء دراسـة 
عـن املسـؤولية االجتامعيـة لـدى طلبـة كليـة احلصـن 
اجلامعيـة وعالقتهـا بدافعية اإلنجاز، هدفـت إىل قياس 
مسـتوى املسـؤولية االجتامعية لدى طلبـة كلية احلصن 
اجلامعيـة، ومعرفـة العالقـة بـني املسـؤولية االجتامعية 
ودافعيـة اإلنجاز يف ضـوء متغري )اجلنس، ومسـتوى 
تـم  الدراسـة،  أهـداف  ولتحقيـق  الدراسـية(.  السـنة 
اسـتخدام مقياسـني، املقيـاس األول مقياس املسـؤولية 
االجتامعيـة، مكون مـن )51( فقرة، موزعة عىل مخسـة 
أبعـاد هي )املسـؤولية جتاه النفـس، األرسة، األصدقاء، 
احلـي واملجتمع، نحـو الوطن(، واملقيـاس الثاين دافعية 
اإلنجـاز مكون من )40( فقرة، موزعة عىل مخسـة أبعاد 
هي )املثابرة، والثقة بالنفس، وأمهية الوقت، واملنافسـة، 
والرغبة يف إتقان العمل(. وقد أسفرت نتائج الدراسة عام 
ييل: جاءت درجة املسـؤولية االجتامعية ككل لدى طلبة 
كلية احلصن اجلامعية متوسـطة، وجـود عالقة ارتباطية 

موجبة ودالة إحصائيًا بني املسؤولية االجتامعية ودافعية 
اإلنجـاز، وعدم وجـود اختالف يف قـوة االرتباطية بني 
املسؤولية االجتامعية ودافعية اإلنجاز باختالف متغري 

الدراسة.

وأجرى )نظمي،2012م( دراسـة حول املسـؤولية 
االجتامعيـة لـدى أكاديميـي علـم النفـس يف اجلامعات 
العراقية، واسـتخدم الباحث املنهج الوصفي املسـحي. 
ولتحقيـق أهداف البحـث جرى بناء مقياسـني أحدمها 
لدافعيـة  واآلخـر  االجتامعيـة  املسـؤولية  لسـلوك 
االجتامعيـة، يتألـف كل منهـام مـن )37( فقـرة، جرى 
التحقـق مـن صدقهـام العاميل وثباهتـام. وبعـد تطبيقهام 
عـىل عينة مؤلفـة مـن )40( أكاديميًا عراقيـًا متخصصًا 
بعلم النفس، من النوعني، ومن محلة شـهاديت املاجستر 
والدكتـوراه، اختـروا مـن جامعـات عراقيـة عديـدة، 
اسـتخلصت جمموعة من النتائج واالستنتاجات، أمهها: 
أن سـلوك املسـؤولية االجتامعيـة لـدى أكاديمـي علـم 
النفـس يف اجلامعات العراقية يعد متدنيـًا، وباملقابل فإن 
دافعية املسـؤولية االجتامعية لدهيم مرتفعة؛ وأن العامل 
األرجح يف تفسـر تدهور سلوك املسـؤولية االجتامعية 
لدى أكاديمي علم النفس، هو املحدودية الشديدة لدور 
مؤسسـات الدولـة والقطاع اخلـاص ومنظامت املجتمع 
املـدين يف االنفتـاح عليهـم، وضعـف التفاعـل معهـم، 
وجتاهـل دورهم املهـم يف عملية املسـؤولية االجتامعية، 
عـىل الرغـم مـن حاجـة هـؤالء األكاديميـني ورغبتهم 
وشـدة دافعهـم الـذايت يف أن تسـارع هـذه املؤسسـات 
لالتصال هبم واالسـتعانة بخرباهتم، ما جعلهم ينزعون 

إىل النشاطات العامة بدل املتخصصة.

ويف دراسة )فقيهي،2012م( التي كان الغرض منها 
التعـرف عىل دور البحـث العلمي يف القيام باملسـؤولية 
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االجتامعية للجامعات السـعودية الناشئة:جامعة نجران 
نموذجًا، واسـتخدم الباحث املنهج الوصفي الوثائقي. 
جامعـة  أن  مؤداهـا:  نتيجـة  إىل  الدراسـة  وتوصلـت 
نجـران مل تغفل دورهـا جتاه املعرفة اإلنسـانية املتمثل يف 
البحث العلمي، وكذلك مل تتوانى عن القيام باملسؤولية 
االجتامعيـة املرجـوة منهـا نحـو تنمية املجتمـع، وذلك 
بتسـخر كافـة إمكاناهتـا ويف مقدمتهـا البحـث العلمي 
الرصـني، وهبـذا ترسـم جامعـة نجـران صـورة مرشقة 
للجامعات الناشئة، ونموذجًا حيتذى به يف جمال توظيف 
البحث العلمي خلـدم املجتمع املحيل، وبناًء عليه يمكن 
السـعودية  اجلامعـات  يف  العلمـي  البحـث  أن  القـول 
الناشـئة، بشـكل عام، يسهم بشـكل كبر ومؤثر يف قيام 
هذه اجلامعات بمسؤولياهتا االجتامعية، بام يؤهلها لتتبوأ 
مركز الصدارة يف احلراك االجتامعي، وتتسلم زمام قيادة 

التغير يف مجيع املجاالت التنموية.

وأجرى )احلبيب وأبو كريم،2012م( دراسـة حول 
تكامل املسـؤولية األكاديميـة واالجتامعيـة لعضو هيئة 
التدريـس جتـاه أخالقيـات البحـث العلمي لـدى طلبة 
الدراسـات العليا. واسـتخدم الباحثان املنهج الوصفي 
نتائـج، أمههـا: أن  الدراسـة إىل  التحليـيل. وتوصلـت 
املسـؤولية األكاديميـة لعضو هيئة التدريـس ال تنفصل 
عـن املسـؤولية االجتامعيـة، كـام توصلـت إىل أنـه مـن 
احلجـج املؤيـدة لقيـام املؤسسـات يف املجتمـع ومنهـا 
اجلامعات بمهام املسؤولية االجتامعية تزداد األرباح عىل 
املـدى البعيد إذا تبنت املؤسسـة دورا اجتامعيًا، الصورة 
العامـة للمؤسسـة سـتكون أفضـل حينـام تلعـب دورا 
اجتامعيًا وهذا أحد مظاهر اجلودة، املسؤولية االجتامعية 
شكل من التدابر الوقائية لتجنب املشكالت االجتامعية 

املعقدة التي ستحدث عاجاًل أم آجال. 

كذلك هدفت دراسة )الزبيدي،2012م( إىل تقديم 
إسـرتاتيجية مقرتحة لتفعيل دور مدير املدرسـة الثانوية 
جتاه تعزيز املسؤولية االجتامعية لدى الطالب. واستخدم 
الباحث املنهج الوصفي املسحي. وتوصلت الدراسة إىل 
نتائج، أمهها: أن كل أشكال اإلمتثالية السلوكية وحسن 
االلتزام باملسـؤولية االجتامعية، ليست من قبيل الصدفة 
وإنـام مردهـا إىل مـا ترشبـه الفـرد مـن تنشـئة وجدانية 
وأخالقية وسـلوكية يف األرسة واملدرسة واملجتمع.وأن 
مديري املـدارس الثانوية يؤدون دورهـم املتعلق بتعزيز 
املسؤولية االجتامعية لدى طالهبم جتاه املدرسة واألرسة 
واحلـي واجلـران بدرجة عالية. وأوصت الدراسـة عىل 
مسـتوى املجتمـع املحيل بالرتحيـب بمناقشـة الطالب 
لقضايا املجتمع، وتوعيتهم باألخطار واملشـكالت التي 
تواجه جمتمعهم، واحلرص عـىل التزام الطالب بعادات 
وتقاليد وقيم املجتمع عن قناعة واحرتامها، وتشجيعهم 
عـىل العمـل التطوعي املناسـب ألعامرهـم واهتامماهتم 

وإعطائهم احلوافز كنوع من املنافسة الرشيفة بينهم.

وأجرى )عوض وحجازي،2013م( دراسة بعنوان 
»واقـع املسـؤولية املجتمعيـة لدى طلبـة جامعة القدس 
املفتوحة وتصور مقرتح لربنامج يرتكز إىل خدمة اجلامعة 
لتنميتها«. وهدفت الدراسـة إىل معرفة واقع املسـؤولية 
املجتمعية لـدى طلبة جامعة القـدس املفتوحة، وحتديد 
أثـر كل من مـن متغـرات الربنامج األكاديمـي، مكان 
السـكن، اجلنس، السـنة الدراسـية عىل درجة املسؤولية 
املجتمعيـة لدى طلبة جامعة القـدس املفتوحة، ومن ثم 
طـرح تصور مقـرتح لربنامج يرتكز عـىل خدمة اجلامعة 
لتنميها. واسـتخدم الباحثان املنهج الوصفي املسـحي. 
وتوصلـت الدراسـة إىل نتائـج مـن أمهها: بلغ متوسـط 
الدرجـة الكلية للمسـؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة 
القدس املفتوحة عىل مجيع جماالت الدراسة )%72.8(، 
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أي بدرجـة كبـرة، وقد كانـت أعىل درجة للمسـؤولية 
املجتمعية عىل جمال املسـؤولية اجلامعية تالها املسـؤولية 
الوطنيـة ثم املسـؤولية الدينية واألخالقية ثم املسـؤولية 
الذاتية)الشـخصية(. وكذلـك عدم وجـود فروق ذات 
داللة إحصائية عىل مسـتوى الداللة )0.05( يف درجة 
املسـؤولية املجتمعية لـدى الطالب تبعـًا ملتغر اجلنس، 

والسنة الدراسية. 

)Alcota et all,2013( الكوتـا وزمـالؤه   أمـا 
فقـد قدموا دراسـة حول تطور املامرسـات األخالقية 
واملسـؤولية االجتامعيـة يف كليـة طـب األسـنان يف 
جامعـة تشـييل، من خالل تعـرف تصـورات أعضاء 
هيئـة التدريـس والطـالب عـن جمموعة مـن األبعاد 
املرتبطـة باملسـؤولية االجتامعية. وقد بينت الدراسـة 
التي اسـتخدمت أسـلوب املقابالت املعمقة مع سـتة 
عرش فـردًا )ثامنية أسـاتذة وثامنية طـالب( أن مناهج 
كلية طب األسـنان أعدت للتعليم التقني والتدريب؛ 
مما قد يفشـل دورها يف معاجلة املشـكالت االجتامعية 
بالشـكل الذي جيعـل الطالـب ال يتحمل املسـؤولية 
االجتامعيـة وال يسـهم يف حـل مشـكالت املجتمع، 
كـام أظهرت نتائـج حتليل هذه املقابـالت أن الطالب 
لاللتـزام  الـكايف  التشـجيع  يلقـون  ال  واألسـاتذة 
األخالقي والشـعور باملسؤولية االجتامعية يف املناهج 
الدراسـية احلالية واملامرسـات التعليمية املسـتخدمة؛ 
مما يظهـر حاجتهـا إىل املراجعة وتعزيـز االلتزام هبذه 

املسؤولية.

كان  التـي  الصائغ،1435هــ(  )نجـاة  دراسـة  ويف 
الغرض منها الوصول إىل إسرتاتيجية مقرتحة للجامعات 
السـعودية يف تنمية املسؤولية املجتمعية لدى الطالب يف 
ضـوء جتارب اجلامعات وتوجـه وزارة التعليم العايل يف 

اململكة العربية السـعودية يف تنمية املسـؤولية املجتمعية 
للجامعات؛ كأحد أهدافها للدفع بمسرة التعليم العايل 
يف حتقيـق التنميـة املجتمعيـة املسـتدامة. واسـتخدمت 
الباحثـة املنهج الوصفـي التحلييل. وتوصلت الدراسـة 
مبنيـة عـىل أسـس  املقرتحـة  إىل وضـع اإلسـرتاتيجية 
وركائـز رئيسـة هي: رسـالة اجلامعة وأهدافهـا، اإلطار 
النظـري للدراسـة، والدراسـات السـابقة، وتوصلـت 
الدراسـة إىل توصيـات، من أمهها: مؤسسـة املسـؤولية 
املجتمعيـة يف اجلامعـات، وذلك من خـالل تضمينها يف 
خطـة اجلامعـة وإخضاع إجراءاهتـا للتقويـم للتأكد من 
حتقيقهـا لألهـداف، وتطوير ثقافة األفراد واملؤسسـات 
حول املسـؤولية املجتمعية بعامة واملسـؤولية املجتمعية 
للجامعـات بخاصـة مـن خـالل موقعهـا كأعـىل منـرب 

التعليم.

ويالحظ من الدراسات السابقة أهنا كانت جتمع بني 
اجلانـب النظـري التحليـيل، واجلانب النظـري وامليداين 
معًا، وتؤكد هذه الدراسات إمجاالً عىل اجلوانب التالية:

- أن املسـؤولية االجتامعيـة تعـد واحدة مـن دعائم 
احلياة املجتمعية املهمة.

- أن املسؤولية االجتامعية شكل من التدابر الوقائية 
التـي  املعقـدة  االجتامعيـة  املشـكالت  لتجنـب 

ستحدث عاجاًل أم آجال.

- أن مـن أهـم اآلليـات املهمـة لرتبيـة املسـؤولية 
االجتامعيـة مشـاركة الطـالب يف مناقشـة لوائح 
الكلية مناقشـة هادفة ومقصودة من جانب إدارة 

الكلية،ومشاركتهم يف تطبيقها.   

- أوصـت معظم الدراسـات بأمهية إدخـال مفهوم 
ودرجاهتـا  وخصائصهـا  ومعانيهـا  املسـؤولية 
ورشوطهـا ضمـن الربامـج الرتبويـة واملناهـج 
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الدراسـية، وغر ذلك مـن برامج ثقافية لتنشـئة 
اإلنسان يف إطار فطرته األصيلة لتحقيق املجتمع 

اإلنساين املسؤول.  

- تنـوع هذه الدراسـات من حيث جوانـب الرتكيز 
والتطبيـق، فمنهـا مـا رصـد الواقـع، ومنهـا مـا 
ركز عـىل تناول جوانـب املسـؤولية االجتامعية، 
وخصائصها، ونامذجها، ووسائلها، ومتطلباهتا، 
ومعوقاهتـا، وغرها نظريًا، ومنها ما اهتم ببحث 
شـكل العالقة بني املسـؤولية االجتامعية وبعض 

املتغرات األخرى.

- برغم من أمهية املسؤولية االجتامعية إال أن تطبيقها 
يف التعليم بشـكل عام واجلامعات بشكل خاص 

مل يتم عىل قدر هذه األمهية. 

- اسـتفادة الدراسـة احلالية من هذه الدراسات عىل 
اختالفهـا يف تدعيـم لإلطار النظـري، كام أمكن 
االسـتفادة منهـا يف إعداد أداة الدراسـة، وحتديد 

إجراءات الدراسة احلالية.

- ختتلف الدراسـة احلالية عن الدراسات السابقة يف 
أهنا تناولـت دور التعليم اجلامعي السـعودي يف 
تنميـة املسـؤولية االجتامعية لـدى الطالبات من 
وجهـة نظرهـن، جامعـة اإلمام حممد بن سـعود 

اإلسالمية نموذجًا.

عارشًا: اإلطار امليداين:
10-1:منهج الدراسة:

املنهـج  احلاليـة  الدراسـة  يف  الباحثـة  اسـتخدمت 
الوصفي -بأسـلوبيه التحلييل واملسـحي مستعينة بأحد 
أدواتـه وهـي االسـتبانه-؛ لكـون هـذا املنهج هـو أكثر 
مناهج البحث مالئمة لطبيعة الدراسة، وحتقيق أهدافها، 

والوصـول إىل إجابات تسـهم يف وصـف وحتليل نتائج 
اسـتجابات أفراد العينة؛ ولذلك فقـد اعتمدت الباحثة 

هذا املنهج يف دراستها.

10-2:جمتمع الدراسة:

بنـاًء عـىل حـدود الدراسـة املذكورة سـابقًا، شـمل 
الكليـات بجامعـة  الطالبـات يف مجيـع  جمتمعهـا كافـة 
اإلمـام حممـد بن سـعود اإلسـالمية باملسـتوى اخلامس 
والثامـن والبالـغ عددهن أكثـر مـن )2634( طالبة يف 
الفصـل األول من العـام اجلامعـي 1436-1437هـ. 
وقـد روعي يف اختيار املجتمـع تنوع التخصصات، وأن 
يكون من خالل املسـتويات التـي يف املنتصف والنهائية 
بالكليـة، حتـى يكون قد مر بأكثر اخلربات واملامرسـات 

التي تشكل وعيه وقيمه.

10-3:عينة الدراسة:

تم اختيـار عينة الدراسـة بطريقة طبقية عشـوائية، 
إىل  الدراسـة  بتقسـيم جمتمـع  الباحثـة  قامـت  حيـث 
كليـات نظريـة وكليـات تطبيقيـة، ثـم قامـت باختيار 
عينـة عشـوائية بنسـبة 15% مـن املجموع الـكيل لكل 
فئة، ليصبح قوام العينة )395( طالبة بنسـبة 15% من 
املجتمـع الـكيل للدراسـة. وبعد تطبيق االسـتبانة عىل 
أفراد عينة الدراسة، استعادت الباحثة )321( استبانة 
فقـط مـن أصـل )395( اسـتبانة أي بنسـبة 81.3 % 
من جممـوع العينة. وقـد روعي يف اختيار أفـراد العينة 
تنـوع التخصصات، وأن تكون من خالل املسـتويات 
التـي يف املنتصف والنهائيـة بالكلية، حتى يكون قد مر 
بكل اخلربات واملامرسـات التي تشـكل وعيـه وقيمه، 

واجلدول )1( التايل يوضح ذلك.
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اجلدول رقم )1(
يبني توزيع أفراد جمتمع الدراسة 

عدد الكلية
الطالبات

النسبة املئوية 
املطلوبة )%(

عينة عشوائية
بنسبة %15 
من كل فئة

15270%1798نظرية

15125%836تطبيقية

15395%2634املجموع

واجلدولـني )2( و)3( يوضحـان توزيـع ووصـف 
أفراد عينة الدراسـة الذين أجابوا عىل أداة الدراسـة من 

خالل املعلومات األولية هلم كام ييل:

اجلدول رقم )2(
يبني توزيع أفراد عينة الدراسة  الذين أجابوا عىل أداة 

الدراسة وفقًا للكلية

النسبة )%(التكرارالكلية

25278.5نظرية

6921.5تطبيقية

321100املجموع

يتضح من اجلدول رقم )2( السـابق أن 78.5% من 
أفراد عينة الدراسـة الذين أجابوا عىل أداة الدراسـة من 
الكليـات النظريـة،  وأن 21.5% منهـم مـن الكليـات 

التطبيقية.

اجلدول رقم )3(
يبني توزيع أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا عىل أداة 

الدراسة وفقًا للمستوى

النسبة )%(التكراراملستوى

11535.8اخلامس

20664.2الثامن

321100املجموع

يتضـح من اجلـدول رقـم )3( السـابق أن %64.2 
من أفراد عينة الدراسـة الذين أجابوا عىل أداة الدراسـة 
من املسـتوى الثامـن،  وأن 35.8% منهم من املسـتوى 

اخلامس.

10-4:أدوات الدراسة:

بعد إطالع الباحثة عىل عدد من الدراسـات السابقة 
واألدوات املسـتخدمة قامت بتطوير استبانه خاصة من 
أجـل التعـرف عـىل دور التعليم اجلامعي السـعودي يف 
تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات، وقد تكونت 
االسـتبانه يف صورهتـا األولية من جزأيـن، تناول األول 
منها خصائص أفراد العينة؛ وتناول الثاين تشخيص دور 
التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية 
لـدى الطالبات من وجهة نظرهـن، جامعة اإلمام حممد 
بـن سـعود اإلسـالمية نموذجًا، واشـتمل اجلـزء الثاين 
عىل سـتة حماور أساسية تشـمل مجيع عنارص ومكونات 
العمليـة التعليميـة داخـل كليـات اجلامعـة حتتوي عىل 
)109( عبارة تقيس مدى تضمني املسؤولية االجتامعية 
وأهدافهـا وأبعادها يف مجيع عنـارص ومكونات العملية 

التعليمية، يوضحها اجلدول التايل:
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10-4-1:صدق األداة:

اسـتخدمت الدراسـة أسـلوبني للتحقـق من صدق 
األداة مها:

1- الصـدق الظاهري: قامت الباحثة بعرض االسـتبانة 
عـىل جمموعـة مـن املتخصصـني يف الرتبيـة وعلـم 
االجتامع وعددهم )8( حمكمني، لالسرتشاد بآرائهم 
حول التعليامت املوجهة للخـرباء، وبياناهتا األولية، 
وانتـامء عبـارات االسـتبانة إىل أجزائهـا وحماورهـا، 
التدريـج  ومناسـبة  عبـارة،  كل  صياغـة  وجـودة 
لالسـتبانه، واقـرتاح ما يرونه مناسـبًا مـن عبارات، 
أو أيـة توجيهات أخرى. وتم حتليـل آراء املحكمني 
عىل االسـتبانة وعباراهتا، وأشـارت اآلراء إىل إجراء 
بعـض التعديـالت عليهـا متثلـت يف اآليت: تعديـل 
صياغة بعـض العبـارات، حذف بعـض العبارات، 
كذلـك أشـار البعـض إىل إضافـة بعـض الكلامت، 
حذف كلامت أخرى من العبارات هبدف توضيحها. 

حيـث كانـت االسـتبانة يف صورهتـا املبدئيـة مكونة 
مـن جزأين بإمجـايل )112( عبـارة، وبعـد عرضها عىل 
املحكمني وإجراء التعديالت كانت االستبانة يف صورهتا 
النهائية مكونة من جزأين بإمجايل )109( عبارة. وانتهت 
آراء املحكمـني إىل شـبه اتفـاق عىل االسـتبانة وعباراهتا 
وتراوحت نسـبة االتفاق بـني )80-90%( عىل أدوات 

الدراسة وعبارهتا بعد إجراء التعديالت املطلوبة.

2- صـدق االتسـاق الداخـيل: بعـد التأكـد مـن 
الصـدق الظاهـري ألداة الدراسـة تـم تطبيقها 
ميدانيـًا عىل عينة التقنـني والبالغ عددهن )55( 
طالبـة، وحسـاب معامـل االرتبـاط برسـون 
ملعرفة الصدق الداخيل لألداء حيث تم حسـاب 
معامـل االرتبـاط بـني درجـة كل عبـارة مـن 
عبـارات االسـتبانة بالدرجـة الكليـة للجزء أو 
املحور الذي تنتمي إليه العبارة كام يوضح ذلك 

اجلدول التايل:

اجلدول رقم )5(
أجزاء وحماور االستبانة وعدد العبارات املوجودة بكل جزء وحمور

عدد العباراتموضوعهاجلزء

---معلومات أوليةاجلزء األول

اجلزء الثاين 

---واقع دور التعليم اجلامعي السعودي  يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات

24فلسفة وأهداف الكليات اجلامعيةاملحور األول

15اإلدارة واملامرسات اإلداريةاملحور الثاين

17املناخ املؤسياملحور الثالث

12املقررات الدراسيةاملحور الرابع

25األنشطة الطالبيةاملحور اخلامس

16التفاعالت مع املجتمع املحيل ومؤسساتهاملحور السادس

109املجموع
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اجلدول رقم )6 (
يبني معامل ارتباط برسون لكل عبارة  من عبارات اجلزء بالدرجة الكلية للجزء الذي تنتمي إليه

م
معامل االرتباط

تضمني املسؤولية االجتامعية يف 
فلسفة وأهداف الكلية

اإلدارة واملامرسات 
املقررات املناخ املؤسيساإلدارية

الدراسية
األنشطة 
الطالبية

التفاعالت مع املجتمع 
املحيل ومؤسساته

1**0.511**0.580**0.477**0.590**0.557**0.521

2**0.429**0.589**0.435**0.619**0.572**0.477

3**0.475**0.609**0.428**0.634**0.527**0.593

4**0.496**0.574**0.420**0.613**0.546**0.582

5**0.567**0.523**0.443**0.623**0.594**0.592

6**0.524**0.481**0.497**0.625**0.559**0.568

7**0.519**0.489**0.550**0.620**0.568**0.580

8**0.551**0.556**0.544**0.617**0.504**0.565

9**0.549**0.525**0.527**0.630**0.541**0.552

10**0.594**0.577**0.548**0.638**0.548**0.560

11**0.539**0.566**0.485**0.618**0.546**0.516

12**0.521**0.528**0.576**0.566**0.564**0.478

13**0.467**0.534**0.553**0.555**0.549

14**0.411**0.527**0.593**0.611**0.570

15**0.453**0.552**0.590**0.552**0.620

16**0.465**0.537**0.529**0.505

17**0.419**0.548**0.539

18**0.487**0.568

19**0.564**0.535

20**0.542**0.558

21**0.584**0.540

22**0.502**0.539

23**0.508**0.434

24**0.380**0.536

25**0.542



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

هند  حممد عبداهلل األمحد: دور التعليم اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات 30

يتضـح من اجلدول السـابق أن مجيع عبـارات حماور 
االسـتبانة ذات عالقـة إجيابيـة، وهـي مجيعهـا دالة عند 
مسـتوى 0.01، مما يشـر إىل أن مجيع العبارات صادقة 
فيـام تقيسـه ومتثـل املحـور أو اجلزء الـذي تنتمـي إليه، 

وحتقق خاصية الصدق الداخيل لالستبانة.

10-4-2:ثبات األداة: 

بعـد تطبيقهـا أداة الدراسـة ميدانيـًا عـىل عينـة التقنني 
والبالـغ عددهـن )55( طالبـة لقيـاس مـدى ثبـات أداة 
الدراسـة )االسـتبانة( تم اسـتخدام )معادلة ألفا كرونباخ( 
))Cronbach›s Alpha (α(  للتأكد من ثبات أداة الدراسة، 

واجلدول رقم )7( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.  

اجلدول رقم )7(
 يبني معامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة

معامل الثباتاملحور

تضمني املسؤولية االجتامعية يف فلسفة 
0.872وأهداف الكلية

0.833اإلدارة واملامرسات اإلدارية

0.827املناخ املؤسي

0.851املقررات الدراسية

0.902األنشطة الطالبية

التفاعالت مع املجتمع
0.848 املحيل ومؤسساته

0.959كامل االستبانه

يتضح من اجلدول رقم )7( السابق أن قيم معامالت 
الثبات مرتفعة، وهذا يدل عىل أن االستبانة تتمتع بدرجة 
عالية من الثبات يمكن االعتامد عليها يف التطبيق امليداين 

للدراسة.

10-5:املعاجلة اإلحصائية:

لتحقيـق أهـداف الدراسـة وحتليـل البيانـات التـي 
تـم جتميعهـا، فقد تـم اسـتخدام العديد من األسـاليب 
اإلحصائية املناسبة باسـتخدام احلزم اإلحصائية للعلوم 
االجتامعيـة )SPSS(، ولتحديـد طـول خاليـا املقياس 
الثالثـي )احلـدود الدنيـا والعليـا( املسـتخدم يف حمـاور 
الدراسة، تم حسـاب املدى)3-1=2(، ثم تقسيمه عىل 
عدد خاليا املقياس للحصول عىل طول اخللية الصحيح 
أي )3/2= 0.66( بعـد ذلـك تـم إضافة هـذه القيمة 
إىل أقـل قيمة يف املقيـاس )أو بداية املقياس وهي الواحد 
الصحيـح( وذلـك لتحديـد احلـد األعـىل هلـذه اخللية، 

وهكذا أصبح طول اخلاليا كام يأيت:

• من 1 إىل 1.66 يمثل )ال تطبق( نحو كل عبارة 
باختالف املحور املراد قياسه.

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

• مـن 2.34 إىل 3.00 يمثـل )كبـرة( نحـو كل 
عبارة باختالف املحور املراد قياسه.

وبعد ذلك تم حساب املعامالت اإلحصائية التالية:

- معامل ارتباط برسون: حلساب صدق االستبانة.

- معامل ثبات ألفا كرونباخ: حلساب ثبات االستبانة.

- اجلـداول التكراريـة: حلسـاب النسـبة املئوية لكل 
عبـارة حتـت كل جزء أو حمـور وترتيبها حسـب 
معدالهتا، ولتحديد درجة املوافقة عىل كل عبارة 
مـن العبارات اسـتخدام طريقة األوزان النسـبية 

للمقياس ذو الثالث درجات.

- اختبار t لتعرف الفـروق ذات داللة إحصائية –إن 
وجدت- بني اسـتجابات أفراد عينة الدراسة فيام 
يتعلق بعبارات االستبانة تعزى ملتغرات الدراسة.
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أحد عرش:عرض النتائج ومناقشتها:
السؤال األول:

ما دور التعليم اجلامعي السـعودي يف تنمية املسؤولية 
االجتامعية لدى الطالبات من وجهة نظر طالبات جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟ 

لإلجابـة عن هـذا السـؤال، تم حسـاب التكرارات 
والنسـب املئوية لالسـتجابات وكذلك األوزان النسبية 
هلـا، ثـم ترتيبها تنازليـًا تبعًا للوزن النسـبي هلـا، ثم تبعًا 
للتكـرارات التـي جـاءت حتـت حمـور موافـق يف حالـة 

التساوي األوزان، كام هو مبني فيام ييل: 

- وبحسـاب املتوسـط احلسـايب لكل حمور عىل حدة 
تبـني أن مجيـع املتوسـطات احلسـابية للمحـاور 
السـت أقل من )2.34( ويمكـن ترتيب درجة 
حتقيـق املحاور السـت وفقًا للمتوسـط احلسـايب 

لكل منها كالتايل:

)2.3( 1- فلسفة وأهداف الكلية  

)1.98( 2- املناخ املؤسي   

)1.97( 3- املقررات الدراسية   

4- التفاعالت مع املجتمع املحيل ومؤسساته)1.92(

5- اإلدارة واملامرسات اإلدارية، واألنشطة الطالبية 
)1.88(

مما يؤكد أن دور التعليم اجلامعي السـعودي يف تنمية 
مفاهيـم وأهداف وأبعـاد املسـؤولية االجتامعية ما يزال 
متوسـطًا مما يؤثر عـىل تنمية املسـؤولية االجتامعية لدى 
لطالبـات كمواطنـات نشـيطات مشـاركات يف حتقيـق 
الصالـح العام وخدمة قضايا املجتمـع املحلية والعاملية. 
وتتفـق هـذه النتائج مع ما توصلت له دراسـة )املومني، 
املسـؤولية  وهياجنـة،2011م( حيـث جـاءت درجـة 
االجتامعيـة لدى طلبة اجلامعة متوسـطة وهـذا يؤكد أن 
دور اجلامعة يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالب 
والطالبات كان متوسطًا أيضا. وال تتفق هذه النتائج مع 
ما توصلت له دراسة )عوض وآخرون،2012م(  حيث 
بلغ متوسـط الدرجة الكلية للمسؤولية االجتامعية لدى 
طلبة اجلامعة )72.8%( أي بدرجة كبرة وهذا يؤكد أن 
دور اجلامعة يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالب 

والطالبات كان كبرًا أيضا.

ويمكن تفصيل ذلك فيام ييل:

- املحـور األول: تضمـني املسـؤولية االجتامعيـة يف 
فلسفة وأهداف الكلية

اجلدول رقم )8(
يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول تضمني املسؤولية االجتامعية يف فلسفة وأهداف الكلية

العبارة كبريةم
درجة التطبيق

االنحراف املتوسط
الرتتيباملعياري

ال تطبقإىل حد ما

تتبنى الكلية رؤية طويلة املدى لتعليم الطالبات 1
املسؤولية االجتامعية.

4119189ك
1.850.62024

%12.859.527.7

تتبنى الكلية رؤية طويلة املدى لتعليم الطالبات 2
قيمة املشاركة.

7917666ك
2.040.67212

%24.654.820.6
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العبارة كبريةم
درجة التطبيق

االنحراف املتوسط
الرتتيباملعياري

ال تطبقإىل حد ما

تدعم الكلية األهداف املحلية للبيئة املحيطة.3
69149103ك

1.890.72523
%21.546.432.1

يتوافر وعي عام مشرتك بني مجيع األعضاء 4
للمسؤولية االجتامعي.

6217881ك
1.940.66621

%19.355.525.2

تسعى الكلية إىل حتقيق الفهم وااللتزام 5
باملسؤولية االجتامعية للمجتمع.

7916181ك
1.990.70718

%24.650.225.2

6
يتعهد أعضاء الكلية بتوفر خربات تعاونية 

ومشاركة تعزز التعلم وحل املشكالت املرتبطة 
بتطوير املسؤولية االجتامعية.

7416978ك
1.990.68917

%23.152.624.3

تتضمن أهداف الكلية تنمية التفكر الناقد.7
69152100ك

1.900.72022
%21.547.431.2

تتضمن أهداف الكلية تنمية التكفر اإلبداعي.8
8416275ك

2.030.70414
%26.250.523.4

تتضمن أهداف الكلية تنمية التفكر حلل 9
املشكالت.

8015388ك
1.980.72420

%24.947.727.4

تتضمن أهداف الكلية إعداد الطالبات 10
للمسؤولية االجتامعية.

8816964ك
2.070.68510

%27.452.619.9

11
تتبنى أهداف الكلية نرش ثقافة املسؤولية 
االجتامعية التي تدعم املشاركة والتعاون 

واإليثار والتفاهم واالعرتاف باملصلحة العامة 
واالنخراط يف قضايا املجتمع.

9715668ك
2.090.7127

%30.248.621.2

تدعم أهداف الكلية االجتاهات اإلجيابية نحو 12
العمل اجلامعي.

9916359ك
2.120.6922

%30.850.818.4

تدعم أهداف الكلية االجتاهات اإلجيابية نحو 13
العمل التطوعي.

10315365ك
2.120.7153

%32.147.720.2

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

9617352ك
2.140.6661

%29.953.916.2

تنمي أهداف الكلية قدرات الطالبة االجتامعية 15
والوجدانية والدينية والوطنية.

9315969ك
2.070.70811

%2949.521.5
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العبارة كبريةم
درجة التطبيق

االنحراف املتوسط
الرتتيباملعياري

ال تطبقإىل حد ما

تنمي أهداف الكلية يف الطالبة اإلحساس 16
باملسؤولية نحو ذاهتا.

9415968ك
2.080.7078

%29.349.521.2

تنمي أهداف الكلية اإلحساس لدى الطالبة 17
بأمهية املشاركة االجتامعية.

7818756ك
2.070.6439

%24.358.317.4

تنمي أهداف الكلية اإلحساس باملسؤولية 18
الوطنية لدى الطالبة.

8815479ك
2.030.72215

%27.44824.6

تنمي أهداف الكلية احرتام ومحاية حقوق 19
اإلنسان لدى الطالبة.

8116080ك
20.70916

%25.249.824.9

20
تدعم أهداف الكلية ثقافة املسؤولية االجتامعية 

املستنرة بحيث متكن الطالبات من:
الربط بني املسؤولية األخالقية والدينية.

9715767ك
2.090.7106

%30.248.920.9

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

8716173ك
2.040.70613

%27.150.222.7

22
تطوير فهم متزايد للمسؤولية نحو اجلامعة 

التي تنتمي إليها، سواء كانت األرسة أو احلي 
واجلران أو اجلامعة أو جهة العمل أو املجتمع 

املحيل.

10215069ك
2.100.7245

%31.846.721.5

تطوير فهم متزايد للفرق بني ما هو سلوك 23
أخالقي وما هو سلوك غر أخالقي.

10215366ك
2.110.7164

%31.847.720.6

تطوير فهم متزايد ملسؤوليتها نحو البيئة والنظام.24
5919666ك

1.980.62519
%18.461.120.6

املتوسط احلسايب العام =2.03، االنحراف املعياري العام = 0.349

بتحليل استجابات الطالبات للمحور األول، يتضح:

- أن معظـم التكـرارات والنسـبة املئويـة لالختيـار 
)تطبق إىل حد ما وتطبق بدرجة كبرة( للعبارات 
املرتبطة بفلسفة الكليات وأهدافها تتعدى النسبة 
املئوية املعيارية للتحليل اإلحصائي وهي )%80( 
ويمكـن توضيـح ذلـك كام يـيل: تدعـم أهداف 

الكليـات اجلامعيـة القيـم واملبـادئ اإلجيابيـة يف 
أداء الواجبات وااللتزامات املجتمعية، كام تدعم 
أهداف الكليات االجتاهات اإلجيابية نحو العمل 
إعـداد  الكليـات  أهـداف  اجلامعـي، وتتضمـن 
الطالبـات للمسـؤولية االجتامعيـة )%83.8(، 

)81.6%(، )80%( عىل التوايل.
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أهـداف  أن  الطالبـات  اسـتجابات  توضـح  كـام   -
الكليات تدعم االجتاهـات اإلجيابية نحو العمل 
التطوعي )79.8%(، وتطوير فهم متزايد للفرق 
بـني ما هو سـلوك أخالقـي وما هو سـلوك غر 
أخالقـي )79.5%(، وتدعم أهـداف الكليات 
ثقافة املسؤولية االجتامعية املستنرة بحيث متكن 
الطالبـات مـن  الربط بـني املسـؤولية األخالقية 
والدينيـة )79.1%(، وتتبنـى أهـداف الكليات 
نـرش ثقافـة املسـؤولية االجتامعيـة التـي تدعـم 
املشاركة والتعاون واإليثار والتفاهم واالعرتاف 
باملصلحة العامة واالنخـراط يف قضايا املجتمع، 
وتنمـي أهداف الكليـات يف الطالبة اإلحسـاس 
تدعـم  و   ،)%78.8( ذاهتـا  نحـو  باملسـؤولية 
االجتامعيـة  املسـؤولية  ثقافـة  الكليـة  أهـداف 
املسـتنرة بحيث متكن الطالبات مـن تطوير فهم 
متزايد للمسؤولية نحو اجلامعة التي ينتمني إليها، 
سـواء كانت األرسة أو احلي واجلران أو اجلامعة 
أو جهة العمل أو املجتمع املحيل،  وتنمي أهداف 
الكليات قـدرات الطالبة االجتامعية والوجدانية 
والدينية والوطنيـة، وتتبنى الكليات رؤية طويلة 
املـدى لتعليـم الطالبات قيمة املشـاركة، و تدعم 
أهـداف الكليـات ثقافـة املسـؤولية االجتامعيـة 
املسـتنرة بحيث متكن الطالبات مـن تطوير فهم 
متزايـد لدورهـّن يف املجتمع من خـالل احلقوق 
والواجبـات، وتتضمـن أهداف الكليـات تنمية 
التكفـر اإلبداعـي، وتنمـي أهـداف الكليـات 
اإلحسـاس باملسـؤولية الوطنيـة لـدى الطالبـة، 
ومحايتهـا  احـرتام  الكليـات  أهـداف  وتنمـي 
حقـوق اإلنسـان لـدى الطالبة، وتنمـي أهداف 
الكليات اإلحساس لدى الطالبة بأمهية املشاركة 

االجتامعيـة حيث جـاءت اسـتجابات الطالبات 
لالختيار)تطبق إىل حـد ما وتطبق بدرجة كبرة( 
 ،)%77.4(  ،)%77.3(  ،)%78.5( بنسـب 
 )%72.6(  ،)%75(  ،)%75.4(  ،)%76.8(
عـىل التـوايل، وهـي أقـرب إىل النسـبة املعياريـة 

للتحليل اإلحصائي. 

- وتوضح اسـتجابات الطالبات أن فلسفة الكليات 
وأهدافهـا ال تتبنـى رؤيـة طويلـة املـدى لتعليم 
تدعـم  وال  االجتامعيـة،  املسـؤولية  الطالبـات 
أهـداف الكليـات ثقافـة املسـؤولية االجتامعيـة 
املسـتنرة بحيث متكـن الطالبات مـن تطور فهم 
متزايد ملسؤوليتها نحو البيئة والنظام، وال يتوافر 
وعي عام مشـرتك بني مجيع األعضاء للمسؤولية 
االجتامعـي، حيث جاءت اسـتجابات الطالبات 
لالختيـار )ال تطبـق وتطبـق إىل حد ما( بنسـب 
عـىل   )%80.7(  ،)%81.7(  ،)%87.2(

التوايل. 

- كام توضح استجابات الطالبات أن فلسفة الكليات 
وأهدافهـا ال تتضمـن تنمية التفكـر الناقد، وال 
تدعم الكليات األهـداف املحلية للبيئة املحيطة، 
وال يتعهد أعضاء الكليات بتوفر خربات تعاونية 
ومشـاركة تعزز التعلم وحل املشكالت املرتبطة 
بتطوير املسؤولية االجتامعية، وال تسعى الكليات 
إىل حتقيق الفهم وااللتزام باملسـؤولية االجتامعية 
للمجتمـع، وال تتضمـن أهـداف الكليـة تنميـة 
التفكر حلل املشكالت  حيث جاءت استجابات 
الطالبات لالختيـار )ال تطبق وتطبق إىل حد ما( 
 ،)%76.9(  ،)%78.5(  ،)%78.6( بنسـب 
)75.4%(، )75.1%( عىل التوايل، وهي أقرب 
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إىل النسبة املعيارية للتحليل اإلحصائي. 
- وبتحليل النتائج السابقة يتضح أن فلسفة الكليات 
وأهدافهـا تدعـم إىل حـدٍّ مـا تنميـة املسـؤولية 
االجتامعيـة لـدى طالبـات اجلامعـة، حيـث بلغ 
املتوسط احلسايب العام له )2.03(، وهو متوسط 
يقـع يف الفئـة الثانيـة من فئـات املقيـاس الثالثي 
إىل  التـي تشـر  الفئـة  )1.67-2.33( وهـي 
خيـار »تطبق إىل حد ما«. وتتفـق النتائج امليدانية 
مع ما توصلـت إليه الدراسـة يف اإلطار النظري 
بـأن اجلامعـات والكليـات ال تتبنـى يف رؤيتهـا 
وأهدافها مفاهيم املسؤولية االجتامعية وأهدافها 
وأبعادهـا بالشـكل املطلـوب، وهـذا خيالـف ما 

تتبنـاه االجتاهـات العاملية املعـارصة من رضورة 
تضمـني تلـك املفاهيـم واألهـداف واألبعاد يف 
رؤيـة وأهـداف اجلامعـات والكليات كـام يؤكد 
اإلطـار النظـري للدراسـة. كام تتفـق النتائج مع 
مـا توصلـت إليه دراسـة )نظمـي،2012م( من 
املجتمـع واملسـؤولية االجتامعيـة يف  أن خدمـة 
اجلامعـات تكـون لبنـاء عالقات عامة وحتسـني 
الصـورة اإلعالمية للمؤسسـة اجلامعية ال لسـد 

فراغ احتياجات املجتمع. 

- املحور الثاين: اإلدارة واملامرسات اإلدارية:

اجلدول رقم )9(
يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول تضمني املسؤولية االجتامعية يف اإلدارة واملامرسات اإلدارية

العبارةم
تطبق بدرجة كبرية

درجة التطبيق
االنحراف املتوسط

الرتتيباملعياري تطبق إىل 
ال تطبقحد ما

تستشر إدارة الكلية الطالبات بانتظام يف 1
عملية صنع القرار.

37138146ك
1.660.67515

%11.54345.5

تستشر إدارة الكلية الطالبات يف القضايا 2
املتعلقة بحياة الطالبات اجلامعية.

41164116ك
1.770.66014

%12.851.136.1

تشجع إدارة الكلية بشكل نشط للمشاركة يف 3
االجتامعات املرتبطة بقضايا إدارة الكلية.

57160104ك
1.850.69412

%17.849.832.4

4
تتيح إدارة الكلية مصادر مؤسساتية )أفراد-
أقسام( ملساعدة الطالبات عىل فهم حقوقهم 

اجلامعية والوصول إليها.

5917983ك
1.930.6624

%18.455.825.9

5
تتيح الكلية لكل الطالبات املشاركة يف حياة 
اجلامعة أو األنشطة الطالبية التي يرغبون يف 

ممارستها.

6616491ك
1.920.6965

%20.651.128.3

تتيح إدارة الكلية مشاركة أوسع للطالبات يف 6
حياة اجلامعة.

7217574ك
1.990.6751

%22.454.523.1
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العبارةم
تطبق بدرجة كبرية

درجة التطبيق
االنحراف املتوسط

الرتتيباملعياري تطبق إىل 
ال تطبقحد ما

تتيح إدارة الكلية مشاركة أوسع للطالبات يف 7
اختاذ القرارات.

7915092ك
1.960.7302

%24.646.728.7

تشجع الكلية الطالبات يف اختيار مقرراهتم 8
الدراسية.

71149101ك
1.910.7279

%22.146.431.5

تشجع إدارة الكلية مجيع الطالبات يف ممارسة 9
األنشطة الطالبية يف احلياة اجلامعية.

7215990ك
1.940.7093

%22.449.528

أصبحت الكلية يف اآلونة األخرة منفتحة 10
أكثر ملشاركة الطالبات يف اختاذ القرارات.

7115298ك
1.920.7226

%22.147.430.5

توفر الكلية احلوافز املختلفة لضامن مشاركة 11
الطالبات يف أنشطة احلياة اجلامعية.

78138105ك
1.920.7527

%24.34332.7

12
توفر الكلية فرصًا متساوية حلضور الطالبات 

)املحارضات-الندوات( التي تستكشف 
القضايا الرئيسة للمجتمع واالقتصاد من 

املنظور االجتامعي.

5618085ك
1.910.6588

%17.456.126.5

13
توفر الكلية آليات للسامح لألعضاء 

والطالبات بإثارة تساؤالت حول كيفية إدارة 
الكلية.

5217495ك
1.870.66411

%16.254.229.6

14
تشجع الكلية تعاون أعضاء هيئة التدريس 

مع الطالبات إلنجاز املهمة االجتامعية 
للكلية.

5817093ك
1.890.67810

%18.15329

توفر الكلية أماكن وقنوات متعددة ملشاركة 15
الطالبات يف إدارة الكلية.

55157109ك
1.830.69613

%17.149.834

املتوسط احلسايب العام =1.88، االنحراف املعياري العام = 0.379

بتحليل استجابات الطالبات للمحور الثاين، يتضح:

- أن تضمني مفاهيم املسؤولية االجتامعية وأهدافها 
وأبعادهـا يف إدارة الكليـات وممارسـتها اإلدارية 
ال تتحقـق حيث جـاءت االسـتجابات ال تطبق 
وتطبـق إىل حـد ما للعبـارات: ال تستشـر إدارة 
صنـع  عمليـة  يف  بانتظـام  الطالبـات  الكليـات 

القرار.، وال تستشـر إدارة الكليات الطالبات يف 
القضايـا املتعلقة بحياة الطالبات اجلامعية بنسـبة  
ويؤكـد  التـوايل،  عـىل   )%87.2(  ،)%88.5(
ذلك عدم توفر الكليات أماكن وقنوات متعددة 
وآليـات  الكليـة،  إدارة  يف  الطالبـات  ملشـاركة 
للسـامح لألعضـاء والطالبات إلثارة تسـاؤالت 
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حـول كيفيـة إدارة الكليات بنسـبة )%83.8(، 
وجاءت عدم تشجع إدارة الكليات بشكل نشط 
للمشـاركة يف االجتامعات املرتبطة بقضايا إدارة 
الكليـة، وعـدم توفـر الكليات فرص متسـاوية 
)املحارضات-النـدوات(  الطالبـات  حلضـور 
للمجتمـع  الرئيسـة  القضايـا  تستكشـف  التـي 
وعـدم  االجتامعـي،  املنظـور  مـن  واالقتصـاد 
تشـجيع الكليات تعـاون أعضاء هيئـة التدريس 
مـع الطالبات إلنجـاز املهمة االجتامعيـة للكلية 
عـىل   )%82(  ،)82.2(  ،)%82.6( بنسـبة 
التـوايل، وجـاءت عـدم إتاحـت إدارة الكليات 
ملسـاعدة  )أفراد-أقسـام(  مؤسسـاتية  مصـادر 
الطالبـات عىل فهم حقوقهنَّ اجلامعية والوصول 

إليها بنسبة )%80.8(.

الكليـات وممارسـاهتا  إدارة  - ويؤكـد عـدم دعـم 
اإلداريـة ملفاهيم املسـؤولية االجتامعية وأهدافها 
وأبعادهـا أن باقـي العبارات التـي مل حتصل عىل 
نسـبة )80%( لالسـتجابة ال تطبـق وتطبـق إىل 
حد ما قد حصلت عىل نسـبة مئويـة عالية أقرب 
إىل )80%( ويعنـي هـذا عـدم إتاحـت الكليات 
املشـاركة لـكل الطالبـات يف حيـاة اجلامعـة أو 
األنشـطة الطالبيـة التـي يرغبـون يف ممارسـتها 
بنسـبة )79.4%(، وجاءت عدم تشـجع الكلية 
الدراسـية، ومل  اختيـار مقرراهتـم  الطالبـات يف 
تصبـح الكليـة يف اآلونـة األخـرة منفتحـة أكثر 
عىل مشـاركة الطالبـات يف اختاذ القـرارات، وال 
تتيـح إدارة الكليـات مشـاركة أوسـع للطالبات 
يف حيـاة اجلامعـة، وعدم تشـجيع إدارة الكليات 
مجيع الطالبات عىل ممارسـة األنشـطة الطالبية يف 
احليـاة اجلامعية بنسـبة )%77.9(، )%77.7(، 

)77.5%( عـىل التـوايل، وجـاءت عـدم توفـر 
مشـاركة  لضـامن  املختلفـة  احلوافـز  الكليـات 
الطالبـات يف أنشـطة احليـاة اجلامعيـة، وال تتيح 
إدارة الكليات مشـاركة أوسع للطالبات يف اختاذ 
القرارات )75.7%(، و)75.4%( عىل التوايل؛ 
وهـذا يؤكد عدم دعم إدارة الكليات وممارسـتها 
املسـؤولية  وأبعـاد  وأهـداف  ملفاهيـم  اإلداريـة 
االجتامعيـة بالشـكل املناسـب ممـا يعيـق تنميـة 

املسؤولية االجتامعية لدى طالبات اجلامعة.

- ويؤكـد ما سـبق بصورة جليـة اسـتجابات العينة 
لالختيـار )تطبـق بدرجـة كبرة( حيـث جاءت 
النسـب املئوية الستجابات مجيع أفراد العينة عىل 

عبارات هذا املحور أقل من )%30(. 

- وبحساب املتوسط احلسايب لعبارات املحور الثاين 
جاء املتوسـط أقل من )2.00( جلميع العبارات 
مما يؤكد أن املامرسـات اإلداريـة إلدارة الكليات 
ال تدعـم تنميـة مفاهيـم املسـؤولية االجتامعيـة  
اجلامعـة  طالبـات  لـدى  وأبعادهـا  وأهدافهـا 

بالشكل املناسب. 

- وبتحليـل النتائـج السـابقة يتضـح أن املامرسـات 
اإلدارية إلدارة الكليـات يف تعامالهتا وعالقاهتا 
بالطالبـات تدعـم إىل حـدٍّ مـا تنميـة املسـؤولية 
االجتامعية لطالبات اجلامعة، حيث بلغ املتوسط 
احلسـايب العام له )1.88(، وهو متوسط يقع يف 
الفئـة الثانية من فئات املقياس الثالثي )1.67-
2.33( وهي الفئة التي تشر إىل خيار “تطبق إىل 
حد ما”. وتتفق النتائج امليدانية هلذا املحور مع ما 
جـاء يف أدبيات اإلطار النظري للدراسـة، حيث 
أكـدت أن بنيـة العالقـات االجتامعيـة ونمطهـا 
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داخـل الكليـات اجلامعيـة تقـوم عـىل السـلطة 
األحاديـة مـن جانـب اهليـكل اإلداري وأعضاء 
هيئـة التدريـس يف فـرض قواعد الضبـط داخل 
الكليـات والتوجيه والتحكـم يف التفاعالت بني 
عنارصهـا، يف حني تؤكد األدبيات عىل مسـتوى 
املؤسسـات  دور  أمهيـة  عـىل  العامليـة  اخلـربات 

التعليميـة يف نـرش ثقافـة الديمقراطيـة والتحول 
الديمقراطـي وذلـك بتفكيك وحمارصهتـا ثقافة 
التسـلط ونـرش ثقافـة سياسـية ديمقراطيـة لدى 

خمتلف فئات املجتمع وترسيخها.

- املحور الثالث: املناخ املؤسيس

اجلدول رقم )10(
يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول تضمني املسؤولية االجتامعية يف املناخ املؤسي

العبارةم
التعاون تطبق بدرجة كبرية

درجة التطبيق
االنحراف املتوسط

الرتتيباملعياري تطبق إىل 
ال تطبقحد ما

1
أ( العالقة بني الطالبات

تتعلم الطالبات التعاون يف جمموعات مع 
طالبات أخريات.

6418671ك
1.980.6498

%19.957.922.1

تعمل الطالبات املختلفات كل مع األخرى يف 2
أنشطة الكلية.

8017863ك
2.050.6664

%24.955.519.6

تتعرف الطالبات عىل بعضهن البعض جيدًا 3
داخل قاعات الدرس.

9516264ك
2.100.6982

%29.650.519.9

هتتم الطالبات بالتعرف عىل بعضهن البعض.4
9017952ك

2.120.6561
%2855.816.2

تطور الطالبات ارتباطات قوية مع بعضهن 5
البعض.

9116367ك
2.070.6993

%28.350.820.9

تستمتع الطالبات باملشاركة مع بعضهن البعض 6
يف أنشطة الكلية.

5819469ك
1.970.6299

%18.160.421.5

7
أ( العالقة بني أعضاء هيئة التدريس والطالبات

يرشح أعضاء هيئة التدريس للطالبات 
اهتامماهتن وخماوفهن.

6717381ك
1.960.67911

%20.953.925.2

يساعد أعضاء هيئة التدريس الطالبات لتنظيم 8
عملهن.

7216782ك
1.970.69310

%22.45225.5
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العبارةم
التعاون تطبق بدرجة كبرية

درجة التطبيق
االنحراف املتوسط

الرتتيباملعياري تطبق إىل 
ال تطبقحد ما

يساعد أعضاء هيئة التدريس الطالبات عىل 9
تعويض ما فاهتم يف غياهبن.

6516987ك
1.930.68613

%20.252.627.1

تعرض الطالبات اهتامماهتن يف قاعات 10
الدروس.

6315999ك
1.890.70317

%19.649.530.8

هيتم أعضاء هيئة التدريس باالهتاممات 11
الشخصية للطالبات.

6416394ك
1.910.69616

%19.950.829.3

12
حيرتم أعضاء هيئة التدريس آراء الطالبات 

ويشجعوهنن عىل التعبر عنها أثناء 
املحارضات.

8715579ك
2.020.7205

%27.148.324.6

13
يشجع أعضاء هيئة التدريس الطالبات 

عىل املناقشة القضايا االجتامعية والسياسية 
للمجتمع.

6616293ك
1.920.70014

%20.650.529

تشعر الطالبات باحلرية لالختالف مع معلميهن 14
يف مناقشة القضايا االجتامعية والسياسية.

7116189ك
1.940.70512

%22.150.227.7

15
ح(العالقة بني أعضاء هيئة التدريس

يتحدث أعضاء هيئة التدريس مع بعضهم 
البعض عن املامرسات التي تشجع املهمة 

االجتامعية للكلية.

7117971ك
20.6667

%22.155.822.1

يتعاون أعضاء هيئة التدريس يف ممارسة األنشطة 16
التعليمية الداعمة للغرض االجتامعي.

7717074ك
2.010.6876

%245323.1

يستمتع أعضاء هيئة التدريس بتسهيل أنشطة 17
تعليم املسؤولية االجتامعية وتطويرها.

6117189ك
1.910.67915

%1953.327.7

املتوسط احلسايب العام =1.98، االنحراف املعياري العام = 0.351

بتحليل استجابات الطالبات للمحور الثالث، يتضح:

- أن معظـم التكـرارات والنسـبة املئويـة لالختيـار 
)تطبق إىل حد ما وتطبق بدرجة كبرة( للعبارات 
املرتبطة بالعالقات بني الطالبات بعضهن ببعض 
تتعدى النسبة املئوية املعيارية للتحليل اإلحصائي 

وهـي )80%( ويمكـن توضيـح ذلـك كـام ييل: 
إن العالقـات بـني الطالبـات تتميـز باهتاممهـن 
بالتعرف عىل بعضهن البعض بنسبة )%83.8(، 
كـام تعمل الطالبات املختلفـات كل مع األخرى 
يف أنشـطة الكليـة بنسـبة )80.1%(،وتتعـرف 
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الطالبـات عـىل بعضهـن البعـض جيـدًا داخـل 
قاعات الدرس بنسبة )%80.1(.

-  بينام جاءت اسـتجابات الطالبات للعبارات تطور 
الطالبـات ارتباطـات قويـة مع بعضهـم البعض 
بنسـبة )79%(، وتسـتمتع الطالبـات باملشـاركة 
مـع بعضهم البعـض يف أنشـطة الكليات بنسـبة 
يف  ليتعـاون  الطالبـات  وتتعلـم   ،)%78.5(
جمموعات مع طالبات أخريات بنسبة )%77.8( 
وهي نسـب قريبـة من النسـبة املعياريـة )%80( 
ملجمـوع االسـتجابتني يطبـق إىل حد مـا ويطبق 
بدرجـة كبـرة ممـا يعنـي أن الكليـات اجلامعيـة 
تؤكد عىل روح املشـاركة والتعاون بني الطالبات 
بعضهن البعض داخل قاعات الدراسـة وكذلك 

األنشطة الطالبية.

- وفيـام يتعلـق ببنيـة العالقـات بـني أعضـاء هيئـة 
التدريـس والطالبـات، فقـد اتضـح أن أعضـاء 
هيئة التدريس ال هيتمون باالهتاممات الشخصية 
تعـرض  ال  كـام   ،)%80.4( بنسـبة  للطالبـات 
الطالبـات اهتامماهتن يف قاعات الدروس بنسـبة 
)80.1%(، كام ال يشـجع أعضاء هيئة التدريس 
االجتامعيـة  القضايـا  مناقشـة  عـىل  الطالبـات 
 ،)%79.5( بنسـبة  للمجتمـع  والسياسـية 
وال يـرشح أعضـاء هيئـة التدريـس للطالبـات 
اهتامماهتم العلمية واالجتامعية والسياسـية. وكام 
ال يوضحـون خماوفهم عند تنـاول هذه القضايا، 
وال يسـاعد أعضـاء هيئـة التدريـس الطالبـات 
عـىل تعويـض ما فاهتـن يف غياهبن، كام ال تشـعر 
الطالبـات باحلريـة لالختـالف مـع معلميهن يف 
وال  والسياسـية،  االجتامعيـة  القضايـا  مناقشـة 

يف  الطالبـات  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  يسـاعد 
تنظيـم عملهـن حيـث جاءت نسـبة اسـتجابة/ 
اسـتجابات الطالبـات )ال تطبـق وتطبق إىل حد 
 ،)%77.9(  ،)%78.7(  ،)%79.1( مـا( 
)77.5%( عـىل التـوايل وهـي أقرب إىل النسـبة 

املعيارية للتحليل اإلحصائي. 

- بينـام جـاءت اسـتجابات الطالبـات للعبارة حيرتم 
أعضاء هيئة التدريس آراء الطالبات ويشجعوهنن 
للتعبر عنها أثناء املحارضات بنسـبة )%75.4( 
وهـي نسـبة قريبة مـن النسـبة املعياريـة )%80( 
ملجمـوع االسـتجابتني )يطبق إىل حـد ما ويطبق 
بدرجـة كبـرة( ممـا يعنـي أن الكليـات اجلامعية 
تؤكد عـىل أن حيرتم أعضـاء هيئـة التدريس آراء 
الطالبـات ويشـجعوهنن عـىل التعبر عنهـا أثناء 

املحارضات.

- وفيـام يتعلـق ببنيـة العالقـات بـني أعضـاء هيئـة 
التدريـس بعضهم ببعض، فقد أوضحت النتائج 
أن أعضـاء هيئـة التدريـس يتعاونون يف ممارسـة 
األنشـطة التعليمية الداعمـة للغرض االجتامعي 
حيث جاءت النسـبة املئوية لالختيـار )تطبق إىل 
حد ما وتطبق بدرجة كبرة( )77%( وهي أقرب 
إىل النسـبة املعيارية للتحليل اإلحصائي. يف حني 
أن أعضـاء هيئة التدريس يتحدثـون مع بعضهم 
املهمـة  تشـجع  التـي  املامرسـات  عـن  البعـض 
االجتامعية للكلية إىل حد ما حيث جاءت النسبة 
املئوية لالختيـار )تطبق إىل حد ما وتطبق بدرجة 
كبـرة( ولالختيـار)ال تطبق وتطبـق إىل حد ما( 
متسـاوية وهي )77.9%(، وال يسـتمتع أعضاء 
هيئة التدريس بتسـهيل أنشـطة تعليم املسـؤولية 
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االجتامعية وتطويرها حيث جاءت النسبة املئوية 
لالختيار)ال تطبق وتطبق إىل حد ما(  )%81(.

- وبتحليل النتائج السابقة يتضح أن املناخ املؤسي 
يف الكليـات اجلامعيـة يدعـم إىل حـدٍّ مـا تنميـة 
املسـؤولية االجتامعيـة لـدى طالبـات اجلامعـة، 
حيث بلغ املتوسـط احلسـايب العام له )1.98(، 
وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس 
الثالثي )1.67-2.33( وهي الفئة التي تشـر 
إىل خيـار “تطبق إىل حد مـا”. وتتفق هذه النتائج 
امليدانية مع اإلطار النظري للدراسة، حيث أكدت 
عىل أمهية ورضورة توفر مناخ مؤسي للكليات 
وتكوينهـا.  االجتامعيـة  املسـؤولية  بنـاء  يدعـم 
حيث يتـم من خالل بنية العالقات التي تشـكل 
املنـاخ املؤسـي بعنـارصه املختلفـة بنـاء الثقافة 

االجتامعيـة لألجيـال اجلديـدة وحتديـد مالمـح 
وعيهـا االجتامعـي ونوعية مشـاركتها ونوعيتها 
ومدى إحساسها باملسؤولية االجتامعية، وكذلك 
نوعيـة حزمة القيم االجتامعية التي تتبناها وحتدد 
أنامط تفاعلها مع األفراد واجلامعات واجلامعات 
واملشـكالت املحيطـة هبا. وقد أكـدت عىل ذلك 
اخلربات العامليـة حيث أوصت برضورة االلتزام 
طريـق  عـن  االجتامعيـة  للمسـؤولية  املؤسـي 
مشاركة رؤساء األقسام بالكليات وأعضاء هيئة 
التدريـس والطالبـات يف املامرسـات واألنشـطة 
املرتبطة باملسـؤولية االجتامعية كمخرجَا تعليميًا 

للطالبات الدارسات.

- املحور الرابع: املقررات الدراسية

اجلدول رقم )11(
يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول تضمني املسؤولية االجتامعية يف املقررات الدراسية

العبارةم
تطبق بدرجة كبرية

درجة التطبيق
االنحراف املتوسط

الرتتيباملعياري تطبق إىل 
ال تطبقحد ما

ترتبط املقررات الدراسية باألهداف االجتامعية 1
للمجتمع املحيط.

4318395ك
1.840.63612

%13.45729.6

تتضمن املقررات الدراسية أساسيات حقوق 2
ومسؤوليات املواطنني يف احلياة االجتامعية.

5816697ك
1.880.68511

%18.151.730.2

تعرض الكلية مقررات دراسية عن املجتمع 3
املحيل ومؤسساته.

6417681ك
1.950.6719

%19.954.825.2

4
تتضمن املقررات الدراسية املعارف واملهارات 
التي تساعد الطالبات ليكّن مواطنات فاعالت 

يف املجتمع.

7017378ك
1.980.6807

%21.853.924.3
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العبارةم
تطبق بدرجة كبرية

درجة التطبيق
االنحراف املتوسط

الرتتيباملعياري تطبق إىل 
ال تطبقحد ما

5
تتبنى املقررات الدراسية املهارات االجتامعية 

والسياسية التي حتتاجها الطالبات للقيام 
بواجبات املسؤولية االجتامعية عند التخرج.

7616679ك
1.990.6966

%23.751.724.6

تقدم الكلية مقررات دراسية تروج االلتزام 6
باملسؤولية االجتامعية.

7516581ك
1.980.6988

%23.451.425.2

هتئ املقررات الطالبات للتكيف مع التجارب 7
الالحقة يف حياهتن العملية.

7517769ك
2.020.6714

%23.455.121.5

تكتسب الطالبات من خالل املقررات الدراسية 8
خربات تعلم ممتازة ختدم حاجات املجتمع.

7816875ك
2.010.6915

%24.352.323.4

تعزز املقررات الدراسية بالكلية:9
معارف املسؤولية االجتامعية.

8117565ك
2.050.6742

%25.254.520.2

مهارات املسؤولية االجتامعية.10
8117664ك

2.050.6711
%25.254.819.9

تنمية الوعي باملسؤولية االجتامعية لدى 11
طالباهتا.

8416473ك
2.030.7003

%26.251.122.7

12
قيم املشاركة والتعاون واإليثار والتفاهم وإدارة 
الوقت واالعرتاف باملصلحة العامة واالنخراط 

يف قضايا املجتمع.

5717985ك
1.910.60010

%17.855.826.5

املتوسط احلسايب العام =1.97، االنحراف املعياري العام = 0.417

بتحليل استجابات الطالبات للمحور الرابع، يتضح:

- أن غالبيـة النسـب املئويـة السـتجابات الطالبات 
الختيار )ال تطبـق، وتطبق إىل حد ما( للعبارات 
النسـبة  تتعـدى  الدراسـية  باملقـررات  املرتبطـة 

املعيارية للتحليل اإلحصائي وهي )80%( حيث 
جاءت استجابات الطالبات للعبارات كام ييل: ال 
ترتبط املقررات الدراسـية باألهداف االجتامعية 
للمجتمع املحيط، وال تعزز املقررات الدراسـية 
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قيم املشـاركة والتعاون واإليثار والتفاهم وإدارة 
الوقت واالعـرتاف باملصلحة العامة واالنخراط 
يف قضايـا املجتمـع،  وعـدم تضمـني املقـررات 
الدراسـية أساسـيات حقوق املواطنـني يف احلياة 
االجتامعية ومسـؤولياهتم، كـام ال تقدم الكليات 
اجلامعيـة مقـررات دراسـية عن املجتمـع املحيل 
ومؤسساته، حيث جاءت اسـتجابات الطالبات 
لالختيـار )ال تطبـق وتطبـق إىل حد ما(  بنسـب  
 )%80(  ،)%81.9(  ،)%82.3(  ،)%86.6(

عىل التوايل.

- يف حني جاءت استجابات الطالبات عىل مضمون 
العبارات ال تتضمن املقررات الدراسية املعارف 
واملهارات التي تساعد الطالبات ليكن مواطنات 
فاعالت يف املجتمع، كام ال تقدم الكليات اجلامعية 
باملسـؤولية  االلتـزام  تـروج  دراسـية  مقـررات 
الدراسـية  املقـررات  تتبنـى  وال  االجتامعيـة، 
املهـارات االجتامعيـة والسياسـية التـي حتتاجها 
الطالبات للقيام بواجبات املسـؤولية االجتامعية 
عند التخـرج لالختيار )ال تطبـق وتطبق إىل حد 
ما( بنسـب )%78.1(، )%76.6(، )%76.3( 
عـىل التـوايل وهـي أقـرب إىل النسـبة املعياريـة 

للتحليل اإلحصائي.

- بينـام جاءت اسـتجابات الطالبات عـىل العبارات 
تعـزز املقـررات الدراسـية بالكليـات اجلامعيـة 
ومعارفهـا،  االجتامعيـة،  املسـؤولية  مهـارات 
وهتيئ الطالبات للتكيف مـع التجارب الالحقة 
يف حياهتـن العملية، وتنميتها الوعي باملسـؤولية 
تعلـم  خـربات  وتكسـبن  لدهيـن،  االجتامعيـة 
ممتـازة ختدم حاجـات املجتمـع لالختيار)تطبيق 

بنسـب  كبـرة(  بدرجـة  وتطبـق  مـا  حـد  إىل 
 ،)%77.3(  ،)%78.5(  ،)%79.7(  ،)%80(

)76.6%( عىل التوايل. 

- أن املقررات الدراسـية يف الكليات اجلامعية تدعم 
إىل حـدٍّ مـا تنميـة املسـؤولية االجتامعيـة لـدى 
طالبـات اجلامعـة، حيث بلغ املتوسـط احلسـايب 
العـام لـه )1.97(، وهو متوسـط يقـع يف الفئة 
الثانيـة مـن فئـات املقيـاس الثالثـي )1.67-
2.33( وهـي الفئـة التي تشـر إىل خيار “تطبق 
إىل حـد ما”. وتؤكـد هـذه النتائـج أن املقررات 
الدراسـية تصـب اهتامماهتا إىل حدٍّ مـا باإلضافة 
إىل التكويـن املهنـي للطالبـات يف ختصصاهتـن 
املختلفة بإعدادهن مواطنات إجيابيات ونشطات 
يف ممارسـة احلياة االجتامعية بمسـؤولياهتا، وهذا 
مـا أكـده اإلطـار النظـري للدراسـة يف حـني أن 
اخلربات العاملية قد أكـدت عىل رضورة مراجعة 
الكليـات هليـكل برامـج العمليـات األكاديميـة 
والربامـج التـي متـارس خـارج املنهـج وكذلك 
مراجعـة الثقافة املؤسسـية الداعمة هلـا. كام تتفق 
النتائج مع ما توصلت إليه دراسـة قومية للمركز 
القومـي للبحـوث الرتبويـة والتنميـة بمرص من 
قـد  اجلامعـي  للتعليـم  الدراسـية  املقـررات  أن 
أغفلـت معاجلة املشـكالت والقضايـا املجتمعية 
املرتبطة بخصوصية املجتمع، ومل تتضمن أنشطة 
يكتسـب الطالب من خالل ممارستها سلوكيات 
املسـؤولية االجتامعية وما تسـتلزمه من واجبات 
املجـال  املقـررات  مجيـع  تفسـح  ومل  وحقـوق، 
ملامرسـة أنشـطة التطوع وخدمة البيئة واملشاركة 
الديمقراطية.)الرشبيني،2011م:5(.  وممارسـة 
وما توصلت إليه دراسـة )نظمـي،2012م( من 
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أن عضـو هيئـة التدريس يف واقـع احلال يدور يف 
حلقة تدريسـية أو بحثية مفرغة وشـكلية خلف 
أسـوار اجلامعـة دونـام تأصيـل حقيقـي لـدوره 

التنمـوي 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

العبارةم
تطبق بدرجة كبرية

درجة التطبيق
االنحراف املتوسط

الرتتيباملعياري تطبق إىل 
ال تطبقحد ما

تشارك الطالبات يف عمليات صنع القرار داخل 1
الكلية.

48157116ك
1.790.68423

%1548.936.1

2
تكسب األنشطة الطالبية الطالبات املهارات 
التشاركية التي متكنهن أن يصبحن مواطنات 

نشيطات يف جمتمع ديمقراطي.

6716094ك
1.920.7046

%20.949.829.3

تشارك كل الطالبات يف األنشطة الطالبية التي 3
يرغبنها فيها دون قيود.

5517987ك
1.900.65910

%17.155.827.1

4
تكسب األنشطة الطالبية الطبائع االجتامعية، 

السامت الشخصية الرضورية لتأكيد مبادئ 
املجتمع املسئول.

6716589ك
1.930.6955

%20.951.427.7

تشارك الطالبات يف ترسيخ قواعد النظام داخل 5
الكلية.

7015299ك
1.910.7218

%21.847.430.8

متتلك الطالبات صوتًا يف عمليات اختاذ القرار 6
يف جملس الكلية.

60153108ك
1.850.70920

%18.747.733.6

تتيح األنشطة الطالبية ممارسة املبادئ الديمقراطية 7
والتعبر عن الرأي.

6715599ك
1.900.71311

%20.948.330.8

متكن األنشطة الطالبية الطالبات من حتمل 8
املهام واملسئوليات امللقاة عليهن.

7117080ك
1.970.6861

%22.15324.9

تشكل مجاعات نقاش يف القضايا العامة: 9
مجاعة البيئة.

6616590ك
1.930.6944

%20.651.428

مجاعة حقوق الطالبات.10
55166100ك

1.860.68218
%17.151.731.2
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العبارةم
تطبق بدرجة كبرية

درجة التطبيق
االنحراف املتوسط

الرتتيباملعياري تطبق إىل 
ال تطبقحد ما

مجاعة احلد من بطالة خرجيات اجلامعة.11
70149102ك

1.900.72612
%21.846.431.8

مجاعة دمج ذوي االحتياجات اخلاصة من 12
الطالبات يف الوسط اجلامعي.

65153103ك
1.880.71516

%20.247.732.1

تتاح الفرصة جلميع الطالبات للمشاركة يف 13
املعسكرات الطالبية داخل الكلية وخارجها.

70141110ك
1.880.74017

%21.843.934.3

14
تشجع األنشطة الطالبية الطالبات عىل التفاعل 

النشط مع مؤسسات املجتمع املحيل خلدمة 
املجتمع.

69149103ك
1.890.72513

%21.546.432.1

تتاح الفرصة جلميع الطالبات ملناقشة القضايا 15
املجتمعية يف املعسكرات والرحالت اجلامعية.

61159101ك
1.880.70015

%1949.531.5

16
األنشطة الطالبية املرتبطة التي متارسها 
الطالبات بمعرفة ومهارات املسؤولية 

االجتامعية وقيمها التي متارسها الطالبات.

64142115ك
1.840.73121

%19.944.235.8

لعب األدوار.17
6815697ك

1.910.7127
%21.248.630.2

الرحالت.18
63150108ك

1.860.71719
%19.646.733.6

املرشوع اجلمعي.19
51133137ك

1.730.71825
%15.941.442.7

الندوة واملحارضة واألمسيات الشعرية 20
واحلفالت.

50155116ك
1.790.69024

%15.648.336.1

املسابقات.21
6216792ك

1.910.6879
%19.35228.7

الدورات التدريبية.22
7316385ك

1.960.7022
%22.750.826.5

كتابة التقارير والرسائل للتعبر عن الرأي.23
7215990ك

1.940.7093
%22.449.528
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العبارةم
تطبق بدرجة كبرية

درجة التطبيق
االنحراف املتوسط

الرتتيباملعياري تطبق إىل 
ال تطبقحد ما

مناقشة األحداث احلالية.24
6116199ك

1.880.69714
%1950.230.8

قراءة مادة إضافية غر موجودة يف الكتاب 25
املدريس.

60146115ك
1.830.71922

%18.745.535.8

املتوسط احلسايب العام = 1.88، االنحراف املعياري العام = 0.385

بتحليـل اسـتجابات الطالبـات للمحـور اخلامـس، 
يتضح:

- أن غالبية النسـب املئوية الستجابات الطالبات 
مـا(  حـد  إىل  وتطبـق  تطبـق،  )ال  الختيـار 
للعبـارات املرتبطة باألنشـطة الطالبية تتعدى 
النسـبة املعياريـة للتحليـل اإلحصائـي وهـي 
)80%( حيـث جـاءت اسـتجابات الطالبات 
للعبـارات كـام يـيل: أن الطالبات ال يشـاركن 
يف عمليـات صنـع القـرار داخـل الكليـات، 
وال تتـاح الفرصة جلميع الطالبات للمشـاركة 
يف املـرشوع اجلمعـي، كـام تؤكـد عـىل عـدم 
تنميـة األنشـطة الطالبيـة ملعـارف املسـؤولية 
االجتامعية ومهاراهتا وقيمها من خالل الندوة 
واملحارضة واألمسيات الشـعرية واحلفالت،  
وال تشـكل مجاعـات نقـاش داخـل الكليات 
يف القضايـا املجتمعيـة والعامليـة مثـل مجاعـة 
حقـوق الطالبـات، وال تشـارك كل الطالبات 
يف األنشـطة الطالبية التـي يرغبنها دون قيود،  
وال متتلـك الطالبـات صوتـًا يف عمليات اختاذ 
القـرار يف جملـس الكليـة، كام تؤكـد عىل عدم 
تنميـة األنشـطة الطالبيـة ملعـارف ومهـارات 

وقيـم املسـؤولية االجتامعيـة من خـالل قراءة 
مادة إضافية غر موجودة يف الكتاب املدريس، 
وال تتـاح الفرصـة جلميـع الطالبـات ملناقشـة 
القضايا املجتمعية يف املعسـكرات والرحالت 
اجلامعية ومناقشة األحداث اجلارية، وال تنمي 
األنشطة الطالبية ملعارف املسؤولية االجتامعية 
املسـابقات،  خـالل  مـن  وقيمهـا  ومهاراهتـا 
واملناقشـات اجلامعيـة )%80(،  والرحـالت، 
حيث جاءت اسـتجابات الطالبـات لالختيار 
)ال تطبـق وتطبق إىل حد ما(  بنسـب )%85(،  
 ،)%82.9(  ،)%84.4(  ،)%84.1(
 )%80.3( ،)%80.7( ،)%81( ،)%81.3(

عىل التوايل

عـىل  الطالبـات  اسـتجابات  جـاءت  حـني  يف   -
مضمـون العبـارات بأنـه ال تشـكل مجاعـات 
نقـاش داخـل الكليـات يف القضايـا املجتمعية 
والعامليـة مثل مجاعـة دمـج ذوي االحتياجات 
اخلاصـة مـن الطالبـات يف الوسـط اجلامعـي، 
ومجاعـة البيئة، وال تكسـب األنشـطة الطالبية 
الطالبـات املهـارات التشـاركية التـي متكنهـن 
جمتمـع  يف  نشـيطات  مواطنـات  يصبحـن  أن 
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ديمقراطي، وال تتيح األنشطة الطالبية ممارسة 
املبـادئ الديمقراطية والتعبر عـن الرأي، وال 
تكسب األنشـطة الطالبية الطبائع االجتامعية، 
والسـامت الشـخصية الرضورية لتأكيد مبادئ 
املجتمـع املسـؤول، كام تؤكـد عىل عـدم تنمية 
األنشـطة الطالبيـة ملعـارف ومهـارات وقيـم 
املسـؤولية االجتامعية من خالل لعب األدوار، 
وال تشـجع األنشـطة الطالبيـة الطالبـات عىل 
التفاعل النشـط مع مؤسسـات املجتمع املحيل 
خلدمة املجتمع، وعدم تسـاوي فرص املشاركة 
جلميع الطالبات يف املعسكرات الطالبية داخل 
الكليـات وخارجهـا، وال تشـارك الطالبـات 
يف ترسـيخ قواعد النظام داخـل الكليات، وال 
متكـن األنشـطة الطالبيـة الطالبـات من حتمل 
املهام واملسئوليات امللقاة عليهن، كام ال تشكل 
مجاعـات نقـاش داخـل الكليـات يف القضايـا 
املجتمعيـة والعامليـة مثل مجاعة احلـد من بطالة 
خرجيات اجلامعة،  وال تنمي األنشطة الطالبية 
ملعـارف ومهارات وقيم املسـؤولية االجتامعية 
من خالل كتابة التقارير والرسـائل للتعبر عن 
الـرأي، والـدورات التدريبيـة،  لالختيـار )ال 
تطبق وتطبـق إىل حد ما( بنسـب  )%79.9(، 
 ،)%78.5(  ،)%78.8(  ،)%79.1(
 ،)%77.5(  ،)%77.9(   ،)%78.2(
)77.3%( عـىل التوايل وهي أقرب إىل النسـبة 

املعيارية للتحليل اإلحصائي.

- وبحسـاب املتوسـط احلسـايب لعبـارات املحـور 
اخلامس جاء أقل مـن )2.00( جلميع عبارات 
املحـور ممـا يؤكـد عـىل عـدم تدعيـم األنشـطة 
الطالبية ملفاهيم املسؤولية االجتامعية وأهدافها 

بالشـكل  اجلامعـة  طالبـات  لـدى  وأبعادهـا 
املطلوب.

- أن األنشطة الطالبية يف الكليات اجلامعية تدعم 
إىل حـدٍّ مـا تنميـة املسـؤولية االجتامعيـة لدى 
طالبات اجلامعة، حيث بلغ املتوسـط احلسـايب 
العام لـه )1.88(، وهو متوسـط يقع يف الفئة 
الثانيـة من فئـات املقيـاس الثالثـي )1.67-
2.33( وهي الفئة التي تشـر إىل خيار “تطبق 

إىل حد ما”.

النظـري  اإلطـار  مـع  النتائـج  تلـك  وتتفـق   -
للدراسة، حيث تؤكد أدبيات الدراسة النظرية 
ومنها دراسـة السـيد)1423هـ( أن األنشـطة 
الطالبيـة- عـىل الرغم مـن أمهيتها يف تشـكيل 
ثقافة ووعـي ومهارات وقيم املواطنة النشـطة 
واملسـؤولية االجتامعية- إال أن هذه األنشـطة 
تتـم يف صـورة موسـم ثقـايف أو معسـكرات 
أو حمـارضات أو نـدوات عامـة يغلـب عليهـا 
الطابع النظري واسـتخدام أسـلوب املحارضة 
مـن األطـراف املدعـوة لذلـك دون مشـاركة 
حوارية حول القضايا املجتمعية كاألزمة املالية 
وتكنولوجيا املياه والسـلوك اإلنساين واالنتامء 
الوطنـي واالجتامعي، وصحة البيئة والندوات 
وطنيـة، هـذا باإلضافـة إىل أن متثيـل الطالبات 
بالنسـبة لعـدد طالبـات اجلامعـة يعتـرب متثيـاًل 
ضئيـاًل، كام يتم انتقاء الطالبات املشـاركات يف 
األنشـطة دون متثيـل حقيقي جلميـع الطالبات 

عىل مستوى فئات الكلية. 

- املحـور السـادس: التفاعالت مـع املجتمع املحيل 
ومؤسساته
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اجلدول رقم )13(
 يبني استجابات أفراد عينة الدراسة حول  تضمني املسؤولية االجتامعية يف التفاعالت مع املجتمع املحيل ومؤسساته

العبارة كبريةم
درجة التطبيق

االنحراف املتوسط
الرتتيباملعياري

ال تطبق إىل حد ما

تتعهد الكلية بالعمل مع املجتمع عىل حل 1
املشكالت.

47169105ك
1.820.66515

%14.652.632.7

2
تدعو الكلية اخلرباء من أبناءسكان املجتمع 

إللقاء حمارضات أو ندوات أو التدريس 
بالكلية.

5017992ك
1.870.65312

%15.655.828.7

تزود الكلية الطالبات باحلوافز للمشاركة يف 3
مشاريع خدمة املجتمع.

59160102ك
1.870.69713

%18.449.831.8

تشكل اجلامعة احلياة االجتامعية والسياسية 4
للمجتمع.

6117090ك
1.910.68110

%195328

ترعى الكلية مشاريع بحوث خلدمة املجتمع.5
6417087ك

1.930.6837
%19.95327.1

يشرتك أفراد املجتمع يف ختطيط برامج التعلم 6
بالكلية.

6715995ك
1.910.70611

%20.949.529.6

تسعى الكلية إىل عقد رشاكات تعاونية مع 7
منظامت املجتمع املدين.

8515284ك
20.7273

%26.547.426.2

خيدم اآلباء واملتطوعون من سكان املجتمع يف 8
األنشطة التعليمية بالكلية.

6616689ك
1.930.6928

%20.651.727.7

يوفر اآلباء واملتطوعون من أفراد املجتمع 9
الفرص للطالبات للتعلم وحتمل املسؤولية.

7215396ك
1.930.7219

%22.447.729.9

ترحب الكلية بمناقشة الطالبات لقضايا 10
املجتمع.

6717183ك
1.950.6835

%20.953.325.9

توعي الكلية الطالبات باألخطار واملشكالت 11
التي تواجه جمتمعهن.

8016378ك
2.010.7032

%24.950.824.3

حترص الكلية عىل التزام الطالبات بعادات 12
املجتمع وتقاليده وقيمه عن قناعة واحرتام هلا.

7617669ك
2.020.6731

%23.754.821.5
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العبارة كبريةم
درجة التطبيق

االنحراف املتوسط
الرتتيباملعياري

ال تطبق إىل حد ما

13
تشجع الكلية الطالبات عىل العمل التطوعي 
االجتامعي املناسب ألعامرهن واهتامماهتن 
وإعطائهن احلوافز لتغذية املنافسة الرشيفة 

بينهن.

7516779ك
1.990.6944

%23.45224.6

تسهم الكلية بفعالية يف زيادة وعي الطالبة 14
باالنتخابات البلدية.

61142118ك
1.820.72616

%1944.236.8

تسهم الكلية يف زيادة وعي الطالبة بحامية 15
املوروث الثقايف واحلضاري.

61151109ك
1.850.71314

%194734

تشجع الكلية الطالبات عىل مشاركة يف 16
املناسبات الوطنية.

7615491ك
1.950.7216

%23.74828.3

املتوسط احلسايب العام =1.92، االنحراف املعياري العام = 0.384

بتحليـل اسـتجابات الطالبـات للمحور السـادس، 
يتضح:

- أن غالبيـة النسـب املئويـة السـتجابات الطالبات 
الختيار )ال تطبـق، وتطبق إىل حد ما( للعبارات 
املرتبطـة بتفاعالت الكليات مـع املجتمع املحيل 
ومؤسسـاته تتعـدى النسـبة املعياريـة للتحليـل 
جـاءت  حيـث   )%80( وهـي  اإلحصائـي 
ال  يـيل:  كـام  للعبـارات  الطالبـات  اسـتجابات 
تسـهم الكليـات بفعاليـة يف زيادة وعـي الطالبة 
باالنتخابـات البلديـة، وال توجـد رشاكة وتعهد 
مـن جانب الكليات بالعمل عىل حل مشـكالت 
املجتمـع املحيل املحيط هبا، كام ال تدعو الكليات 
اخلرباء من سـكان املجتمع إللقـاء حمارضات أو 
ندوات أو التدريـس بالكلية، وال تزود الكليات 
الطالبات باحلوافز للمشـاركة يف مشـاريع خدمة 

املجتمـع، وال ترعـى مرشوعات بحـوث خدمة 
املجتمـع، وال تسـهم الكليـات يف زيـادة وعـي 
الطالبـة بحاميـة املـوروث الثقـايف واحلضـاري، 
وال تشـكل اجلامعة احلياة االجتامعية والسياسية 
للمجتمـع، حيث جـاءت اسـتجابات الطالبات 
لالختيـار )ال تطبـق وتطبـق إىل حد ما(  بنسـب 
 ،)%81.6( ،)%84.5(  ،)%85.3( ،)%81(

)80.1%(، )81%( عىل التوايل.

- يف حني جاءت استجابات الطالبات عىل مضمون 
العبـارات ال خيدم اآلباء واملتطوعون من سـكان 
املجتمـع يف األنشـطة التعليميـة بالكليـات، وال 
ترحـب الكليـات بمناقشـة الطالبـات لقضايـا 
املجتمع، كام ال يشـرتك أفـراد املجتمع يف ختطيط 
برامـج التعلـم بالكليـات، كـام ال يوفـر اآلبـاء 
واملتطوعون من أفراد املجتمع الفرص للطالبات 
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للتعلـم وحتمل املسـؤولية، وال تشـجع الكليات 
االجتامعـي  التطوعـي  العمـل  عـىل  الطالبـات 
وإعطائهـنَّ  واهتامماهتـنَّ  ألعامرهـنَّ  املناسـب 
احلوافـز كنـوع من املنافسـة الرشيفـة بينهن، وال 
املشـاركة يف  الطالبـات عـىل  الكليـات  تشـجع 
املناسـبات الوطنيـة، لالختيـار )ال تطبق وتطبق 
 ،)%79.2(  ،)%79.4( بنسـب  مـا(  حـد  إىل 
عـىل   )%76.3(  ،)%77.6(   ،)%79.1(
التـوايل وهي أقرب إىل النسـبة املعيارية للتحليل 

اإلحصائي.

- بينـام جاءت اسـتجابات الطالبات عـىل العبارات 
حتـرص الكليات عىل التـزام الطالبـات بعادات 
املجتمـع وتقاليـده وقيمه عن قناعـة هبا واحرتام 
هلا، توعي الكلية الطالبات باألخطار واملشكالت 
التي تواجه جمتمعهن، وتسـعى الكليات إىل عقد 
رشاكات تعاونيـة مـع منظـامت املجتمـع املـدين 
لالختيار)تطبق إىل حـد ما وتطبق بدرجة كبرة( 
بنسـبة )78.5%(، )75.7%(، )73.9%( عىل 

التوايل. 

- أن تفاعالت الكليات اجلامعية مع املجتمع املحيل 
ومؤسسـاته تدعـم إىل حـد مـا تنمية املسـؤولية 
االجتامعيـة لـدى طالبـات اجلامعـة، حيـث بلغ 
املتوسط احلسايب العام له )1.92(، وهو متوسط 
يقـع يف الفئـة الثانيـة من فئـات املقيـاس الثالثي 
إىل  التـي تشـر  الفئـة  )1.67-2.33( وهـي 
خيـار “تطبق إىل حد ما”. وتتفق النتائج السـابقة 
مـع اإلطـار النظـري للدراسـة، حيـث يؤكد أن 
األنشـطة املتعلقة بخدمة املجتمـع املحيل املحيط 
باجلامعـة ترتكـز يف صـورة بحـوث ودراسـات 

تتـم يف صـورة  البيئـة، حيـث  نظريـة يف جمـال 
مهرجانات يغلـب عليها الطابع الرسـمي الذي 
يـربز جهـود اجلامعة يف جمـال األنشـطة الطالبية 
وخدمـة املجتمـع دون رشاكة فعالة بـني كليات 
اجلامعة املختلفة وقطاعات املجتمع ومؤسساته. 
كـام تتفـق النتائـج مع مـا توصلـت إليه دراسـة 
)املومني وهياجنة،2011م(حيث جاءت درجة 
املسـؤولية االجتامعيـة لـدى طلبـة اجلامعة نحو 
املجتمـع متوسـطة. وكذلك تتفـق النتائج مع ما 
توصلت إليه كل من دراسـة )حجازي،2001( 
ودراسة )الرتتوري وجيحان،2009م( ودراسة 
املجتمـع  خدمـة  أن  مـن  )نظمـي،2012م( 
تكـون  اجلامعـات  يف  االجتامعيـة  واملسـؤولية 
لبناء عالقات عامة وحتسـني الصـورة اإلعالمية 
للمؤسسـة اجلامعيـة ال لسـد فـراغ الحتياجات 
املجتمـع، وقلة تفاعل التدريسـيني بمؤسسـات 
اإلنتاج واخلدمات يف املجتمع، وابتعاد األطاريح 
والرسـائل اجلامعيـة يف موضوعاهتـا عـن قضايا 

املجتمع ومشكالته.

السؤال الثاين:

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اسـتجابات 
طالبـات جامعـة اإلمـام حممد بن سـعود اإلسـالمية فيام 
يتعلق بعبارات استبانة املسؤولية االجتامعية تعزى ملتغري 

الكلية؟

لإلجابة عن هذا السـؤال، تم حساب اختبار t لتعرف 
الفروق ذات داللة إحصائية –إن وجدت- بني استجابات 
أفراد عينة الدراسـة فيـام يتعلق بعبارات االسـتبانة تعزى 

ملتغر الكلية، كام هو مبني يف اجلدول التايل:
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اجلدول رقم )14(
يوضح اختبار )t( لبيان الفروق بني إجابات أفراد العينة بحسب متغر الكلية

املتوسط الكليةالبيان
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
الداللة قيمة Tاحلرية

اإلحصائية

تضمني املسؤولية االجتامعية يف 
فلسفة وأهداف الكلية

2.040.333نظرية
3191.120.262

1.980.401تطبيقية

اإلدارة واملامرسات اإلدارية
1.870.366نظرية

3190.547-0.585
1.900.425تطبيقية

املناخ املؤسي
2.010.333نظرية

3192.17*0.030
1.900.404تطبيقية

املقررات الدراسية
20.401نظرية

3192.47*0.014
1.860.459تطبيقية

األنشطة الطالبية
1.880.370نظرية

3190.5600.576
1.850.438تطبيقية

التفاعالت مع املجتمع املحيل 
ومؤسساته

1.910.368نظرية
3190.359-0.692

1.930.439تطبيقية

يتبني من اجلدول رقم )14( ما ييل:

بـني  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  توجـد  ال   -
اسـتجابات أفـراد عينة الدراسـة حـول تضمني 
املسـؤولية االجتامعية يف فلسـفة الكلية وأهدافها 
تعـزى ملتغـر الكلية، حيث بلغ مسـتوى الداللة 

)0.262( وهو أكرب من )0.05(.

بـني  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  توجـد  ال   -
اسـتجابات أفـراد عينة الدراسـة حـول تضمني 
واملامرسـات  اإلدارة  يف  االجتامعيـة  املسـؤولية 
اإلداريـة تعزى ملتغر الكلية، حيث بلغ مسـتوى 

الداللة )0.585( وهو أكرب من )0.05(.

- توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اسـتجابات 
أفـراد عينـة الدراسـة حـول تضمـني املسـؤولية 
االجتامعيـة يف املناخ املؤسـي لصالـح الكليات 
النظريـة، حيث بلغ مسـتوى الداللة )0.030( 

وهو أصغر من )0.05(.
- توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اسـتجابات 
أفـراد عينـة الدراسـة حـول تضمـني املسـؤولية 
لصالـح  الدراسـية  املقـررات  يف  االجتامعيـة 
الكليـات النظريـة، حيـث بلـغ مسـتوى داللـة 

)0.014( وهو أصغر من )0.05(.

- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 
أفـراد عينـة الدراسـة حـول تضمـني املسـؤولية 
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االجتامعيـة يف األنشـطة الطالبيـة تعـزى ملتغـر 
الكليـة، حيث بلغ مسـتوى الداللـة )0.576( 
وهـو أكـرب مـن )0.05(. وهـي ختتلـف عـام 
توصلـت إليه دراسـة هيا السـيد)1423هـ( من 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 
أفراد عينة الدراسة عىل أداة الدراسة ككل تعزى 

ملتغر الكليات.

بـني  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  توجـد  ال   -
اسـتجابات أفـراد عينة الدراسـة حـول تضمني 
املسـؤولية االجتامعية يف التفاعالت مع املجتمع 
املحـيل ومؤسسـاته تعزى ملتغـر الكليـة، حيث 
بلغ مسـتوى الداللـة )0.692( وهـو أكرب من 

.)0.05(

- وهـي تتفـق عـن مـا توصلـت إليه دراسـة عوض 
وآخـرون)2012م( من وجود فروق ذات داللة 
إحصائيـة يف درجـة املسـؤولية االجتامعيـة ككل 
لدى طلبة اجلامعة تعزى ملتغر الربنامج الدرايس.

- وتسـتنتج الباحثة من العرض السـابق وجود فروق 
ذات داللـة إحصائيـة بـني اسـتجابات أفـراد عينة 
االجتامعيـة  املسـؤولية  تضمـني  حـول  الدراسـة 

يف املنـاخ املؤسـي واملقـررات الدراسـية لصالـح 
النظريـة، وقـد يعـود ذلـك إىل طبيعـة  الكليـات 
وخاصـة  اإلنسـانية  التخصصـات  يف  املقـررات 
التخصصـات الرتبوية واخلدمـة االجتامعية والتي 
تتضمن مواد معرفية وعملية تؤكد عىل أمهية ممارسة 
املسؤولية االجتامعية. يف حني ال توجد فروق ذات 
داللة إحصائية بني اسـتجابات أفراد عينة الدراسة 
حـول تضمـني املسـؤولية االجتامعيـة يف التفاعـل 
مع املجتمع املحيل ومؤسسـاته واألنشطة الطالبية 
تعـزى ملتغـر الكلية، وقـد يعود ذلـك إىل اجلامعة 

توفرها بدرجة واحد عىل اختالف الكليات.

السؤال الثالث:

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اسـتجابات 
طالبـات جامعـة اإلمـام حممد بن سـعود اإلسـالمية فيام 
يتعلق بعبارات استبانة املسؤولية االجتامعية تعزى ملتغري 

املستوى الدرايس؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم احساب اختبار t لتعرف 
الفروق ذات داللة إحصائية –إن وجدت- بني استجابات 
أفراد عينة الدراسـة فيـام يتعلق بعبارات االسـتبانة تعزى 

ملتغر الكلية، كام هو مبني يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم )14( 
يوضح اختبار )t( لبيان الفروق بني إجابات أفراد العينة بحسب متغر املستوى الدرايس

املتوسط املستوىالبيان
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
الداللة قيمة Tاحلرية

اإلحصائية

تضمني املسؤولية االجتامعية يف 
فلسفة وأهداف الكلية

2.060.352اخلامس
3191.280.200

2.010.347الثامن

اإلدارة واملامرسات اإلدارية
1.940.383اخلامس

3192.20*0.029
1.840.373الثامن
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املتوسط املستوىالبيان
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
الداللة قيمة Tاحلرية

اإلحصائية

املناخ املؤسي
2.010.325اخلامس

3191.310.190
1.960.365الثامن

املقررات الدراسية
2.060.411اخلامس

3192.93*0.004
1.920.413الثامن

األنشطة الطالبية
1.920.394اخلامس

3191.660.097
1.850.379الثامن

التفاعالت مع املجتمع املحيل 
ومؤسساته

1.960.370اخلامس
3191.380.166

1.890.391الثامن

يتبني من اجلدول رقم )15( ما ييل:

بـني  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  توجـد  ال   -
اسـتجابات أفـراد عينة الدراسـة حول تضمني 
املسؤولية االجتامعية يف فلسفة الكلية وأهدافها 
تعـزى ملتغـر املسـتوى الـدرايس، حيـث بلـغ 
مسـتوى الداللـة )0.200( وهـو أكـرب مـن 

.)0.05(

- توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اسـتجابات 
أفـراد عينـة الدراسـة حـول تضمـني املسـؤولية 
اإلداريـة  واملامرسـات  اإلدارة  يف  االجتامعيـة 
لصالـح املسـتوى اخلامـس، حيث بلغ مسـتوى 

الداللة )0.029( وهو أصغر من )0.05(.

بـني  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  توجـد  ال   -
اسـتجابات أفـراد عينة الدراسـة حـول تضمني 
املسـؤولية االجتامعيـة يف  املناخ املؤسـي تعزى 
ملتغـر املسـتوى الـدرايس، حيـث بلغ مسـتوى 

الداللة )0.190( وهو أكرب من )0.05(.

- توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اسـتجابات 
أفـراد عينـة الدراسـة حـول تضمـني املسـؤولية 
لصالـح  الدراسـية  املقـررات  يف  االجتامعيـة 
املسـتوى اخلامـس، حيث بلـغ مسـتوى الداللة 

)0.004( وهو أصغر من )0.05(.

- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 
أفـراد عينـة الدراسـة حـول تضمـني املسـؤولية 
االجتامعيـة يف األنشـطة الطالبيـة تعـزى ملتغـر 
املسـتوى، حيث بلغ مستوى الداللة )0.097( 

وهو أكرب من )0.05(.

بـني  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  توجـد  ال   -
اسـتجابات أفراد عينة الدراسـة حـول تضمني 
مـع  التفاعـالت  يف  االجتامعيـة  املسـؤولية 
املجتمع املحيل ومؤسسـاته، حيث بلغ مسـتوى 
مـن )0.05(.  أكـرب  داللـة )0.166( وهـو 
وهـي تتفق مع مـا توصلت إليه دراسـة املومني 
وهياجنـة)2011م( مـن عـدم وجـود فـروق 
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يف درجـة املسـؤولية االجتامعيـة يف بعـد احلـي 
السـنة  مسـتوى  متغـر  باختـالف  واملجتمـع 

الدراسية للطالب.

عـوض  دراسـة  إليـه  توصلـت  عـام  وختتلـف   -
وآخرون)2012م( من عـدم وجود فروق ذات 
داللـة إحصائية يف درجـة املسـؤولية االجتامعية 
ككل لـدى طلبـة اجلامعـة تعـزى ملتغـر السـنة 
الدراسـية، ومـا توصلـت إليـه دراسـة املومنـي 
وهياجنـة)2011م( مـن عـدم وجـود فروق يف 
درجـة املسـؤولية االجتامعيـة ككل لـدى طلبـة 
اجلامعـة تعزى ملتغر مسـتوى سـنته الدراسـية. 
ومـا توصلـت إليه دراسـة سـالم)1999م( من 
عدم وجود فروق بني الشـعب العلمية والشعب 
األدبية يف درجة املسؤولية االجتامعية ككل لدى 

طلبة اجلامعة. 

السؤال الرابع:

مـا التصـور املقـرتح لتفعيـل دور التعليـم اجلامعـي 
السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية لدى لطالبات؟

يف ضوء التحليل النظري وامليداين جلوانب الدراسـة 
املختلفة، وما أسفرت عنه من نتائج يمكن تقديم تصور 
مقـرتح لتفعيل دور التعليم اجلامعي يف تنمية املسـؤولية 
االجتامعيـة لـدى الطالبات، وفيام ييل أهـم جوانب هذا 

التصور:

أ( فلسفة التصور املقرتح:

تقوم فلسفة التصور املقرتح عىل تفعيل دور التعليم 
اجلامعـي السـعودي يف تنميـة املسـؤولية االجتامعية، 
حيث أكدت األدبيات النظرية لعالقة التعليم اجلامعي 
باملسـؤولية االجتامعية أن املسؤولية االجتامعية إحدى 

الوظائف واملهام الرئيسـية التـي تقوم هبا اجلامعات يف 
رسالتها املجتمعية كوظيفة ثالثة للجامعة واعتبار ذلك 
ضمـن املعايـر العامليـة يف تصنيف جودة املؤسسـات 
التعليميـة  وإعتامدهـا عىل اختالف مسـتوياهتا؛ حيث 
تعد واحدة من دعائم احلياة املجتمعية املهمة، وشـكاًل 
مـن التدابـر الوقائيـة لتجنـب املشـكالت االجتامعية 

املعقدة.

ووفقـًا هلـذه الرؤيـة فـإن اجلامعـة جيـب أن تتبنـى 
خصائـص املواطنـة املسـؤولة اجتامعيـًا والتـي نأمل أن 
تغرسـها يف ذهـن طالباهتا فكـرًا وممارسـة؛ للتكامل مع 
وظيفتـي البحـث العلمـي، والتدريـس من خـالل بيئة 

أكاديمية، ومناخ مؤسي داعم هلذه الفلسفة.

كام يسـعى التصور املقرتح إىل مسـاعدة اجلامعة عىل 
تبني املسـؤولية االجتامعية، وإعداد املواطنة النشـطة يف 
رؤيتهـا ورسـالتها وأهدافها، كـام يمد التصـور املقرتح 

اجلامعة بآليات حتقيق ذلك.

ب( أهداف التصور املقرتح:

االجتامعيـة  املسـؤولية  تنميـة  عـىل  التأكيـد   -
للطالبات يف رؤية اجلامعة ورسالتها.

- تبني مدخل شامل لتنمية املسؤولية االجتامعية 
مـن خالل التعليم وممارسـات داخل قاعات 

التدريس وخارجها.

- جعـل احلـرم اجلامعـي مكانـًا لتنميـة املثـل 
والقيـم واالجتاهـات املرتبطـة باملسـؤولية 

االجتامعية.

- جعل الكلية املفتاح احلقيقي لتحقيق املسؤولية 
من خالل املامرسات واألنشطة اليومية.
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ج( املبادئ احلاكمة للتصور املقرتح:

- تأكيـد التكامل والشـمول يف وظائف اجلامعة 
لتشمل تنمية املسؤولية االجتامعية إىل جانب 
وظيفتـي البحث العلمـي والتدريس إلعداد 

املواطنة النشطة واملسؤولة.

- رضورة دعـم القيادة اجلامعية بكل مسـتوياهتا 
لتضمني املسؤولية االجتامعية وتطبيقها فكرًا 

وممارسة يف مجيع أنشطة اجلامعة.

- تضمني املسؤولية االجتامعية يف رؤية الكليات 
ورسالتها وأهدافها.

- تأكيد التكامل والشـمول بني عنارص املنظومة 
التعليمية )األهداف- اإلدارة –واملامرسـات 
اإلدارية- واملناخ املؤسي- املواد الدراسية- 
األنشطة الطالبية- العالقة مع املجتمع املحيل 

ومؤسساته(.

- جتنيـد كل الطاقـات املتاحـة لرتسـيخ ممارسـة 
املسؤولية االجتامعية بني الطالبات.

- إعـادة تشـكيل ثقافة احلـرم اجلامعـي وكلياته 
املسـؤولية  وممارسـة  تنفيـذ  عـىل  للعمـل 

االجتامعية للجامعة.

- تفعيل دور اجلامعة يف تشكيل احلياة االجتامعية 
للمجتمع.

د( آليات التصور املقرتح:

- تضمني املسؤولية االجتامعية يف رؤى ورسائل 
اجلامعات والكليات.

- تبنـي إدارة اجلامعـات والكليـات واألقسـام 
العلمية واإلدارات الفرعية لإلدارة املبنية عىل 

املسـؤولية االجتامعيـة  لالجتامعات الطالبية 
وتأسـيس مبـدأ احلـوار والتشـاور للخروج 

بتصورات وحلول للمشكالت الطالبية.

- جعل املسـؤولية االجتامعية سياسـة وممارسة 
وكلياتـه  اجلامعـي  احلـرم  داخـل  يوميـة 

املختلفة.

- تأكيـد متطلبـات هـذه املامرسـة مـن مهارات 
االسـتامع   القـدرة عـىل  تتضمـن  وكفـاءات 
اجليد واحلديث والتشاور واكتساب السلوك 
والعمـل  التفكـر  عـىل  والقـدرة  املنظـم، 
التعاوين واالندماج مع اآلخرين واالنخراط 
يف اجلامعـة، وجتاوز مشـاعر السـلبية والعزلة 
االجتامعية، واالعتزاز بالنفس والثقة وتقدير 
اآلخريـن،، والقدرة عىل التعبـر عن آرائهن 
بحريـة، وعرض ومناقشـة مشـكالهتن التي 
حتول بينهن وبني حتمل املسؤولية االجتامعية، 
اتصاالهتـن  دائـرة  توسـيع  عـىل  والقـدرة 
وعالقتهـن بعضهن ببعـض، وتقبل املجتمع 

الذي يعشن فيه وتنمية روح الوالء له. 

- توفـر احلوافـز التي تلهـم الطالبات مشـاركة 
الصلـة  ووثيقـة  ودائمـة  منتجـة  اجتامعيـة 
بإحسـاس األفـراد هبويتهـم وبحثهـم ملعنى 

احلياة.

للمسـؤولية  داعمـة  ديمقراطيـة  بيئـة  توفـر   -
االجتامعيـة داخل قاعـات التدريس وأماكن 

ممارسة األنشطة الطالبية.

- قبول املعارضة، وتضمني التفكر الناقد وتبني 
آليات احلوار واملناقشـة والتشاور بني أعضاء 

املجتمع املؤسي للجامعة والكليات.
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- تعزيـز العالقات اإلنسـانية يف كل املامرسـات 
التعليمية واإلدارية يف احلرم اجلامعي.

- بنـاء رشاكـة مـع املجتمـع اخلارجـي وجعلها 
أولويـة احلرم اجلامعي، ويمكـن تفعيل ذلك 

من خالل حمورين

باملؤسسـات  الطالبـات  اتصـال  أوهلـام: 
املجتمعيـة مـن خالل إنجـاز خدمـة التطوع 
وااللتزام البحثي بمشكالت هذه املؤسسات 

ومشاركتها يف أنشطتها اليومية.

 وثانيهـام: تفـاوض إدارة اجلامعـة والكليات 
مـع مؤسسـات املجتمع بعقـد اتفاقيات متثل 

إطار عمل للرشاكة بينهام. 

- إدخال برامج ومقررات دراسية عن املسؤولية 
االجتامعية يف بنية برامج الكليات املختلفة.

- قيـام اجلامعة بتدريب اجلهات التي ترشف عىل 
تفعيل األنشـطة والربامج املرتبطة باملسؤولية 
التدريـس  هيئـة  أعضـاء  مـن  االجتامعيـة 
واملرشـدات لطالبـات اجلامعـة واملرشفـات 
عىل األنشـطة الطالبية وشؤون الطالبات عىل 
األسـاليب املسـتخدمة يف االرتقاء بمسـتوى 
املسـؤولية االجتامعيـة لـدى الطالبـات مثل: 
أسـلوب املناقشـة اجلامعية، وأسـلوب لعب 
وأسـلوب  الرحـالت،  وأسـلوب  الـدور، 
املـرشوع اجلامعـي، وأسـلوب املعسـكرات، 
وأسلوب القدوة احلسنة، وأسلوب الندوات.

- إنشاء مراكز بحوث اجتامعية متخصصة داخل 
اجلامعات والكليات. جعل تنمية املسـؤولية 
االجتامعيـة يف اجلامعـة إحـدى املعاير اهلامة 

لالعتامد األكاديمي. 

هـ( معوقات تطبيق التصور املقرتح:

خلطـة  والكليـات  اجلامعـات  تبنـي  عـدم   -
املسـؤولية  لتنميـة  واضحـة  إسـرتاتيجية 

االجتامعية.

- عدم توفـر بنية حتتية )إدارة الكليات- أعضاء 
هيئة التدريس- األهداف- املناخ املؤسي- 
املواد الدراسية- األنشطة الطالبية- التفاعل 
مـع املجتمـع املحـيل ومؤسسـاته( متعهـدة 
وملتزمة التطبيق املسؤولية االجتامعية بآلياهتا 
املختلفة التطبيق الفعيل يف املامرسة اليومية هلا.

- عدم مالءمة الثقافة املؤسسية للجامعة ملا يدعم 
ممارسات املسؤولية االجتامعية.

- عـدم مالءمة الثقافة األكاديمية ملا يتامشـى مع 
املسؤولية االجتامعية للجامعة كوظيفة ثالثة.

- عـدم تبنـي اجلامعـات والكليـات للمفاهيـم 
املتعلقـة  واملهـارات  واالجتاهـات  والقيـم 
باملسـؤولية االجتامعيـة وعـدم توفـر دعـم 

تعليمي لذلك.

ومؤسسـاته  املجتمـع  عـن  اجلامعـة  انعـزال   -
املختلفة.

- اعتامد اجلامعات طرقًا واسـرتاتيجيات تقليدية 
وعدم تشجيع احلوار والتفكر الناقد.

إثنا عرش:توصيات ومقرتحات الدراسة:
بناًء عىل نتائج الدراسة، يمكن اقرتاح ما ييل:

• تفعيـل دور التعليـم اجلامعـي يف تنمية املسـؤولية 
االجتامعية لـدى الطالبات لتحقيـق أهدافها من 

خالل:
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- وضـع األهداف التـي يتحقق من خالهلا تنفيذ 
اخلطـط والربامج واألنشـطة التـي هلا دور يف 
تنميـة املسـؤولية االجتامعية لـدى الطالبات 
حسـب تصنيـف اجلامعـة لقطاعاهتـا مثـل: 
شـؤون الطالبـات أو األنشـطة الطالبيةـ، أو 

أنشطة املقررات.

- حتديـد طريقـة ممارسـة الربامج واألنشـطة مع 
طلبة اجلامعة حسب اجلهات التي تبنت تنمية 

املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات.

- وضع االسـرتاتيجيات املسـتخدمة يف ممارسـة 
اجلهـات  قبـل  مـن  واألنشـطة  الربامـج 
والقطاعـات التـي تسـعى لتنمية املسـؤولية 

االجتامعية لدى طالبات اجلامعة.

- حتديد املعوقات التي تواجه ممارسة الربامج 
واألنشـطة لدى طالبـات اجلامعة من قبل 
اجلهـات التي سـتفعل براجمها وأنشـطتها 
لـدى  االجتامعيـة  املسـؤولية  تنميـة  يف 

الطالبات.

• التغلـب عىل املعوقات التي مـن املمكن أن حتول 
دون تفعيـل دور التعليـم اجلامعي السـعودي يف 

تنمية املسؤولية االجتامعية لدى الطالبات.

التعليـم  دور  لتفعيـل  املقرتحـة  اآلليـات  • توفـر 
اجلامعي السعودي يف تنمية املسؤولية االجتامعية 

لدى الطالبات.

تنميـة  التعليـم اجلامعـي يف  لـدور  دليـل  عمـل   •
املسؤولية االجتامعية لدى طالبات جامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية.

• بنـاء حقيبة تدريبيـة: تنمية املسـؤولية االجتامعية 
لدى الطالبات يف املجتمع اجلامعي.

• بنـاء وثيقـة )عقـد( املسـؤولية االجتامعيـة لـدى 
طالبات يف اجلامعة.

دور التعليـم  عنـوان:  حتـت  عمـل  ورش  عقـد   •
اجلامعـي يف تنميـة املسـؤولية االجتامعيـة لـدى 

الطالبات.

• إجراء دراسة حول واقع تنمية املسؤولية االجتامعية 
لدى الطالبـات باجلامعات السـعودية األخرى؛ 

بغية تفعليها، ورفع أدائهم إىل األفضل.
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قائمة املراجع
أوالً: املراجع العربية:

- باكـر، عايـدة. )26-9-2011م(.  تطـور دور 
ضـوء  يف  املجتمـع  خدمـة  يف  اجلامعـة 
املسـؤولية املجتمعيـة واالجتاهات العاملية 
احلديثة. ورقة مقدمة إىل مؤمتر املسـؤولية 
املجتمعية للجامعات الفلسطينية، نابلس. 

)16/15-5-2011م(.  حممـد.  غـالم  باهـي،   -
التعليم العايل: مسؤولية اجتامعية. حمارضة 
مقدمة يف املعرض واملؤمتـر الدويل للتعليم 
العايل، اململكة العربية السعودية، الرياض.

تكامـل  عبداملجيـد.)2010م(.  الربواري،نـزار   -
دور املؤسسـات املجتمعية يف ترسيخ قيم 
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