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م�ستخل�ص:
هدفت هذه �لدر��ضة �إىل تعرف دور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية يف �جلامعات �حلكومية يف 
مدينة �لريا�ض من خال تقدير �لقياد�ت �جلامعية لهذ� �لدور، مع تقدمي مقرحات تطور �أد�ء �جلامعات 
يف هذ� �جلانب. وقد ��ضتخدمت �لدر��ضة �ملنهج �لو�ضفي �مل�ضحي، و�عتمدت �ل�ضتبانة �أد�ًة جلمع بياناتها؛ 
حيث �ضمت )63( فقرة توزعت على �ضتة �أبعاد هي: �لإد�ري و�لإجر�ئي، و�ملجتمعي، و�لأخاقي و�لقيمي، 
و�لبيئي و�ل�ضحي، و�لوطني و�لنتمائي، و�ملعريف و�لربوي. وقد وزعت �ل�ضتبانة على عينة ع�ضو�ئية طبقية 
بلغت )107( �أفر�د من �لقياد�ت �جلامعية يف �جلامعات �حلكومية يف مدينة �لريا�ض، وهي: جامعة �مللك 
�ضعود، وجامعة �لإمام حممد بن �ضعود �لإ�ضامية، وجامعة �لأمرية نورة. وكان من �أبرز نتائجها �أن ك�ضفت 
عن دور »جيد« للجامعات جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية ب�ضكل عام، �إل �أنها ل ز�لت غري حمددة بال�ضكل �لذي 
يجعل منها مهمة و��ضحة لها قو�عد منظمة، ومنهجية و��ضحة، وميز�نية حمددة، و�أن ما يقدم حتى �لآن يقع 
�ضمن وظيفة �جلامعة �لثالثة �ملرتبطة بخدمة �ملجتمع. كما �أظهرت وجود فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية وفًقا 
ملتغري �جلامعة بني كل من جامعة �لإمام وجامعتي �مللك �ضعود و�لأمرية نورة ل�ضالح جامعة �لإمام، وفروًقا 
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�أي فروق  �إح�ضائية وفًقا ملتغري �ملركز �لوظيفي ل�ضالح �ملر�كز �لقيادية �لعليا. بينما مل تظهر  ذ�ت دللة 
�أهمها: �ضرورة  �لتو�ضيات،  �أو�ضت �لدر��ضة مبجموعة من  �لكلية. وقد  �أو نوع  �لعلمية  تعزى ملتغري �لدرجة 
�ملجتمع،  خدمة  ومر�كز  عماد�ت  على  �جلامعات  ق�ضرتها  �لتي  �ملجتمعية  بامل�ضوؤولية  �لعمل  د�ئرة  تو�ضيع 
و�لنتقال بهذه �مل�ضوؤولية �إىل �لد�ئرة �لأو�ضع �لتي جتعل منها ثقافة عامة للجامعة، يتبناها �جلميع، وعلى 

كل �مل�ضتويات.

مقدم��ة:

حتى  �ملا�ضي،  �لقرن  منت�ضف  يف  ظهوره  منذ  ملحوظ  مفهوم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية ب�ضكل  تطور 
لي�ضمل ما هو �أكرث  �أ�ضبح ركيزة �أ�ضا�ضية يف �لتنمية �لقت�ضادية و�لجتماعية �مل�ضتد�مة، و�ت�ضعت د�ئرته 
و�لبيئة و�لنمو �لقت�ضادي و�لتقدم �لجتماعي، وبات  �إىل هموم �ملجتمع  من �لن�ضاطات �لإنتاجية، وو�ضل 
�ملجتمع  باإر�ضاء  �ملنظمة  مبوجبه  تلتزم  و�ملجتمع،  �ملنظمة  بني  عقد  �أنها  على  �مل�ضوؤولية  هذه  �إىل  ينظر 
وحتقيق م�ضلحته، من خال قيامها مبجموعة من �لأن�ضطة �لجتماعية، كمحاربة �لفقر، ومكافحة �لتلوث، 
وخلق فر�ض �لعمل، وحل كثري من م�ضاكل �ملجتمع �لأ�ضا�ضية كاملو��ضات و�لإ�ضكان و�ل�ضحة... )�لغالبي 

و�لعامري، 2005م(.

ومل تكن د�ئرة �لهتمام بامل�ضوؤولية �ملجتمعية قبل �ضبعينيات �لقرن �ملا�ضي تت�ضمن جميع قطاعات 
�لأعمال؛ �إذ كانت �لدولة هي �مل�ضوؤولة يف تاأمني كل ما يحتاجه �ملو�طن، حتى بد�أ هذ� �ملفهوم ومنذ فرة 
ا، وميتد �إىل  جمموعة من �لق�ضايا  لي�ضت بالبعيدة يت�ضع ليندرج حتت مهام  �ملوؤ�ض�ضات �لقت�ضادية خ�ضو�ضً

�لجتماعية و�لإن�ضانية.

كما مل تعد �مل�ضوؤولية �ملجتمعية ق�ضية �جتماعية حتظى باهتمام �ملوؤ�ض�ضات �لقت�ضادية فح�ضب، بل 
ا يرتبط �رتباًطا مبا�ضًر� بالفكر �لإد�ري يف �ملوؤ�ض�ضات �ملختلفة؛ �إذ مل يعد هناك �ختاف  �أ�ضبحت جزًء� مهمًّ
على حتمية قيام موؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملختلفة -�قت�ضادية كانت �أو تعليمية �أو �ضحية- بدور �جتماعي فاعل، مع 

�عتماد ذلك �ضمن �ل�ضتحقاق �لجتماعي، ولي�ض من باب �لإح�ضان �أو �ل�ضدقة.   

�أن برنامج �مل�ضوؤولية �ملجتمعية )CSR( هو برنامج طوعي د�خلي  �إىل  وي�ضري �لعبديل )2013م( 
يوجد لدى كثري من �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات، ويقوم حول فل�ضفة مفادها �أن �لنجاح مل يعد يقا�ض مبقد�ر �لإنتاج 
و�ملكا�ضب �ملالية �ملبا�ضرة �لتي تتح�ضل عليها هذه �ل�ضركات، ول يتوقف عند تقّيد هذه �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات 
�ل�ضركات  هذه  تقدمه  ما  �إىل  يتعد�ه  و�إمنا  فح�ضب،  �لبيئة  على  و�حلفاظ  و�ل�ضامة  �لأمن  وقو�عد  بلو�ئح 
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�ل�ضركات  بع�ض  �أن  كما  فيها.  وتعمل  توجد  �لتي  للمجتمعات  وتطويرية  تنموية  خدمات  من  و�ملوؤ�ض�ضات 
و�ملوؤ�ض�ضات بد�أت تدعم ق�ضايا جمتمعية متقدمة ذ�ت �أبعاد عاملية، كق�ضايا حقوق �لإن�ضان، و�مل�ضاو�ة، ورفع 
�لفقر، و�لت�ضدي لاجتار بالب�ضر، وبع�ض منها يقوم بالتربع �ملايل �ملبا�ضر جلهات متخ�ض�ضة ومهتمة بهذه 

�ل�ضوؤون، ويحر�ض على �إقامة �أو متابعة �إقامة هذه �لأن�ضطة ب�ضكل ي�ضمن لها �لبقاء و�لفاعلية.  

ومن �أبرز �ملوؤ�ض�ضات �لتي حتظى بدور كبري يف تر�ضيخ مفاهيم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية موؤ�ض�ضات �لتعليم 
�لعايل �ملتمثلة باجلامعات، وما لها من دور فاعل يف رعاية وتعزيز روح �مل�ضوؤولية �ملجتمعية، و�للتز�م بكل 
ما فيه خري �ملجتمع �لذي يفر�ض �أنها تدرك قوة �رتباطها به، و�أن هدف وجودها هو دعمه وخدمته؛ �لأمر 

�لذي يحتم عليها �لقيام بدور فاعل وم�ضتمر يف تعزيز هذه �ملفاهيم.  

لقد لقي مو�ضوع �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات موؤخًر� �هتماًما و��ضًعا بالنظر �إىل �حلاجة لإبر�زه 
�جلامعات و�أدو�رها  وت�ضمينه يف مناهج  �جلامعي،  �لإد�ري  �لعمل  منظومة  �ضمن  وماأ�ض�ضته و�إدر�جه 
�لذي يوؤ�ض�ض لفكر �إ�ضر�تيجي تناف�ضي يخدم �ملجتمع وق�ضاياه، ويتناول م�ضكاته،  بال�ضكل  وخمرجاتها، 

ويقدم لها �حللول �ملنا�ضبة.  

يتعني على  �أنه  �ل�ضيد )2010م( على  توؤكد عفاف  �ملجتمع  باجلامعة جتاه  �ملناط  �لدور  بيان  ويف 
�ملوؤ�ض�ضات -وبخا�ضة �جلامعات- �أن ت�ضع �مل�ضوؤولية �لجتماعية يف �ضلب �إ�ضر�تيجياتها؛ �إذ �إن هذه �مل�ضوؤولية 
هي يف �ملقام �لأول ر�ضالة �ضدق، وخدمة �إن�ضانية، تهدف �إىل حت�ضني حياة �ملجتمع. و�جلامعات مبثابة �لهيئة 
�لوطنية للم�ضوؤولية �لجتماعية، يفر�ض �أن ت�ضع �إ�ضر�تيجيات �ضاملة بناء على در��ضات و�أبحاث تتناول كل 
� يف مثل هذه �خلدمات، لذلك يجب �أن  �ضر�ئح �ملجتمع وقطاعاته. لكن �لو�قع �حلايل يعك�ض ق�ضور� حادًّ
ُيعطى هذ� �ملفهوم دوًر� �أكرب، و�هتماًما مكثًفا لتتمكن جامعتنا وموؤ�ض�ضات �لتعليم �لأخرى من خدمة �ملجتمع 

وم�ضاركته يف �لنمو.  

و�كت�ضابها  للجامعات  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  �أهمية  على   )Loria, 2008( )لوريا(  توؤكد  جانبها  من 
قيمة �جتماعية كبرية؛ �إذ توؤدي �إىل تغيري �لقيم و�ملمار�ضات يف �ملنظمات، وت�ضهم يف خلق ثقافة جديدة، 
للعامل، ويعون  �مل�ضتقبل فهمهم  ينّمي فيه قادة  �لذي  �ملكان  �أن �جلامعة هي  وتنمية م�ضتد�مة، من منطلق 
�لأطر �لعلمية �لتي يطبقونها، ويتلقون �ملبادئ �لتي يتحلون بها، ومع تغرّي �لقيم و�ملفاهيم و�ملمار�ضات يف 

�جلامعات تتغري ممار�ضات �ضناع �لقر�ر �مل�ضتقبليني، وهذ� يقود �إىل تكّون ثقافة جديدة يف �ملجتمع كله. 



المجلة السعودية للتعليم العالي - العدد الثاني عشر - محرم  1436هـ100

�إن �جلامعة موؤ�ض�ضة علمية �أكادميية مهنية �جتماعية ثقافية ل بد لها �أن تخرج من �أ�ضو�رها وتفتح 
�أبو�بها لت�ضارك �ملجتمع يف جميع ن�ضاطاته وفعالياته، ويكون لها �لدور �لريادي يف ذلك، ل �أن تبقى حبي�ضة 
�لقاعات و�ملخترب�ت، وتنغلق على نف�ضها بال�ضكل �لذي ل ميّكن من �لو�ضول �إليها، و�ل�ضتفادة من �إمكاناتها 
وخرب�تها و��ضت�ضار�تها وخدماتها �ملتنوعة، لتعطي دفعات �ضريعة وو��ضعة حلركة �لبناء �لثقايف و�لجتماعي 

و�لعلمي يف حميطها وو�قعها )�حل�ضناوي،2010م(.

م�سكلة الدرا�سة:

�أ�ضحت �جلامعة يف ظل �لتحولت �جلديدة، ويف �ملجتمعات �حلديثة من �أهم �ملوؤ�ض�ضات �لجتماعية 
و�أخطرها؛ ملا �أنيط بها من مهام تربوية وعلمية و�ضيا�ضية و�قت�ضادية متعددة، �نتقلت باجلامعة من �أدور�ها 
�لتقليدية �إىل �أدو�ر جديدة �أكرث �رتباًطا و��ضتجابة حلاجات �ملجتمع وتطلعاته، و�ضوًل �إىل �لتنمية �مل�ضتد�مة 

و�ل�ضاملة.  

وقد ظهرت عديد من �لأطروحات و�لدر��ضات �ملختلفة يف �أطرها �ملرجعية، �لتي تهدف �إىل �لوقوف 
وبخا�ضة مع م�ضوؤوليتها جتاه جمتمعها �لذي وجدت فيه،  على �لدور �لذي ينبغي �أن ت�ضطلع به �جلامعة 

و�ضرورة قيامها بالدور �ملطلوب يف هذ� �جلانب على �أكمل وجه )كايد، 2011م(.   

ولقد �أولت وز�رة �لتعليم �لعايل �ل�ضعودية �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات �هتماًما و��ضًحا من خال 
�ملنعقد يف مدينة  �لر�بع  �لدويل  و�ملوؤمتر  للمعر�ض  رئي�ًضا  �ضعاًر�  للجامعات  �ملجتمعية  للم�ضوؤولية  �ختيارها 
�لريا�ض يف �لفرة 6-9 جمادى �لآخرة 1434ه�، �لذي كر�ض ندو�ته �لعلمية �خلم�ض ملناق�ضة هذه �مل�ضوؤولية، 
�لذي �أكد  وقدم بيانه �خلتامي بعنو�ن: “�لدور �لجتماعي للجامعات: �أفق و��ضع نحو �لتعاون و�لتفاهم”، 
هة لها يف كل مهامها  على �أهمية متّعن �جلامعات يف م�ضوؤوليتها �ملجتمعية بو�ضفها �إحدى �ملبادئ �ملهمة �ملوجِّ

�لرئي�ضة.  

ويف �لوقت �لذي مل حتظ فيه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات �ل�ضعودية بالبحث و�لدر��ضة وفق �طاع 
�لباحث، ويف ظل �ل�ضعور بوجود نوع من �ل�ضعف يف �لتبادل �لإيجابي بني �جلامعة و�ملجتمع، برزت م�ضكلة 
هذه �لدر��ضة للك�ضف عن دور هذه �جلامعات يف م�ضوؤوليتها �ملجتمعية، بال�ضكل �لذي يتيح �ملجال للم�ضوؤولني 
و�ملهتمني تعّرف هذ� �لدور، ومن ثم �لعمل على تفعيله �أو ت�ضحيحه وفق �لنتائج �لتي ميكن �لو�ضول �إليها. 
ول �ضك �أن �لك�ضف عن هذ� �لدور يعد �ضرورة لزمة يف عملية �لتطوير و�لتح�ضني �ملرغوبة. وبالتحديد فقد 
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ت�ضّدت �لدر��ضة لاإجابة عن �لأ�ضئلة �لتالية:  

ما تقدير �لقياد�ت �جلامعية لدور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية؟. 1

هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية عند م�ضتوى دللة )α≤ 0.05( بني متو�ضطات تقدير �أفر�د عينة . 2
�لدر��ضة لدور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية تعزى ملتغري: �جلامعة، ونوع �لكلية، و�لدرجة �لعلمية، 

و�ملركز �لوظيفي، و�جلن�ض؟  

ما �ملقرحات �لازمة لتفعيل دور �جلامعات جتاه م�ضوؤوليتها �ملجتمعية؟  . 3

اأهمية الدرا�سة:

�لذي  �ملو�ضوع  �أهمية  يف  �ملتمثل  �لنظري  �جلانب  هما:  �ثنني،  جانبني  يف  �لدر��ضة  �أهمية  تربز   
تتناوله �ملرتبط بامل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات ودورها جتاه �ملجتمع؛ �لأمر �لذي يتطلب جتلية هذ� �ملفهوم 
ب�ضورة و��ضحة، وتعّرف �لأدو�ر �ملناطة باجلامعة جتاهه، ومدى �لتز�م �جلامعة بهذه �لأدو�ر، و�ل�ضعي �إىل 
تقدمي �ملقرحات و�لتو�ضيات �لازمة لدعمه وتفعيلة، ول�ضيما �أن �لجتاه نحو تعزيز هذه �ملفاهيم يعد من 
ا �لتي لقت �هتمام كثري من �ملفكرين و�ملتخ�ض�ضني. ول �ضك �أن در��ضة �مل�ضوؤولية  �لنظريات �حلديثة ن�ضبيًّ
�ملجتمعية للجامعات �ل�ضعودية �ضيفتح �آفاًقا جديدة ملزيد من �لدر��ضات �مل�ضتقبلية �لتي تعزز هذ� �ملفهوم 
وتهيئ خللق �لظروف �ملنا�ضبة له. �أما �جلانب �لآخر فهو �جلانب �لتطبيقي �لذي يربز فيما تاأمل �أن ت�ضل 
فيه  �أ�ضبحت  �لذي  �لوقت  �لقر�ر؛ يف  و�أ�ضحاب  �مل�ضوؤولون  منها  ي�ضتفيد  �أن  نتائج ميكن  �لدر��ضة من  �إليه 
�مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات يف �ضلب �أهد�ف �لتعليم �لعايل �حلديث يف �ضتى �أنحاء �لعامل. ول ي�ضتبعد �أن 
ي�ضتفيد �ملجتمع �ملحلي بجميع م�ضتوياته من نتائج �لدر��ضة �لتي تك�ضف عن �أدو�ر �جلامعة �ملتاحة و�خلدمات 

�ملجتمعية �ملتو�فرة، ومن ثم �ل�ضتفادة منها ب�ضورة مبا�ضرة.

اأهداف الدرا�سة:  

تهدف هذه �لدر��ضة �إىل:    

�لتطبيق . 1 عملية  ي�ضّهل  ب�ضكل  �ملفهوم  هذ�  وتاأطري  للجامعات،  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  مفهوم  جتلية 
�لو�قعي للممار�ضات �ملرتبطة به.  

تعّرف دور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية يف �جلامعات �حلكومية، من خال تقدير �لقياد�ت . 2
�جلامعية لهذ� �لدور.
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�مل�ضوؤولية . 3 جتاه  �جلامعات  لأدو�ر  �جلامعية  �لقياد�ت  تقدير  يف  وجدت-  �لفروق-�إن  عن  �لك�ضف 
�ملجتمعية، وفًقا لختاف �جلامعة، ونوع �لكلية، و�لدرجة �لعلمية، و�ملركز �لوظيفي، و�جلن�ض.

تقدمي جمموعة من �ملقرحات و�لتو�ضيات �لتي تدعم هذ� �لدور وتزيد من فاعليته.. 4

حدود الدرا�سة:

�لإد�ري . 1 وهي:  �ملجتمعية،  �ضتة �أبعاد للم�ضوؤولية  على  �ملو�ضوعي  جمالها  يف  �لدر��ضة  �قت�ضرت 
و�ملعريف  و�لنتمائي،  و�لوطني  و�ل�ضحي،  و�لبيئي  و�لقيمي،  و�لأخاقي  و�ملجتمعي،  و�لإجر�ئي، 

و�لربوي. 

�قت�ضرت �لدر��ضة يف جمالها �ملكاين على �جلامعات �حلكومية يف مدينة �لريا�ض، وهي: جامعة . 2
�مللك �ضعود، وجامعة �لإمام حممد بن �ضعود �لإ�ضامية، وجامعة �لأمرية نورة.  

�قت�ضرت �لدر��ضة يف جمالها �لب�ضري على �لقياد�ت �جلامعية يف �جلامعات �لثاث حمل �لدر��ضة.. 3
طبقت هذه �لدر��ضة يف �لعام �لدر��ضي 1434/1433 ه�.. 4

م�سطلحات الدرا�سة:  

• �مل�ضوؤولية �ملجتمعية )Social Responsibility(: تعددت تعريفات �مل�ضوؤولية �ملجتمعية بتعدد �جتاهات 	
ومنطلقات �ملعرفني لها، �إل �أن هذ� �ملفهوم ينبني ب�ضكل عام على مبد�أ �أخاقي قو�مه �أن على �أي منظمة 

يف �ملجتمع دوًر� يجب �أن توؤديه للمجتمع بغ�ض �لنظر عن طبيعة �ملنظمة ون�ضاطها. 

كما تعددت �لتعريفات للم�ضوؤولية �ملجتمعية �ملرتبطة باجلامعات؛ حيث عرفتها عفاف �ل�ضيد )2010م( 
ملتطلباته  و��ضتجابتها  �ملجتمع،  توقعات  مع  و�أن�ضطتها  �أعمالها  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  �ن�ضجام  باأنها: 

�لقانونية و�لأخاقية و�لقيمية و�لبيئية.

وعرفها عو�د )2010م( باأنها: �لتز�م �جلامعات مبعاجلة �آثارها نحو �ملجتمع �لذي توجد فيه، مبا يعزز 
من �لتنمية �مل�ضتد�مة، ويف �إطار من �لفهم و�لإدر�ك �لقائمني على ��ضتخد�م �لدور �لتعليمي و�لربوي 
للجامعة للتاأثري على �لطلبة و�لعاملني مبمار�ضة �لأن�ضطة �لتي من �ضاأنها حتقيق ذلك، عد� �إ�ضهام �جلامعة 

بقيادة �أن�ضطة �ملجتمع �ملحلي وريادته يف هذ� �ملجال.

للم�ضوؤولية �ملجتمعية يف هذه �لدر��ضة فهو: �للتز�م �لطوعي للجامعات  �لتعريف �لإجر�ئي �ملعتمد  �أما 
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�ل�ضعودية جتاه جمتمعها �لد�خلي )�لأ�ضاتذة، و�لطلبة، و�لعاملني( و�خلارجي �لذي توجد فيه بال�ضكل 
�لذي يحقق �لتنمية �مل�ضتد�مة و�ملتكاملة.

• �لبعد �لإد�ري و�لإجر�ئي: يق�ضد به جمموعة �خلطط و�لنظم و�لتوجيهات �ملعتمدة يف �جلامعة �لتي 	
تدعم عملها يف م�ضوؤوليتها �ملجتمعية.

• عاقتها 	 لبناء  �جلامعة  تعتمدها  �لتي  و�لتوجهات  �ملمار�ضات  جمموعة  به  يق�ضد  �ملجتمعي:  �لبعد 
باملجتمع.

• �لبعد �لأخاقي و�لقيمي: يق�ضد به جمموعة �ملمار�ضات و�لتوجهات �لتي تعتمدها �جلامعة لبناء �جلانب 	
�لأخاقي و�لقيمي للمجتمع.

• �لبعد �لبيئي و�ل�ضحي: يق�ضد به جمموعة �ملمار�ضات و�لتوجهات �لتي تعتمدها �جلامعة حلماية �لبيئة 	
وحت�ضني �جلانب �ل�ضحي للمجتمع.

• لدعم 	 �جلامعة  تعتمدها  �لتي  و�لتوجهات  �ملمار�ضات  جمموعة  به  يق�ضد  و�لنتمائي:  �لوطني  �لبعد 
�لنتماء �لوطني وتر�ضيخ �مل�ضوؤولية �لوطنية لدى �ملجتمع.

• �لبعد �ملعريف و�لربوي: يق�ضد به جمموعة �ملمار�ضات و�لتوجهات �لتي تعتمدها �جلامعة لتطوير �جلانب 	
�ملعريف و�لربوي ب�ضكل عام وتر�ضيخ مفهوم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية ب�ضكل خا�ض.

• �لعماد�ت 	 وعمد�ء  ووكاوؤهم،  �جلامعات،  وكاء  �لدر��ضة  هذه  يف  بها  يق�ضد  �جلامعية:  �لقياد�ت 
�إىل �لوظائف  �إ�ضافة  �لدر��ضة،  �لكليات، ووكاوؤهم يف �جلامعات حمل  �مل�ضاندة، ووكاوؤهم، وعمد�ء 

�لقيادية يف هذه �جلامعات كامل�ضت�ضارين ومديري �لرب�مج.
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االإطار النظري للدرا�سة:  

1. امل�سوؤولية املجتمعية: 

يف ظل غياب تعريف قاطع وحمدد ملفهوم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية يك�ضبه قوة �إلز�م قانونية، بقي هذ� 
�ملفهوم �أدبيًّا معنويًّا ذ� طبيعة �ختيارية. وقد ورد م�ضطلح �مل�ضوؤولية �ملجتمعية يف �لفكر �لقت�ضادي لأول 
مرة عام 1923م، حني �أ�ضار )�ضلدون  Sheldon( �إىل �أن م�ضوؤولية �أي منظمة هي بالدرجة �لأوىل م�ضوؤولية 
�جتماعية، و�أن بقاءها و��ضتمر�رها يحتم عليها �أن تلتزم وت�ضتويف م�ضوؤوليتها �لجتماعية عند �أد�ء وظائفها 

�ملختلفة )عام، 1991م(.   

وبعد �لتطور �لقت�ضادي �لعاملي، و�نطاق �لثورة �ل�ضناعية، وتو�ضع موؤ�ض�ضات �لقطاع �خلا�ض يف 
قطاع �لأعمال و�لإنتاج على ح�ضاب �لقطاع �حلكومي، ��ضتندت هذه �ملوؤ�ض�ضات يف �إ�ضر�تيجية عملها على 
معايري تعظيم �لربح و�لفو�ئد �ملادية ب�ضكل كبري، �إل �أنه وبعد �لنقد �مل�ضتمر لهذ� �لتوجه بدت �حلاجة �إىل 
تاأ�ضي�ض معايري جديدة ت�ضاعد يف خلق �أدو�ر �إ�ضافية جديدة ل تقف عند �لربح و�لفائدة، بل تتعدى ذلك �إىل 
تقدمي �خلدمات �لجتماعية و�مل�ضاركة يف �لتنمية �ل�ضاملة، فظهر نتيجة لهذ� �لتطور ما ي�ضمى مبحا�ضبة 
�مل�ضوؤولية �لجتماعية )Social responsibility accounting( �ضمن مهام �إد�رة �ملحا�ضبة يف تلك �ل�ضركات.

�أبعاًد�  وياأخذ  يتبلور  �ملا�ضي  �لقرن  �ضبعينيات  بعد ذلك ويف  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  بد�أ مفهوم  ولقد 
منظمة  وخطًطا  بر�مج  يعتمد  �أ�ضبح  بل  �لتربعات،  �أو  �لتطوعية  بالأن�ضطة  يتعلق  �لأمر  يعد  مل  �إذ  �أو�ضع؛ 
و�آليات عمل ممنهجة ومدرو�ضة، حتى جاءت مبادرة )�لتفاق �لعاملي( عام  1999م من قبل �لأمني �لعام 
�ل�ضابق لاأمم �ملتحدة، �لتي �ضعى فيها �إىل تفعيل دور �ل�ضركات يف �ملجتمع، وزيادة م�ضاركة �لقطاع �خلا�ض 

يف �لتنمية �لجتماعية.

�لكتابات  �مل�ضوؤولية يف  �أو جزء من هذه  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  �إىل  ت�ضري  �لتي  �لأ�ضماء  تعددت  ولقد 
 Corporate( و�لأخاق �لتنظيمية ،)Corporate Accountability( ذ�ت �ل�ضلة، منها: �مل�ضاءلة �لجتماعية
 Corporate( �لتنظيمية  و�للتز�مات   ،)Corporate Citizenship( �لتنظيمية  و�ملو�طنة   ،)Ethics

 .)Obligations

كما تعددت تعريفات �مل�ضوؤولية �ملجتمعية لل�ضركات بتعدد �أ�ضحابها، و�ضنورد �أكرث هذه �لتعريفات 
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و�ضوًحا وقرًبا من تعريفها �لإجر�ئي يف هذه �لدر��ضة، �نطاًقا �إىل مفهوم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات؛ �إذ 
يعرفها )د�يف�ض و بلوم�ضروم( )Davis & Blomstrom, 1968( باأنها �لتز�م �ملن�ضاأة باأن ت�ضع ن�ضب عينيها 
خال عملية �ضنع �لقر�ر �آثار ونتائج هذه �لقر�ر�ت على �لنظام �لجتماعي �خلارجي، بطريقة ت�ضمن �إيجاد 

تو�زن مطلوب بني حتقيق �لأرباح �لقت�ضادية �ملطلوبة و�لفو�ئد �لجتماعية �ملرتبة على هذه �لقر�ر�ت. 

ووفق تعريف �لبنك �لدويل فامل�ضوؤولية �ملجتمعية للمنظمة هي �لتز�م �أ�ضحاب �لن�ضاطات �لتجارية 
كله  و�ملجتمع  �ملحلي  و�ملجتمع  وعائاتهم  موظفيهم  مع  �لعمل  خال  من  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  يف  بالإ�ضهام 
لتح�ضني م�ضتوى معي�ضة �لنا�ض، باأ�ضلوب يخدم �لتجارة ويخدم �لتنمية يف �آن و�حد )موؤمتر �لأمم �ملتحدة 

للتجارة و�لتنمية، 2004م، �ض27(.

وقريب من هذ� �لتعريف ما �أوردته جملة �لق�ضيم )2007م( يف بيان �مل�ضوؤولية �ملجتمعية باأنها تعني 
�لتز�م �ملوؤ�ض�ضات ورجال �لأعمال �لطوعي و�لختياري بامل�ضاركة و�لإ�ضهام �مل�ضتمر يف تنمية �ملجتمع ودعم 

بر�مج �لتنمية �ل�ضاملة. 

وح�ضب جمل�ض �لأعمال �لعاملي للتنمية �مل�ضتد�مة، فاإن �مل�ضوؤولية �ملجتمعية هي �للتز�م �مل�ضتمر من 
�ملنظمات بالت�ضرف �أخاقيًّا، و�لإ�ضهام يف حتقيق �لتنمية �لقت�ضادية، و�لعمل على حت�ضني نوعية �لظروف 

�ملعي�ضية للعاملني وعائاتهم و�ملجتمع �ملحلي و�ملجتمع كله )عري�ن،2012م(. 

�إن مفهوم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية بحاجة �إىل �أن يحرر ب�ضكل و��ضح حتى يت�ضمن جميع وظائفه و�أطر�فه 
�ملر�ضلة و�مل�ضتقبلة �لتي قد ينظر �إليها �لبع�ض على �أنها لي�ضت وظائف تندرج حتت مفهوم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية 
بينما هي كذلك، وقد ل يقت�ضر هذ� �ملفهوم على �لأبعاد �لجتماعية فقط، وهو ما قد يتبادر من �لت�ضمية؛ 

فالفكر �لإد�ري يدخل بقوة يف حتقيق �ملفهوم بالنظر �إىل �أن �لإد�رة و�ضيلة ل غاية )�لنملة، 2009م(. 

ت�ضورها  �إن من دو�عي �لركيز �لكبري حاليًّا على �مل�ضوؤولية �ملجتمعية �نت�ضار مفاهيم خاطئة 
وكاأنها �لقيام باأعمال خريية فقط، �أو ت�ضويرها وكاأنها خدمة جمتمعية )Community Service( تقوم بها 
�جلامعات و�ل�ضركات �إ�ضافة لأعمالها �لأ�ضا�ضية، ول تفر�ض �أنها )قيمه جذرية( �أ�ضا�ضية يف كيانها متتزج 
ب�ضكل ع�ضوي مع ما تقوم به �ملوؤ�ض�ضة من تعليم وبحث و�إنتاج و�إد�رة. ومن �ملوؤ�ضف �أن معظم �جلامعات ل 
ترى �أن �مل�ضوؤولية �ملجتمعية مبد�أ يوجه �أعمال كل �لعاملني فيها، بل ترى �أن هذه �مل�ضوؤولية �ضيء �ضروري 

ي�ضتحق �للتفات �إليه �إن �ضمحت �لظروف و�لإمكانات بذلك )كمال، 2011م(.
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ويف بيان حدود �مل�ضوؤولية �لجتماعية ي�ضري )�أحمد ونو�ل،2012م( �إىل �أنها متتد من د�خل �ملنظمة 
�إىل خارجها، فالد�خلية ترتبط بالأفر�د و�ملو�رد �مل�ضتخدمة و�ملرتبطة بالأد�ء �ملحقق للعمل د�خل �ملنظمة، 
�لذي ي�ضهم يف تطوير �لعاملني، وحت�ضني نوعية حياة �لعمل �ملهنية، �أما �مل�ضوؤولية �لجتماعية �خلارجية فهي 

ترتبط بامل�ضاكل �لتي يعاين منها �ملجتمع وحماولة معاجلتها وحماربتها. 

2. امل�سوؤولية املجتمعية للجامعات:  

ل تختلف �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات يف �إطارها �لعام عن �ملفهوم �لعام لهذه �مل�ضوؤولية؛ �إذ ي�ضري 
�مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات هي م�ضوؤولية �جلامعة ملمار�ضة �ملبادئ و�لقيم  �أن  �إىل  )2011م(  )ياهي( 
يف مهامها �لأ�ضا�ضية يف �لتدري�ض و�مل�ضاركة �ملجتمعية، �لتي ت�ضمل �للتز�م بالعد�لة و�مل�ضاو�ة، �إ�ضافة �إىل 
�ل�ضتد�مة يف �لتنمية، و�لعر�ف باحلرية، وتقدير �لتنوع، وتعزيز حقوق �لإن�ضان و�لدميقر�طية و�مل�ضوؤولية 
�ملدنية. و�لنقطة �ملهمة هي �أن �مل�ضوؤولية �ملجتمعية لي�ضت ن�ضاًطا منف�ضًا، بل يجب �أن تكون يف جوهر عمل 

�جلامعة وكذلك يف طريقة تعليمها.

كما �أن من �خلطاأ �لنظر �إىل هذ� �ملفهوم على �أنه �للتز�م بتقدمي خدمة جمتمعية فقط؛ �إذ �إنه �أكرب 
من ذلك و�أو�ضع، فهو كنه �جلامعة وروحها، وهو بالن�ضبة لها طريقة وجود وعمل. وميكن تعريف هذ� �ملفهوم 
باأنه �لتز�م �جلامعة قوًل وعمًا مبجموعة مبادئ وقيم من �ضاأنها حت�ضني نوعية �حلياة ملوظفيها وطلبتها 
�ملوؤ�ض�ضية  باأكمله، وتنفيذها من خال وظائفها �لأ�ضا�ضية �ملتمثلة بالتعليم و�لبحث و�لإد�رة  وللمجتمع 

و�لتفاعل �ملجتمعي وغري ذلك )كمال، 2011م(.

�إن �لتعبري عن �مل�ضوؤولية �ملجتمعية مب�ضطلح خدمة �ملجتمع قد ي�ضوبه بع�ض �خللل، فالفح�ض �لدقيق 
لهما يظهر بع�ض �لفروق �لتي تت�ضح ب�ضكل عام يف �ضمولية �ملفهوم �لأول للثاين. وميكن �إبر�ز هذه �لفروق 

كما يلي:

�مل�ضوؤولية �ملجتمعية �أعم و�أ�ضمل يف نطاقها و�إطارها �لعام من خدمة �ملجتمع.. 1

ت�ضتند �مل�ضوؤولية �ملجتمعية �إىل قاعدة قيمية �أخاقية م�ضتمرة ومتجددة، بينما ت�ضكل خدمة �ملجتمع . 2
وظيفة ذ�ت مهام حمددة م�ضبًقا. ففي بع�ض �لأحيان ت�ضكل �مل�ضوؤولية �ملجتمعية �متناًعا عن عمل �أو 

�إجر�ء بينما ل يوجد هذ� يف خدمة �ملجتمع.

متثل خدمة �ملجتمع �إحدى وظائف �جلامعة �لتي تلتزم بها ب�ضكل ر�ضمي ت�ضاف �إىل وظائفها �لأ�ضا�ضية، . 3
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وت�ضند عادة �إىل جهات حمددة لإد�رتها، بينما ت�ضكل �مل�ضوؤولية �ملجتمعية �لتز�ًما طوعيًّا على �ضكل 
طريقة عمل ومنهج عام يدخل �ضمن وظائف �جلامعة �لثاث �لتعليم و�لبحث �لعلمي وخدمة �ملجتمع. 

وقد �أقر �إعان )تالو�ر( )Talloires Declaration ,2005( للم�ضوؤولية �ملجتمعية للتعليم �لعايل عدًد� 
من �ملبادئ �ملهمة �لتي تك�ضف عن جو�نب للم�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات كما يلي:  

• تو�ضيع نطاق بر�مج �مل�ضاركة �ملدنية و�مل�ضوؤولية �لجتماعية بطريقة �أخاقية، من خال �لتدري�ض 	
و�لبحث �لعلمي و�خلدمة �لعامة.

• �ملعنية 	 �ملوؤ�ض�ضات  وممار�ضات  و�ضيا�ضات  �ل�ضخ�ضية  �لأمثلة  خال  من  �لعامة  �مل�ضوؤولية  غر�ض 
بالتعليم �لعايل.

• خلق �أطر موؤ�ض�ضية لت�ضجيع ومكافاأة وتقدير �ملمار�ضات �جليدة يف جمال �خلدمة �لجتماعية من 	
جانب �لطاب، وهيئة �لتدري�ض، و�لعاملني و�ضركائهم يف �ملجتمع. 

• �ضمان �أن معايري �لتفوق و�لبحوث �لعلمية وتقييم �لزماء تطبق ب�ضر�مة على �مل�ضاركة يف جمال 	
�خلدمة �لجتماعية، متاًما كما تطبق على كل جمالت وم�ضاعي �جلامعة �لأخرى. 

• تعزيز �ل�ضر�كة بني �جلامعات و�ملجتمعات �ملحلية لتح�ضني �لفر�ض �لقت�ضادية، ومتكني �لأفر�د، 	
وزيادة �لتفاهم �ملتبادل، وتقوية �ل�ضات، و�ضمان و�ضول ر�ضالة �لتعليم �جلامعي و�لبحث �لعلمي 

و�ل�ضتجابة لها.

• زيادة �لوعي د�خل �حلكومة و�ملوؤ�ض�ضات �لتجارية، وو�ضائل �لإعام، و�ملوؤ�ض�ضات �خلريية �لتي ل 	
ت�ضتهدف �لربح، و�ملنظمات �لدولية، حول �إ�ضهامات �لتعليم �لعايل يف حتقيق �لتقدم �لجتماعي 
و�لزدهار، وبالتحديد �إقامة �ضر�كات مع �حلكومات لتقوية �ل�ضيا�ضات �لتي تدعم �جلهود �مل�ضوؤولة 
للتعليم �لعايل يف جمالت �خلدمات �ملدنية و�لجتماعية. وكذلك �لتعاون مع �لقطاعات �لأخرى 
من �أجل �إظهار تاأثري ذلك، و�ملحافظة على �ملكا�ضب �لجتماعية و�لقت�ضادية ملجتمعاتنا �ملحلية.

• �إقامة �ضر�كات مع �ملد�ر�ض �لبتد�ئية و�لثانوية، وغريها من موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل؛ وذلك حتى 	
ي�ضبح �لتعليم من �أجل �ملو�طنة �لن�ضطة و�لفعالة جزًء� رئي�ًضا ل يتجز�أ من �لعملية �لتعليمية على 

جميع م�ضتويات �ملجتمع، وخال مر�حل �حلياة �ملختلفة. 
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• توثيق ون�ضر �أمثلة للعمل �جلامعي �لناجح �لذي ت�ضتفيد منه �ملجتمعات وترتقي به حياة �أفر�دها.	

• دعم وت�ضجيع �لنقابات �لأكادميية �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية يف جهودها �لر�مية �إىل تعزيز ربط 	
يف  �ملدنية  و�خلدمة  �لن�ضاط  باأهمية  �لعلمي  و�لعر�ف  �ملدين،  �لعمل  جمهود�ت  يف  �جلامعات 

�لتدري�ض و�لبحث �لعلمي.

• �لتحدث بعانية عن �لق�ضايا �ملدنية �ملهمة يف جمتمعاتنا.	

• �إن�ضاء جلنة قيادية و�ضبكات دولية من موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل لاإعان ودعم جميع �جلهود �لتي 	
بذلت لتطبيق �لعمل بهذ� �لإعان. 

ومن �أبرز �لتجارب �جلامعية �لتي تعطي ت�ضوًر� و��ضًحا للم�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات ما ذكرته 
عفاف �ل�ضيد )2010م( من جتربة �جلامعات �لكورية يف �مل�ضوؤولية �ملجتمعية، �لتي ت�ضكل حتالًفا �أكادمييًّا 
�أبعد من جمرد �لإ�ضهام يف �ملجتمع �ملحلي، من خال �لأن�ضطة �لتطوعية؛ حيث �ضملت �ضمن  �إىل  يذهب 
�ملتقدمة  �لبلد�ن  بني  �ملعرفية  �لفجوة  لت�ضييق  وذلك  �لنامية،  �لبلد�ن  يف  �لب�ضرية  �ملو�رد  تثقيف  مهامها 
بّينت  وقد  �لعاملي.  �ملجتمع  �لدميقر�طية يف  �لنظم  فكرة  ون�ضر  �لفقر  �إىل خف�ض معدلت  �ضعًيا  و�لنامية، 
در��ضة �حلالة جلامعة )كيونغ( و�جلهود �لتي تبذلها من �أجل �مل�ضوؤولية �لجتماعية �أنها و�حدة من �جلامعات 
�لر�ئدة �مل�ضاركة يف حتركات �لتنمية و�لتنوير �لريفية؛ حيث كانت ت�ضارك بن�ضاط يف �لتنمية �لريفية عن 
1970م،  عام  �لن�ضاط  هذ�  بد�أت  وقد  �لريفية،  �لقرى  يف  و�لعمل  و�لطاب  �لتدري�ض  هيئة  �أع�ضاء  طريق 
وو��ضلت جهودها �لتي برزت عام 1980م بو�ضع كل طاقاتها ومو�ردها يف حملة جلمع �ضمل �لعائات �مل�ضتتة 
ب�ضبب ما  �لتي تفرقت  �لأ�ضر  ر�ئدة يف جمع �ضمل  و�ل�ضمالية، كما بذلت جهوًد� وطنية  يف كوريا �جلنوبية 
يف  �لكورية”  “�جلمعية  1982م  عام  تاأ�ض�ضت  نف�ضه  �ل�ضياق  ويف  �ل�ضاح(.  من  �ملجردة  ب�)�ملنطقة  عرف 
حماولة جلمع �ملليون �ملنف�ضلني عن �أ�ضرهم، وتو�ضيع نطاقها على �ل�ضعيد �لعاملي من خال �إن�ضاء فروع يف 
)27( مدينة يف )18( بلًد�، ثم تبنت حملة �لتوقيع لدعم و�إعادة مل �ضمل ع�ضرة مايني من �لأ�ضر �مل�ضتتة 
بالتعاون مع  و�ل�ضمالية  كوريا �جلنوبية  توحيد  تعزيز  ب�ضكل م�ضرك  بد�أت  �أنها  كما  �لكورية عام 1993م. 
ن�ضطة  فكانت  منه،  �لتعليمي، وخا�ضة �خلدمي  دورها  يغفلها عن  للم�ضاحلة. كل هذ� مل  �لكوري  �ملجل�ض 
�إ�ضهامها يف �لآونة  للغاية لاإ�ضهام يف �لنهو�ض باملجتمع �لكوري عن طريق �لتعليم، وخري مثال على ذلك 
�لأخرية بتوفري دور�ت �لعلوم �لإن�ضانية للفقر�ء و�ملحرومني من �لتعليم، وتعبئة �ملو�رد من �حلكومة و�لقطاع 
�خلا�ض، وتو�ضيع �لأن�ضطة على �ل�ضعيد �لوطني وبالتعاون مع منظمات �ملجتمع �ملدين، وبناء �ضر�كات من 
�أجل مزيد من �لإ�ضهامات �لنظامية. ومما يندرج يف �ضياق �مل�ضوؤولية �ملجتمعية يف هذه �لتجربة تبني �جلامعة 
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مبادرة تق�ضي تخ�ضي�ض يوم و�حد من �ل�ضنة لأع�ضاء هيئة �لتدري�ض و�ملوظفني و�لطاب للعمل �لتطوعي 
من خال حمات و��ضعة على �ل�ضعيد �لوطني، وزيادة �لوعي حول �لق�ضايا �لعاملية من خال موقع على 

�ضبكة �لإنرنت يتيح �لتربعات عرب �لإنرنت، وبناء �مل�ضوؤولية �ملجتمعية.

3. اأبعاد امل�سوؤولية املجتمعية للجامعة: 

      ياحظ يف �أدبيات �مل�ضوؤولية �ملجتمعية �أن هناك تبايًنا يف حتديد عدد ونوعية �أبعادها، وقد يكون مرد 
هذ� �لتباين �إىل �لختاف يف �ملنطلقات و�لغايات �لتي تناولت هذ� �ملو�ضوع، �أو ب�ضبب �لختاف يف تعريف 
�مل�ضوؤولية �ملجتمعية و�ختاف ما هو مطلوب قيا�ضه فيها. ففي �لوقت �لذي ين�ضب فيه �حلديث عن �ملو�زنة 
بني جانب �لفائدة و�لأرباح وبني �جلانب �خلدمي �لجتماعي يف �لقطاع �خلا�ض، جند �أن هناك من يركز 
على �جلانب �لقيمي و�لأخاقي لهذ� �لقطاع. كما جند بع�ض �لأدبيات �لتي تتحدث عن �مل�ضوؤولية �ملجتمعية 
بو�ضفها جانًبا قيميًّا فقط م�ضتبعدة �جلانب �لإد�ري، بينما هناك من يوؤكد على �أن �لفكر �لإد�ري يدخل بقوة 
يف حتقيق �ملفهوم بالنظر �إىل �أن �لإد�رة و�ضيلة ل غاية كما قرره �لنملة )2009م(. ونظًر� لكون هذه �لدر��ضة 
�أول در��ضة –ح�ضب علم �لباحث – حاولت قيا�ض دور �جلامعة جتاه م�ضوؤوليتها �ملجتمعية فقد ر�ضمت لها 
�أدبيات  ��ضتقر�وؤها من  �لدور، مت  ب�ضكل مبا�ضر بهذ�  للجامعة ترتبط  �ملجتمعية  للم�ضوؤولية  �أبعاد  جمموعة 
هذ� �ملو�ضوع ومن �ملخت�ضني فيه ومن مر�جعة �لقياد�ت �جلامعية �لتي تبا�ضر هذ� �لدور؛ حيث مت تق�ضيمها 
و�لوطني  و�ل�ضحي،  و�لبيئي  و�لقيمي،  و�لأخاقي  و�ملجتمعي،  و�لإجر�ئي،  �لإد�ري  هي:  �أبعاد،  �ضتة  �إىل 
و�لنتمائي، و�ملعريف و�لربوي، ت�ضمن كل بعد منها جمموعة من �لفقر�ت �لتي تعرب عن دور �جلامعة يف 
هذ� �لبعد، وميكن �أن ت�ضكل هذه �لأبعاد موجًها لعديد من �لدر��ضات �مل�ضتقبلية بهذ� �خل�ضو�ض؛ كونها �أول 
��ضتبانة علمية حمكمة حتاول �لك�ضف عن دور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية يف �لدر��ضات �لعربية وفق 

�طاع �لباحث.

الدرا�سات ال�سابقة:

ا يف جمال قطاع �لأعمال،        حظيت �مل�ضوؤولية �ملجتمعية باهتمام عديد من �لباحثني و�ملهتمني خ�ضو�ضً
وُقدمت عديد من �لبحوث يف هذ� �ل�ضاأن، بينما مل يكن �حلال كذلك عند �حلديث عن �مل�ضوؤولية �ملجتمعية 
يف موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل، خ�ضو�ضا يف �جلامعات �لعربية )وفق �طاع �لباحث(؛ �لأمر �لذي يعزز �لقيام 
بهذه �لدر��ضة ويدعمها. وقد �طلع �لباحث على عدد من �لدر��ضات �لتي تك�ضف عن و�قع �مل�ضوؤولية �ملجتمعية 
يف  �أ�ضا�ًضا  �لدر��ضات  هذه  و�ضكلت  �جلامعات،  يف  �أو  و�ل�ضركات  �لأعمال  قطاع  يف  �ضو�ء  �ملجتمع  وخدمة 
بلورة وفهم م�ضكلة �لدر��ضة �حلالية، من خال �لوقوف على طبيعة هذه �لدر��ضات، �ضو�ء يف مو�ضوعها �أو 
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�إجر�ء�تها �أو �أهد�فها �أو نتائجها. و�ضيقت�ضر �لعر�ض على �أهمها و�أبرزها، �نطاًقا من �رتباطها مبو�ضوع 
�لدر��ضة �حلالية: 

• بعنو�ن 	 جاءت  �لتي  )1988م(  �لتويجري  در��ضة  �ملجتمعية  للم�ضوؤولية  �ملحلية  �لدر��ضات  �أقدم  من 
و�قع  تعّرف  �إىل  وهدفت  �ل�ضعودية”،  �لعربية  �ململكة  يف  �خلا�ض  �لقطاع  يف  �لجتماعية  “�مل�ضوؤولية 
�مل�ضوؤولية �ملجتمعية يف �لقطاع �خلا�ض يف �ململكة وتوفري بع�ض �لنتائج للمهتمني يف هذ� �ملجال؛ حيث 
�أ�ضارت نتائج �لدر��ضة �إىل �أن �ملن�ضاآت �ل�ضناعية و�خلدمية ما ز�لت قا�ضرة عن �لقيام بو�جبها جتاه 

�مل�ضوؤولية �لجتماعية، وهذ� يتطلب توعية �لقائمني على �ملن�ضاآت باأهمية دور �مل�ضوؤولية �لجتماعية.

• ويف در��ضة عن �لو�ضع يف �جلامعات �لرو�ضية قام بها )باين( وزماوؤه )Bain، et all, 1998(، وكان 	
�لتغري�ت من  لهذه  ��ضتجابتها  ومدى  �لرو�ضية،  بيئة �جلامعات  �لتغري�ت يف  على  �ل�ضوء  �إلقاء  هدفها 
خال در��ضة حالة لثاث جامعات رو�ضية. وبينت �لدر��ضة �أن هناك تغري�ت كبرية يف مفهوم وممار�ضة 
�أظهرت  كما  �ملحلية،  باحلاجات  و�رتباًطا  ح�ضا�ضية  �أكرث  �أ�ضبحت  �لتي  للجامعات  �ملجتمعية  �خلدمة 
يت�ضمن جمموعة  تطوعيًّا  عمًا  بو�ضفه  �خلارجي  للمجتمع  بتقدمي خدماتها  تقوم  �جلامعات  �أن هذه 
من �لن�ضاطات كالف�ضول �مل�ضائية، وتنظيم مقرر�ت مهنية للعامة تت�ضمن مهار�ت �لقيادة، ومهار�ت 
�إيجاد عاقة  �لتدري�ض فيها على  �أع�ضاء هيئة  �لعام. كذلك يتم ت�ضجيع  �لت�ضال، ومهار�ت �خلطاب 
طيبة مع �لهيئات و�ملوؤ�ض�ضات �ملحلية مثل �ملد�ر�ض و�ملكتبات و�ملتاحف و�لأندية �لريا�ضية و�ملوؤ�ض�ضات 
�لعلمي  �مل�ضتوى  على  �لن�ضاط  هذ�  يوؤثر  �أن  من  تخوفها  �إىل  ا  �أي�ضً �لدر��ضة  �أ�ضارت  وقد  �ل�ضناعية. 

للجامعة.

• من جهته قام )مورجان( )Morgan, 1999( بدر��ضة حول ��ضتخد�م �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض للوقت يف 	
خدمة �ملجتمع، من خال در��ضة م�ضحية ملجموعة من �جلامعات �لوطنية و�خلا�ضة يف �ليابان؛ حيث 
�، يف �لوقت �لذي تقدم  بينت �لدر��ضة �أن دور �جلامعات يف �أن�ضطة �ملجتمع �ملحلي حمدود و�ضئيل جدًّ

فيه هذه �جلامعات جمموعة كبرية من �لأبحاث �لتقليدية.

• كما قام �لعتيبي )2003م( بدر��ضة بعنو�ن »دور جامعة �لكويت يف تطوير موؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملحلي من 	
�أن دور �جلامعة يف تطوير موؤ�ض�ضات  �لدر��ضة  �أو�ضحت  �لتدري�ض فيها«، وقد  �أع�ضاء هيئة  وجهة نظر 
�ملجتمع كان بدرجة متو�ضطة يف جميع �ملجالت. ويف �ضوء هذه �لنتيجة �أو�ضت �لدر��ضة مبجموعة من 
�لتو�ضيات �أهمها �أن ت�ضع �جلامعة كافة �إمكاناتها �ملادية و�لب�ضرية وجميع مر�فقها يف خدمة �ملجتمع 

�ملحلي، وزيادة تو��ضلها وتفاعلها معه.
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• �أما �لر�ضيد )2005م( فقد قام بدر��ضة بعنو�ن “دور �جلامعة يف خدمة �ملجتمع ومدى قيام �جلامعات 	
وقد  �لأردنية.  �لتدري�ض يف �جلامعات  هيئة  �أع�ضاء  �آر�ء  ��ضتق�ضاء  عن طريق  �لدور”،  بهذ�  �لأردنية 
على  وزعت  ن�ضاًطا  و�أربعني  يظهر يف خم�ضة  �ملجتمع  دور �جلامعة يف خدمة  �أن  �إىل  �لدر��ضة  تو�ضلت 
�ضتة جمالت، كما �أظهرت �لدر��ضة �أن درجة قيام �جلامعات �لأردنية بدورها يف خدمة �ملجتمع جاءت 

متو�ضطة ب�ضكل عام.

• من جانبه �أو�ضح )هري�ض و�ضنايدر( (Hersh & Schneider,2005( يف در��ضتهما حول تعزيز �مل�ضوؤولية 	
�لوطني، مثل جامعة  �مل�ضتوى  �ملوؤ�ض�ضات على  �أن عديًد� من هذه  و�ملجتمعية يف �جلامعات  �ل�ضخ�ضية 
متطلبات  من  يتجز�أ  ل  جزًء�  �مل�ضوؤولية  جعلت  )ديوكي(  وجامعة  )�ضتانفورد(،  وجامعة  )هارفرد(، 
�حل�ضول على �لدرجة �لعلمية، و�أن لدى هذه �جلامعات �لتز�مات تعك�ض �جتاًها �أو�ضع يف جمال �لأخاق 
�لتي  �لتعلم  عمليات  يف  �لبارزة  �لأهد�ف  �أحد  �ضكلت  حيث  و�ملجتمعية؛  �ل�ضخ�ضية  و�مل�ضوؤولية  و�لقيم 
حتقيق  على  تعمل  و��ضحة  ��ضتباقية  مبادر�ت  وجود  ب�ضرورة  �لباحثان  �أو�ضى  وقد  �لكليات.  تقدمها 
هذه �لأهد�ف �ملرتبطة بالأخاق و�مل�ضوؤولية �ل�ضخ�ضية و�ملجتمعية، وربطها بالتميز �لدر��ضي للطاب 

ا، وتقدمي �لأدو�ت �لتي تتيح قيا�ض مدى �لوفاء بهذه �لأهد�ف وتقييمها. و�ملجتمع �خلارجي �أي�ضً

• وبهدف معرفة تقدير �أع�ضاء هيئة �لتدري�ض للم�ضوؤولية �ملجتمعية يف جامعة �لبلقاء �لتطبيقية خلدمة 	
ا للجامعة يف خدمة �ملجتمع  �ملجتمع �لأردين، قام �خلز�عي وبدح )2011م( بدر��ضة �أظهرت دوًر� مهمًّ
خمتلف  يف  �خلريجني  وعدد  �جلامعة  يف  �ملقبولني  عدد  يف  م�ضتمرة  زيادة  يلي:  ما  خال  من  يت�ضح 
�لتخ�ض�ضات، وزيادة م�ضتمرة يف �لتوظيف يف خمتلف �لتخ�ض�ضات �لعلمية، ووجود تقدير كبري لدى 
�لأع�ضاء يف �جلامعة عن �خلدمات �لتي تقدمها خلدمة �ملجتمع �لأردين �لتي تن�ضجم مع روؤية �جلامعة 

و�أهد�فها.

• ويف در��ضة بعنو�ن “�مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات: بني �لربحية و�لطوعية” قام بها رحال )2011م( 	
�أن �مل�ضوؤولية �ملجتمعية من �أهم �لو�جبات �لو�قعة على عاتقها، وهي �لتز�م د�ئم وم�ضتمر منها  بينت 
جتاه �ملجتمع، ول تقت�ضر على جمرد �مل�ضاركة يف �لأعمال �خلريية وعمل �حلمات �لتطوعية. كما بينت 
�أن �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات تكت�ضب �أهمية متز�يدة بعد تخلي �حلكومات عن كثري من �أدو�رها، 
موؤكدة على �أهمية �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات وللموؤ�ض�ضات يف حت�ضني �خلدمات �لتي تقدم للمجتمع، 

وخلق فر�ض عمل حقيقية، و�مل�ضاركة يف �إيجاد حلول للم�ضكات �لقت�ضادية و�لجتماعية و�لبيئية....
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• �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للجامعات �لعربية، متخًذ� 	 �ل�ضياق قام �ضاهني )2011م( بدر��ضة حول  ويف ذ�ت 
من جامعة �لقد�ض �ملفتوحة منوذًجا، وقد �أكدت �لدر��ضة �ضرورة �أن تخطو �جلامعات خطو�ت حقيقية 
وموؤثرة لتحقيق �مل�ضوؤولية �ملجتمعية، من خال عهد وميثاق �جتماعي بني �جلامعات و�ملجتمع، وو�ضع 
للجامعات  وموؤثر  فاعل  باإ�ضهام  �لكفيلة  �ملبا�ضرة  وغري  �ملبا�ضرة  �لإجر�ء�ت  وحتديد  �لإ�ضر�تيجيات، 
�أكّدت �لدر��ضة �أن جامعة �لقد�ض �ملفتوحة  يف حت�ضني وتو�ضيع نطاق �ملجتمعات �ملحلية وتنميتها. كما 
-بو�ضفها جامعة وطنية عامة- ت�ضتند �إىل روؤية غري تقليدية تعمل على تعميق �لفكر �لإبد�عي ومنجز�ته 
�لثقافية و�لتقنية يف �ملجتمع وتر�ضيخها؛ مما يفتح لها �ملجال يف �أن تكون �ضريًكا كامًا يف تطوير �ملجتمع 
�إل من  �لفل�ضطيني ب�ضكل خا�ض، يف �لوقت �لذي تلتزم فيه بنوعية �لتعليم وحد�ثته، وهذ� لن يحدث 

خال تطوير �ضيغ �مل�ضاركة بني �جلامعة و�ملجتمع.

• �ضادية 	 بينت  �لفل�ضطيني"  "�ضمان جودة �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للتعليم �جلامعي  بعنو�ن  در��ضة  ويف 
�أبرزها  �ل�ضور،  من  عدد  خال  من  �ملجتمعية  بامل�ضوؤولية  �لعاملي  �لهتمام  مدى  )2011م(  خملوف 
�ضدور معايري �مل�ضوؤولية �ملجتمعية عام 1997م برقم )SA8000(، وهي �أول معايري دولية طوعية ت�ضدر 
على �ضرورة �إدر�ج �مل�ضوؤولية �ملجتمعية �ضمن �خلطة  �لدر��ضة  �أكدت  كما  �ملوؤ�ض�ضة.  �أخاقيات  ب�ضاأن 
�لإ�ضر�تيجية ملوؤ�ض�ضات �لتعليم �جلامعي �لفل�ضطيني، بالإ�ضافة �إىل زيادة �لهتمام باإجر�ء �لدر��ضات 

و�لأبحاث �ملتعلقة بها.

• �لأخاقية 	 �ملمار�ضات  تطور  حول  در��ضة  قدمو�  فقد   )Alcota et all ,2013( وزماوؤه  )�لكوتا(  �أما 
و�مل�ضوؤولية �ملجتمعية يف كليات طب �لأ�ضنان يف جامعة ت�ضيلي، من خال تعّرف ت�ضور�ت �أع�ضاء هيئة 
�لتي  �لدر��ضة  بينت  وقد  �ملجتمعية.  بامل�ضوؤولية  �ملرتبطة  �لأبعاد  من  جمموعة  عن  و�لطاب  �لتدري�ض 
��ضتخدمت �أ�ضلوب �ملقابات �ملعمقة مع �ضتة ع�ضر فرًد� )ثمانية �أ�ضاتذة وثمانية طاب( �أن مناهج كلية 
�أعدت للتعليم �لتقني و�لتدريب؛ مما قد يف�ضل دورها يف معاجلة �مل�ضكات �لجتماعية  طب �لأ�ضنان 
كما  �ملجتمع،  م�ضكات  حل  يف  ي�ضهم  ول  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  يتحمل  ل  �لطالب  يجعل  �لذي  بال�ضكل 
�أظهرت نتائج حتليل هذه �ملقابات �أن �لطاب و�لأ�ضاتذة ل يلقون �لت�ضجيع �لكايف لالتز�م �لأخاقي 
و�ل�ضعور بامل�ضوؤولية �ملجتمعية يف �ملناهج �لدر��ضية �حلالية و�ملمار�ضات �لتعليمية �مل�ضتخدمة؛ مما يظهر 

حاجتها �إىل �ملر�جعة وتعزيز �للتز�م بهذه �مل�ضوؤولية. 
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تعليق على الدرا�سات ال�سابقة: 

من خال ��ضتعر��ض �لدر��ضات �ل�ضابقة ذ�ت �لعاقة بالدر��ضة �حلالية و�لوقوف على �أدبها �لنظري 
ومنهجياتها �لعلمية تبني للباحث ما يلي: 

• تعدد �لأ�ضاليب �ملنهجية �مل�ضتخدمة يف هذه �لدر��ضات بني و�ضفية قائمة على در��ضة �لو�قع وحتليله، 	
وبني م�ضحية ميد�نية �أو در��ضة حالة. 

• يف 	 �ملجتمع  خلدمة  مر�دفة  بو�ضفها  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  تناولت  �لدر��ضات  من  جمموعة  هناك 
�جلامعة دون �إبر�ز �لفروق بني هذين �ملفهومني.

• �أو�ضت �أغلب هذه �لدر��ضات ب�ضرورة �هتمام �جلامعة بامل�ضوؤولية �ملجتمعية و�لقيام بو�جبها جتاه 	
هذه �مل�ضوؤولية.

• ��ضتفادت هذه �لدر��ضة من �لدر��ضات �ل�ضابقة يف �إعد�د �لإطار �لنظري و�إغنائها بعديد من �لأفكار 	
�ملرتبطة بدور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية وكانت �أ�ضا�ًضا يف بناء �أد�ة �لدر��ضة.

•  جاءت هذه �لدر��ضة لتنتظم مع �لدر��ضات �ل�ضابقة يف �إطارها �لعام وتخ�ض�ض �أهد�فها يف �لبحث 	
عن دور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية يف �جلامعات �حلكومية.

• متيزت هذه �لدر��ضة عن �لدر��ضات �ل�ضابقة مبا يلي: 	

يف 	  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  جتاه  �جلامعة  دور  يف  تبحث  �لباحث-  علم  -ح�ضب  در��ضة  �أول  تعد 
�جلامعات �حلكومية �ل�ضعودية. وقد تناولت �مل�ضوؤولية �ملجتمعية بكونها ق�ضية م�ضتقلة وخمتلفة 

عن خدمة �ملجتمع �لتي تعد وظيفة من وظائف �جلامعة.

تختلف هذه �لدر��ضة عن �لدر��ضات �ل�ضابقة يف �أد�تها �لتي ت�ضمنت جمموعة �لأبعاد �ملرتبطة 	 
بدور �جلامعة يف م�ضوؤوليتها �ملجتمعية، �لتي ياأمل �لباحث �أن ت�ضكل مقيا�ًضا لدور �جلامعة جتاه 

للم�ضوؤولية �ملجتمعية لعديد من �لدر��ضات �لاحقة باإذن �هلل.

�لقياد�ت �جلامعية 	  �ل�ضابقة يف جمتمعها؛ حيث �ختارت  �لدر��ضات  �لدر��ضة عن  تختلف هذه 
للو�ضول �إىل نتائج دقيقة للدر��ضة بحكم �خلربة و�لتاأهيل و�ملركز �لوظيفي لها. 
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االإجراءات املنهجية للدرا�سة:

منهج الدرا�سة:
�عتمدت �لدر��ضة �ملنهج �لو�ضفي �مل�ضحي �لذي يهدف �إىل و�ضف �لظاهرة �ملدرو�ضة من حيث طبيعتها 
ودرجة تو�فرها، و�عتمدت �ل�ضتبانة �أد�ًة يف جمع بياناتها. ويعد هذ� �لأ�ضلوب من �لأ�ضاليب �لبحثية �جليدة 

�إذ� ما �أح�ضن بناء �أدو�ته، و�ختريت عينته بطريقة علمية دقيقة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها: 

�أف�ضل  �أن يقدمو�  ��ضتهدفت �لدر��ضة يف جمتمعها �لقياد�ت �جلامعية، وهم �لأ�ضخا�ض �لذين ميكن 
�إح�ضائية  للجامعات. ونظًر� لعدم وجود  �مل�ضوؤولية �ملجتمعية  بو�قع  �ملتعلقة  �لدر��ضة  تقدير�ت عن جو�نب 
دقيقة لعدد �لقياد�ت �جلامعية يف �جلامعات حمل �لدر��ضة، فقد �أُخذت عينة ع�ضو�ئية طبقية روعي فيها 
��ضتبعاد  �لعينة )107( مفرد�ت )جدول 1(، وذلك بعد  �لدر��ضة، وبلغت  �ملعتمدة يف  �ملتغري�ت  متثيل كل 
)21( ��ضتبانة لعدم �كتمالها، �أو عدم مطابقتها ملو��ضفات عينة �لدر��ضة. وبالرجوع �إىل �لهياكل �لتنظيمية 
دقيقة  لي�ضت  �لن�ضبة  وهذه  بحدود )%28(،  �لدر��ضة  �إىل جمتمع  �لعينة  ن�ضبة  �أن  للباحث  تبني  للجامعات 
متاًما، ورمبا تزيد �أو تقل قليًا لعدم ثبوت �لهيكل �لتنظيمي يف �جلامعة يف �أغلب �لأحيان. وهذ� �لعدد يعد 
جيًد� ن�ضبًة �إىل نوعية وطبيعة �لعينة �لتي �ضمت �ملر�كز �لوظيفية �لتالية: وكاء �جلامعة، وم�ضاعدي وكاء 
�جلامعة، وعمد�ء �لعماد�ت �مل�ضاندة، وعمد�ء �لكليات، ووكاء  �لعماد�ت، و�لوظائف �لقيادية �لأخرى يف 

�جلامعة )م�ضت�ضار، ومدير برنامج(. 

وقد �قُت�ضر على وظيفتي )م�ضت�ضار ومدير برنامج( يف �لوظائف �لقيادية �لأخرى و��ضتبعد ما   
ا على �ختيار عينة در��ضة  �ضو�ها لعدم وجود عدد كبري من هذه �لوظائف يف �ل�ضتجابات �مل�ضرجعة، وحر�ضً

منا�ضبة ملحدد�تها.
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 جدول )1(
�أفر�د عينة �لدر��ضة موزعني ح�ضب �جلامعة ونوع �لكلية و�لدرجة �لعلمية و�ملركز �لوظيفي و�جلن�ض

الن�سبة املئويةالتكرارالفئةاملتغري

�جلامعة
43%46�مللك �ضعود

30.8%33�لإمام حممد بن �ضعود
26.2%28�لأمرية نورة

56.1%60علميةنوع �لكلية
43.9%47نظرية �إن�ضانية

�لدرجة �لعلمية
26.2%28�أ�ضتاذ

27.1%29�أ�ضتاذ م�ضارك
46.7%50�أ�ضتاذ م�ضاعد

�ملركز �لوظيفي

7.5%8وكيل جامعة
4.7%5م�ضاعد وكيل جامعة

22.4%24عميد
45.8%49وكيل عمادة

19.6%21�أخرى

67.3%72ذكر�جلن�ض
32.7%35�أنثى

اأداة الدرا�سة: 
�مل�ضوؤولية  يف  �جلامعات  دور  عن  للك�ضف  �لباحث  ��ضتخدمها  �لتي  �ل�ضتبانة هي �لأد�ة �لرئي�ضة 
�ملجتمعية من �أجل حتقيق �أهد�ف �لدر��ضة و�لإجابة عن �أ�ضئلتها، و�عتمد يف بنائها على �لبحث يف �مل�ضوؤولية 
�لتي  و�لأبحاث  �لدر��ضات  على  و�لطاع  بها،  �ملرتبطة  و�لكتابات  �لأدبيات  ومر�جعة  و�أبعادها،  �ملجتمعية 
تكونت  وقد  �ملجال.  و�ملتخ�ض�ضني يف هذ�  �آر�ء �خلرب�ء  من  �ل�ضتفادة  �إىل  �إ�ضافة  �ملو�ضوع،  تناولت هذ� 
�ل�ضتبانة من جز�أين، يت�ضمن �لأول �ملعلومات �لذ�تية عن �أفر�د جمتمع �لدر��ضة، ويت�ضمن �لثاين )63( 
و�لأخاقي  و�ملجتمعي،  و�لإجر�ئي،  �لإد�ري  هي:  �أبعاد،  �ضتة  على  وتوزعت  �إيجابية  ب�ضيغة  �ضيغت  فقرة 
�لقياد�ت  تقدير  �إىل تعّرف  تهدف  و�لربوي،  و�ملعريف  و�لنتمائي،  و�لوطني  و�ل�ضحي،  و�لبيئي  و�لقيمي، 
لو�قع �مل�ضوؤولية �ملجتمعية يف �جلامعات من خال �ضلم �لختيار �خلما�ضي )مو�فق متاًما، مو�فق، ل �أدري، 
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غري مو�فق، غري مو�فق �أبًد�(. وقد ذيلت �ل�ضتبانة ب�ضوؤ�ل مفتوح لذكر �ملقرحات �لتي تدعم دور �جلامعة 
يف م�ضوؤوليتها �ملجتمعية. 

وقد ُحدد و�قع �مل�ضوؤولية �ملجتمعية من خال تقدير �لقياد�ت �جلامعية لها بالطريقة �مل�ضتخدمة 
يف در��ضة �ل�ضمري )2013م( وفق �أربعة م�ضتويات )و�قع �ضعيف، و�قع متو�ضط، و�قع جيد، و�قع ممتاز(، 
وذلك بتقييم �ملتو�ضط �حل�ضابي لكل فقرة على �لنحو �لآتي: �حلد �لأعلى للدرجة �ملح�ضوبة على كل فقرة 
من فقر�ت �أد�ة �لدر��ضة خم�ض درجات، و�حلد �لأدنى درجة و�حدة، وبطرح �حلد �لأدنى من �لأعلى نح�ضل 
على )4(، وبتق�ضيم �لناجت على �أربعة م�ضتويات )ممتاز، جيد، متو�ضط، �ضعيف( ن�ضتخرج طول �لفرة بني 
كل م�ضتوى و�آخر وهو و�حد �ضحيح، وبناء عليه يكون �ملحك �ملعتمد لتف�ضري وجهة نظر �أفر�د عينة �لدر��ضة 

لاأد�ة كلها ولكل جمال من جمالتها على �لنحو �لتايل: 

ح�ضول �لفقرة على متو�ضط ح�ضابي �أقل من )2-( و�قع �ضعيف. . 1

ح�ضول �لفقرة على متو�ضط ح�ضابي  �أكرث من )2( و�أقل من )3 -( و�قع متو�ضط.. 2

ح�ضول �لفقرة على متو�ضط ح�ضابي من )3( �إىل �أقل من )4-( و�قع جيد.. 3

ح�ضول �لفرة على متو�ضط ح�ضابي من )4( فاأعلى و�قع ممتاز.. 4

�سدق اأداة الدرا�سة وثباتها: 

مت �لتحقق من �ضدق �أد�ة �لدر��ضة بعر�ضها على جمموعة من �ملحكمني ذوي �خلربة من �أع�ضاء 
هيئة �لتدري�ض؛ لإبد�ء �آر�ئهم حول ماءمة فقر�تها ومنا�ضبتها و�ضمولها و�نتمائها لأبعاد �لدر��ضة، ومنا�ضبة 
�حت�ضب  كما  �جلو�نب.  هذه  يف  روؤيتهم  وفق  عليها  �لازمة  �لتعديات  �إجر�ء  ثم  ومن  �للغوية،  �ضياغتها 
�ضدق �ملحك لاأد�ة؛ حيث بلغ )0.989(، وهو معامل �ضدق مرتفع. وللتاأكد من ثبات �لأد�ة �حت�ضب معامل 
�لت�ضاق �لد�خلي لها با�ضتخد�م معادلة )كرومباخ �ألفا( )Cronbach›s Alpha( بعد تطبيقها على )13( 
�أبعادها؛ حيث بلغ �ملعامل  �أفر�د جمتمع �لدر��ضة، و��ضتخرج معامل �لثبات لاأد�ة ولكل بعد من  فرًد� من 

�لكلي )0.979( كما يف جدول )2( وهو معامل مرتفع ميكن �لوثوق به علميًّا. 
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جدول )2(
ثبات �لأد�ة با�ضتخد�م معادلة )كرونباخ �ألفا(

 عددالبعدم
 عددالبعدمال�سدقالثباتالفقرات

ال�سدقالثباتالفقرات

80.9170.957�لبيئي و�ل�ضحي140.8790.9374�لإد�ري و�لإجر�ئي1

100.9110.954�لوطني و�لنتمائي120.9220.9605�ملجتمعي2

90.8710.933�ملعريف و�لربوي100.8740.9346�لأخاقي و�لقيمي3

0.989�ل�ضدق �لكلي0.979�لثبات �لكلي

* �حت�ضب �ضدق �ملحك عن طريق جذر معامل �لثبات.

متغريات الدرا�سة: 
�عتمدت �لدر��ضة عدًد� من �ملتغري�ت �مل�ضتقلة على �لنحو �لتايل:

�جلامعة، و�ضملت ثاث جامعات هي: �مللك �ضعود، و�لإمام حممد بن �ضعود �لإ�ضامية، و�لأمرية . 1
نورة.

نوع �لكلية، و�ضمل م�ضتويني هما: علمية، ونظرية �إن�ضانية.. 2
�لدرجة �لعلمية، و�ضملت ثاث درجات: �أ�ضتاذ، و�أ�ضتاذ م�ضارك، و�أ�ضتاذ م�ضاعد.. 3
ووكيل . 4 وعميد،  جامعة،  وكيل  وم�ضاعد  جامعة،  وكيل  م�ضتويات:  خم�ضة  و�ضمل  �لوظيفي،  �ملركز 

عمادة، ووظيفة قيادية �أخرى.
�جلن�ض: ذكر، و�أنثى.. 5

�أما �ملتغري �لتابع فهو درجة تقدير �أفر�د عينة �لدر��ضة لفقر�تها.

االأ�ساليب االإح�سائية: 
 ،)SPSS( من �أجل معاجلة �لبيانات ��ضتخدم �لباحث برنامج �لرزم �لإح�ضائية للعلوم �لجتماعية

وذلك با�ضتخد�م �ملعاجلات �لإح�ضائية �لآتية: 
�ملتو�ضطات �حل�ضابية، و�لن�ضب �ملئوية. . 1
عند . 2 �ملتو�ضطات  ولرتيب  �حل�ضابي  و�ضطها  عن  �لبيانات  ت�ضتت  مدى  ملعرفة  �ملعيارية  �لنحر�فات 

ت�ضاويها.



المجلة السعودية للتعليم العالي - العدد الثاني عشر - محرم  1436هـ118

�ختبار )كرومباخ �ألفا( )Cronbach›s Alpha( ملعرفة ثبات فقر�ت �ل�ضتبانة.. 3
�ختبار )Independent-Samples T Test( ملجموعتني م�ضتقلتني.. 4
5 ..)One way-A NOVA( حتليل �لتباين �لأحادي
 �ختبار )LSD( للمقارنات �لبعدية بني �ملتو�ضطات �حل�ضابية. . 6

نتائج الدرا�سة: 

�ضيتم عر�ض نتائج �لدر��ضة وفق �أ�ضئلتها كما يلي: 

ال�سوؤال االأول للدرا�سة: ما تقدير �لقياد�ت �جلامعية لدور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية؟

�أبعادها،  لاإجابة عن �ل�ضوؤ�ل �لثاين ��ضتخرجت �ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية لكل ُبعد من 
ولاأبعاد كلها مرتبة ح�ضب �أعلى �لأبعاد يف �ملتو�ضط �حل�ضابي كما يف �جلدول )3(. 

جدول )3(

�ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لتقدير لكل ُبعد من �أبعاد �لأد�ة ولاأبعاد كلها مرتبة تنازليًّا
التقديراالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياالأبعادالرتتيب

جيد3.920.74�لبعد �لأخاقي و�لقيمي3
جيد3.900.67�لبعد �ملجتمعي2
جيد3.880.71�لبعد �لوطني و�لنتمائي5
جيد3.750.68�لبعد �لبيئي و�ل�ضحي4
جيد3.700.78�لبعد �ملعريف و�لربوي6
جيد3.620.67�لبعد �لإد�ري و�لإجر�ئي1

جيد3.79�لك��ل��������������������ي

حمل  �جلامعات  يف  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  جتاه  �جلامعة  لدور  �لعام  �لتقدير  �أن   )3( �جلدول  يبني 
و�أن   ،)3.79( بلغ  حيث  �لدر��ضة؛  لهذه  �ملعتمد  �لنتائج  تف�ضري  �ضلم  وفق  )جيد(  مب�ضتوى  جاء  �لدر��ضة 
ح�ضل  �إذ  و�لقيمي؛  �لأخاقي  �لبعد  هو  و�قًعا  �أف�ضلها  وكان  �مل�ضتوى،  هذ�  يف  وقعت  �ل�ضتة  �لأبعاد  جميع 
على متو�ضط ح�ضابي بلغ )3.92(، بينما �أدناها و�قًعا �لبعد �لإد�ري و�لإجر�ئي مبتو�ضط ح�ضابي )3.62(. 
وت�ضري هذه �لنتيجة �إىل حتقق �أدو�ر كثرية للجامعة يف �مل�ضوؤولية �ملجتمعية، لكنها ل ز�لت يف طور �لن�ضج 
و�لتبلور للو�ضول �إىل طموحات هذه �ملوؤ�ض�ضات و�أهد�فها �ملر�ضومة �لتي جاءت يف تو�ضيات عدد من �ملوؤمتر�ت 
و�لندو�ت �ملرتبطة بامل�ضوؤولية �ملجتمعية �لتي كان �آخرها معر�ض وموؤمتر �لتعليم �لعايل �لر�بع حول �مل�ضوؤولية 
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�ملجتمعية للجامعات. و�ضتتم مناق�ضة تف�ضيات هذ� �لو�قع وفق كل بعد من �أبعاد �لدر��ضة كما يف �جلد�ول 
�لتالية.

جدول )4(
�لن�ضب �ملئوية و�ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د �لعينة

 على �لُبعد �لإد�ري و�لإجر�ئي 

الفقراتم
غري 

موافق  
اأبًدا

 غري
موافق

ال
 موافقموافقاأدري

املتو�سطمتاما
احل�سابي

 االنحراف
ترتيباملعياري

%%%%%

 حتدد �جلامعة هيئة ت�ضرف على �أن�ضطة1
0.910.320.647.720.63.76.925�مل�ضوؤولية �ملجتمعية.

 تتبنى �جلامعة خطة ونظاًما و��ضًحا2
0.914.027.136.421.53.631.007للم�ضوؤولية �ملجتمعية.

 ت�ضع �جلامعة ميز�نية و��ضحة ومف�ضلة3
2.820.641.126.29.33.18.9614للم�ضوؤولية �ملجتمعية.

 تقدم �جلامعة در��ضات تقوميية لأد�ئها4
0.923.429.932.713.13.331.0012حول �مل�ضوؤولية �ملجتمعية.

 تعقد �جلامعة موؤمتر�ت ت�ضاعد يف5
2.810.35.657.024.33.89.984ترقية �ملجتمع وحل م�ضكاته.

 تقدم �جلامعة خدمات ��ضت�ضارية6
0.97.512.144.934.64.04.922ملوؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملختلفة.

 ت�ضجع �جلامعة تاأ�ضي�ض �جلمعيات7
3.715.922.437.420.63.551.108�لطابية �ملرتبطة باملجتمع وق�ضاياه.

 تدرج �جلامعة �ضمن بر�جمها م�ضاقات8
1.913.115.950.518.73.71.986مرتبطة بامل�ضوؤولية �ملجتمعية.

9
 توظف �جلامعة مو�قع �لتو��ضل

 �لجتماعي يف تعزيز مفاهيم �مل�ضوؤولية
�ملجتمعية.

1.919.627.141.110.33.38.9711

10
 تقدم �جلامعة لأفر�د �ملجتمع دور�ت

 تدريبية يف تنمية �إد�رة �مل�ضاريع
و�لأعمال �ملختلفة.

0.98.415.949.525.23.89.913

 تعقد �جلامعة دور�ت جمانية لن�ضر11
0.915.931.838.313.13.46.949�لوعي بامل�ضوؤولية �ملجتمعية.

 ت�ضدر �جلامعة ن�ضر�ت دورية ت�ضهم يف12
1.920.627.131.818.73.441.0710زيادة �لوعي بامل�ضوؤولية �ملجتمعية.

 ترعى �جلامعة �لن�ضاطات �لثقافية13
0.96.54.760.727.14.06.811ب�ضكل م�ضتمر.

14
 تقدم �جلامعة جمموعة من �حلو�فز
 و�لت�ضهيات لأع�ضاء هيئة �لتدري�ض

�ملنخرطني يف خدمة �ملجتمع.
3.730.815.932.716.83.281.1713

3.620.67�ملجال كله
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من  فقرة  لكل  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�ضابية  و�ملتو�ضطات  �ملئوية  �لن�ضب   )4( �جلدول  يو�ضح 
فقر�ت �لبعد �لأول �ملتعلق باجلانب �لإد�ري و�لإجر�ئي؛ حيث جاء هذ� �لبعد يف �ملرتبة �لأخرية من حيث 
ا ثاين �أدنى فقر�ت  �لتقدير �لعام بح�ضوله على متو�ضط ح�ضابي )3.62(. وقد وقع �ضمن هذ� �لبعد �أي�ضً
�أد�ة �لدر��ضة و�قًعا �لتي ن�ضت على  » ت�ضع �جلامعة ميز�نية و��ضحة ومف�ضلة للم�ضوؤولية �ملجتمعية« مبتو�ضط 
ح�ضابي )3.18(. تاها يف �ملتو�ضط �لفقرة )14( �ملرتبطة بتقدمي حو�فز وت�ضهيات لأع�ضاء هيئة �لتدري�ض 
�ملنخرطني يف خدمة �ملجتمع مبتو�ضط )3.28(. �أما �أعلى �لفقر�ت و�قًعا فكانت �لفقرة )13( �لتي ن�ضت 
على »ترعى �جلامعة �لن�ضاطات �لثقافية ب�ضكل م�ضتمر« مبتو�ضط )4.06(، ثم �لفقرة )6( �لتي ن�ضت على 
�أن »تقدم �جلامعة خدمات ��ضت�ضارية ملوؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملختلفة« مبتو�ضط )4.04(. وتوؤكد هذه �لنتيجة 
على �أن �لدور �لإد�ري و�لإجر�ئي للجامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية ل يز�ل غري حمدد وغري و��ضح بال�ضكل 
�لذي يجعل منها مهمة و��ضحة لها قو�عد منظمة، ومنهجية و��ضحة، وميز�نية حمددة د�خل �جلامعة، و�أن 

ما يقدم حتى �لآن يقع �ضمن وظيفة �جلامعة �لثالثة �ملرتبطة بخدمة �ملجتمع. 

جدول )5(
�لن�ضب �ملئوية و�ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د �لعينة على �لبعد �ملجتمعي

الفقراتم

 غري
  موافق

اأبًدا
 غري

موافق
ال

اأدري
 موافقموافق

متاما
املتو�سط

احل�سابي
 االنحراف
ترتيباملعياري

%%%%%

1
 تدرك قياد�ت �جلامعة

 م�ضوؤوليتها �ملجتمعية ب�ضكل
و��ضح.

0.99.319.643.027.13.85.957

 تهتم �جلامعة ببناء عاقات2
0.99.311.251.427.13.94.914جيدة مع موؤ�ض�ضات �ملجتمع.

3
 تهتم �جلامعة باملعار�ض

 و�لندو�ت �ملرتبطة باخلدمات
�لجتماعية.

0.98.410.353.327.13.97.893

4
 ت�ضجع �جلامعة �أفر�د �ملجتمع

 على زيارتها و�ل�ضتفادة من
مر�فقها.

0.915.021.539.323.43.691.0212

 ت�ضارك �جلامعة يف �ملنا�ضبات5
0.91.910.357.929.04.12.732 �لجتماعية.
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الفقراتم

 غري
  موافق

اأبًدا
 غري

موافق
ال

اأدري
 موافقموافق

متاما
املتو�سط

احل�سابي
 االنحراف
ترتيباملعياري

%%%%%

 تعمل �جلامعة على تعزيز6
0.94.71.946.745.84.31.801 موقعها و�ضمعتها د�خل �ملجتمع.

7

ا �أف�ضل  تقدم �جلامعة فر�ضً
 لذوي �لحتياجات �خلا�ضة

 مل�ضاعدتهم يف �مل�ضاركة
 �لجتماعية ودجمهم يف

�ملجتمع.

2.86.524.350.515.93.70.9111

8
 تربط �جلامعة بني نوعية

 �لأبحاث �لعلمية وم�ضكات
 �ملجتمع.

2.812.19.355.120.63.781.009

9
 تتيح �جلامعة لأع�ضاء هيئة

 �لتدري�ض �لفر�ضة للم�ضاركة يف
 �ملجال �لتطوعي �لعام خلدمة

�ملجتمع.
0.96.521.549.521.53.84.878

 ت�ضهم �جلامعة يف تنفيذ10
0.97.524.348.618.73.76.8710 �مل�ضاريع �لتنموية و�لجتماعية.

 ت�ضاعد �جلامعة طابها يف حل11
0.98.410.361.718.73.88.836 م�ضكاتهم �لجتماعية.

 ت�ضهم �جلامعة يف �ضندوق دعم12
03.727.143.026.23.91.825�لطلبة �ملحتاجني.

3.900.67املجال كله

يبني �جلدول )5( �لنتائج �لتف�ضيلية للبعد �لثاين من �أبعاد �لدر��ضة �ملرتبط باملجتمع؛ حيث ح�ضل 
على متو�ضط )3.90(، وكان �أعلى �لفقر�ت و�قًعا �لفقرة )6( �لتي ن�ضت على »تعمل �جلامعة على تعزيز 
موقعها و�ضمعتها د�خل �ملجتمع«   مبتو�ضط ح�ضابي )4.31(. تاها �لفقرة )5( مبتو�ضط ح�ضابي )4.12(. 
زيارتها  �ملجتمع على  �أفر�د  »ت�ضجع �جلامعة  �لتي ن�ضت على  للفقرة )4(  و�قًعا كان  �لفقر�ت  �أدنى  بينما 
و�ل�ضتفادة من مر�فقها«. وياحظ على هذه �لنتيجة �أن �أكرث �لفقر�ت �رتباًطا مبا�ضًر� باملجتمع وحاجاته 
جاءت هي �لأدنى و�قًعا يف نتيجة �لدر��ضة؛ مما يوؤكد على �أن �جلامعات مل تتنب مفهوم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية 

مبعناه �لو��ضع بال�ضورة �ملطلوبة حتى �لآن.
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جدول )6(
�لن�ضب �ملئوية و�ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د �لعينة

 على �لبعد �لأخاقي و�لقيمي

الفقراتم

 غري
  موافق

اأبًدا
 غري

موافق
ال

اأدري
 موافقموافق

املتو�سطمتاما

احل�سابي
 االنحراف
ترتيباملعياري

%%%%%

1
 تعمل �جلامعة على بناء �ملو�طن

 �خللوق �ملعتز بالثو�بت �لدينية
لباده.

0.94.711.253.329.94.06.823

 تربط �جلامعة �مل�ضوؤولية �ملجتمعية2
06.515.043.934.64.06.874باملعتقد�ت و�لقيم �لإ�ضامية.

 تف�ضل �جلامعة بني �لعمل �خلريي3
0.916.843.926.212.13.31.9210�لتطوعي وبني �مل�ضوؤولية �ملجتمعية.

 حتارب �جلامعة �ل�ضلوكات4
0.94.73.748.642.14.26.811 �خلاطئة كالغ�ض و�لعنف.

 تغر�ض �جلامعة ثقافة �لنز�هة5
1.98.413.142.134.63.99.996 وحماربة �لف�ضاد.

 تعزز �جلامعة ثقافة �حر�م6
1.912.18.443.933.63.951.047 �لأنظمة و�لتعليمات.

 تعزز �جلامعة قيم �مل�ضاركة7
1.97.59.350.530.84.00.935 و�لتفاعل و�حلو�ر.

8
 تتيح �جلامعة �أن�ضطة متعددة

 ت�ضاعد يف بناء �ل�ضخ�ضية �ملتميزة
  للطلبة.

0.92.813.153.329.94.08.792

 ت�ضهم �جلامعة يف تر�ضيخ �حر�م9
2.86.519.646.724.33.83.968 وحماية حقوق �لإن�ضان.

 توفر �جلامعة �آلية عادلة و�ضفافة10
2.816.815.044.920.63.631.079حلل م�ضكات �لطاب و�لأ�ضاتذة.

3.920.74�ملجال كله

يظهر �جلدول )6( �أن �لبعد �لثالث �ملرتبط باجلانب �لأخاقي و�لقيمي ح�ضل على �أعلى �لأبعاد 
و�قًعا مبتو�ضط ح�ضابي )3.92(، وقد ح�ضلت �لفقرة )4( على �أعلى متو�ضط ح�ضابي بلغ )4.26(، بينما 
�أقل متو�ضط يف هذ� �لبعد كان للفقرة )3( �لتي ن�ضت على »تف�ضل �جلامعة بني �لعمل �خلريي �لتطوعي 



123 المجلة السعودية للتعليم العالي - العدد الثاني عشر - محرم  1436هـ

وبني �مل�ضوؤولية �ملجتمعية « مبتو�ضط ح�ضابي )3.31(. وتوؤكد هذه �لنتيجة على ما مت تاأكيده يف تف�ضري �لبعد 
�لأول و�لثاين من �أبعاد �لدر��ضة من عدم تبلور �أدو�ر و��ضحة للجامعة يف م�ضوؤوليتها �ملجتمعية؛ �إذ مل تزل 

�جلامعات ل تف�ضل بني م�ضوؤوليتها �ملجتمعية و�لعمل �خلريي �لتطوعي ب�ضكل و��ضح.

جدول )7(
�لن�ضب �ملئوية و�ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د �لعينة 

على �لبعد �لبيئي و�ل�ضحي

الفقراتم

 غري
  موافق

اأبًدا
 غري

موافق
ال

اأدري
 موافقموافق

متاما
املتو�سط

احل�سابي
 االنحراف
ترتيباملعياري

%%%%%

 ت�ضهم �جلامعة يف بر�مج حماية1
2.810.317.855.114.03.67.935 �لبيئة.

 ت�ضهم �جلامعة يف مو�جهة �ملو�قف2
1.912.134.636.415.03.50.957 �لطارئة كالكو�رث و�لأزمات.

 تربط �جلامعة بني �ملادة �لعلمية3
1.913.116.855.113.13.64.936 للمقرر�ت و�لبيئة �ملحيطة.

4
 تقدم �جلامعة جمموعة من

 �ملبادر�ت �مل�ضجعة على مزيد من
�مل�ضوؤولية جتاه �لبيئة.

0.917.825.244.911.23.47.948

 تعزز �جلامعة �أهمية �ملحافظة على5
1.97.515.055.120.63.85.894�ملمتلكات �لعامة.

 ت�ضهم �جلامعة يف بر�مج �لرعاية6
0.96.516.851.424.33.91.873 �ل�ضحية للمجتمع.

 ت�ضهم �جلامعة يف تعزيز ثقافة7
0.93.712.157.925.24.02.781 �لوعي �ل�ضحي للمجتمع.

 ت�ضهم �جلامعة يف �إجر�ء در��ضات8
0.92.817.857.920.63.94.762 تتعلق بالبيئة و�ل�ضحة.

3.750.68املجال كله

ت�ضري نتائج �جلدول )7( �إىل ح�ضول �لبعد �لر�بع �ملرتبط بالبيئة و�ل�ضحة على متو�ضط ح�ضابي 
)3.75(، و�أن �أعلى �لفقر�ت يف هذ� �لبعد هي �لفقرة )7( �لتي ن�ضت على »ت�ضهم �جلامعة يف تعزيز ثقافة 
�لوعي �ل�ضحي للمجتمع«  مبتو�ضط )4.02(، يف حني كان �أدنى �لفقر�ت و�قًعا �لفقرة )4( �ملرتبطة بتقدمي 
�ملرتبطة   )2( �لفقرة  تاها   ،)3.47( مبتو�ضط  �لبيئة  جتاه  �مل�ضوؤولية  من  مزيد  على  م�ضجعة  مبادر�ت 

باإ�ضهام �جلامعة يف مو�جهة �ملو�قف �لطارئة كالكو�رث و�لأزمات مبتو�ضط )3.50(. 
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جدول )8(
�لن�ضب �ملئوية و�ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د �لعينة

 على �لبعد �لوطني و�لنتمائي

الفقراتم
 غري

  موافق
اأبًدا

 غري
موافق

ال

اأدري
 موافقموافق

متاما
املتو�سط

احل�سابي
 االنحراف
ترتيباملعياري

%%%%%

 تنظر �جلامعة مل�ضوؤوليتها �ملجتمعية1
0.92.815.951.429.04.04.804 من منظور �لو�جب �ملناط بها.

2
 تنظر �جلامعة خلدمة �ملجتمع

 بو�ضفها قيمة �أ�ضا�ضية تعمل على
 تنميتها.

0.93.710.355.129.94.09.793

3
 ترف�ض �جلامعة �أي ممار�ضات

 تنبني على �لتمييز �جلغر�يف �أو
�لطائفي �أو غريه.

3.76.520.639.329.93.851.047

4
 تعمل �جلامعة على تر�ضيخ قيم

 �ملو�طنة �ل�ضاحلة وف�ضائل
�ل�ضلوك.

1.91.910.349.536.44.16.822

 ت�ضارك �جلامعة يف �ملنا�ضبات5
0.9.94.745.847.74.38.701 �لوطنية.

6
 ت�ضت�ضيف �جلامعة ب�ضكل م�ضتمر

 �مل�ضوؤولني و�ضناع �لقر�ر ب�ضكل
 يجعل �لطاب �أكرث وعًيا مبا يدور

من �أحد�ث وتطور�ت.
2.816.814.041.125.23.691.119

7
 تعد �جلامعة �مل�ضوؤولية �ملجتمعية
 ��ضتثماًر� ناجًحا يعود عليها وعلى

�لوطن بالنفع.
0.93.719.645.829.94.00.855

8
 تعد �جلامعة �مل�ضوؤولية �ملجتمعية

 �ضرورة ملحة ل يتم جناح �جلامعة
بدونها.

0.97.522.440.229.03.88.946

 ت�ضهم �جلامعة بفعالية يف زيادة9
8.424.343.015.09.32.921.0510  �لوعي بالنتخابات �لبلدية.

 ت�ضهم �جلامعة يف حماية �ملوروث10
2.85.618.753.319.63.81.918�لثقايف و�حل�ضاري.

3.880.71املجال كله

      يبني �جلدول )8( ح�ضول �لبعد �خلام�ض �ملتعلق باجلانب �لوطني و�لنتمائي على متو�ضط )3.88(، 
�لوطنية«  �ملنا�ضبات  يف  �جلامعة  »ت�ضارك  �أن  على  ن�ضت  �لتي   )5( �لفقرة  و�قًعا  �لفقر�ت  �أعلى  وجاءت 
بالنتخابات  �لوعي  زيادة  يف  �جلامعة  �إ�ضهام  تقي�ض  �لتي   )9( �لفقرة  ح�ضلت  بينما   ،)4.38( مبتو�ضط 
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�أدنى و�قع يف هذ� �لبعد، وكذلك يف �لدر��ضة كلها مبتو�ضط ح�ضابي )2.92(، وهو ما يدعم  �لبلدية على 
�لتف�ضري �لقائل ب�ضيق د�ئرة �لعمل بجو�نب هذه �مل�ضوؤولية و�نح�ضارها يف �لوظيفة �ملرتبطة بخدمة �ملجتمع 
دون �لنتقال بها �إىل جو�نب �جتماعية عامة تخدم ق�ضايا خمتلفة ومتنوعة. ولي�ض من �ضك يف �أن جتربة 
من  مزيد  بذل  �جلامعات  من  تتطلب  �لتي  �لجتماعية  �لن�ضاطات  �أهم  من  �لبلدية  �لنتخابات  يف  �ململكة 
�جلهود يف ن�ضر �لثقافة �ل�ضليمة لانتخاب و�لر�ضح و�لت�ضويت، �إل �أنها مل تنل هذ� �لهتمام وجاءت �لفقرة 

يف �أدنى تقدير يف �ملقيا�ض كله.
جدول )9(

�لن�ضب �ملئوية و�ملتو�ضطات �حل�ضابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ضتجابات �أفر�د �لعينة 
على �لبعد �ملعريف و�لربوي

الفقراتم

 غري
  موافق

اأبًدا
 غري

موافق
ال

اأدري
 موافقموافق

متاما
املتو�سط

احل�سابي
 االنحراف
ترتيباملعياري

%%%%%

 تبني �جلامعة لدى طابها معرفة1
1.914.022.444.916.83.60.987خا�ضة مبفهوم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية.

 تنظم �جلامعة موؤمتر�ت علمية تعزز2
3.711.220.645.818.73.641.035من مفاهيم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية.

  تتبنى �جلامعة خطط �لتعليم3
1.98.416.847.725.23.85.953�مل�ضتمر.

 ت�ضهم �جلامعة يف تطوير نظام4
2.811.221.546.717.83.65.994�لتعليم �لعام وتدعمه.

 تتبنى �جلامعة �لتدريب �مل�ضتمر5
1.915.027.137.418.73.561.028 للمهنيني.

6
 تقدم �جلامعة �لدر��ضات �مل�ضائية
 ملن ل ت�ضمح له ظروفه باللتحاق

 بالرب�مج �لنظامية.
3.723.414.031.827.13.551.229

 ت�ضرك �جلامعة �لطاب يف حل7
1.98.413.155.121.53.85.912�مل�ضكات �لدر��ضية �لتي يو�جهونها.

 تعمل �جلامعة على حت�ضني فر�ض8
0.94.714.056.124.33.98.811�للتحاق بالتعليم بكل تخ�ض�ضاته.

 تو�زن �جلامعة بني خمرجاتها9
3.716.814.044.920.63.611.106ومتطلبات �لتنمية و�ضوق �لعمل.

3.700.78املجال كله



المجلة السعودية للتعليم العالي - العدد الثاني عشر - محرم  1436هـ126

�أفر�د  من  عال  بتقدير  حتظى  �أن  يفر�ض  �لتي  �لأبعاد  �أهم  �أحد  و�لربوي  �ملعريف  �لبعد  �أن  مع         
قبل  �ملرتبة  يف  جاء  �أنه  �إل  و�لتعلم،  �لتعليم  يف  �لرئي�ضة  �جلامعة  بوظيفية  يرتبط  كونه  �لدر��ضة  عينة 
�لأخرية من �أبعاد �لدر��ضة مبتو�ضط )3.70(، وجاء �أدنى متو�ضط للفقرة )6( بلغ )3.55(، بينما �أعلى 
�أن »تعمل �جلامعة على حت�ضني فر�ض �للتحاق بالتعليم  �لتي ن�ضت على  �ملتو�ضطات جاء للفقرة )8( 
للجو�نب  �لهتمام  من  مزيد  بذل  �ضرورة  على  �لنتيجة  هذه  وتوؤكد   .)3.98( وبلغ  تخ�ض�ضاته«  بكل 
�لجتماعية يف �ملجال �ملعريف و�لربوي ب�ضكل خا�ض، و�حلر�ض على تقدمي �خلدمات �لتعليمية لكل فئات 
�ملجتمع وباأي�ضر �لطرق. وعلى �لرغم من �أن قيم �لنحر�ف �ملعياري ل تعد عاليًة ن�ضبيًّا يف �ملقيا�ض كله 
�إل �أنه كما ياحظ ح�ضول �لفقرة )6( على �أعلى �نحر�ف معياري يف �ملقيا�ض بلغ )1.22(، وقد يعود 
هذ� �إىل �ختاف �أفر�د عينة �لدر��ضة حول ت�ضمني �لدر��ضات �مل�ضائية مدفوعة �لر�ضوم �ضمن �مل�ضوؤولية 

�ملجتمعية �أم ل. 

بني   )α≤ 0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  للدرا�سة:  الثالث  ال�سوؤال 
متو�سطات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لدور اجلامعة جتاه امل�سوؤولية املجتمعية تعزى ملتغري: اجلامعة، 

ونوع الكلية، والدرجة العلمية، واملركز الوظيفي، واجلن�س؟

�أحد �أهد�ف �لدر��ضة هو �لك�ضف عن �لختاف -�إن وجد- يف �أدو�ر �جلامعات جتاه م�ضوؤوليتها �ملجتمعية، 
وهل هناك تاأثري لبع�ض �لعو�مل و�ملتغري�ت على ��ضتجابات �أفر�د �لعينة على مقيا�ض �لدر��ضة. ولاإجابة 
عن هذه �لت�ضاوؤلت ��ضتخدم �لباحث �ختبار حتليل �لتباين �لأحادي )One Way ANOVA( للتحقق من 
وجود فروق يف جميع �لأبعاد وفًقا ملتغري �جلامعة؛ �إذ جاء م�ضتوى �لدللة �لإح�ضائية يف جميع �لأبعاد �أقل 
 )LSD( ختبار� �لباحث  ��ضتخدم  �لفروق  وللك�ضف عن م�ضدر هذه   .)10 )�نظر جدول:  من )0.05(. 
�أبعاد �لدر��ضة، حيث بينت �لنتائج )�نظر جدول: 11( وجود فروق ذ�ت دللة  للمقارنات �لبعدية جلميع 
�إح�ضائية بني جامعة �مللك �ضعود وجامعة �لإمام حممد بن �ضعود �لإ�ضامية يف جميع �أبعاد �لدر��ضة ل�ضالح 
جلامعتهم  �أف�ضل  دوًر�  يقدرون  �لإمام  جامعة  يف  �لدر��ضة  عينة  �أفر�د  �أن  �إىل  ي�ضري  مما  �لإمام؛  جامعة 
جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية مقارنة بتقدير�ت �أفر�د عينة جامعة �مللك �ضعود، بينما ل توجد فروق ذ�ت دللة 
�إح�ضائية بني جامعة �مللك �ضعود وجامعة �لأمرية نورة يف جميع �أبعاد �لدر��ضة. كذلك تبني �لنتائج وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�ضائية بني جامعة �لإمام وجامعة �لأمرية نورة يف جميع �أبعاد �لدر��ضة عد� �لبعد �لثالث 
بجامعة  مقارنة  �لأمام  جامعة  عينة  لأفر�د  عالية  تقدير�ت  على  ا  �أي�ضً يوؤكد  مما  �لإمام؛  جامعة  ل�ضالح 
�لأمرية نورة. وميكن �أن يعزى هذ� �لختاف �إىل �خل�ضو�ضية �لدينية و�ل�ضرعية جلامعة �لإمام �لتي تغلب 
على �لتخ�ض�ضات �لعلمية يف �جلامعة، ورمبا لها �رتباط باملجتمع ب�ضكل �أكرب من غريها من �لتخ�ض�ضات.
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�أما فيما يتعلق مبتغري نوع �لكلية و�لدرجة �لعلمية، فقد �أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�ضائية عند م�ضتوى دللة ) ≥0،05α( بني متو�ضطات تقدير�ت �أفر�د �لعينة لأبعادها �ل�ضتة يعزى لهذين 
�ملتغريين كما بينته نتائج �ختبار )Independent-Samples T Test( ملجموعتني م�ضتقلتني )�نظر جدول: 
 One Way( لأحادي� �لتباين  �ختبار حتليل  نتائج  بينته  وكما  �لكلية،  لطبيعة  �لعائدة  �لفروق  لبحث   )12
ANOVA( )�نظر جدول: 13( لبحث �لفروق �لعائدة للدرجة �لعلمية. وميكن �أن يف�ضر هذ� �لت�ضابه باأن 

�لعمل �لإد�ري يف �جلامعات �لذي ي�ضتند �إىل نظام موحد للعمل و�ضعته وز�رة �لتعليم �لعايل غلب على طبيعة 
�لتخ�ض�ض و�لدرجة �لعلمية لدى �أفر�د عينة �لدر��ضة �لذين ميار�ضون �أعماًل �إد�رية ل ترتبط بالتخ�ض�ض 

�أو �لدرجة �لعلمية ب�ضكل مبا�ضر، فلم تظهر �أي فروق يف هذ� �جلانب.
عن  للك�ضف   )One Way ANOVA( �لأحادي  �لتباين  حتليل  �ختبار  �لباحث  ��ضتخدم  و�أخرًي� 
�لفروق يف ��ضتجابات �أفر�د �لعينة وفًقا ملتغري �ملركز �لوظيفي؛ حيث �أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة 

�إح�ضائية يف جميع �أبعاد �لدر��ضة �ل�ضتة تعزى لهذ� �ملتغري. )�نظر جدول: 14(. 
وملعرفة م�ضدر هذه �لفروق ��ضتخدم �لباحث �ختبار )LSD( للمقارنات �لبعدية، �لذي �أظهر �أن 
جميع  يف  �جلامعة  وكيل  ل�ضالح  جاءت  �إذ  �جلامعات؛  يف  �لعليا  �لوظيفية  �ملر�كز  ل�ضالح  جاءت  �لفروق 
�لقياد�ت  تاأثر  �إىل  يوؤ�ضر  مما  �لأدنى؛  �لوظيفية  �ملر�كز  ح�ضاب  على  )عميد(  ل�ضالح  وكذلك  �لأبعاد، 
مبر�كزهم �لوظيفية باإعطاء تقدير�ت �أعلى عن دور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية. ورمبا ينعك�ض هذ� 
�لتف�ضري على نتائج �لدر��ضة عامة باإمكانية �حتمال �أن هناك تاأثرًي� للمركز �لوظيفي يف رفع ن�ضبة �لتوقع يف 

�لدر��ضة عامة.
ملجموعتني   )Independent-Samples T Test( �ختبار  �لباحث  ��ضتخدم  فقد  �جلن�ض  متغري  �أما 
م�ضتقلتني لبحث ما �إن كانت هناك فروق تعزى لهذ� �ملتغري، وجاءت نتائج �لختبار تفيد بوجود فروق يف كل 
من �لبعد �لأول و�لر�بع و�خلام�ض و�ل�ضاد�ض وجميعها ل�ضالح �لذكور )�نظر جدول: 17(. وتتفق هذه �لنتيجة 
مع �لنتيجة �ملتعلقة بفروق متغري �جلامعة �لتي جاءت ل�ضالح جامعة �لإمام على ح�ضاب جامعة �لأمرية نورة، 
�أفر�د عينة جامعة �لأمرية نورة من �لإناث فقد ظهرت هذه �لفروق مرة �أخرى يف متغري  �إن �أغلب  وحيث 

�جلن�ض.

ال�سوؤال الرابع للدرا�سة: ما املقرتحات الالزمة لتفعيل دور اجلامعات جتاه م�سوؤوليتها املجتمعية؟

بعد تفريغ �إجابات عينة �لدر��ضة عن �ل�ضوؤ�ل �ملفتوح �لذي ذيلت به �ل�ضتبانة، ميكن ��ضتعر��ض �ملقرحات 
�لو�ردة يف �إجابات �لعينة مرتبة تنازليًّا ح�ضب �لأكرث تكر�ًر�  كالتايل: 
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د�ئرته . 1 �ضكل  وتو�ضيح  �جلامعة،  يف  و��ضح  ب�ضكل  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  مفهوم  تاأ�ضيل  على  �لعمل 
�لو��ضعة �لتي ل تقف عند حدود خدمة �ملجتمع، وبناء ثقافة �مل�ضوؤولية �ملجتمعية مبفهومها �ل�ضامل 

لدى �جلميع.
بناء نظام و��ضح للم�ضوؤولية �ملجتمعية، و�ضبل ممار�ضة هذه �مل�ضوؤولية وتبنيها، وم�ضاركة �جلميع يف . 2

�أل يوؤثر ذلك  هذه �مل�ضوؤولية عرب تكامل خمتلف �لوظائف و�لأن�ضطة يف �جلامعة، مع �حلر�ض على 
�ضلًبا يف وظائف �جلامعة يف �لتعليم و�لبحث �لعلمي.

�لعمل يف جمال خدمة �ملجتمع بحجة . 3 �لكليات و�لرب�مج �ملختلفة د�خل �جلامعات دون  عدم تقييد 
�إ�ضناد هذه �ملهمة �إىل عماد�ت ومر�كز خدمة �ملجتمع فيها و�خت�ضا�ضها بذلك.

�أد�ء �جلامعة يف م�ضوؤوليتها �ملجتمعية بالتقومي و�لعتماد �لأكادميي للهيئة �لوطنية لاعتماد . 4 ربط 
�لأكادميي و�لإيزو.

�إدر�ج جهود ع�ضو هيئة �لتدري�ض يف خدمة �ملجتمع �ضمن معايري تقييمه وترقيته يف �جلامعة، وت�ضهيل . 5
�ل�ضبل �لازمة له يف خدمة �ملجتمع وت�ضجيعه على ذلك. وميكن �أن يتبع ذلك منح جو�ئز ومكافاآت 

للمتميزين يف خدمة �ملجتمع من �لأ�ضاتذة و�لطلبة و�لإد�ريني.
�إعد�د وتبني �لرب�مج �لإعامية حول ق�ضايا �ملجتمع �ملختلفة.. 6
�ملجتمعية . 7 �لظو�هر  وعاج  بالتخطيط  �ملعنية  �لر�أي  و��ضتطاعات  و�لفكر  �لعلم  مر�كز    �إن�ضاء 

�ملختلفة.
�لأحياء . 8 ومر�كز  �خلريية،  كاجلمعيات  �ملختلفة  �ملجتمع  خدمة  موؤ�ض�ضات  مع  �ملبا�ضر  �لتو��ضل 

�لجتماعية... 

ا�ستنتاجات وتو�سيات الدرا�سة:
�أظهرت هذه �لدر��ضة �لتي هدفت �إىل تعرف تقدير �لقياد�ت �جلامعية لدور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية 
�ملجتمعية يف �جلامعات �حلكومية يف مدينة �لريا�ض عدًد� من �لنتائج �ملهمة �لتي ميكن عر�ضها على �لنحو 

�لآتي:
�أن تقدير �لقياد�ت �جلامعية لدور �جلامعة جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية يف �جلامعات حمل �لدر��ضة . 1

جاء بتقدير )جيد(، و�أن هذ� �لتقدير ل يعني و�ضول �جلامعات �إىل �مل�ضتويات �ملطلوبة يف حتقيق 
�ملرتبطة  تلك  هي  و�قًعا  �لدر��ضة  هذه  جو�نب  �أدنى  �أن  �لدر��ضة  بينت  �إذ  �ملجتمعية؛  �مل�ضوؤولية 
بامل�ضوؤولية �ملجتمعية ب�ضكل مبا�ضر، بينما ح�ضلت �جلو�نب �لتي ميكن �إدر�جها �ضمن خدمة �ملجتمع 

على �أعلى تقدير.
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�لذي . 2 �لأمر  �لأوىل،  مر�حله  يف  يز�ل  ل  �جلامعات  قبل  من  وتبنيه  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  مفهوم  �أن 
يحتاج منها �إىل بذل مزيد من �جلهود من �أجل تاأ�ضيل هذ� �ملفهوم وتعميم هذه �لثقافة يف جميع 

�أروقة �جلامعة وعلى كل �مل�ضتويات.
�أن هناك خلًطا بني وظيفة �جلامعة يف خدمة �ملجتمع وم�ضوؤوليتها �ملجتمعية؛ مما �ضيق د�ئرة هذه . 3

�مل�ضوؤولية يف حدود معينة وح�ضرها يف جهة و�حدة د�خل �جلامعة.
مما . 4 �أدري(؛  )ل  لاختيار  كانت  �أد�تها  على  �لدر��ضة  عينة  ��ضتجابات  من   )%18( ن�ضبته  ما  �أن 

ي�ضري �إىل غياب �ملعلومة حول �مل�ضوؤولية �ملجتمعية وعدم و�ضوحها، على �لرغم من �أن هذه �لعينة 
متثل �لقياد�ت �لعليا لهذه �جلامعات، وهذ� يدعم �لقول باأن �جلامعات لز�لت ل تتبنى �مل�ضوؤولية 

�ملجتمعية بو�ضفها وظيفة لها نظام وخطة و��ضحة يطلع عليها �جلميع.
�أن جامعة �لإمام توؤدي دوًر� �أف�ضل جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية من جامعتي �مللك �ضعود و�لأمرية نورة . 5

�أف�ضل للجامعة جتاه �مل�ضوؤولية  �لعليا ترى دوًر�  �أن �ملر�كز �لوظيفية  �لدر��ضة، كما  وفق ر�أي عينة 
�ملجتمعية من �ملر�كز �لوظيفية �لأدنى يف �جلامعة.

التو�سيات:
بناء على ما تو�ضلت �إليه �لدر��ضة من نتائج فاإنها تو�ضي مبا يلي: 

�لعمل على تو�ضيع د�ئرة �لعمل بامل�ضوؤولية �ملجتمعية �لتي ق�ضرتها �جلامعات على عماد�ت ومر�كز . 1
خدمة �ملجتمع، و�لنتقال بهذه �مل�ضوؤولية �إىل �لد�ئرة �لأو�ضع �لتي جتعل منها ثقافة عامة للجامعة 

يتبناها �جلميع وعلى كل �مل�ضتويات.
بناء نظام ومنهجية و��ضحة للم�ضوؤولية �ملجتمعية ميكن من خاله تقومي �أد�ء �جلامعات فيها.. 2
�إجر�ء در��ضات حول دور �جلامعات �ل�ضعودية �لأخرى جتاه �مل�ضوؤولية �ملجتمعية؛ بغية تفعيل هذ� . 3

�لدور، ورفع �أد�ء �جلامعات يف هذه �ملهمة.
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